ÈLOVÌK
SÁM SOBÌ OTÁZKOU
Zdenìk Vojtíek
Quis est homo? Na otázku, co je èlovìk, jsme zvyklí oèekávat náboenskou
odpovìï. Kam èlovìk patøí? Jaké je jeho urèení? Nad èím vím vládne? Takové a mnohé podobné otázky a navzájem podobné èi od sebe rozdílné
odpovìdi nacházíme v náboenském prostøedí, hlavnì v náboenských
spisech. Tøeba v knize almù, posvátném spisu idù i køesanù, shledáváme,
jak je kála odpovìdí iroká: ve 103. almu zaznívá tvrzení, e èlovìk je
vlastnì pouhý prach, a 9. alm zase obsahuje odvánou mylenku, e èlovìk
je jen malièko omezen - u u by byl roven samotnému Bohu.
Explicitnì (výslovnì) ité náboenství v posledních dvou staletích zmizelo
z obzoru mnoha lidí, zejména na Západì. S ním zmizely i náboenské odpovìdi, které umoòovaly pøinejmením aspoò èásteènou orientaci. Otázka Co
je èlovìk? ovem zùstala. Na hledání odpovìdi nìkteøí pøísluníci sekularizované spoleènosti rezignují. Teolog a religionista Jan Heller by moná øekl,
e tím jakoby suspendují své lidství. 1 Jiná èást sekularizované spoleènosti
ale odpovìd hledá - a protoe v oblasti náboenství hledat nemùe èi nechce,
obrací se jinam, napø. k vìdì. Experimentuje, pøejímá vìdeckou terminologii,
vykládá vìdecké poznatky a vytváøí z nich nápadité a svérázné konstrukce.
Vìda si ovem od existenciálních otázek udruje odstup a odpovìdi odmítá
by jen naznaèovat. Ostatnì hledání odpovìdi na otázku Co je èlovìk?
mùe tìko být jiné ne v podstatì náboenské. V tomto pøípadì tak bývá
náboenskost nepøiznaná, skrytá, implicitní.
kálu toho, co mùe být zahrnuto do pojmu náboenství, a rozdíl mezi
explicitním a implicitním náboenstvím pøedkládá ve svém èlánku religionista Ivan O. tampach. Jako projev implicitního náboenství je moné
pochopit kromì jiného i nejasnì vymezenou mnoinu aktivit, které se shodují v pøedpokladu, e prostøedky k odstranìní jakýchkoli potíí (pøedevím
osobních, ale pak i kosmických) jsou skryty v samotném èlovìku: k jejich
øeení má sám èlovìk dostateèný potenciál. Tyto aktivity mohou být proto
spoleènì nazvány hnutí lidského potenciálu a mladí kolega doc. tampacha
ze stejného pracovitì, Milo Mrázek, ve svém pøíspìvku shrnul, jak s tímto
pojmem jednotliví badatelé nakládají. Jeden z tìchto autorù, socioloka
Elizabeth Putticková, vyjádøila své stanovisko pro Encyklopedii nových
náboenství a její úvaha je dalím inspirujícím pøíspìvkem k tématu hnutí
lidského potenciálu v tomto èasopise.
Teoretické úvahy jsou doplnìny sondami do ètyø aktivit,2 které se do hnutí
lidského potenciálu èasto zahrnují. Popisy tìchto aktivit jsou ovem rozdílné: Zdenìk Vojtíek nejprve pøibliuje Silvovu metodu kontroly mysli, a to
hlavnì pomocí literatury, kterou tato organizace íøí. Naproti tomu jeho popis holotropního dýchání je velmi subjektivní: snaí se ètenáøe vtáhnout do
aktraktivního dìje osobním líèením záitku. Podobné rozpìtí pøístupù je mezi
Ivanou a Zuzanou kodovými (na jedné stranì), které pøi popisu pozoruhodné terapeutické metody Andreje Dragomireckého vycházejí z mnoství prezentaèního materiálu, a Pavlem Hlavatým, který s èasovým odstupem reflektuje svou osobní zkuenost s kurzy Modré alfy.
Celé téma je tedy pøipraveno tak, aby ètenáøi poskytlo nejen aspoò minimální sumu informací, ale také dostatek podnìtù k pøemýlení o jednom
z nejzajímavìjích religionistických fenoménù dneka.
n
Poznámky
1 HELLER, J., MRÁZEK, M., Nástin religionistiky, Kalich, Praha 1988, str. 24.
2 Jinou typickou aktivitu hnutí lidského potenciálu pojednal Dingir ji pøed èasem - v èísle 4/2000. Tématem tohoto èísla byla Scientologická církev.
PhDr. Zdenìk Vojtíek (*1963) je odborným asistentem Husitské teologické fakulty UK, mluvèím Spoleènosti pro studium sekt a nových náboenských smìrù a éfredaktorem èasopisu Dingir.

DINGIR 4/200 5

OBSAH
Jen jsem vás vechny trochu pøedela
(Michal Dvoøák)
Kouzelníci s èísly (Petr Velechovský)

.......... 110
.......... 112

Z domova
Ve jménu projektanta (tìpán Smolen)
Mystery Tour 05 (Martin Koøínek)
Ordo Lumen Templi (Roman Míèka)
Dýchat s mesiáem (Vilém Záhorský)

..........
..........
..........
..........

114
115
116
118

Zahranièí
Nemyslete, e jsme ílení (Jan Suer)

......... 119

Téma
Uctívání vlastního Já (Milo Mrázek)
.......... 120
Náboenství a jevy podobné (Ivan O. tampach). 122
Metoda Josého Silvy (Zdenìk Vojtíek)
.......... 124
Hnutí lidského potenciálu (Elisabeth Putticková) .. 126
Terapia pod¾a Dragomireckého
.......... 128
(Ivana kodová a Zuzana kodová)
Modrá alfa jako práce na sobì (Pavel Hlavatý) .... 130
Dýcháním k celistvosti (Zdenìk Vojtíek)
.......... 132
Info-servis

.......... 136

Recenze

.......... 138

Práce studentù
Fundamentalismus v èeském letnièním
a charismatickém hnutí (Kateøina Ortmanová) ...... 139
Zprávy

.......... 140

Reflexe
Køesanská vìda a uzdravování
Léèení mezi Germány
Dopisy

.......... 142
.......... 143
.......... 144

'

Èeská mystièka Boena Cibulková:

JEN JSEM VÁS VECHNY
TROCHU PØEDELA
Michal Dvoøák

Letos 2. prosince uplynulo 10 let od úmrtí Boeny Cibulkové, mystièky zcela oddané Kristu,
pøesto nezaøaditelné do jakékoli kategorie souèasných církevních køesanských smìrù. Její
pøátelé, mezi které jsem mìl tu èest se poèítat, ji znali jako studnici ivého náboenského
poznání a neúnavnou duchovní pracovnici oddanou modlitební slubì bliním. Pokud Vám
bude pøipadat, e její ivotopis není v nìkterých místech zcela objektivní, potom budete mít asi
pravdu. O této, pro mnì výjimeèné enì, kterou jsem poznal zblízka, nedovedu psát nezaujatì.
Narodila se 6. 7. 1914 jako Boena Èulí- okolo ní hrstka vdìèných posluchaèù a pøíTaké celé spoleèenství, které se kolem
ková v obci Svébohov na umpersku. Zde znivcù, pøedevím ze èlenù rodiny a zná- ní a jejího díla vytvoøilo, bylo dùslednì, ale
také proila dìtství a mládí. Pocházela mých, kteøí ze zmínìného krouku také zcela svobodnì a pøirozenì, christocenz nemajetné rodiny. Jako bìné venkovské odeli. I pøi dalích spojeních s duchovním trické, tedy køesanské. Pøátelé pomáhali
dìvèe byla vychována v katolickém køes- svìtem upadala do vytrení a ztrácela kon- rozmnoovat její sdìlení a texty se zaèaly
anství. Od svého okolí se odliovala snad takt s bìnou skuteèností. Kdy se probra- íøit samizdatem. Tak se rozrùstal i okruh
jen tím, e pøi bohoslubách proívala svo- la, pøátelé ji posadili ke stolu s psacími ètenáøù, pøíznivcù a pomocníkù.
ji víru hloubìji.
Po úmrtí manela Frantika se Boena
potøebami a ona zapisovala, co vidìla a slyVe ètyøicátých letech se u ní projevily ela. Postupnì se vak nauèila takové stavy Cibulková odstìhovala zpìt ke své sestøe
první ojedinìlé náznaky mimosmyslového zvládat a pøijímala vidìní a sdìlení v bdì- do Malé Moravy. Po nìjakém èase získala
vnímání, které si tehdy neumìla vysvìtlit. lém stavu, take duchovní vhledy roziøova- byt v moravské Mohelnici, kde strávila nejPo skonèení druhé svìtové války se pøestì- ly její vnímání hmotné reality o nové roz- delí období svého ivota. Napsala zde nejhovala s rodièi do pohranièní obce Malá mìry a dohromady s ní vytváøely celistvìjí vìtí èást svého díla. V nedalekém sousedMorava. Zaèala se zajímat o duchovní a smysluplnìjí obraz bytí.
ství svých pøíbuzných ila zcela sama, nikoa filosofické stránky ivota. Svými pøíbuzDuchovní sdìlení mìla málokdy osob- li vak oputìnì. Její byt se stal místem
nými byla pøivedena do duchovního ní zamìøení nebo poslání, od samého neustálých setkávání lidí. Byli to pøedevím
krouku v Boskovicích. Zde se seznámila poèátku se vyznaèovala univerzálním cha- její nejblií duchovní pøátelé a spoluprase svým budoucím manelem Frantikem rakterem - týkala se tedy celosvìtových covníci, ale také nesèetné mnoství návCibulkou, který u ní rozpoznal mimoøádné problémù a ivota celého lidstva. Èasto ob- tìvníkù, kteøí chtìli navázat pøátelství, èi
duchovní schopnosti a vestrannì ji pod- sahovala poselství o nastávajícím novém se s ní touili jen setkat. Také pøicházeli
poroval. Po svatbì se k nìmu do Boskovic duchovním vìku lidstva, o poslání slovan- oponující diskutéøi èi zvìdavci, kteøí vypøestìhovala. Bìhem jejich pìtiletého man- ských národù a o zvlátní úloze èeského hledávali jen nìco zajímavého a mimoøádelství se u ní rozvinula mimoøádná schop- národa v tomto dìní. Nejdùleitìjím støe- ného. Vechny pohostinnì pøijímala s odnost komunikace s duchovními sférami dem, ohniskem a ústøední postavou vech zbrojující upøímnou laskavostí, a to i pøesbytí. Jak sama toto období charakterizova- Boenou Cibulkovou pøijatých sdìlení to, e jí byl èasto ji pøi jejich vstupu vnitønì
la: Rozhrnula se pøede mnou opona nevi- a proroctví byl vak Jeí Kristus. Byl jí zjeven jejich duchovní stav i to, proè pøiditelna a zaèala jsem vnímat andìlský svìt. ukázán jako skuteèný univerzální Spasitel, cházejí. Témìø kadému nabídla tykání,
Nejmocnìjím impulsem pro ni bylo stále ivý a èinný pro záchranu nejen celého a proto jí nikdo neøíkal jinak ne Boenzjevení vzkøíeného Jeíe Krista a zaèátek lidstva, ale také veho pozemského tvor- ka. Toto jméno, bez sebemeního náznaku
niterného pøijímání jeho Slova, které proila stva, dokonce celého vesmíru. Jak èasto nasládlosti zdrobnìliny, nejlépe a pøirozenì
ve velkém vidìní 2. února 1950. Po tomto opakovala, nyní nastal èas jeho obnovené vystihovalo její povahu.
záitku nebyla sedm dní schopna nièeho mise u lidstva.
Osobní setkání s ní zanechávalo hlujiného ne leet na lùku,
bokou stopu. Byla pøíkladem èlovìka, který
Dosud nevydáno:
Bibliografie
pøièem nejedla ani nespaod zaèátku setkání a bìhem rozhovoru
Kniha modliteb
Boeny
Cibulkové
la. Pozdìji nazvala tuto
svého partnera naplno vnímá a vìnuje se
Kniha soudu i milosti
Vydáno tiskem:
dobu jako jistou formu zajen jemu. Kdy do takového setkání vstouSlovo Kristovo (Gemma89) Vánoce
svìcení.
pily pøímé vize ze ivota dotyèného èlovìVnitøní obroda (Gemma89) Velikonoce
Pod dojmem dalích
ka a hluboké souvislosti jeho osudu, které
Svatoduní
Kniha Boí (Perla)
vidìní opustila boskovické
se pøed jejím vnitøním zrakem objevily
Cesta due
Logos (Perla)
duchovní spoleèenství
a ona je tlumoèila, bylo moné zaívat záKniha almù
a drobné texty
a zaèala nacházet samozraky bourání bariér nedùvìry, hluboké
a mnoho drobných textù. vnitøní osobní zpovìdi, stavy neobyèejného
(Gemma89, Perla).
statnou cestu. Vytvoøila se
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Boena Cibulková na zaèátku edesátých let dvacátého století, kdy ji proila více projevù Krista a byla v plném
kontaktu s duchovním svìtem.

duevního porozumìní a souznìní. Aèkoli
byla po zevní stránce velmi nenápadná,
skromná a mírná, v jejích slovech, zejména, kdy mluvila o duchovních otázkách,
byla vnitøní jistota a a nepøekonatelná
autorita, její zdroj se dal tuit mimo ni.
Boenka nemìla pøímé léèitelské schopnosti, ale kdo poznal sílu její modlitby, by
vyslané na dálku, ví, jak mocné bylo její
charisma. Jestli byl nìkdo ztìlesnìním
lásky a jakési civilní, kadodenní svatosti byla to Boenka.
Její láskyplnost se projevovala i ve
vztahu k jiným duchovním proudùm
a aktivitám. Vech si váila a snaila se na
nich vidìt pøedevím kladné stránky.
Cenila si i vech svìtských aktivit - ekologických, spoleèenských, kulturních které pøesahují úzké osobní ivotní zamìøení a pøispívají ke kladnému vývoji lidského spoleèenství. Bylo jí vak ukázáno,
e nejvìtí díl zodpovìdnosti za stav lidstva a svìta v minulosti spoèíval na køesanství a stejná odpovìdnost na køesanství
spoèívá i dnes a v budoucnosti. Oceòovala
vechny církve, pøestoe si byla dobøe vìdoma jejich nedostatkù i pochybení, o jejich hlubokých souvislostech se jí mnohdy dostalo vnitøního pouèení. Èasto opakovala duchovní sdìlení, které v tom smyslu na adresu církví pøijala: Je to vechno
dobré, ale pro dnení kritický stav lidstva
slabé - slabé - slabé.
Spoleèenství, které Boena Cibulková
vytvoøila, vak nebylo jen pasivním pøíjemcem jejích sdìlení. Vìnovalo se i duchovní
práci, k ní Boenka zaèala postupnì pøijí-
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mat pokyny a pøímo diktované modlitby.
Pozdìji pøibyly takzvané duchovní sluby,
specificky zamìøené na konkrétní stránky
ivota. Od roku 1973 se zaèalo spoleèenství scházet nejen na malých místních modlitebních setkáních, ale novì na pravidelných, sedmkrát roènì konaných duchovních dnech nazvaných Dny Boí. Zde ji
úèast dosahovala poètu padesáti a sta osob,
celkový poèet lidí napojených na tyto aktivity byl vak vìtí.
Sjídìli se z celého tehdejího Èeskoslovenska a scházeli se po domech a bytech
pøátel. Podstupovali tím riziko pronásledování pro nepovolené náboenské aktivity a byli podvakrát vyetøováni StB . V roce
1988 a na jaøe roku 1989 pøijala Boena
Cibulková z duchovního svìta pøedzvìst
nastávajících zmìn a zaznamenala ji. Podle ní nastaly jako zásadní kladný dìjinný
zlom, dlouho pøipravovaný v duchovních
oblastech bytí.
Spoleèenství pùsobí dodnes. Je svým
sloením pestré a v nejirím pojetí ekumenické. Seli se zde køesané bìných církevních smìrù, katolíci, evangelíci, ale
i neorganizovaní køesané, stoupenci východních duchovních nauk, anthroposofie
a dalí. Není zamìøeno vyslovenì na osobní duchovní cestu. Postupnì se vyvinulo
pøedevím jako spoleèenství duchovní
modlitební sluby. Osobní duchovní cesty
se pøedpokládají jako souèást této duchovní sluby, mohou vak být rùzné a Boenka je vdy nechávala na svobodì jednotlivce. Nikdy nikoho nenutila, aby vystoupil

ze své církve èi spoleèenství nebo opustil
svoji dosavadní osobní duchovní cestu.
Rozhodující bylo vdy sjednocení se na
spoleèném poznání, modlitbách a duchovních slubách, které podle víry zúèastnìných mají vnitøní inspiraci danou Kristem
a jsou schopny odvracet kritické situace
lidstva, je proíváme, a napomáhají tak
pøiblíení nového duchovního vìku.
Boena Cibulková odela na druhý bøeh
ivota 2. 12. 1995. Od padesátých do devadesátých let napsala dílo, které - strojopisnì pøepsáno - má rozsah více ne tøi tisíce
stran. Její vhledy zasahovaly do zásvìtí
zemøelých i oblastí duí vykoupených,
úrovní duchù sníených i svatých andìlù,
ale pøedevím do sfér Boské Moudrosti,
Vùle a Lásky. Zachycovala i projevy svrchovaného Absolutna - samotného Boha,
projevujícího se jako Boský Logos - Kristus. Podle svìdectví souèasníkù byla tato
ena po více ne ètyøicet let v témìø neustálém ivém kontaktu s duchovními
dimenzemi ivota. Byla pøesto vdy skromná a pokorná a svùj dar pøijímala jako nìco,
co se v budoucnosti rozvine u vech lidí.
Øíkala: Jen jsem vás vechny trochu
pøedela.
Po zevní stránce zùstala Boena Cibulková vdycky katolickou køesankou, navtìvovala pravidelnì bohosluby, hluboce
proívala svaté pøijímání, zpívala ve farním
sboru a na pohøbech. Ve farnosti vak její
mimoøádné duchovní dary a schopnosti
zùstaly - mimo nìkolika pøátel - vìøícím
i duchovním po celý její ivot nepoznané.

Vstup Krista do dìjin národù
Neslyen, nevidìn, nepoznán, nepochopen anebo jen ze zcela malé èásti ve svém univerzálním poslání pro ivot vech i v úloze a funkci nejvyího Boského Uèitele,
Vùdce, Zastánce, Ochránce a Zachránce lidstva - vstupuje Kristus do dìjin národù
Zemì.
Ti, kdo vìøí v Jeho duchovní existenci, uctívají Jej v chrámech a modlitbách, tìko
si mohou pøedstavit tuto skuteènost nadpozemskou, avak se ivotem Zemì nejtìsnìji
spjatou. Zùstane nadále, ale jen po jistý èas, utajena. Oblast, z ní je zøejmá a postiitelná,
nemohou tìlesní lidé vnímat, ji poznat, o ní se pøesvìdèit. Poznávají ji jen duchové
vyí, sestupující do pozemské tìlesnosti. Pøed nimi jsou stále otevøeny velké a podivuhodné nadhmotné dimenze ivota, plné pøekrásných obrazù mylenek Krista,
zrcadlících Jeho mesiáské èiny, Boí úradky a programy Lásky tvùrèí, ochranné
a zachraòující ve, co zbloudilo, pokleslo, ztratilo kontakty s kódy vývoje v boskou
formu i absolutnì úèelný tvar ivota.
V tìchto duchovních dimenzích se ji dávno promítá a projevuje tìmto sférám
odpovídajícím a jejich zákonitosti daným zpùsobem úasný program Kristùv, speciálnì vypracovaný pro oblast lidstva, pro ivý a èinný ivot národù Zemì. Tyto Boské
teorie vyèkávaly na stanovený èas svých realizací právì vcházející do dìjin lidstva.
Nemohly do nich vstoupit døíve, pokud nejménì z jedné tøetiny nejsou vyrovnány
tìké viny váleèné, tvrdì bojové minulosti národù. Ukrutnosti v nich páchané na lidských tìlech zatíily národy tak velkým, obrovským kamenem vin, e vyrovnání jich
Den národù 11, 1983
je pøetìké, rozloené do staletí i tisíciletí.



Zakusila mnohokrát, jak je tìké být prorokem ve vlastním domì. Pøesto na jejím
pohøbu místní faráø ve své promluvì na
rozlouèenou mimo jiné øekl, e jinou tak
zbonou enu za svého ivota nepoznal.
V køesanských církvích dosáhla jen
soukromého ocenìní nìkolika jedincù.
Oficiální církevní kruhy jsou k jejímu dílu
èásteènì odmítavé, èásteènì rezervované,
vìtinou vak pøedevím neinformované.
Její vnitøní poznání a dílo se nekryje zcela
s církevní vìroukou. Je prorokem a uèitelkou esoternì pojatého køesanství, jeho
stìejní mylenkou je, e spása, kterou pøinesl Kristus plyne z Lásky univerzální a má
univerzální a kosmický rozmìr. Univerzální spása je v koneèném bodu pouti stvoøením údìlem vech bytostí, v daleké kosmické perspektivì dokonce i duchù
sníených a démonických. Takto pojaté
køesanství obsahuje také jako samozøejmost poznání, e vývoj lidských bytostí
probíhá v opakovaných cyklech opìtovného pozemského narození, co ji sbliovalo s duchovností Východu. Nejednou
mluvila i o globálním ekumenismu: Spojení duchovních smìrù Západu a Východu
nastane, a køesanství pøijme reinkarnaci
jako souèást svého uèení a Východ pøijme
Krista jako svého Spasitele.
Ctitelùm východních duchovních nauk
a smìrù vak neopomnìla nikdy zdùraznit,
e Jeí Kristus není jen jedním z avatarù
èi bódhisattvù, jak se vìtinou domnívají,
ale má výjimeèné postavení - je skuteèným
Synem Boím, univerzálním Spasitelem.
Texty z díla Boeny Cibulkové a dalí informace:
http://buh.webpark.cz.
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Michal Dvoøák (*1950) spolupracovník a pøítel paní
Boeny Cibulkové (v letech 1983-1995); pracuje jako
redaktor a vydavatel.

Zdá se, e svìdkové Jehovovi zneuívali utrpení svých èlenù

KOUZELNÍCI
S ÈÍSLY
Petr Velechovský

Svìdkové Jehovovi rádi a èasto pøipomínají utrpení svých pøísluníkù bìhem druhé svìtové války. Toto utrpení nelze zpochybnit, i kdy vztah tehdejího prezidenta Josepha F. Rutherforda k nacismu nebyl vdy zdaleka odmítavý.1
Proè ale svìdkové pøi referování o tomto
Postoj svìdkù Jehovových
utrpení udávají tak rozporná èísla?
k nacistickému reimu a odvahu, s jaKolik svìdkù trpìlo?
kou se mu ve své vìtinì dokázali vzeStráná vì, 15. prosinec 1950, str. 500:
pøít, nelze ne ocenit a obdivovat. JímaU bìhem Hitlerova reimu bylo 1 000
vou výpovìï o èeských svìdkyních posvìdkù Jehovových popraveno jako zráddala po válce na ádost kanceláøe Watch
ci nejen pro to, e odmítali slouit ve válce,
Tower Society v Bernu dcera francouzale proto, e se otevøenì protivili Hitlerovì
ského generálního konzula Geneviéve de
autoritì. Dalích 1 000 svìdkù Jehovových
Gaulle: Váení pánové, jsem astna,
zemøelo ve vìzeních a koncentraèních táboe mohu vydati svìdectví o badatelkách
rech.
Bible, se kterými jsem se setkala v konStráná vì, 15. únor 1951, str. 105-106:
centraèním táboøe Ravensbrück. Cho bìhem nacistického reimu v Nìmecku
vám k nim vskutku velký obdiv... Na svém
od roku 1933 do 1945 svìdkové Jehovovi
bloku jsem poznala dobøe obzvlátì tøi
v této zemi odmítali zdravit Heil Hitler
badatelky Bible èeské národnosti. ...
svého Führera a vùdce a li do koncentraèSama jsem byla vícekrát pøítomna smutních táborù a vìzení, kde jich 2 000 zemøelo
ným výjevùm, kde jsem vidìla, jak byly
krutou smrtí a 8 000 vylo ivých. 2 000
tyto eny bity a jak byly kousány psy.
bylo invalidních do konce svého ivota.
Avak snáely to, ani se vzdaly své víry.
Jsouce vìrné své víøe, zdráhaly se poStráná vì, 1. èerven 1960, str. 327:
vìtinì vykonávat jakoukoliv práci pro
Hitler je nedokázal rozbít ve vìzeních
váleèný prùmysl, co jim pøivodilo bití,
a koncentraèních táborech, kde jich 10 000
a dokonce i smrt.
muèil a komunisté to nedokáou ve svých
Z knihy Branislava Martinka Náboenská
straných vìzeních a otrockých pracovních
spoleènost a stát, Dingir 2000, str. 19.
táborech.

Setkání s Boenou Cibulkovou za hluboké temnoty
Na jaøe roku 1983 mnì moje vìøící známá, která udrovala kontakty na vechny strany a pomáhala, kde se dalo, pùjèila strojopisnì
rozmnoené seity s texty, jejich název byl Slovo Kristovo. Brzy jsem nabyl pøesvìdèení, e je to pravé duchovní poselství. Jedné
soboty mnì pak pozvala na neoficiální duchovní setkání, takzvaný Den národù, kde mìla být hlavní osobou autorka textù, Boenka
Cibulková. Setkání se konalo v Praze v soukromém bytì na Malé Stranì, nebo takové aktivity tehdy byly vládnoucím reimem
nepovolené. Skládalo se z duchovních sdìlení, které Boenka vnitøní cestou pøijala v posledním období a z jí sestavených modliteb
a duchovních slueb, cílenì zamìøených na souèasné problémy národù Zemì, pøednáených nahlas celým shromádìním.
Bylo to pro mì nìco nového, pøekvapujícího, ale zároveò jsem cítil velkou sílu a pùsobnost veho. Nejpùsobivìjí pro mì byly
improvizované vstupy Boenky do pøipraveného programu, kdy ivì, bezprostøednì tlumoèila, co právì svými duchovními smysly
vnímá jako obrazy, situace a poselství z duchovního svìta. Aèkoli jsem do té doby vyslechl pøi bohoslubách více rùzných knìí
a kazatelù a mìl monost navtívit a slyet nìkteré duchovní uèitele, neslyel jsem nikdy nikoho tak mluvit. Oèi mi chvilkami vlhly
slzami dojetí, e jsem svìdkem nìèeho tak ivého, pravdivého a silného. Nebyla to jen pùsobivost skuteèností, které byly sdìlovány,
i kdy byly úasné, ale hlavì velká vnitøní jistota a nefalovaná autorita, s kterou to bylo pøednáeno. Ne silou hlasu nebo strojenou
dramatièností slov, ale pøesvìdèivou opravdovostí, hlubokým proitím a procítìním závanosti veho, co bylo øeèeno. Byl to dotek
Boí pøítomnosti, co vyzaøovalo z jejích slov, projevu i celkové atmosféry. Zaíval jsem zøejmì toté, co posluchaèi Jeíe, kdy
asli nad jeho uèením, nebo je uèil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci.
Michal Dvoøák
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Stráná vì, 1. leden 1964, str. 13:
Hitler, øímský katolík, .. jich uvrhl
10 000 do koncentraèních táborù a pøes
4 000 jich tam zemøelo. Zbytek skoro
zemøel hlady. Konec války pomohl jejich
pøeití.
Stráná vì, 1. únor 1976, str. 82:
 úhrnem jich bylo 6 019 zatèeno, nìkteøí
na dva, tøi nebo více let. Bylo 8 917 registrovaných zatèení. Odsouzené osoby si
odpykávaly tresty, které se rovnaly celkem
13 924 rokùm vìzení. Mnoho z tìchto vìrných muù a en bylo dáno do koncentraèních táborù, a tak zde veobecnì ztratili 8 078 let úhrnem jich zemøelo ve vìzení 635, 253 bylo odsouzeno k smrti, z toho na 203 byl trest smrti vykonán.
Stráná vì, 1. èervenec 1979, str. 7-8:
Jejich aktivity byly zakázány a 6 019 zatèeno. Nìkolik na dva tøi nebo více let.
2 000 trpìlo v koncentraèních táborech.
Úhrnem 635 svìdkù zemøelo ve vìzení
a 203 bylo popraveno.
Je tìké vìøit tomu, e by Svìdkové Jehovovi, kteøí jsou známi jako puntièkáøi,
skuteènì nevìdìli, kolik obìtí mìli za druhé
svìtové války. Ji ke konci 50. let byly navíc
pøesné poèty svìdkù Jehovových odeslány
do ústøedí ve Spojených státech:

1 687
284
735
457
129
826
329
860

............... zbaveni zamìstnání
.......... znièeny jejich obchody
.................... zbaveni domova
............... zakázáno podnikání
................... zabavení majetku
........................ zbaveni penze
............................... jiná ztráta
........... dìtí odebráno rodièùm
na pøevýchovu
138
........ rozvedených manelství
(z toho 30 manelství rozvedeno
z politických dùvodù,
108 z dùvodu
postoje partnera k víøe)
6 019
....... zatèení (nìkteøí vícekrát)
8 917
........... registrovaných zatèení
(dohromady odsouzeni
k 13 924 rokùm
a 2 mìsícùm vìzení)
2 000
..... v koncentraèních táborech
(strávili tam celkem 8 078 rokù
a 6 mìsícù, prùmìrnì 4 roky)
635
.................. zemøelo ve vìzení
253
........ odsouzeno k trestu smrti
z toho 203............. skuteènì popraveno
Toto èísla vedení svìdkù Jehovových po
válce znalo, a pøesto si je dovolilo a do
roku 1974 znaènì nadhodnocovat. Obrat
mohl být zpùsoben otvíráním archivù a snahou nìmeckých, britských a amerických historikù pøesnì zmapovat
období útlaku.
Kolik svìdkù bylo
v Nìmecku?
I v otázce, kolik svìdkù Jehovových bylo
v Nìmecku po nástupu
Adolfa Hitlera k moci,
se údaje svìdkù lií.
Stráná vì, 1. leden
1971, str. 16:
V roce 1932, kdy
byla pøijata poslední
zpráva z Nìmecka
tam bylo 14 453 hlasatelù království
roku 1946 tam bylo 11
415 oddaných køesanù.

Ano, trpìli. Ale kolik jich vlastnì bylo?
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Probuïte se!, 22. únor
1975, str. 22:
 mezi 19 000 nìmeckými svìdky Jehovovými v roce 1933 

Probuïte se!, 22. srpen 1995, str. 10
uvádí nìmeckého historika Detlefa Garbeho:  Z 25 000 osob, které se hlásily ke svìdkùm Jehovovým, bylo na zaèátku Tøetí øíe
asi 10 000 rùznì dlouhou dobu vìznìno.
Více ne dva tisíce z nich bylo posláno do
koncentraèních táborù. To znamená, e
kromì idù byli svìdkové Jehovovi náboenskou skupinou, kterou pøísluníci SS
nejvíce pronásledovali.
Kromì Detlefa Garbeho se otázkou
utrpení svìdkù Jehovových zabýval historik
James M. Penton. Ten doel takté k èíslu
203 popravených a o svìdcích Jehovových
a jejich postojích publikoval mnoho publikací - napøíklad Apocalypse Delayed:
The Story of Jehovahs Witnesses. Jde
o jednoho z mnoha autorù, kteøí poukázali
i na nepravdy a zámìrná zkreslení v literatuøe svìdkù Jehovových a jejich postojù
v dobì druhé svìtové války.
Údaje, k nim se pøiklání vìtina historikù i badatelù, zveøejnila roèenka svìdkù Jehovových v roce 1974: podle ní bylo
2 000 svìdkù Jehovových v koncentraèních
táborech a 635 jich z rùzných dùvodù zemøelo (203 bylo popraveno).
Otázka z úvodu èlánku ale zùstává: Proè
takové rozpory?

n

Poznámka
1 VELECHOVSKÝ, P., Fialové trojúhelníky, Dingir 2 (4),
1999, str. 4-5.
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Petr Velechovský (*1977) byl do roku 1997 èlenem Náboenské spoleènosti Svìdkù Jehovových. Systematicky
se nadále zabývá historií svìdkù Jehovových. Pracuje jako
analytik.
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V Praze se seli odpùrci darwinismu

VE JMÉNU
PROJEKTANTA
tìpán Smolen

V úterý 22. øíjna probìhla v praském Kongresovém Centru
konference Darwin a inteligentní projekt (Darwin and Design).1 Vìdci pøedevím ze Spojených státù, ale i z dalích
zemí, se bìhem ní snaili pøesvìdèit mezinárodní osazenstvo
zaplnìného sálu svými argumenty proti darwinismu a ve
prospìch poznatelného rozumného zámìru v pøírodì. íøe prezentací sahala od biochemie pøes genetiku a k fyzice a vystoupili zde mimo jiné i Charles Thaxton a Jonathan Wells, jejich
knihy máme k dispozici také v èetinì.2
Ètenáø by mohl namítnout, e je to vechNejprve vak bude vhodné ozøejmit, co
no sice pìkné - konají se konference vìdcù to inteligentní projekt vlastnì je. A jetì
stejnì, jako se konají konference vèelaøù - døíve, co není. Pøedevím to není toté co
e vak nevidí dùvod, proè se tím zabývat kreacionismus, tedy pøedstava, e bibv Dingiru. Copak to má nìco spoleèného lická zpráva o stvoøení mùe být základem
s náboenstvím? Odpovìï na tuto otázku pro vìdecký popis pùvodu kosmu a lidstva
závisí pøinejmením zèásti na tom, zda je a e úkolem vìdy je dohledat potøebné
dotyèný spíe pøívrencem inteligentního dùkazy na podporu této zvìsti. Podle pøeprojektu,3 anebo zastáncem vìtinovou svìdèení mnoha - pøedevím evangelikálvìdeckou obcí hájeného Darwinova odka- ních a fundamentalistických - køesanù,
zu. O to, nakolik se jedná o vìdu a nakolik byla Zemì i se vím, co je na ní, stvoøena
u o teologickou spekulaci, se zde právì za est dní a je stará jen nìkolik málo tisíc
vede spor. Zmínìná teorie je v USA v po- let. Tato pøedstava je ve Spojených státech
sledních letech pøedmìtem vánivých de- pøedmìtem letitého sporu s evoluèní teorií
bat nejen mezi vìdci a autory kolních o místo na kolách a ve spoleènosti. Jedná
osnov, ale i v médiích - a to s vervou a vy- se tu vak o svìtonázorový a etický støet.
ostøeností, jaká je v èeských konèinách Naproti tomu inteligentní projekt chce být
tìko pøedstavitelná.
seriózní vìdeckou teorií, je nevychází
z ádného posvátného textu, ale z empirické
skuteènosti.
Zastánci tohoto smìru nezpochybòují
vdy evoluèní proces jako takový. Pøedmìtem ostrého odmítání se vak stalo darwinistické vysvìtlení evoluce pøírodním
výbìrem, jen je zaloen na pøeití nejsilnìjích (survival of the fittest). Inteligentní
projekt se - slovy jednoho ze svých pøedstavitelù Stephena C. Meyera - zakládá na
tezi, e se urèité vlastnosti biologických
systémù dají nejlépe objasnit odkazem na
inteligentní pøíèinu.4
Hnutí hlásící se k této teorii se soustøedí okolo pracovitì Discovery Institute5
v Seattlu a vydává èasopis Origins & Design.6 Zaèalo se vak rozvíjet ji v 80. letech
Ilustrace ke kontroverzi kolem teorie
s vydáním knihy Charlese Thaxtona, WalInteligentního projektanta.
tera Bradleyho a Rogera Olsona Tajemství vzniku ivota (1984, èesky 2003).
http://www.mondolithic.com/
00Gallery25.htm
V prvních letech se zamìøovalo zejména na

"

kritiku darwinovské evoluce. Pøelom smìrem k pokusùm o pozitivní formulování
vlastní teorie pak nastal roku 1996, kdy
vyla kontroverzní práce biologa Michaela
Beheho Darwinova èerná skøíòka (èesky
2001). Známým se stal pøedevím autorùv
argument zaloený na neredukovatelné
komplexitì nìkterých orgánù - napø. bièíku bakterie. Tyto souèásti organismù se prý
pro svou sloitost nemohly vyvinout postupnì na základì pøírodního výbìru - fungují toti jen jako celek a jejich èásti, které
samy neposkytují evoluèní výhodu, by
v procesu selekce nezùstaly zachovány.
Odtud vede dalí krok k pøedpokladu inteligence, která mìla nastavit kód DNA
vedoucí ke konstrukci takovýchto orgánù.
Nevysvìtlitelnost kódovaného jazyka DNA
a RNA pøirozenými pøíèinami je dnes pro
pøedstavitele inteligentního projektu jedním
z hlavních argumentù ve prospìch rozumného autora.
Pozor, teologie! zvolají teï mnozí.
S takovými námitkami se tato teorie potýká
ve Spojených státech ji léta a její zastánci
se za tu dobu pokusili - z hlediska majoritní vìdecké obce neúspìnì - snést øadu
argumentù na obhajobu vìdeckosti svého
pøístupu. Naturalismus,7 jen patøí k pilíøùm
moderního vìdeckého zkoumání, prý musí
být odmítnut, nebo se stal dogmatem dusícím svobodu výzkumu a zabraòujícím
vìdcùm, aby následovali fakta tam, kam je
skuteènì vedou. Pøesahy dále do sféry
náboenství vak údajnì nejsou ádoucí.
William A. Dembski, dalí z obhájcù teorie, tvrdí, e inteligentní projekt je teologicky minimalistický;8 nachází inteligentní pøíèinu, ani by spekuloval o její povaze.
Zastánci projektu kritizují naturalistická
dogmata darwinistù, zatímco ti se pozastavují nad nemístnou metafyzickou spekulací
svých protivníkù. Otázka metodologických
hranic vìdy je jednou z hlavních tøecích
ploch mezi obìma tábory. Z hlediska odpùrcù inteligentního projektu je tu i dalí
zdroj nedùvìry. I kdy toti stoupenci nespekulují o povaze inteligentního projektanta, jejich vlastní náboenská pøíslunost odhaluje pod roukou politicky
korektní inteligence tváø køesanského
Boha. Obhájci projektu - povìtinou evangelikální køesané - také èasto spojují slova teorie a hnutí. Úsilí o zmìnu vìdeckého paradigmatu tu jde ruku v ruce s politickými a kulturními zájmy. Ne náhodou
se seattleský think-tank pøidruený k Discovery Institute jmenuje Center for the
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Renewal of Science and Culture (Centrum
pro obnovu vìdy a kultury).
I tyto skuteènosti jistì pøispìly k opatrnosti èeských akademikù, z nich ani jeden
pozvání na konferenci nepøijal. Pøedseda
Akademie Václav Paèes vìd ji dokonce
oznaèil za zbyteènou.9 Je tedy otázkou, nakolik mohli stoupenci inteligentního projektu v èeských podmínkách naplnit svùj
cíl být výzvou 21. století. Takto se bez
ohledu na subtilnìjí odborné otázky v praském Kongresovém Centru nejednalo v pravém slova smyslu o vìdeckou konferenci.
Chybìl zde toti by jen jediný hlas z druhé
strany. Prezentace byly profesionální a vtipné, badatelé si navzájem notovali a posluchaè - nebyl-li vybaven apriorním souhlasem - se musel zamýlet nad tím, kde
jsou hranice mezi agitací ve prospìch vìdecké teorie a kázáním. A u to vak byla
vìda, nebo metafyzika, rozhodnì bylo nad
èím rozvaovat - tøeba nad tím, kde u jedna konèí a druhá zaèíná.
Tìko soudit, jaké budou v Èeské republice dùsledky takovéto konference a zda
nìjaké vùbec budou. Ozvìny americké debaty o darwinismu k nám pronikly u pøed
ní, kdy v srpnu 2005 probìhla krátká polemika mezi Jiøím Pehe, Michaelem antovským a Jiøím Váchou na stránkách
Lidových novin. 10 U zde se vak ukázalo,
e se u nás americká situace zøejmì opakovat nebude. Ve Spojených státech se vìda
èasto stává bojitìm ideologií. Evropa je
jiná. Vìtina køesanù tu nevidí v Darwinovi hrozbu pro svou víru a mezi vìdci stále
pùsobí mnoství tìch, kdo se nechtìjí pøihlásit k ádnému z váleèných táborù.
n

Poznámky
1 Více informací o konferenci na stránkách
http://www.darwinanddesign.org.
2 Charles Thaxton, Walter Bradley, Roger Olson: Tajemství vzniku ivota (Návrat domù, Praha, 2003); Jonathan
Wells: Ikony evoluce (Návrat domù, Praha, 2005).
3 Èeský pøeklad spojení intelligent design není dosud
ustálený. Hovoøívá se o inteligentním designu, plánu,
projektu i zámìru. Pøejímám zde verzi pouitou v èeském
názvu konference. Osobnì se vak kloním k trochu ménì
doslovnému a trochu více èeskému termínu rozumný
projekt. Tak toti jasnìji pøisoudíme inteligenci projektantovi a ne projektu.
4 Citováno podle referátu The Return of the Design Hypothesis pøedneseného na praské konferenci.
5 http://www.discovery.org
6 http://www.arn.org/odesign/odesign.htm
7 Vysvìtlování pøírody zevnitø, pouze na základì pøirozených dìjù, které v ní probíhají.
8 William A. Dembski: The Intelligent Design Movement,
in.: Cosmic Pursuit, jaro 1998, s. 25.
9 Lidové noviny, 24. øíjna 2005.
10 J. Pehe: Je Darwinova teorie evoluce vìdecká? (LN,
16. 8. 2005); M. antovský: Ano, Darwinova teorie je
vìdecká. (LN, 18. 8. 2005), J. Vácha: Ano, Darwinova
teorie je vìdecká, ale kam a? (LN, 29. 8. 2005).
tìpán Smolen (*1983) studuje religionistiku na FF UK.
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Záhadolog Erich von Däniken v Praze

MYSTERY
TOUR ´05
Martin Koøínek

V rámci svého støedoevropského tour pøicestoval ve dnech
10. a 12. listopadu 2005 na svou první oficiální návtìvu do
ÈR Erich von Däniken, spisovatel a badatel, který celý svùj
ivot zasvìtil mylence, e nai Zemi v dávné minulosti navtívili mimozemané a zanechali tu øadu stop.1
Navtíví-li Zemì èeské jakákoli význam- z Vesmíru. Èetl také knihy Hovory
nìjí náboenská osobnost, stává se pravid- s Bohem (od N. D. Walsche - pozn. autor)
lem, e pøed budovou, kde se koná její vy- a dnes se seznamuje na www.vesmirnistoupení, postává nìkolik v jasnì lutá triè- lide.cz se skuteènou situací lidstva, tedy
ka odìných misionáøù Vesmírných lidí negativní ovládací stav z 90 procent ovláa rozdává letáky. Nejinak tomu bylo daného lidstva entitami z Temných svìtù.
i u Kongresového centra na praském Vy- V 60. letech èetl Orwella a u tehdy si
ehradì, tentokrát u pøíleitosti pøednáky uvìdomoval nebezpeèí èipové totality. Nyní
jej vnímá z centra EU - Bruselu a varuje
posla bohù Ericha von Dänikena.
Jetì ne se budeme vìnovat výcarské- pøed totalitní ústavou. Na rozdíl od pøedemu záhadologovi, zmiòme se o plakátku lého prezidenta ÈR Václava Havla se neèíslo 135, který íøili výe zmínìní misio- schovává pøed lidmi, je ètenáø a komunikativní. Také pro nìj platí nabídka na osobní
náøi:
Na snímku je tu zachycena hlava státu setkání s Vesmírnými lidmi nìkde na letimezi dvìma kontaktérkami Vesmírných ti s nabídkou pomoci v øeení souèasných
lidí, popiska k fotografii z jara 2005 pak zní: problémù lidstva, zvlátì nièení planety
Pan prezident ÈR Václav Klaus se sezna- Zemì hrubými vibracemi - negativním
muje s Vesmírnými lidmi - andìli nebe od mylením lidí a teï navíc èipové totality.2
záøí 1997, kdy v umperku na tenise obNa pøednáku Ericha von Dänikena
drel od Iva A. Bendy výtisk 1. dílu Roz- Nevyøeené záhady minulosti v kongrehovory s pouèením od mých Pøátel sovém sále, kde døíve znìly plamenné projevy delegátù sjezdù KSÈ, bylo 11. listopadu zvìdavo asi 700 posluchaèù, tedy nìco
pøes polovinu kapacity sálu (bez uzavøených balkonù).3 Více ne dvouhodinové
vystoupení bylo doprovázeno videosekvencemi, fotografiemi a animacemi promítanými na rozmìrné plátno. Däniken hovoøil
dobøe srozumitelnou nìmèinou a byl simultánnì tlumoèen pøekvapivì èasto chybujícím pøekladatelem. (Badatel napøíklad
pøedstavil záhadu mapy z roku 1513. Ta má
být kopií jetì mnohem starích map. Na
mapì je podivuhodnì pøesnì zaneseno
pobøeí a ostrovy kolem Antarktidy, které
nemohlo být v tu dobu jetì probádané. Tlumoèník ovem chybnì uvedl, e jde o mapu
z roku 1913 a èást publika pak nechápala,
proè je tato námoønická pomùcka takovým
oøíkem.)
Nepozemané ze Sahary - jedno z téSamotné Dänikenovo pøedstavení je
mat nejznámìjí Dänikenovy knihy
mono pøirovnat ke koncertu mezinárodnì
Vzpomínky na budoucnost i jeho dalích dìl.
úspìné skupiny, která vyrazí na svìtové
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turné, aby potìila své fanouky a podpoøila prodej svých desek. Na akcích zazní
nìkolik novinek, ale pøedevím staré hity.
Posluchaè je spokojen, slyel, co oèekával.
Pøednáka odstartovala pùsobivým intrem, pøi nìm byla v potemnìlém sále
promítnuta badatelova interpretace tzv. vimanù - 6 000 let starých indických spisù
popisujících návtìvy bohù, kteøí mìli zbudovaná svá mìsta na nebesích. Pøeloeno
do dänikenovtiny a pøedestøeno na plátnì:
staøí Indové byli z obrovských létajících
talíøù sledováni mimozemskými etnology.
Poté Däniken nabídl asi desítku osvìdèených záhad (megalitické stavby v Peru,
kosmonautské plastiky v mexických
hrobkách, nebo novìjí hit neprobádané
achty v Cheopsovì pyramidì). Otázky se
nesnail zodpovìdìt, spíe je nechával
otevøené. Nepoèítáme-li za odpovìï doslova deus ex machina, tedy øeení
v podobì mimozemanského zásahu.
Bezesporu poutavému vyprávìní chybìl
vývoj a nìjaký závìr (pokud za závìr znovu nepovaujeme mnohokrát zmínìný
velék - mimozemany). O to jasnìji
ovem vyznìl dílèí zámìr. Jako poslední
pøídavek Däniken pøedstavil svùj velkolepý
Mystery Park, který nedávno otevøel ve
výcarském Interlakenu. Vichni jste
zváni, v tomto nejmodernìjím záhadologickém centru se dopodrobna seznámíte
se vemi otázkami, které jsem popsal ve
svých knihách, rezervujte si celý den, tak
lze shrnout Dänikenova závìrìèná slova.
Stále vitální Erich von Däniken (narozen 14. 4. 1935) napsal od roku 1968 asi
30 knih, které vyly ve více ne 63 milionech výtiskù. Stovky z nich neúnavnì podepisoval pøi autogramiádì po pøednáce. n
Poznámky
1 Pozvánka na pøednáku.
2 Text letáku 135.
3 Druhou pøednáku se shodným tématem mìl Däniken
tamté i o den pozdìji. Vstupné bylo v rozmezí mezi
345,- a 795,- Kè.
Martin Koøínek (*1971) je publicista.

Mystery Park v Interlakenu.
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Daniel Landa chce prosazovat hodnoty víry, lásky síly a pravdy

ORDO
LUMEN TEMPLI
Roman Míèka

Mediální pozornost vzbudil øád Ordo Lumen Templi a jeho
velmistr Daniel Landa. Tento rytíøský øád si klade za cíl povzbudit veøejnost k úctì vùèi hodnotám víry, lásky, síly a pravdy.
Daniel Landa (37 let), absolvent hudebnì který nemùe vystát Landùv tvrdì odmítavý
dramatického oboru praské konzervatoøe postoj vùèi drogám a jeho nacionalismus.3
a otec tøí dcer, svým osobnostním profilem
a pùsobením dlouhodobì vzbuzuje znaèné Náboenská inspirace
sympatie mezi mládeí i muskou populací Vzhledem k Landou uívané symbolice
støedního vìku. Svými zájmy a rétorikou a rétorice èerpající z náboenských tradic
budí respekt a nikdo nepochybuje, e jde by stálo dìní kolem této osobnosti za poo topolánkovského chlapa s gulama, vimnutí z hlediska religionistiky a v konzvlá kdy k jeho kulturnímu pùsobení textu nových náboenských hnutí. Pøíznivci
(mnoství CD, muzikály, pøíleitostné øádu odmítají, e by Ordo Lumen Templi
herectví apod., drení 12 zlatých a 5 plati- byl jakousi neotempláøskou èi neozednových desek) pøièteme i dalí aktivity náøskou sektou snad dokonce sympatizuv oblasti thajského boxu, autokrosu, truck jící se satanismem èi okultním nacismem.4
racingu a rallye. Jeho rasistická minulost, Na dotaz, zda je v jeho øádu dùleité nábokterou sám Landa povauje za jakýsi høích enství, Landa odpovídá: Není dùleitý.5
mládí, stále vzbuzuje otazníky. I kdy má Pøesto se nelze vyhnout dojmu, e se jedná
své obdivovatele mezi krátkovlasými tvrdý- o náboenský, èi alespoò kvazináboenský
mi hochy a mezi silovými profesemi (voj- fenomén. Nasvìdèuje tomu náboenská
sko, policie), mezi nacisty je ji povaován symbolika: me za dui èeského národa byla
spíe za odpadlíka od jejich idejí.
vykonána v bílých
rytíøských øízách
Rytíøský øád
a symbolem øádu je
byl veøejnosti poprvé pøedstaven pøi pøíèervený Leopoldùv
leitosti akce nazvané Veèer písní Karla
køí v bílém kruhu
Kryla pro èeský národ konané dne 11. 6.
s latinským nápi2004 v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyesem ORDO LUhradì. Tato me za dui èeského národa
MEN TEMPLI +
vysílaná i na programu Èeské televize, pro- FIDES, AGAPE, FORTIS, VERITAS.
Landa pøiznává, e jej ivotní zkuenost
bìhla za úèasti nìkterých pozvaných významných veøejnì èinných osobností. a úvahy o smyslu bytí pøivedly k náboenLanda k zaloení øádu uvádí, e jej k této ství. Pøi besedì s katolíky øíká: Víra je pro
aktivitì vedla nespokojenost se stavem mne køiál, zabalený do sraèek, ale stojí
èeské spoleènosti, topící se v lhostejnosti. mi za to zapinit si ruce, abych ho získal.6
Cílem novodobého duchovního øádu je Pøi jeho hledání køesanské identity mu
zmìnit tento stav, oivit nìkteré hodnoty vypomáhají nìkteøí katoliètí duchovní.
morálky, rodiny a národní hrdosti, prosadit V jiném rozhovoru uvádí: Zaèala mì zajíideu dobrovolného zlidtìní kapitalismu.1 mat moje vlastní due. Rád se prý v poOrdo Lumen Templi je registrován Minis- slední dobì uchyluje vdy na èas mezi kláterstvem vnitra jako obèanské sdruení.2
terní zdi a místo rasové èistoty hledá údajNejvýraznìjí a snad dokonce jediná nì èistotu due.7 Zajímavá je i Landova
rozvinutìjí kritika Landových aktivit, ze- záliba v tajemnu, inspirovaném dávnou
jména jeho øádu, se ozývá ze strany výraznì historií, zároveò ale i zaráející blízkost
levicových intelektuálù. Zvlátì vytrvalá je okultním tradicím. To je patrné z nìkterých
polemika landobijce Jiøího X. Doleala, textù jeho písní.
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Tajemství (2002)
(z rockové operety Zabte Srnì)
Èekám na tebe.
Tolik let u tì znám.
Schody do nebe klouou jak led.
Ruku ti dám.
Tolik, tolik hvìzd má nad sebou.
Je tolik, tolik cest, co tì k nim dovedou.
Jméno mé u zná.
Jsem tvùj stín i tvùj strach.
Dál mì potkává,
vyrùstám na slzách.
...
Celá píseò je uvedena na
http://www.daniellanda.cz/diskografie/deska/
9mm-argumentu/5#text-pisne/

V souvislosti s Landovým úsilím o íøení morálních hodnot prostøednictvím rytíøského øádu lze jeho názory vnímat jako
jakousi formu nacionálního sekularizovaného katolicismu (kritikové hovoøí dokonce
o kleronacismu 8), která obsahuje dùraz
na rodinné hodnoty, vìrnost jedné enì,
humanizaci konzumní spoleènosti a národní
hrdost. Není bez zajímavosti, e Landovo
souèasné veøejné pùsobení a jeho øádové
aktivity se tìí otevøené podpoøe nìkterých
konzervativnì a køesansky orientovaných
osobností (policista plk. Jiøí Komorous, poslanec Jan Vidím a dalí).
Landova hudba
Landovy písòové texty nevynikají sloitostí
a poetikou, nelze jim ale upøít v nìkterých
pøípadech jakési hlubí existenciální vhledy.
Mnohé jeho písnì pojednávají o banálních
skuteènostech lidského ivota, jiné mají
pøídech specifického humoru, dalí jsou
o válce a zloèinu èi jiných tìkostech ivota.
Hraje v nich významnou roli Landovo èeské
vlastenectví, nacionalismus ivený tu z tradic pohanského slovanství (Slovanská bouøe), jinde z interpretace významných historických událostí (Moravské pole, Tradice, Blaniètí, Bílá Hora èi tøeba 1938).
K probuzení národního cítìní uívá autor
tradièní symboly èeství - husitské hnutí,
legendu o blanických rytíøích, svatováclavskou tradici, tradice první republiky,
které klade obvykle do protikladu s germánským ivlem. Výraznou tématikou
Landových písní je nespokojenost se stavem spoleènosti, odcizením a úpadkem
morálky (mezi nejpoetiètìjími jsou napø.
Kyselá o listopadu 1989, Osmý den chaosu, Vltava, nejnovìji Protestsong). V nì-
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kterých písních je silnì znát autorova citlivost na duevní deprivaci (Ztracení hoi,
Kdy ). Èasté jsou v Landových textech
náboenské naráky a trefné výroky o ivotì a osudu.
Z umìleckého projevu lze tìko usuzovat na stupeò a rozsah religiozity autora,
Landa vak otevøenì hovoøí o inspiraci
v biblických textech èi v Jungových dílech.
Mystická a okultní témata budí ve starích
písních spíe dojem odlehèenosti (Vlkodlakùm, Zombice, Andìlé), postupnì vak
pøechází v temné magické vnímání pøítomnosti zla ve svìtì (Tøetí oko s královnou
temnot, dále Smrtihlav, Obsidián a nejnovìjí mystická Èaruj!!!).
Landa svým projektem Veèer písní
Karla Kryla pro èeský národ zajímavì
navázal na tradici Krylova odkazu. Interpretoval v nìm ètrnáct Krylových písní.
I kdy Landovo pøisvojení tìchto písní
vzbudilo i rozporné a odmítavé reakce, zdá
se, e na Karla Kryla a jeho ideový svìt
navázal. Kdy uváíme podobné duchovní
pozadí obou osobností (inspirace v katolicismu, nacionální prvek) a srovnáme repertoár jejich textù (významné události èeských dìjin, kritika války, morálka spoleènosti, konzervativní hodnoty), mùeme
konstatovat, ze se Landa Krylovu odkazu
nezpronevìøil.
Landovo veøejného pùsobení
Pøi hodnocení Landova veøejného pùsobení
je tøeba uváit také jeho angamá v prospìných aktivitách (Nadace Malina, která
má za cíl bezpeènost silnièního provozu)
èi jeho úèast na kolních protidrogových
kampaních. Jeho dùraz na rodinné vztahy
a závazek manelské vìrnosti je v populární
kultuøe výjimeèný. Napø. Landova píseò
Táta z poslední doby (2004) zajímavì
a poeticky pojednává o významu otcovství
a problémech i limitech výchovy.
Landa je kvùli své minulosti pochopitelnì stále podezøelý z rasismu. I kdy se od
faismu pomìrnì jednoznaèné distancoval,
a závané obavy snad tedy nejsou na místì,
Protestsong (2004)
Ref.: Král je klaun a klaun je králem,
pískot nese se znudìným sálem.
A tak pýcha vládne sama mase,
neijeme.
Pøeíváme. Popereme se tu zase.
Ze lva se stal pejsek na øetìzu,
slintá, èeká na odmìnu od vítìzù.
Úryvek z písnì.
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Daniel Landa.
Foto: http://www.stratosfera.cz/ispy/
spy.clanek.php3?clID=37431

on i jeho øád vzbuzují pozornost tìch, kdo
u nás monitorují extremismus. Z anonymních internetových diskusí vyplývá, e jeho
mylenky skuteènì mohou extremisty inspirovat a nìkteré výroky o nìm (Pro mì
je to prostì Bùh, Vivat Landa, Landa na
Hrad apod.9) nabádají k ostraitosti.
Ovem skuteèný duch Landových aktivit
se teprve projeví ve svých plodech.
n
Prezentace Ordo Lumen Templi
http://www.ordolumentempli.cz
Poznámky
1 Srov. Rozhovor s Danielem Landou s názvem Daniel
Landa - Novodobý spasitel, Rytmus ivota è. 23/04,
s. 30-31.
2 Srov. http://www.mvcr.cz/rady/sdruzeni/sdruz065.html
3 Kupø. v Reflexu ze 3. 6. 2005 (è. 26/05, s. 6-8) v èlánku
Ordnung Lumen Templi Doleal hledá dokonce analogii mezi Landovým øádem a spolkem Lumen Club poboèkou øádu Ordo Novi Templi, který mìl v Rakousku pøed válkou sdruovat homosexuální okultní
nacisty pod vedením árijosofa Jörga Lanze von Liebenfels. Srov. GOODRICK-CLARKE, N. Okultní koøeny
nacismu. Rakoutí a nìmeètí ariosofisté /1890-1935/.
Tajné árijské kulty a jejich vliv na nacistickou ideologii.
Praha: Votobia, 1998. ISBN 80-7220-023-2. s. 139-159.
4 Reakce poslance Jana Vidíma na mediální dìní kolem
øádu Ordo Lumen Templi a na kritiku jeho angaovanosti
ve prospìch Landova projektu, http://www.vidim.cz, rubrika Jak to vidím, ze dne 9. 8. 2005.
5 Srov. Záznam rozhovoru mezi Landou a jeho bývalým
kolegou z kapely Orlík Matáskem s názvem Optimální
Daniel Landa a David Matásek, Instinkt è. 19/05, s. 2025.
6 Srov. Záznam besedy Daniela Landy s katolickou mládeí, poøádané Centrem Aletti - Kulturní a vzdìlávací
duchovní centrum Èeské provincie Tovarystva Jeíova
v Olomouci. Dostupné na http://dlp.wz.cz/html/
rozhovory/Katolicky_tydenik.html.
7 Srov. Rozhovor s Danielem Landou s názvem Od bílé
ligy k bílé øíze, Reflex 43/04, s. 56-59.
8 Srov. TØEÒÁK, P. Nanebevstoupení Daniela Landy,
Respekt 25/04, s. 21.
9 Jde o výroky zaznamenané na blogových zápiscích
k tématu Rytíø Daniel Landa - asi jeden z mála skuteèných chlapù v týhle zemi na adrese http://blog.lide.cz/
administrace/2004/06/11/383.
Mgr. Roman Míèka (*1976) je doktorandem na Teologické fakultì Jihoèeské univerzity v Èeských Budìjovicích. Pracuje u Policie ÈR.
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Ábelovská OSN zajistí svìtový mír do roku 2013!

DÝCHAT
S MESIÁEM
Vilém Záhorský

V praském hotelu Marriott se 29. øíjna 2005 v sále Bohemia
uskuteènilo Inauguraèní shromádìní Mezináboenské a mezinárodní federace za svìtový mír. Pøítomen byl osobnì zakladatel této federace Son Mjong Mun,1 známý také jako zakladatel Církve sjednocení, Federace en za mír ve svìtì, Federace
rodin za svìtový mír, CARP - Sdruení studentù pro výzkum
principu a mnoha dalích. Sál byl pøeplnìn, co znamená úèast
pøesahující 1 000 lidí. Byli tu hosté z celé Evropy.
Hlavním bodem programu bylo zaloení
èeské poboèky nové Munovy organizace
Univerzální federace míru, která vznikla
12. 9. 2005 v New Yorku. Reverend Dr. Son
Mjong Mun, jak je v materiálech k akci
pøesnì oznaèován, podnikl výjimeènou cestu - bìhem 120 dní navtíví 120 zemí
(pøestoe materiály uvádìjí jen 100)
a v kadé zemi zaloí poboèku organizace,
která má zajistit, dle jeho prohláení, celosvìtový mír do roku 2013. Organizace
spojených národù toti svùj vytèený cíl nesplnila a tak musí pøijít nová, paralelní, tzv.
Ábelovská OSN. K tomuto cíli má dopomoci i Hnutí velvyslancù míru, jich od
roku 2001 reverend Mun jmenoval ji pøes
70 tisíc. Dále bylo moné se na setkání
dozvìdìt, e manelé Munovi obdreli
v prosinci roku 2004 ve Washingtonu ocenìní za své celoivotní mírové úsilí propùjèením titulu Král a královna míru,
a to od své organizace Mezináboenské
a mezinárodní federace za svìtový mír.
Po uvítání zpívala sopranistka Národního divadla Dana Bureová v doprovodu
Telemannova kvarteta. Reverend Mun je
stále i ve svých 85 letech vitální a ve svém
velmi dlouhém projevu se neustále odchyloval od psaného textu s názvem Boí
ideální rodina - model pro svìtový mír.
Tím zpùsoboval problémy pøekladatelùm,
kteøí simultánnì tlumoèili do sluchátek
z korejtiny do angliètiny a èetiny.
Pøedstavil tradièní body svého uèení dùleitost pokrevního pouta mezi bohem
a èlovìkem, nutnost rozmotat dávný uzel
ve vztahu mezi Kainem a Ábelem, monost zajitìní svìtového míru pouze prostøednictvím obøadu svatého poehnání
a samozøejmì pøipomnìl, e právì on je

&

je konat v souladu s mírovou filosofií pravé
lásky, pravého ivota a pravého pokrevního
pouta, kterou hlásá reverend Mun.
Bìhem projevu èasto vtipkoval, pískal
a své vystoupení zakonèil lakovným úsmìvem své plastickými operacemi omlazené
tváøe a hozením rùe do publika. To vzbudilo bouølivé ovace.
Souèástí veèera byl i tradièní pøípitek,
kdy pøítomné dvojice mìly vypít polovinu
pøipraveného Svatého dusu (Holy Juice). Druhou polovinu mìl vypít manel èi
partner. V pøípadì, e byl nìkdo sám, mìl
pøi pití druhé poloviny na partnera alespoò
myslet.
Mun vak nebyl v Praze sám, doprovázela jej jeho manelka a kromì celé øady
dalích Munových spolupracovníkù i reverend Dr. Chung Hwan Kwak - dlouholetý
spolupracovník reverenda Muna a prezident
Univerzální federace míru. Právì on vyznamenal za aktivitu v práci pro svìtový mír
také dva pøekvapivé hosty veèera - poslance
Evropského parlamentu za KSÈM Ing. Jaromíra Kohlíèka, CSc, a doc. Ing. Milana
Kálala, prodìkana Fakulty jaderné a fyzikálnì inenýrské ÈVUT v Praze.
Celá akce probìhla ve velkém stylu,
ostatnì tak, jak jsme u reverenda Muna
zvyklí. Na závìr snad jetì jeden citát z Munova projevu, kdy hovoøil o sobì jako Pravém rodièi: Je úasné, e ijete ve stejné
dobì jako on, a e dýcháte stejný vzduch.

pravým horizontálním rodièem - novým
Adamem, který 13. ledna 2001 zasvìtil nebi
Korunovaèní obøad Boího království,
èím vysvobodil Boha, vertikálního Pravého rodièe, a tím pøinesl padlému lidstvu
osvobození co bylo nejvyí a nejvìtí
poehnání, jakého se kdy lidstvu v celých
dìjinách dostalo.
Pøedstavil vak i svùj vpravdì prozøetelnostní a revoluèní projekt - vybudování dopravního spojení pøes Beringovu
úinu, která je pozùstatkem Satanova
rozdìlení svìta na Východ a Západ a na
Sever a Jih. Toto dopravní spojení pøes
n
Beringùv prùliv, které nazývám Mostem
(tunelem) Krále svìtového míru, propojí Poznámka
1 Tato transkripce jména byla uvedena na vech materiámezinárodní systém dálnic, je lidem
lech spojených s touto akcí, známìjí je vak transkripce
umoní cestovat po zemi z afrického mysu
Sun Myung Moon.
Dobré nadìje do Santiaga de Chile a z LonVechny citace z broury ke slavnostní inauguraci Boí
dýna do New Yorku a spojí tak svìt v jediné ideální rodina - model pro svìtový mír, str. 9 -15.
spoleèenství.
Dámy a pánové, nìkteøí
z vás moná pochybují, e se takový proVstup nezávislých pozorovatelù a urnalistù na akce èesjekt podaøí uskuteènit. Kde je vak vùle, tam
kých následovníkù Muna bohuel není dovolen. Autor
si proto pøál zùstat v anonymitì.
je i cesta - zejména, je-li to Boí vùle. Vìda
a technika 21. století vybudování tunelu pod Beringovým
prùlivem umoòují. Pøekákou
nejsou ani finanèní náklady na
stavbu. Vezmìte v úvahu, kolik penìz se ve svìtì vyplýtvá
jen na války.
Pøivlastnil si také rozhodující roli své filosofie pøi ukonèení studené války, v obnovení
dialogu na Blízkém východì
a zmínil, e nyní v pozadí
úspìnì usiluje o sjednocení
Koreje, své vlasti. Nezapomnìl zdùraznit, e naí jediManelé Munovi se louèí s praským publikem v hotelu Marriott.
nou nadìjí na pøeití (lidstva)

DINGIR 4/200 5

z a h r a n i è í
Zemøel prezident mormonské fundamentalistické církve

NEMYSLETE,
E JSME ÍLENÍ
Jan Suer

Ve vìku 91 let zemøel 16. února 2005 Owen Allred - prezident
Sjednocených apotolských bratøí (Apostolic United Brethren,
dále jen AUB), významné mormonské fundamentalistické odnoe.1 Udává se, e toto hnutí èítá na pìt a osm tisíc èlenù, ponejvíce v Utahu a v Mexiku. Vedení sídlí ve mìstì Bluffdale v Utahu,
kde má AUB také kapli a soukromou kolu.
Uèení AUB vyTento krok bývá èasto kritizován morchází z Èlánkù monskými fundamentalisty. Mezi nì patøí
víry sepsaných i AUB, kteøí chápou svou polygynní praxi
Josephem Smi- jako návrat k pùvodnímu uèení Boímu,
them, zakladate- zjevenému skrze proroka Josepha Smitha.
lem mormonské Nechtìl bych, aby si lidé mysleli, e jsme
církve, ale jeho ílení, øekl Allred. Vìøíme v pùvodní
èlenové se hlásí Slovo Boí, pøedané prostøednictvím proi k autoritì jiných roka Josepha Smitha. Chci tím pouze øíci,
( m o r m o n s k o u e náboenství nemùeme obmìòovat,
ortodoxií dnes kdykoliv se nám zachce. Co by to pak bylo
Owen Allred.
n e r e s p e k t o v a - za náboenství? I pøes silné výhrady
ných) spisù, napø. k proroctví Brighama ovem Allred pøiznával Církvi Jeíe KrisYounga o Adamovi coby vtìleném Micha- ta Svatých posledních dnù dùleité místo
elovi - jedné z osob boí Trojice. Svùj pù- v Boím plánu, její úkol dle nìj tkví v íøení
vod AUB odvozují od tzv. setkání 1886.
Knihy Mormonovy a povìstném geneaV záøí roku 1886 se skupina vìøících logickém úsilí.
shromádìných kolem osobnosti Lorina
Dle odhadù ije dnes ve státì Utah ètyøiWoolleyho setkala s prezidentem Církve cet a padesát tisíc polygamních rodin.
Jeíe Krista Johnem Taylorem (1807- Nìkolik tisíc z tohoto poètu se hlásí k AUB.
1887). Ten jim oznámil, e se setkal s pro- Polygamní skupiny jsou ovem silnì kritirokem Josephem Smithem (+1844) a s Je- zovány vìtinovou spoleèností a nìkolik
íem Kristem, kteøí mu zjevili, e od pøi- mormonù skonèilo dokonce pøed soudem
kázání tzv. plurálního manelství se nesmí i ve vìzení (jmenujme alespoò kauzu Toma
upustit. A právì plurální manelství (resp. Greena, který byl roku 2001 v Utahu odpolygynie) je dodnes nejkontroverznìjím souzen k pìti letùm vìzení a k pokutì 78
pilíøem víry AUB.
tis. dolarù za neplacení alimentù. Green
V souèasné dobì nejznámìjí a nej- ovem vech svých 25 dìtí, které má s pìti
rozíøenìjí mormonská církev - Církev manelkami, osobnì ivil v rámci jedné
Jeíe Krista Svatých posledních dnù - spoleèné domácnosti v Greenhavenu ve
upustila od praktikování polygynie roku Snake Valley, a tudí se nabízí otázka, zda
1890, poté co její tehdejí prezident Wil- nebyl v podstatì souzen za své náboenské
ford Woodruff vydal jako reakci na tvrdé pøesvìdèení...).3
pronásledování mormonù slavné Oficiální
Kritika polygamních skupin se ovem
prohláení. V nìm kromì jiného pravil: mnohdy zabývala i velmi negativními jevy,
Ponìvad zákony zakazující plurální man- k nim v tìchto skupinách docházelo. Mezi
elství byly naøízeny Kongresem, kteréto nejdiskutovanìjí kauzy vdy patøily pøízákony byly prohláeny nejvyí soudní pady zneuívání en i dìtí. Owen Allred
instancí za ústavní, já tímto prohlauji svùj tyto skupiny poèátkem devadesátých let
zámìr podvoliti se onìm zákonùm a pouíti veøejnì zavrhl a nabádal své èleny, aby jasvùj vliv na èleny Církve, jí pøedsedám, kékoli pøípadné zloèiny tohoto typu, s nimi
aby uèinili podobnì. 2
by se setkali, okamitì nahlásili policii.
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Roku 1998 svolal Allred tiskovou konferenci, aby odsoudil zneuívání en v polygamních kulturách. Nabádal své stoupence,
aby dodrovali vechny platné zákony státu Utah - vyjma jednoho: zákonu o polygamii. Nemáme co skrývat, øekl Allredùv
syn Larry. Tatínek nás uèil poctivosti, èestnosti, pravdomluvnosti a mravním normám. Jsme tu, abychom se øídili vemi
zákony zemì, a na ten jeden.
V dopise do novin Deseret News Owen
Allred napsal: Mezi naimi lidmi bylo
urèitì po 50 let pravidlem, e dívky by
nemìly ani zaèít se vztahem, dokud nemají
nejménì 17 let. Naí politikou je dovolit
naim mladým dívkám a mladým muùm
hledat partnery podle vlastního výbìru, ale
dìlat to s moudrostí a poèkat, dokud nejsou
dost staøí, aby vìdìli, co v ivotì opravdu
chtìjí. Také ale poznamenal: Samozøejmì, e to nezastaví dívky mladí 16 let,
které chtìjí otìhotnìt, aby dostaly státní
podporu.
Na konci roku 1998 Allred dostál svému slibu umonit státním úøedníkùm pøístup ke svým stoupencùm a souhlasil
s návtìvou deseti expertù na kriminalitu
a domácí zneuívání z úøadu generálního
prokurátora státu Utah. Zvlátního setkání svolaného Allredem, který neprozradil,
kdo církev navtíví, se zúèastnilo pøes 900
stoupencù obleèených ve sváteèních atech.
I kdy jsme nesouhlasili se vím, pan
Allred ukázal, e je moné, aby fundamentalistický vùdce slouil svým lidem a spolupracoval s vládou, øekl Paul Murphy,
mluvèí úøadu generálního prokurátora státu Utah.
Poslední rok svého ivota strávil Allred
v nemocnici napojený na pøístroje pro podporu ivotních funkcí. Zemøel necelé dvì
hodiny poté, co od nich byl 16. února v noci
odpojen a opustil nemocnici. Tak o tom
informoval jeho syn Carl Allred. Skupina
vedoucích AUB se ji delí dobu na Allredovu smrt pøipravovala, a tak loni jmenovala jeho nástupcem J. LaMoine Jensena,
který byl 36 let èlenem pøedsednické rady.

n

Poznámky
1 Nìkteré citace O. Allreda pøekládám z: LeDUFF, Ch.,
A Holdout Polygamist, 88, Defies the Mormons, New
York Times, 23. 2. 2002.
2 Oficiální prohláení 1, in: Nauka a smlouvy, vydáno
Církví Jeíe Krista Svatých posledních dnù, Salt Lake
City, Utah, USA, 2004, str. 315.
3 K této problematice se na internetu svébytným zpùsobem
vyjadøuje Jaroslav I. Vokoun: http://sweb.cz/Vokouns.
Polygamni.Tema/
Jan Suer (*1984) studuje religionistiku a teologii na
Husitské teologické fakultì UK v Praze. Zabývá se mormonismem.
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t é m a
Potíe s pojmem hnutí lidského potenciálu

UCTÍVÁNÍ
VLASTNÍHO JÁ
Milo Mrázek

V edesátých letech se v americké psychologické literatuøe specifickým zpùsobem zaèíná pouívat výraz lidský potenciál èi
jeho významové ekvivalenty (osobní rùst, osobní rozvoj).
Vyzdvihování toho, co se tìmito pojmy myslelo, bylo natolik
výrazné, e se zaèalo hovoøit o hnutí lidského potenciálu. Od
té doby nabylo toto oznaèení mnoho významù. Nìkteré aspekty
tìchto pùvodnì psychoterapeutických technik zpùsobily, e se
pojem dostal do slovníku sociologù náboenství a religionistù.
Otevøeme-li si vak stránky odborné literatury, mùeme být
udiveni a zmateni, jak rùznì se tomuto oznaèení rozumí.
Humanistická psychologie
Jednotliví uivatelé pojmu hnutí lidského
potenciálu se lií jeho obsahem i rozsahem.
Jedni autoøi mu rozumí velmi úzce a jsou
s výètem skupin a smìrù, které má pojem
pokrývat, brzy hotovi, kdy vyjmenují jen
nìkolik málo konkrétních hnutí èi technik,
jiní nám poskytnou seznam èítající i nìkolik desítek poloek pokrývající rozmanité
spektrum aktivit (od psychoterapie a meditací pøes léèitelství a masáe a po boj za
práva homosexuálù).
Shoda nepanuje ani v tom, zda tento
výraz oznaèuje jev náboenský. Napø.
J. Gordon Melton, který ve své monumentální encyklopedii 1 zmiòuje tisíce náboenských proudù, hnutí i jednotlivých
skupin ve Spojených státech, výraz oznaèující jev, který je jinými autory povaován
za typicky americký,2 ani jeho ekvivalenty
a èasto ani hnutí, která se k nìmu váí, nezmiòuje.
Psycholog William Coulson, blízký
spolupracovník humanistického psychoterapeuta Carla Rogerse, chápe toto oznaèení jako synonymum humanistické psychologie (u její poèátkù vedle Rogerse stál
Abraham Maslow a Rollo May) a její terapeutické techniky. Za stìejní doktrínu
hnutí povauje výpovìï, e autorita, kterou má èlovìk poslouchat, je uvnitø kadého
jedince a je potøeba ji odhalit a naslouchat
jí.3
Psychoterapie, meditace, masáe
i hnutí homosexuálù
Vìtina literatury vìnovaná alternativní religiozitì vak hnutí lidského potenciálu

 

zmiòuje jako projev nové religiozity. Napø.
pro Roye Wallise jsou skupiny a techniky
patøící do tohoto hnutí typickým pøíkladem
jednoho ze tøí typù nových náboenských
hnutí, a sice typu hnutí potvrzujících svìt.
Tato hnutí, na rozdíl tìch svìt odmítajících
nebo pøizpùsobujících, postrádají mnohé
z toho, co je tradiènì s náboenstvím spojováno: kolektivní bohosluby, pravidla chování, jasnou vìrouku atd. Svìt a spoleènost
jsou nazírány jako dobré, pouze je tøeba je
produchovnit. Cestou k tomu je duchovní úsilí kadého jednotlivce. Pro tento typ
alternativní religiozity je charakteristické
pøesvìdèení - a u explicitnì vyøèené nebo
pouze pøedpokládané - e vnitøní síla potøebná k promìnì èlovìka, která byla døíve
dosaitelná pouze pro výjimeèné jedince,
je nyní relativnì snadno pøístupná vem
(bez potøeby opustit svìt a ít asketicky).
Hnutí tohoto typu mají spíe sekularizované a individualizované pojetí boského.
Navíc poskytují pøístup k nadpøirozeným,
magickým a duchovním silám a schopnostem, co ospravedlòuje oznaèovat je nálepkou »náboenské«.4 Oproti eschatologiènosti nìkterých jiných nových náboenských hnutí kladou dùraz na pøítomnost.
Oproti slubì osobnímu Bohu je to spíe
uvìdomování si boskosti vlastní identity.
Jako reprezentativní pøíklad uvádí Wallis
výrok zakladatele hnutí est (Erhard Seminar Training) Wernera Erharda: Ty jsi bùh
ve svém svìtì, který jsi stvoøil.5
V pozdìjí studii napsané spoleènì se
Stevem Brucem pøibliuje podstatu hnutí
lidského potenciálu pomocí schématu tvoøeného vzájemnì se protínajícími kruhy,

které tvoøí celkový kontext hnutí, pøièem
jádrem je humanistická psychologie a s ní
související terapeutické smìry. Hlavní výpovìdí je, e lidé jsou dobøí takoví, jací jsou.
Principiálnì se jedná o antiautoritáøské
hnutí. Proto k nim Wallis neøadí scientologii, se kterou sice sdílí spoleèný cíl a pohled na èlovìka, ale rozcházejí se v roli institucionální autority. Naopak uvnitø hranic
hnutí lidského potenciálu se u budou nacházet hnutí, jako je est, MSIA (Hnutí
duchovního vnitøního uvìdomìní) èi Insight, dále pak rùzné terapeutické proudy
jako je Gestalt terapie nebo transakèní analýza. K hnutí dále øadí Silvovu metodu
kontroly mysli, bioenergetiku, tajèi, ale
i Oshovo hnutí, nakonec také reflexologii
èi masáe.
Onen kontext vyjádøený esti prolínajícími se kruhy tvoøí autoritáøská hnutí,
esoterismus a okultní praktiky, guruismus,
psychoterapie a poradenství, hnutí zamìøená na tìlesné zdraví. Posledním je hnutí
usilující o sociální zmìny: enviromentalismus, feminismus, èi hnutí za práva gayù.6
Vliv humanistické psychologie na rozvoj
poslednì jmenovaného hnutí tématizuje
i ji zmínìný Coulson.7
Psychologie i spiritualita
Elizabeth Putticková sleduje pøechod od
psychologického k náboenskému charakteru. Hnutí lidského potenciálu je výsledkem kontrakulturní vzpoury jak proti zavedené psychologii, tak proti vìtinovému
náboenství. Pøièem zatímco do sedmdesátých let pøevaoval psychologický
charakter hnutí, opírající se o dílo Maslowa,
Rogerse atd., od této doby je patrný znatelný pøíklon k východní spiritualitì a prolíná se tak víceménì s hnutím New Age.
Dále si vímá toho, e z pùvodního kontrakulturního hnutí se stává souèást vìtinové
spoleènosti (jako pøíklad tohoto procesu
uvádí napø. manaerské výcviky v duchu
hnutí lidského potenciálu) a hovoøí o spirituálním materialismu.8
V jejím seznamu se nacházejí: est, Silvova metoda, Insight i Oshovo hnutí aj.
Podobný seznam nalezneme napø. v Larsonovì protisektáøské encyklopedii, v které
hnutí kritizuje z køesanských pozic (jako
takové, jeho podstata tkví v uposlechnutí
slibu hada z ráje Budete jako Bùh).9
Ve své monografii o New Age Wouter
J. Hanegraaff klade hnutí do jedné øady
spolu s neoamanismem a tzv. holistickým
léèením. Podle nìj jde ve hnutí lidského
potenciálu o psychologickou èi psychotera-
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t é m a
tanta hnutí lidského potenciálu (èi hnutí
osobního rozvoje). Vedle ní zmiòuje Fórum
Landmark (navazující na est), neurolingvistické programování, Insight a Emin,16 ve
své døívìjí práci i TM (transcendentální
meditaci)17 .

Tady to vechno zaèalo.
Foto: http://www.
human-potential-movement.de

peutickou rovinu hnutí Nového vìku, ve
kterém dochází, jak uvádí, k psychologizaci náboenství a sakralizaci psychologie.10
Hanegraaff koøen hnutí lidského potenciálu vidí v tzv. novém mylení11 a poèátek
vlastního hnutí spatøuje v esalenském institutu,12 pøièem z pùvodnì principiálnì
terapeutického hnutí se stalo postupnì hnutí
náboenské. To dokumentuje i zmìna
slovníku. Pojmy jako uvìdomìní, kreativita, vhled, empatie èi sebeobjevování typické pro humanistickou psychologii nahradily takové, jako jsou kosmické vìdomí, zmìnìné stavy vìdomí,
transcendentální vhled apod. v psychologii transpersonální.13
Podobnì i Eileen Barkerová popisuje
hnutí lidského potenciálu jako psychospirituální køídlo hnutí Nového vìku. Na
druhé stranì zmiòuje i odliné klasifikace,
které hnutí lidského potenciálu a New Age
stavìjí vedle sebe vzhledem k odlinému
zamìøení: hnutí nového vìku je extrovertní, je pro nìj typické vyhlíení nových forem vztahu ke svìtu; hnutí lidského potenciálu je introvertní, zamìøené na vlastní Já. 14
Koøeny hnutí britská socioloka spatøuje
mj. v psychologii C. G. Junga nebo v Gurdijevovì náboenském mylení. Jádro
hnutí také spatøuje v humanistické a transpersonální psychologii. Jako reprezentativní techniky uvádí bioenergetiku, Gestalt,
transakèní analýzu, psychodrama, rebirthing apod. Pouze okrajovì zmiòuje
v souvislosti s hnutím lidského potenciálu
Silvu a Hubbarda.15
Naopak David Barrett Hubbardovu
scientologii chápe jako hlavního reprezen-
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Teoretici, inenýøi, technici a amatéøi
O rozliení vícero rovin hnutí se pokusil
religionista Carl A. Raschke. Podstatu
hnutí lidského potenciálu vidí v jeho psychoreligiozitì, tedy v tom, e psychologické principy a techniky v nìm nahradily tradièní náboenskou víru a praxi. Dávné
koøeny hnutí nehledá jen v esoterice èi psychologických kolách, nýbr pøekvapivì
i v pietismu a v køesanském probuzenectví.
To, co mají spoleèné, je jejich subjektivismus a nadøazování duchovní zkuenosti nad
tradièní autoritu. Konkrétnìjí podoba
dneního hnutí se rýsuje v tom, co nazývá
hnutí léèby mysli (tedy Nové mylení).
Podstatou hnutí je eklektické spojování
moderních psychologických technik s východní spiritualitou. Hlavní vìrouènou výpovìdí je Bùh je v tobì a to, e èlovìk je
tvùrcem své reality. Raschke rozliuje ètyøi
roviny èi tábory hnutí:
1) teoretikové: psychologové (W. Reich,
A. Maslow aj.);
2) inenýøi: F. Perls (Gestalt), W. Erhard
(est);
3) technici: napø. organizátoøi esalenského
institutu;
4) amatéøi, kteøí se ve svém prostøedí (firmy, koly, farnosti) pokouejí svým
zpùsobem aplikovat a íøit poznatky
z kurzù.18
Léèitelství, holotropní dýchání,
hladina alfa
Relativnì struèný je ve svém výètu Duan
Luný. I on hnutí lidského potenciálu øadí
k New Age a uvádí, e mají mnoho spoleèného s hnutími náboensko-psychoterapeutickými, ale jasné rozliení mezi
nimi zde uvedeno není. Jako konkrétní pøíklad je zmínìno pøírodní léèitelství, jeho
cílem je znovunavázání kontaktu s nadlidskou silou, je je základem vekerenstva, a transpersonální psychologie, pøedevím S. Grof a jeho holotropní dýchání.19
Také struèný, ale konkrétnìjí je Zdenìk Vojtíek, který o hnutí pojednává
v kapitole o Novém mylení, a øadí ji tak
vedle køesanské vìdy, pozitivního mylení
a scientologie. Vlastní oznaèení hnutí lidského potenciálu vyhrazuje pøedevím pro
skupiny vycházející ze Silvovy metody

(v èeském prostøedí napø. Zlatá mysl èi Modrá alfa), dále pak neurolingvistickému programování, biofeedbacku, audiovizuální
stimulaci (Psychowalkman) a superlearningu. Spoleèným jmenovatelem tìchto
skupin je probouzení nevyuitých lidských
schopností.V pøípadì Silvovy metody jde
o aktivaci nevyuitých moností mozku
pomocí uvádìní do tzv. hladiny alfa.20
Náboenství Já
Na otázku, co je hnutí lidského potenciálu,
asi nemùeme odpovìdìt jinak ne protiotázkou: Podle koho? Rùzní autoøi toti
pracují s pojmem hnutí lidského potenciálu znaènì odlinì. Jádro problému mùeme
shledat v tom, e pojem, který pùvodnì
slouil k sebeoznaèení konkrétních hnutí,
bývá aplikován na ta, která s nimi nemají
historickou souvislost, ani se k jejich tradici nehlásí. Pøíkladem mùe být Silvova metoda. Snad by bylo vhodnìjí zavést pro toto
hnutí èi její èásti jasnìjí oznaèení, které
by vystihlo podstatu zmínìných mnohých
hnutí a technik. Inspiraci mùeme nalézt
napø. u Paula Heelase, který hovoøí o náboenství Já èi spiritualitì Já (self-religion, self-spirituality),21 nebo u Paula C.
Vitze, který pouívá pojmy selfismus èi
kult sebeuctívání (cult of self-worship).22
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Poznámky
1 J. G. Melton, Encyclopedia of American Religions,
6th edition, Research Staff, Detroit: Gale Research, 1999.
2 Nikde jinde (ne v Americe) nedolo k tak horlivému
propojování psychologie a náboenství.  - W. J. Hanegraaff, New Age religion and Western Culture: Esoterism in the Mirror of Secular Thought, Albany: State
University of New York, 1998, s. 490; srv. D. V. Barrett, Sekty, kulty, alternativní náboenství, Praha:
I. elezný, 1998, s. 310.
3 L. Nocolosi, Reflexion on the Human Potential Movement [rozhovor s W. Coulsonem, online], Catholic Educator´s Resource Center, [cit. 2005-04-11], URL<http:
//www.catholiceducation.org/articles/homosexuality/
ho0023.html>.
4 R. Wallis, The Elementary Forms of the New Religious
Life, London: Routledge & Kegan, 1984, s. 135, s. 22.
5 Cit. dle: R. Wallis, cit. dílo, s. 27.
6 R. Wallis a S. Bruce, Sociological Theory, Religion and
Collective Action, Belfast: The Queen´s University,
1986, 157-165.
7 L. Nocolosi, cit. dílo.
8 E. Puttick, The Human Potential Movement, otitìno
v: Encyclopedia of New Religions, C. Patridge (ed.),
Oxford: Lion Publishers, 2004, s. 402.
9 B. Larson, Larson´s New Book of Cults, Wheaton: Tyndale House Publishers, 1989, s. 253.
10 Cit. dílo, s. 490
11 Nové mylení je oznaèení pro hnutí postavená na uèení
o monosti vyuívat skryté lidské síly, které se zaèalo
íøit v 19. stol. v USA. Hlavními reprezentanty jsou
P. Mulford èi zakladatelka køesanské vìdy M. B. Eddyová.
12 Kalifornský Esalenský institut, zaloený r. 1962, se stal
centrem nových technik rozvíjení lidského potenciálu
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Je moné povaovat hnutí lidského potenciálu za náboenské hnutí?

NÁBOENSTVÍ
A JEVY PODOBNÉ
Ivan O. tampach

Je a ku podivu, co ve se skryje pod názvem náboenství, a je zajímavé, co ve bývá z oblasti
náboenství vykazováno. Úkolem religionistiky jako vìdy o náboenství je vyjasnit, co mùeme
a co nemùeme pokládat za náboenství. Co jsou jevy ve vlastním smyslu slova náboenské
a co jevy podobné.
nìco odpovídá mimo nás samotných? Nìco, stup, ale pokládali se duchovnì za souèást
co transcenduje, tedy dokonale pøesahuje øecké, øímské èi jiné podobné tradice.
Definice náboenství?
Zùstaneme-li u dostateènì iroké defiMohlo by se zdát, e odpovìï je snadná. lidské síly a monosti, nìco, èím nedisponuStaèí vymezit pojem náboenství a stano- jeme, co v ádném pøípadì nemáme v ru- nice, toti u takové, která zahrnuje ve to,
co pøedem, nereflektovanì za náboenství
vit proceduru, podle ní se o kadém jed- kou?
Zde mùe religionistika udìlat skrom- pokládáme, co bývá obvykle v rùzných
notlivém pøípadì rozhodne, patøí-li do jeho
rozsahu. Jene u s definicí jsou problémy. ný krok zpìt a øíci, e náboenstvím je slovnících mezi náboenství øazeno, pak
Nìkteøí souèasní badatelé na situaci reagu- kadý takový soubor projevù lidského budou náboenstvími nejen smìry s pøevají tak, e prostì odmítají náboenství defi- vztahu ke skuteènosti (osobì, stavu, dìji), ující monoteistickou èi polyteistickou tennovat. 1 Prý nelze stanovit obecnou, pro který svùj protìjek za totálnì pøesaený dencí, ale navíc jetì náboenství neteistická. Ta èiní nejvìtí problémy.
vechny závaznou definici. Jene to je ne- povauje.
Èasto slýcháme v intelektuálních dedorozumìní. Definice není v zásadì nièím
batách námitku: co je buddhismus za
jiným, ne sdìlením, v jakém významu Co definici odpovídá?
bude dále definovaného výrazu uíváno. Zúené definice, napøíklad ta, která by za náboenství, vdy tam o boha èi bohy
Brání se tím riziku, e význam se bude náboenství chtìla uznat jen výslovný vùbec nejde. Pøipusme, e o moném jev prùbìhu textu nenápadnì posouvat. Dát vztah k Bohu,4 zjevnì redukují oblast reli- diném Bohu Gautama Buddha odmítá
si práci s definicí, to je projev korektnosti gionistického zájmu jen na monoteistické spekulovat a dává pøednost duchovní prasystémy, napøíklad jen na judaismus a is- xi,5 pøipusme, e bohové, o nich je èasto
vùèi posluchaèùm èi ètenáøùm.2
Definuje-li se náboenství jako vztah lám, pøípadnì na køesanství, nebude-li jeho øeè v nejstarích buddhistických spisech,
èlovìka k numinózní transcendenci, mùe trojièní uèení pokládáno za pøekáku. Po- nejsou støedem jeho zájmu a e je pøedstavzniknout námitka, jak mùe religionistika kud by mìla být pøece jen zapoèítána vitelný buddhismus, který s nimi (v jejich
zjistit, je-li protìjek náboenského vztahu i polytheistická náboenství, bylo by nut- doslovnosti) nepoèítá.6 Ale diskvalifikuje
skuteènì transcendentní. Má vùbec jako no provést intelektuální ekvilibristiku to buddhismus jako náboenství? Svádí
humanitní disciplína, která se náboenstvím s pojmy a øíci, e pod svými bohy, bohynì- k tomu ojedinìlé èeské (a podobné slovenzabývá prostì jako projevem lidského mi a bostvy míní tyto smìry vlastnì Boha ské) slovo, které jakoby mìlo v sobì orienivota, po ruce pøístup k transcendenci? jediného. A monoteistické tendence se tam taci na cosi boího (èi boského). Jiné
Mùe zjistit, jestli numinózní zkuenosti jistì zjistit dají; monoteistiètí byli napøí- jazyky jakoby dávaly za pravdu zde uve(zkuenosti tajemného, posvátného, úasné- klad nìkteøí antiètí filosofové, kteøí mìli dené iroké definici, která nevyaduje, aby
ho a zároveò vzbuzujícího bázeò a respekt3 ) vùèi polytheismu lidových vrstev jistý od- transcendentní skuteènost byla chápána
jako boská bytost (bytosti). V buddhismu
je nepochybnì transcendentní stav prozøení,
2005-04-11], URL <http://theologytoday.ptsem.edu/
ð Dokonèení z pøedchozí strany.
oct1976/v33-3-article4.htm >.
probuzení (bódhi) a s tím spjatá nibbánam
a zároveò kontrakultury té doby. Pøednáelo v nìm mno- 19 D. Luný, Nová náboenská hnutí, Brno: Masarykova
èi nirvána. Je to skuteènost kontrastní ke
ho vlivných osobností (A. Maslow, C. Rogers,
univerzita, 1997, s. 95-98.
S. Grof, A. Watts, E. Huxley, F. Capra aj.). Kriticky 20 Z. Vojtíek, Encyklopedie náboenských smìrù v Èeské
skuteènosti poznamenané tøemi znaky, toti
republice, Praha: Portál, 2004, s. 264-266.
o Esalenu: M. Weber, Pastorace a manipulace, Distanpomíjivostí, prázdnotou a strastným charakce 3.2(1999): 76-84 , [také online, cit. 2005-14-11] URL 21 Napø. P.Heelas, The New Age Movement: The Celebration of the Self and the Sacralization of Modernity,
<http://www.distance.cz/Format%20Adobe/Distance,%
terem, je to druhý bøeh.7
20cislo%203,%20rocnik%202%20(1999).pdf>.
Oxford: Blackwell, 1996; nebo Self Religions and SoPodobné úvahy bychom mohli vést
cializing the Subjective, otiteno v: New Religious
13 Cit. dílo, s. 49-50.
o konfuciánské vìtvi tradièního èínského
Movements: a Perspective for Understanding Societ,
14 E. Barker, New Religious Movements: A Practical IntroEileen Barker (ed.), New York,1982, s. 69-85.
duction, London: HMSO, 1991, s. 181.
náboenství, v ní (alespoò v jejích kano22 P. C. Vitz, Psychology As Religion: The Cult of Self15 Tamt., s. 147-148.
nických textech a na intelektuální úrovni)
16 D. V. Barrett, The New Believers: A Survey of Sects,
Worship, Michigan, Eerdmans Publishing, 1977.
Cults and Alternative Religions, London, Cassell, 2001,
je pùvodní Nebeský Pán nahrazen neosobs. 425-478.
ními Nebesy.8 Platí to i o raném taoismu,
Mgr. Milo Mrázek (*1974) pøednáí na Katedøe religio17 V. Barrett, Sekty, kulty... , s. 326-333.
nistiky a filosofie Filozofické fakulty Univerzity Par18 C. A. Raschke, The Human Potential Movement,
ne se neosobní Tao promítlo v pozdìjím
dubice.
Theology Today 33.3(1976): 256-257, [také online, cit.
rituálním taoismu do sloitého systému tøí
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nebeských èistot, nebeského císaøe a niích
bostev, duchù a nesmrtelných.9
Co zùstává mimo definovaný rámec?
Je tøeba øíci, e oznaèením nìkterých kulturních jevù jako náboenství a vyøazení
jiných z tohoto okruhu nemá z hlediska religionistiky jako oboru znamenat ádné
hodnocení. Jde jen o to, jak z názvu oboru
plyne, e prvotní oblastí jejího zájmu jsou
jevy nepochybnì náboenské, tedy spadající pod vyhláenou definici náboenství.
Existují vak jevy náboenství podobné,
mající nìkteré znaky náboenství a vzbuzující zájem religionistiky, které vak nemají nìjaký podstatný znak poadovaný
definicí. I o nì se religionistika zajímá.
Pochopitelnì, e takové jevy (jako ostatnì
i náboenství samo) mohou být a jsou
zkoumány jinými obory, teorií a historií kultury, sociální a kulturní antropologií, psychologií, sociologií, politologií a podobnì.
Jevy z hlediska stanovené nebo dohodnuté definice náboenství podobné bývají
oznaèovány jako kvazináboenské (pøípadnì kvazireligiózní). Nìkteøí autoøi dávají
pøednost tomu mluvit o jevech implicite
náboenských v kontrastu s jevy explicite
náboenskými, tj. tìmi, které jsou uznány
za jevy nepochybnì spadající pod definici
náboenství).10
Podrobné pøedem pøipravené tøídìní
nemusí vdy být výhodou a v souvislosti
s tím mùe padnout námitka, e jde o plané
scholastické pøístupy. Zdá se vak vhodné
jetì tyto jevy roztøídit podle jednoho prostého kriteria, toti podle toho, pokládají-li
jeho protagonisté takový smìr za náboenství, èi nikoli. Pøedmìtem zájmu humanitních èi sociálních vìd je toti pøítomnost
jevù jinak typických pro náboenství ve
smìrech, které se ví rozhodností popírají,
e by mìly s náboenstvím cokoli spoleèného, ba mohou být dokonce explicite protináboenské. V tomto pøípadì mùeme mluvit o jevech kryptonáboenských (kryptoreligiózních). Mùeme mít na mysli absolutizaci èi jakési funkcionální zbotìní politických entit, jako je Národ, Rasa, Stát,
Trh. K tomu patøí i texty, s nimi se zachází
jako s kanonickými texty náboenství, pøípadnì i neomylní vykladaèi a èasto také
rituály s výrazovými prostøedky vypùjèenými z náboenských obøadù.11 Vedle politiky mùeme najít podobný proces v oblastech jako je sport nebo show business.
Tam, kde neshledáváme znaky náboenství, ale pøísluníci se za náboenské
pokládají, je situace oemetná. Mluví-li se
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Je to náboenství, nebo jev podobný? - Cesta po Mostì k OT (operujícímu thetanu)
vede skrze mnoství kurzù, v nich se uvolòuje lidský potenciál. (Operující thetan je struènì øeèeno - duchovní bytost, která u není závislá na hmotì ani na nièem jiném.)
Reklama z èasopisu Scientologické církve Scientology News.

toti v této souvislosti o pseudonáboenských (pseudoreligiózních) projevech, tedy
vlastnì o èemsi lináboenském, mùe
se v tom skrývat pøece jen hodnocení.
Vzniká otázka, máme-li pro takový soud
pøesné kriterium. Tyto jevy jsou dokonce
explicite náboenské aspoò tom smyslu, e
jsou pøiznané, výslovné, tak chápané, interpretované a proívané.
Okruhem popøípadì pseudoreligiózním,
chceme-li zùstat u této terminologie, jsou
hnutí lidského potenciálu. V mnoha náboenstvích se má za to, e jejich praktikováním se rozvíjí potenciál praktikujícího.
Èlovìk se má rozvíjet co do poznání, eticky, pøípadnì to má mít pøíznivý vliv na jeho
duevní a tìlesné zdraví. Lze to øíci mimo
jiné o indických náboenstvích, o buddhismu a také o køesanství a pøinejmením
o nìkterých smìrech judaismu (kabala)
a islámu (tzv. súfismus). Nìkterá hnutí mají
jako výslovný cíl rozvíjet lidský potenciál
(a ji volí jakoukoli terminologii), avak
tìko hledáme v jejich literatuøe èi jiné sebeprezentaci jakýkoli odkaz na transcendenci, nebo je to odkaz sporný, nevýznamný, okrajový. Jako kandidáti na toto zaøazení se èasto uvádí dvojice spjatých metod
známých jako dianetika a scientologie,12
a dále Silvova metoda kontroly mysli13 a od
ní odvozené postupy jako Zlatá mysl,14
Modrá alfa15 nebo Metoda alfa klíèe. 16
Pokud by z hlediska uvedených úvah
nebylo moné o nìkterém jevu jednoznaènì
øíci, jde-li o náboenství v plném smyslu èi
o kvazireligózní jev, a pøípadnì jak blíe
charakterizovaný, neznamená to, e tøídìní

je marné. Popsané typy mùeme toti pojmout jako faktory, které jsou v jednotlivém
pøípadì rùznì zastoupeny a konstatování
tohoto faktu poskytuje také smysluplnou
n
informaci.
Poznámky
1 Waardenburg, Jacques, ve svém úvodu do religionistiky pod titulem Bohové zblízka, Masarykova Univerzita a Georgtown Brno, 1977, vìnuje kapitolu I A (s. 1016) poèáteènímu vyjasnìní, co je náboenství. Domnívá
se vak, e je to obecná výpovìï, s ní je tøeba poèkat
po empirickém prozkoumání terénu (srov. s. 11).
2 Potøebu a odlinou roli definice v souèasném humanitním (stejnì jako v jakémkoli jiném) diskursu podrobnìji zdùvodòuji ve tampach Odilo Ivan: Náboenství
v dialogu. Kritické studie na pomezí religionistiky
a teologie, Portál, Praha 1998 v kapitole 3: Definice
náboenství (zejm. s. 27-30).
3 Touto krátkou formulací struènì shrnuji hlavní téma stále
normativní knihy Otto Rudolf: Posvátno. Iracionalita
v ideji boství a její pomìr k racionalitì, Vyehrad, Praha 1998.
4 Tak napø. Kubalík Josef v úvodní kapitole svého spisu
Dìjiny náboenství, pùvodní vydání ÚCN, Praha 1955,
pak beze zmìn a do (zatím) posledního kniního vydání tamté 1988.
5 Struènì to shrnuje èeský indolog Miltner Vladimír: Malá
encyklopedie buddhismu, Práce, Praha 1997 v hesle bùh,
s. 63.
6 Tamté, heslo déva, s. 74.
7 V buddhistickém (théravádovém) kanonickém textu Tipitakam, Udana VIII, 2-3, 80-81, zde parafráze podle
anglického pøekladu v Burns Douglas M.: Nirvana,
World Fellowship of Buddhists, Bangkok 1967, s. 21.
8 Zmínky o starím (ale obèas obnovovaném) kultu Nebeského (èi Nejvyího) Pána a o pøevládajícím abstraktním pojetí Nebes (Tchien) najdeme roztrouené zmínky
napø. v souhrnné, pøehledné publikaci Hooblerovi Thomas a Dorothy: Konfucianismus, Nakladatelství Lidové
noviny, Praha 1997.
9 Podrobnì o pantheonu obøadního taoismu podává zevrubná kniha Wong Eva: Taoismus, Pragma, Praha bez
údaje o roku vydání (2005), bohuel s obvyklými edièními chybami tohoto nakladatelství, v kapitole Obøadní taoismus - cesta zbonosti, s. 153-179; ponìkud odliný obraz podává Hartlová Paula R.: Taoismus, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1996 v kapitole Taoistické
kánony a vìrouka, zejm. s. 65-71.
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10 Waardenburg v citované práci se tomuto èlenìní vìnuje
ze svého hlediska v kapitole Náboenství ve výkladu
aplikované hermeneutiky, zejména v jejích èástech na
str. 123-125.
11 V podobném rozsahu v irí souvislosti se zabývám touto
otázkou v citované práci v kapitole 4.3 Nástin typologie, zejm. s. 37-47 a 48-49.
12 Napø. scientologie pøijímá mj. organizaèní podobu, jí
sama oznaèuje jako církev a dává se tím do náboenské
souvislosti. V vlastní základní pøehledné publikaci Hubbard L. Ron: Scientologie. Základy mylení, New Era,
Kodaò 1999 neposkytuje mnoho dùvodù, proè mluvit
o explicitním náboenství. Kdy je øeè o dynamikách
(základních popudech k existenci apod.), èteme u osmé
(poslední) z nich, e je popudem k existenci jako nekoneèno. Bývá také oznaèována jako nejvyí bytost.
Hned dále se vak poznamenává, e vìda zvaná Scientologie do dynamiky nejvyí bytosti nezasahuje (ve str.
33), co lze pochopit i tak, e se jí (a na tuto zmínku)
prostì dál nezabývá, a skuteènì nikde jinde na 183
stránkách knihy dalí výskyty tématu transcendence
nenajdeme. Nutno poznamenat, e nìkteøí religionisté
jsou ochotni zde mluvit o neteistickém náboenství.
13 Základní informace v publikaci od zakladatele Silva
José: Èlovìk léèitel, Radost, Praha 1994; aktuální sebeprezentace na webu Silva Method, on line http://
www.silvamethod.cz, bez údaje o poslední aktualizaci.
Metoda se sice za náboenství neoznaèuje, ale podle
osobních kasuistik lze øíci, e tak bývá proívána.
14 Aktuální vyuití této metody v její souèasné dostupné
podobì na webu ULURU, semináøe rozvoje osobnosti
on line http://www.mujweb.cz/www/uluru/.
15 Tento smìr se pøedstavuje na webu bez samostatného
názvu, pøíp. Vítáme vás na stránkách Modré alfy on line
http://www.volny.cz/modraalfa/. V tomto okruhu najdeme více explicite náboenských zmínek. Z tohoto
zázemí vznikla dnes ji samostatná, zatím víceménì
neformální, a proto nenazvaná skupina následovníkù
Jana Konfrta, která má u konkrétnìjí náboenské projevy, napø. oèekávání nového mesiáe vèetnì scénáøe
událostí a pøedpovìzené role rùzných ijících osob
v nìm. Pøíznivci tohoto krouku poskytují informace
na webu Povídání s Janem on line http://www.
povidanisjanem.cz/. Kninì Konfrt Jan: ivot v naich
dlaních: povídání s Janem, Euroservice, Volynì 1999.
16 Nabízí ve svých publikacích Peredrij Sergej, èesky
pøedevím Ovládání podvìdomí: Metoda Alfa-klíèe,
Eko-konzult, Bratislava 1995.

Doc. ThDr. Ivan O. tampach (*1946) je vedoucím
Katedry religionistiky a filosofie na Fakultì filozofické
Univerzity Pardubice.

 "

Úspìná a typická aktivita v rámci hnutí lidského potenciálu

METODA
JOSÉHO SILVY
Zdenìk Vojtíek

Pro hrubou orientaci v nejasném hnutí lidského potenciálu bychom snad opatrnì mohli formulovat jeho pìt charakteristik:
pøesvìdèení o monostech výrazného zlepení kvality ivota
pomocí práce s myslí, pøevzetí jazyka vìdy bez osvojení vìdecké metodologie, nejasnì formulované a nesystematické
odkazy na transcendenci, zájem o tìlesné zdraví a koneènì
propojení se svìtem obchodu. Tyto charakteristiky nalezneme
v Silvovì metodì1 témìø v krystalické podobì.
Základní ivotopis zakladatele této metody, José Silvy (1914-1999), je snadno dostupný v propagaèních publikacích.2 Zde
jenom pøipomeòme, e je v nich zdùrazòována absence Silvova vzdìlání i jeho ochota experimentovat na základì èetby psychologické a alternativní (parapsychologické)
literatury. Výsledkem Silvových experimentù se stala metoda, rozpracovaná do
standardního kursu. Tato metoda (a to je
dalí dùraz Silvových ivotopiscù) funguje. Kritérium fungování pochází ze sféry obchodu: poèítají se absolventi kursu, tedy
zákazníci prosperující mezinárodní firmy
Silva Mind Control.
V tomto èlánku krátce pøipomeneme
teoretické východisko Silvovy metody
a soustøedíme se nìkolik hlavních technik
standardního kursu.

Hladina alfa
Názornou pomùckou pro úvod do teorie
Silvovy metody je nákres tzv. kály mozkové evoluce (dole na stránce). Na nìm je
zøetelnì vidìt spojení poznatkù neurologie,
které se týkají rùzné frekvence elektrických
impulzù v mozku (podle této frekvence se
odliují hladiny Alfa, Beta, Delta a Theta),
se Silvovými pøedstavami o pomìru fyzického a duchovního svìta.
Silvova teorie 3 se soustøeïuje na hladinu alfa. Hladinu Alfa zná víceménì kadý,
protoe ... jste v ní témìø kadé ráno po
probuzení Abyste se dostali z Theta, hladiny spánku, do Beta, hladiny bdìní, musíte
projít hladinou Alfa a èasto se tam pøi vstávání zdríte. 4 Podle Silvy má èlovìk
v hladinì Alfa pøístup do duchovního svìta (co je svìt bez èasu a prostoru, jej lze
poznávat mimosmyslovým vnímáním), 5
a tím i pøístup k mimoøádným informacím.6
V této hladinì také èlovìk mùe programovat svou vìdomou mysl7 a øeit tak problémy, je se zdají být ve fyzickém svìtì
neøeitelné.8 V hladinì Alfa má také docházet ke zlepení zdraví, 9 ke zvýení
pamìových schopností,10 k odstraòování
neádoucích návykù 11 apod.
Lidská mysl má podle Silvy nekoneèné
monosti. Je nástrojem k vytváøení skuteènosti. Musí vak být dobøe programována
pozitivním mylením. Naopak negativní
mylení (napø. pocity viny, strach nebo
sebepodceòování) a patné èiny vytváøejí
problémy, a to i zdravotní.12 Mùete zmìnit
svùj ivot, a se dìje cokoli, tvrdí Silvova
metoda a jako tvùrce tìchto zázrakù uvádí
pøání, víru a oèekávání. 13 Tak mùete vytvoøit ráj na tom kousku svìta, který obýváte.14
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Cesta do hladiny a základní techniky
Standardní kurs Silvovy metody je sice rozdìlen na teoretický úvod a ètyøi èásti, ale
pøedìl mezi èástmi úèastník zpravidla nepostøehne. Spíe vnímá sled technik, jim
se uèí a které si postupnì v hladinì Alfa
programuje do své mysli. Je moné se
dopoèítat 14 technik, poslední ale splývají
do vìtích balíèkù rad a pokynù. Kurs obvykle probíhá formou intenzivního víkendového soustøedìní a vrcholí pøedáním
osvìdèení.15
První èást, nazvaná Kontrolovaná relaxace, uèí úèastníky vstupovat do hladiny
Alfa z relaxovaného stavu
pomocí odpoèítávání od esti do jedné. Zaèáteèníkùm na
kursu pomáhá jednotvárný
zvuk metronomu. V hladinì Alfa se doporuèuje opakovat prospìné výroky, napø.
Mé zlepující se duevní schopnosti mají
lépe slouit lidstvu.
Kadým dnem, ve vech smìrech je mi
lépe, lépe a lépe.
Pozitivní mylenky mi pøináejí prospìch a výhody, po kterých touím.
Negativní mylenky a negativní podnìty nemají na mne ádný vliv v ádné
hladinì mysli.
Vdy si zachovám dokonale zdravé tìlo,
imunitní soustavu i mysl.16
Ovládnutím jednoduché techniky vstupu do hladiny Alfa je vytvoøen pøedpoklad
pro tzv. dynamickou meditaci, která vám
pomùe dosáhnout èehokoliv, co si pøejete.17 Podmínkou úspìchu je pøání, oèekávání, víra a dobrý úmysl. Podle Silvy toti páchat zlo v Alfì je prostì nemoné,18 protoe kdy pracujete v hladinì Alfa, jste ve
styku s Vyí Inteligencí.19
Vystupování z hladiny
Alfa se dìje opìt pomocí
odpoèítávání a vrcholí pozitivním výrokem: Cítím se
svìí a dokonale zdravý, cítím se lépe ne pøedtím.20
V této první èásti se frekventanti kursu
uèí jetì techniky kontroly spánku (tedy
usínání), kontroly probuzení, kontroly bdìní (viz 3. stranu obálky), kontroly snù
a kontroly bolesti hlavy. Kontrola snù znamená nejen zbavení se noèních mùr odmítajícími výroky, ale hlavnì takové naprogramování, aby sen pøinesl uitek: Nauèíte
se vytváøet takové sny, které si mùete zapamatovat, rozumíte jim a uijete je pro øeení problémù, 21 slibuje Silvova metoda.
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Problémy øeí pøedstavivost
Druhá èást základního kursu se nazývá Jak
si zlepit celkový stav. První technikou je
Vnitøní obrazovka, která spoèívá ve vizualizaci prostoru pro pøemísování vìcí mezi
duevní a fyzickou dimenzí.22 Objekty fyzického svìta se toti podle Silvy mohou
mìnit tak, e se pøenesou do duchovní dimenze, v ní se vizualizací zmìní a pøenesou se zpìt. Vechno, co existuje, bylo
napøed stvoøeno ve vnitøní, duchovní dimenzi. 23 Od této vizualizaèní
techniky je jen krok k dalí, zvané Zrcadlo mysli (viz 3. stranu
obálky).
Mezi tìmito technikami se
frekventanti uèí jetì mnemotechnické pomùcky v technice
Pamìových háèkù a zvlátì
oblíbenou techniku Tøí prstù. Ta vychází
z pøesvìdèení, e je moné do hladiny Alfa
vstoupit velmi rychle sepnutím palce, ukazováèku a prostøedníku. Pouhou
mylenkou je podle Silvovy metody moné rychle naprogramovat dosaení ádoucího cíle (napø. soustøedìní, vybavení nauèeného textu,
zvládnutí trémy èi strachu, ale napø.
i rychlého pøivolání prostøedku veøejné dopravy). K atmosféøe kursù Silvovy metody
patøí svìdectví o fungování jednotlivých
technik, která vydávají døívìjí absolventi.
U techniky tøí prstù bývá takových svìdectví zvlátì velký poèet.
K øeení hlubokých problémù
(zakoøenìných v hladinì Théta24)
slouí technika Levitace ruky. Technika Rukavicového znecitlivìní má
pøinést kontrolu nad fyzickou bolestí. Bolest se vytratí, soustøedíte-li se na jakoukoliv obtí a v duchu si øeknete je
pryè.25 Frekventant kursu má
být tímto zpùsobem pøipraven
na jakoukoliv krizovou situaci.26
Dalí oblíbenou technikou
je Sklenice vody: Tìsnì pøed
spaním vezmìte sklenici a naplòte ji vodou. Vypijte ji asi do poloviny a
zavøete pøitom oèi, obrate je mírnì v sloup
a v duchu si øeknìte: To je ve, co potøebuji, abych nael øeení problému, o kterém
pøemýlím. Pak odlote zbytek vody ve
sklenici stranou a jdìte spát. Ráno pøi
probuzení vypijte zbylou polovinu vody,
zavøete oèi, obrate je v sloup a v duchu si
øeknìte: To je ve, co potøebuji, abych nael øeení problému, o kterém pøemýlím.
Takto naprogramováni se vzbudíte v noci

nebo moná a ráno a budete mít v ivé
pamìti informace, které mùete pouít k øeení problému, nebo vás bìhem dne osvítí nápad, který obsahuje informaci, pouitelnou k øeení problému.27
K druhé èásti standardního kursu patøí
jetì Kontrola tìlesné váhy a návykù.
Aplikace pro vechny oblasti ivota
Tøetí èást je nazvána Efektivní smyslové
promítání. Uèí mimosmyslovému vnímání
(ESP), tedy vycítit informaci a vcítit se
do jakéhokoli pøedmìtu nebo ivého tvora.
V poslední èásti s názvem Aplikované ESP
se tato dovednost vyuívá napø. k diagnostikování nemocí na dálku u libovolného èlovìka tak, e se do jeho anatomie frekventant vcítí.
Ke tøetí èásti ale patøí jetì technika Laboratoøe a rádcù. V ní se rozvíjí to, co Silvova metoda dosud uèila v oblasti vizualizace. V laboratoøi, takto stvoøené v duchovním svìtì, má frekventant
k dispozici cokoli. Stanete se èímkoliv, co pøedurèíte svým poradcùm. Vìøíte-li, e jsou geniální,
budete v této dimenzi géniem.28

n

Poznámky
1 Èeská poboèka mezinárodní organizace Silvovy metody se prezentuje na http://www.silvamethod.cz.
2 Napø. SILVA, J., MIELE, P., Silvova metoda kontroly
mysli, Radost, str. 20-25.
3 Následující odstavce vznikly úpravou a doplnìním autorovy starí práce: VOJTÍEK, Z., Encyklopedie náboenských smìrù a hnutí v Èeské republice, Portál 2004,
str. 262.
4 SILVA, J., MIELE, P., Silvova metoda, str. 27.
5 Viz napø. kapitolu Mùete pouívat ESP,
tamté, str. 76-86.
6 Viz napø. cvièení 38 Jasnovidectví v SILVA, J.,
STONE, R. B., Èlovìk léèitel, Pragma, Praha 1996, str.
214-217.
7 Viz napø. tamté, str. 135-137.
8 Viz napø. SILVA, J., STONE, R. B., Silvova metoda kontroly mysli pro podnikatele a manaery, Pragma, Praha
1995, str. 8-9.
9 Viz napø. SILVA, J., MIELE, P., Silvova..., str. 62-70.
10 Viz napø. tamté, str. 35-39.
11 Viz napø. stejnojmenné cvièení v SILVA, J., STONE, R.
B., Èlovìk léèitel, str. 159-164.
12 Viz napø. tamté, str. 94-95.
13 Tamté, str. 80.
14 Silvova metoda. Základní pøednákový kurs. Výukový
materiál bez bibliografických údajù, str. 58.
15 Základní kurs Silvovy metody autor absolvoval ve dnech
21.-22. 9. 1996.
16 Silvova metoda. Základní kurs pro dìti, Silva Method
Czech Republic, nedatováno, str. 10.
17 Silvova metoda. Základní pøednákový kurs,... str. 19.
18 SILVA, J., MIELE, P., Silvova..., str. 32.
19 Tamté.
20 Silvova metoda. Základní pøednákový kurs,... str. 20.
21 Tamté, str. 30.
22 Tamté, str. 34.
23 Tamté.
24 Tamté, str. 45.
25 Tamté, str. 48.
Ilustrace na této stranì
26 Tamté.
z knihy Silvova metoda.
27 Tamté, str. 50.
Základní kurs pro dìti.
28 Tamté, str. 60.
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Britská socioloka náboenství sleduje vývoj pseudoreligiózního fenoménu

HNUTÍ LIDSKÉHO
POTENCIÁLU
Elizabeth Putticková

Hnutí lidského potenciálu vzniklo v 60. letech dvacátého století jako kontrakulturní revolta vùèi
hlavnímu proudu psychologie a organizovaného náboenství. Samo o sobì není náboenstvím.
Je psychologickou filosofií a rámcem hodnot, které z nìj uèinily jednu z nejvýznamnìjích
a nejvlivnìjích sil v moderní západní spoleènosti. Pod jeho irokou støechou je nashromádìna
paleta psychologických teorií, pøístupù a hnutí.
Odnoemi hnutí lidského potenciálu je dobnì tou skupinou, její èlenové byli nej- vede k celosvìtovému rozíøení terapie
vìtina skupin zabývajících se rozvojem spíe schopni dosáhnout sebeaktualizace a center zabývajících se rozvojem osobosobnosti jedince. Hnutí té vtisklo podo- a zaít vrcholné záitky vytrení a jed- nosti.
bu mnoha typùm alternativní spirituality noty. Vydládil tak cestu pro pozdìjí spia ovlivnilo hnutí Nového vìku. Byla jím ritualizaci psychoterapie.
Obrat k náboenství
ovlivnìna také nová náboenská hnutí, vyFilosofie hnutí lidského potenciálu byla Sedmdesátá léta dvacátého století byla
cházející z náboenství Východu, i liberál- modifikována a rozvinuta v mnoství hlav- Tomem Wolfem nazvána hanlivì jako dení køesanství, jako i mnoství sekulárních ních kol humanistické psychologie a psy- káda Já. Hnutí lidského potenciálu bylo
hnutí a institucí. Výzkumy a postupy hnutí choterapie, obzvlátì v terapii zamìøené na v tomto smyslu kritizováno jako narcistické
lidského potenciálu prolapávaly cestu èlovìka Carla Rogerse, v gestalt terapii a postrádající sociální svìdomí. Rozvoj
souèasnému velkému rozíøení zájmu vìti- Fritze Perlse, transakèní analýze Erika osobnosti je moná nevyhnutelnì egoisnové spoleènosti o rozvoj osobnosti, kva- Berneho a ve skupinách setkání (encoun- tický proces a hnutí pomocí nìj snad pøíli
litu vztahù, emoèní gramotnost èi lidské ter) Willa Schutze. Dalí významný vliv na silnì reagovalo na køesanství a jeho vìhodnoty na pracoviti. Stály také u poèátku hnutí lidského potenciálu mìl nìmecký psy- domì pøehnaný dùraz na slubu a sebeobìprocesu, v nìm se do støedu politického cholog Wilhelm Reich, zejména díky své tování. Jádro pøesvìdèení hnutí lidského
zájmu dostala mìkká témata, napø. ivot- knize Funkce orgasmu (èesky 1993), vy- potenciálu zní, e láska k sobì je pøedpoklaní prostøedí. kála populárních knih, které dané v roce 1927. Reich identifikoval hlav- dem ke skuteèné lásce k druhým - k altruse zabývají svépomocí, podporuje a zvýraz- ní pøíèinu neurózy jako potlaèení, vtisknuté ismu - a e vìdomí (èi vhled) je základním
òuje vzrùstající pøíznivé pøijetí hodnot hnutí do tìla formou charakterového a svalo- stavebním kamenem sociální pomoci. Dislidského potenciálu.
vého pancíøe, který vede k mnoha psycho- kutovalo se také o tom, e podobnì jako
Hnutí lidské- somatickým poruchám a sociálnì politic- v magické praxi pohanství jde u rozvoje
ho potenciálu se kým problémùm, vèetnì faismu. K bì- osobnosti o odpovìï na bezmocnost: èlovyvinulo z hu- ným postupùm tìchto psychoterapeutù vìk nemùe zmìnit svìt, ale pøinejmením
manistické psy- patøil prùzkum emoèní sféry nálad a citù mùe zmìnit sám sebe.
chologie, kterou obsaených v partnerských vztazích. VýBìhem 70. let 20. století ale narùstal
vytvoøil Abra- sledkem byla demystifikace a destigmati- pocit, e nedolo k úplnému vyuití potenham Maslow zace terapie, na kterou se nyní nahlíí jako ciálu, jen je zahrnut v sebeaktualizaci. Ke
(1908-1970) ve na cestu normálních neurotikù, bìhem ní zlepení osobnosti sice skuteènì dolo, ale
40. a 50. letech je moné objevit kompletní kálu moností, ne k její radikální transformaci. Mnozí te20. století jako kterou nabízí potenciál èlovìka. V 60. le- rapeuté a jejich klienti zaèali sami sebe
Abraham Maslow.
tøetí sílu v od- tech dvacátého století byly výe zmínìné chápat jako duchovní hledaèe a zaèali se
povìdi na limity psychoanalýzy a beha- techniky dále rozvinuty kontrakulturními zajímat o irí rozhledy a hlubí výsledky,
viorismu. Jeho nejkompaktnìjí teorií centry rùstu. Nejvìtím a nejznámìjím je nabízela spiritualita. V té dobì bylo
s nejvìtím vlivem na hnutí lidského po- z nich se stal Esalen, zaloený v Kalifornii køesanství nahlíeno kontrakulturou (a tatenciálu byla hierarchie potøeb, s ní vy- v roce 1962 Michaelem Murphym a Ri- ké mimo její okruh) jako suchopárné, ausvìtlil naplòování základních ivotních chardem Pricem. V souèasné dobì nabízí toritativní, hyperkritické a nepøístupné.
potøeb zdravé a plnì fungující osobnosti. pøes 400 kurzù a programù, které nezahr- Naopak východní mysticismus získával
Po jejich naplnìní pøicházejí na øadu vyí nují pouze práci s tìlem a spirituální tera- ohromnou pøitalivost svou vysoce kultivopotøeby individuace, ty pak dosahují svého pii, nýbr také témata zdraví, filosofie, eko- vanou praxí, zaloenou na meditaci, je byla
vrcholu v potøebì sebeaktualizace. Ta logie, genderu, obchodu a výcviky v pomá- nìkterými mysliteli vidìna jako kompenene èlovìka k tomu, aby se jednou stal hajících profesích. K dnenímu dni existu- zace spirituální prázdnoty, zpùsobené provím tím, èím je èlovìk schopen se stát. jí stovky rùzných druhù poradenství a tisíce testantskou etikou. Zatímco terapie nabízela
Maslow vìøil, e mystikové jsou pravdìpo- organizací zabývajících se výcvikem, co pøinejlepím metody na vylepení duev-
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ního zdraví a sociálního postavení, spirituál- skuteènosti, s nimi se setkávají, jako onní praxe meditace mùe vést k sebepøesa- tologicky mnohem skuteènìjí ne hmotení a nakonec a k osvícení. Z toho dùvodu ný svìt, zatímco psychologové vysvìtlují
zaèali duchovní hledaèi pronikat do hindu- tyto zkuenosti spíe jako elementy osobní
istické a buddhistické spirituality a zaèali psyché nebo jako archetypy.
navtìvovat áramy indických guruù. Duchovní hledaèi je vnímali jako prùvodce Obrat k byznysu
do vnitøního svìta a povaovali je za nadøa- V souèasné dobì se hnutí lidského potenzené psychoterapeutùm.
ciálu pøesunulo z okraje spoleènosti do jeNìkteøí psychologové, jako napøíklad jího hlavního proudu a získalo kvaziCarl Gustav Jung a Erich Fromm, vytvoøili institucionalizovaný status skrze své repreteoretické spojnice s filosofií Východu. Ta- zentativní rady èi asociace, jimi jsou
to ivoucí syntéza byla ale vytvoøena uvnitø napøíklad Asociace humanistické psychopraktického, na zkuenosti zaloeného pøí- logie a stovky výcvikových organizací. Na
stupu psychoterapie. Terapeuti hnutí lid- postoj spoleènosti vùèi hnutí lidského poského potenciálu pouívali meditaci jako tenciálu mìlo velký vliv také osvojení jeho
doplnìk k rùstu a experimentovali s ní ve metod pøi výcviku uèitelù, v akademických
svých skupinách, zvlátì v Esalenu. K nej- kurzech a pøedevím v manaerských trévýznamnìjímu rozvoji dolo v Oshovì ninkových programech. Nejzajímavìjím
hnutí, které pøilákalo mnoho èelních te- a nejpøíznaènìjím rysem rozvoje hnutí lidrapeutù hnutí lidského potenciálu, vèetnì ského potenciálu v sekulární oblasti je jeho
Michaela Barnetta, zakladavliv na filosofii obchodu, jeho
tele hnutí Lidé, nikoli psypraxi a výcviková kolení.
chiatrie (People Not PsychiOsobní a manaerský výcvik se
atry). V jejich støediscích
stále více zamìøuje na emoèní
rùstu v Londýnì vznikla na
sféru a vyuívá pøitom kostry
zaèátku 70. let 20. století Radvybudované napøíklad z transníova terapie. Dále se rozakèní analýzy a technik výcvivíjela v Oshovì arámu do
ku vnímavosti, rozvoje mezilidsyntézy humanistické psyských dovedností, hraní rolí,
chologie, tantry, reichiánských
zpìtné vazby a skupinové dya buddhistických dechových
namiky. Filosofie obchodu je
cvièení a meditace.
ovlivnìna mìkkými hodnotaRoku 1994 pøijal
Dalí nová náboenská Michael Barnett
mi hnutí lidského potenciálu,
pozvání do Prahy.
hnutí, vycházející z náboenjako napøíklad vìtím dùrazem
ství Východu, zpoèátku psychoterapii spíe na zvládání stresu jako alternativy k pøepøehlíela nebo ji znevaovala. To se dìlo bujelé ctiádosti a soutìivosti.
zvlátì ve Velké Británii, zatímco ve SpoNavzdory dùrazu, které hnutí lidského
jených státech (hlavnì díky buddhistickým potenciálu vyvinulo v rozvoji osobnosti,
psychologùm, napø. Jacku Kornfieldovi) rozíøeném do oblasti duchovního rùstu,
byly psychoterapie a náboenská hnutí uchovalo si èasto svou orientaci na obchod
chápány jako sluèitelné a navzájem se obo- a podnikání. Napøíklad mnoství jeho pøíhacující. Tyto pozitivnìjí pøístupy vùèi vrencù nashromádilo bìhem ivota velký
výsledkùm psychoterapie jsou nyní roz- osobní kapitál a zaloilo úspìné komerèní
íøeny i v britském buddhismu. Vnì nábo- organizace. To je také pøípad mnoha skupin
enství zuitkoval Ken Wilber východní zameøených na rozvoj osobnosti. Zapojují
filozofii k vytvoøení transpersonální psy- se do obchodního poradenství a výcviku
chologie a Alberto Assagioli uèinil podob- manaerù. Pøíkladem je Fórum Landmark
nou vìc s psychosyntézou. Uvnitø západní (døíve est), spoleènosti WISE a Sterling
alternativní spirituality se vìtina skupin Management Systems, pøidruené ke Sciena hnutí, volnì øazených mezi hnutí Nového tologické církvi, Programmes Ltd., Lifevìku, také vejde pod irokou støechu hnutí spring, Silvova metoda kontroly mysli
lidského potenciálu podobnì jako mnoho a Tréninkové semináøe vhledu, vedené
pohanských a amanských skupin. Rozvoj Hnutím duchovního vnitøního uvìdomìa posílení sebe sama jsou toti klíèovými ní. Mnoho z tìchto skupin bylo zaloeno
pojmy i v magickém obøadu. Na oplátku proto, aby poskytovaly osobnostní rozvoj.
nìkteré z amanských léèebných technik Nicménì jejich zakladatelé a vìtina klientù
byly kladnì pøijaty psychoterapeuty, aèko- èasto pocházeli ze svìta obchodu a prodeli amané interpretují duchy a neobvyklé je. Tyto organizace jsou sociology nìkdy
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klasifikovány jako nová náboenství, aèkoliv ony samy se popisují pomocí sekulárních pojmù.
Mnoho tìchto výcvikù se na spiritualitu nezamìøuje pøímo a jejich duchovní
hodnoty mohou být skryté. Nicménì existují pokusy oslavovat Boha a mamon souèasnì. Pìknì to vyjádøil futurista (a nìkdejí
èelný pøedstavitel Transcendentální meditace) Peter Russell: Mým cílem je pøivést
vechny manaery IBM k záitku jich
samých jako Boha. Vedoucí pøedstavitelé
obchodní sféry se stále více zajímají o spiritualitu a vtìpují duchovní hodnoty svým
organizacím. Richard Barrett, vysoký úøedník Svìtové banky, je zároveò zakladatelem
Spoleènosti pro postupný duchovní rozvoj
Svìtové banky (World Banks Spiritual
Unfoldment Society). Èlenové této spoleènosti diskutují o osobnostním rozvoji, meditaci a reinkarnaci. Barrett vìøí, e spiritualita mùe zlepit základy firem a mùe
dokonce uzdravit národní ekonomiky. Stovky japonských firem uskuteènily spoleèný
meditaèní program prostøednictvím organizace Maháriho spoleèného rozvoje, která
má za své klienty nìkolik mezinárodních
korporací, podobnì jako je má poboèka
Oshova hnutí, Centrum pro uvìdomìní
v organizacích. Naopak v terapeutických
a duchovních centrech (napø. v Esalenu
nebo v Londýnském centru alternativ) se
pravidelnì konají akce a dílny zamìøené na
uvìdomování si úspìchu a postoje k penìzùm a spiritualitì.
Teprve èas ukáe, zda je mono sluèovat byznys, osobní rozvoj a spiritualitu tak
snadno a lehce, jak navrhují nìkteré z tìchto
experimentù. Sama etika rozvoje vlastního
Já míøí do dvou smìrù. Smìrem ven vede
vstøíc ke svìtu, k úspìchu a k dozrání ega,
je známý tibetský lama, zesnulý Èhögjam
Trungpa rinpoèhe oznaèil jako spirituální
materialismus. Souèasnì ale míøí i dovnitø
k duchovnímu rùstu, jen je zavren osvícením. To s sebou pøináí znièení nebo
pøekroèení ega. Celostnìjí filosofie, které
se nacházejí uvnitø hnutí lidského potenciálu a hnutí Nového vìku, povaují oba
tyto smìry jako sluèitelné: ego jako ovoce,
které je potøeba nechat uzrát (skrze naplnìní
tueb a ambicí), ne upadne do áru svìtla
meditace, které odhalí jeho iluzorní pùvod
a dovede nás ke skuteèné seberealizaci.

n

Poznámka
Tento text je souèástí Encyklopedie nových náboenství, sekt
a alternativní spirituality (editor Christopher Partridge, Lion
2004), její èeský pøeklad chystá k vydání roku 2006 nakladatelství Euromedia (tuto èást pøeloil Luká Halfar).
Mezititulky: redakce Dingiru.
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Ide skutoène o odbornú psychologickú pomoc?

TERAPIA POD¼A
DRAGOMIRECKÉHO
Ivana kodová a Zuzana kodová

Pojem regres sa v kontexte regresnej terapie pouíva vo význame návratu do minulých ivotov
(prípadne prenatálneho vývinu) take by bolo presnejie hovori o návratovej alebo reinkarnaènej terapii. Regresné terapie majú rôzne pomenovania, ale v princípe sa zhodujú - má sa
dosiahnu emoèné uvo¾nenie cez znovu preitie traumy z minulosti (prenatálnej a minulých
ivotov). Líia sa len v technikách, ako k takému stavu môu dospie (hypnotická, nehypnotická vizualizácia, bdelé snenie s predrozhovorom, auditing, regresná analýza apod.) a v dåke
sedenia od 2 do 12 hodín.
sporným lieèite¾ským praktikám - kinezio- èasnì. 12 Ale aké dôkazy nám definícia
Pri spracúvaní materiálov o regresných te- lógia, reiki, astrológia.
dáva? Aká cesta, aký kanál, kadia¾ vedie,
rapiách nás zaujala hlbinná abreaktívna psyako a èo ich prenáa? V celej teórii o tom
choterapia (HAP) Ing. Dragomireckého, Hlbinná abreaktívna psychoterapia
nie je zmienka a mozog aj neurológiu teória
vychádzajúca z dianetiky L. R. Hubbarda, V knihe Hlubinná abreaktivní psycho- ignoruje rovnako ako vetky ostatné teorezakladate¾a Scientologickej cirkvi.1 Dia- terapie Ing. Dragomirecký uvádza: Celá tické a praktické psychologické poznatky
netika je odborníkmi neuznaná moderná terapie má s urèitými odchylkami pùvod a fakty. V podobnom duchu sa nesie celá
veda o duevnom zdraví.2
v dianetice a s psychoanalýzou má spoleè- teória.
Serióznos Dragomireckého teórie sponé jenom to, e povauje za pøíèinu mnoha
Ing. Andrej Dragomirecký
problémù traumata pøoitá v minulosti. (...) chybòuje napríklad aj diskusia s psychoPod¾a údajov na http://www.spaceinfo.cz zlidovìlé názvy HAP: regres, návraty, ko- lógom doc. Vybíralom. V nej sa Dragomisa narodil v roku 1932, ije v Prahe a pred- la detekce, auditing na dálku, odvádìní recký odvoláva na nové poznatky fyziky
náa na katedre psychológie ÈVUT Praha pøivtìlených duí.8 Ïalej tvrdí, e ...praxe a odporúèa: ... pøeèíst si nìco o torzních
povinne volite¾ný predmet Informaèní te- HAP nasvìdèuje tomu, e èlovìk proívá ne polích, se kterými pøili akademici Aksimov
orie psychiky. iadne iné jeho prednáky, jeden, ale mnoho ivotù za sebou tak, jak a ipov asi v r. 1996 na jedné konferenci
publikácie, výskumné správy nie sú uvede- o tom hovoøí nìkteré východní duchovní Ruské akademie vìd. Na internetu to mùete
né. Ve¾mi nás udivilo, e na vysokej kole nauky, které reinkarnaci pokládají za nìco najít pod hesly Torsion Fields.13 Astroprednáa psychológiu ininier bez akade- samozøejmého. Podobnì se vyjadøovala fyzici nezávisle na sebe spochybnili teórie
mického psychologického vzdelania.
i køesanská bible jetì pøedtím, ne na tzv. torzných polí slovy o obskurních rusIng. Dragomirecký zaloil obèianske pøání císaøe Justiniána a ve spolupráci kých sbornících a pavìdì.14
zdruenia Èesko-slovenská spoleènost pro s papeem Vigiliem byly asi v roce 555 po
hlubinnou abreaktivní terapii a Spoleènost Kr. informace o reinkarnaci odstranìny. 9 Úèinnos HAP
aplikované filozofie so sídlom v Prahe. Toto tvrdenie je ovem zavádzajúce.10
Dragomirecký uvádza,15 e HAP je úèinná
Cie¾om je príprava auditorov a propagácia
Dragomirecký uvádza: ...psychologic- tam, kde je príèinou trauma preitá v midianetiky. Napísal dve publikácie s psycho- ká teorie osobnosti je vybudovaná pøísnì nulosti - neurotické a psychosomatické
logickou tematikou: Hlubinná abreaktívní axiomaticky na jednoznaènì definovaných obtíe, psychózy, deprese, pocity bezmocpsychoterapie - základy teorie a praxe, 3 pojmech.11 Pri skúmaní týchto axióm sme nosti, vztahové problémy, stres, fobie, bolesktorá vychádza z teoretických predpokla- nali na 123 stranách knihy Informaèní ti, alkoholizmus, toxikománie, sexuální dedov obsiahnutých v knihe Informaèní teo- teorie psychiky 97 definícií, 8 grafov, 27 viace. 16 Podmienkou úspenosti lieèenia
rie psychiky 4 - túto vak vydal a po dvoch vzorcov a 7 matematických viet, oznaèe- je dobre pripravený auditor s vyími
rokoch vo svojom nakladate¾stve Stratos. ných ako hypotézy alebo závery. Vyslovu- stupòami výcviku. Za nevhodné povauje
Organizuje pravidelne kurzy HAP.5
je v nich predpoklady vo forme matema- pouít HAP u matek ve vyím stupni tìhoAutor varuje psychológov aby jeho hl- tických viet a vzápätí sa pokúa ukáza ich tenství, protoe by to mohlo nìjakým zpùbinnej abreaktívnej psychoterapii nepri- pravdivos - vysvet¾uje jedno tvrdenie sobem nevhodnì pùsobit na plod ... není
pisovali svoje doterajie odborné psycho- predchádzajúcim alebo nasledujúcim, po- jisté, e u dítìte by dolo k abreakci právì
logické poznatky - túto chybu pod¾a neho jem definuje ïalou novou definíciou ale- tak, jako u matky. Zbytoèná je pod¾a Dranerobia laici, preto ich to predurèuje k väè- bo sa odvoláva na slovník v závere.
gomireckého aplikace HAP u lidí pod silPríkladom definície môe bý táto: ným vlivem farmak, drog, alkoholu, a pod.
iemu úspechu ako terapeutov.6 Zoznam
absolventov kurzov HAP 7 udáva 79 mien Informaèní kanál je cesta, po které jsou Zvlá negativnì púsobí psychofarmaka,
terapeutov - 19 je s vysokokolským vzde- informace pøenáeny. Jedním informaèním léky proti bolesti a nespavosti ... je s nimi
laním. Viacerí z nich inklinujú aj k iným kanálem lze pøenáet více informací sou- moné jít do minulosti, ale nemusí dojít

 &
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k abreakci ... doba pùsozvyuje (800 + 500), a au-  Mnohé výrazy HAP sú prevzaté z diabení lékù je z hlediska
ditor môe pracova v 3. netiky - tá pouíva asi 3 000 jazykových
monosti navození dobré
stupni s prevtelenými dua- novotvarov, napr.: clear, preclear, audit,
abreakce mnohem delí,
mi, t.j. duami, ktoré nema- dynamika, restimulácia engramov, ktoré sú
ne jak se mùe jevit pøi
jú momentálne svoje hmot- vysvet¾ované bene pouívanými psychobìném uívání... Je poné telo, a môe sa zaèa uèi logickými termínmi: Auditor = slovo odtøeba z hlediska HAP pøeauditova na dia¾ku. Do vy- vozené od latinského audio - slyet. V rámstat brát lék na mnohem
ieho stupòa postúpi, keï ci HAP je tak nazýván psychoterapeut, èím
delí dobu - mohou to být
urobí skúku z teórie aj pra- se naznaèuje, e jeho úkolem není klientovi
docela dobøe øádovì mìsíxe, predloí záznamy zo jeho záitky nìjak vykládat, vysvìtlovat.
ce. 17 Poïla Dragomirecvetkých auditingov a pred- jeho úkolem je jen naslouchat a vést. 22
kého teda môe by ena
vedie praktickú ukáku. A  V knihe Informaèní teorie psychiky je
ák (Ing. Andrej Dragoaj diea v poèiatkoch tehokeï zvládne 5. stupeò, do- príloha Slovník z knihy M. Mazura: Kvanmirecký) ...
tenstva vystavené silnému
zvie sa poiadavky na vy- titativní teorie informace, na ktorý sa pri
emoènému záitku abreakcie. A depresív- ie stupne a musí ich splni pred komisiou, definovaní pojmov Dragomirecký odvonemu alebo psychotickému pacientovi aby sa stal doèasne Uèite¾om a Starím Uèi- láva. V slovníku je vysvetlených 13 pojmov
odporúèa vysadi lieky, ak sa chce lieèi te¾om. Na prvý poh¾ad sa zdá, e ide - 6 z nich vyuíva v definícii slovo asociájeho terapiou.
o precízne prepracovaný systém dlhodobej cia. Dragomirecký nás vak zároveò dôPresnejie údaje o úèinnosti terapie prípravy na psychoterapeutickú dráhu. Ale razne varuje: Pozor! Výraz asociace má
neuvádza a neposkytuje iadne tatistické lektor výcvikov Ing. Dragomirecký nemá u Mazura jiný význam ne jak je definován
dáta s odôvodnením, e výskum je finanène akademické psychologické vzdelanie a ani v textu, týkajícím se psychiky. 23 Je takmer
nároèný a nemá na to èas. Za objektívny od úèastníkov jeho psynemoné sa v tejto terminodôkaz úèinnosti HAP povauje publikované choterapeutických kurzov
logickej spleti vyzna.
príbehy zo svojej terapeutickej praxe, sa psychologické vzdelanie
A pritom na jednoznaène
ktoré sú vak postavené výhradne na sub- nevyaduje. Na základe
definovanej terminológii
jektívnych výpovediach ¾udí, ktorých Ing. toho, èo vieme o dianetike,
autorovi osobitne záleí.
Dragomirecký lieèil.18 Tieto tvrdenia vak auditovaní a psychickej
Nadmerné pouívanie jazynemajú podobu preukázaných faktov. Môe manipulácii,20 vidíme rizikových novotvarov, nejedís aj o syndróm falonej pamäte: klient je ko zmeny myslenia, emonoznaènos pojmov, zjednopod vplyvom hypnózy, resp. hlbokej rela- cionálneho preívania aj
duené pravdy, polopravdy,
xácie schopný produkova akéko¾vek zá- správania adepta.
opakované frázy - to sú èasitky, ktoré povauje za skutoèné.19 I v psyto pouívané manipulatívne
chológii sa systematicky spracúvajú údaje Jazyk HAP
prostriedky.
... a jeho uèitel (L. Ron
o efektívnosti terapie aj na základe sub- Keïe jazyk je prostriedHubbard).
jektívnych výpovedí klientov - tie vak mu- kom myslenia, skúmali
Záver
sia spåòa základné metodologické kritériá sme aj jazykovú stránku tejto teórie a tera- Regresnú terapiu, dianetiku ani HAP sme
overovania. Popisované príbehy z HAP pie. Predkladáme nieko¾ko zaujímavostí:
nenali v iadnom preh¾ade psychoteratieto kritériá nespåòajú.
 V pojmosloví HAP je odborná psycho- peutických systémov ani v kapitolách o ablogická terminológia pouívaná vo svojom reakcii. Predpokladáme, e by tam boli
pôvodnom význame, ale súbene je jej pri- uvedené, keby boli odborne overené a úèinVýcviky v HAP
HAP má 8 kvalifikaèných stupòov. Zá- pisovaný úplne nový zmysel a význam. né. Hubbardova kniha Dianetika - moderkladný stupeò tvorí 500 hodín audit iných Príklad definície Dragomireckého: Psychi- ná veda o duevnom zdraví bola síce
osôb + 300 hodín auditing ako práca na ka je koneèný automat s definovaným cílem v èase prvého vydania (1950) bestsellerom,
sebe. V ïalích stupòoch sa poèet hodín èinnosti. 21
ale odborníkmi kritizovaná a odmietnutá
ako nevedecká.24 Auditing je postup poTeoretické základy
dobný abreakcii, ktorá bola poèas 1. a 2.
svetovej vojny populárna ako zdanlivo rý... 2.2. Základní teoretické pøedpoklady, resp. axiomy
chla a úèinná lieèba vojnových neuróz.
Teorie je zaloena na tìchto axiomech:
Uznávaný psychoterapeut Ferdinand Kno1. Základním cílem èlovìka je PØEITÍ- Tím je mínìno, e èlovìk myslí a jedná tak,
bloch 25 vak hodnotí abreakciu samu
aby v situaci, ve které se nachází, pøeíval pro nìj optimálním zpùsobem. (Poznámka:
o sebe ako neúèinnú, pokia¾ nevedie ku
Není v rozporu s tímto tvrzením skuteènost, e napø. voják za války obìtuje svùj
kognitívnej retrukturalizácii. Ale o takom
vlastní ivot s cílem, aby jeho strana zvítìzila. Podrobnìjí rozvedení tohoto axiomu
nieèom Hubbard ani Ing. Dragomirecký
mùete nalézt napø. v [3], v kap. o dynamicích.)
neuvaujú.
2. Pamì, kterou má èlovìk k dispozici, obsahuje v chronologickém
Zdenìk Vojtíek zaraïuje regresnú teuspoøádání vechno, co kdy proil.
rapiu do hnutia Nového veku (New Age)
[3] HUBBARD, L. Ron: Technical Bulletins Vol. 1-13 (New Era Publications, Inc., Copenhagen)

Z knihy: Dragomirecký, A.: Hlubinná abreaktivní psychoterapie - základy teorie a praxe.
Druhé vydání. Stratos, Praha 1994, str. 13.
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ð Dokonèení na dalích stranách
v rámeèku.
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Metoda, která umoòuje osobní rùst a odhaluje jeho duchovní souvislosti

MODRÁ ALFA
JAKO PRÁCE NA SOBÌ
Pavel Hlavatý

Modrá Alfa je název malé organizace, která poøádá nìkolik rùzných typù semináøù zamìøených
na osobnostní rùst; její základní semináø se jmenuje Objevování skrytých schopností a absolvovalo ho ji tisíce úèastníkù.
èeské pøedpony bohuel evokují jakoby a zdokonalovat nejrùznìjí aspekty duevní
Modrá alfa v kontextu
podezøelé obsahy tìchto pojmù: pod- ja- práce (zlepování pamìti, práce s prioritami
Modrou alfu je moné zaøadit do irího kési spodní, potlaèené èi ménìcenné prou- a èasem), zdraví nejenom vlastního (hledání
rámce neformálního hnutí lidského po- dy, ne- zase negaci). Klíèový je vìdomý pøíèin nemocí formou psychosomatiky èi tenciálu. Podle publikace Nevilla Druryho sestup, setrvání a hlavnì soustavná vnitøní lépe øeèeno - spirituální psychosomatiky,
Nové horizonty (která je tomuto feno- práce (tj. vytváøení a rozvíjení urèitých dále pak diagnostikování a podpùrné léèeménu vìnována) toto hnutí sdruuje pøe- struktur a postupù) v hladinách mozkových ní), sociální interakce (pracovní, partnerské
devím lidi, je usilují o odhalení vnitøních vln alfa (pøípadnì i théta), stavu bìném a obecnì mezilidské vztahy a výchova dìtí)
motivaèních sil, které se odráejí v chování hlavnì tìsnì pøed probuzením a po usnutí. i duchovního pøístupu - opìt nejenom a ovlivòují jej: návyky, strachy, intuice, Spontánnì ovem do tìchto hladin èlovìk k vlastnímu ivotu (hledání mnohovrstevpotlaèování (vytìsòování) - a snaí se po- opakovanì zlomkovitì sklouzává i bìhem ného kontextu prostøednictvím irího pochopit, jak tyto interakce fungují. Osobní bdìlého stavu. Na obdobných principech je hledu na vlastní ivot, prací s rùznými
rùst je zaloen zejména na pochopení zaloen také autogenní trénink, dále Silvo- osobními, rodinnými, generaèními i jinývnitøních stavù bytí, stejnì tak jako na va metoda, neurolingvistické programo- mi vzorci, reinkarnaèním konceptem ad.).
ovlivòování vnìjích projevù chování.
vání, v 90. letech u nás pùsobící Zlatá mysl
O hnutí lidského potenciálu (termín je èi dalí více èi ménì institucionalizované Vznik Modré alfy
Modrá Alfa vznikla v první polovinì devapouíván hlavnì v Severní Americe, Evro- semináøe, metody èi organizace.
pì a Austrálii) se hovoøí a píe v nìkolika
Dùleitý je zde dùraz na vlastní osobní desátých let a její zakládající a hlavní osobposledních desetiletích, u nìkterých osob- proitkovou zkuenost, která je do znaèné ností je Ing. Petr Velechovský (pùvodním
ností, v nìkterých knihách, technikách èi míry nepøenosná. V Modré Alfì se jedná povoláním strojní inenýr a kromì toho
spoleèenstvích se pøekrývá s daleko zná- o zkuenost na pomezí osobnostního rùstu i sportovní trenér, jeho technické vzdìlání
mìjím hnutím New Age, nicménì má (který je vnímán v kontextu autentických i praxe mají zásluný podíl na jeho schopvýraznì akademiètìjí a koncentrovanìjí sociálních vztahù, rodiny a jednoznaèného nosti jasnì a hutnì formulovat bez jakéhozázemí a v ádném pøípadì nejde o totoné dùrazu na osobní odpovìdnost a etiku) koliv tajuplného mlení). Nejprve pùsobil
pojmy.
a spirituality (hledání a vìdomí irích du- v obdobnì zamìøené organizaci Zlatá mysl,
kterou u nás po roce 1989 zaloili a vedli
Modrá Alfa - ve vztahu k výe uvede- chovních souvislostí).
nému citátu - cílenì a soustavnì pracuje
Struènì shrnuto se absolventi základ- manelé Bodákovi; ti svou aktivitu rozvis vlastním podvìdomím èi nevìdomím (obì ního semináøe Modré Alfy uèí vyuívat nuli na zkuenostech z australské emigrace.
ð Dokonèení z pøedchozí strany.
medzi alternatívne psychoterapeutické
postupy s náboenským presahom ako
reinkarnaèné terapie, ktoré sú diskutabilné a vo vedeckom svete neuznávané.
Uvádza aj mená regresných terapeutov:
dr. Fouèková, dr. Øíhová, lieèite¾ Jozef
Rudolf a Ing. Andrej Dragomirecký.26 Na
Slovensku je povaovaný za regresného
terapeuta Ing. Patrik Bálint z Martina,
iak Dragomireckého, a Michelle Zavarská.27 Spomenuté alternatívne metódy
sú v publikácii Alternatívní medicína monosti a rizika hodnotené zatia¾ ako
sporné, vedecky neoverené bez dôkazu
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objektívneho pôsobenia. Sú pravdepodobne
zaloené na placebo efekte, subjektívnom
zhodnotení zlepenia vlastného stavu klienta, prípadne na spontánnom uzdravení.28
Na základe uvedených faktov si dovo¾ujeme tvrdi, e HAP se podobne ako dianetika len snaí o dojem psychologickej
serióznosti a odbornosti. Takto vak môe
zavádza nielen laickú verejnos, ale aj
odborníkov k mylnému postoju a prijímaniu týchto terapií ako úèinnému spôsobu
pomoci samým sebe aj klientom.
n
Poznámky
1 Táto u nás neregistrovaná cirkev je povaovaná za manipulatívne spoloèenstvo pôsobiace v mnohých tátoch.
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- MACHÁÈKOVÁ, L., DOJÈÁR, M.: Duchovná scéna na Slovensku. UVSC, Bratislava 2001, str. 111.
HUBBARD, L. R.: Dianetika - moderní vìda o duevním zdraví. Návrat, Brno 1997.
DRAGOMIRECKÝ, A.: Hlubinná abreaktivní psychoterapie - základy teorie a praxe. Stratos - Spoleènost
aplikované filozofie, Praha 1992.
DRAGOMIRECKÝ, A.: Informaèní teorie psychiky.
Stratos, Praha 1994.
Týdenný základný kurz stojí asi 4 000,- Kè, cena
nieko¾kohodinového regresu je 1 000,- Kè.
DRAGOMIRECKÝ, A.: Hlubinná ..., str. 5.
http://www.volny.cz/jahelka.
DRAGOMIRECKÝ, A.: Hlubinná ..., str. 5.
Tamté, str. 10.
Dragomireckého tvrdenie je zrejme skomolenina toho,
e na Kontantinopolskom koncile - zaèal roku 553
po Kr. - sa diskutovalo o Origenovom uèení o preexistencii due. Koncil odsúdil v 12 bodoch niektoré
èasti Origenovho uèenia. Nelo ani o reinkarnáciu ani
o zmenu biblického textu.
http://www.volny.cz/psychoservis.
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Vytvoøení Modré Alfy nebylo primárnì
dùsledkem nìjakého konfliktu se Zlatou
myslí, obì organizace vedle sebe pùsobily
jetì øadu let (a do zániku Zlaté mysli),
a dokonce si vzájemnì uznávaly absolvování rùzných semináøù. Na vývoji Modré Alfy
byl ovem znát velmi intenzivní vliv zpìtné vazby - Ing. Velechovským zdùrazòovaná práce na sobì se týkala i jeho samého
a Modré Alfy jako takové.
Semináøe
Základní semináø Objevování skrytých
schopností byl pùvodnì koncipován jako
víkend doplnìný tøemi pokraèovacími sobotami èi nedìlemi konanými zpravidla ve
ètrnáctidenních rozmezích. Souèasná podoba jsou dva víkendy ve stejném intervalu.
Základní schopnosti (relaxace, sestup do
hladiny alfa apod.) byly vyuèovány bìhem
úvodního víkendu, následnì pak byly nové
doplòující techniky a øízené meditace
kombinovány s diskusemi o praktické
aplikaci dosud nauèeného i nejrùznìjích
tématech s akcentem na jejich duchovní
dimenzi; kombinace mentální a spirituální
roviny je ostatnì jedním z typických prùvodních znakù Modré Alfy. Vedle Objevování skrytých schopností se v nabídce
postupnì objevila øada dalích, od pùldenních po týdenní, od úzce tématických po
hlubí a irí rozvádìní základního semináøe. Je nutno zmínit, e semináøe Modré
Alfy patøily vdy k nejlevnìjím a jejich
absolventi je navíc mohli kdykoliv zdarma
navtívit znovu. Kromì toho se na rùzných
místech svépomocnì scházejí a tyto víceménì pravidelné aktivity mají formu diskusních, meditaèních èi podpùrných skupin.
Nepøenosnost záitkovì získaných
zkueností pomìrnì pøesnì ukazuje kniha
12 DRAGOMIRECKÝ, A.: Informaèní teorie..., str. 26.
13 http://psychologie.studovna.cz.
14 Konzultovali sme s astrofyzikmi RNDr. Kapiinským,
CSc., z Astronomického ústavu SAV v Bratislave
a s RNDr. Jiøím Grygarom, CSc., z Centra èásticové
fyziky Fyzikálního ústavu Akademie vìd v Prahe.
15 http://www.volny.cz/psychoservis.
16 HAP a iné sporné metódy sa vyznaèujú prehlasovaním,
e sú vemocné a môu vylieèi vetko, zatia¾ èo jednotlivé odbory klasickej medicíny aj psychológie sa
snaia odborne diagnostikova a následne pecifikova
najúèinnejie terapeutické metódy zamerané na konkrétny problém.
17 http://www.volny.cz/psychoservis.
18 Na základì elektronické korespondence.
19 VOJTÍEK, Z.: Encyklopedie náboenských smìrù
a hnutí v Èeské republice. Portál, Praha 2004, str. 291.
20 RÙIÈKA, J.: Auditing v dianetice. In: Konfrontace èasopis pro psychoterapii, 2001, str. 35, a Nová pøítomnost 5/1998.
21 DRAGOMIRECKÝ, A.: Informaèní teorie..., str. 24.
22 DRAGOMIRECKÝ, A.: Hlubinná ..., str. 36.
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Modrá Alfa, která obsahuje pouhý
záznam jednoho bìného základního
semináøe z roku 1996. Slouí spíe
jako opakovací manuál pro absolventy semináøe, èi doplòující ètení
pro ty, kteøí absolvovali obdobný
semináø nìkde jinde - a snad také
jako pomùcka pro ty, které základní
nabídka zaujme, semináø je zajímá,
ale chtìli by se o nìm pøed jeho absolvováním podrobnì informovat.
Popisované dìje mohou vak být pro
nepouèeného ètenáøe zvenèí pøíli
abstraktní, neuvìøitelné èi pouze nenapodobitelné. Schopnost praktického vyuívání øady technik toti
posiluje jejich úspìné zvládnutí na
semináøi spojené právì s pøímou
Ernestína a Petr Velechovských.
osobní zkueností. Napøíklad diahttp://www.volny.cz/modraalfa
gnostikování rùzných nemocí (u neznámých a nepøítomných osob) je na semi- lze zneuít a následky tohoto zneuití ponáøi natolik úspìné, e jednoznaènì pøe- nese dotyèný v prvé øadì sám.
n
kraèuje hranice statistické pravdìpodobVýbìrová bibliografie
nosti.
SEIFERT, A. L., SEIFERT, T., SCHMIDT, P., Aktivní imaSemináø sám je koncipován tak, aby
ginace, Portál, Praha 2004.
zúèastnìným ponechal svobodnou vùli VOJÁÈEK, Karel, Autogenní trénink, Avicenum, Praha 1988.
José, STONER, Robert B., Èlovìk léèitel, Pragma,
a spoléhá na jejich vlastní úsudek. Pøi- SILVA,
Praha 1996.
stupuje-li toti nìkdo k tìmto poznatkùm VELECHOVSKÝ, Petr, HAVELKA, Jan, Modrá Alfa, BEN
- technická literatura, Praha 1996.
a zdrojùm jako houba, která pouze nasává
DRURY, Nevill, Nový horizont, Votobia, Olomouc 1996.
a vstøebává, ani je pøitom schopna vlast- SILVA, José, MIELE, Philip, Silvova metoda kontroly mysli,
Pragma, Praha.
ního pøístupu, aplikace, korekce èi odmítJUNG, C. G., Transcendentní funkce, in: JUNG, C. G., Výnutí, mùe velmi lehce sklouznout na robor z díla II - Archetypy a nevìdomí, Nakladatelství
Tomáe Janeèka, Brno 1997.
vinu manipulace se svým okolím, pøípadSHAKTI GAWAIN, Tvùrèí pøedstavivost, Pragma, Praha
nì i nìèeho horího. V nìkterých jiných sys1991.
témech je toti mnohdy i opakovanì slyet TEPPERWEIN, Kurt, Umìní lehce se uèit, Stanovum, Pelhøimov 1993.
tvrzení, e se tyto techniky zneuít nedají,
OCONNOR , Joseph, SEYMOUR, John, Úvod do neurolingèasto dokonce v kombinaci s líèením eticky
vistického programování, Institut pro NLP, Praha 1998.
pochybných pøíkladù úspìné manipulace. LÜBECK, Walter, Základní kniha - spirituální neurolingvistické programování, Pragma, Praha 1996.
Je proto dùleité, e na semináøích Modré National Geographic 3/2005.
Alfy je opakovanì zdùrazòována vlastní odPavel Hlavatý je nezávislý novináø, základní semináø
povìdnost, vèetnì dùrazného pøipomínání
Modré Alfy absolvoval na pøelomu let 1994 a 1995.
faktu, e èehokoliv, a tedy i tìchto technik,
23 DRAGOMIRECKÝ, A.: Informaèní teorie..., str. 126.
24 VOJTÍEK, Z.: Encyklopedie..., str. 258-261; MACHÁÈKOVÁ, L., DOJÈÁR, M.: Duchovná scéna... str.
111-126.
25 KNOBLOCH, F., KNOBLOCHOVÁ, J.: Integrovaná
psychoterapie v akci. Grada, Praha 1999, str.160.
26 VOJTÍEK, Z.: Encyklopedie..., str. 290.
27 http://www.spaceinfo.cz; VOJTÍEK, Z.: Netradièní
náboenství u nás, Dingir, Praha 1998, str. 111-112.
28 HEØT, J. a kol.: Alternatívní medicína - monosti a rizika. Grada, Praha 1995, str. 91-101, 170.
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t é m a
Reportá z víkendového holotropního dýchání

DÝCHÁNÍM
K CELISTVOSTI
Zdenìk Vojtíek

domí, jednoty veho lidstva èi celého svìta
apod.
Hlavní ale je, e se - jak øíká Lída - pøi
holotropním dýchání rozvíjí komunikace
s tìlem a duchem. Holotropní toti znamená smìøující k celosti, a tím je mínìna celistost mysli, tìla i ducha. Mysli dáváme v bìném ivotì pøíli velký prostor
a ona se tak stává hlavní pøekákou komunikace s tìlem a duchem. Není tøeba se
o nic starat, jen se zbavit závislosti na mysli - tìlo si pøi dýchání samo øekne, co chce.
A tím hlavním, o co v holotropním dýchání jde, je zbavit tìlo energetických blokù. Podle Lídy (a vlastnì u podle profesora Grofa) se toti v nás vytváøejí bloky, protoe energie nemùe volnì proudit: napø.
dítì má strach z bolesti, zatají dech, tím se
v nìm nahromadí energie a vytvoøí blok.
Bloky se spojí do vrstvy, která nás sice
chrání pøed aly, ale zároveò nás oddìluje
od radostí. Pøi holotropním dýchání je
mono bloky prorazit, negativní záitky
odít, a tím se jich zbavit. Neodijí se naplno v realitì, ale zmizí jejich energie. Lída
øíká, e velká výhoda je v tom, e bloky
mizí v chránìném prostøedí. Kdy tøeba dýchající hroznì køièí, moná proívá, e ho
nìkdo vradí. Proívá to ale v chránìném
prostøedí, je hlídán a mùe ze sebe tu energii vykøièet.
Kdy se tìlo pøi holotropním dýchání
zbavuje namìstnané energie, pokraèuje dále

Za posledních patnáct let jsem o holotropním dýchání mnohokrát èetl jak od jeho tvùrce Stanislava Grofa èi zastáncù, tak
od kritikù, mnohokrát jsem o nìm slyel vyprávìt, vidìl jsem
o nìm nìkolik dokumentù - ale dosud jsem ho nezail na vlastní kùi. Po pravdì øeèeno, vyzkouel jsem na sobì sice leccos, ale na holotropní dýchání jsem nikdy nemohl sebrat dost
odvahy. A teprve v pátek 2. prosince 2005 jsem se ocitl v autobuse na cestì do jihoèeské Nesmìnì. Jel jsem dýchat.
V Èeských Budìjovicích mne èekala paní hezká, ale i dìsivá, aby se nae emoce na
Chráanská, do Nesmìnì mne vzala au- tyto rùzné druhy hudby mohly navázat.
tem a cesta byla tím pádem velmi pøíjemV stavu zmìnìného vìdomí bude nìná. PhDr. Lída Chráanská (59) vystudova- kdo spíe proívat city, vizuální typ uvidí
la andragogiku. A do svých 50 let byla - obrazy, jiný se bude spíe pohybovat. Je ale
podle svých slov - hledajícím ateistou. pravdìpodobné, e vichni zaijeme vechAle ji pøed hlubokým náboenským záit- no, by v nestejné míøe. Také obsahy nakem, který jí v Brazílii otevøel oèi pro du- ich záitkù budou rùzné. Mezi dýchajícíchovní rozmìr ivota, se stala aèkou Sta- mi se objevují biografické záitky (od naronislava Grofa, autora holotropní terapie. zení), prenatální a perinatální záitky (od
V letech 1989-1992 u nìho absolvovala poèetí do porodu a záitky porodu), objekurs, bìhem nìho mnohokrát dýchala. vují se také záitky, které nìkdo mùe inKdy jsme vystoupili z auta pøed nesmìò- terpretovat jako minulé ivoty, i záitky
ským statkem, bylo mi jasné, e jsem ve transpersonální - záitky kolektivního vìzkuených, a dokonce i velmi sympatických
rukou. Vedle strachu jsem se zaèal i malièStanislav Grof,
ko tìit.
nar. 1931 v Praze, vystudoval lékaøství na Univerzitì Karlovì. Pùsobil jako psychiatr nejprve v Kosmonosích
Veèer na statku
a pozdìji v praském Výzkumném ústavu psychiatrickém,
Statek v Nesmìni stojí o samotì mimo veskde získal bohaté zkuenosti s experimentálním i klinicnici a není jetì zcela opravený. V osm hokým vyuíváním LSD. V roce 1967 odjel do USA, aby
din veèer se úèastníci víkendového prograzde ve Výzkumném psychiatrickém støedisku v Baltimoru
mu holotropního dýchání scházejí v jeho
pokraèoval ve svém zkoumání zmìnìných stavù vìdomí
hlavní místnosti. Je útulná, s krbem, knihovza pomoci psychedelik. Po ruské invazi do Èeskoslovennièkou, hudební aparaturou a mnostvím
ska zùstal v USA v emigraci. V Marylandském výzkummolitanových matrací. Je nás zatím 14 (nìném psychiatrickém ústavu se zabýval mj. monostmi
kteøí z tìch, kdo ji mají s dýcháním zkuepøipravit pomocí psychedelických záitkù pacienty s infaustní prognózou na smrt.
nost, toti pøijízdìjí a bìhem noci) návStal se rovnì profesorem psychiatrie na Univerzitì J. Hopkinse v Baltimoru. Pozdìji,
tìvníkù a dr. Chráanská. Mezi úèastníky
po veobecném zákazu práce s psychedeliky, odchází r. 1972 do Esalen institutu v Big
jsou dvì Nìmky a také student, který jim
Sur v Kalifornii, kde se svou enou Christinou vypracovává techniku holotropního
pohotovì pøekládá do angliètiny.
dýchání, která umonila navozovat zmìnìné stavy vìdomí bez pouití drog. Manelé
Pøedstavujeme se a domlouváme se na
Grofovi pak organizovali v Esalenském institutu výukové a výcvikové programy,
vzájemném tykání. Lída Chráanská nejkterých se zúèastnilo mnoho významných osob sympatizujících s transpersonální orienprve vypráví o sobì a pak líèí, jak bude zítra
tací. S Maslowem a Sutichem zaloil Grof Spoleènost pro transpersonální psychologii
holotropní dýchání probíhat. Budeme dýa na konci 70. let Mezinárodní transpersonální spoleènost, jejím se stal pøedsedou.
chat rychle a hluboce, take pøejdeme do
V roce 1992 uspoøádal v Praze 12. Mezinárodní transpersonální konferenci. V souèasné
stavu zmìnìného vìdomí. Bude hrát hlasidobì má Grof soukromý instutut v Mill Valley u San Franciska, kde se vìnuje zejmétá hudba, zpoèátku hodnì rytmická, aby nás
na profesionálnímu výcviku v holotropním dýchání a v transpersonální psychologii.
povzbuzovala k dýchání, pozdìji taková,
Stanislav Kratochvíl, Základy psychoterapie, Portál, Praha 2000, str. 100-101.
aby vyjadøovala rùzné emoce. Bude tedy
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Lída, projevuje se to rùznýsi, e daleko víc ne dýchání
mi køeèemi a bolestmi, kamì ovlivòuje hudba. Je stralem, pláèem, nìkdy dokonce
livì nahlas, celý statek hudi zvracením. To ve je nabou vibruje, vibruji také já.
prosto pøirozené a je tøeba
V úvodní fázi je velmi agredát tomuto vemu volný prùsivní. Moje tìlo bouølivì rechod. Køeèe a bolesti je tøeaguje - moná spíe na rytba prodýchat (tj. dýchat dál
mus, moná na vìtí dávku
a jetì intenzivnìji), nebo
kyslíku v krvi a v mozku.
pak èasem ustanou. UvolA tak èi onak, z pohybu
nìní energie v jednotlivých
mám stále vìtí radost. Neèástech tìla pomáhá tzv.
pohybuji se u jen v ose tìla,
body work (práce s tìlem) dìlá mi radost i chvìní a
facilitátor nebo sitter pomápøíèné pohyby, take se rùznì
hají dýchajícímu protitlaotáèím na bok i na bøicho.
kem na místech, kde se enerVe je pøíjemné, uvolòující,
Statek v Nesmìni a jeho strom.
Foto: David Neff.
gie uvolòuje.
ale dost namáhavé. VzpomíNakonec Lída mluví
nám si, e vèera veèer nìkdo
o tom, e holotropní dýchání pøechodnì vrstvy vìdomí pracují k naemu dobru, ale øíkal, jak tìká práce dýchání je. Cítím, jak
zcitlivuje vnímání. Trvalejí zmìny, které v normálních situacích se nedostanou ke mì bolí tøísla, ale nedbám toho, lítám po
nastávají díky uvolnìní tìchto energetic- slovu. Proto je tøeba mysl a posuzování po- matraci, z boku na bok, ve stále vìtích rozkých blokù, jsou patrné ve vìtí citlivosti tlaèit - tøeba právì holotropním dýcháním. kmitech. Jednu chvíli se mi rozpohybují
ve vnímání sebe i okolí, co se mùe pro- Ve zmìnìném stavu vìdomí pak mohou na- ruce, samovolnì jimi krouím a uvìdomujevit i hlubím ekologickým nebo spirituál- stat ozdravné procesy. Také Petr upozoròuje ji si, e nejsem schopen rozpoznat, zda
ním cítìním.
na køeèe a monou bolest - to ve je v po- krouím po smìru nebo proti smìru hodiVeèerní sezení trvá asi dvì hodiny. Po øádku. Je to dùkaz, e se v èlovìku nìco nových ruèièek.
nìm vytváøíme dvojice: jeden ze dvojice dìje.
Je mi jasné, e jsem v transu, ale pøesto
bude dopoledne dýchat, druhý mu bude tzv.
My ostatní v kruhu postupnì øíkáme, jak dobøe vnímám okolí. I v hluèné hudbì
sitterem - èlovìkem, který ho hlídá, dává se kdo cítí. Pøiznávám se (stejnì jako nì- slyím, jak nìkdo blízko mne vytrvale køièí.
mu pití, dovede ho na toaletu, pøípadnì za- kteøí dalí), e mám strach. Petr to komen- Vnímám, e se vedle mne potichu pohybuvolá pomoc. Má chránit dýchajícího a jeho tuje slovy, e pøed touto metodou je tøeba je mùj sitter Radek, upravuje mi poltáø,
prostor - aby neublíil sobì a aby jemu mít respekt, úctu. Pøijídí Jarda, lékaø, tøetí stará se, abych nespadl z matrace. Jsem
neublíil nìkdo jiný. Odpoledne se role z facilitátorù. Pøítomnost lékaøe je dobrá, schopen se na matraci narovnat tak, abych
vymìní. Vìtina ve dvojicích ji pøijela. øíká Lída. Jarda bude mít navíc na starost byl aspoò chvíli uprostøed. Vzpomínám, e
My, kdo jsme zatím sami, uvidíme ráno, hudbu.
nám Lída vèera veèer øekla dobrou a patkolik lidí vlastnì jetì dorazí.
Pøipravujeme si na pohodlných tenkých nou zprávu. Obì znìly stejnì: Neztratíte
mìkkých matracích leení. Vái si átek kontrolu. Je tedy pravda to, èemu jsem
Pøíjemné dopoledne
pevnì pøes oèi, ale pøesto mne v následu- nechtìl vìøit, kdy jsem o holotropním dýDo nového dne se mi moc nechce, ale esky- jících hodinách zlobí, kdy se mi pøi di- chání èítal a slýchal: e stav zmìnìného vìmácká rozcvièka a dalí høíèky na snìhu vokých pohybech posouvá. Na sobì mám domí je tak jemná a tenká slupièka, e je
mne povzbuzují. Lída je bájeèná - nejen e tepláky, trièko, mikinu. Pøikrývám se spacá- pod ní moné stále hmatat realitu.
se zahøíváme, ale i uvolòujeme. Je legrace kem. Jsem docela rozechvìlý: zaèíná to
Zvedám ruku na znamení, e nìco chci,
a pohoda, rádi se ráno vidíme. Uvìdomuji hlavní, to, k èemu jsem se patnáct let ne- Radek mne za ni bere a naslouchá. Pomáhá
si, jak je mi milé dìlat to, co ostatní, a patøit mohl odhodlat.
mi si sednout, ale já mluvím hroznì tìko.
do houfu.
Nejdøív relaxujeme. Pøedstavujeme si, Nakonec se mi pøece jen podaøí poádat
Ukazuje se, e úèastníkù je 19 a e nám jak dech postupnì vniká do vech èástí tìla. o pití. Dva mi pomáhají pít. Uvìdomuji si,
kromì Lídy budou pomáhat jetì dva dalí Relaxaèní hudbu pak vystøídá velmi hlasi- e s tìlem sice krásnì komunikuji uvolfacilitátoøi, kteøí pøijedou bìhem rána. tá a rytmická. Kdosi z facilitátorù opakuje nìnými pohyby a e z nìj mám skuteènì
Dostávám se do jediné trojice s Hankou instrukce: hluboce a rychle dýchat, aby se takový pocit, jako nikdy pøedtím, ale e mne
a Radkem. Oba jsou mladí a oba u nìkdy krev hodnì okyslièila.
zároveò toto tìlo moc neposlouchá.
dýchali, Hanka naposled pøed esti lety, co
Zkouím dýchat pøesnì tímto zpùsoOpìt dýchám a opìt mám radost z uvolodporuje èasté námitce o tom, e se na ho- bem. Zpoèátku se vnitønì tøesu, mám strach nìní a pohybu. Uvolnilo se mi u celé tìlo.
lotropní dýchání vytváøí návyk. Dopoledne a patný pocit, jako by se mnou nìco bojo- Na rukou a nohou cítím pøíjemné brnìní.
bude dýchat Hanka a já, Radek nám bude valo. Dost brzy to ale mizí a já se zaèínám Mám jednoduché a prùzraènì èisté mylesitterem obìma. Stejnì jako vichni dý- hýbat. Nejprve nohama: uvolòují se mi ky: myslím na rodinu a tìím se, a se s ní
chající tedy nesnídám.
a pohyb mi vyslovenì dìlá radost. Zaèínám zítra veèer shledám, myslím na to, e v ponPøed dýcháním jetì sedíme v kruhu. zaívat pøíjemné pocity, i kdy si dost dìlí mám pøednáet v Jablonci, a s vdìèností
Pøijídí dalí facilitátor, Petr. Mluví o ener- dlouho uvìdomuji dvì rozdílné èásti tìla - si uvìdomuji, e se snad ve mnì nenajdou
gii a o blocích. Øíká, e nevìdomí a hlubí nohy mám uvolnìné, ruce a trup ne. Øíkám ádné bloky ani negativní energie. Je
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mi fajn. Je mi uvnitø klidnì
se pozdìji ukáe) i hodiny vya tie jako v chrámu nebo jako
trvale køièí. Divoce se zmítá,
pøi modlitbì. Pøemáhá mne to
co chvíli mlátí hlavou do pola usínám. Druhý den mi Lída
táøe, který jí její sitter natìstí
øekla, e v tuto chvíli jsem
pohotovì podstrkuje tam, kde
mìl fialové rty a e to snad
je potøeba. Mlácení hlavou
byl onen povìstný hluboký
støídá s rychlým, rytmickým
jógický spánek.
zvedáním pánve. Trvá to nekoneènì dlouho. Uvauji, jak
Pak zase dýchám. Lehce
to spolu s køikem musí být vyse dostávám do extáze. Pak
èerpávající a moná i bolestivé.
zase zvolòuji, protoe se cítím
Do podobnì divokých stapøíjemnì unaven. A jetì nìvù postupnì upadají skoro
kolikrát. Nekøièím, ale hlas
vichni, i kdy tøeba ne na tak
obèas pouívám na jednom
dlouhou dobu. Místnost je natónu. Je mi pøíjemné dlouze
jednou plná pláèe, zoufalého
mruèet, zatímco mé tìlo s seNesmìò a její atmosféra. Zcela vlevo dr. Lída Chráanská.
køiku a vím pronikající rytbou zmítá.
Foto: David Neff.
mické hudby. Zaèíná se stmíUvìdomuji si, e se hudba promìnila. Znìjí spíe housle, hudba je èívám: píi domù, ètu si a dávám si dohro- vat a v eru svítí umìlohmotné kyblíky od
uklidòující. Najednou se ozývá zpìv. Lid- mady mylenky a zápisky. Nìkdo el na velkého balení jogurtu, které má kadý
ské hlasy mi vhánìjí slzy do oèí, jsem dojat, procházku - také bych docela vyel ven na dýchající u sebe pro pøípad, e by zvracel.
úplnì namìkko. Vzpomínám si na avizova- sníh, ale necítím se na to dost silný.
Nìkteré kreace dýchajících pùsobí komicky
ný záitek kosmického vìdomí a dobøe
Nyní jsem tedy spolu s Hankou sitter (tøeba kdy Michal tanèí s nìjakou dekou,
ho v tom euforickém stavu chápu.
a hlídáme dýchajícího Radka. Úvodní re- pøehozenou pøes záda, a vypadá jako velZdá se mi, e se mi u dlouho chce na laxace se úèastníme stejnì jako dýchající. bloud), celkovì na mnì ale padá dìs. Ryzáchod, ale teï na to snad mám koneènì Hlasitá hudba pak zazní podobnì jako do- chle zmizela moje pohoda z dopoledního
èas. Zvedám ruku a Radek mi pomáhá vstát poledne a Radek se celkem brzy zaèíná záitku a úleva z toho, e jsem ráno pøekoa jít. Jde mi to stranì tìko. Vùbec se ne- hýbat. Sleduji, jaké vykonává pohyby. Èas- nal strach. Zase se bojím - tentokrát ale
orientuji. Nemohu sejít po dvou schodech to se v sedu tøese. Pracuje s velkým úsi- o dýchající. Nìmka Ingrid, která je nyní sitven z místnosti, ani kdy mne Radek drí lím, a se potí. Peèuje o nìj spí Hanka ne terem stejnì jako já, má moná podobné
pocity a zhluboka se rozpláèe. Pláè jí naa pomáhá mi. Nemohu si vzpomenout, co já, a tak mám èas se dívat po ostatních.
mám dìlat s nohou tak, aby sestoupila
Moje pozornost se poøád obrací na vy- konec brání v sitterování, a tak Lída ádá
sokou dívku Katku. Dlouhé minuty (a jak mne, nadbyteèného sittera od Radka, abych
o schod ní.
Na záchodì si snímám átek a Radek
mi na zpáteèní cestì øíká, e ho u nepotøePodvìdomí pracuje pro nás (rozhovor s Ing. Petrem Pacovským)
buji. Budeme konèit. Pomáhá mi lehnout
Petøe, ráno jsi øíkal, e hluboké vrstvy pracují pro nae dobro. Jak jsi to myslel?
si. Hudba je nyní velmi klidná. Relaxuji
Myslím si, e podvìdomí a nevìdomí stále øeí nevyøeené vìci. Pøi zámìrné-vìdomé
a je mi dobøe. Cítím se hodnì unavený, maèinnosti èlovìk podvìdomí vyuívá. A ono má sice obrovskou kapacitu, ale musí-li
látný, jako rekonvalescent. Hlava mne kutolik slouit vìdomí, nemùe pak tolik dìlat svou hlubí práci na nevyøeených
podivu nebolí, prsty pøíjemnì brní.
vìcech. Podvìdomí pak aktivnì øeí vìci ve spánku (integruje vzpomínky ), ale
Lída roznáí voskovky, pastelky a ètvrtk tìm nejvíce zapomenutým (a pøitom tøeba silným) vìcem se prostì nedostane.
ky papíru - kreslím tedy mandalu tak, jak
A k tomu, aby se tyto zapomenuté, a pøesto nás na emoèní úrovni ovlivòující záleitosti
nás vèera instruovala. Nemìl jsem ádnou
otevøely a èistily, slouí od pradávna zmìnìné stavy vìdomí. A v holotropním dývizi, a tak vyplòuji jenom støíbøitou prázdchání pouívaná hudba rùzných etnik má právì smysl v tom, aby se v nás mohly odnou plochu a na ní luté oblouèky, které vykrýt rùzné záitky, vzpomínky a to nejen patné, ale i ty dobré - související s naimi
jadøují rytmus. Konèí i ostatní dýchající,
hodnotami. Take pøi tomto záitku se èlovìk nejenom mùe èistit, ale mùe si více
i oni kreslí svoje mandaly a kdosi pøinesl
uvìdomovat své já své hodnoty a to, kým opravdu je.
doprostøed místnosti jídlo.
Jak rozumí slovu energie, které se tady tak èasto uívá?
Lída mìla pravdu: moje citlivìjí smysVechno je energie, i mylenka je energie. Energie je dobrá, kdy proudí a kodlivá,
ly (a také hlad) zpùsobují, e si müsli s joje-li nìkde blokovaná. Napøíklad zadrovaný vztek je hromadìní energie. Udìlá se
gurtem nìkolikrát pøidávám, aèkoli ho norklubíèko stresu a to se pak mùe pøi opakování tée situace somatizovat. Holotropní
málnì vùbec nemusím. Kolik je hodin?
terapie uvolòuje energii klubíèka a podle mì pomáhá i tam, kde u dolo k somaOdhaduji, e uplynula asi hodina a pùl,
tizaci. Pøi holotropní terapii jde o to, aby se záitek vynoøil a byl pøeveden blízko
nanejvý dvì. Ve skuteènosti je u jedna.
k vìdomí. Kdy se nechá odít, jakoby se proije znovu, ale ji bez kodlivých následkù
Dýchali jsme ètyøi hodiny.
- v chránìném prostøedí - tak ztratí energii. Èlovìk znovu proije svùj porod, znovu je
tøeba znásilnìný Vzpomínka zùstane, ale ji není obalena tou energií / emocí. Ji to
Odpoledne: násilí ve jménu víry
není blok, jen vzpomínka.
Odpolední dýchání zaèíná ve ètvrt na ètyøi.
Pøipravil Zdenìk Vojtíek.
Podobnì jako ostatní ve volném èase odpo-
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Body work má stimulovat (rozhovor s MUDr. Jaroslavem Kursou)
Proè vlastnì dìlá body work?
Proces holotropní terapie ve vìtinì pøípadù probíhá sám a my se do nìj snaíme
zasahovat co nejménì. Ale ve druhé èásti se nìkdy zadrhne a body work pomáhá ho
posunout dál tak, aby dospìl ke katarzi, a tím se dokonèil. Doteky tedy nejsou zklidòující, ale stimulující.
Ti lidé vypadají, jako by jim byl body work hodnì nepøíjemný.
Jde o to pøidret dýchajícího v podpùrných nebo omezujících polohách. Záleí na
facilitátorovi, aby vìdìl, co se s dýchajícími dìje. Mohou to cítit jako nepøíjemné,
protoe jsou v rezonanci s energií, a je tøeba jim pomoci to emoènì zvládnout. Bolest
je oèiující a to se pøi sharingu potvrzuje. - Nìkdy jsou lidé smutní z toho, co tady
vidí. Ale kdy se dostává do kontaktu s podvìdomím, jsou nìkteré vìci prostì
nepøíjemné. Ideální je vyrovnat se s nimi ve stavu zmìnìného vìdomí. Proto je tady
co nejvíce chránìné prostøedí a proto tady zùstáváme po dýchání a do druhého dne.
Nejde jenom o metodu, ale i o vechno kolem - vzájemnost, úèast, facilitování.
A snaíme se také záitky co nejménì interpretovat. To musí udìlat kadý podle sám
své víry.
Zmiòoval ses jetì o jednom druhu body worku.
Tomu se øíká focusovaný body work. Zatlaèí se pøesnì na to místo, kde se energie
somatizovala. Tady mám výhodu, e jsem lékaø a e vím, kde mohu zatlaèit. A vdycky
mám takovou polohu, abych ten tlak mohl kdykoli zastavit.
Pøipravil Zdenìk Vojtíek.

Ingrid zastoupil u druhé Nìmky. Ta právì
dýchá.
Atmosféra, která mi pøipadá tak dìsivá,
zanechává facilitátory v klidu. Vichni tøi
obcházejí místností, rozsvìcí svíèky a pomáhají u nejtìích pøípadù. Pøi kadém
setkání se dotýkají a nìco si eptají. Lída
mi pozdìji øíká, e si takto sdìlují své dojmy
o dýchajících.
Nìmka, u které sedím, dýchá velmi klidnì a chvílemi i spí. Vím, e bych jí mìl
povzbudit k rychlejímu a hlubímu dýchání, ale nejsem toho schopen. Jsem stále
více zmatený a zarmoucený. To, co se zde
s dospìlými, svéprávnými lidmi dìje, mi
pøipadá ílenì nezodpovìdné, nebezpeèné
a vlastnì pro nì i pokoøující. Neodbytnì se
mi vnucuje srovnání s dramatickými scénami vymítání ïábla, které jsem kdysi vidìl
v nìjakých filmech, anebo s vymítáním démonù ve spoleèenstvích extrémních letnièních køesanù.
Vzpomínám na to, co øíkala vèera Lída
a dnes Petr a i ostatní, a napadá mne, e se
vlastnì nacházím v podivuhodnì náboenském shromádìní: obklopuje mne víra
v existenci jakési energie, víra v energetické
bloky, víra v èakry, víra v kladný potenciál
èlovìka i víra ve schopnost holotropního
dýchání tento potenciál uvolnit. Zdá se, e
tuto víru vichni kolem mne sdílejí a e je
jim tak pøirozená, e si ji snad ani neuvìdomují.
Ano, zdá se mi, e jedinì v tomto náboenském kontextu má holotropní dýchání
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smysl. Ale uvauji dále, zda má èlovìk vùbec právo se ve jménu náboenského obrazu dopoutìt takového násilí a uvolòovat
(a moná dokonce tvoøit) vechny tyto bìsy.
Dobøe, polemizuji v duchu s Lídou i Petrem,
i kdyby ta vae energie reálnì existovala,
kde berete tu jistotu, e ony hypotetické
bloky ruíte a nikoli vytváøíte? Tuím, e
odpovìï by smìøovala k tomu, e dýchající
mají nakonec pozitivní záitky a e se jako
pozitivní úèinky holotropního dýchání èasem projeví. Euforický stav, který pøirozenì
nastane po pøekonání stresu, mi ovem jako
pøesvìdèivý dùkaz nepøipadá.
Hudba mi zaèíná být hodnì nepøíjemná
a bolí mne hlava. K plaèící Ingrid pøichází
statný Jarda a dìlá body work. Chvílemi to
vypadá, e se spolu perou, Ingrid se brání
a Jarda ji nakonec na dlouhé minuty zalehává. Nechce se mi vìøit, e to mùe Ingrid
jakkoli pomoci, a propadám se do stále
chmurnìjích mylenek.
Veèerní smíøení
Sitterování je koneènì za mnou. Dýchající
se vracejí do normálu. Je dost svìtla a koneènì skoro ticho. Nosíme veèeøi. Je bájeèná a velmi bohatá, samozøejmì vegetariánská. S plným bøichem mi svìt pøipadá
o hodnì lepí.
Po veèeøi máme spoleèné sdílení (sharing). Sedíme zase v kruhu a kadý hovoøí
o tom, jak se cítí, a posílá dokola svou mandalu. Záitky jsou vesmìs velmi pozitivní.
Zlé je zapomenuto a euforie dává nadìji,

e se snad nìco v nás vyøeilo. I Ingrid váhavì souhlasí, e to bylo dobré. Petra, která
byla odpoledne sitterem tak jako já, mluví
o tom, jak sedìla mezi dvìma bojujícími
a køièícími úèastníky. Pobavilo jí, e oba
èas od èasu otevøeli oèi, usmáli se, nebo
nìco øekli, a pak zas pokraèovali v køiku,
jako kdy je na noe berou.
V jednotlivých promluvách zase nìkolikrát zaznìly energie, bloky a èakry.
Vìdomí, e tito lidé sdílejí víru, v jejím
rámci dává holotropní dýchání smysl, mne
smiøuje s tím, co jsem vidìl odpoledne.
Jistì, sám bych to nemohl nikomu doporuèit, protoe tuto víru nemám. Ale pro ty,
kdo ji mají (aèkoli by ji tøeba nedokázali
formulovat), mùe být holotropní dýchání
posilujícím záitkem. A tìko mohu odsuzovat Lídu, Petra a Jardu (vlastnì knìze
této víry), e poskytují to, co vìøící chtìjí.
Krásné ráno
Setkáváme se na snìhu a pod vedením Lídina bubnu tanèíme nìkolik tancù. Nádherné ráno Lídu pøemáhá k výzvì, abychom
za nìj kadý, kdo chceme, podìkovali tak,
jak chceme. Trochu zklamanì si uvìdomuji, e ranní müsli mi u nechutná tolik co
vèera.
Scházíme se opìt ke sdílení. Zdá se, e
tentokrát bychom mohli své záitky hloubìji domýlet ve smìru duchovního smìøování. Jako by nás k tomu vybízely i kartièky, které jsme si kadý vylosoval - jsou na
nich nápisy jako svoboda, tvoøivost,
radost, osvícení... Zdá se mi, e i Lída
teï mluví o holotropním dýchání trochu
jinak ne vèera. Je to oèisující proces, øíká,
který nás zcitliví. Zcitlivìní nás povede
k tomu, e si døíve èi pozdìji najdeme cestu (pokud ji u nemáme) meditace, jógy,
køesanské modlitby nebo nìjaké jiné pravidelné spirituální praxe. Tuto cestu potøebujeme, abychom nali nìco, co nás pøevyuje a o co se mùeme opøít.
Pak u nastává louèení. Potichu hraje
hudba a kadý se louèí s kadým pomocí
jednoduchého, ale citovì hodnì silného
souboru pohybù, hledìní do oèí a objetí.
Jetì nìjaké tance a ukázka bioenergetiky
a u dostáváme èasný obìd, poslední z øady
výborných jídel. Auta se postupnì rozjídìjí. Opìt cestuji s Lídou a tentokrát
i s Markem a Petrou. Cítím, e máme k sobì
docela blízko, protoe jsme spolu nìco
proili. A celou cestu si máme co øíci.
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Poznámka
Jména dýchajících byla zmìnìna.
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Americká vláda
kritizuje
náboenskou
nesvobodu
WASHINGTON 8. listopadu - Americká
vláda dnes kritizovala øadu zemí svìta, vèetnì nìkterých svých spojencù, za nerespektování náboenských svobod. Zprávu, která
hodnotí situaci v oblasti svobody vyznání
ve 197 zemích a teritoriích, vydalo ministerstvo zahranièních vìcí. Èeská i Slovenská republika dostaly pøevánì pozitivní
hodnocení.
Obzvlátní znepokojení vyjadøuje zpráva stejnì jako loni nad stavem svobody
náboenství v osmi státech: Barmì, Èínì,
KLDR, Eritreji, Íránu, Súdánu, Saúdské
Arábii a Vietnamu. Ministrynì zahranièí
Condoleezza Riceová pøi pøedstavení zprávy konstatovala, e z tìchto zemí jedinì
Vietnam vykazuje urèité zlepování a mohl
by být v pøítím pøehledu z nejhorí skupiny
vyøazen.
Tvrdì je kritizována zejména Saúdská
Arábie... Ve zprávì se uvádí, e v Saúdské
Arábii svoboda náboenství neexistuje,
islám je tam jediným náboenstvím a vichni obèané musí být muslimové.
Kritizovány jsou ale i dalí zemì. V pøípadì Izraele zpráva konstatuje, e obèané,
kteøí nejsou idovské víry, zvlátì arabtí
muslimové a køesané, jsou diskriminováni v oblastech vzdìlání, bydlení i zamìstnání.
Pákistán je napomínán za diskriminaèní
zákonodárství a nezasahování na obranu
meninových náboenských skupin. Kritické poznámky si vyslouily také Laos,
Kuba, Egypt nebo Uzbekistán. Mírnìjí kritika pak smìøuje i na adresu zemí jako Belgie, Francie a Nìmecko za to, e jsou v nich
nìkterá náboenství oznaèována za nebezpeèné kulty nebo sekty.
V pøípadì ÈR a Slovenska zpráva konstatuje, e náboenské svobody jsou zaruèeny ústavou, vláda v praxi tyto svobody
respektuje a mezi jednotlivými církvemi
existují veobecnì pøátelské vztahy.
Mezi drobnými výtkami zmiòuje zpráva u Èeské republiky ojedinìlé pøípady
pokozování hrobù a malou, ale vytrvalou a dobøe organizovanou krajní pravici
s antisemitskými názory. V pøípadì Slovenska je zmínka o pøetrvávajícím antisemitismu v nìkterých èástech obyvatelstva ji v úvodním veobecném hodnocení.
Dále se upozoròuje na skupiny nìkolika
stovek neonacistù a nìkolika tisícovek je-
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Pøestavitelé anglikánské církve jednali o této záleitosti s katarskou vládou celých pìt let
a teprve nedávno získali definitivní povolení. Práce na zamýleném
kostele Zjevení pánì a komunitním støedisku v hodnotì sedmi
milionù dolarù mají být zahájeny
poèátkem pøítího roku.
Je to dùkazem velkorysosti
a prozíravosti vládcù Kataru. Jejich rozhodnutí také odráí jejich
Nové centrum Buddhismu Diamantové cesty
v Praze otevøel 15. záøí 2005 Jakub Kadlec, pøedstarost o setkávání náboenství
seda Spoleènosti Diamantové cesty. Buddhismus
a o dialog, zejména muslimskopraktikuje ji 11 let.
køesanský dialog, øekl agentuøe
jich sympatizantù, stejnì jako na pøíli vy- Reuters z Nikósie anglikánský biskup pro
soký poèet (20.000) èlenù, vyadovaný pro Kypr a Perský záliv Clive Handford.
registraci náboenské skupiny.
V Kataru ije kolem 70.000 køesanù,
vìtinou øímských katolíkù. Poèet èlenù
anglikánské církve je odhadován na 7.000
Profesor
a 10.000. Pro své bohosluby dosud vyuívají prostory anglické koly v katarské
v Saúdské Arábii
metropoli Dauhá.
dostal trest
Plány na výstavbu køesanského kosteza diskusi o víøe
la nebyly v muslimském Kataru a do
RIJÁD 17. listopadu - Trest 40 mìsícù koneèného rozhodnutí zveøejnìny. Novinvìzení a 750 ran bièem dostal saúdsko- ka vyvolala v zemi rozdílné reakce. ...
arabský vysokokolský profesor. Soud ho
Podle analytikù by vládní povolení
shledal vinným z trestného èinu rouhání stavby køesanského kostela mohlo silnì
poté, co profesor diskutoval se áky o víøe rozhoøèit konzervativní Katarce, kteøí lpí na
a náboenství, napsala dnes agentura AP.
vahhábistické doktrínì islámu. Ta je státMuhammad Salamá Harbí, profesor ním náboenstvím v Saúdské Arábii a nechemie, byl odsouzen, protoe se studenty povoluje ádnou jinou bohoslubu ne
diskutoval o islámu, který údajnì zesmì- islámskou, stavbu kostelù ani prodej Biblí
òoval. Mluvil s nimi také o Bibli a hájil nebo køíù.
idy, uvedl soud ve dnes zveøejnìném zdùvodnìní rozsudku, který vzápìtí kritizova- Abbás pozval
li ochránci lidských práv. Podle nich Harbí
papee k návtìvì
pouze hovoøil s áky o vlastních názorech
na celou øadu otázek od køesanství pøes svatých míst
v Palestinì
judaismus a po pøíèiny terorismu. ...
Harbí byl obalován na základì stíností VATIKÁN 3. prosince - Pape Benedikt
ákù a svých kolegù uèitelù. Proces se konal XVI. dnes pøijal ve Vatikánu k dvacetiminuji v sobotu a trval est hodin. Harbí je ve tové audienci nejvyího pøedstavitele pavìzení, ale proti rozsudku se jetì odvolá, lestinské samosprávy Mahmúda Abbáse.
sdìlil jeho obhájce.
Ten pøi rozhovoru pozval pontifika k náv-

V Kataru bude
postaven první
køesanský kostel
DAUHÁ 2. listopadu - První køesanský
kostel bude postaven v Kataru na pozemku, který vládce této konstituèní monarchie
emír ajch Hamad bin Chalífa Sání daroval anglikánské komunitì. Vybudování
køesanského kostela tak zùstane v muslimských zemích Perského zálivu zakázáno jen
v Saúdské Arábii...

tìvì posvátných míst v Palestinì. Pape
podle pøítomných novináøù za pozvání podìkoval, ale nevyjádøil se, zda je pøijímá.
Abbás pozval Benedikta XVI. mimo
jiné i do východního Jeruzaléma, kde se
nacházejí posvátná místa tøí velkých náboenství - køesanství, judaismu i islámu.
Tato èást mìsta byla v roce 1967 anektována Izraelem, Palestinci ji vak nadále povaují za hlavní mìsto svého budoucího
státu.
Abbás bìhem veøejné èásti audience
pøedal papei také palestinský pas, který mu
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má umonit návtìvu Betléma, jen leí
v Pøedjordánsku. Papee navtívil minulý
mìsíc také izraelský prezident Moe Kacav
a pozval ho na návtìvu Izraele.
Benediktùv pøedchùdce Jan Pavel II.
vykonal historickou návtìvu Izraele a palestinských autonomních území v roce
2000. Pape se tehdy omluvil idùm za
podíl øímskokatolické církve na jejich pronásledování za druhé svìtové války a vyzval k vytvoøení nezávislého palestinského
státu.

Musíme podporovat mladé lidi ve svobodném a kritickém posuzování oficiálních
i neoficiálních výkladù historie, øekl sociolog Andrew Wilson z Derby britskému listu The Daily Telegraph. Podle nìj zaèíná
být dnení spoleènost paranoidní a tato paranoia ji není vnímána jako nìco extrémního: Jsme obklopeni strachem - z terorismu, z nedostatku ropy, z geneticky modifikovaných potravin. ijeme v atmosféøe
pochyb, protoe nae tradièní systémy víry
byly otøeseny, dodal Wilson.

Studenti budou
zkoumat
konspiraèní
teorie
o smrti Diany

Americký soudce
zakázal výuku
nevìdecké teorie
vzniku svìta

LONDÝN 5. øíjna - Otazníky obklopená
smrt britské princezny Diany se nyní v její
rodné zemi dostala i na univerzitní pøetøes.
Univerzita v Derby otevøela nový kurz, ve
kterém budou studenti rozebírat konspiraèní
teorie o smrti Diany pøi autonehodì 31. srpna 1997.
V kurzu se budou probírat i teorie o teroristickém útoku na USA 11. záøí 2001 a té
konspiraèní pasáe z románu Dana Browna ifra mistra Leonarda. Pod názvem Apokalyptické a paranoidní kultury se nový
kurz otvírá v rámci oboru sociologie. Pøíèinou souèasné exploze konspiraèních teorií
je podle vyjádøení univerzity ztráta víry
v tradièní náboenství a rostoucí skepse
vùèi politikùm.

Princezna Diana hrála jednu z hlavních
rolí také v komunikaci Vlastimila Prokee
s duchovním svìtem. Více o léèiteli
a duchovním vùdci Prokeovi na http://
www.pravdavceskychzemich.cz.
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FILADELFIE (USA) 20. prosince - Federální soudce John Jones v americkém státì
Pensylvánie dnes vynesl rozsudek v ostøe
sledovaném procesu, týkajícím se sporu
o Darwinovu evoluèní teorii, který se ve
Spojených státech v poslední dobì znovu
rozhoøel. Soudce evoluèní teorii podpoøil
a naopak zakázal výuku náboenské teorie
stvoøení svìta nadpøirozenou inteligencí.
V odùvodnìní verdiktu se soudce odvolal
na ústavní zákaz vyuèovat na veøejných
kolách náboenství. ...
Rozhodnutí pøedstavuje tìkou ránu pro
americké køesanské konzervativce, kteøí
prosazují, aby na amerických kolách byl
vyuèována teorie oznaèovaná jako intelligent design coby alternativa k evoluèní
teorii. Tito konzervativci tvoøí významnou
èást volièù nynìjího prezidenta George
Bushe.
Soudní proces, týkající se pensylvánského okresu Dover, vyvolalo 11 rodièù ákù místní støední koly. Ti zaalovali kolskou správu za to, e umonila výuku nevìdecké teorie pøi hodinách biologie. Zdejí
správa byla první v USA, která to umonila,
po protestech vak vìtina jejích èlenù odstoupila nebo nebyla znovu zvolena.
Podobné zámìry se objevily v 30 dalích státech USA a jejich iniciátoøi doufali
v pøíznivý výsledek pensylvánského procesu, aby mohli prosazovat alternativní výuku i na dalích kolách.
Zastánci této teorie tvrdí, e nìkteré aspekty pøírody jsou tak sloité, e nemohou
být výsledkem nahodilého pøírodního výbìru, ale musí být dílem nejmenovaného
stvoøitele. Tento pøístup by podle nich mìl
být vyuèován na kolách jako alternativa
k evoluèní teorii, co otevøenì podpoøil
i prezident Bush.
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Odpùrci naopak poukazují na to, a tento názor dnes výslovnì podpoøil i soudce
Jones, e tento postoj je jen chabì zamaskovaným kreacionismem, tedy vírou, e
svìt byl stvoøen Bohem. Výuku tohoto náboenského pojetí na veøejných kolách ji
døíve zakázal americký nejvyí soud.

Výroèí
sebevrady
PRAHA 4. øíjna - Náboenské sekty, které
ze svých stoupencù èasto vychovávají
loutky bez vlastní vùle, v minulosti pøinutily zemøít stovky svých èlenù. Jeden z podobných pøípadù se odehrál 5. øíjna 1998,
kdy se v jihokorejském Soulu upálilo est
èlenù náboenské sekty Církev vìèného
ivota. Kolektivní sebevradu zorganizoval
tøiapadesátiletý pastor sekty Wu Èong-min.
Jeho zuhelnatìlé tìlo bylo nalezeno vedle
tìl pìti ákù v dodávkovém automobilu.
Èlenové sekty vìøili, e po upálení jejich
due èeká vìèný ivot v ráji.

Británie
má prvního
èernoského
arcibiskupa
LONDÝN 30. listopadu - John Sentamu
pùvodem z Ugandy se dnes stal prvním èernoským arcibiskupem v Británii. Pomazal
ho osobnì duchovní vùdce vech anglikánù
arcibiskup z Canterbury.
John Sentamu se jako 97. mu ujal arcibiskupského stolce v Yorku a je souèasnì
anglikánským primasem Anglie, a tedy
v Británii druhým nejvyím hodnostáøem
této církve po arcibiskupovi z Canterbury.
Sentamu ve svém prvním kázání øekl,
e anglikánská církev musí znovu objevit
svou sebedùvìru a e lidé jsou dnes stále
bohatí, ale stále ménì astní. ...
Sentamu byl ve své vlasti advokátem
a soudcem, ale musel uprchnout pøed diktátorem Idim Aminem. Jak nedávno øekl
v rozhlasovém rozhovoru, má v Británii velmi blízké zkuenosti s rasismem nìkterých
bílých Britù.
Nový arcibiskup dnes obohatil historický obøad svìcení na arcibiskupa v Yorku
o vystoupení èernoských taneèníkù. Sám
se k nim pøidal hrou na bubny.
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Pøelomová práce
o dialogu
Pavel Hoek: Na cestì k dialogu.
Køesanská víra v pluralitì náboenství,
Návrat domù, Praha 2005, 202 s.
V èeském prostøedí máme za sebou první
nepatrné zkuenosti s mezináboenskými
setkáními. Vyla øádka knih vìnovaná
vztahùm køesanství k jednotlivým smìrùm: k èínským náboenstvím, hinduismu,
buddhismu a islámu, péèí Hanse Künga
jako hlavního iniciátora, a vztahùm tøí abrahámovských náboenství (Karl Joseph Kuschel). Vyly rovnì dvì publikace vìnované vztahùm k antroposofii a k jedna esoterice. Spíe z buddhistické strany se na
vztah s køesanstvím dívá èeský sborník
bratislavského CAD Pressu Buddhismus
a køesanství a publikace vietnamského
zenového mistra Thich Nhat Hanha. Nesmí
být opomenut Slovník idovsko-køesanského dialogu ze známé intelektuální edice OIKOYMENH. Doposud vak chybìla
rozsáhlejí systematická reflexe mezináboenských vztahù z hlediska religionistiky.
Jakousi první rekognoskaci tohoto nového
terénu tlumoèily èeským ètenáøùm zatím
jen souhrnné religionistické nástiny, úvody
a slovníky jako jednu z otázek
vedle jiných.
Pilný a peèlivý, ale také mimoøádnì nadaný mladý pracovník Evangelické teologické
fakulty Univerzity Karlovy Pavel Hoek se ujal jako první
u nás podrobného prozkoumání
postojù, je rùzné náboenské
skupiny zaujímají ve vztahu
k ostatním. Postoje zdokumentoval, setøídil, ale té teologicky vyloil.
Nejde o objektivní religionistiku pìstovanou na filosofických (pøípadnì humanitních) fakultách, nýbr autor probírá religionistickou látku s pøiznaným východiskem v konkrétní víøe.
Základní autorovou otázkou je, kam a
mùeme jít, jsme-li vìrnými køesany, ve
sdílení s lidmi jiných náboenství. Autor
vyvrací èasto opakované, leè povrchní mínìní, e Bible spolu s ranou køesanskou
tradicí jsou exkluzivistické. Ukazuje, e
v pramenech lze najít dvì linie: jedineènost
dìjin spásy vrcholících v pøíbìhu Jeíe
Krista a dùvìøující pøátelskou vstøícnost
k duchovnímu hledání jednotlivcù a komunit. Hokovi se jako alternativa zøejmì ji
pøekonaného dùrazu na výluènost nejeví
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volba mezi bezbøehým, nerozliujícím, ve
smìujícím náboenským pluralismem
a dobøe mínìným, leè v koneèném dùsledku pohlcujícím inkluzivismem. Má naèteny
desítky, ne-li stovky knih a èlánkù teoretikù i praktikù, které tato alternativa neuspokojuje. Vechny je øadí pod cosi, èemu øíká
postpluralistické paradigma, v nìm se
víceménì respektuje rùznost, v nìm má
dialog zelenou, pokud se pohybuje v trajektorii, z ní se neodboèuje do pohlcování,
rozputìní, splývání. Zvlá nepøíznivì tito
jinak rozrùznìní postpluralisté vidí pokusy
interpretovat náboenství jednìch pojmovými prostøedky druhých.
Teologové, v nich autor vidí legitimní
navázání na pøedchozích pár desetiletí
mezináboenských vztahù, jsou blízcí novému, mylenkovì plodnému a u nás zatím málo známému smìru radikální ortodoxie. Jsou to dialogu naklonìní evangelikálové, tradiènì ladìní anglikáni a presbyteriáni a nìkolik katolíkù, tedy okruh
blízký také nakladatelství Návrat domù, kde
kniha vyla. Zjednoduenì øeèeno, propojují postmoderní kulturu s tradièní reformaèní a pøedreformaèní ortodoxii. Autor
knihy si ménì vímá jiných alternativ, které
té nelze zahrnout do tradièních tøí modelù,
napøíklad Panikkarovo pojetí intrareligiózního (vnitronáboenského)
dialogu, hlubinného ekumenismu, napø. v pojetí vlivného,
dnes oficiálnì episkopálního
(leè v podstatì postdenominaèního) knìze a teologa Matthewa
Foxe. Stranou zùstávají souèasní angaovaní religionisté z rùzných univerzitních pracovi
navazující na výcarského tradicionalistického filosofa náboenství Frithjofa Schuona s jejich argumentací po spoleènou hlubokou základní zkuenost rùznì interpretovanou v rùzných kulturních souøadnicích. Autor rovnì nepøipisuje váhu takovým protagonistùm dialogu, jako byli èi jsou (vìtinou u nás ji vydávaní) Thomas Merton, Bede
Griffiths, Anthony de Mello,
David Steindl Rast, Wayne
Teasedale, Zalman Schachter.
K pøednostem nové knihy
patøí znaèná informaèní hustota
(ádná hluchá místa), ètivost
(pro seètìlého a zainteresovaného zájemce), mohutný
poznámkový aparát skýtající
monosti ovìøení a doplnìní
informací, skromná, leè elegant-

ní grafická úprava, pøehlednost a mylenková prùzraènost. Relativnì skeptický nebo
spíe agnostický závìr (více nepotøebujeme vìdìt) je postmodernì skromný,
mùeme-li si dovolit hudební analogii,
závìreèný akord není klasickým tonickým
kvintakordem základní tóniny, ale je to jakési neuzavírající ukonèení typické pro
takzvané církevní tóniny. Ale co jiného
bychom si právì v teologické souvislosti
mìli pøát? Snad jen mùeme skromnì podotknout, e badatelský otazník v závìru je
vìtí, ne bývá dobrým zvykem.
n

Ivan O. tampach

vyrovnaný dluh
klasikovi magie
Eliphas Lévi (abbé Constant):
Dìjiny magie
Trigon, Praha 2005 605 s., 500 Kè.
Francouz abbé Alphons Louis Constant alias Eliphas Lévi Zahed (1810-1875), pevný
zastánce katolicismu, zároveò vak významný badatel na poli magie, je èeské
okultní scénì dobøe známá hermetická velièina ji z dob První republiky. Jeho okultní
statì u nás vycházely nejprve v tematicky
zamìøených èasopisech (Isis, Logos, atp.),
pozdìji se Léviho dílo doèkalo i kniních
vydání, pøedevím zásluhou PhDr. Jana
Kefera - významného èeského hermetika,
který byl jeho velikým obdivovatelem.
Dìjiny magie, které se nyní dostávají do
rukou naemu ètenáøi, jsou autorovou významnou prací, je se dá studovat buï zcela samostatnì, nebo daleko úèelnìji
v souvislosti s jeho díly Dogma a rituál
vysoké magie a Klíè k velkým tajemstvím.
Ve tøicátých letech minulého století vycházely Léviho Dìjiny magie na pokraèování v malých seitových vydáních péèí
ji zmínìného dr. Kefera. Druhá svìtová
válka vak tuto snahu nemilosrdnì zlikvidovala i spoleènì
s Keferem, který zahynul v koncentraèním táboøe.
Ètenáø si tedy musel poèkat
celých edesát let ne tento spis
vyel v úplnosti, ale nyní se
mùe radovat nad kvalitním
pøekladem z produkce nakladatelství Trigon.
Zatímco dílo Dogma a rituál, které vylo pøed èasem
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v Trigonu jako první svazek tzv. Magické
øady, pojednává o teorii magie, Dìjiny magie se zabývají realizací tohoto umìní. Klíè
k velkým tajemstvím pak vykládá jeho
zásadní mystéria. Nakladatelství do budoucna slibuje i dalí autorova díla.
Podle Léviho samotného magie sjednocuje jistotu filosofie s neomylností
a vìèností náboenství v jednu vìdu. Dokonale a nevývratnì smiøuje oba pojmy, zdající se z poèátku tak protikladné, víru
a rozum, vìdu a víru, autoritu a svobodu.
Èlovìku poskytuje nástroj filosofické
a náboenské jistoty i matematické exaktnosti, jejich bezchybnost dokonce prokazuje.
V sedmi kapitolách provádí autor ètenáøe dìjinami magie od jejího vzniku pøes
tvorbu jejího dogmatu, syntetickou, kulturní, spoleèenskou a revoluèní fázi, a
k popisu okultní scény své doby s osobními
vzpomínkami.
Kniha si dle pisatelových slov klade za
cíl podat dùkaz o tom, e velké symboly náboenství jsou zároveò symboly nìkdejího
skrytého vìdìní a e náboenství a vìda
v budoucnu sjednocené by si mohly pomáhat a milovat se jako dvì sestry, které leely
v jedné kolébce.
Soudobému badateli na poli historie
magie se dnes otevírají daleko hlubí prameny ke studiu tohoto tématu, take poèin
Trigonu lze hodnotit spíe jako urèité vyrovnání mnohaletého deficitu nepøítomnosti
díla v naich domácích sférách. Nicménì
vìøíme, e si kniha i dnes svého ètenáøe
n
najde.
Petr Kalaè

Triumfální centrum Víry? Tak to bude asi
fundamentalistka.
Foto: Viktor Mácha.
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Fundamentalismus
v èeském
letnièním
a charismatickém
hnutí
Magisterská práce, Husitská teologická
fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2005
Pojmu fundamentalismus dalo vzniknout
køesanské hnutí amerického pùvodu, které
v letech 1910-1915 vydalo dvanáct svazkù, nazvaných Základy (The Fundamentals). Toto dílo pro své stoupence pøedstavovalo základní a nezpochybnitelné pilíøe
køesanského pravovìøí, které se ocitly
v ohroení vlivem nových poznatkù moderní doby pøijímaných i na køesanské
pùdì. Název se pozdìji zaèal uívat i jako
oznaèení pro samotnou skupinu vyznavaèù
fundamentù.
Èlenové tohoto hnutí pojímali Bibli jako
nejvyí a ve vech smìrech neomylnou
nositelku Boího slova. Fundamentalistická
exegeze striktnì poadovala, aby byl biblický text chápán ve svém doslovném znìní,
které podle ní jako jediné mùe vznést
nárok na bezvýhradnou pravdivost.
Dnes se ji za fundamentalismus nepovauje pouze zmiòované hnutí, od nìho
se odvíjí pojmotvorná historie, nýbr je jím
také mylen specifický postoj psyché
k urèitému souboru idejí. V tomto smyslu
pøedstavuje fundamentalismus mnohotvárný jev, s ním mùeme setkat jak na poli
religiózním, tak sekulárním.
Fundamentalismus charakterizuje nekritická fixace na úzce vymezené pøesvìdèení, pøed ním jsou umlèovány vechny
otázky a pochybnosti. Nositel tohoto pøístupu nedokáe vidìt omezenou platnost
nadhodnocené ideje. ivot bez vazby na
absolutizované pøesvìdèení je jím pak hodnocen jako nesmysluplný a neplnohodnotný. S tìmi, kteøí zastávají jiné východisko, není schopen dialogu a akceptovat
jejich odliný pohled. Fundamentalismus
pøináí naplnìní urèitých psychických
potøeb (napø. bezpeèí, jistoty, autority,
dokonalosti, jednoduchosti atd.), avak za
cenu ztráty individuality a nezávislosti.
Tento postoj lze chápat jako obranu pøed
generalizovanou nejistotou a mnohoznaèností moderního svìta, které mohou být
nìkterými jedinci proívány jako ohroující.
V této práci jsou zkoumány projevy fundamentalismu na pùdì pentekostálního
køesanství. Provádìla jsem analýzu rozho-

s t u d e n t ù

vorù s vybranými èleny sborù Triumfálního
centra víry a Církve bez hranic, dále rozbor zvolených èlánkù ze ivota víry (èasopis vydávaný charismatickými køesany)
a v neposlední øadì vlastní pozorování
v uvedených sborech.
Bìhem svého zkoumání jsem se setkala s tendencemi fundamentalistickými
i nefundamentalistickými. Projevy fundamentalismu jsem zaznamenala spíe
v Triumfálním centru víry, avak i zde se
pøísluné fundamentalistické rysy pohybovaly v urèitém rozpìtí.
Kázání, která jsem ve sboru Triumfální
centrum víry vyslechla, vykazovala urèité
fundamentalistické tendence. Na posluchaèstvo mìla díky své dynamice strhující
efekt a podle reakcí úèastníkù jsem usoudila, e stupeò jejich identifikace s hlásanými mylenkami byl znaèný. Písmo bylo
vykládáno ve svém doslovném znìní. Pastoøi èasto uívali slova: absolutní, totální,
dokonalý. Sdìlení, která prohlaovali, byla
pøevánì jednoduchá a emoènì ladìná.
V kázání byla dále patrná snaha o vymezení se vùèi svìtu, v nìm klíèový pøedpoklad spásy - tedy víra v Krista, nepanuje, a to pomocí zdùrazòování protikladných
rozdílù. Zatímco køesanùm, respektive
stoupencùm tohoto spoleèenství a sborùm
podobnì zamìøeným, bylo pøipisováno
postavení vítìzné a dokonalé, byla pozice
nevìøících a formálních køesanù zcela
opaèná.
Pøi èetbì textù a rozhovorech jsem se
setkala s tìmito projevy fundamentalismu:
nekritický pøístup k Písmu, popø. i k pastorovi, èernobílé vidìní skuteènosti, náboenský exkluzivizmus, odpor vùèi soudobým hodnotám a stylùm ivota nahlíeným
jako morálnì rozkladné, absolutizace pøesvìdèení, jednoduché a vdy platné recepty na jakoukoliv situaci, vymezování se vùèi
svìtu, který nespoèívá na tomté køesanském základì, rysy duchovní nadøazenosti
a elitáøství, odmítání dialogu s jinak smýlejícími, nekritické a idealistické pojetí ivota ve víøe, odmítající pøijmout jakékoliv
omezení, pøístup k èlovìku pouze z pozice
zastávaného pøesvìdèení bez zøetele na jeho
jedineènost. Uvedené fundamentalistické
tendence byly pak rùznì odstupòovány.

n

Kateøina Ortmanová
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FORUM 2000
A PROBLÉM
GLOBÁLNEHO
SPOLUITIA
Mohutná vlna globalizácie so sebou priniesla nielen pozitíva, ale aj negatíva. Pozitívne
hodnoty sa miesia s negatívnymi v podivnej
postmodernej spleti ideí, názorov, postojov
a skutkov. Navzdory vetkým prekákam
ve¾ká sociokultúrna revolúcia 20. storoèia1 nezadrate¾ne napreduje k svojmu
cie¾u, k univerzálnej integrácii. Proces globalizácie spája dohromady vetky zloky
ivota, nielen ekonomické a politické truktúry, ale aj kultúrne a duchovné fenomény.
Svet sa stáva èloveku èoraz stiesnenejím
príbytkom, globálnou dedinou. ¼udstvo
je na ceste k planetárnej civilizácii. Ako
napokon iadna cesta, ani tá sa nevyhne
úskaliam.
Vypuklým problémom globalizácie je
otázka globálneho spoluitia. Na pozadí
neutíchajúceho násilia, konfliktov a sporoch medzi ¾uïmi, jednotlivcami poènúc,
sociálnymi, etnickými a náboenskými
skupinami pokraèujúc a celými národmi èi
tátmi konèiac, zoèi voèi akútnej hrozbe
terorizmu, èoby pecifickej forme totalitarizmu, sa s osobitnou naliehavosou aktualizuje problém porozumenia a dorozumenia. Za problémom globálneho spoluitia
treba toti h¾ada práve absenciu porozumenia a zlyhanie dorozumenia. Nie náhodou v porozumení vidí medzikultúrna
hermeneutika i teológia náboenstiev k¾úè
k dorozumeniu, ktoré jediné môe vies
k plne ¾udskému spoluitiu.
Úsiliu o porozumenie a dorozumenie je
zasvätené aj pôsobenie nadácie Fórum
2000. Od svojho vzniku v roku 1996 venuje táto intitúcia vo svojich projektoch sústredenú pozornos identifikácii k¾úèových problémov, ktorým èelí naa civilizácia a ich rieeniu. S opakovanou naliehavosou a z rôznych aspektov tematizuje
problém globalizácie v snahe da jej ¾udskú tvár, po¾udti globalizáciu (Yokei
Sasakawa).
Aby h¾adali rieenie z patovej situácie,
východisko z krízy ¾udského spoluitia,
ktoré by bolo schopné prelomi bludný kruh
násilia, zili sa aj tohto roku prominenti
z rozlièných krajín sveta na deviatej konferencii, ktorá pod názvom Nae globální
souití: Výzvy a nadìje pro 21. století
prebehla v dòoch 9. a 10. októbra v Prahe.
Smer h¾adania naznaèil jeden z iniciátorov

"

tohto diela, prezident
Václav Havel, keï
v otváracom prejave
povedal: Nestaèí
vymýlet nové technologie, nové pøedpisy, nové instituce.
Je tøeba jinak a lépe chápat smysl naeho
pozemského bytí a poèínání. A teprve toto
nové pochopení mùe vytvoøit nové modely
chování, nové stupnice hodnot a ivotních
cílù, a skrze to posléze dát i nového ducha
a nový smysl vem pøísluným pøedpisùm,
smlouvám a institucím.
Poèas deviatich rokov svojej existencie
aktivity nadácie Forum 2000 prenikli do
povedomia irej verejnosti a stali sa príkladom zodpovedného prístupu angaovaných jednotlivcov k rieeniu závaných
spoloèenských problémov. Aj keï nevedú
vdy k bezprostredným spoloèensko-politickým dôsledkom, iniciatívy tohto druhu
majú svoj význam v tom, e vytvárajú slobodný priestor pre medzikultúrne stretnutie a dialóg, vznáajú potrebný morálny apel
a napomáhajú kultivácii ¾udskej vzájomn
nosti.
Martin Dojèár
1 HALÍK, T.: Co je bez chvìní, není pevné. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, s. 164.

SEMINÁØ
O N. D. WALSCHOVI
Spoleènost pro studium sekt a nových
náboenských smìrù uskuteènila 3. 11. dalí ze svých semináøù, v tento den na téma:
N. D. Walsch, autor série knih Hovory
s Bohem. Na semináø byli pozváni Petr
Dostál a Markéta Potmìilová, pøíznivci
N. D. Walsche a èlenové Humanity´s Teamu. Iniciátorem celosvìtové organizace

Petr Dostál na semináøi.

Humanity´s Team je sám N. D. Walsch
a poselství jeho knih Hovory s Bohem
tvoøí základnu pro mylenky a postoje,
k nim se Humanity´s Team a jeho pøíznivci
hlásí. Dalími inspirujícími autory jsou pro
nì napø. Paul Brunton a Deepak Chopra.
Petr Dostál nejdøíve vysvìtloval, proè
Humanity´s Team vznikl a jak chce tato organizace øeit celosvìtové problémy. Její
èlenové pøedpokládají, e podstatou spoleèenských problémù na naí planetì je spirituální krize. Humanity´s Team nabízí její
øeení na principu osobní promìny jednotlivce k lásce, harmonii a míru.
Nová spiritualita je oznaèení Humanity´s Teamu pro nové pojetí duchovnosti.
Jejím základem má být spojení s Bohem,
jeho mùe dosáhnout kadý stejnì, jako
ho dosáhl a ve svých knihách popsal N. D.
Walsch. Podle Walschova svìdectví je Bùh
jiný, ne si lidé vìtinou myslí. Èinnost Humanity´s Teamu se proto zamìøuje na vzdìlávání, setkávání pøíznivcù a sdílení. To ve
probíhá v síti Humanity´s Teamu od oblastních skupin pod vedením koordinátorù
v jednotlivých zemích a po tzv. Global
Office se sídlem v USA. Projekt Humanity´s Teamu sponzoruje nadace Conversation with God, zaloená Walschem.
Rozhovor úèastníkù semináøe byl místy
polemický. Otázky kladené èlenùm Humanity´s Teamu smìøovaly k nejasnostem
ohlednì aplikace prezentovaných postojù
do bìné praxe. Musely být vyjasòovány
pojmy. Hosté reagovali velmi sympaticky,
spontánnì a upøímnì, jejich mládí a novost
jejich duchovního hnutí ale zpùsobily øadu
nedostateènì promylených i navzájem si
protiøeèících výpovìdí, které místy posluchaèe okovaly. Zaznamenali jsme napø.:
Pro Novou spiritualitu není nic svaté, ale
ve skuteènosti je jí svaté ve. - Kromì
posvátna mezi námi nic nestojí. - Nová
spiritualita v Boha nevìøí  - Sex v jakékoli podobì není patný.
Nová spiritualita si zakládá na toleranci a chce zapojit kohokoli. Tento pøístup
vystihují následující výroky: - Nová spiritualita hlásá, e vechna svatá písma jsou
cenná a smysluplná a e jedno není horí
ne druhé, ale je tøeba je chápat ve svém
kontextu doby, místa a jazyka. -Máme
jedinou pravdu: e kadý èlovìk má svoji
vlastní pravdu.
Na druhou stranu ale hosté pøedloili
vyhranìný, i kdy pojmovì neujasnìný systém, který se v podstatných bodech se svìtovými náboenstvími rozchází. Ve slovníku Humanity´s Teamu a N. D. Walsche
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se hojnì vyskytují náboenské pojmy, které
tato náboenství pøipomínají, mají ale ponìkud odliný význam. Tím jsou matoucí.
Èlenové Humanity´s Teamu i jejich
pøíznivci pøili na semináø s touhou podìlit
se o své dobré úmysly pøinést svìtu nadìji
na lepí zítøek. Bohuel, na semináøi se toto
úsilí jevilo spíe jako utopické a naivní.
Èetba Hovorù s Bohem N. D. Walsche mùe být jistì inspirativní. Právì tak
ale mùe pøivést k zamylení, zda se v autorovì pøípadì skuteènì jedná o váné duchovní hledaèství, anebo spíe o mystifikaci
nezkuených ètenáøù høíèkami s náboenskými pojmy. Jinými slovy: zda je jeho autorská práce vedena skuteènì tak dobrým
úmyslem, jaký je hodem obdivu ulechtilých èlenù Humanity´s Teamu.
n
N. K. a redakce

O náboenství
a vìdì
v Pardubicích
Náboenství a vìdu pokládají pozitivisté,
jejich scientistiètí nástupci a také pravovìrní
marxisté-leninisté za protivníky. Úkolem
religionistiky je prozkoumat jejich vztah
vìcnì, dostateènì podrobnì a nepøedpojatì.
Katedra religionistiky a filozofie dnení
Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
(v dobì konání konference Fakulta humanitních studií) zvolila toto téma pro svou
ètvrtou vìdeckou konferenci. Toto nejmladí, ale dnes pravdìpodobnì nejvìtí
religionistické pracovitì v ÈR poøádá od
r. 2002 konference kadoroènì. Loòskou
konferenci poøádalo spoleènì s Èeskou
spoleèností pro studium náboenství a vyel z ní sborník Náboenství a jídlo (Univerzita Pardubice, 2002).
Letoní konference byla poprvé dvoudenní. Konala se ve dnech 15. a 16. listopadu 2005. Poèet pøihláených s referáty si
letos poprvé vyádal, aby podstatná èást
konference probíhala soubìnì ve dvou
tematických blocích. Kadý ze tøí pùldnù
zahajovala spoleèná pùlhodinová pøednáka (Radim Palou, Jiøí Horejí a Ivan tampach) a ukonèila diskuse.
Tematický blok A byl vìnován religionistice jako vìdì o náboenství. Diskutující nabídli spektrum názorù na metodologické otázky. Shodli se v potøebì péèe
o dodrování nìkdy zanedbávaných obecnì metodologických (logických) pravidel
a zároveò na specifiènosti religionistických
metod. Tematický blok B oznaèili orga-
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nizátoøi heslem Náboenství mezi filosofií
a vìdou. Zaznìly tam pøíspìvky charakterizující pomìr rùzných náboenství k vìdì
a vztahy mezi filosofií a náboenstvím
a dále zabývající se moným novým pøemostìním mezi vìdami a náboenstvím.
Mezi pøednáejícími bychom nali vìtinu pracovníkù poøádajícího pracovitì
(vedle zmínìného Ivana tampacha Tomá
Bubík, Martin Fárek, Vít Machálek, Milo
Mrázek, Ale Prázný a Pavel Titz). Silná
skupina aktivních úèastníkù byla z rùzných
pracovi Karlovy univerzity (kromì jejího
bývalého rektora Radima Paloue té Jiøí
Fiala, Anna Hogenová, Pavel Hoek, Jaroslava Peková; omluvil se pøihláený Jan
Sokol). Spøíznìné brnìnské pracovitì
(Ústav religionistiky Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity) bylo zastoupeno
Luboem Bìlkou, který tentokrát odboèil
od své hlavní odborné orientace na tibetský buddhismus a spojil ve svém referátu
religionistickou kompetenci se svým vzdìláním v biologii, a dále novým pracovníkem Ústavu Davidem Václavíkem. Kromì
Èeské republiky bylo zastoupeno Slovensko (Attila Kovács a Daniela Djuriièová)
a Polsko (Henryk Hoffmann, Leonard Pe³ka, S³awomir Cebula, Kazimierz Banek
a Radoslav Uliszak). S pøíspìvkem vystoupil rovnì Frantiek Mike, Amerièan
èeského pùvodu. Dva pùvodnì zamýlení
pøednáející z dalích zemí, jeden Slovák
pùsobící na univerzitì ve týrském Hradci
a jeden z Ukrajiny, se omluvili ze zdravotních dùvodù. Mezi naslouchající a pøíleitostnì diskutující zainteresovanou veøejností bychom nali nìkolik desítek studentù religionistiky z Pardubic, Prahy
a Brna.
Poøádající pracovitì chystá vydání
prvního èísla své pøipravované roèenky
Pantheon, které bude sborníkem z konference. Konference za rok se má vìnovat
tématu Náboenství a politika.
n
i

NA PØÍTÌ
Islámu na souèasné náboenské scénì
se Dingir vìnoval bezprostøednì po tragických událostech v záøí roku 2001
(v èísle 4/2001).Od té doby se úhel pohledu na islám ve svìtì i v Evropì zmìnil. V pøítím Dingiru bychom chtìli
odpovìdìt hlavnì na otázky:
Jací jsou èetí muslimové?
A jak je nae spoleènost pøijímá?

Christine Schirrmacherová.

Islám
a evangelikální
køesané
Vztahy muslimù a Západu jsou nebezpeènì
zatìovány pøedsudky na obou stranách.
Souèasná svìtová situace pøitom nahrává
tomu, aby vyjádøení tìchto pøedsudkù byla
slyitelná a aby získávala stále vìtí ohlas
zvlátì mezi znepokojenými lidmi v obou
svìtových komunitách - jak mezi muslimy,
tak mezi západními køesany i nekøesany.
Název konference Nárùst islámu a jeho
dùsledky pro Evropu i její poøadatel (malá,
novì zaloená a spíe fundamentalisticky
ladìná Církev reformovaná) proto vzbuzovaly obavy z dalí vlny roziøování pøedsudkù, tentokrát mezi èeskými evangelikálními køesany, pro nì byla konference
pøedevím urèena. Hlavní øeèník konference, Dr. Christine Schirrmacherová, ovem
tyto obavy velmi snadno rozptýlila.
Pøednáky této sympatické Nìmky
(*1962), autorky øady spisù a vedoucí pracovnice institutù v Nìmecku i Spojených
státech, popisovaly islám a vztahy muslimù
a køesanù velmi pøesnì, peèlivì volenými, precizovanými slovy. Byly naprosto
vìcné a vedly posluchaèe k pochopení problémù a ke vcítìní spíe ne ke kritice, strachu a konfrontaci.
Schirmacherrová tak 6. a 7. øíjna v Praze
prokázala, e obvyklé pøisuzování islamofobních postojù evangelikálním køesanùm
je pøedsudek. Ten jistì mùe ohroovat
vztahy na této planetì stejnì jako jiné pøedsudky.

n
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r e f l e x e
Uzdravování je souèástí duchovního ivota pøísluníkù Køesanské vìdy

KØESANSKÁ VÌDA
A UZDRAVOVÁNÍ
Melanie Rybárová

K tématu Náboenství a uzdravování z posledního Dingiru se vracíme èlánkem èlenky výboru sdruení Køesanské vìdy v Èeské republice.
redakce
Bìhem posledních deseti let poøádá Harvardova univerzita konference, které svádìjí dohromady pièkové vìdce i náboenské myslitele a léèitele, aby zkoumali statisticky prokázaný dopad modlitby na fyzické
zdraví. Na tìchto semináøích byl nìkolikrát
pøiznán podíl na prokazování úèinkù modlitby na léèení také církvi Køesanské vìdy.
Tato církev byla zaloena pøed více ne sto
lety a zaznamenala poèátkem minulého století obrovský vzestup. Jen v New Yorku
fungovalo víc ne ètyøicet kostelù a nejvìtí kostel v Bostonu, který vznikl jetì za
ivota zakladatelky této církve M. B. Eddyové, je druhou nejvìtí sakrální stavbou
(po mormonském chrámu) ve Spojených
Státech.
Vyléèení nemoci nebo uzdravení z fyzické (ale i jiné) indispozice se nazývá
v jazyce stoupencù Køesanské vìdy demonstrace a je na nì kladen velký dùraz.
Pøi modlitbì vak by uzdravení nemìlo být
primárním cílem. Podstatným prvkem podle tohoto uèení je vìdomí boské pravdy,
e Bùh stvoøil èlovìka duchovního a dokonalého a v tomto stavu ho také udruje. Pøi
uzdravování nejde tedy o zmìnu disharmonických okolností v harmonické, nýbr
o vìdomí nadsmyslové skuteènosti, tedy
vlastnì vnìjí viditelný dùkaz vnitøní, duchovní milosti. Uèení opírající se o Bibli
a zejména Nový zákon poèítá uzdravení
k tomu ostatnímu, co bude pøidáno (Evangelium podle Matoue 6,33). Tedy jakási
prémie, na kterou si ale mùe èinit nárok
kadý, pokud naplní urèité podmínky - opìt
v souladu se slovy Jeíe, kdy pøislíbil
svým následovníkùm, e budou moci èinit
i vìtí vìci ne on.
Ve stìejní knize Vìda a zdraví s klíèem k Písmu je modlitbì vìnována celá
první kapitola. Podle ní by modlitba rozhodnì nemìla být jakousi objednávkou, i kdyby byla pøednesena s naléhavou prosbou
a srdcem plným touhy. Materialismus musí
být umlèen, má-li èlovìk být vyslyen

Mary Baker Eddyová (1821-1910).

Duchem, boským Principem, Láskou,
která nièí vechen omyl, píe autorka. Pod
slovem omyl se rozumí omylné vnímání
skuteènosti, zkreslené egocentrickým pøístupem. Øíká se tam také, e sebezapomnìní, èistota a láskyplnost jsou stálé modlitby.
Dalí z podmínek uzdravení podle uèení
Køesanské vìdy je pøesvìdèení o moci
a síle Ducha. Nemìlo by jít rozhodnì o slepou víru a u vùbec ne o vìøení v jakési
metafyzické zaøíkání, spíe o rostoucí pøijímání existence duchovních zákonù. Právì
tento názor zaèíná získávat na váze i vánosti i na zmínìných konferencích Harvardu. Tyto duchovní zákony nelze laboratornì
provìøit, co ale neznamená nic více ne
e vìda potøebuje nové nástroje, aby byla
schopna zhodnotit pozorování, která se
nedají stìsnat do materiální svìrací kazajky.
S touto podmínkou je spojeno i porozumìní, e ten, kdo vnímá a to, co je
vnímáno, je jedno a toté. To, co vnímáme,
je ovlivnìno tím, co se domníváme vidìt.
To ostatnì prokázali u i kvantoví fyzici.

Pro øadového stoupence vìdy Kristovy,
jak bývá Køesanská vìda také nazývána,
je dùleitìjí ne intelektuální metafyzika
dalí silný prvek, toti Láska. Láska patøí
mezi sedm synonym Boha, tak jak jsou
uvedeny v knize Vìda a zdraví s klíèem
k Písmu. Modlitba, v ní chybí láska,
a tedy Bùh, Duch, mùe sotva poèítat s dobrými výsledky. Jistì i tohle bude jeden
z dùvodù, proè se ne kadý pokus o uzdravení vydaøí. Pøesto byly v první polovinì
minulého století úspìchy Køesanské vìdy
opravdu ohromné. Naproti tomu dnes nejen e ubývá víry jako takové a tedy i tìch,
o nich døíve bylo mono øíci víra tvá tì
uzdravila, ale také pøibývá skeptikù pøipravených poukazovat na neúspìchy a prohry.
V uèení samém lze nalézt varování, e
spoléhání na vlastní intelekt spíe ne na
Ducha pøináí místo úspìchu pocit oddìlení,
osamocení a frustrace. U Albert Einstein
øekl, e èlovìk zakouí své mylenky a pocity jako oddìlené od celku, co je zvlátní
druh optického klamu, který vzniká ve vìdomí.1 Podle Køesanské vìdy je právì
úkolem èlovìka osvobodit se od tohoto klamu, tak jak o tom hovoøil u Jeí. (Poznejte pravdu a pravda vás osvobodí.)
K ji zmínìným podmínkám úspìchu
modlitby patøí koneènì také morální vlastnosti, pro duchovní uzdravení nepostradatelné.2 Podle Køesanské vìdy ovem tyto
vlastnosti nejsou lidského pùvodu, protoe
ve dobré a podstatné je odvislé od Ducha,
Principu, Lásky, jediného pramene veho
dobra. V duchovních zákonech tøeba hledat sílu a oporu a vlastnosti samé jsou dùkazem, e boské tu dosáhlo lidského. Otec,
který ve mnì pøebývá, èiní své skutky
(evangelium podle Jana 14,10). ádoucí
vlastnosti nejsou nijak nové, dobøe je známe, je to nesobecká láska, pokora, vdìènost,
schopnost odpoutìt, poctivost k sobì
i druhým, umìøenost, nadìjeplnost atd.
Aè stoupenci Køesanské vìdy berou
biblický pøíkaz Buïte tedy dokonalí, jako

V rubrice reflexe uveøejòujeme té názory, které nemusejí zcela vyjadøovat stanovisko redakce.
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r e f l e x e
Vìdecké stanovení bytí
Není ivota, pravdy, inteligence ani
podstaty ve hmotì. Ve je nekoneèná
Mysl a její nekoneèný projev, nebo Bùh
je ve ve vem. Duch je nesmrtelná pravda, hmota je smrtelný omyl. Duch je to
skuteèné a vìèné, hmota je to neskuteèné
a doèasné. Duch je Bùh a èlovìk je jeho
obraz a podoba. Proto èlovìk není hmotný, je duchovní.
Vìda a zdraví, str. 468.

vá otec je dokonalý vánì, jsou si pøece
jen - aspoò v lepím pøípadì - vìdomi své
relativní nedokonalosti. Otevírají se vak
trvalé nìné pøítomnosti boské Lásky,
která naí nedokonalostí transcenduje.
Uzdravení musí pøijít právì tak ze srdce
a z due jako z mysli, a duch Lásky by mìl
pronikat logikou.
Závìrem: podle uèení Køesanské vìdy
ivot èlovìka není urèován okolnostmi
a vnìjími podmínkami. Urèující je vnitøní
postoj, jaký k dìní zaujmeme. Nemoc patøí
k jevùm, jimi trpíme. Avak podle Køesanské vìdy netrpíme nìèím, co je skuteèné.
Trpíme vìøením, e je to skuteèné.
Ve zmínìné ji knize Vìda a zdraví
s klíèem k Písmu nalezneme i slova, e
èlovìk jde duchovnì kupøedu vítìzstvími
i prohrami. O vítìzstvích svìdèí nesèíslný
pocit lékaøsky doloených uzdravení,
o nich mono øíci, e jsou nìkdy na hranici zázraku. 3,4
Naproti tomu prohry spolu s nepochopením a zkresleným výkladem mìly za
následek ostrou kritiku i z pera autorù tak
významných jako byli Stefan Zweig nebo
Mark Twain. Mary Baker Eddyová byla
významnou osobností pøelomu 19. a 20.
století a její postava nechybí v Síni slavných en USA ve Washingtonu.
n

Poznámky
1 Je prokázáno, e Albert Einstein obèas navtívil i èítárnu (Reading room ) Køesanské vìdy.V kronice Pátého
kostela Køesanské vìdy v New Yorku je zápis uèinìný
George Nagyem (tehdy významnou osobností Køesanské vìdy), e pøi odchodu z bohosluby øekl mu prý
Einstein lidé, vy ani nevíte, co máte.
2 Mravní problém mùe nemocnému zabránit v uzdravení.
Omyly jako chtíè, závist, pomstychtivost, zloba nebo
nenávist udrují vìøení v nemoc nebo je dokonce vytvoøí.
Vechny omyly mají k tomu sklon. (Vìda a zdraví, str.
419:1-4)
3 Pøi ztroskotání Titaniku jedním z posledních, kdo opoutìli loï, byl námoøní dùstojník, zanícený stoupenec
Køesanské vìdy. V písemném zachovaném svìdectví
líèí, jak pomáhal spoutìt èluny na vodu. Sám odmrtìn
zøíceným komínem, zachytil se jakéhosi døeva a strávil
ve vodì mnoho hodin. Byl úplnì posledním èlovìkem,
který vstoupil na záchrannou loï, jedním z mála, kteøí

Léèení z pohledu germánské tradice

LÉÈENÍ
MEZI GERMÁNY
Wilmar Wolf a Ileana Dragonari

K tématu Náboenství a uzdravování z posledního Dingiru
se vracíme také èlánkem stoupencù tradice germánského náboenství.
redakce
Vìtvové runy znej, chce-li být lékaøem.
Chce-li se vyznat v ranách, do kùry je ryj
na stromech lesa, je k východu kloní vìtve.

Léèení vdy bylo a stále je dùleitou souèástí tradice germánského pohanství. Tradièní zpùsob magického léèení ran se dìl
pomocí vìtvových run, jak je popsáno výe.
Pøi ránì do bøicha se zjiovalo, zda jsou
zasaena støeva, pomocí pojídání cibule.
Pokud byla cítit z rány, pravdìpodobnì u
nebylo pomoci.
Jiným zpùsobem léèení je pouití hlíny
z hrobù. A pøi nemoci èi pøi ránì, vezme
se hlína z hrobu pøátelského nebotíka, dá
se mu obì a hlína nebo drn se poloí na
postienou oblast, napøíklad na prsa pøi
zápalu plic.
Dalí tradièní metodou je zaøíkání. Jako
pøíklad mùe poslouit druhé merseburské
zaøíkadlo, které pouívá Woden kvùli Baldovi, který si poranil nohu: I zaøíkal ho
Wodan jak nejlépe umìl: Je-li noha vymknutá, teèe-li krev, je-li konèetina zlomená, noha k noze - krev ke krvi! Úd k údu,
a jsou pevnì spojeny.
Jako i u jiných germánských kmenù,
stává se, e èást due opustí tìlo, nebo je
uloupena a mùe být v rùzných svìtech.
Dui je tøeba navrátit, co je práce pro
kouzelníka. Pøíklad máme v Hermodovi,
který cestoval do Helheimu pro Baldovu
dui, co ovem nebylo korunováno úspìchem, nebo nebyly splnìny podmínky,
které si Helja, paní podsvìtí, dala. Z tohoto
dùvodu jsou pøedmìtem lidového kultu ne
bohové, ale bytosti, které se nejèastìji
zmocòují due, a proto se jim nosí obìtiny.

U starých kmenù byla prakticky kadá
nemoc následkem uhranutí nebo uøknutí,
co bylo spojeno se ztrátou due. Proto se
øíká: Chodí jako tìlo bez due. Rodina
nemocného je nucena vyhledat kouzelníka
èi kmenovou vìdmu a ty pak zjiují, co se
dìje a jak se dá pomoci.
Dùleitá jsou ovem i preventivní opatøení - o velkých svátcích myslet na pøedky,
pøipíjet jim, nechat pro nì jednu porci tìdroveèerního hodování, poøádat hody na
høbitovì na jaøe a na podzim, co zajiuje
jejich ochranu a napomáhá to také plodnosti. Dále je tøeba ít v souladu s domácím
duchem, aby nekodil, a rovnì
opatrnì nakládat
s pøírodou kolem
nás, abychom nepopudili Alfy. Na jaøe
je dùleitá oèista, dìlají
se oblévaèky a pomlázka, vyhání se smrt a vykuøuje se smìsí bylin,
kterou urèuje rodinná
zvyklost (pokud není
rodinná zvyklost dochována, uívá se komonice a alvìj, pøípadnì i jalovec a pelynìk).
Kdy nìkdo bìhem roku onemocní, vykuøuje
Ilustrace z èasopisu
se celý dùm. Na
Pohanský kruh,
yule / prosinec
bøehy potokù se

katastrofu pøeili, a jediným, kdo nezemøel na následky
podchlazení a vùbec jimi netrpìl. Podle vlastních slov
zachránilo ho vìdomí jeho duchovní totonosti a vìdomí vlastní integrity.
4 V nìkterých státech USA nìkteré pojiovny proplácejí
pacientùm èástky, které tito platí tzv. praktikujícím
Køesanské vìdy tak, jako tomu je u jiných pøípadù

oetøení terapeutem. Tato praxe existuje asi tøicet let poté,
co jedna zamìstnankynì pojiovny a èlenka Køesanské
vìdy utrpìla zlomeninu kosti, která se zahojila bìhem
tøí dnù, jak dosvìdèil sám lékaø pojitovny, za pomoci
jedné praktikující Køesanské vìdy.
5 Viz tzv. Vìdecké stanovení bytí.

2003.

ð

Dokonèení èlánku na dalí stranì
v rámeèku.

V rubrice reflexe uveøejòujeme té názory, které nemusejí zcela vyjadøovat stanovisko redakce.
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Dopisem, adresovaným Mgr. Andree Hudákové pøipomínáme její èlánek Buïte Boími posly v Dingiru 3 / 2004, str. 79-80.
Váená paní (sleèno) magistro!
Dostal se mi do rukou èasopis Dingir z loòského roku a velmi mì potìil vá èlánek
o návtìvì Neala Donalda Walsche v Praze.
Jsem fanynka mylenek N. D. W. Potìila
mì pøedevím poslední èást èlánku, kde
pøesnì charakterizujete Boha zítøka, Boha
v pohodì, Boha kámoe a naí svobodu od
poadavkù. Uvìdomila jsem si a pøipomnìla, díky vám, i boskou dichotomii, e
ð

Dokonèení reflexe
z pøedchozí strany.

pravda je na obou stranách, e pravda je na
vech stranách, e pravda je vude a netøeba se o pravdu pøít a prát a ani nìkoho pøesvìdèovat o své pravdì. Pøipomnìla jste mi,
e toto nové chápání Boha (jak jste napsala, e je jak z pøíruèky pro astný ivot)
povede k odstranìní strachu z naeho ivota
a ke astnému ivotu vech lidí a souèasnì mi to potvrdilo, e lidé se bojí v nìco
tak krásného (jako je bezpodmíneèná láska
Boha a neomezená svoboda) uvìøit. e se
bojí uvìøit, e jsme jednodue jedna due,
jeden duch, jeden bùh a ivot je jednoduchý.
Bylinky Zimního slunovratu
Bylinky Zimního slunovratu mùete
kolem sebe vidìt v pøírodì, kdy budete
chtít. Je to napøíklad bøeèan, cesmína
a jmelí, ale té dub, chmel, jabloò, jalovec, trnka a jasan. To jsou hlavní, tedy
místní bylinky, které si mùete opatøit
sami kousek od místa, kde ijete. Povauji je, protoe jsou kolem nás, za nejmocnìjí, a se to týká zdraví, víry nebo
magie. ...

vìí hadérky a pentle pro získání pøíznì
vodních bytostí.
Mnoho zvyklostí se udruje kolem
pohøbu. Zemøe-li nìkdo, hrozí nebezpeèí, e nebude chtít sám odejít
a bude si chtít s sebou do záhrobí nìkoho odvést. Je proto nutné vykonat úèinný pohøeb. Ten se skládá ze dvou èástí:
první je oplakávání a druhá je veselice.
Ètyøicátý den po smrti se dìlá poslední
Jmelí nasbírané v dobì
rozlouèení. Osobní vìci nebotíka se
Zimního slunovratu rozpohøbívají spolu s ním, aby po nich nedávali Druidové lidem jako
prahl a nechtìl se mstít. Pokud by i po
tzv. velék. Mocné vak
dodrení tìchto zásad vyvstaly tìkosti,
bylo jen to, které se nezavolá se kouzelník, který zjiuje, zda
dotklo pøi sbìru zemì,
nebotíka nikdo nedrí nebo jaký je
bylo chyceno do bídùvod, e neodchází do Helheimu, tedy
lého plátna a bylo
do pekla. Nìkdy mùe být pøíèinou to,
trháno zvlátním zpùe nebotík vyaduje pro svùj klid, aby
sobem. Z bobulek jmelí si mùete pøibyla vykonána msta, jindy mùe jít
pravit talisman plodnosti - uijte si malý
o poruení nìjakého tabu, co mùe být
pytlíèek a suené bobulky si do nìho
i dùvodem vzniku nemoci.
dejte. Jmelí pøedstavovalo sémì Pána
Dalím typem nemoci je tzv. koustromù, proto nese oznaèení rostlina
zelná nemoc, kterou zpùsobují duchoplodnosti.
vé tomu, kdo se má stát kouzelníkem,
vlèice Morgana,
nebo kdo má splnit nìjaký úkol. Pak je
Pohanský kruh, prosinec 2003.
nutno osudu dostát a povinnosti se
zhostit.
Souèasný prùbìh germánské léèby je takový, e pøijde-li za léèitelem nemocný,
provede se nejprve energetická diagnóza, zjistí se, z èeho nemoc pramení a pøípadnì
nejsou-li pøítomny kromì nemoci jetì dalí problémy. Po zjitìní diagnózy se navrhne prùbìh léèby, která mùe spoèívat v úpravì ivotosprávy a osobních zvyklostí,
pøedepsání vhodných bylin, kamenù, barev, vùní a oèisty, ve specifických pøípadech
i mùe léèba obsahovat i ozdravný magický rituál. Ten se lií v závislosti na povaze
a intenzitì onemocnìní. Rituály germánské tradice jsou obdobné jako u ostatních
pohanských tradic praktikujících pùvodní pøírodní magii. Pøi volbì bylin se vdy
preferují ty, které se vyskytují v domácích podmínkách, nebo jsou v lepím souladu
s organismem ne exotické. Pøi léèbì je dùleitá spolupráce pacienta, hypochondøi
libující si v problémech a hledající dùvody, proè se nemohou uzdravit, jsou ze zásady
odmítáni, nebo jejich pøístup je povaován za uráku bohù.
n
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Dále mì potìilo, e jste si uvìdomila,
e jsme jako lidstvo v duchovní krizi a tøeba jako mnoho dalích lidí si budete klást
otázky, proè. Lidstvo po stránce technické
a vìdecké udìlalo velký pokrok a rychle se
vyvíjí dál. A co duchovno? (Bez vývoje
v duchovní oblasti se tady vyvradíme
a znièíme ivotní prostøedí). Ano, to se také
vyvíjelo, ale jeho vývoj skonèil v køesanství smrtí Jeíe Krista. Co kdy i v této
oblasti vechno nevíme? Co vlastnì ten Bùh
chce? Kadému øíká nìco jiného. (Viz svaté
knihy - bible, korán, atd.) Proè se jasnì nevyjádøí! Doporuèuji se ho osobnì zeptat,
jako to udìlal Neal Walsch. Kadý mùe
s Bohem hovoøit, je to Bùh nás vech.
Nealovi dìkuji za to, e jsem pochopila, e
Boha mám ve svém srdci (dui) a e se
s ním mohu kdykoli spojit.
Dìkuji vám za èlánek, díky Bohu, díky
Boe, e iji v pravdì
Ing. Jarmila Duková
Chválím Vás, Dìkuji Vám, ehnám Vám
a smìji se na Vás. Bùh je na mojí i Vaí
stranì.
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PROÈ DINGIR
Nìkteré starovìké jazyky mìly zajímavý zvyk,
který spoèíval v tom, e do psaného textu vkládaly tzv. ideogramy. Byly to znaèky, které pøedjímaly vlastnosti následného slova. A tak se napø. v klínopisných textech vkládal pøed kadou vìc ze døeva (napø.
strom, ale i stùl nebo idli) znak pro døevo. Pøed rybníky,
øeky apod. se vkládal znak pro vodu atd. Podobnì existoval i zvlátní znak, který se musel napsat pøed jméno
jakékoli boské bytosti nebo boha. Této znaèce, upozoròující na boskost toho, co bude následovat, se vìtinou øíká
podle starého sumerského oznaèení pro boha, DINGIR.
Toto slovo je pak zároveò i pravdìpodobnì vùbec nejstarím oznaèením pro boskou bytost, jaké známe.
Zajímavé je, e klínový znak, který se jako
oznaèení DINGIR pouívá, je ve skuteènosti
obrázkem hvìzdy, která pøedstavuje smìr, k nìmu èlovìk hledí a k nìmu se upíná. Znak DINGIR se
tak mùe pro nás stát symbolem jistì nezanedbatelného
rozmìru lidství, který hledá nìco, co ho pøesahuje, na èem
se mùe orientovat a k èemu mùe smìøovat. Tato lidská
touha nachází nejrozmanitìjí podoby v nejrùznìjích kulturách a sociálních skupinách. A tak i v naí souèasné
spoleènosti se setkáváme s desítkami nejrùznìjích náboenských a pseudonáboenských skupin, je jsou výrazem
tohoto rozmìru èlovìka.
Chtìli bychom se tedy rozhlíet kolem sebe, pozorovat tuto náboenskou scénu a zamýlet se
nad tím, kdo nebo co je DINGIRem tìch, kdo
se k tìmto skupinám hlásí, jak právì jejich DINGIR ovlivòuje jejich ivot a jaké formy jejich cesta za tímto cílem
nabývá. Èasopis DINGIR by tak mìl pomoci porozumìt
oblasti, která je od pradávna neodmyslitelnou souèástí
ivota lidstva, a pøesto zùstává pro mnohé nezmapovanou
krajinou.
tn

Reverend Mun (druhý z leva) s manelkou pøi aktu ustavení èeské poboèky
Univerzální federace míru. (K èlánku na str. 118.)

Hosty semináøe Spoleènosti pro studium sekt a nových náboenských smìrù
byli 1. prosince 2005 pøedstavitelé Náboenské spoleènosti Svìdkové Jehovovi MUDr. Ondøej Kadlec a Eduard Sobièka.
Foto: Jaroslav Hynek.

POZVÁNÍ
A KONTAKTY
Spoleènost pro studium sekt a nových náboenských
smìrù, Husníkova 2075 (budova Fakulty humanitních
studií UK), 158 00 Praha 13, návtìvní hodiny v úterý
a ve ètvrtek od 15,30 do 17,30.
Semináøe v aule hlavní budovy Fakulty humanitních studií
UK, U Køíe 8, Praha 13 (blízko stanice metra Jinonice) vdy ve ètvrtek od 17 do 20 hodin: 2. bøezna
o holotropním dýchání s facilitátory i úèastníky této metody, 6. dubna o Novoapotolské církvi a jejím vývoji
v poslední dobì a 11. kvìtna o èeské mystice ve 20. století. Vstup volný.
Na titulní stranì: kresba z knihy Tajemství èasu
a vesmíru, Gemini 1994, str. 46.
Na protìjí stranì ilustrace z knihy Za hranicemi
ivota, Gemini 1994, str. 57.

"$

5. a 6. listopadu 2005 oslavila Armáda spásy výroèí 15 let obnovení své
èinnosti u nás. Souèástí oslav byl i koncert na veøejném prostranství.
Foto: Armáda spásy.
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TECHNIKA KONTROLY BDÌNÍ

Kontrola bdìní, technika, která ti pomùe prodlouit dobu bdìní. Kdykoli pøichází pocit únavy a ospalosti a nechce
tento pocit mít, vstup do hladiny l pomocí metody 3 a 1. V hladinì l si v duchu øekni: Jsem unavený a ospalý, èi
Jsem unavená a ospalá a Nechci být unavený a ospalý, èi Nechci být unavená a ospalá; Chci být úplnì vzhùru,
cítit se výbornì a tìit se dokonalému zdraví.

Potom si v duchu øekni: Budu poèítat od l do 5. Pøi èísle 5 otevøu oèi, budu úplnì vzhùru, budu se cítit výbornì a tìit
se dokonalému zdraví. Pomalu v duchu poèítej: l, 2, 3, u èísla 3 si v duchu pøipomeò, e pøi èísle 5 otevøu oèi, budu
úplnì vzhùru, budu se cítit výbornì a tìit se dokonalému zdraví.Pak v duchu pomalu poèítej do 4, pak do 5. Pøi èísle
5 si s otevøenýma oèima v duchu øekni: Jsem úplnì vzhùru, cítím se výbornì a tìím se dokonalému zdraví, cítím se
lépe ne pøedtím.

TECHNIKA ZRCADLA MYSLI

Zrcadlo mysli, technika, kterou mùe pouívat k øeení problémù. Vytvoø si pøedstavu velkého zrcadla a promítni si ji
na svou vnitøní obrazovku. Toto zrcadlo se nazývá Zrcadlo mysli. Toto Zrcadlo mysli se dá zvìtit, aby se do jeho rámu
vela nìjaká vìc èi vìci, osoba èi osoby, malá èi velká scéna. Barvu rámu Zrcadla mysli mùe v duchu zmìnit z modré
na bílou. Modrý rám bude oznaèovat problém nebo nynìjí
situaci, kterou lze zmìnit na projekt k øeení; bílý rám bude
oznaèovat øeení, nebo cíl. K øeení problému, nebo dosaení cíle pomocí Zrcadla mysli vstup do hladiny l pomocí
metody 3 a 1. Pak si pøedstav na své Vnitøní obrazovce
Zrcadlo mysli s modrým rámem. Vytvoø si pøedstavu problémové vìci, osoby, nebo scény a umísti ji do modøe orámovaného Zrcadla mysli, aby se problém mohl studovat.
Po prostudování toho problému vyma obraz toho problému, posuò zrcadlo doleva, zmìò barvu rámu na bílou a vytvoø a promítni obraz øeení do bíle orámovaného zrcadla.
Kdykoli ti od této chvíle pøijde na mysl tento projekt, vizualizuj si obraz øeení, koneèný výsledek, èi dosaený cíl
do bíle orámovaného Zrcadla mysli.
A tak to je.
Z publikace Silvova metoda. Základní kurs pro dìti, Silva Method Czech Republic, pravdìpodobnì 1995.
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