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Editorial
Ocitli sme sa na prahu leta  obdobia dovoleniek. Mnohí sa
chystajú k moru èi do hôr, aby na chví¾u odloili povinnosti
vedných dní. Pred tvárou prírody sa nám núka monos spomali pulz èasu, v tichu a pokore pocíti, e sme súèasou stvorenstva, jeho jednoty a harmónie, ktoré vnímame ako dar
Stvorite¾a.
Protipólom k tomuto neopakovate¾nému záitku jednoty
spoloèenstva, ktorý nás napåòa pokojom a láskou, je radikálne
vyèleòovanie sa jednotlivcov  prísluníkov detruktívnych kultov a siekt. Predstava okolitého sveta ako úhlavného nepriate¾a, ktorý bude onedlho rozliènými katastrofami pokorený,
dokonca znièený, sa ve¾mi starostlivo iví v mysliach týchto
zmanipulovaných èlenov. Namiesto pokoja sa do ich sàdc èoraz
hlbie vpíja strach, ale i konfrontácia, a to so vetkým, èo stojí
v opozícii, èo nezapadá do vyhraneného koloritu ich predstáv.
Vo svete týchto ¾udí Boh vystupuje ako generál, ktorý ich má
za kadú cenu privies k vytúenému víazstvu. Avak preèo a
nad èím vlastne majú zvíazi, to je pre mnohých z nich u
nepodstatné. Ak by sme vak my kresania boli aj pre nich  ba
práve pre nich  tým opravdivým svetlom a so¾ou, oila by tu
aj nádej, e raz precitnú zo svojho zotroèujúceho èiernobieleho
sna.
Èasopis Rozmer vychádza u tretí rok. Za toto obdobie èitate¾om priniesol mnohé objektívne informácie, ktorých  ako sa
o tom dennodenne presviedèame  je u nás stále akútny nedostatok. Detruktívne kulty a sekty, ako aj rozmanité alternatívne metódy, akoby sa klonovali a nebývalým tempom írili
ïalej. Mnohé z nich pôsobia iba v rámci regiónu, ïalie úèinkujú skryto. Boli by sme radi, keby ste nám obèas napísali
o podobných skupinách, prípadne sa s nami a s ostatnými èitate¾mi podelili o svoje postrehy èi skúsenosti z praxe. Záleí nám
na tom, aby sme prostredníctvom náho tvrroèníka poskytovali pravdivé a presvedèivé informácie. Niekedy je svedectvo èi
skúsenos lepia ako dlhá teoretická úvaha.
Nezabudli sme ani na víziu internetovskej stránky, na ktorej by sme chceli prezentova ná èasopis a kde by nechýbali
ani aktuálne príspevky èi iné dôleité informácie a kontakty.
Veríme, e sa táto idea u èoskoro zmení na skutoènos.
Na záver mi dovo¾te popria vám, èitate¾om Rozmeru, aby
ste príjemne strávili chvíle dovolenky, nech budete s kýmko¾vek a kdeko¾vek na naej èarovnej planéte.

Recenzia
BORIS RAKOVSKÝ
éfredaktor
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Cesta pravdy a cesta li
Milovaní, neverte kadému duchu, ale skúmajte
duchov, èi sú z Boha, lebo do sveta vylo mnoho
faloných prorokov. Boieho Ducha poznáte takto:
Kadý duch, ktorý vyznáva, e Jei Kristus priiel
v tele, je z Boha. iaden duch, ktorý nevyznáva
Jeia, nie je z Boha. Je to duch antikristov, o ktorom ste poèuli, e príde. Ten je u vo svete.
(1 Jn, 4, 1  3)

Chce scientológia ovládnu svet?
Scientológovia si pod¾a údajov Amerièana Boba Mintona zriadili v USA
paramilitantnú jednotku Sea Org pod¾a vzoru námorných síl USA. Táto
cvièí s raketometmi a pito¾ami v americkej púti  povedal Minton,
ktorý sa oznaèuje za nepriate¾a scientológie èíslo jeden, novinárom v Hamburgu. A keï bude ma scientológia za chrbtom múr, ukáe sa nebezpeènos tejto organizácie. Potom tiger zaútoèí a zahryzne sa  hovorí
Amerièan, ktorý je v Nemecku na pozvanie hamburského orgánu pre scientológiu. Scientológovia, ktorí sú hierarchicky na niej úrovni ako vedenie organizácie, nevedia o Sea Org vôbec niè  vyhlásil Minton.
Pod¾a údajov bývalej americkej èlenky Scientologickej cirkvi Stacy
Brooksovej nie je organizácia ani cirkvou ani náboenstvom. Jej cie¾om je
ovládnu svet. Brooksová, ktorá z organizácie vystúpila, bola zastraovaná
a obaovaná. Devä mesiacov ju drali zatvorenú v zajateckom tábore a
hodiny ju vypoèúvali. Organizácia jej hrozila znièením. Stacy Brooksová
vyjadrila nádej, e ete viac krajín ako Nemecko sa postaví proti scientológii. Hamburská odborníèka na scientológiu Urula Cabertová (SPD) vyhlásila, e ju sledujú detektívi. Takisto bývalých pracovníkov jej úradu vypoèúvali a obaovali.
KP/TK KBS

BIBLICKÉ SLOVO

Súèasný, najmä mladý èlovek, sa nachádza doslova
v silovom poli rozlièných vplyvov, ktoré sa mu snaia
vnúti urèité názory, ovplyvni jeho konanie, získa
ho na svoju stranu, pre svoje záujmy. Vadeprítomné
masmédiá, reklamy, rozlièné duchovné a náboenské
prúdy i konkrétni jednotlivci sa prezentujú snahou
získa stúpencov pre svoj názor, pre svoju skupinu
Èasto sme svedkami toho, e sa ¾udia dali ovplyvni urèitým názorom, pridali sa k nejakej náboenskej
skupine, dali sa zmanipulova psychologicky vypoèítavým vplyvom reklamy, ba dokonca opustili svoju kresanskú vieru, cirkevné spoloèenstvo alebo ivotnú
prax kresana. Èasto tie skusujeme bezmocnos pri
snahe týchto ¾udí správne sa zorientova pod¾a zásad
evanjelia a zároveò cítime, e za ich neochotou
a neschopnosou pozrie sa pravde do oèí a prija jej
dôsledky je akási tajomná sila, ktorá sputnáva ich
ducha  ocitli sa v osídlach otca li, ktorý ich stále
väèmi zbavuje slobody, asi ako pavúk muchu, èo sa
mu chytila do siete. V takých situáciách sú nám ve¾mi
blízke slová apotola Pavla galatským kresanom: Kto
vám poèaril, nerozumní Galaania? (Gal 3, 1) ¼udia,
èo sa dali opanta nejakými nekresanskými názormi èi
sektami toti naozaj vyzerajú, akoby mali poèarované.
Apotol Ján vysvet¾uje, e duchovné názory
a postoje majú svojich nosièov: je to buï Kristov
Duch  Duch Svätý, alebo duch antikrista  zlý duch.
Z toho vyplýva, e je podstatne dôleité zodpovedne
sa rozhodova pred vykroèením urèitým duchovným
èi morálnym smerom, lebo v zásade môeme vykroèi
iba smerom pravdy alebo nepravdy. A tým sa dostávame do sféry vplyvu buï Ducha Kristovho, alebo
ducha antikristovho.
O Duchu Svätom Jei povedal, e bude s nami
a uvedie nás do celej pravdy (porov. Jn 16, 13).
Rozhodova sa pre pravdu znamená rozhodova sa pre
Krista, ale aj naopak  rozhodova sa pre Krista znamená rozhodova sa pre pravdu. V kadom prípade sa
to deje pod vplyvom Ducha Svätého a èím väèmi sa
èlovek orientuje na pravdu a na ivot pod¾a pravdy,
tým väèmi ho Boí Duch posilòuje a upevòuje v jednote s pravdou, to znamená v jednote s Kristom.
Apotol Ján vo svojom Prvom liste (4, 2) ako kritérium na rozliovanie pravdivého duchovného
smeru èi názoru uvádza vyznávanie pravdy viery, e
Jei Kristus priiel v tele. Èo to znamená?

REPORT

Pokraèovanie na strane 5
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Scientologická fikcia i v naich kinách?

Vo vye 2000 kinách USA mal 12. mája premiéru nový film Johna Travoltu
Battlefield Earth (Bojisko Zem). Film bol nakrútený pod¾a rovnomenného
sci-fi románu zakladate¾a Scientologickej cirkvi L. R. Hubbarda. Ide v òom
o útok intergalaktických bytostí, ktoré si chcú podrobi Zem. (Podobnos
s ideológiou scientológie je èisto náhodná )
Travolta ako prominentný scientológ v òom nehrá len hlavnú postavu
mimozemana, ktorý má znièi Zem, ale je i filmovým producentom.
Niektoré antikultové skupiny podozrievajú scientológov z toho, e film
nesie tajné sublimálne posolstvo, ktoré má napomôc verbovanie ¾udí do
radov scientológov vyvola averziu k organizáciám, èo sa zaoberajú duevným zdravím a k ich praktikám.
Film je urèený predovetkým pre teenagerov a tých, èo ob¾ubujú tento
áner a môu ¾ahie pod¾ahnú jeho manipulatívnym technikám.
Interné informácie scientológov uvádzajú, e film s nákladmi 70 miliónov USD financovala Scientologická cirkev. Tá vak odmieta podozrenie
antikultových organizácii a tvrdí, e nejde o niè iné, len o ve¾ké letné dobrodrustvo.
Americké recenzie vak svedèia o inom. Týdenník Time nazval film
katastrofou a New York Times dokonca pravdepodobne najhorím filmom storoèia. Navye v USA zlyhala aj jeho úloha priláka do radov
Scientologickej cirkvi tisíce nových èlenov.
Je predpoklad, e uvedenie filmu (ak sa vôbec uskutoèní) v západnej
Európe  najmä v Nemecku a vo Francúzsku  budú sprevádza mohutné
demontrácie antikultových aktivistov, ako to bolo pri iných filmoch
Travoltu alebo Cruisa. A ako na to zareagujeme u nás? Vzh¾adom na to, e
nai filmoví distribútori uvádzajú u nás filmy pod¾a ich úspenosti v krajine pôvodu, je ve¾mi pravdepodobné, e sa mu vyhneme. Veï v naich
kinách je aj tak dos braku, a to i bez ideologického podfarbenia.
ml

. . . . . Rozmer 2/2000 . . . . .

Pod¾a

ich

Rozhovor s PhDr.
Zdeòkom Vojtíkom,
hovorcom Spoleènosti
pro studium sekt a
nových náboenských
smìrù

spoznáte

ý Dnes sa u nikto nepozastaví nad tým, keï na
ulici stretne ¾udí, ktorí
ponúkajú propagaèné materiály, pozývajú na stretnutie, koncert èi iné náboenské podujatie. Èo na ich
správaní najväèmi prezrádza, e ide práve o náborových èlenov rôznych detruktívnych kultov èi siekt?
Na propagaèných materiáloch
a na pouliènej misii ete
nemusí by niè zlé. A pri
prvom kontakte sa spravidla
ani nedá spozna, èi by sa
misionári mohli povaova za
prísluníkov niektorej zo siekt.
V takom prípade je najlepie
si materiál od nich vzia a
opýta sa známych, èi nevedia,
o èo ide. Pod¾a mojej skúse-

nosti u medzi nieko¾kými
vzdelanejími ¾uïmi nájdete
niekoho dobre informovaného
alebo aspoò niekoho, kto vie
poradi, kde sa dá získa nezávislá informácia. Pri posudzovaní, o akú skupinu môe ís,
je dobré poloi si otázku, èi
letáèik jasne a zrozumite¾ne
vyjadruje, o èo ide, kto akciu
organizuje a èi informácia u
na prvý poh¾ad nepôsobí
manipulaène a zahmlievajúco.

ý Akými charakteristický-

mi èrtami sa sekty najpodstatnejie odliujú od tradièných cirkví?

Odpoveï na túto otázku sa
menila po celé 20. storoèie.
Dnes by sme sektu mohli definova azda ako totalitnú nábo-

enskú spoloènos, ktorej
truktúra je polarizovaná
v zmysle autoritatívneho vedenia na jednej strane a od
tohto vedenia nekriticky závislých prísluníkov na druhej
strane. Tendencia, alebo ak
chcete pokuenie k tejto polarizácii existuje vo vetkých
náboenských skupinách
(dokonca i v politických a
iných), ale aj v tradièných
cirkvách, pretoe táto truktúra je ve¾mi stabilná (vyhovuje
rovnako vodcom ako závislým) a umoòuje ve¾ké pracovné, misijné, finanèné aj iné
nasadenie. Avak prednosou
náboenských skupín nesektárskeho typu je to, e sú ochotné a schopné (napr. vïaka
tradícii a monosti vnútorného
dialógu) toto sektárske
pokuenie odmietnu, i keï
s¾ubuje ¾ahký úspech. Cirkvi a
sekty od seba teda najväèmi
odliujú práve tieto kontrolné
mechanizmy.

sa podriadili takejto autorite a odovzdali jej èasto celú
svoju osobnos, majetok i
vetky svoje nádeje?
Odovzda sa niekomu je pre
mnohých ve¾mi lákavé, pretoe závislos èloveka zbaví akých bremien rozhodovania a
zodpovednosti. Sekta navye
èloveku poskytne mnostvo
príalivých vecí: zmysel ivota, pocit dôleitosti a vyvolenosti, vedomie majite¾stva
pravdy, jednoduché odpovede
na zloité otázky, dynamické a
emoène priaznivé spoloèenstvo
atï. Sekta je jednoducho lákavým pokuením najmä vo
chví¾ach nepríjemných pocitov,
zmätku, otázok èi neúspechu.

ý Èím sú pre moderného
èloveka tretieho tisícroèia
 okrem toho, èo ste u
spomenuli  sekty príalivé? Je to azda ich filozofická vízia, ktorú sekty svojim dôverèivým stúpencom
tak presvedèivo ponúkajú?

ý Dominantné postavenie
vodcu sekty ako absolútnej
autority je èasto rozhodujúcim faktorom správania sa
a konania jednotlivých
èlenov spoloèenstva. Na
Východe má vzah medzi
guru a jeho iakom stároènú tradíciu. Èo vak
v naom  západnom 
kultúrnom prostredí vedie
mnohých ¾udí k tomu, aby

. . . . .

Okrem toho, èo som menoval,
na prvom mieste je predsa
len náboenské h¾adanie.
Sekty ponúkajú predovetkým
alternatívu v cieli náboenského h¾adania moderného
èloveka. Voèi tradièným, zavedeným a pre niekoho mono
málo lákavým kresanským
cirkvám sa ako alternatívna

3
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pociuje exotickos a mylienková novos siekt. A oproti
vetkým náboenstvám (teda
napr. aj oproti islamu a budhizmu) je sekta ¾ahkou alternatívou, ktorá v podstate
umoòuje dospelým predåi
si detstvo odmietnutím zodpovednosti za vlastný ivot.

Neèudujte sa, e sú astní.
Oni takí jednoducho musia
by, pretoe inak by sa ich
svet rozpadol. S dobrovo¾nosou je to podobné. Vy by
ste sa priznali cudziemu èloveku, e ste hlupák, èo sa nechal
naverbova?

ý Je pravda, e nový èlen
vstrebáva jedine správny
a neomylný svetonázor
i za podpory rôznych extatických a hypnotických stavov, prípadne iných stavov
zmeneného vedomia vznikajúcich napríklad pri
holotropnom dýchaní
èi pri nieko¾kohodinovom
odriekavaní mantry?

ý Takmer vetci, èo ijú

v sektách, vravia, e tam
vstúpili dobrovo¾ne, nikto
ich nenútil a sú tam astní. Sú vak takéto
presvedèivé tvrdenia
objektívne, alebo sú ovplyvnené ve¾mi premyslenými
a jemnými praktikami psychickej manipulácie, ku
ktorej sa takéto spoloèenstvá zvyknú uchy¾ova?

Extáza samozrejme nièí bariéry kritického rozumu a napomáha konverziu do sekty, ale
nemyslím si, e by bola nevyhnutná, alebo e by túto konverziu vysvet¾ovala. Je to
ove¾a ¾ahie: nový èlen jednoducho do sekty chce vstúpi
(èi vedome alebo podvedome)
z psychických a sociálnych
dôvodov a rozum necháva za
dverami aj bez extázy.

Nie sú potrebné nijaké mimoriadne praktiky manipulácie,
aby sa prísluníci siekt rozhovorili o svojom astí. Do istej
miery sa skutoène môu cíti
astní (aspoò na zaèiatku), ale
v nijakom prípade sa niekomu, kto stojí mimo sekty, a
tým v opozícii k nej, nepriznajú k opaku. Prizna si svoje
pochybnosti, zápasy alebo
dokonca neúspechy by kadý
prísluník sekty povaoval za
totálnu prehru. Prizna si omyl
a poráku sú schopní len ve¾mi
silní alebo zúfalí ¾udia. A prizna sa èloveku mimo sekty
je ete ove¾a aí krok.

ý Môe u týchto ¾udí

napriek vetkému vzniknú
silná závislos od takýchto
techník? Ak by sme ju prirovnali k závislosti od
halucinogénnych látok,
napríklad drog, je vôbec

Ilustraèná snímka: B. RAKOVSKÝ
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moné zbavi sa takéhoto
otrockého puta?
Áno. Pod¾a vetkého je to
dokonca ¾ahie ako pri drogovej závislosti, pretoe v sekte
je závislos iba psychická.
Prekvapivo to ide niekedy aj
samo: tým, e èlovek trochu
zostarne a vyspeje, zaène ho
sektárska kazajka zviera.
Ak mu zostali aspoò niektoré
sociálne väzby s ¾uïmi stojacimi mimo sekty, môe nájs
v sebe silu zlomi toto puto.

ý Aké následky sa najèastejie prejavujú u ¾udí,
ktorí dlhí èas ijú v sekte?
To závisí od toho, o akú sektu
ide. Môu to by napríklad
podobné následky ako u ¾udí,
ktorí sú dlhí èas vo väzení:
nie sú schopní sa sústredi,
rozhodova sa, nadväzova a
udra si vzahy, orientova sa
v denných záleitostiach. Pre
ich okolie je vak najhorie, e
majú akoby inú, sektársku
identitu. ako sa s nimi dá
hovori o bených záleitostiach, v komunikácii sú ve¾mi
neuvo¾není a v mylienkach
unikajú stále do sveta sekty,
kam ich nesektárske okolie
nemôe nasledova. A sú zranení. Sklamali sa v ideáloch,
v ¾uïoch, ale najväèmi v sebe. ako sa vo svojom vnútri
vyznajú, èasto trvá nieko¾ko
rokov, ne sú schopní svoju
skúsenos v sekte reflektova a
prizna jej aj niektoré pozitíva.

ý V súèasnosti je jedným
z najpálèivejích diskutovaných problémov rodina a
deti. Vzah medzi manelmi (aj sexuálny) je èasto
zaaený ideológiou sekty
a je teda ve¾mi neprirodzený. Deti sa v komunite
väèinou vnímajú ako bremeno, ktoré èlenov
(rodièov) okráda o mnoho
pozornosti a energie, ktorú
by mohli venova sekte.
Môe by ivot detí
v takýchto spoloèenstvách

harmonický, alebo je pôsobenie na ne jednostranné,
ba a smerujúce k zneuívaniu?
Opä treba rozliova, o akú
sektu ide. Myslím si, e najhorie sú na tom deti v komunitách typu Rodiny, Sahada
jogy, Mosta ku slobode.
Skutoène otrasným prípadom
je ich sexuálna výchova
v Rodine, alebo u nás totálna
izolácia kolopovinných dcér
mesiáa Parsifala Imanuela.
Bez problémov nie sú ani deti
v komunitách hnutia Hare
Krina, kde sú vystavené niekedy a zbytoène vystupòovanému konfliktu dvoch rozdielnych kultúr. V sektách, zameraných predovetkým na
výkon (napr. Munova sekta,
scientológia, kult rí Èinmoja)
môu by zasa, ako vravíte,
bremenom. Na druhú stranu
vak treba objektívne doda,
e existujú aj sekty, kde je
rodinné prostredie podstatne
lepie ako v mnohých rodinách bez akejko¾vek náboenskej výchovy.

ý Ak sú záujmy sekty,
najmä vodcu, pre jej èlenov
prvoradé, netrpí tým partnerský vzah manelov, a
najmä detí, ktoré sú azda
väèmi majetkom komunity ako súèasou vlastnej
rodiny?
Samozrejme, e trpí. Ale
v rámci celej spoloènosti to
nie je niè mimoriadne. Sekta
nie je pre rodinu o niè horia
ako alkoholizmus alebo workholizmus (otroctvo práci) jedného z rodièov. V uzavretých
komunitách  nie iba náboenských  vak býva situácia
rodiny mimoriadne zlá.

ý A na niektoré extrémistické skupiny sa sekty
svojim èlenom nezvyknú
za ich prípadný odchod
vyhráa fyzickou likvidáciou èi inými donucovacími
prostriedkami. Pouívajú
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Áno, psychické väzby sú
ove¾a úèinnejie ako prípadné fyzické tresty. Scientológovia si napríklad môu
dovoli svojich oddaných
vylúèi, lebo vedia, e je len
otázka èasu, kedy naruená
psychická rovnováha prinúti
bývalého èlena vyvinú maximálne úsilie na cestu spä.
Avak sú chvíle, keï èlovek
dokáe tieto väzby prekona.
Pravda, ete úèinnejie sú
sociálne väzby  a predovetkým ich absencia  na ¾udí
mimo sekty. Niekedy trochu
zjednoduene hovorím: nie je
taký problém zo sekty odís,
ako ma kam odís.

ý Ktoré ïalie faktory
znemoòujú odchod zo
sekty?
Myslím si, e som toho u
povedal dos, ale mono som
dostatoène nezdôraznil, e
odchod zo sekty najväèmi
znemoòuje roztrka s ¾uïmi
mimo sekty: s rodièmi,
s manelom, s priate¾mi. Pre
okolie je jednoduché sa
s takto orientovaným èlovekom poháda a izolova ho.
Niekedy sekta túto izoláciu
dokonca zámerne podporuje.
Okolie si vak väèinou
neuvedomuje, e práve roztrkou svojho blízkeho do
sekty zahnalo ete hlbie.

ý Aké fázy resocializaè-

ného procesu prebiehajú u
èloveka, ktorý opustí
sektu?
Prvou fázou je, samozrejme,
hlboké rozèarovanie a sklamanie, pocit ivotnej prázdnoty a totálnej prehry. Tieto
pocity niekedy ústia do
apatie a celkovej ¾ahostajnosti

k monostiam duchovného
ivota, niekedy dokonca a
do cynického postoja.
Naastie po prvej fáze, keï
èlovek obviòuje sám seba,
zvyèajne nastupuje druhá
fáza, keï obviòuje sektu.
Stáva sa z neho bojovník,
ktorý tvrdohlavo trvá na svojej úlohe obeti. Aj túto fázu
èasto vystrieda ïalia, v ktorej si èlovek uvedomí i tie
príèiny vstupu do sekty, ktoré
sú v òom samom a v jeho
ivotnej a rodinnej situácii.
Najlepí záver sa dosiahne,
keï je èlovek schopný svoju
skúsenos so sektou zhodnoti a rozhodne sa ju aj
v ïalom ivote pozitívne
vyui pre seba i svoje okolie.
Dosiahnu tento stupeò vak
èasto trvá mnoho rokov a
nepodarí sa to vetkým.

ý Aké príznaky môu
signalizova, e diea sa
dostalo pod vplyv zhubnej
sekty? Akých chýb sa
najèastejie dopúajú
rodièia, ktorí sa snaia
ohrozené diea chráni?
Èo by ste poradili takto
postihnutej rodine?
Keï sa u prejavujú príznaky,
na kadú ráznu rodièovskú
akciu je u spravidla neskoro.
Rodièom mono len odporuèi, aby ostali pokojní,
vystríhali sa zákazov, hádok
a argumentaèných bojov, ale
sústredili sa na rozvíjanie
svojho vzahu k dieau a
poskytli mu istotu svojej
lásky. To platí i vtedy, keï sa
rozhodne pre sektu. Mali by
sa pohybova medzi sluným,
ale jasným odmietnutím
sekty a jasnou deklaráciou
repektu k slobode dospelého
dieaa. Ale skutoène najdôleitejou zo strany rodièov
je láska: dávajúca, nie vyadujúca, repektujúca, dospelá
a bezpodmieneèná.
Za rozhovor ïakuje:
BORIS RAKOVSKÝ

Cesta pravdy a cesta li
Pokraèovanie zo strany 2
V prvom rade neslýchané zreálnenie duchovna: Duch v tom
najplnom zmysle slova  Boh  sa vo svojom veènom Synovi
stáva konkrétnym èlovekom v Jeiovi z Nazareta, ktorý v tele
podobnom námu il, trpel, zomrel i vstal z màtvych. Znamená
to vak aj ïalí dôsledok: Jei Kristus ustanovil svoje tajomné
telo  Cirkev, a znova na konkrétnom èlovekovi, keï povedal:
Ty si Peter a na tej skale si postavím Cirkev a pekelné brány
ju nepremôu. (Mt 16, 18) Uznáva, e Jei Kristus priiel v tele
teda nesie so sebou aj dôsledok uznáva, e Cirkev, postavená na
viere Petrovej, zjednotená s ním vo viere v jeho nástupcovi, je
ståp a základ pravdy (1 Tim 3, 15). Iba vtedy, ak budeme ma
odvahu k tomuto a k ïalím dôsledkom vtelenia Jeia Krista,
môeme ma dôveru, e nás vedie Boí Duch, Duch pravdy 
a On nás vedie k plnému ivotu, slobode, radosti i k úèasti na
Kristových utrpeniach, ale i na sláve, ktorú On dosiahol.
Zdá sa, e dozrel èas na toto zhmotnenie náho kresanského vierovyznania. Oslabenie jednoty s vierou apotola
Petra, oslabenie viery vo vetky dôsledky Kristovho vtelenia
prinieslo so sebou aj následky  bez oh¾adu na to, v ktorej cirkvi èi kresanskom spoloèenstve sme sa nachádzali (alebo sa
nachádzame), stávali sme sa obeami otca li. Môeme to vidie
aj v súèasnosti: ko¾kí kresania si nekriticky osvojujú ducha
doby, ktorý je v mnohom nezluèite¾ný s duchom evanjelia
Tieto závery nie sú snahou o nejaký katolícky prozelytizmus. Sú výsledkom snahy o poctivé uvaovanie nad obsahom
slov tohto biblického textu. Vari nechcel historický Jei to isté,
keï konèil svoj pobyt na zemi a v predveèer svojej smrti sa
modlil: Neprosím vak len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze
ich slovo uveria vo mòa; aby vetci boli jedno, ako ty, Otèe,
si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, e
si ma ty poslal. (Jn 17, 20  21)
Ak sa teda má ná svet zbavi ducha li, antikrista a jeho
dôsledkov, opä je potrebné poskytnú hmatate¾ný dôkaz naej
viery v Jeia Krista  viery i v tieto jeho naliehavé slová
Mons. FRANTIEK RÁBEK
nitriansky pomocný biskup

BIBLICKÉ SLOVO

azda iný spôsob, ako si
svoje oveèky udra
v presne vykolíkovanom
ovèinci? Môe to by ivenie strachu zo vetkého,
èo stojí za neprekonate¾nými hradbami sekty?

REPORT
Útoky na kresanskú meninu
Egypt  es mesiacov po zrákach medzi moslimami a koptickými kresanmi v hornoegyptskom El-Kosheh sa zaèal proces proti 39 podozrivým páchate¾om. Ako informoval egyptský
rozhlas, mui sú obvinení z ozbrojeného prepadu, nièenia
verejného majetku, nepovoleného zhromaïovania a ilegálneho vlastníctva zbraní. Pri nepokojoch v dedine vzdialenej 250
km june od Káhiry prilo o ivot 21 kresanov a jeden moslim. Poèetní ¾udia boli zranení a vo vye 30 obchodoch koptických kresanov bol zaloený poiar. Ilo o najhorie zráky
medzi kresanmi a moslimami v ostatných rokoch v Egypte.
V minulých rokoch dochádzalo v hornom Egypte opätovne
k útokom na kresanskú meninu.
KP/TK KBS

. . . . .
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Tragické èaro

Nie je to tak dávno, èo hladinu svetových
udalostí prudko rozèerila správa o tragédii
v africkej Ugande. Odrazu sa vetky médiá
navzájom predbiehali v úsilí prinies èo
najaktuálnejie informácie o tomto novodobom kultovom holokauste. Týdenník
Moment sa v posledný marcový deò poponáh¾al s uverejnením èlánku o masovej
samovrade takmer 600 èlenov Hnutia za
obnovu Desatora Boích prikázaní, avak
renomované zahranièné týdenníky Time
a Newsweek radej poèkali, kým budú
k dispozícii podrobnejie informácie a a
potom prili s novým odhalením: nelo
o samovradu, bola to premyslená rituálna
vrada

Prorocké vízie
v minulosti
Èloveka u odnepamäti provokovali otázky snaiace sa nahliadnu za tajuplný závoj
budúcnosti. Proroctvám a prorokovaniu sa
venovali i mnohé známe osobnosti. No najväèí poèet proroctiev sa vzahoval práve
na budúcnos a koniec sveta.
U pod¾a nemeckých kalendárov zo
zaèiatku 16. storoèia mala v roku 1525
prís ve¾ká potopa. Dokonca parlament
v Toulouse rok predtým nariadil stavbu
obrovskej archy na vrchu za mestom, aby
sa do nej ¾udia mohli ukry pred povodòou. Takisto známy básnik William Buttler
Yeats predpovedal v roku 1899 keltský
Armagedon a koniec kresanského sveta
stanovil na rok 2000, keï divoká elma
nahradí Krista. Vari najrozírenejie predpovede sú od Nostradama, ktorý koniec
alebo zaèiatok konca sveta predpovedal na
rok 1999. Tento dátum je, samozrejme,
závislý od spôsobu interpretácie jeho
zakódovaných Centúrií.
Dôleitú úlohu pri formulovaní apokalyptických predpovedí zohrávali a zohrá-

. . . . .

6

vajú kozmické telesá  Slnko, Mesiac, planéty èi najèastejie uvádzané kométy
(v rokoch 1773, 1816, 1832, 1857 a
1861). V roku 1910 vyvolal oèakávaný príchod Halleyovej kométy medzi ¾uïmi takú
paniku, e sa v noci z 18. na 19. mája mnostvo ¾udí v uliciach modlilo na kolenách,
aby odvrátilo predpovedanú skazu.
Apokalyptické predpovede vizionárov
sa stali vhodným impulzom aj na vznik
rozlièných siekt a kultov. V roku 1743 mal
védsky vedec Emanuel Swedenborg svoje
prvé videnie. Údajne v òom a potom i v ïalích dostal informácie, e bol vybraný, aby
vyloil Sväté písmo, e nový Jeruzalem je
u tu, i keï to na prvý poh¾ad nebolo vidite¾né, lebo vetko sa vraj odohrávalo v duchovnej rovine. Z nejasných interpretácií
zjavení sa vyvinulo swedenborgiánstvo
ako druh gnosticizmu, ktoré pretrvalo a
do dnených dní (pôsobí aj na Slovensku).
Amerika v 19. storoèí bola tie plná
vizionárov predpovedajúcich èas príchodu
milénia. V roku 1823 sa údajne zjavil anjel
Moroni 18-roènému Josephovi Smithovi a
oznámil mu, e nastal èas, aby pripravil
¾udí na príchod Krista a na zaèiatok jeho
tisícroènej vlády. Smith vetkým svojim nasledovníkom s¾uboval, e sa toho doijú.
Tak vznikla Cirkev Jeia Krista svätých
neskorích dní (mormóni). O nieèo neskôr
priiel Charles Teze Russel, ktorý v roku
1884 zaloil organizáciu Biblická a traktátna spoloènos Strána vea (predchodkyòa
dnených Svedkov Jehovových) a stal sa
jej prezidentom. I keï nemal teologické
vzdelanie, napísal 6 dielov zo 7-zväzkovej
publikácie túdie v Písme, ktoré sa stalo
základom ranej teológie spoloènosti.
V tejto knihe Russell pod¾a dåky chodieb
vo Ve¾kej egyptskej pyramíde predpovedal, e Boie krá¾ovstvo na zemi sa stane
skutoènosou u v roku 1914, po Armagedone. Ako vieme, nestalo sa to. Navye
jeho nástupcovia museli tento dátum ete
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S pribliujúcim sa koncom milénia
do popredia záujmu stále väèmi
vystupuje problém apokalyptických
kultov. Väèina historikov to dáva do
súvislosti s politickými krízami, spoloèenskými zmenami, alebo s nedostatkami v materiálnej oblasti. Ako sa
mono presvedèi, práve tieto faktory
sú èastými argumentmi kultov pri
ponuke ich vizionárskych rieení.

viackrát revidova, a to na roky 1918,
1925, 1975, a sa napokon vzdali verejných výpoètov.
Vychádzajúc z prieskumu uskutoèneného v roku 1992, ktorý uvádza, e 53 %
dospelých Amerièanov oèakávalo Kristov
návrat a vyplnenie biblických proroctiev
o kataklizmatickom znièení zla, mono nasledujúce informácie nebudú prekvapivé.
Èlenovia detruktívnych kultov sú èasto
psychicky zmanipulovaní do takej miery,
e poslúchnu svojho vodcu i vtedy, keï im
prikáe spácha samovradu  individuálne
alebo kolektívne. Nech sú preto nasledujúce riadky výstrahou pred tým, kam a môu vies takéto choré apokalyptické vízie.

Svätyòa ¾udu
Z novodobých kultových samovrád je
azda najznámejí prípad hromadnej samovrady v detruktívnom kulte Svätyòa
¾udu. Vodca a zakladate¾ James Warren
Jones bol v mladosti
stúpencom letnièných
hnutí. Vo svojich víziách videl atómovú
katastrofu, ktorá sa
mala sta  no napoJ. W. Jones
kon sa nestala  ete
v roku 1967. V tomto kulte ponúkal spásu
a oslobodenie najmä obetiam americkej
spoloènosti, ktorými boli èernosi (80 % èlenov a 75 % obetí samovrady), eny, chudobní, starí, Indiáni a Mexièania. Za svoju
¾udomilnú èinnos bol dokonca vyznamenaný i viacerými cenami, okrem iného i
Humanitárnou cenou Martina Luthera
Kinga. Avak kresanského Boha odmietol
ako sebeckého a ¾ahostajného, naopak seba
predstavoval ako skutoèného boha, apotola socializmu, spasite¾a a vykupite¾a,
s mocou uzdravova a kriesi màtvych. Keï
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sa zaèala mnoi kritika na jeho despotickú
vládu v kulte, rozhodol sa, e sa aj so svojimi oveèkami odsahuje do amazonského daïového pralesa v juhoamerickej
Guayane, kde na tristoakrovom pozemku
spoloène vybudovali izolovanú a stráenú
kolóniu Jonestown, obkolesenú vysokým
plotom, aby sa mohli neruene pripravova
na predpovedaný druhý príchod.
Avak u po nieko¾kých mesiacoch na
verejnos prenikli správy, e reverend
Jones násilím zadriaval rodiny, ktoré chceli z komunity odís. Republikánsky senátor
Leo L. Ryan sa preto so sprievodom priiel
na vlastné oèi presvedèi, èi sa v komunite
poruujú obèianske práva. Výsledky týdenného vyetrovania vak u policajným
úradom nestihol oznámi, lebo Jonesova
bezpeènostná sluba ho zavradila skôr,
ako stihol na guayanskom letisku nastúpi
do lietadla. O nieko¾ko hodín nato dal
reverend Jones pokyn na hromadnú samovradu a zabíjanie. Svojim stúpencom u
predtým kázal pravidelne prijíma tekutinu neznámeho zloenia s hrozbou, e o 45
minút zomrú. Keï sa niè nestalo, povedal
im, e obrad bielej smrti bol iba skúkou
ich oddanosti. No v osudný deò 18. novembra 1978 jeho stúpenci spolu s ním
vypili nápoj, ktorý obsahoval prudko jedovatý kyanid draselný. Pod¾a lekárskej správy prvé nepreili deti. Tým, ktoré ete
nevedeli pi samy, jed vstrekli do úst injekènou striekaèkou. Viacerým muom a enám Jonesovi anjeli vykåbili èe¾uste, pretoe odmietli kyanidový kokteil prehltnú.

Niektorých èlenov kultu strácovia zastrelili pri pokuse uniknú z pevnosti. Vrcholom cynizmu bola skutoènos, e medzi
hromadami màtvol boli rozostavané magnetofóny, ktoré zachytávali stony a posledné slová umierajúcich Tragédiu bielej noci nepreilo 913 ¾udí vrátane 260
detí. A donedávna to bola najväèia katastrofa v novodobých dejinách kultov.

David Koresh
Keï chceme nájs ïalie odstraujúce prípady, nemusíme sa vraca a dvadsa
rokov do minulosti. Nasledujúce tragédie
sa odohrali u v devädesiatych rokoch.
Dòa 19. apríla 1993 sa pri texaskom meste
Waco po 51 dòoch obliehania agentmi FBI
vznietila farma kultu Davidiánska vetva
(Branch Davidians).
D. Koresh
Ich samozvaný mesiá David Koresh
bol príalivý, inteligentný, vzdelaný, ale
i ctiiadostivý mu,
obdarený darom reèi a výnimoènou
pamäou  dostatoèné osobnostné predispozície na to, aby vedel presvedèi ¾udí
o svojej pravde. ¼uïom imponovalo, keï
z Biblie citoval celé pasáe a neúnavne
kázal niekedy i celé hodiny. Mal vak aj
jednu ve¾kú slabos  sex. Keï naò dostal
chu, musela mu ho poskytnú kadá ena
alebo dievèina v komunite bez oh¾adu na
to, èi bola vydatá, alebo len diea. eny a
neplnoleté dievèatá
zneuíval a tak, e
sa na farme rodili
deti jeho detí. Odôvodòoval to tým, e
mu údajne Boh prikázal vybudova nový Dávidov chrám a
vovies doò to¾ko
ien, ko¾ko mal krá¾
Dávid. Keï Koresh
anuloval platné manelstvá tvrdením, e
on je jediným vyvoleným, ktorý má
právo na vetky èlenky kultu, mnoho
rozhorèených párov
opustilo komunitu.
Ani tát, nech je u
akoko¾vek liberálny,
nemohol takúto svojvo¾nos tolerova a
Obete z Jonestownu rozhodol sa zakroèi.

Navye, o celý prípad sa spolu s Federálnym úradom pre vyetrovanie (FBI) zaèal
zaujíma aj Americký úrad pre alkohol,
tabak a zbrane (ATF), pretoe vedeli o ilegálnom vyzbrojovaní Koresha, ktorý
nazhromadil ve¾ký poèet zbraní, streliva a
granátov. V jeho arzenáli nechýbali dokonca ani rakety a rýchlopalné zbrane. Koresh
sa spolu so svojimi stúpencami opevnil na
farme s názvom Hora Karmel (pod¾a hory,
kde Eliá porazil Baalových prorokov). Na
jej upätí leí planina Meggido, kde by sa
mal pod¾a Biblie odohra Armagedon.
Pod¾a jeho predpovedí sa to malo sta krátko po marci 1993. Z tohto dôvodu Koresh
farmu premenoval na Apokalypsu.
Koresh ve¾mi dôkladne udriaval svojich prívrencov v neustálom strachu pred
blíiacim sa koncom sveta. Keï agenti FBI
obk¾úèili farmu, pre mnohých to skutoène
znamenalo zaèiatok posledných dní a boli pripravení podstúpi rozhodujúcu skúku. Oèakávaný koniec naozaj nastal, avak
nie pre svet, ale pre 86 z nich, vrátane
17 detí  pri útoku FBI sfanatizovaní stúpenci farmu podpálili a zhoreli v jej plameòoch. O dva roky po tejto udalosti
pomstil davidiánov Timothy McVeigh
atentátom na federálnu budovu v Oklahome City, kde sídlila aj poboèka ATF.
Poèet obetí výbuchu bol hrozivý  zahynulo 168 ¾udí a vye 500 bolo zranených
Keï chceme lepie porozumie, preèo
k takýmto tragédiám dochádza, musíme aj
v tomto prípade naèrie do histórie. Davidiánska vetva vznikla v roku 1959 odtiepením od davidiánskych adventistov
siedmeho dòa, ktorí sa zasa v 20. rokoch
náho storoèia odtrhli od pôvodnej Cirkvi
adventistov siedmeho dòa. Davidiáni verili, e ijú v posledných dòoch. William
Miller kázal posolstvo prvých dvoch anjelov z Jánovej Apokalypsy a ïalí proroci
potom predstavovali ostatných piatich
anjelov. Vodca kultu bol Vernon Wayne
Howell. Svoje meno si zmenil na David Koresh (pod¾a dvoch krá¾ov  izraelského
Dávida a perzského Kýra, ktorý bol známy
tým, e dovolil idom, aby opustili babylonské zajatie a vrátili sa do Izraela). Pre
èlenov kultu sa stáva krá¾om oslobodzujúcim vyvolený národ svojich stúpencov od
skorumpovanej a skutoènej viere nepriate¾skej americkej spoloènosti. Koresh bol
povaovaný za siedmeho anjela a zároveò
eschatologického baránka, ktorý má otvori sedem peèatí iestej knihy zjavení a
vysvetli ich skrytý význam. Sám o sebe
vyhlasoval, e je Boí anjel, ktorý je
Bohom poslaný, aby zvestoval Armagedon.
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Rád Chrámu slnka
Ïalí mediálne známy prípad (stal sa predlohou na román, ktorý bol aj sfilmovaný)
sa odohral v rokoch 1994 a 1995, keï sa
rozhodli spácha samovradu èlenovia
Rádu Chrámu slnka (Temple Solaire), a to
postupne vo vajèiarsku (48 màtvych),
Kanade (5 màtvych) a vo Francúzsku
(16 obhorených tiel rozloených do symbolického kruhu pripomínajúceho slnko).
Okrem iného hlásali, e len kolektívna
smr je nevyhnutnou cestou k najvyiemu
poznaniu. Tých, èo s tým nesúhlasili,
zastrelili. Dá sa poveda, e èlenovia tohto
kultu boli vzdelaní a uvaujúci dovtedy,
kým neboli psychicky zmanipulovaní. Len
tak mohli uveri nezmyslom, ktoré im
nahovorili ich vodcovia, e raj ich èaká
v planetárnej sústave Síria, kam sa pochopite¾ne nemôu dosta ich pozemské telá,
ale len ich due, ktoré sa neskôr vo vesmíre zhmotnia. Jediným spôsobom prepravy je preto upálenie. Dokazuje to aj vyhlásenie, ktoré po sebe zanechali, e sa zrodili v ohni a z ohòa sa znovu zrodia.
Kult zaloil a viedol 46-roèný lekár,
homeopat s medzinárodnou praxou Luc
Jouret. Vo svojej mladosti bol fanatickým
èlenom Komunistickej strany Belgicka,
maoista a ultra¾avièiar. Neskôr cestoval po
svete ako dobrodruh. Navtívil Filipíny,
kde sa zaujímal o chirurgické operácie
holými rukami, Indiu a Andy. Po návrate
zaèal ohlasova blíiacu sa apokalypsu, pri
ktorej údajne vetko spáli oheò. Jouret bol
vynikajúcim reèníkom a napísal i nieko¾ko
ezoterických kníh. Orientoval sa najmä na
ezoterizmus, mágiu, okultizmus a na duchovné prúdy súhrnne oznaèované ako
New Age. Nazhromadil ve¾ký majetok, vrátane vye 50 víl a horských hotelov, v ktorých sa odohrávali náboenské obrady
èerpajúce pravdepodobne predovetkým
z ezoterických tradícií rozenkruciánstva
a templárstva. Za povimnutie stojí aj správa, e v Kanade musel zaplati pokutu za
nezákonné obchodovanie so zbraòami.
V pozadí rádu vak stál multimilionár,
70-roèný Joseph Di Mambro, pôvodným
povolaním klenotník. V kulte mal poves
neomylného psychológa a vynikajúceho
obchodníka. Známy bol aj ako prírodný
lieèite¾, no v skutoènosti bol Di Mambro
podvodník a diktátor, ktorý nepripúal kritiku ani odliný názor. Polícia zistila, e mal
styky s talianskou mafiou a podie¾al sa na
praní pinavých peòazí. Rád Chrámu slnka
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robil nábor prostredníctvom klubov Archemédia, kde Jouret prednáal typické newageovské posolstvo varujúce ¾udstvo pred
zdevastovaným ivotným prostredím, stúpajúcou kriminalitou a ekonomickým krachom. Samozrejme ponúkal i rieenie, ako
to vetko prei, to vak bolo urèené len
skupine vyvolených nasledovníkov, ktorí
sa stanú èlenmi Rádu Chrámu slnka. Aj
v tejto komunite podstatnú úlohu pri psychickej manipulácii zohral sex. Di Mambro
zostavil rozpis jednotlivých pohlavných
stykov a tvrdil, e pre transfer do oblasti súhvezdia Sírius, kde ich èaká raj,
treba ve¾a energie, ktorá sa dá vyrobi
len súloením.
Ako sa neskôr ukázalo, Rád Chrámu
slnka nebol len ezoterický kult, ale bol to
celý pavúk tieòových organizácií slúiacich
na pranie pinavých peòazí. Je priam okujúce a nepochopite¾né, ako mohli kompetentné orgány dopusti, aby Rád nadviazal
spoluprácu s davidiánskou vetvou Davida
Koresha. Tá spoèívala vo vyvolávaní neistoty a strachu medzi ¾uïmi. Zároveò sa
jeho èlenovia mali pri svojom nábore
sústredi na vysokých tátnych úradníkov
a infiltrova sa do vysokých politických a
tátnych kruhov. To je typické i pre mnohé
dnené tzv. industriálne kulty.

Óm inrikjó
O tom, e kulty nie sú nebezpeèné len pre
svojich èlenov, nás môe presvedèi nasledujúci prípad kultu Óm inrikjó (Najvyia
pravda Óm), ktorý sa odohral v Japonsku
v roku 1995. Nebola to len náboenská
organizácia, ale aj dokonale vyzbrojená
armáda. Tento kult prostredníctvom svojich truktúr vytvoril tát v táte so svojimi
vlastnými pravidlami. Kto sa im nepodriadil, toho jednoducho odstránili. Mali dokonca i kompletnú tieòovú vládu a vlastnú
tajnú slubu. Èlenovia tohto kultu hlásali,
e èoskoro príde koniec sveta, a preto
chceli vypusti balóny s jedovatým plynom
nad japonskými ve¾komestami. Keï vyvolajú veobecný chaos, prevezmú moc
v táte (èo sa
im nakoniec
nepodarilo).
Na
príkaz
svojho vodcu
oko Asaharu
vak stihli v
tokijskom metre rozmiestoko Asahara
ni èistiace

. . . . .

vozíky, do ktorých zabudovali nádrky
s plynom Sarin, paralyzujúcim nervovú
sústavu, èo si vyiadalo ivoty 12 ¾udí a
tisíce cestujúcich utrpeli zranenia s trvalými následkami vrátane oslepnutia a pokodenia mozgu. A po tejto tragickej akcii
tát zakroèil. Zruil registráciu kultu a jeho
vodcu postavil pred súd. Èo vak tomu
predchádzalo?
Zakladate¾ a vodca kultu izio Matsumoto sa narodil s oènou chorobou. Venoval sa èínskej tradiènej medicíne, vyuèoval a praktizoval jogu. V roku 1979 zaloil
Spoloènos svätých pustovníkov, ktorú po
tom, ako o sedem rokov neskôr údajne
dosiahol v Himalájach osvietenie, premenoval na Óm inrikjó a sám si zmenil
meno na oko Asahara. V roku 1989 bol
kult zaregistrovaný ako náboenská organizácia so vetkými výhodami. Jej uèenie
bolo zmesou budhizmu a hinduizmu.
Asahara mal v ob¾ube najmä hinduistického boha Nièite¾a  ivu. Organizácia
rozirovala svoju pôsobnos i do celého
sveta. Svoje poboèky mala v Moskve, New
Yorku, v Bonne a na Srí Lanke. V období
najväèieho prospechu sa poèet jej èlenov
na celom svete odhadoval na 50 tisíc a
majetok a na 1 miliardu USD. Raz pri
meditácii mal Asahara víziu Armagedonu a
tvrdil, e ten príde niekedy koncom 20.
storoèia. Èlenovia kultu vydali o tom nieko¾ko kníh a vytlaèili letáky, v ktorých
nabádali ¾udí, e záchranu môu nájs len
vtedy, keï uveria slovám ich guru. Aby stúpenci kultu preili, zhromadili nielen
potraviny, ale i rôzne druhy zbraní (lasery,
akú bojovú techniku, chemické a bakteriologické zbrane, dokonca i atómovú
bombu). Ctiiadostivý Asahara spolu so
svojimi nasledovníkmi kandidoval i do
japonského parlamentu. Jeho Strana
Pravdy do politickej kampane investovala
300 tisíc japonských jenov. Po neúspechu
vo vo¾bách zoal od médií posmech.
Reakcia na túto zdrvujúcu poráku nedala
na seba dlho èaka  Asahara sa vyhlásil za
Krista Armagedonu a Posledného súdu. Od
slov u nebolo ïaleko k èinom a nasledoval u známy 25. marec 1995. Hoci odvtedy uplynulo u pä rokov, prípad dodnes
nie je uzavretý.

Nebeská brána
Ve¾a vzruchu, najmä v USA, vyvolal prípad,
ktorý sa odohral 23.  25. marca 1997
v exotickej vile v Rancho Santa Fe v Junej
Kalifornii po tom, èo 39 èlenov kultu
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Nebeská brána (Heavens Gate) spáchalo
samovradu poitím smrte¾nej dávky alkoholu a barbiturátov zmixovanej s jablènou
kaou. Aj oni doplatili na to, e uverili
svojmu vodcovi, ktorý im nahovoril, e ich
due odvezie kozmické teleso, akýsi cestovný kontajner nachádzajúci sa v chvoste Hale-Boppovej kométy pribliujúcej sa
práve vtedy k Zemi.
Marshall Herff Applewhite bol uèite¾om hudby, ktorý mal problémy so svojou
homosexualitou, za èo ho vyhodili aj z univerzity. Odvtedy sa zaèal vnútorne uzatvára a tvrdi o sebe, e je mimozeman ijúci v bezpohlavnej bytosti. Dolo to tak
ïaleko, e skonèil na psychiatrii. Tu sa mu
podarilo prenies svoj blud na zdravotnú
sestru Bonnie Nettlesovú a presvedèi ju,
e aj ona je mimozemanka. (Tá v r. 1985
zomrela a dávala údajne Applewhitovi príkazy z vyej úrovne.) Do a Ti, ako sa zaèali oslovova, sa vo svojom uèení èasto
odvolávali na kresanstvo. Porovnaním
môeme posúdi, èo s ním mali spoloèné:
Svoju úlohu na tomto svete videli v pomoci tým, do ktorých mimozemania z vyej
úrovne vloili èip a potrebujú ich asistenciu pri prechode na vyiu úroveò. Blíi sa
toti koniec periódy náho sveta (Lucifer
ovláda zem) a posledná anca na záchranu
je prija ich uèenie. Èlenovia Nebeskej brány sa preto nazývali záchranný tím poslednej ance. Kult bol okrem iného známy aj náborom prostredníctvom internetu.
Vyznávaèi kultu sa u dlho (minimálne pä
rokov) pred samovradou zaoberali mylienkami na òu. Hovorili o nej verejne
v internetových diskusiách, no nenaiel sa
nikto, èo by na to kompetentných upozornil. A tak, keï nastal deò D, nikto im nezabránil, aby spoloène opustili svoje telesné
schránky a vybrali sa cez nebeskú bránu
na vesmírnu pú do vyej úrovne.

Uganda, 17. marec 2000
Prednedávnom médiami prebehla informácia o tragédii, ktorá sa odohrala
v ugandskej dedine Kanungu, pribline
350 kilometrov juhozápadne od hlavného
mesta krajiny Kampaly. 17. marec 2000 sa
pre nieko¾ko stoviek ¾udí (väèinou ien a
detí) stal posledným dòom ich ivota.
Zhoreli zaiva. Vetci boli èlenmi kultu
Hnutie za obnovu Desatora Boích prikázaní. V nasledujúcich dòoch svetové agentúry kadý deò prináali nové, podrobnejie a otrasnejie správy o tomto hrôzostranom výjave. Pôvodne predpokladaná

príèina smrti  hromadná samovrada  sa
zmenila na najväèiu kultovú masovú vradu v novodobých dejinách. Pod¾a slov éfa
miestnej správy Kelule Senga boli niektorí
 prinajmenej deti  zastrelení. V okolí sa
nali dve prázdne kanistry na benzín, vetky okná i dvere boli zaklincované. Poh¾ad
na úplne zhorené telá obetí bol otrasný
Tragédia v Kanungu predèila aj Jonestown. Posledné údaje z 8. mája 2000 uvádzali a 1055 obetí. Dokonca ani tento
poèet nie je koneèný, lebo práce na odkrývaní masových hrobov, v ktorých sa nachádzali ïalie obete, sa museli zastavi
(pod¾a oficiálnych zdrojov bolo treba poèka na lepie technické vybavenie a na pomoc vyetrovate¾ov zo zahranièia). Doterajie vyetrovanie navye ukázalo, e mnoho
¾udí bolo brutálne zavradených u mesiac
pred uvedeným marcovým dátumom.
Uèenie kultu Hnutie za obnovu Desatora Boích prikázaní tvorilo zmes rôznych
náboenstiev; na svojej viere mali podiel
katolíci, protestanti i zástupcovia letnièných cirkví. Kult vznikol ete v roku 1987.
Zakladajúcich èlenov, ktorí stanovili princípy hnutia, bolo dvanás. Medzi najvýznamnejích patril bývalý opozièný politik,
predstavite¾ Demokratickej strany Joseph
Kibweteere, ktorý sa stal samozvaným prorokom. Vyhlasoval o sebe, e priamo komunikuje s Bohom a Pannou Máriou. Posledné
informácie vak hovoria o tom, e dávnejie
bol psychicky chorý, prestal bra lieky a
svoju chorobu tajil i pri registrácii kultu.
Ïalím z hlavných aktérov v tejto hre
o ¾udské ivoty bol páter Dominic Kataribabo. Tento suspendovaný rímskokatolícky
kòaz, bývalý rektor seminára, doktor teológie a dokonca magister psychológie, pôsobil
vo vedení kultu ve¾mi aktívne (len v jeho
dome a záhrade sa nalo 155 màtvych).
Predpokladá sa, e práve on spolu s bývalou prostitútkou Credoniou Mwerindeovou
tvorili vedúcu dvojicu v kulte. Dokázalo sa,
e suroviny na výrobu výbunej zmesi
kúpil sám Kataribabo. Explózia znièila
kaplnku, kde zaiva zhorelo vye 500 ¾udí.
Credonia ve¾a cestovala po Ugande, vábila
¾udí do kultu a zakladala nové poboèky po
krajine. Zaujímavé je, e kult udriaval
úzke kontakty so známym apokalyptickým
kultom Marian Workers z Austrálie.
Odhaduje sa, e kult mal vye 4 tisíc
èlenov. Radoví èlenovia museli ako pracova a medzi sebou komunikovali len
písomne. Ich poznámky najprv èítala
Mwerindeová a keï s nimi nesúhlasila,
odhodila ich. Kataribabo a Mwerindeová,
zneuijúc duevnú chorobu Kibweteereho,

zaèali okolo seba sústreïova ¾udí ochotných uveri jeho víziám, ale v prvom rade
im ilo o ich majetok. Po vstupe do kultu
ich postupne vradili a ostatným zmanipulovaným èlenom tvrdili, e odili do neba
s Pannou Máriou. Takisto Kibweteere svojim stúpencom povedal, aby popredali majetok, lebo sa blíi koniec sveta. Ten mal
prís 31. decembra 1999. ¼udia ho poslúchli a utàené peniaze odovzdali kultu.
Keï vak s¾úbený koniec v uvedený deò
nenastal, zaèali repta a pýtali naspä svoje
peniaze. Vodca urèil ïalí termín na
17. marca 2000. V osudný deò vyzval èlenov, aby sa zhromadili v kultovej kaplnke, kde sa im mala zjavi Panna Mária a
vzia ich do neba. Namiesto toho kaplnkou
otriasol výbuch a vetci zhromadení mu
padli za obe
Kde h¾ada príèiny takejto obrovskej
tragédie? V prvom rade ide o benevolentný prístup úradov pri registrácii rôznych
náboenských zoskupení. Len poèet pentakostálnych (turíènych) hnutí sa odhaduje
na 15 a 20 tisíc. Po tejto katastrofe zaviedla ugandská vláda nové poiadavky na
registráciu cirkví a náboenských spoloèností. Polícia a tajná sluba ve¾mi pozorne
sledujú akúko¾vek podozrivú aktivitu súvisiacu so skupinami, ktoré hlásajú skorý
príchod konca sveta, èo sa zas  ako vade
na svete  nepáèi aktivistom na ochranu
¾udských práv.
Ïalou z pravdepodobných príèin je
zlyhanie miestnej Rímskokatolíckej cirkvi.
¼udia èoraz èastejie opúajú jej rady a
vstupujú do iných náboenských spoloèenstiev. O vyetrenie tohto prípadu sa intenzívne zaujímal aj pápe Ján Pavol II., keïe
väèina zakladajúcich èlenov kultu boli
práve bývalí rímskokatolícki kòazi a reho¾né sestry. Pre zaujímavos, v Ugande ije
20,6 milióna obyvate¾ov, z toho a 17 miliónov je kresanov.
Z uvedených prípadov vyplýva, e ¾udstvo na prelome milénií je nútené èeli
hrozbe nového druhu tzv. apokalyptického
terorizmu, ktorý má prostriedky na to, aby
pouíval najmodernejie zbrane a technológie. Nebezpeèná je najmä vzájomná spolupráca apokalyptických kultov pri vyvolávaní chaosu vo svete. Nezabúdajme ani na
to, e i tie najnebezpeènejie kulty, ako
Óm inrikjó, sa povaovali za mierumilovné, nekodné a dobroèinné organizácie...
MIROSLAV LOJDA
Mgr. Miroslav Lojda (* 1970)  absolvent Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity  odbor psychológia. Odborný pracovník Ústavu pre vzahy tátu a cirkví.
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POLLEMIKA

Druhé tisícroèie sa chýli ku koncu. Azda
aj to je príèina, e sa stále èastejie objavujú rôzne hypotézy o mimozemských civilizáciách, o ich zámeroch s nami pozemanmi, ba dokonca o záhadnom pôvode
¾udstva. Sú tieto teórie naozaj objavné, za
aké sa èasto vydávajú, alebo sú iba fantazmagóriou urèitého typu ¾udí?

Väèina pozemanov sú kríenci
Adamových Boích synov, náho
¾udu, a pozemskej Evinej zvieracej
rasy. Preto majú ¾udia husté, animálne pozemské telo a vnútorné,
boské duchovné telo. ( ) Mnohí
nai uèitelia im dali zákony, ktoré
majú dodriava.
(MICHAEL HESEMANN: UFO: Kontakty,
Nakladate¾stvo ETNA, Praha 1992, s. 51)

Nai prarodièia v predstave ufológov

Odpoveï:
U dobré polstoroèie si vo verejnosti buduje svoju popularitu téma UFO (Unidentified Flying Objects  neidentifikované lietajúce objekty). Tomuto fenoménu sú naklonené nielen novinové a èasopisecké
èlánky, ale záhadám okolo UFO sa venujú i
mnohé kniné publikácie. I keï sa to na
prvý poh¾ad nezdá, táto problematika nie
je výluène doménou scifi literatúry èi
vedeckých polemík. Nachádza odozvu
i v náboenskej oblasti. Jestvuje mnoho
posolstiev mimozemanov, ktoré boli
odovzdané priamo alebo cez kontaktné
osoby. Obsahujú tvrdenia, ktoré sa týkajú
právd kresanskej viery, alebo na ne bezprostredne vplývajú. Jednou z takýchto
tém je aj otázka pôvodu èloveka.
Ako pri vetkých ostatných posolstvách mimozemanov, aj tu vystupujú
viaceré protireèivé tvrdenia. Dozvieme sa,
e dnené ¾udstvo je zmes Adamových
Boích synov, mimozemanov a pozemskej Evinej rasy; inak informovaní ufóni
zasa tvrdia, e biela rasa má mimozemský
pôvod a tí s èiernou èi ltou pleou sú
pôvodní pozemskí domorodci. Ïalie posolstvá vysvet¾ujú, e mimozemský pôvod
má práve izraelský národ, pretoe  ako sa
o tom píe aj v Starom zákone  si ho Boh
vyvolil za svoj ¾ud. Avak iní tvrdia to isté
napríklad o Egypanoch. Pod¾a iných
hypotéz ¾udstvo údajne vzniklo z ufónov,
ktorí sa zachránili z planéty znièenej
jadrovou vojnou (a teda sme ufónmi vetci). Vrcholom je tvrdenie, e èlovek
povstal z genetickej manipulácie, ktorú
vykonali mimozemania v laboratórnych
podmienkach (vedecké vysvetlenie biblického raja).
Èo k týmto odhaleniam mimozemanov doda? Biblické posolstvo v prvých
veroch starozákonnej knihy Genezis
hovorí, e na poèiatku stvoril Boh nebo
a zem (Gn 1, 1). V semitskom vyjadrení
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to znamená úplne vetko; teda to, èo jestvuje, len preto jestvuje, lebo to stvoril
Boh. Zem vak bola pustá, bez ivota.
Boh v postupných krokoch stvorite¾ských
dní stvoril vetko stvorenie a vyvrcholením bolo stvorenie èloveka.
Pri tomto biblickom opise si treba
vimnú viaceré skutoènosti: Boh uvádza
svoj zámer stvori èloveka na svoj obraz;
prvotný èlovek mal teda podobnos
s Bohom. Boh ho stvoril z prachu zeme
a vdýchol do neho ivot. Stvoril ho ako
mua a enu  teda s odliným pohlavím,
prièom obe sú tým istým druhom  èlovekom  a sú rovnocenné.
Èo z týchto správ vyplýva? To, e èlovek bol stvorený na priamy Boí zásah,
vyiel z Boích rúk a to na tejto Zemi. Boh
èloveka nepriniesol na Zem z inej planéty.
Ako pozemské stvorenie má fyzické telo
(je z prachu zeme), oivované nesmrte¾nou duou. Boh chcel, aby mu bol èlovek
podobný, teda aby mal veèný ivot, spoloèenstvo s Bohom. To, èo nás robí podobnými Bohu je naa nesmrte¾ná dua. Boí
akt stvorenia nie je ani genetickou manipuláciou; je jedineèným a priamym zásahom.
Tí, èo hovoria, e biblickú správu o
stvorení treba deifrova tak, e bohom sú
vlastne mimozemania a stvorenie je
genetická manipulácia, zabúdajú, e potom
by ¾udstvo pochádzalo z iného ¾udstva.
Tvor by pochádzal z iného tvora. Nielene
sa tu vynára otázka, ako vznikli mimozemania, ale takýto názor nevie vysvetli pád
prvých ¾udí ani dedièný hriech. Stavia nás
do polohy pokusných zvierat a oberá o dôstojnos, ktorú èlovek má práve preto,
lebo je stvorený na Boí obraz. Obraz
Boha  láskavého Otca, ktorý miluje svoje
stvorenia a chce ich zachráni  v takýchto ufologických hypotézach absentuje.
A nielen to. Tieto teórie nevedia vysvetli
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ani Kristovu spasite¾skú a vykupite¾skú
úlohu pri záchrane sveta a ¾udstva: Boh
tak miloval svet, e dal svojho jednorodeného Syna, aby nik nezahynul   píe
sv. Ján. Tohto vetkého sa zrieknu v prospech sci-fi fantázií je osudová tragédia.
Ak sa vrátime k tvrdeniam o mimozemskom pôvode toho-ktorého národa
a rasy, je to opä nebiblické stanovisko.
Biblia na viacerých miestach predkladá
náuku o spoloènom pôvode ¾udstva, pod¾a
nej nepochádzajúceho z inej planéty, ale
rozrastá sa v línii od Adama k Noemovi, od
Noeho synov, ktorých potomstvo po potope za¾udnilo zem, k Abrahámovi, praotcovi
vyvoleného národa. Boh si nevyvolil izraelský národ pre jeho údajný mimozemský
pôvod, ale pre jeho vieru a poslunos voèi
Bohu Abraháma, Izáka a Jakuba. Inak by
potom mimozemanmi museli by aj
Arabi, Edomèania a iné staroveké etniká,
pochádzajúce od týchto praotcov. Mnohé
rodokmene, ktoré sa v Starom zákone
vyskytujú, nie sú mono chronologicky
presné, ale zato jasne prináajú posolstvo
o kontinuite ¾udstva, ktorá má poèiatok
v stvorení prvého èloveka. Do tejto kontinuity ¾udského rodu v konkrétnom èase
vstúpil vtelením Jei Kristus  Boie
slovo. Stal sa jedným z nás, aby ako
Bohoèlovek dal Bohu zadosuèinenie za
hriechy celého ¾udstva. Aby ukázal, ako
ve¾mi nás Boh miluje.
Kadé iné tvrdenie, ktoré spoloèný
pôvod ¾udského spoloèenstva popiera,
alebo ho spája s vysokovyvinutou laboratórnou technikou genetických operácií, je
vo svojom jadre protibiblické a protikresanské. Nedáva odpoveï na existenciálne
otázky èloveka, v princípe je materialistické a dehonestuje ¾udskú dôstojnos, ktorá
má svoju príèinu v Bohu.
ANDREJ BOTEK
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Nové náboenské hnutia sú vo svojej oslnivej neprieh¾adnosti výraznými predstavite¾mi globalizácie náboenstva. Platí to
v prvom rade geograficky, prièom pod¾a
vzoru reciproèného prieniku elementov
v symbole jin-jang mono vychádza
z prítomnosti kresanstva vo vetkých
kultúrach sveta a súèasne z virtuálnej
prítomnosti vetkých náboenských foriem sveta v kadej miestnej náboenskej
obci. Ale aj v diachrónnej dimenzii sa dá
poveda, e vetky historické náboenské
formy sú prítomné súèasne. Týmto mono predolé religionistické teórie o evolúcii náboenstiev od primitívnych foriem
k vyím odsunú nabok ako prekonané.
Z psychologického h¾adiska sa tento
problém javí ako subjektivizácia náboenstva v celej jeho ambivalencii: raz ako
nekritický relativizmus subjektívnej,
amatérskej zbonosti, inokedy ako anca
osobnej, zodpovednej viery.

Vznik nového
svetového náboenstva
Ak chceme zosta v odvánom obraze
kontextualizácie kresanstva na mape
náboenstiev, v západnej  ete dominantne kresanskej  kultúre sa èoraz zrete¾nejie prejavuje diagnóza strakatého
koberca z navzájom pospletaných subkultúr, ktoré napriek svojej rozdielnosti
ohlasujú na obzore úsvit jednotného nového svetového náboenstva. Paralelne
so súèasnými dobovými hnutiami sa ani
svetové náboenstvo nedá charakterizova ako jednotná hierarchická truktúra,
ale skôr ako dynamická sple sèasti ve¾mi
heterogénnych malých zoskupení. Neuznáva nijakú jednotiacu vodcovskú osobu, nijaké spoloèné zjavenie èi teologické
uèenie, ale vyznaèuje sa postmodernou
neprieh¾adnosou a subjektívnou ¾ubovô¾ou. Napriek to¾kej rozmanitosti vak
vykazuje silné zhodné èrty, ktoré umoòujú vníma pestré spektrum súèasnej
religiozity ako jednotu.
Tu treba spomenú moment prae-teizmu, v ktorom sa u Boh systematicky nepopiera, ale prekrýva sa najrozliènejími boskými náhradkami. Z prvkov teoplazmy
si postmoderný èlovek vytvára svoj obraz
Boha pod¾a vlastných, spontánnych potrieb. Pritom mu prichádza na pomoc
neoarchaická tendencia náboenstva súèasnosti, ktorá chce návratom k predkresanským poèiatkom znovu oivi neskazené

Nové
ü

prvky vitálneho náboenstva a súèasne
uznáva jedine arché subjektívnej skúsenosti ako ustaviène prekypujúci prameò osobnej religiozity. Ako ïaliu charakteristickú
èrtu mono oznaèi intimizáciu náboenského záitku, prièom skúsenos eko-psycho-somatického uzdravenia sa odohráva
iba na úrovni vlastného telesného záitku.
Zároveò sa otázka pravdy v náboenstve
presúva na otázku uitoènosti, a viera sa
stáva terapiou.
Zhodná charakteristika tejto celosvetovo  aj v mimokresanskom priestore 
pozorovate¾nej tendencie nachádza èoraz
väèiu oporu v náboenskohistorických
túdiách, ktoré dosvedèujú aktuálne vzahy
èi spoloèné historické korene mnohých
nových náboenských hnutí. Podávajú ich
ako postmoderné aktualizácie tieòovej religiozity, ktoré by sme mohli oznaèi ako
neognostické, alebo ako tajnú stranu
Zjavenia.
Táto globálna zmena náboenského
vedomia, ktorú musíme vníma ako zrete¾né znamenie èias, neostáva vak iba ako
difúzna (rozptýlená) religiozita v akomsi
nezáväznom prúdení ducha èias, ale pre
jednotlivca sa konkretizuje v príslunosti
k niektorému z poèetných nových náboenských hnutí, zodpovedajúcemu jeho
osobnej mentalite; po prekonaní fázy oslobodzovania sa z doterajích orientaèných

súvislostí ho bude opä subjektívne vníma
a i ako náboenstvo s jeho novými poiadavkami a orientáciami.

Medzinárodné aktivity
Pokia¾ ide o konkrétne medzinárodné aktivity konfliktných smerov (siekt), treba rozliova dve dimenzie. Treba vzia do
úvahy, e pod¾a taktiky duchovnej vojny
sa na urèité krajiny ide s propagandistickou kampaòou, zatia¾ èo problematické
aktivity sa preloia do vzdialených krajín.
Len èo sa guru alebo organizácia ocitnú
v akostiach, vytratia sa, alebo si zmenia
mená. Ako príklad mono spomenú odvezenie detí do indických kôl hnutím
Sahada joga a Thakar Singh, alebo
v minulých rokoch celosvetové roztrúsenie
predovetkým enských desaparicidos zo
sekty Deti Boie (dnes Rodina). Cez satelit
prenáané medzinárodne slávené Munove
masové poehnania ilustrujú prítomnos
novej religiozity presahujúcej hranice.
Na druhej strane sa podnikajú obrovské pokusy, najmä z okruhu scientológie,
uplatòova zo zahranièia propagandistický,
ba dokonca politický vplyv na súdne rozhodnutia v európskych tátoch. Pre celú
oblas konfliktných smerov je príznaèné
úsilie obmedzi diskusiu výluène na jeden
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sociologický religionistický termín a onglova so záplavou súdnych rozhodnutí.

Rovnostárska loby
V spoloènosti prevláda tendencia delegova definíciu náboenstva udomácnenú
v teológii výluène na uitoènos vymenite¾ných sociologických modelov. V spolupráci s akademickými intitúciami v rozlièných krajinách vynikol na európskej úrovni predovetkým celosvetovo pôsobiaci
intitút CESNUR (Turín, Taliansko) ako
priama loby nediferencovanej nivelizácie
vetkých zoskupení, ktoré sa samy vyhlasujú za náboenstvá v najirom zmysle.
S poiadavkou rigoróznej vedeckosti svojho poslania obracia sa v polemickej konfrontácii najmä proti dominancii Katolíckej
cirkvi, ako aj proti organizáciám rodièovských iniciatív, ktorých kritické príspevky
k danej problematike sa jednoducho diskvalifikujú ako nevedecké. Medzièasom
vak CESNUR odhalil svoju zaujatos
mohutným angaovaním sa v prospech
konfliktných orientácií.

United Religions
Medzinárodná spolupráca najrozmanitejích náboenských organizácií sa obsanejie prejavuje v ich poiadavke etablovania
univerzálneho fóra, ktoré by mohlo prepoièa vidite¾ný výraz jej charakteru akejsi
megasiete. V nadväznosti na Parlament
náboenstiev kontituovala sa v roku 1993
v Chicagu iniciatíva United Religions

Ilustraèná snímka: archív
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(Spojené náboenstvá), ktorá má v úmysle
uverejni v roku 2000 globálnu Chartu
spojených náboenstiev. Tu sa vyvíja
úsilie o stálu loby vetkých náboenstiev
v sídle Organizácie spojených národov. Iniciatíve ide o neobmedzené právne uznanie
vetkých náboenských variantov. Hoci
plánované aktivity, vzh¾adom na vývoj globálnej etiky náboenstiev a ich èo najirej
spolupráce pri rieení existenèných problémov ¾udstva mono len uvíta, èrtá sa tu aj
nebezpeèenstvo relativizmu v zmysle teozofického veèného náboenstva, ako aj
intrumentalizácie zo strany konfliktných
orientácií, ktoré dúfajú, e práve tu nájdu
propagandisticky úèinné fórum na dosiahnutie spoloèenského uznania.

Perspektívy
Aké dôsledky plynú z celosvetovo pozorovate¾ných symptómov a aktivít nového
postkresanského svetového náboenstva?
Tu bude nutné pozorova predovetkým
dialóg Katolíckej cirkvi s ostatnými svetovými náboenstvami a zvlá sa venova
oslovovaniu okruhu nového náboenského h¾adania. Cirkev sa otvára osobnému stretnutiu so vetkými ¾uïmi dobrej
vôle. Aby sa vak takýto dialóg mohol
podari na intitucionálnej úrovni, musí
vopred zavládnu jednota na rôznych rovinách a ich pecifických metódach. Pod¾a
modelu sústredných kruhov buduje sa
kontakt Cirkvi najskôr na ekumenickej
úrovni s cirkevnými spoloènosami spojenými spoloèným krstom. Harmonogram
takéhoto dialógu sa tvorí pod¾a modelu
hierarchie pravdy (Unitatis redintegratio) vo vedomí spoloènej kristológie.
Zvlátnym prípadom ekumenizmu je kresansko-idovský dialóg so starími bratmi, ktorého zásady zachytáva Nostra
aetate. Medzináboenský dialóg so svetovými náboenstvami predstavuje ïalí
kruh, na základe spolupatriènosti, ktorú
mono nazva rodinou pravdy. Nakoniec
prichádza dialóg s modernou kultúrou,
s filozofiami a svetonázormi na základe
¾udskej solidarity (Gaudium et spes).
Nebolo by v súlade s komplexnou a citlivou poiadavkou dialógu, keby sa premieavali odliné úrovne a oèakávania.
Prirodzene, bezpodmieneèným predpokladom kadého stretnutia je ochota k úprimnému a otvorenému dialógu, ako to vyjadrujú slová encykliky Redemptoris missio:
Partner dialógu musí by v súlade
s vlastnými tradíciami a náboenským
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presvedèením a otvorený voèi nim, aby
chápal druhého, bez predstierania, ako
aj bez uzatvárania sa, ale v duchu pravdy, pokory a lojality, s vedomím, e dialóg môe kadého obohati. Tu niet miesta na kapitulaèné vyhlásenia ani falonú
mierumilovnos. Je potrebné vzájomné
svedectvo spoloèného napredovania na
ceste náboenského h¾adania a skúsenosti. Slúi to súèasne na prekonanie
predsudkov, nedorozumení a intolerancie. Dialóg má za cie¾ vnútornú oèistu a
obrátenie, ktoré bude duchovne plodné,
ak sa nechá skutoène vies Duchom.
Základným predpokladom, z ktorého
implicitne vychádzajú vetky cirkevné dokumenty o ekumenickom èi medzináboenskom dialógu, je vnímanie náboenského charakteru súèasných hnutí. Zatia¾
èo v èase koncipovania prísluných koncilových textov sa bral zrete¾ najmä na spoloèný náboenský základ s ve¾kými tradíciami ¾udských dejín, dnes sa nedá automaticky predpoklada náboenský charakter nového náboenského hnutia. Je potrebné podstatne rozliova medzi dialogickou otvorenosou pre transcendentný
vzah a autonómnymi samonáboenstvami. Takéto procesné rozliovanie urèí, èi
ide o novovznikajúce subkultúry na základe kultúrnych interakèných procesov medzi kresanským kultúrnym dedièstvom a
vitálnou religiozitou, alebo o èosi pôvodné, novo vyvinuté, v rámci mimokresanských náboenstiev. Rozliovací proces stanoví, nako¾ko sa stretnutie vyvíja od rozhovoru na kultúrnej úrovni k vlastnému
medzináboenskému dialógu.

Pojmy
Zvlátny vzah Cirkvi k novej religiozite
sa nedá definova bez objasnenia terminológie. Oprávnene vládne veobecná stiesnenos oh¾adom pouívania pojmu sekta,
hoci sa ete stále pouíva vïaka svojej
sémantickej struènosti a zrejme aj preto,
lebo zo strany Cirkvi vyjadruje pecifický
odstup od problematických foriem religiozity. Teraz tu nie je priestor na nové diskusie o ïalích zauívaných výrazoch, ako
napríklad nové hnutia mladých (F. W.
Haack), alternatívne náboenstvá (najmä
v talianskom jazykovom prostredí), detruktívne kulty; rád by som sa ditancoval
od zauívaného slovného spojenia nové
náboenské hnutia. Problém tohto pojmu
spoèíva v prvom rade v tom, e celú írku
fenoménu dokáe zachyti iba s dodatkom
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lámajúcim jazyk:  a svetonázorové skupiny, lebo v nejednom prípade zjavne
nejde o náboenskú spoloènos (napr. antropozofia alebo alternatívne terapie).
V druhom rade ho takto klasifikované zoskupenia èoraz èastejie vyuívajú ako protiargument pri iadosti o zákonné uznanie
ako náboenskej spoloènosti; zo skutoènosti, e Cirkev klasifikuje nejakú skupinu
ako sektu, vyplýva ich jednoznaène
náboenský charakter.

Náboenské meniny
Celkom v zmysle tejto argumentácie sa
v ostatnom èase a nato¾ko roziruje uznanie náboenských prvkov v pojme nové
náboenské hnutia, e sa hovorí o náboenských meninách, aby sa na politickej
rovine dosiahlo nediferencované, rovnaké
postavenie s uznanými ve¾kými náboenstvami. Pod¾a metódy dialektiky triedneho
boja sa kontruuje neodôvodnený stav
prenasledovania, volajúci po urýchlenom
uznaní ¾udských práv a po právnom a fikálnom uznaní. V tejto súvislosti treba spomenú aspoò medzinárodnú diskreditaènú
kampaò scientológie proti nemeckej spolkovej vláde, ale aj èoraz väèmi intrumentalizované aktivity konferencií a poradenskú èinnos rozlièných intitúcií na
európskej úrovni. Tichá a nenápadná
zmena terminológie z obviòujúceho sektárskeho imidu nových náboenských
hnutí na nevinnú abstraktnos náboenských menín zahmlieva celú problematiku, lebo pochybné zoskupenia kladie bez
rozlíenia na rovnakú úroveò s meninami
tradièných náboenstiev  nepochybne
hodnými obrany  a na druhej strane
redukuje problém výluène na ilegálnu
túbu po uchopení moci zo strany spoloèensky dominantného náboenstva. Ale aj
napriek zastieranej zmene terminológie
sotva mono poprie, e mnohé tieto náboenské meniny objektívne vyvolávajú
konflikty, a to nielen vo vzahu k Cirkvi,
ale aj vo vzahu k spoloènosti a vedeckým
disciplínam.

Konfliktné zoskupenia
Namiesto ideologizujúcej terminológie
uprednostòujem, odvolávajúc sa na návrh
Reinharta Hummela, nahradi výraz nové
náboenské hnutia termínom konfliktné
orientácie, prièom sebadefinícia sa vedome ponecháva na zváenie tejktorej sku-

pine, èi sa chápe ako pecificky náboenský, alebo ako svetonázorový èi terapeutický smer. Ale na rozdiel od ¾ubovo¾ných
iných spoloèenských formácií sa tým vyjadrí, èi ide o mienkotvornú orientáciu,
alebo o zjavný konfliktný potenciál. Analogicky k doterajiemu pojmu sekta, ale
bez odsudzujúcej príchute, sú teda konfliktné orientácie v rozpore s inými orientáciami a ako také vyvolávajú ich zvlátny
záujem, ktorý sa výrazne odliuje od iných
bených spôsobov kontaktu (bezproblémová spolupráca, ekumenický  medzináboenský dialóg, vzah spoloèenskej väèiny
 meniny), a práve preto vyvoláva spory.
Pojem sa teda môe pouíva tak v cirkevnej sfére, ako aj v sociologickom, psychologickom alebo náboenskom kontexte. Vzh¾adom na náboenský rozmer
týchto orientácií sa jednak neprejudikuje, èi pritom ide o kresansko-ekumenické,
nebiblické, filozofické èi vnútrocirkevné
zoskupenia vôbec, a jednak sa môe skúma prísluný konfliktný potenciál z teologického, humanistického, terapeutického
èi sociologického h¾adiska. Na rozdiel od
tradièného pojmu sekta sa vak obchádza moment potláèania bezmocných alebo
ilegálnych zoskupení, lebo aj ve¾ké cirkvi
èi iné spoloèensky dominantné skupiny
(ako klasická medicína alebo uznané psychoterapie) sa dostanú na rovnaký stupeò
s orientáciami. Súèasou diskusie teda
nebude výhrada voèi spoloèenskému alebo
svetonázorovému uchopeniu moci; presunie sa na objasnenie vidite¾ných konfliktov
v interdisciplinárnej perspektíve. Nespochybní sa, èi nejaká alternatívna terapia
vykazuje pozitívne medicínske výsledky,
istotne sa vak musí preskúma konflikt,
ak sa jej lieèite¾ské ambície pomieajú
s náboenskými.

Diakonia pravdy
Z tohto terminologického spresnenia vyplýva diferencované stanovenie úloh pre
cirkevnú pastoráciu, ktorú mono oznaèi
prechodne ako diakonia pravdy. Toto
astné slovo z najnovej pápeovej encykliky na jednej strane zaèleòuje slubu cirkevných splnomocnencov pre sekty a svetonázorové otázky do rámca charitatívnej
diakonie a umoòuje zhodnoti konkrétnu
pomoc na trhu orientácií ako duchovnú
slubu a na druhej strane sa posúva
potrebné filozofické rozliovanie duchov
z apologetického kúta do centra dnenej
výmeny názorov medzi Cirkvou a svetom.

Práca splnomocnenca v cirkevnom výskume konfliktov je rovnocenná s prácou
fundamentálneho teológa v jeho úlohe
vrátnika, ako ho opísal Hans Wandenfels: Kto stojí na prahu, nachádza sa súèasne vonku aj vnútri. Poèúva argumenty tých, èo sú pred bránou, i tých, èo sú
v dome. Ide mu vak o vstup do domu.
Na jednej strane si privlastòuje, èo vedia
a vidia ¾udia vonku  z filozofie, historických a spoloèenských vied  èo si myslia o Bohu, o Jeiovi Nazaretskom
a Cirkvi, ale aj o sebe samých, o svete,
spoloènosti, v ktorej ijú. Na druhej strane prichádza s poznaním zvnútra ako
s pozvaním pre vetkých, èo sú vnútri aj
vonku. Hlavným bodom kresanskej teológie je potom potvrdi bránu, o ktorej
obrazne hovoríme ako o bráne k reálnej
spáse ¾udí, s poh¾adom na toho, ktorý slovami Jánovho evanjelia povedal: ,Ja som
brána (Jn 10, 9).
Partner rozhovoru na základnej úrovni bezprostredne vníma túto diakoniu
rozliovania ako ivotné konflikty a usiluje sa v spolupráci s ostatnými pastorálnymi slubami ponúknu postihnutým
pomoc. Na druhej rovine sa realizujú
bazálne výskumy, ktoré jednak dokumentujú základné východiskové poznatky
a jednak odovzdávajú Cirkvi a spoloènosti prísluné informácie a stanoviská. Ak
má by k dispozícii pastorálna ponuka pre
prvý problémový okruh na úrovni diecézy
a farnosti, môe sa druhá forma akademickej výmeny názorov uskutoèni prostredníctvom nieko¾kých pecializovaných
intitúcií pôsobiacich s cirkevným poverením. Preto je po¾utovaniahodné, e na
katolíckych teologických fakultách v nemeckej jazykovej oblasti u niet takmer
nijakých moností pecializácie v komparatívnej religionistike, hoci dnes sa u
sotva dá praktizova fundamentálna teológia bez solídneho poznania náboenského
prostredia.
Podobne ako pri ostatných formách
dialógu s dnenou kultúrou, nemôe
Cirkev delegova ani dialóg s konfliktnými
orientáciami jednoducho na neutrálnu religionistiku; márne bezhodnotová religionistika nie je moná pre samotné chápanie
náboenského fenoménu a redukovala by
náboenstvo na kultúrny rozmar. Ani
v právnickej perspektíve voèi tátnym
a európskym intitúciám sa Cirkev nemôe
rozlúèi so svojou najvlastnejou slubou
pravde, ak sama nechce zradi princípy
skutoènej náboenskej slobody stanovené
v encyklike Dignitis humanae.
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Podnety
Pre sféru Cirkvi vyplývajú rozlièné oblasti
potrebnej medzinárodnej spolupráce,
prièom treba nástojèivo vyadova intenzívnu ekumenickú spoluprácu: Ekumenické úsilie a svedectvo kresanov, patriacich do rozlièných cirkví a cirkevných
spoloèenstiev, v súlade s Kristovým uèením u priniesli bohaté ovocie. Je vak
èoraz nevyhnutnejie, aby spolupracovali
a spoloène vydávali svedectvo v tomto
èase, v ktorom kresanské a mimokresanské sekty spôsobujú zmätok. írenie
týchto siekt predstavuje hrozbu pre
Katolícku cirkev a pre vetky kresanské
spoloèenstvá, s ktorými vedie dialóg. Kdeko¾vek je to len moné a je to v súlade
s miestnymi pomermi, odpoveï bude
môc by jedine ekumenická. (Ján Pavol II.: Redemptoris missio)
V rámci interdisciplinárneho výskumného projektu a v nadväznosti na vatikánsku správu Sekty alebo nové náboenské
hnutia  pastorálna výzva (1986) zorganizovala FIUC (Féderation Internationale des
Universités Catholiques  Medzinárodná federácia katolíckych univerzít, Parí  Rím),
v rokoch 1991  1993 pä medzinárodných
seminárov, aby dala dokopy odborníkov
jednotlivých kontinentov k priamemu dialógu. Pre rozlièné akosti bolo moné
výskumné príspevky publikova a so znaèným oneskorením. Najdôleitejím zámerom projektu vak bolo umoni postupnú
výmenu expertov, presahujúcu hranice tátov, ako aj vytvori medzinárodnú sie poradenských a dokumentaèných stredísk, a tým
ma výskumné intrumentárium voèi medzinárodne prepojenej truktúre konfliktných
orientácií. Praktickým výsledkom tohto pracovného projektu sú medzinárodné letné
kurzy pre cirkevných multiplikátorov,
najmä zo strednej a východnej Európy,
organizované v ekumenickej spolupráci
s Dialog Centret v Århuse, z ktorých zasa
vzili v rozlièných krajinách samostatné
partnerské organizácie pod strechou DCI
(Dialog Center International). Preto mono
len uvíta, e v roku 2001 sa plánuje podobná letná akadémia z iniciatívy CCEE (Konferencia európskych katolíckych biskupských
konferencií).
ia¾, medzinárodná spolupráca na
intitucionálnej úrovni nepresiahla osobné
kontakty jednotlivých odborníkov. Pri
Pápeskej rade pre medzináboenský dialóg je koordinaèný úrad, v rámci ktorého
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spolupracujú tyri vatikánske dikastériá
(pápeské rady pre jednotu kresanov, pre
medzináboenský dialóg, pre kultúru, ako
aj Kongregácia pre evanjelizáciu národov).
Na európskej úrovni, èiastoène pod zátitou
CCEE, sa medzitým viedlo viacero konzultácií, ktoré poloili základy na spoloènú
prácu. Pritom sa ukázalo, e v budúcnosti
bude nevyhnutné rozdeli prácu na dve
èasti. Na jednej strane ostáva bezprostredné dupastierske poradenstvo pre postihnutých urèite nenahradite¾nou oporou
cirkevnej èinnosti, na druhej strane sa vak
musí intenzívnejie dopåòa religionistickým a teologickým výskumom. Takýto
výskum a dokumentácia by mali na jednej
strane zabezpeèi tok informácií do cirkevných masmédií a sprostredkova farnostiam priamu pomoc pri styku s novým
náboenským prostredím, a na druhej strane sa táto fundamentálna práca stane èoraz
dôleitejou pre zodpovedných èinite¾ov
Cirkvi i sveta. Toto je výzva pre najvlastnejiu, pastorálnu dimenziu cirkevnej èinnosti.
Ako bolo zrejmé u z vatikánskej správy, roziruje sa poiadavka novej sekulárnej religiozity na vetky oblasti poslania
Cirkvi. Èi u sú to liturgisti s úlohou vyvinú nové liturgické formy pre uzdravujúce
bohosluby, katechéti s potrebou nového
uvedenia do Kristovho tajomstva, kanonisti so sprostredkovaním cirkevného právneho chápania do procesov tátoprávnej
tvorby rozsudkov na národnej a európskej
úrovni, alebo biskupi s nutnosou vytvori
nové pastorálne sluby v oblasti poradenskej práce  prakticky vetci cirkevní hodnostári sa dôraznejie vyzývajú na uvedomenie si zodpovednosti za novú identitu
Cirkvi voèi celosvetovej zmene náboenského vedomia. Súèasné kontinentálne
synody vo Vatikáne k príprave Ve¾kého
jubilea rozhodne potvrdzujú formulovanie
oboch pastorálnych priorít pre 90. roky,
stanovených mimoriadnym konzorciom
kardinálov v roku 1991, ktoré sa okrem
angaovania za ochranu ivota zameriavajú na dialóg s novými náboenskými
hnutiami. U vtedy sa poh¾ad upriamoval
na vznik celosvetového fenoménu, z ktorého sa zaiste musia, omnoho naliehavejie ne doteraz, vyvodi rozhodné
dôsledky: Ide o ustaviène sa meniaci
fenomén hrozivých rozmerov, ktorý je
takmer vade prítomný, hoci s odlinou
tendenciou a razením. V Afrike dominuje pestré írenie autonómnych cirkví
synkretického typu. V Latinskej Amerike sú to spoloèenstvá evanjelikálnej,
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fundamentalistickej a spontánnej povahy, ktoré sa odtepujú od jednotnej katolíckej tradície, èím súèasne trhajú aj
sociálnu väzbu. Na Západe ide najmä
o gnosticky inpirované skupiny. Aj
v Ázii v niektorých krajinách zaplavuje
rázovité katolícke oblasti sektárska propaganda v týle nezávislých kresanských
spoloèenstiev. (Konsistorium, 1991; Závereèný dokument)
Základný aspekt kadej novej evanjelizácie, v zmysle poiadavky pápea so zrete¾om na nové milénium, sa týka istotne aj
budúcej práce cirkevného výskumu a poradenstva v oblasti nových konfliktných
náboenstiev, najmä prekonania stratenosti postmoderného èloveka, poskytnutím mu osobnej opory v ivotných krízach
a pri orientácii v novej neprieh¾adnosti
náboenských ideových ponúk. Z poctivej
analýzy príèin sa môe jasne vyprofilova
budúca práca v slube obnovenej identite
kresanstva: Mono napríklad zamlèa
náboenskú ¾ahostajnos, ktorá dnes
mnohých ¾udí privádza k tomu i tak,
akoby Boha nebolo, alebo sa uspokoji
s vágnou religiozitou, ktorá nie je schopná da do súvislosti problém pravdy a
povinnosti? S tým sa musí da do súvislosti aj rozírená strata transcendentného zmyslu ¾udskej existencie a zmätok
v etickej oblasti, dokonca aj v základných
hodnotách úcty k ivotu a k rodine. Zdá
sa, e aj synom a dcéram Cirkvi sa ponúka skúka: Nako¾ko sú aj oni postihnutí
atmosférou sekularizmu a etického relativizmu? A ko¾ko zodpovednosti za nenáboenské správanie si musia aj oni
prizna, lebo pre nedostatky svojho náboenského, mravného a spoloèenského
ivota nezjavili pravú tvár Boiu?
(Ján Pavol II.: Apotolský list Tertio millennio adveniente).
MICHAEL FUSS
Prof. Dr. Michael Fuss (* 1949)  prednáa na Pápeskej univerzite Gregoriana
v Ríme. Je èlenom vedeckej rady èasopisu
Berliner Dialog. Vydáva zborník Rethinking New Religious Movements (Prehodnotenie nových náboenských hnutí),
ktorý publikoval na záver sedemroèného
výskumného projektu a konzultaèného
procesu Rímskokatolíckej cirkvi v oblasti
nových náboenských hnutí. Zborník obsahuje 53 príspevkov od 52 autorov.
Z nemeckého originálu
Neue religiöse Bewegungen
uverejneného v èasopise
BERLINER DIALOG è. 3-4/1999
preloila NORA VALOVÁ
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Táto reportá je o tom, ako detruktívne
psychokulty, Scientologickú cirkev nevynímajúc, môu neodborným aplikovaním poznatkov z psychológie ve¾mi
váne natrbi vzahy v rodinách a vyvola a panickú averziu voèi jej èlenom 
údajným supresorom (utláèate¾om). Je
to svedectvo, ktorého cie¾om je poodhali
zákulisie psychotechník, ktoré scientológia praktizuje so svojimi obeami v Dianetických centrách, a varova ¾udí pred
ich monými následkami. Úmyselne sme
ho nekrátili, aby sme zachovali jeho
autenticitu, i keï nám miestami pri jeho
èítaní behal mráz po chrbte

V dianetickom rúchu
za minulými ivotmi
Keï vám poviem: ,Nemyslite na ruového slona!´  èo ste si práve predstavili?  hovorí pred nabitou sálou mestskej
kninice tíhly a usmievavý lektor
Dianetického centra v Hamburgu. Pohráva
sa so slovami i s poslucháèmi. Zdvihnite,
prosím, ruku! Zdvihnú ruku predsa
nebolí, nikto vás nepotrestá. A teraz sa
obráte a dotknite sa nosa svojho suseda.
Výborne! Aký to bol pocit? V okamihu,
keï u lektor bezpeène ovláda sálu, zaène
objasòova základy dianetiky  údajne
modernej vedy, ktorá sa zaoberá ¾udským
vedomím. (Priekopníkom dianetiky bol
v 50. rokoch americký spisovate¾ L. Ron

poponáh¾ajte! Dostanete nové telá 
vysvet¾uje lektor. Kedyko¾vek vysloví nezvyèajnú informáciu, pozrie sa na divákov
s odzbrojujúcim úsmevom: Prosím vás,
neverte mi! Je to princíp spomínaného
ruového slona: neverte oumenovi, keï
vás o to sám prosí  a pritom vystupuje tak
úprimne a priate¾sky, e vám ponecháva
priestor na vlastný úsudok ! Vo vestibule
si môete vyzdvihnú èlenskú prihláku
dianetického klubu. Dianetika vám odkryje zákony ivota, ponúka vám monos nauèi sa, ako zvýi svoj duevný
potenciál èi svoje IQ, sami sa môete presvedèi, ako je to s minulými ivotmi, èo
a preèo je vaím osudom, preèo sa vám
dejú urèité veci, preèo vo vaom ivote
dochádza ku konkrétnym situáciám  
s¾ubujú v propagaènom letáku praského
Dianetického centra.

Kreslo pre thetana

Hubbard, ktorý po výskumoch v budhizme a hinduizme zistil, e vetci máme za
sebou celý rad minulých ivotov.)
Nasleduje parádny estrádny výstup:
pretoe si ¾udská myse¾ môe vybavi záitok z minulých ivotov kedyko¾vek a kdeko¾vek, tak aj mu na pódiu predvádza
fujavicu, kroky na cintoríne, ba i tekajúceho psa. Skrátka, one man show (ou jedného mua). Dua sa sahuje aj so svojimi spomienkami  objasòuje ïalej lektor. Môete si poveda  moje auto, moje
peniaze, ale nikdy nie moja dua. Vy
nemáte duu, vy ste dua. Taká dua si
najlepie pamätá bolestné záitky. U
v prenatálnom ivote ich môu spôsobi
dieau rodièia, ak sa napríklad nevyhýbajú sexu: Ako by sa vám páèilo sedie
devä mesiacov v automatickej práèke?
¼utujem, ale to je to isté! Z publika sa
ozve: ¼udstva neustále pribúda, ako
potom staèí existujúci poèet duí obsadi
to¾ko nových tiel? Ve¾mi inteligentná
otázka  pochva¾uje si lektor. Jednak
nie sme vo vesmíre sami, mnohí z nás u
ili predtým na inej planéte, a jednak
¾udia hrajú kadých tyridsa rokov hru
 Poïme zabíja telá. Si èarodejnica?
Strèíme a na námestie a urobíme ohník.
Dobrý spôsob, ako sa dosta z tela! Zaène
v òom by horúco. Taktie sa vymý¾ali
rôzne zbrane. Jeden výstrel sa rovná
mínus sto tiel. Konèí sa to atómovou
bombou, keï je k dispozícii naraz
pädesiattisíc duí. Problémy nastanú
a s populaènou explóziou, take sa

Na tvrtom poschodí oarpaného èiniaka
umýva staria ena schody. Neviete, kde
je tu dianetické centrum?  pýtam sa jej.
Dia èo?  nechápe. Dianetické centrum  odpovedám hlasnejie, pretoe si
myslím, e zle poèuje. Pozerá sa na mòa
ako na blázna: To teda naozaj neviem.
Po schodoch sa blíi mládenec a zaèuje
koniec mojej otázky. Rýchlo zamrmle:
Poïte so mnou. Vedie ma o poschodie
vyie, na vizitke je len nejaké meno.
V chodbièke ma víta dlhovlasá blondínka.
Usmieva sa na mòa. Pozýva ma do jednej
izby, kde nás vraj nikto nebude rui.
Ponúka mi kávu. Ako sa voláte? Adresa?
Telefón? Diktujem. Odkia¾ ste získali
nau kontaktnú adresu? Reagujem vymyslenou historkou. Aké máte problémy?  pýta sa ma po chvíli. Rozprávam,
ako sa mi v ivote nedarí. Ako sa na mòa
lepí smola a vetko sa mi vymyká z rúk.
Ako nemôem nájs toho správneho chlapca. Ako sa mi nedarí v kole. Kýva hlavou
a usmieva sa. Potom prinesie formulár,
vraj spíeme úvodné interview, aby sa
správne postupovalo pri auditingu. Auditing predstavuje ako zaruèenú metódu,
ktorou sa mám zbavi stresu a traumatizujúcich záitkov zo vetkých svojich ivotov.
Aký má vzah k otcovi?  vypytuje
sa ïalej. Usmejem sa. Niekedy je tak trochu
ako drak, rozèúli sa a nadáva. Ale mám ho
rada. Snaím sa jej to vysvetli. Nechápe.
Hovorí, e na teba krièí? Tak je tvojím
supresorom. Èím?  asnem. Dozviem sa,
e poèas ivota nás ovplyvòujú supresori 
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utláèatelia, alebo e tými supresormi sme
dokonca my. Väèinou sú rodièia voèi
svojmu dieau supresormi  vysvet¾uje
mi blondínka. Zakazoval ti nieèo otec?
No, niekedy áno. Ale on to tak nemyslel.
Chcel ma vychováva  nesmelo namietam. Vidím, ako podèiarkuje slovo supresor:
To si len myslí! V skutoènosti vníma
nieèo podobné ako útlak. Vysychá mi
v krku. Nasleduje vzah k matke. Viem u,
èo ma èaká, a preto rozhodne popriem, e
by mi niekedy nieèo zakázala. Vzah k súrodencom. Ich mená. Manel. Nemám. Vidím,
e som sklamala. Oznaè supresorov, s ktorými si sa v ivote stretla. Neviem. Otca
u tu máme, kto ete? Hotový výsluch.
Rýchlo si na niekoho spomínam. Diktujem
meno toho, na kom mi ve¾mi nezáleí. A
ete ïalie: Dopúali sa voèi tebe invalidácie? Neviem, èo to je. To znamená, èi
ti niekto povedal, e to, èo robí, robí zle
a tak ti dodal pocit márnosti, nulifikoval
a. Mená zo mòa padajú samy od seba.
Bola si vo vzahu s niekým PéTéeS
(potenciálny zdroj problémov)  to znamená utláèaná? Menujem predtým oznaèených supresorov. Zdá sa, e je to v poriadku. Trpí nadváhou? Berie drogy?
Otázky padajú jedna za druhou. Ak si
nemôem spomenú, dievèina luskne prstami alebo zatlieska. Funguje to. Berie
lieky? Aké si mala úrazy? Má dlhy?
Naozaj nie? Vôbec iadne? Znova zavrtím
hlavou, e nie. Kedy si naposledy uívala
acylpyrín? Si v nejakej strane? A èo zlozvyky? Fajèí? Otázok je na tyri strany.
Zapisuje si kadé moje slovo. Bola si niekedy v bezvedomí? Preila si klinickú
smr? Urobila si niekedy niekomu nieèo,
èo by si nechcela, aby niekto urobil tebe?

Podrobila si sa niekedy lieèeniu?
Akupunktúre? Hypnóze alebo psychiatrickému vyetreniu? Bojí sa nieèoho? U
odpovedám automaticky: Áno, mám ve¾ký
strach z mostov. Pozerám sa na òu. Je
ve¾mi pekná, ale má èudné oèi. Akoby niè
nevideli. Upreto sledujú len akýsi bod. eby
mylienku? Svet akoby im utekal. Spomenula som si na jednu priate¾ku. Mala rovnaký poh¾ad. Obèas bývala nafetovaná
Test je koneène hotový. Èaká ma lekcia z dianetiky. Dievèina s vidite¾ným nadením berie ceruzu a papier: Budem ti
pritom kresli obrázky, aby si to vetko
lepie pochopila. Je milá. Príjemná.
Usmievavá. ¼udská myse¾ sa skladá
z tzv. reaktívnej a analytickej mysle.
Analytickú pouívame bene, v reaktívnej sa zasa zaznamenávajú vetky záitky. Sú uloené v reazcoch tak, ako na
seba nadväzovali. A keï si vyvoláme
posledný záitok a prejdeme celým reazcom, môeme preniknú aj za prah
minulých ivotov. Reazce sa skladajú zo
sekundárov  záitkov spojených s psychickou bolesou a pod nimi zaznamenanými engramami  záitkami spojenými s fyzickou i psychickou bolesou.
Potom sú tu ete uloené, taktie v reazcoch, tzv. overty a witholdy. Overty sú
akcie, ktorými si niekomu ublíila, witholdy sú overty, na ktoré sa neprilo.
Som zvedavá: Kedy sa mi podarí dosta
sa do minulého ivota? A na tretej
alebo tvrtej hodine auditingu  odpovedá a pokraèuje vo výklade. O thetanovi.
Vetci sme vraj potomkami nesmrte¾ných
thetanov, ktorí vstúpili do hmoty a poèas
prevte¾ovania zabudli na vlastný boský
pôvod. Radí mi, aby som sa nikdy nepo-

kúala o samovradu. Svojmu thetanovi by
som tým spôsobila psychickú a fyzickú
boles. A ako trest by som potom mohla v
budúcom ivote dosta hoci telo mrzáka.
Dostávame sa k plateniu. Za 1250 Kè
som získala dvanás a pol hodiny intenzívneho auditingu. Dianetici majú svojich
auditorov v mnohých praských tvrtiach.
Vyberám si preto adresu v blízkosti bydliska. Vybraná auditorka ma vak môe prija
najskôr o trnás dní, teraz má toti príli
ve¾a ïalích intenzívov. Musím vak
potom k nej chodi denne, maximálne
kadý druhý deò, inak nemá táto terapia
zmysel. Poèas auditingu nemám s nikým
hovori o svojich záitkoch...
Pouívate hypnózu?  zaujímam sa
ete. V nijakom prípade. Hypnóza vedomie zuuje, my sa ho, naopak, snaíme
rozíri. Pouívame rôzne iné metódy 
s otvorenými alebo zavretými oèami, ale
hypnózu nikdy  tvrdí. Vyplò doma test
osobnosti a na prvej hodine ho odovzdaj
auditorke na vyhodnotenie. Po skonèení
kurzu urobí test znova, aby si videla, èi
sa tvoja osobnos upevnila a zlepila.
Kadému sa zlepí. Lúèim sa, dievèina
ma vyprevádza. Máme tu dnes taký
míting  poznamenáva. V predsieni sa toti zatia¾ nakopilo minimálne tridsa párov
topánok. Nazriem do druhej izby. Vidím
tam samé mladé tváre. Ani jeden návtevník nemá viac ako 25 a 30 rokov. Sú pekní, upravení. Majú len trochu èudné oèi
Odborník v otázkach nových náboenských hnutí a siekt MUDr. Prokop Reme
z Psychiatrickej lieèebne v Bohniciach hovorí: V roku 1947 sa spisovate¾ L. R. Hubbard prihlásil o slovo na zjazde amerických autorov sci-fi a povedal, e písa

Auditing  metóda alebo výsluch?
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science-fiction vynáa zhruba cent za
slovo. Kto vak chce získa milióny, mal
by si vraj zaloi vlastnú cirkev. V roku
1955 ju Hubbard u mal. Scientologická
cirkev íri po svete jeho uèenie o dianetike. Dosahuje obrovské príjmy, presne
pod¾a Hubbardovej predpovede...

Otecka do polepovne!
Do domáceho telefónu nahlásim svoje
meno. Idem na auditing  hovorím.
V predsieni sa na mòa usmieva moja auditorka. Ahoj, budeme si tyka, dobre?
V izbe ma èaká ve¾ké kreslo. Môj test osobnosti dopadol zúfalo. Vetky hodnoty mám
v mínuse. Auditorka sa zaujíma: Najedla si sa, vyspala? Áno. Moje odpovede
sa opä starostlivo zapisujú. Neuila si
nejaké lieky, nepila si alkohol, neprekáa
ti v tejto miestnosti niè, nevie o nieèom,
èo by bránilo auditingu? Netlaèí a
odev? Take zaèíname.
Minule si uviedla, e tvoj otec je pre
teba supresorom. Pozrieme sa teda na
neho  hovorí. Chcem minulú chybu napravi a vysvet¾ujem, e je to trochu inak.
Slabo sa zamraèí a potom sa rozhodne:
No, vie, aj tak sa na neho pozrieme.
Budem ma vraj otvorené oèi. Sadne si na
stolièku oproti mne a uprene na mòa
pozerá. Preèo? Musím by s tebou v nepretritom kontakte, neopustím a ani
na chví¾u  vysvet¾uje. Zaèíname. Vrá
sa do okamihu, keï ti tvoj otec vnucoval
afinitu, realitu alebo komunikáciu, tzn.
keï chcel, aby si sa s ním bavila, poèúvala ho alebo nieèo vykonala: TERAZ! 
luskla prstami. Neviem, ako to robí, ale je
to rana ako z pitole. Prúd reèi sa uvo¾ní a
ja spustím. Èo iné mi ostáva? Chví¾u rozprávam monotónne, potom sa dostávam
do varu. Rozèu¾ujem sa a zlostím ako
vtedy, keï sa tá udalos stala. Ak sa
zarazím, ozve sa: Vrá sa do chvíle, keï
ti tvoj otec vnucoval afinitu, realitu alebo
komunikáciu, TERAZ!  a znova lusknutie. Päkrát. Desakrát. Rozprávam vetky
moné i nemoné príbehy. Vetko sa starostlivo zapisuje. Keï je jasné, e u viac
neviem, ozve sa obmena. Vrá sa do chvíle, keï ti tvoj otec nieèo odopieral.
TERAZ! Zatlieskala. Opä spúam vodopád slov. Vrá sa do chvíle, keï ti tvoj
otec dominoval. TERAZ! Zasa lusknutie.
Vyhrabávam z pamäti kadú hlúpos, aj
dvadsa rokov starú. U ani neviem, èo
hovorím. Sú to situácie, na ktoré som u
dávno zabudla. Pri kadom kole pridá-

vam nieèo navye. Vrá sa do chvíle, keï
a otec nulifikoval. TERAZ! Lusknutie
prstov. Na vlastné poèudovanie aj tentoraz
vydolujem nieèo z pamäti. Dúfam, e bude
koniec. Ve¾ký omyl! Keï u mi naozaj niè
nové nenapadne, musím rozpráva vetko
od zaèiatku. Sem-tam dokonca vylepím
detaily. A znova. Otázky sa opakujú stále
dokola. Nie raz, nie dvakrát, desakrát,
dvadsakrát prezrádzam o otcovi vetky
jeho vymyslené prehreky a zlé skutky.
Potom musím spísa, èo som zasa ja
vyviedla jemu. Overty, witholdy. Aj také
veci sa nájdu. Preèo si mu to urobila?
Rozèúlim sa a zaènem sa obhajova. To
bolo predsa preto, kvôli tomuto. Aha 
chápe ona. A vraciame sa k úvodným
otázkam. Teraz mám za úlohu vetko si
znova v duchu prejs. Robím to poctivo.
Spomínam si na vetko zlé v naom vzahu. Som ve¾mi unavená a u mi je to
jedno. Ve¾mi jedno. Ako sa cíti?  pýta
sa auditorka. Je mi to jedno. Asi sme si
u s otcom kvit  hovorím a ani si neuvedomujem, e som s ním dnes ráno ete
nebojovala. Èakám, e ma u nechá odís.
Nenechá. Musím vetko ete mnohokrát
zopakova. Ako sa cíti?  pýta sa po
èase. Dobre  odpovedám a je mi mono
naozaj dobre. Emócie sú preè. U mi neprekáa omie¾a jedno a to isté stále dokola.
U mi to vôbec neprekáa. Ani otec mi u
neprekáa, je mi to vetko jedno  dodávam. Spomeniem si, e ho mám predsa len
ve¾mi rada, ale nechce sa mi u myslie.
Koneène som prepustená. Príï zasa zajtra, ahoj  máva mi z okna. Odchádzam.
Hovorím si, e som sa bála zbytoène. Ona
mi chce predsa pomôc. Mrknem na hodinky: ubehli tri hodiny. Myslím na otca
a chcem sa tomu vetkému zasmia, ale sa
mi nedá. Pred oèami mi nepekné výjavy
z minulosti splývajú do jedného ve¾kého
rozmazaného obrazu. Ete dnes ráno som
sa tým historkám smiala alebo sa nad nimi
rozèu¾ovala. Teraz necítim niè. Ale predsa
tých pekných a milých záitkov bolo ove¾a
viac, presviedèam samu seba. Na nijaký
z nich sa vak nemôem rozpamäta. Nepamätám si ich. Neviem
Pre vetky sekty je príznaèné, e sa
snaia svojho prísluníka celkom odpúta od vplyvu rodiny. Zdá sa, e scientológovia pritom pouívajú poznatky modernej psychoanalýzy  komentuje moje
rozprávanie MUDr. Reme. Cie¾om lekára
je vak privies pacienta do harmonického stavu a nie mu privodi skrytý duevný úraz a spretàha jeho doterajie
väzby k blízkym ¾uïom. A PhDr. Helena

Kocourková (taktie z bohnickej psychiatrickej lieèebne) dodáva: Absurdný je predovetkým spôsob, akým auditorka zvelièila bené problémy medzi rodièmi a
demi. Èi sa azda previním voèi dieau,
keï mu zakáem hra sa so zápalkami,
alebo strka prsty do elektrickej zásuvky?

Bola som v hypnóze?
Ahoj, ako sa cíti? Fajn. Èaká ma auditing so zatvorenými oèami. Má nejaký
ivotný záitok, v ktorom si pocítila
ve¾kú stratu?  pýta sa ma auditorka.
Nespomínam si na niè. Pomôe mi opä
lusknutie prstami. V mysli sa mi vybaví
situácia, keï som mala tri roky. Rozchod
rodièov. Ale ten sa napokon neuskutoènil  dodávam. To niè, bol to pre teba
urèite pocit ohrozenia. Súhlasne prikývnem. Sadni si a zatvor oèi. Vrá sa do
chvíle, keï ti hrozil rozchod rodièov.
TERAZ! Pomaly sa vraciam do dávno
zabudnutého okamihu. Ve¾mi pomaly.
Trvá to celé minúty. Uprene na mòa
pozerá. Premý¾am. Potom zaènem hovori. V minulom èase. O tom, ako sme ili
s novým ujom na prechádzku. Ako som sa
ho bála a ako som sa bála da najavo, e
sa ho bojím. Ako som chcela ujs. Vybavujem si tmavý tunel pod mostom. Ako
som si myslela, e v tom tuneli nás
s mamou prepadne a zabije. Ako nakoniec
odiiel a my sme sa vrátili domov. Ako
som so svojou ve¾kou sestrou plakala, pretoe sme sa mali rozdeli. Ako som sa bála,
e keï odíde sestra, nedá mi u nikto cumlík a nikto ma nebude rozmaznáva. Ako
ma potom sestra uspala. Èo bolo ïalej?
 pýta sa auditorka. Ïalej som spala. Tak
èo sa dialo zatia¾ v byte? Neviem. Vrá
sa na zaèiatok tejto udalosti a rozprávaj
mi ju v prítomnom èase. TERAZ!  dostanem rozkaz a plním ho. Odrazu mám zasa
tri roky. Mám modrý kabátik a biele
panèuky. Viem ïalie podrobnosti. Myslím si, e ich viem. A rozprávam. Vyjadrujem sa v jednoduchých vetách. Mám
predsa tri roky. Mám intonáciu dieaa.
O chví¾u sa mi spustí vodopád såz. Auditorka mi ich utiera. Èo cíti?  pýta sa
kadú chví¾u. Bojím sa  odpovedám.
Naozaj sa bojím. Ve¾mi, naozaj. e nás ten
chlap prepadne a taktie, e nebudem ma
sestru. A cumlík. Èo vidí?  pýta sa zasa.
Tmavú ulicu. Kde je tá ulica? V Nusliach. Opí mi ju  hovorí. Sú tam
èiniaky. Také karedé. edivé. Je tam
tma. Potom sa opä dostávam k tomu, e
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som zaspala. Èo sa zatia¾ robí v byte? 
znie otázka. Vidím sa spa v mojej postie¾ke a odrazu sa môem pozrie do susednej
izby. Viem aj to, èo sa hovorí v kuchyni.
Výplod fantázie? Mono. Ale mono, e aj
nie. Som presvedèená, e to tak bolo.
Tvrdím to. Myslím si, e si nevymý¾am.
A ete stále ve¾mi plaèem. Ako malá. Ako
keï som mala tri roky. Opakuj celú situáciu znova. A znova. A ete raz. Stále vzlykám. Vetu, v ktorej tvrdím, e sa bojím ís
do tunela, musím opakova nieko¾kokrát
za sebou. Dvadsakrát. Tridsakrát.
Neustále musím hovori, èo cítim. Odrazu
sa poèujem hovori: U sa nebudem bá
mostov. Nebojím sa. Je mi dobre.
Dostanem nový príkaz: Vrá sa pomaly
do prítomnosti. Trvá mi dlho, kým otvorím oèi. Minútu, mono dve. Oèi mám zlepené slzami. Som spotená. Trasú sa mi
ruky aj nohy. Chce sa mi spa. Som
nesmierne unavená. Ako sa cíti? Som
unavená  hovorím. Potom mi prikáe,
aby som pozorovala obraz. K¾úè od skrine.
Aby som sa dotkla stola. To preto, aby si
si uvedomila prítomnos  dozvedám sa.
Nabudúce si urobíme kolovrátok s otvorenými oèami na tvoje problémy so kolou  s¾ubuje. astne sa usmievam.
Vidno, e má rados. Predsa mi pomohla.
Ja to vak neviem. Ete dlho sa trasiem.
Celý zvyok dòa. Celý ïalí deò. Ale u sa
nebojím mostov
Lusknutie prstami, postupný návrat
do prítomnosti aj opísané následky
nasvedèujú, e pravdepodobne ilo o hypnotický tranz  myslí si MUDr. Reme.
Urèite ste sa ocitli skôr pod vplyvom
sugescie ne faktického prebudenia
pamäti: svedèí o tom príkaz  ,spomeò si,
èo sa dialo, keï si spala! Preto sa vám
taktie vybavil vá dnený byt a nábytok,
ale nie zariadenie, v akom ste vtedy
naozaj ili.

Kontrola a závislos
Preèo si vetko zapisuje?  zaujímam
sa. Pretoe si tu nemôem robi, èo mi
napadne. Pod¾a zápisu sa kontroluje, èi
postupujem správne  dodáva. A preèo
nesmiem poèas kurzu uíva lieky? 
pýtam sa zasa inokedy. Na ¾udí ovplyvnených liekmi a psychofarmakami zatia¾
nemáme vyvinutý lieèebný postup.
Narkomániu v Nemecku u lieèime
pomocou naich metód. Nezniujeme im
dávky tak, ako to robia lekári, ale im
drogu zoberieme. Nedostanú niè. Auditor
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je s narkomanom asi dva mesiace vo dne
i v noci. Máme a 60-percentnú úspenos. Rozmý¾am, ko¾ko asi stojí narkomana takéto lieèenie. Nedochádza u nich
po skonèení auditingu k recidívam? 
zaujímam sa. Nie. Auditor s nimi predsa
môe pokraèova. Obyèajne u ostanú
pri dianetike. U nemám otázky.
Chápem. Dianetika zrejme môe by pre
èloveka taktie drogou. Ako pre mòa:
chcem vedie viac. Tým sa stávam závislá
od svojho auditora. Aj ten má vlastného
auditora. Kam a pokraèuje reaz takejto
závislosti ?

Prst privrznutý
v stroji èasu
Ahoj, tak dnes preberieme tú moju
neastnú kolu, pravda? Prila som na
poslednú zaplatenú hodinu. Tentoraz ma
vak nevíta úsmev. eby súkromné problémy? Na kolu sa nepozrieme. Radej si
zasa vezmeme nejaký sekundár. Ale ja
u o nijakej ivotnej strate neviem! 
bránim sa. Nechcem ma znovu zavreté
oèi. Vezmeme si teda aspoò engram, to
je záitok s psychickou i fyzickou bolesou. Taktie nemám. Ale veï tu má
zaznamenaný vány úraz. Vzdávam sa.
Aby si si zaèiatok dobre vybavila, musí
si spomenú na nejakú inú fyzickú boles, ktorú si si spôsobila len nedávno.
Zavri oèi a vrá sa do chvíle, keï si preila fyzickú boles, TERAZ!  známe lusknutie prstami. Vlani v horách som pri
skákaní z mostíka spadla a vyvrtla som
si palec  zabrala som. Tvrdím, e to bola
celkom nepodstatná, bezvýznamná boles.
Musím ju vak opä ve¾mi presne opísa.
V prítomnom èase. Èo vidí? Èo cíti? 
pýta sa ma auditorka kadú chví¾u a mòa
z toho nakoniec ten palec naozaj rozbolí.
Tentoraz staèilo zopakova príhodu desakrát. To staèí  poèujem, ako hovorí.
Tvoj archivár nám teraz vyh¾adá starí
záitok spojený s psychickou a fyzickou
bolesou. Zaregistrujem ete nový obrat 
archivár  a u sa vraciam do minulosti.
K jednému neastnému dopoludniu.
Rozprávam, ako to vtedy bolo. A znova.
A ete raz. V minulosti a potom aj v prítomnosti. Cítim to, èo vtedy. Zlos. Hroznú
zlos. Vysvet¾ujem preèo. Potom sa nieèo
stalo a mne sa ve¾mi u¾avilo. Cítim aj to.
Hovorím to nahlas. Viem, e sa jej to
nepáèi. Nesúhlasí so mnou. Nemáva zlos.
Ja áno. Kto v tvojom okolí sa takto zlostí?
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 pýta sa. Otec. Mám to po òom. Vrá sa
do chvíle, keï sa tvoj otec zlostil.
TERAZ! Zatlieskala. A ja sa nahlas smejem. Ale to sa nedá. Otec sa predsa zlostí skoro stále  odporujem. Spomeò si
na posledný záitok, keï sa zlostil na
teba. Prestanem sa smia a opä èudesne
opisujem udalosti. Nevind¾ujem. Opakujem kadú situáciu nieko¾kokrát, vybavujú sa mi aj detaily. A mám pä rokov a
otec ma chce zbi. Èo cíti? Strach. Èo
robí tvoj otec? Chce ma zbi. Opakuj
túto situáciu nieko¾kokrát za sebou.
Ete. A znova. Dospela si k nejakému
rozhodnutiu? Nie. Musím opakova
vetko znova. Neviem ani ko¾kokrát.
K nijakému rozhodnutiu som vak aj tak
nedospela. Vraciame sa k pôvodnej situácii. Rozoberáme ju. Je mi z toho naniè!
Viem, e ak sa ma teraz spýta, kedy som
nieèo také u zaila, budem pokojne rozpráva záitky z minulých ivotov. Budem
hovori èoko¾vek. A budem tomu veri.
Chcem, aby sa to u skonèilo. Ale mám
smolu. Opakujem vetko od zaèiatku. Celé
hodiny. Potom odrazu príde príkaz: Vrá
sa do prítomnosti. Kurz sa skonèil. Aké
to vlastne má teraz doma? Je to dobré?
 pýta sa auditorka. Je to v poriadku 
len kývnem. Váne? To je fajn. Ale
ve¾mi nadene nevyzerá, aj keï sa usmieva. Príï cez víkend na seminár o dianetike, povieme si tam, èo s tebou ïalej 
pozýva ma. S¾ubujem, e urèite prídem.
Avak viem, e neprídem. Zaèínam sa bá.
Minulých ivotov. Thetana. Auditingu

Z ponukového listu
praského
Dianetického centra
Myslíte si, e vá úspech závisí len od
kolského vzdelania alebo od talentu?
Nie! Je tu veda, ktorá pozná tajomstvo
úspechu. Po absolvovaní náho kurzu
získate schopnos kontroly a riadenia
¾udí, nauèíte sa pracova so zámerom,
zlepia sa vae schopnosti riei vetky
problémy Ak ste si vybrali niektorý
z naich kurzov, potom vám srdeène gratulujeme. Cena kurzu: 5990 Kè.
Paródia? Nie, realita!
JANA BLAKOVÁ,
spolupracoval TOMÁ PECH
(Lidové noviny)
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V prvom rade to bolo opojenie zo slobody.
Ako trinásroèný kolák som dobrovo¾ne
opustil tradièné kresanstvo, ktoré ma nenapåòalo, lebo som v òom vtedy nespoznal
ivého Boha a vnímal som ho iba cez náboenské formy a obrady. Preto som sa
rozhodol sta sa ateistom. V tom èase to
bolo moderné a ani o otázkach smrti som
nemusel ve¾a uvaova. Bol som mladý.
Veril som v èloveka, v prvom rade v seba,
a to s takou istotou, e mi ani nenapadlo,
e by som mohol zomrie poèas svojej
prvej operácie srdca. Bavilo ma divadlo,
malé javiskové formy, cestoval som po festivaloch, reíroval, úèinkoval a veril v súdruhov. Ako mi vak rôèky pribúdali, postupne som spoznával súdruhov i v zákulisí. Moje predstavy o ich nepokvrnenosti
sa tým zaèali postupne rozplýva, a som
napokon kvôli jednému krajskému funkcionárovi priiel aj o prácu. Mainéria na mòa
vycerila zuby v plnej svojej sile. No v roku
1989 sa modla socializmu nadobro zrútila.
Preèo to tak zoiroka rozvádzam? Len
preto, aby som osvetlil atmosféru obdobia,
v ktorom padli vetky bariéry, ale aj hodnoty, ktoré som dovtedy vyznával. Nastala
sloboda a duch sa jej túil nasýti. Mono
je v tomto okamihu na mieste otázka, preèo som nesiahol po kresanstve. Odpoveï
je jednoduchá. Vtedy som nepoznal a nestretol iadneho zapáleného, úprimného
kresana. Kostoly sa síce naplnili, ale opä
som videl len obrad a v kázni karhajúceho
kòaza. Keï som voiel do kostola, vetci
mi pripadali svätí, no mal som pocit, e len
èo vyli bránou kostola, ich svätos sa
akosi vytratila. Po návteve Svätého otca
som s úasom vnímal atmosféru tých dní.
No neklesla rozvodovos a v obchodoch sa
ma i naïalej snaili okradnú. Aj naïalej
vládla nenávis medzi príbuznými, ktorí sa
súdili o majetky, napríklad i v naej rodine. V tejto atmosfére, ktorú som vïaka slobode vnímal ve¾mi intenzívne, bol du-

chovný pokrm, ktorý hnutie Hare Krina
ponúkalo, ve¾mi lákavým sústom. A krinovci si to aj patriène uvedomovali
Ako sa vak moje ivotné osudy vyvíjali ïalej? Naastie som nezostal iba pri
forme a obrade, ale zaèal som h¾ada
ivého Boha. Vtedy som si myslel, e je
ním práve Krina. No v Bhagavadgíte ma
v tejto súvislosti zarazila jedna veta, ktorú
vyslovil práve Krina  Nikdy ma nedostihne. Preto som ete intenzívnejie a
s väèou horlivosou zaèal spieva a vyznáva Krinu. Poèas kúpe¾nej lieèby v Èechách som èítaval èasopis Návrat k bohu,
ktorý krinovci vydávajú. Zmiatol ma
v òom obrázok, na ktorom kardinál Vlk
preberal Bhagavadgítu z rúk predstavite¾a
krinovcov Turju Dása a Turja naopak
z jeho rúk Bibliu. To, e takáto významná
katolícka autorita prijala Bhagavadgítu,
som vtedy povaoval za potvrdenie mojej
cesty a zároveò za potvrdenie toho, e
Krina je naozaj boh.
Onedlho nato som sa rozhodol, e
navtívim farmu krinovcov v Chotíanoch
neïaleko Prahy. Na môj list mi obratom
odpovedali. Dostal som pozvanie a podrobné vysvetlenie, ako mám do Chotían
docestova. Vláèik zastal v poli neïaleko
polozrúcaného majera, kde som u z dia¾ky uvidel asi pä muov v dlhých oranových rúchach a s vyholenými hlavami, ako
prenáali brvná. Iní kopali pred majerom a
dvaja sa márne pokúali natartova
stariu dodávku americkej výroby. Bola
jeseò. Majer bol vo ve¾mi zlom stave.
Prvému mládencovi som povedal, e sa
volám tefan a som zo Slovenska, vyznávam Krinu a h¾adám Turju. Zaviedol ma
do skleníka. Ten èlovek zo zadnej strany
obálky èasopisu Návrat k bohu, s ktorým si
kardinál Vlk vymenil Bibliu za Bhagavadgítu, stál predo mnou a s úsmevom mi
podával ruku. Prijal ma ve¾mi priate¾sky a
povodil ma po farme. Vyli sme na pole

SVEDECTVÁ
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s krásnymi zemiakmi. Vetky polia v okolí sú napadnuté pásavkou zemiakovou
iba nae nie  milos boia  pochválil
sa Turja, sluobník boha slnka, ako správne znelo jeho meno v preklade. Ukázal mi
kúpe¾òu, vlastne sprchovací kút z plachiet,
stojaci na dvore. Voda sa zohrievala v plechovom sude a samospádom tiekla do sprchy. Turja mi oznámil, e onedlho majú
program a oddaný sa musí pred vstupom
do chrámu oèisti, celý osprchova a obliec
si èisté rúcho. Prezrel som si ete ubytovacie priestory  dve ve¾ké miestnosti, jednu
pre muov a druhú pre eny. Podmienky
boli ve¾mi sparanské, spalo sa na karimatkách. Nie vetci nosili lté rúcha; táto výsada patrila len zasväteným oddaným. Boli
tam vak i ¾udia v civile, èakajúci na zasvätenie a hostia, ktorí sa prili pozrie len
tak. Istá pani mi v rozhovore prezradila, e
si tam léèí nervy. Mládenec v civile, stojaci neïaleko, zasa pracoval vo vydavate¾stve ako sadzaè na poèítaèi. Vydavate¾stvo
sídlilo v Prahe, kde krinovci vlastnia aj
vegetariánsku retauráciu, v ktorej pracovala ïalia èas osadenstva.
Po zaklopaní sme nakukli i do dievèenskej ubytovne, kde eny pripravovali a
ili odev pre Krinu do chrámu (pre soku
vo ve¾kosti bábiky). Oddaní verili, e Krinov duch vchádza do soky, prijíma potravu a má z toho rados. Chrám sme si pozreli ako posledný. Bola to najlepia miestnos farmy s drevenou podlahou, ve¾mi
èistá. Na oltári horeli tyèinky a ved¾a obrázkov bola zahalená socha. Na dvore sme
stretli Turjovu manelku obleèenú v indickom sárí. Nerozumela ani po èesky, ani po
slovensky. Turja sa s òou dorozumieval po
anglicky. Dozvedel som sa, e je pôvodom
védka a jej úlohou je v duchu indickej tradície vychováva deti v kole zvanej gurukula a zabráni, aby neboli infikované svetským bludom. Mali spolu dve vlastné deti,
ktoré u boli zasvätené, nosili habit a mali
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Spomínam si ete na jednu zaujímavú
udalos, na návtevu vysokopostaveného
oddaného zo zahranièia. Na jeho meno si
u vak nepamätám. Rozprával po anglicky
a oddaní prekladali, èo hovoril. Celé stretnutie sa odohrávalo v akejsi ve¾kej miestnosti v centre Bratislavy. Zúèastnilo sa na
òom viacero oddaných, i dievèatá, ktoré
prítomným ako obèerstvenie podávali
sladké gu¾ôèky a ponúkali im na predaj
knihy a vonné tyèinky. Na pódiu sedel
zahranièný hos, ktorého pompézne oslovovali Vaa svätos. Bol to tuèný mu
v stredných rokoch. Najskôr spieval mantry, piesne, oddaní hrali na indickom organe a na bubnoch. Potom guru predniesol
výklad o Krinovi. V závere programu nás
poiadal, aby sme sa ho pýtali, lebo odpovie na kadú otázku. Mal som pocit, e je
vo svojej mysli vysoko nad vetkými prítomnými a e na nás blahosklonne vzhliada ako pocestný na mravenisko. Niekto
z prítomných sa ho spýtal i na Krista. Jeho
svätos vyhlásila, e Kristus bol údajne
tibetský mních, o èom vraj svedèí kniha
s názvom Stratené roky Kristove a o Kristovi sa ïalej odmietol bavi. Poslucháèom
sa vak najväèmi páèili úvahy o reinkarnácii. Priznám sa, e i ja som bol vtedy
z tejto predstavy nadený, èo dnes rozhodne odmietam. Po skonèení sme sa s mnohými ¾uïmi lúèili so slovami: Dovidenia
v budúcom ivote.
Bol som pozvaný i k Romanovi do
bytu, kde Jeho svätos mala býva. Keï
som priiel, boli tam u aj ïalí oddaní
a nedalo sa tam ani pohnú. V Romanovom a Karolovom prístupe som cítil úasnú úctu a pokoru pred týmto guru. V malom

SVEDECTVÁ

vyholené hlavy. Turja sa ospravedlnil a na
chví¾u ma opustil s tým, e sa mám zloi,
ak chcem, môem prespa a asi o hodinu
bude program, kde sa znova stretneme.
Pri svojich potulkách po schátralej
farme som zaiel na prízemie a objavil tam
môjho známeho z Bratislavy  kuchára
Karola. Nadene som za ním voiel do
kuchyne, lebo som bol zvedavý, èo pre nás
varí na veèeru. To som vak nemal robi,
pretoe v prvom rade varil pre Krinu a
svojou návtevou som znesvätil priestor
kuchyne. Naastie som to urobil z nevedomosti, a tak mi to odpustili, ale hlavne 
Karol nemusel znovu robi veèeru pre
Krinu. Bol to posúch. Kuchár ho zabalil
do bielej utierky a zaniesol Krinovi za
plachtu, aby sa bez vyruovania ostatných
oddaných mohol pokojne najes. Nasledoval zvyèajný program: piesne, mantry a
vyuèovanie.
Zrazu ma zachvátil akýsi nepokoj.
Rozhodol som sa, e tu neprespím a ani
nevyèkám koniec programu. Ve¾mi som
túil dosta sa preè z tohto miesta. Vlak mi
iiel o necelú hodinu, take som ani niè
nejedol. Vzal som si svoju batoinu a zaèal
som bea z farmy preè. Nevedel som,
preèo beím, ale letel som tak rýchlo, e na
zástavke som potom èakal ete asi pol
hodiny. Zotmelo sa a cítil som nesmierny
chlad. Dnes si nemyslím, e to bolo len
z jesenného poèasia
Po tejto skúsenosti som vak Krinu
zaèal o to úpenlivejie h¾ada v knihách.
Snail som sa vybudova si k nemu vzah
ako k svojmu bohu. Nedarilo sa mi to. Skôr
som nadobúdal dojem, e sa Krina vzïa¾uje odomòa k svojim enám a zábavám.

Ilustraèná snímka: archív
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dvojizbovom byte, kde jednu izbu tvoril
chrám a v druhej mládenci bývali, sa
Roman s Karolom rozhodli prenocova na
chodbe, ktorá bola zároveò kuchynkou a
Jeho svätosti bez váhania prenechali
svoju izbu. Roman stráil dvere a mal príkaz nikoho a do rána k Jeho svätosti
nevpusti, lebo vraj medituje. Kúpil som si
nejaké kniky a pobral sa domov.
Keïe majite¾ tohto bratislavského
krinovského centra onedlho jeho obyvate¾ov z prenájmu vyhodil, stratil som monos stretáva sa s nimi. Karol zostal v Chotíanoch pri Prahe na farme a Roman sa
odsahoval kamsi k rodièom. Napriek tomu
som sa i naïalej snail cez literatúru priblíi k nepoznanému a osobnému bohu.
Pod¾a literatúry sa dal Krina vyznáva ako
diea, mládenec, alebo aj ako ena. Ako
diea sa mi zdal úasný, obèas mi splýval
z Jezuliatkom, ako mládenec sa mi vzïa¾oval a ako ena v tanci to bolo zaujímavé,
no i tak ma nechával vo vzduchoprázdne a
s rehotom sa mi vdy strácal. Opä som si
pomysel, e dosiahnem Krinu intenzívnejím uctievaním. Èasto som spieval, bubnoval lyièkami, do èoho sa zapájali i moje
malé deti. Ná syn raz pohrýzol v kole
chlapca a vyhlásil, e v minulom ivote bol
pes. Bol som nespokojný a uvaoval som
o monosti odsahova sa na farmu a tam
nájs pokoj, a najmä Krinu, ktorý sa mi
vak stále väèmi vzïa¾oval.
Roman a Karol sa mi po èase ozvali.
O nieko¾ko dní neskôr sme spolu na peej
zóne v Trnave spievali piesne Krinovi.
Nikto sa k nám nepridal. Veèer sme v Dome kultúry v Modranke, kde som bol zamestnaný, usporiadali program. Prilo sa
na nás pozrie spolu asi osem ¾udí. Jedna
ve¾mi náboná pani uèite¾ka to vak niesla
ve¾mi ako a pokúsila sa najskôr po dobrom, potom nasilu podujatie zakáza. Bola
to pani, ktorá tak ako ja milovala folklór a
viedla folklórny súbor, ktorý v tomto kultúrnom stánku nacvièoval. Ve¾mi trpela
tým, e som sa podujal rozirova toto
indické náboenstvo. No najväèmi tým
trpel môj brat, ktorý býval na východnom
Slovensku. Patril medzi znovuzrodených
kresanov a mono práve preto videl, e sa
rútim do priepasti. Ve¾mi sa za mòa modlil. Poèas svojich ciest do Bratislavy sa
vdy u nás zastavil a viedol so mnou dlhé
rozhovory o Bohu, o dui, o Kristovi. Vdy
v závere rozhovoru som mu dal za pravdu,
avak nezabudol som podotknú, e i Krina je dobrý boh
TEFAN MARALA
(Dokonèenie v budúcom èísle)
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Islam patrí v súèasnosti k najrozírenejím
náboenstvám na svete a hlási sa k nemu
pribline 1,8 miliardy veriacich. Ak si uvedomíme, e v druhej polovici tyridsiatych
rokov 20. storoèia poèet moslimov nedosiahol ani pol milióna, tento enormný
nárast stojí prinajmenom za zamyslenie.
Najmä preto, lebo v spomínanom èase
kresania poètom viac ako dvojnásobne
prevyovali moslimov, a v súèasnosti sú
kresania i moslimi pribline v rovnakom
poète. Nárast moslimov bol teda dvojnásobný. Treba si tie uvedomi, e v moslimských oblastiach je nárast obyvate¾stva
neustále ve¾mi vysoký, navye bohaté moslimské táty vynakladajú znaèné sumy na
misiu najmä v treom svete. Preto mono
oèakáva, e poèet moslimov bude v blízkej budúcnosti neuverite¾ne vysoký.
Islam je jedným z monoteistických
svetových náboenstiev. V arabskej pôvodine sa nazýva islám-om. Slovo je odvodené od koreòa s-l-m, ktorého pôvodný
význam je by zdravým, by v poriadku, by v istote a je neurèitkom (infinitívom) tzv. tvrtého slovesného kmeòa
spomínaného koreòa s významom odda
sa (do Boej vôle), podrobi sa (Boej
vôli), èo z h¾adiska viery znamená, e
veriaci, t. j. moslim, sa oddáva bezpodmieneène do Boej (Alahovej) opatery. Nepýta
sa, èo preèo je, preèo je to práve tak ako
je, ale bez pochybností a otázok sa odovzdáva do vôle Alahovi, ktorý je pod¾a
neho Vemohúcim Bohom a Pánom svetov, ktorý najlepie vie, èo èlovek potrebuje a èo je mu na osoh. V Európe sa toto
náboenstvo nesprávne nazýva aj mohamedanizmom alebo mohamedánstvom a
veriaci mohamedánmi, èo sa odvodzuje
od mena jeho zakladate¾a Mohameda
(v arabskej pôvodine Muhammad).

Z

svoje bostvá, ktoré periodicky navtevovali. Mesto ovládal kmeò Qurajovcov, do
ktorého patril aj Háimovský rod, z ktorého pochádzal i Mohamed. Pod¾a moslimskej tradície sa narodil za zázraèných okolností (matka mala poèas tehotenstva vidiny) asi v roku 570 n. l., no sú aj iné názory. Narodil sa ako pohrobok; krátko po
poèatí lupièi zavradili jeho otca Abdalláha. Keï mal tyri roky, zomrela mu aj
matka. Vychovával ho starý otec Abú Muttalib a po jeho smrti strýc Abú Tálib. Ako
chudobný príbuzný vyrastal v strýkovom
dome a robil vetko, èo od neho vyadovali  pásol strýkove ovce a chodil s jeho
karavánami. Keï mal 25 rokov, vstúpil
ako obchodný agent do sluieb zámonej
vdovy Chadíde, s ktorou sa neskôr oenil.
enbou sa Mohamedovo sociálne postavenie výrazne zlepilo, stal sa pomerne bohatým a váeným mekkským obèanom.
Pod¾a mohamedánskej tradície po
tom, èo sa oenil, chodieval z dlhej chvíle
do jaskyne v blízkosti Mekky, kde sa poèas
horúcich letných dní zdriaval a odpoèíval.
Tu zrazu  pravdepodobne v roku 610 
poèul hlas, ktorý ho pod¾a svedectva 96.
súry nabádal, aby v mene svojho Pána,
ktorý stvoril èloveka z chuchvalca krvi,
ktorý je tedrý a nauèil èloveka narába
perom a vetkému tomu, èo predtým
nevedel hlásal alebo recitoval jeho slová.
Tento hlas neskôr Mohamed identifikoval
ako hlas anjela Gabriela (Dibríla). Z tajomného hlasu bol Mohamed ve¾mi vy¾akaný a dlho sa o tom nikomu nezmieòoval. Myslel si, e má halucinácie a obával
sa, e sa zbláznil. Napokon sa o tom zveril
svojej ove¾a starej ene, ktorá ho v jeho
neastnom psychickom rozpoloení uteovala a utvrdzovala v òom vedomie, e ten

Okolnosti vzniku
Islam vznikol v rýdzo semitskom prostredí
na Arabskom polostrove, teda v prostredí,
ktoré je bohaté na náboenské podnety:
zrodilo sa tu zároveò kresanstvo aj idovstvo, teda tri ve¾ké monoteistické náboenstvá. Arabský polostrov bol karavánovými cestami spojený so vetkými oblasami starovekého sveta. Karavány preváali
nielen tovar, ale aj kultúru a náboenské
predstavy. Mekka, rodné mesto zakladate¾a islamu  Mohameda, bola jednou zo
staníc takýchto ciest a súèasne bola aj kultickým centrom. Pri zázraènom èiernom
kameni tu mali okolité beduínske kmene
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èudesný hlas je skutoèný, a e on je naozaj
vyvoleným Boím prorokom. Ona bola
prvá, ktorá mu uverila a stala sa i prvou
moslimkou. O nieèo neskôr, asi v roku 612
alebo 613, vystúpil a prehovoril aj na
verejnosti. Ïalím jeho prívrencom, veriacim moslimom, sa stal Abú Bakr, jeden zo
zámonejích mekkských obchodníkov.
Mohamed svojim poslucháèom, ktorých
bolo maximálne nieko¾ko desiatok, rozprával o vemohúcnosti Boej, o tom, e Boh
stvoril èloveka i celý svet a nariadil, ako
treba i. Hovoril aj o zmàtvychvstaní,
o tom, e tento svet raz skonèí a príde
posledný súd, kde Boh (v arabèine Alah)
bude súdi vetkých ¾udí. Tí, èo ho vo svojom ivote budú vyznáva a i pod¾a jeho
predpisov, dostanú sa do raja (záhrady
Eden) a budú i veèným ivotom a ma
vetkého dostatok, a naopak tí, èo jeho prikázania nebudú repektova, budú odsúdení na veèné trápenie a dostanú sa do pekla
 do veèného ohòa  èo je v horúcej Arábii
najobávanejí ivel. Mohamed naïalej chodil do spomínanej jaskyne a svojim veriacim rozprával na spoloèných sedeniach
o tom, aké nové zjavenie dostal.
Spoèiatku sa Mohamed v Mekke nemal
èoho bá, lebo v òom oligarchia mesta
nevidela iadne nebezpeèenstvo. Nanajvý
sa jej zdal èudným. Keï vak poèet jeho
prívrencov vzrástol, zaèala v òom vidie
reálne nebezpeèenstvo: veï hlásal, e je
Boím poslom, teda raz by sa mohol doadova osobitného postavenia v spoloènosti. Postavili sa proti nemu Abú Dahl a Abú
Sufján, vtedají predáci rodov Machzúmovcov a rodu cAbd ams (Umajovcov), ktoré
boli najvplyvnejími v Mekke. Navye Mohamed hlásal vieru v jediného Boha, ktorý
je Stvorite¾om a neobmedzeným Pánom
svetov, popri ktorom iné bostvo nemá
priestor, neexistuje nijaký jemu podobný
fenomén. Teda ani bôikovia okolo Kacaby,
z ktorých návtev mali najväèí osoh práve
spomínané rodiny.
Abú Dahl a Abú Sufján preto proti
Mohamedovi vyvinuli nevednú aktivitu.
Aby Mohamed uetril svojich od represálií,
vyslal asi v roku 615 nieko¾ko desiatok
muov s rodinami do kresanskej Etiópie,
aby tu zotrvali, kým sa v Mekke zlepí situácia. V tom èase stál na èele Háimovského
rodu jeho strýc Abú Tálib (otec 4. kalifu
c
Alího) a nevednej autorite sa teil i jeho
ïalí strýc cAbbás (otec neskorieho kalifovského rodu cAbbásovcov), ktorí sa síce moslimami nikdy nestali, ale sa Mohameda
svorne zastali. To napriek tomu, e ostatné
mekkské rody Háimovcov bojkotovali 
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neobchodovali a neenili sa s nimi. Tento
pre Mohameda taký výhodný stav netrval
dlho, lebo po smrti Abú Táliba na jeho
miesto nastúpil Abú Lahab, ktorý bol
obchodnými záujmami a manelským zväzkom spojený s Abú Sufjánom, vtedajím
predákom rodu cAbd ams. Pod vedením
nového predáka prestal Háimovský rod
Mohameda naïalej zastáva. Bol to pre
Mohameda aký údel; navye mu v tom
roku zomrela manelka Chadída, ktorá
bola jeho najväèou oporou. Mohamed a
ani islam sa vak bez podpory rodiny
v Mekke nemohli udra. Mohamed preto
h¾adal oporu a priate¾ov inde. V roku 620
sa mu podarilo nadviaza priate¾stvo s niektorými osobami prichádzajúcimi do Mekky z Jathribu (terajia Medina). V Jathribe
vtedy ili tri idovské a dva arabské
kmene, z ktorých práve tie ostatné potrebovali usporiada svoje vnútorné pomery,
a na to potrebovali autoritatívneho èloveka. O rok nato Mohamed uzavrel s jathribskými kmeòmi zmluvu, v ktorej sa kmene
zaviazali, e ho prijmú za proroka a budú
ho poslúcha. Mohamed vzápätí zaèal svojich prívrencov presíd¾ova do Jathribu.
Ako posledný z moslimov so svojím priate¾om Abú Bakrom opustil Mekku a 24.
septembra roku 622 dorazili do Jathribu.
Tento deò sa povauje za dátum tzv. hidry (hidra = útek, v prenesenom zmysle
slova preruenie starých kmeòových zväzkov a nadviazanie nových). Neskôr, poèas
c
Umarovho panovania, bol tento dátum
povaovaný za zaèiatok mohamedánskeho
letopoètu.
Hidra znamenala v Mohamedovom
ivote výrazný zlom. Kým v Mekke bol iba

Kacaba  najposvätnejie miesto islamu
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nesmelým hlásate¾om nového náboenstva, v Jathribe sa stal politikom, zákonodarcom, sudcom, vojvodcom a zakladate¾om novej spoloènosti. Nová spoloènos
sa u neopierala o kmeòové zväzky, ale
o nové nadkmeòové náboenstvo  o islam. Toto mesto sa zaèalo po òom nazýva
Madínat an-Nabí (Mesto Prorokovo), v
skrátenej verzii Madína (z toho Medina).
Nová spoloènos, moslimská obec nazývaná ummou, vystupuje v medinskej ústave
ako klasický kmeò. Jeho èlenovia sú navzájom bratmi a sestrami a majú sa navzájom
bráni a chráni. Prvý vánejí konflikt
v Jathribe mal vak Mohamed práve so
idmi: po svojom príchode do mesta ich
zaèal presviedèa, e on hlása pravé idovské náboenstvo. idia mu, samozrejme,
neuverili, dokonca ho vysmiali, preto sa
s nimi Mohamed nadobro roziiel. Mohamed naïalej tvrdil, e ním hlásaná viera je
pravým Abrahámovým náboenstvom,
ktoré idia i kresania prekrútili: idia si
ho neprávom privlastnili iba pre seba a
kresania s ich Svätou rodinou (Trojica je
v Mohamedovom ponímaní Otec, Syn a
Mária) sa vraj dali na polyteizmus. Vzápätí
Mohamed zmenil aj smer modlitby (qibla):
moslimi sa pri modlitbe pôvodne obracali
k Jeruzalemu, ale po konflikte so idmi
Mohamed tento smer obrátil o 180 stupòov a nariadil modli sa smerom ku
Kacabe, teda k Mekke.

Boj o záchranu
Keïe Medina mala optimálne zemepisné
postavenie na ovplyvnenie ivota v Mekke
(leí na karavánovej ceste medzi Mekkou a
Jeruzalemom), Mohamed túto situáciu
naplno vyuil: napadol karavány Mekkèanov. Pod¾a niektorých preto, aby raboval a
mal z èoho i, pod¾a iných preto, aby
týmto spôsobom znemonil mekkský obchod a aby získal svoje rodné mesto na
islam. Je vak isté, e boje, ktoré takto viedol, mu nakoniec pomohli získa vetko,
Medinu i Mekku. Na reakciu Mekkèanov
Mohamed nemusel dlho èaka. Na jar roku
624 u spomínaný Abú Sufján viedol ve¾kú
karavánu zo Sýrie do Mekky a dozvedel sa,
e Mohamed ho chce prepadnú. Informoval o tom Mekkèanov, ktorí na èele
s Abú Dahlom vypravili trestný oddiel
(asi 850 muov) proti Mohamedovi, ktorý
mal k dispozícii iba 324 muov. Abú Sufján
karavánu viedol inou cestou a s výpravou
Abú Dahla sa Mohamed stretol pri Badri
(june od Mediny). Bol prekvapený, nemal
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vak na výber a musel bojova. Napriek
poèetnej prevahe Mekkèanov vak zvíazil.
Bola to historická a z h¾adiska ïalieho
vývoja islamu ve¾mi dôleitá udalos. Ak
by tu bol Mohamed prehral, znamenalo by
to prehru aj pre islam. Mohamed vak
vïaka oduevnenosti a nebojácnosti svojich bojovníkov vyhral. Vznikla tak tradícia
idey, e jeden moslim staèí na 20 neveriacich. Moslimi, povzbudení víazstvom, vyhnali z Mediny z troch idovských kmeòov
najmení, kmeò Banú Qajnuqá. Víazstvo
pri Badre pripisovali Boiemu zásahu a
boli si istí, e Alah je s nimi.
O rok nato, v marci 625, Mekkèania
opä vyrazili proti Mohamedovi, teraz u
s trojtisícovou armádou, prièom Mohamed
mal k dispozícii okolo sedemsto muov
(mohol ma teoreticky aj viac, ale tzv. pokrytci na èele s cAbdalláhom ibn Ubajjom
opustili bojisko). Tentoraz dolo k bitke pri
hore Uhud leiacej na sever od Mediny.
Bitka dopadla pre moslimov takmer katastrofálne, hoci zo zaèiatku boli úspení, ale
honbou za korisou sa nechali zaskoèi a
utrpeli znaèné straty. Aj Mohamed sa zranil,
ale napokon so svojím vojskom zázraène
vyviazol, lebo velite¾ Mekkèanov v domnienke, e Mohameda porazil, odiiel z bojiska. Po tejto bitke bola u moslimov najväèmi otrasená viera, e Boh je s nimi a e
sú neporazite¾ní. Ani vyhnanie ïalieho
idovského kmeòa an-Nadír z Mediny moslimov ve¾mi nepoteilo. Aby sa im vrátila
sebadôvera, bolo treba ve¾a koránových
verov, v ktorých sa dokazuje, e nie Boh
ich opustil, ale iba ich neposlunos a honba
za korisou zapríèinili straty a neúspech.
Mohamed, aby získal pre islam ïalích
prívrencov, postupne islamizoval okolité
beduínske kmene. Posily boli potrebné,
lebo zaèiatkom roka 627 Qurajovci vyslali proti nemu u
desatisícovú armádu. Proti tejto
presile Mohamed
nemal ancu; do
boja iiel maximálne s tritisíc mumi. Mal vak jedného Perana menom Salmán, ktorý mu poradil vykopa zákopy pred
Medinou a bráni
sa tak presile v
meste. Taktika bola úspená, Mohamed zvíazil, lebo
mekkská jazda si

nedokázala poradi so zákopom. Mohamedánski historici túto vojnu nazvali
zákopovou. Po víazstve  ako napokon
po kadom mekkskom útoku  aj tentoraz
sa Mohamed obrátil proti idom a zlikvidoval u ich tretí kmeò Banú Qurajza, èím
sa stal neobmedzeným pánom celej
Mediny.
Nasledujúci rok sa Mohamed vybral
do Mekky pod zámienkou vykona cumru,
malú pú. Vyli vak proti nemu Qurajovci a po dlhom jednaní pred Mekkou pri
al-Hudajbíji sa dohodli na tom, e o rok
vyprázdnia Mekku a moslimi môu vykona svoje obrady pri Kacabe. To sa naozaj
uskutoènilo a nasledujúci rok celá Mekka
prijala islam a Mohamed tak mohol do
svojho rodného mesta vkroèi triumfálne a
bez akéhoko¾vek odporu. V Mekke vak
nezostal a vrátil sa do Mediny. Po získaní
Mekky sa venoval islamizovaniu nemohamedánskych beduínskych kmeòov na
Arabskom polostrove.

Po Mohamedovej smrti
Roku 632 vykonal Mohamed svoju poslednú pú do Mekky a onedlho na to, 6. júla,
náhle zomrel. Pochovali ho na vlastnom
pozemku a neskôr vybudovali nad jeho
hrobom ve¾ký kamenný náhrobok a nad
ním ete Prorokovu meitu, ktorá je po
Kacabe druhým najsvätejím pútnickým
miestom moslimov. Mohamed vak neurèil
svojho nástupcu a jeho smrou bola celá
mohamedánska obec zaskoèená. Nakoniec
jeho najblií urèili za jeho nástupcu kalifa
(chalífa = ten, kto za niekým ide, nasleduje ho), jeho najvernejieho priate¾a Abú
Bakra. Takýmto spôsobom boli zvolení
vetci prví tyria kalifovia: okrem Abú

Modlitba  jeden z pilierov islamu

Bakra (632  634) aj Omar (634  644),
Othmán (644  656) a napokon aj Alí (656
 661), ktorých moslimská tradícia nazýva
pravovernými kalifmi (al-chulafá ar-ráidún = kalifovia idúci správnou cestou).
Kadý z nich sa nieèím vyznaèoval. Abú
Bakr nariadil písomne zachyti Korán,
ktorý sa dovtedy pod¾a arabského zvyku
iba tradoval. Omar stanovil najdôleitejie
zákony a predpisy a zaèal mohutnú expanziu, v dôsledku ktorej moslimi v priebehu
necelých sto rokov opanovali celý kultúrny svet od èínskeho múru cez severnú
Afriku a Ibérsky polostrov a po stred
terajieho Francúzska. Othmán zasa neúnavne redigoval a kanonizoval text Koránu a Alí bol ten, za ktorého sa zaèala
prvá roztrka v moslimskom svete. Po
Alím sa kalifát stal doménou Umajjovcov
(661  750; v Andalúzii a do roku 1492)
a potom Abbásovcov (750  1258) a ïalích rodov.

Sväté knihy
Písmo  kniha  má v dejinách národov
Predného a Stredného východu magické
èaro. Tak je to aj v islame. Pod¾a islamu
tolerova treba také náboenstvá, ktoré
majú svoje sväté knihy. Svätými knihami
mohamedánov sú Korán a Hadíth (Tradícia). Korán obsahuje výroky, ktoré 
pod¾a moslimskej tradície  Boh (Alah)
zoslal Mohamedovi, avak pod¾a ortodoxného islamského názoru nevznikol Alahovým tvorivým aktom, ale vyjadruje veène
existujúcu pravdu. Korán a Hadíth sú pre
veriaceho moslima jedinými autoritatívnymi textami, ktoré urèujú jeho ivot vo vetkých oblastiach. Jeho literárna truktúra sa
delí na súry (kapitoly) a na áje (vere). Vo
svojej mekkskej ére Mohamed údajne
dostával výroky výluène v spomínanej jaskyni v blízkosti Mekky. Mekkské súry sú
kratie a jazykovo i tylisticky lepie. V Medine Mohamed údajne prijímal zjavenia
spontánne a kdeko¾vek najmä vtedy, keï
sa zhováral s priate¾mi na svojom dvore.
Kadý jeho výrok ostal v pamäti. Mohamed sa sám povaoval za jedného z Boích
prorokov, ku ktorým patrili vetky starozákonné osobnosti od Adama, Abraháma,
Mojia, krá¾ov a prorokov a po Jeia
(moslimi povaujú Jeia iba za proroka
a neuznávajú ho za Boieho Syna), a rad
prorokov, ako aj zjavenie, uzatvára práve
on  Mohamed.
Kanonizovaný text Koránu v Uthmánovej redakcii má 114 súr a  v závislosti
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od koránskych kôl  od 6 204 a do
6 236 ájí. Súry majú svoje pôvodné mená
(ich èíslovanie je neskorieho dáta) a sú
usporiadané tak, e ich rad otvára tzv.
Fátiha (Otvárate¾ka) a po nej idú súry

Fátiha  mohamedánsky otèená
pod¾a ve¾kosti. Najdlhia je druhá súra
(Súra Kravy), ktorá má 286 verov a najkratie majú iba 4  6 verov. Za mohamedánsky otèená sa ráta práve prvá
súra  Fátiha, ktorá sa recituje pri kadej
významnejej udalosti (narodenie, sobá,
súd, úmrtie atï.), a ktorá v slovenskom
preklade znie: V mene Boha Milosrdného, Milostivého; chvála Bohu, Pánovi svetov; Milosrdnému, Milostivému; vládcovi
súdneho dòa; Teba uctievame a Teba

Modlitba v bagdadskej meite al-Acz. am
Foto: J. MOLNÁR
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o pomoc iadame; veï nás cestou priamou; cestou tých, ktorých si zahrnul svojou milosou; nie tých, na ktorých sa hnevá, ani tých, ktorí blúdia!
Po Mohamedovej smrti moslimská
obec cítila, e Korán nevystaèí na vetky
problémy ivota. Preto jeho prívrenci zaèínajú zbiera Mohamedove výroky, tzv.
sunnu, alebo hadíth. V nej sa spomína na
vetko, èo Mohamed povedal alebo urobil.
Hadíth sa zachycuje tak, e traditor vdy
najprv uvádza tzv. isnád, reaz osôb, ktorých prostredníctvom sa správa k nemu
dostala, a napokon celá reaz konèí u
svedka, ktorý priamo poèul alebo videl, èo
Mohamed povedal alebo urobil. Tradícia sa
zbierala vye dvesto rokov. Za ten èas traditori nazbierali popri skutoèných alebo
prijate¾ných výrokoch aj nezmyselné príhody. Niektoré osoby alebo koly chceli do
Mohamedových úst vklada výroky, ktoré
by azda radi poèuli. Zozbieral sa tak obrovský materiál, ktorý bolo treba triedi, redukova a kanonizova. Overovanie vierohodnosti hadíthov sa stalo ïalou teologickou
disciplínou. Z hadíthov sa vytvorilo es
zbierok (al-kutub al-sitta = es kníh), ktoré
sa povaujú za správne, pouíva ich aj
mohamedánska teológia i právo a majú
normatívny charakter.

Pä pilierov islamu
Prvým pilierom je tzv. aháda (vyznanie
viery), v ktorom moslim vyhlasuje:
Vyznávam, e niet bostva okrem Boha
a Mohamed je Boím poslom (v arabèine: Ahadu an lá iláha illá ´lláh wa
Muhammad rasúlu ´lláh). Ak dakto so
zboným predsavzatím vysloví toto vyznanie viery, stáva sa moslimom.
Druhým pilierom je salát (modlitba),
rituálna modlitba pozostávajúca z pevne
stanovených telesných pozícií a modlitbových textov. Vykonáva sa päkrát denne:
pri úsvite, tesne po poludní, medzi poludním a západom slnka, pri západe slnka a
asi dve hodiny po západe slnka. Pred kadou modlitbou treba vykona rituálnu oèistu tela, aby modlitba bola platná.
Tretím pilierom je zakát, daò od
hlavy. Moslim zo vetkého èo má (úroda,
dobytok, majetok, obchod) musí oferova
na ummu (obec), lebo vychádza z predsavzatia, e vetko, èo má, je od Boha, preto
z toho musí aj on oferova.
tvrtým pilierom je saum (pôst), drí
sa jeden celý mesiac moslimského lunárneho kalendára, ktorý sa volá ramadán.

. . . . .

Poèas ramadánu moslimi nesmú jes, pi a
holdova telesným radovánkam od východu slnka a do jeho západu. Od pôstu sú
oslobodení ako chorí, tí, èo vykonávajú
ve¾mi aké a zodpovedné povolanie (napr.
chirurgovia), vojaci v prvej línii, eny v pokroèilom alebo rizikovom tehotenstve a
malé deti. Okrem toho moslimi nikdy nesmú jes bravèové mäso, krv a pi alkohol.
A napokon piatym pilierom je hadd,
pú do Mekky. Mal by ju vykona aspoò raz
v ivote kadý dospelý moslim, ktorý je
telesne a duevne zdravý a má na to potrebné prostriedky. Na púti sa moslim
nemusí zúèastni osobne, môe ju za neho
vykona aj niekto iný. Pú sa môe vykona
dokonca aj po smrti, ak o tom dotyèný rozhodol v závete. Existujú dva druhy púte:
malá pú sa volá cumra a ve¾ká hadd.
c
Umra trvá jeden deò a hadd a sedem
dní. cUmra sa povauje za zásluný èin a
môe sa vykona kedyko¾vek, hadd iba
v urèitých dòoch mesiaca dhú-lhadd.
Treba poznamena, e vetky úkony u spomínaných pilierov sú platné iba vtedy, ak
sa k ich plneniu pridáva zboné predsavzatie  nijja.

Dihád
O diháde sa v súèasnosti ve¾a hovorí a
èasto sa v dôsledku neinformovanosti stotoòuje s terorizmom, v lepom prípade so
svätou vojnou. Dihád je pod¾a Koránu
úsilie na Boej ceste. Vtedy, keï Mohamed il v Medine a volal svojich veriacich do dihádu proti mekkským útokom,
ilo o bytie alebo nebytie islamu. Bola to
naslovovzatá Boia cesta, preto nazval
tých, ktorí sa nezúèastnili na boji pokrytcami a mal na nich aké srdce. Aj dihád
patrí k povinnostiam moslimov, ale za
pilier sa povauje iba v cháridskej sekte.
Dihád vak nemusí by vojna na bojisku,
ale moslim môe  a aj má  bojova proti
zlu vo svojom srdci.
Moslimi si rozdelili svet na dve èasti 
na územie islamu a na územie vojny, ktoré
treba systematicky a neustále dobýja. Aj
dobýjanie má svoje pravidlá: treba obyvate¾stvo inkriminovaného územia oslovi
troma výrazmi: islam, dizja (daò nemohamedánov mohamedánom) a sajf (ab¾a).
Ak územie prijme islam, je vetko v poriadku a vojna nebude. Ak uzná majoritu
mohamedánov a bude plati dane, môe si
ponecha svoje náboenstvo  ak sa to
náboenstvo z poh¾adu islamu môe tolerova. (Kresanské a idovské náboenstvá,
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ktoré islam uznáva, majú pod¾a neho sväté
knihy nedokonalé, napísané ¾uïmi, a teda
nepredstavujú bezprostredne Boie slovo
a Boiu vô¾u vyjadrujú skrze ¾udskú neznalos iba skreslene.) Ak obyvate¾stvo dotyènej oblasti nie je niè z toho ochotné urobi,
bude sa bojova. Do obranného dihádu sa
musí prihlási kadý moslim, do útoèného
iba taký poèet, ktorý postaèí na bezpeèné
víazstvo.

Sekty v islame
Chárida  Vznikla po bitke Alího s Muáwijou pri Siffíne v roku 657, keï èas Alího
prívrencov opustila tábor (arabské slovo
charada = vyjs a chárida = tí, èo vyli),
lebo s ukonèením boja nemohli súhlasi a
tvrdili, e Alí mal bojova a v boji by vylo
najavo, koho Boh podporuje. Chárida
bola poèas celej svojej histórie radikálna,
do popredia dávala vieru a morálny
postoj, tvrdila, e viera sama nestaèí, sú
potrebné aj skutky. Dihád rátala k ståpom
islamu, zastávala chudobných a bola za
sociálnu spravodlivos. Stúpenci tejto
islamskej sekty sa povaovali za neznáanlivých a ili vdy na okraji mohamedánskej
spoloènosti. Zavradili Alího, chceli aj
Muáwijju, ale tento atentát sa im nepodaril. Doteraz sa zachovala jedna ich umiernenejia odno, tzv. Ibádíja v severnej
Afrike.
íca  Po Mohamedovej smrti jedna
skupina moslimov zaèala hlása, e
Mohamedovým následníkom by mal by
výluène jeden z jeho najbliích muských
príbuzných. Takým bol Alí ibn Abí Tálib,
Mohamedov bratranec i za. Preto ich
nazvali Alího stranou (po arabsky ícar Alí
= Alího strana, v skrátenej forme íca).
Stúpenci tejto sekty tvrdili, e Mohamed
Alímu zveril aj také veci, ktoré ostatným
nie. Vo vierovyznaní ícy sa tvrdí, e Alí je
Boím priate¾om (walíju-lláh). V teológii
ícy je v centre Alí. Pod¾a ich uèenia sa v
òom prejavuje akási boská sila, ktorá sa
po jeho smrti prenesie na syna, potom
zasa na syna jeho syna a tak ïalej, a do
príchodu mahdího. Akoby zjavenie nebolo
ukonèené, ako to uèí ortodoxia, lebo Boh
sa znova a znova prejavuje v imámovi.
íciti majú pocit, e sú neustále prenasledovaní. Sú preto nedôverèiví a tajnostkárski. Neustále oplakávajú svojich martýrov,
Alího, aj jeho synov a vnukov. íca má svoj
vlastný Hadíth, ktorý obsahuje aj výroky
alíjovských imámov. Pripúajú vlastnú
interpretáciu Koránu. Má viacero dogma-

tických osobitostí, napríklad monos popretia viery v núdzi, doèasné manelstvo a
pod. Má tri hlavné smery: zajdíju, ismailíju a dvanástnikov. Stúpenci zajdíje (jej
prívrenci ijú v Jemene) a ismailíje
(Ibádíja v severnej Afrike) sú málo poèetní. Najväèmi rozírení sú dvanástnici,
z ktorých najviac ije vo východnejích
oblastiach (Irak, Irán).
V rámci islamu sú ete aj ïalie sekty,
napríklad nusajríja v Sýrii (k nim patrí aj
prezident Háfiz Asad) a niektorí odborníci
medzi mohamedánske sekty rátajú aj dúzov, ale tí sú u od islamu ve¾mi vzdialení.

Islam a európska kultúra
Málokedy si uvedomujeme, e islamská
vzdelanos bola od 8. storoèia a po nástup
novoveku vrcholom svetovej kultúry.
Bývalá antická kultúra, filozofia i veda
nala v stredoveku rozvinutie práve v mohamedánskej oblasti. V dôsledku ve¾kej
arabskej expanzie v 7. a 8. storoèí sa arabskí kalifovia stali ve¾mi bohatými a túili
po úspechu aj vo vede a vzdelanosti. Dali
preklada klasické diela antiky, zakladali
koly. Arabi i iné národy inkorporované
do mohamedánskej spoloènosti robili
podobné zázraky na poli vzdelanosti ako
beduínski vojaci na bojiskách. Rozvinuli
antickú vedu, vytvorili nové vedné disciplíny, napríklad algebru, chémiu atï. Na
tomto vzdelanostnom podhubí vyrástli
osobnosti ako Alfarabius, Avicena, Averoes, Alghazel a ïalí. Ve¾a gréckych diel
antických velikánov sa zachovalo iba
vïaka arabským prekladom. Od 12. storoèia sa celá Európa chodila uèi od Arabov
do vtedajej Andalúzie (dnené panielsko). Arabskí vedci a lekári (Mauri) ete aj
v 16. storoèí chodili po európskych dvoroch, h¾adali kameò mudrcov a lieèili.
Avak po viacstoroènom vzostupe aj
tu nastal úpadok. Kým mladá mohamedánska spoloènos bez tradície dokázala
by hybnou silou pokroku, vzdelaná mohamedánska spoloènos sa stala jej brzdou.
Jej predstavitelia tudovali a komentovali
len diela niekdajích velikánov a vracali sa
iba k tomu, èo kedysi bolo vynikajúce. Na
vetko nové, najmä nemohamedánskej
proveniencie, pozerali s podozrením a h¾adali, ako a preèo by to mohli odmietnu.
Neprijali kníhtlaè ani nové truktúry vo
výchove, vojenskej organizácii, v práve
ani v ekonomike. To vetko zákonite viedlo k celkovému úpadku mohamedánskej
spoloènosti a ku koloniálnemu útlaku. U

aj skôr, ale najmä od 18. storoèia, preíva
mohamedánstvo podobnú krízu i obrodu
ako kresanstvo v 16. storoèí. Dovtedy sa
na islam poèas uplynulých jedenástich storoèí nalepilo ve¾a cudzorodých prvkov. To
si vyadovalo oèistenie a zmodernizovanie
náboenstva. Ako vak mono islam modernizova? Môe by islam náboenstvom
modernej spoloènosti? Nad mohamedánskymi myslite¾mi sa ako prízraky sahovali
výroky Európanov o tom, e mohamedánske krajiny sú preto také zaostalé, lebo
islam sa nedá adaptova na modernú spoloènos. Otázkou ostalo, èo treba a èo
mono prevzia z Európy.
Sekularizácia v mohamedánskych krajinách nemala úspech. Islam zostal naïalej
skutoèným náboenstvom so vetkými atribútmi: agresivitou i výluènosou. Na mohamedánskej pôde je nemyslite¾né pýta sa,
ktoré náboenstvo je pravé, lebo moslim
o tom nemá pochybnosti. V najnovích
èasoch sa v dôsledku aby ropy viaceré
mohamedánske krajiny navye stali ve¾mi
bohatými a robia vetko pre to, aby islam
prenikal stále ïalej. Pre kresana je tie
závideniahodné, ako je islam pre moslimov
dôleitý. Pred nimi ho nemono znehodnocova, zosmieòova alebo jeho ideológiu
spochybòova. Za islam treba bojova a na
túto vec oferova. Isté je, e v ostatných
desaroèiach islam získava pôdu v Afrike,
v Ázii, ale aj na americkom kontinente a
v západnej Európe. Je to vak predovetkým vána výzva pre nás  kresanov!
JÁN MOLNÁR
Foto: archív
PhDr. Ján Molnár (* 1938)  absolvent
Komenského evanjelickej bohosloveckej
fakulty v Prahe (1963),
arabistiky a semitológie na Filozofickej
fakulte UK v Bratislave
(1968), ako aj rigorózneho pokraèovania na
Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej
v Prahe (1972). Dlhé roky bol pracovníkom Univerzitnej kninice v Bratislave,
neskôr roky pracoval ako arabista v arabských krajinách.
V rokoch 1991  1995 vyuèoval religionistiku na Evanjelickej teologickej
fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, od
roku 1995 vyuèuje ten istý predmet na
Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od
roku 1997 je dekanom Teologického intitútu Jána Calvina v Komárne. Zároveò je
i aktívnym duchovným Reformovanej kresanskej cirkvi na Slovensku.
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CENTRÁ
Spoleènost pro studium
sekt a nových
náboenských smìrù
Od osemdesiatych rokov môeme v západnej civilizácii pozorova stúpajúci význam
náboenstva. Hovorí sa o konci moderného
veku, ktorý sa datuje zväèa od èias európskeho osvietenstva. Nová, postmoderná
doba sa vyznaèuje h¾adaním alternatív 
medzi inými i alternatív svetonázorových
 a tak okrem oivenia tradièného kresanstva vzrastá ete podstatnejie záujem
aj o alternatívne náboenstvá. Tento
trend, ktorý bol v bývalom východnom
bloku potlaèovaný jediným oficiálnym svetonázorom, sa v naich stredoeurópskych
konèinách zaèal výrazne prejavova po
páde eleznej opony. Vo vtedajom Èeskoslovensku po novembri 1989 rozbehli
svoju misiu desiatky a stovky nových
náboenských smerov, z ktorých mnohé sa
u uchytili a získali stabilné postavenie.
Situácia na trhu s náboenskými ideami
je ve¾mi nepreh¾adná, a tak, prirodzene,
medzi pedagógmi i irokou verejnosou
vzrastá záujem o získanie èo najlepích
informácií. Medzi to¾kými náboenskými
smermi nie je ¾ahké rozliova kvalitu a
serióznos jednotlivých skupín.

strany tátnych intitúcií, najmä ministerstva kultúry, ministerstva vnútra a ministerstva kolstva.
Od zaèiatku svojej èinnosti vykonáva
pre vetkých záujemcov poradenskú èinnos. SSSNNS sa stala vyh¾adávanou organizáciou pre rodièov detí, ktoré prili do
kontaktu s novými náboenskými smermi.
Na dvoch telefónnych èíslach, ktoré slúia
ako linka dôvery, poskytuje volajúcim
základné informácie o novodobých náboenských smeroch. Zároveò má svoje pravidelné hodiny pre verejnos. Vïaka rozsiahlemu archívu kníh, èasopisov, ale
najmä rôznych interných materiálov skúmaných skupín, vyuili sluby SSSNNS od
zaèiatku jej èinnosti u desiatky tudentov
pri vypracúvaní seminárnych a doktorandských prác. Kninica a videotéka obsahuje
pribline tisíc zväzkov kníh, 300 audiokaziet a 150 videokaziet, ktoré obsahujú
pôvodné materiály sledovaných náboenských spoloèností i odborné práce týkajúce sa týchto skupín. Avak poskytovanie
materiálov na túdium, samozrejme, nie je
jedinou èinnosou SSSNNS.

Èasopis Dingir

Vznik

V prvých rokoch na záujem odbornej i laickej verejnosti v Èeskej republike reagovali ¾udia, ktorí s touto problematikou ako
prví prichádzali do styku (pedagógovia,
cirkevní pracovníci). V roku 1993 sa zdruili a na ministerstve vnútra dali zaregistrova obèianske zdruenie pod názvom
Spoleènost pro studium sekt a nových
náboenských smìrù (SSSNNS) so sídlom
v Prahe. Jeho èlenmi sú predovetkým
odborníci, ktorí sa problematikou nových
náboenských smerov zaoberajú v rámci
svojej profesie, prípadne tudenti èi ïalí
záujemcovia. Poèas svojej existencie sa
stala repektovanou organizáciou v Èeskej
republike, ale i v zahranièí, kde spolupracuje v európskych krajinách s viacerými
organizáciami podobného zamerania.
V Èeskej republike si získala uznanie zo
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projektov Európskej únie. Okrem prednákovej èinnosti sa èlenovia SSSNNS venujú
aj systematickému vyuèovaniu na vysokých a stredných kolách, vedeniu a oponentúram seminárnych, roèníkových a diplomových prác tudentov psychológie,
sociológie, pedagogiky, religionistiky i ïalích odborov. Na tejto èinnosti sa podie¾a
predovetkým predseda SSSNNS doc. Tomá Novotný a hovorca SSSNNS PhDr.
Zdenìk Vojtíek, ale i MUDr. Prokop
Reme a ThDr. Ivan Odilo tampach, s ktorými sa èitatelia môu stretáva aj na stránkach èasopisu Rozmer.
SSSNNS v minulých rokoch organizovala pre verejnos dvakrát roène celodennú konferenciu na rozmanité témy: napríklad hnutie Hare Krina, hnutie Grálu,
satanizmus, budhizmus na Západe, scientológia a ïalie. Prednáajú nielen èlenovia SSSNNS, ale pravidelne pozývajú aj
predstavite¾ov jednotlivých náboenských
hnutí spolu so zahraniènými hosami. Raz
za es týdòov, okrem letných prázdnin,
sa konajú semináre s pozvanými predstavite¾mi náboenských spoloèností, o ktorých sa na týchto stretnutiach informuje a
diskutuje. Èlenovia SSSNNS udrujú úzky
kontakt s elektronickými médiami, kam
ich pozývajú do rôznych odborných diskusií i populárnych programov pre verejnos;
novinám a èasopisom poskytli desiatky
rozhovorov na najrozliènejie témy týkajúce sa problematiky nových náboenských
smerov.

Dingir  èasopis o súèasnej
náboenskej scéne
Popri èinnosti kancelárie SSSNNS a
s òou spojených èinností sú èlenovia
SSSNNS aktívni v prednákovej èinnosti
pre pedagógov, sociálnych pracovníkov,
pracovníkov psychologických a pedagogických poradní, cirkevných pracovníkov, iakov a tudentov. Od zaèiatku èinnosti
SSSNNS je to u nieko¾ko stoviek prednáok. Èlenovia a spolupracovníci sa prostredníctvom Nadácie Charta 77 prizývajú
na prednáky v stredných kolách v rámci
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Od roku 1998 vychádza v Èeskej republike
tvrroèník Dingir, èasopis o súèasnej
náboenskej scéne. S týmto periodikom
úzko spolupracujú èlenovia SSSNNS a
spolu s Dingirom, s.r.o., záujemcov o problematiku nových náboenských hnutí pravidelne informujú. Na ôsmich stranách
v kadom èísle Dingir rozoberá jednu
ústrednú tému, napríklad ufológiu, budhizmus, hnutie Grálu, satanizmus; zvyných
dvadsaosem strán je venovaných èlánkom
z domova, aktualitám zo zahranièia, recenziám, ukákam prác tudentov, reflexiám
na èlánky v minulých èíslach, listom èitate¾ov a pod.
SSSNNS v uplynulých rokoch vydala i
nieko¾ko meních publikácií; niektoré
z nich poslúili ako zborníky z jednotlivých konferencií (napr. o reinkarnácii,
satanizme), iné sa dotýkajú konkrétnych
skupín ako je Nebeská brána, mormóni,
Svedkovia Jehovovi, scientológia a ïalie.
V súèasnosti sa v nakladate¾stve Dingir
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Nové aktivity

Od roku 1999 v rámci èinnosti
SSSNNS zaèala pod vedením doc.
Pavla Øíèana svoju èinnos skupina
zloená z èlenov SSSNNS, tudentov
a ïalích záujemcov, ktorá je moným základom pre prácu výstupového poradenstva  odboru, ktorému sa v Èeskej republike dosia¾
nikto systematicky nevenuje. V tomto roku zaèala svoju èinnos skupina
otvorená pre bývalých èlenov siekt
a kultov, ktorí sa so svojimi skúsenosami chcú podeli s ostatnými.
Tým, èo preli náboenskými sektami, chcú pomáha znovu sa zapoji
do normálneho ivota. Od toho roku
sa schádza aj skupina zloená prevane zo tudentov vysokých kôl,
ktorá sa zameriava na aktuálne dianie v nových náboenských smeroch.

Poboèka v Brne

Èinnos SSSNNS je ve¾mi rozvinutá a
dopyt po jej slubách ve¾ký. A to nielen v Prahe, kde pôsobí najviac
nových náboenských smerov, ale aj
vo vetkých krajských mestách Èeskej republiky. Preto brnianski èlenovia SSSNNS zriadili pred nieko¾kými
rokmi druhé pracovisko v tejto
moravskej metropole, kam sa môu
záujemcovia, èo to majú ïaleko do
hlavného mesta, obraca o odbornú
pomoc, radu èi informácie.
JIØÍ KOUBEK

Kontaktné adresy:
SSSNNS
Jankovcova 31
170 00 Praha 7
Tel.:
0042028387 22223
E-mail: sssnns@dingir.cz
Internet: www.sekty.cz
Úradné hodiny:
tvrtok 15:30  17:30 hod.

Tel.:
E-mail:

SSSNNS
Gorkého 2
602 00 Brno
0042054124 8780
sssnns.brno@post.cz

Bludné náuky v období
vrcholného stredoveku
(2)
Hlavný predstavite¾ hnutia
namiereného proti svetskej
moci Cirkvi bol augustiniánsky kanonik Arnold z Brescie, iak Abaelárdov. Okolo
roku 1150 predloil radikálne poiadavky, aby sa biskupi a klérus úplne zriekli
vlastníctva cirkevných majetkov. Tie ohrozili celý vtedají spoloèenský
systém. Svojím prísnym asketickým ivotom získal mnoho prívrencov. Po vypovedaní z územia Talianska (v r. 1139) sa vrátil do Francúzska, odkia¾ musel emigrova
do Zürichu. Neskôr sa vrátil spä do Ríma,
kde ho prijal pápe Eugen III. a po vykonaní uloeného pokánia ho omilostil. Arnold
sa vak zaplietol do politických bojov, ktoré
boli namierené proti pápeskej kúrii a
vyvolali mnohé nepokoje. Tie prinútili pápea zdriava sa mimo Veèného mesta. Cisár Filip Barbarossa povstanie potlaèil a
vzbúrenca dal k dispozícii rímskemu mestskému prefektovi, ktorý ho odsúdil na smr
obesením (v r. 1155). Jeho màtvolu spálili a
popol vysypali do Tiberu. Za Arnoldom stál
takmer vetok rímsky ¾ud, ktorý v jeho
homíliách cítil potvrdenie svojej poiadavky získa väèiu samosprávu.
Mylienky tohto augustiniánskeho
mnícha oili v druhej polovici l3. storoèia
v súvislosti s hnutím tzv. apotolských
bratov (vyznaèovali sa apokalyptickým
blúznením). Ich zakladate¾om bol Gerhard
Segarelli z Parmy, ktorého odmietli prija
do frantikánskej rehole. V snahe obnovi
Cirkev v roku 1260 vystúpil so svojimi
mylienkami a vyvolal mnohé neporiadky.
Jeho spoloèenstvo sa vyznaèovalo radikálnou chudobou, ale aj otvorenou nenávisou k Cirkvi. Pápei Honorius IV. a jeho
nástupca Mikulá IV. faloných apotolov
prísne odsúdili. Ich zakladate¾a v roku
1294 inkvizícia odsúdila na celoivotný
alár a v roku 1300 ho ako nenapravite¾ného kacíra upálila. V jeho mylienkach
pokraèoval Era Dolcino, ktorý vojenskými
výpravami ohrozoval okolie pri Vercelli,
kde sa opevnil. V roku 1307 ho popravili.
Zvlátnou, a takmer vdy násilnou cestou ili novovzniknuté fanatické sekty
tohto obdobia. Holanïan Tanchelm z Brabantu napríklad popieral platnos sviatostí
udelených kòazmi, ktorí sú  pod¾a neho 

neèistí. Nimi udelené sviatosti vraj kodia. Skupina jeho prívrencov viedla nemravný ivot a ivila sa zväèa z lúpeí cirkevných majetkov. Tanchelm sa vydával za
Boieho syna a za snúbenca Matky Boej.
V roku 1115 ho zavradili. V Antverpách a
iných holandských mestách mal s touto
sektou do èinenia aj sv. Norbert a jeho
iaci. Ïalia skupina  petrobrusiáni  pomenovaná pod¾a juhofrancúzskeho kòaza
Petra de Bruys, odmietala pod rúkom náboenskej horlivosti krst detí, Eucharistiu,
obetný charakter svätej ome a sviatos
kòazstva, uctievanie obrazov, modlitbu za
zosnulých atï. Jeho prívrenci prenasledovali kòazov a mníchov nútili uzatvára
manelstvá. Získali irokú podporu medzi
¾udom. Nakoniec vak na Ve¾ký piatok
v roku 1132 zakladate¾a sekty obyvatelia
St. Gilles neïaleko mesta Arles upálili na
hranici, v ktorej sám chcel spáli kríe.
Stúpenci benediktína Henricha z Lausanne  henriciáni  vo svojom náboenskom fanatickom zápale nièili kostoly, muèili kòazov, odmietali sviatosti. Avak
svojimi horlivými kázòami proti bohatstvu
kléru si získali mnohých. Proti týmto skupinám bol vydaný 23. kánon II. lateránskeho koncilu v roku 1139.
Eon zo Stelly, charakteristický svojimi
apokalyptickými názormi, sa vydával za
sudcu posledného dòa a na seba aplikoval
slová modlitby: per eum, qui iudicaturus
est vivos et mortous (skrze toho, ktorý
príde súdi ivých i màtvych). Synoda
v Remei ho v roku 1148 oznaèila za psychicky chorého a odsúdila do klátorného
väzenia, kde zakrátko zomrel.
Ïalím predstavite¾om heretického
hnutia bol Amalrich z Beny pri Chartres
( 1206), profesor filozofie a teológie v Paríi. Hlásal identitu Stvorite¾a a tvorstva;
úèas veriacich na Tele Kristovom vysvet¾oval v panteistickom zmysle. Tieto tézy
zavrhol pápe Inocent III. Amalrichovi prívrenci  amalriciáni  uèili o trojnásobnom vtelení Boom, a to o vtelení Boha
Otca v Abrahámovi, Boha Syna v Jeiovi
Kristovi a Ducha Svätého v kadom veriacom. Zavrhovali sviatosti; pápea nazývali
antikristom. Nárokovali si mravnú vo¾nos. Sektu odhalili v Paríi v roku 1209.
VILIAM JUDÁK
(Pokraèovanie v budúcom èísle)
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MÍ¼NIKY DVOCH TISÍCROÈÍ

pripravuje u tretie vydanie knihy
Netradièní náboenství u nás od
PhDr. Zdeòka Vojtíka.
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THDR. KRYTOF: In gurus light

REPORT
Priaznivci i odporcovia kultov
V posledný aprílový víkend sa v americkom Seatli na konferencii Cults and the Millenium (Kulty a milénium)
organizovanej antikultovou organizáciou American
Family Foundation (AFF) stretli predstavitelia z oboch
strán barikád. Popularizátori a zástancovia kultov  religionista J. Gordon Melton (riadite¾ Institute for Study of
American Religion v Santa Barbare, USA) a sociologièka
Eileen Barkerová (zakladate¾ka a hlavná predstavite¾ka
organizácie INFORM  Information Network Focus On
Religious Movements) zastupovali záujmy svojej strany,
osobnosti antikultového hnutia Michael Langone (poradenský psychológ a výkonný riadite¾ AFF) a Janja
Lalichová (riadite¾ka Center for Research on Influence
and Control) reprezentovali druhú stranu. Eileen Barkerová a Janja Lalichová sa zhodli v tom, e odliné názory na kulty týchto dvoch táborov sú dané tým, na èo
ktorá strana kladie dôraz. Väèinu vedcov strany apologétov kultov a siekt zaujíma túdium týchto skupín ako
zdroj nieèoho nového, obohacujúceho náboenskú scénu
a nepripúajú, e tieto spoloènosti majú aj odvrátenú
stranu zahàòajúcu fenomén psychickej manipulácie, o ktorej zasa hovoria predstavitelia antikultových organizácií.
Zaujímavé a podnetné na stretnutí bolo, e po prvý
raz tu medzi sebou diskutovali bývalí a súèasní èlenovia
siekt a kultov spolu s ich kritikmi a zástancami. Gordon
Melton sa v tejto súvislosti vyjadril: Dosiahli sme bod,
keï u po sebe nehádeme tehlami. Ako vak povedala
bývalá èlenka radikálneho politického kultu Janja
Lalichová, nastoli mier v tejto vojne nebude ¾ahké.
(Pod¾a The San Francisco Chronicle spracoval ml)

Kninica Rozmeru
Záujem o literatúru, ktorá sa zaoberá pôsobením siekt a
nových náboenských hnutí a kultov, ustaviène narastá. Aj
v tomto èísle Rozmeru vám preto odporúèame viacero zaujímavých titulov:
1. W. GITT: Hledání východiska  Náboenství  sekty 
køesanství (Tandem, 1995);
2. S. J. GRENZ: Úvod do postmodernizmu (Návrat domù,
Praha 1997);
3. H. KÜNG, H. BECHERT: Køesanství a buddhizmus
(Vyehrad, 1997);
4. H. KÜNG, J. CHING: Køesanství a náboenství Èíny
(Vyehrad, 1999);
5. H. KÜNG, H. VON STIETENCRON: Køesanství a hinduizmus
(Vyehrad, 1997);
6. M. WIDL: Køesanství a esoterika (Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydøí, 1997);
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RECENZIA

Pravoslávna bohoslovecká fakulta Preovskej univerzity,
Preov 1998, 156 str.

Po dlhom èase sa na naom kninom trhu opä objavil titul s tematikou
siekt a kultov v slovenèine. Ide o monografiu zameranú na kult rí Èinmoja  In Gurus light (Vo svetle guru), ktorej autorom je súèasný pravoslávny arcibiskup Èeských zemí a Moravy ThDr. Krytof. Názov publikácie si nezvolil náhodne. Tieto slová toti vyjadrujú pozdrav, ktorým
iaci (èasto) výstredného guru rí Èinmoja zvyknú zakonèova svoju
súkromnú korepondenciu.
Autor vo svojom diele ponúka poh¾ad na doposia¾ nepublikované
materiály kultu, prièom ich spracovanie sa vymyká charakteru kompilácie a publikáciu mono povaova za heuristickú. Kniha je èlenená na
es kapitol, zoznam pouitej literatúry, vysvetlivky a prílohy. Prvé dve
kapitoly èitate¾a uvádzajú do problematiky, krátko opisujú náboenskú
situáciu u nás (pred novembrom 1989), ako i príèiny súèasného úspechu
siekt a kultov na Slovensku. Priestor sa venuje i známemu fenoménu 
hnutiu New Age. A tretia kapitola sa zaoberá podstatnou témou  uèením rí Èinmoja a èinnosou jeho organizácie. V nasledujúcej kapitole
autor na základe jedného príbehu (kazuistiky) poukazuje na dôsledky
pôsobenia kultu rí Èinmoja na jednotlivca. Piata kapitola je venovaná
teologickému poh¾adu Pravoslávnej cirkvi na rí Èinmoja a jeho filozofiu. Monografiu zakonèuje varovný epilóg.
V tejto publikácii sa autor snaí poskytnú èitate¾om èo najviac cenných interných informácii o kulte rí Èinmoja, hodne rozírenom aj na
Slovensku. Zdá sa, e k vlastnému predmetu monografie sa pribliuje
pomerne zoiroka  zaèína sa mu venova a v tretej kapitole. Môe to by
preto, lebo predtým sa pokúa o analýzu irokého prúdu hnutia New Age,
èo nie je celkom moné na takom malom priestore, aký si na to vyèlenil.
Pre publikáciu je charakteristické èasté pouívanie citácií, a to najmä z diel
samotného rí Èinmoja, alebo z periodík Køídla inspirace a Victory Gong
vydávaných èlenmi jeho kultu. Tie na jednej strane vhodne pribliujú
ivot v kulte, ale na druhej strane robia text nepreh¾adným, lebo v mnohých prípadoch nie sú od neho odlíené úvodzovkami alebo kurzívou.
Myslím si vak, e autorovi sa vcelku podarilo správne vystihnú Èinmojove manipulatívne techniky, ktorými láka svoje budúce obete.
Najlepie to vidno na príklade to¾ko zdôrazòovaného nekodného
behu. Pod¾a rí Èinmoja staèí, keï pretekári v rámci prípravy na pretek
namiesto behania sedia so skríenými nohami a meditujú, alebo 600-krát
opakujú známu mantru AUM. To ich údajne kvalifikuje na to, aby sa
postavili na tart trate, z ktorých najkratia meria 1100 km
Je správne, e v závere knihy sú vysvetlivky, ktoré pomáhajú pri
objasnení niektorých základných pojmov pouitých v texte, ale i tu sa
objavili niektoré drobné nepresnosti. Obohatením publikácie je jej príloha pozostávajúca okrem iného i zo zaujímavého rozhovoru so rí Èinmojom, ktorý mnohé objasòuje. Odporúèam zaèa knihu èíta práve ním.
Ako dokumentuje èíslo 186, èo je poèet poznámok pod èiarou, ako i
zoznam literatúry (17 titulov), autor pretudoval ve¾a prameòov, kým
napísal túto monografiu.
Mono i preto, e biskup Kritof je prvý a zatia¾ jediný, kto sa u nás
pokúsil zosumarizova známe fakty a prida k nim i nieèo navye, nevyhol sa ani uvedeným výhradám. No i napriek tomu sa domnievam, e
kniha je nepochybným prínosom pomáhajúcim v orientácii na rozrastajúcej sa slovenskej duchovnej scéne. Ak sa dostane do rúk mladým
¾uïom v správnom èase, urèite im môe otvori oèi, aby pochopili, kto sa
v skutoènosti skrýva za tvárou na plagáte  známej i naej verejnosti 
tak vytrvalo pozývajúcej na veobjímajúcu mierovú meditáciu.
MIROSLAV LOJDA

