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Místo tantry v novém náboženském hnutí MISA

Zdeněk Vojtíšek

Společenství, které vzniklo na základě působení rumunského učitele 
jógy a tantry Gregoriana Bivolarua, je často nazýváno podle své zastře-
šující mezinárodní organizace „hnutí MISA“.1 Konfl ikt, který prožívá 
v ru munské společnosti, a základní obrysy jeho učení popisuje článek 
na stranách 44–48. Na tomto místě se věnujeme popisu společenství 
a role tantry v něm.
Vycházíme přitom především z materi-
álů české odnože tohoto hnutí, která vy-
stupuje jako duchovní škola Rezonance 
a přihlížíme ke zdrojům, jmenovaným 
v článku Jóga, tantra a trestní stíhání. Ve 
druhé části doplňuje tyto zdroje osobní 
rozhovor autora o tantrickém zasvěcení 
se ženou, která ho prožila.2 

Společenství
Základní podobou Bivolaruova společen-
ství je škola, tedy systém kurzů, studova-
ných v několika roč nících ve dvou vzá-
jemně propojených liniích – jógy a tant-
ry – v některém z center hnutí. V Česku 
jsou zatím čtyři centra a pravidelné kurzy 
probíhají také v dalších třech městech. 
Jednotlivá setkání se konají v týdenní 
periodě, skládají se z praktické a teo-
re tické části a trvají tři až čtyři hodiny 
(u nás ovšem pou ze dvě).3 Být v kon-
taktu se společenstvím nejméně jed nou 
týdně je považováno za velmi žádoucí: 
nejen kvůli návaznosti jednotlivých set-
kání, ale i proto, že společen ství je podle 
nauky hnutí důležité zvláště v tomto ob-
dobí přechodu do věku vodnáře.4 Kromě 
těchto pravidel ných setkání 
se konají i víkendové semi-
náře, příle žitostné přednáš-
kové a praktické cykly nebo 
zájmová setkání, napří-
klad zájemců o prohloube-
ní vztahu mezi aspirantem 
a duchovním průvodcem,5 či 
se organizují příležitosti pro 
karmajógu (pro společnou 
práci v centru nebo ášra-
mu). České sdružení Rezo-

nance navíc pořádá každoročně od roku 
2012 víkendový Tantra festival pro ve-
řejnost. Zdá se, že naprostá většina těch, 
kdo přijdou do styku s hnutím, zůstává 
na základních stupních jógy.6

Vrcholem aktivit mezinárodního 
společenství jsou každoroční duchovní 
tábory v Rumunsku s řadou programů, 
určených absolventům jednotlivých roč-
níků: asi desetidenní tábor v horském 
centru Baile Herculane a zvláště letní, až 
pětitýdenní tábor v přímořském letovis-
ku Costinești, jejž se účastní tisíce jóginů 
z celého světa. Tradice letních táborů 
sahá až do roku 1990.7 Podmínkou účasti 
na těchto vrcholných akcích je kromě ji-
ného i zaslání vlastních fotogra ií v plav-
kách a aktuálního negativní ho výsledku 
testu na sy ilis a na přítomnost viru HIV. 
Zatím co bývalí členové a odpůrci hnutí 
často tvrdí, že tábor je „prodchnut sexua-
litou“,8 představitelé hnutí trvají na tom, 
že učení o duchovním významu sexuali-
ty tvoří jen malý zlomek objemu výuko-
vých materiálů.9 Dojem, že na sexualitu 
je soustředěna hlavní pozornost, je pa-
trně způsoben kromě jiné ho10 i soutěží 

Většina účastníků kurzů Bivolaruova hnutí se věnuje 
pouze jógické praxi. Pomáhají jim v tom krátké texty. Na 
obrázku je hlavička jednoho z nich.

Tento článek prošel recenzním řízením.



DINGIR 2/201762

Například program „spirituál-
ního jógického tábora“ v Cos-
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ženských účastnic tábo-
ra Miss Šakti.11 Zatímco 
pro stoupence hnutí je 
účelem této soutěže po-
zvednutí ženské energie, 
ilmy ze soutěže se obje-

vily na erotických inter-
netových prezentacích. 
Méně kon liktní je další 
speciální akce letního 
tábora – skupi nová me-
ditace Spirála jang, jejíž 
atrak tivní fotogra ie se 
stávají symbolem tábora 
v kontaktu s veřejností.12

Vedle duchovních tá-
borů jsou společné byd-
lení několika jóginů a ži-
vot v ášramu (klášteře) 
dalšími příležitostmi, 
jak student může posílit své spojení se 
společens tvím. Ášram je zároveň cent-
rem, které pořádá duchovní akce a přijí-
má dočasné návštěvníky. Jen v Bukurešti 
je podle zdrojů hnutí takových ášramů 
asi 40; v největším a nejzná mějším z nich 
(jménem Pipera) žije asi 200 lidí.13 Jiným 
způsobem většího osobního zapojení do 
společenství je role instruktora: jejímu 
převzetí předchází dvouletý intenzivní 
kurz, zkoušky a potvrzení samotným 
Gregoria nem Bivolaruem.14 Předpoklá-
dá se také, že instruktoři jsou tantricky 
zasvěceni. K tomuto zasvěcení, podrob-
něji po psanému níže, může být jógin jen 
zřídka pozván dříve než po absolvování 
prvního ročníku studia. K pobytu v ášra-
mu mohou být přijati i nezasvěcení.

Organizace školy jógy a tantry s se-
bou přináší potřebu vytvořit hierarchii 
instruktorů podle jejich zasvěcení, zku-
šeností a délky praxe. Na vrcholu nefor-
mální hierarchie duchovních učitelů stojí 
Bivolaru, jenž je mezi svými žáky od po-
čátku znám jako Grieg. Jeho autorita jako 
gurua je srovnatelná s jinými učiteli jógy 
a duchovními osobnost mi,15 o nichž jejich 
žáci předpokládají, že dosáhli nejvyšších 
duchovních cílů. A podobně jako v jejich 
případě si také Griegovi žáci vyprávějí 
„o působení jeho siddhi (paranormálních 
schopností)“16 a přikládají mu mimořád-
né vlast nosti. Jedinečné postavení Bivo-
larua je dáno také tím, že je zatím jako 
jediný opráv něn poskytovat tantrické 
zasvěcení.

Těm jóginům, kteří si to přejí a kteří 
postupně přijmou nauky Bivolaruovy 
školy za své, může společenství a jeho zá-

sady postupně a zásad-
ně ovlivnit běžné denní 
činnosti a mnoho sfér 
(možná všechny) je-
jich života. Díky pravi-
delným denním jógic-
kým cvičením a díky 
zvyku věnovat jídlo 
nebo i předmět jiných 
činností krátkou me-
ditací Bohu prostupuje 
vědomí jóginů o jejich 
příslušnosti k nauce 
a společenství i mno-
ho chvil všedního dne. 
Duchovní učitel Bivola-
ru jim prostřednictvím 
společenství naléhavě 
doporučuje jídelní pra-
vidla (takzvanou jógo-

vou diete tiku či očistné metody a zvláště 
půst) a zdravotně preventivní a léčebné 
postupy, vycházející často (ačkoli nikoli 
výhradně) z ájurvédy.17 Zásadní místo 
mezi těmito postupy má pití vlastní moči. 
Jógini jsou také silně motivováni k absti-
nenci tabáku a alkoholu. Intenzivní život 
jógina také vyžaduje odloučení od lidí, 
kteří ho odvádějí „od du chovní cesty 
a postupně snižují [jeho] niternou vib-
raci na omezenou úroveň jich samých“.18

Provázanost duchovního pokroku 
s pozorností vůči vlastnímu tělu je patr-
ná na velké pozornosti, jež je v hnutí vě-
nována technikám sexuální kontinence, 
které umožňují párům jóginů duchovně 
využít potenciálu, jímž sexualita dispo-
nuje.19 Jógin se postupně učí zabránit eja-
kulaci a oddělit ji od orgasmu, pokro čilá 
jóginka má prostřednictvím meditací, 
asán či očišťo vacích metod prodlužo vat 
svůj menstruační cyk lus, až – v ideálním 
případě – přesta ne menstruovat vůbec.20 

Spo lečenství MISA také nabízí vlastní 
vztahové modely. Výlučné dyadické vzta-
hy v manželství, plození dětí a vy tváření 
sta bilního domova jsou považovány za 
sobecké zájmy a nejsou ceněny,21 byť jsou 
tolerovány zvláště teh dy, po kud pochá-
zejí z období před rozhodnutím věnovat 
se józe. Ceněny jsou zato vztahy přá-
telství mezi jóginy stej ného i opačného 
pohlaví, při nichž se díky tantře rozvíjí 
„ohromná intimita“, kdy jeden o druhém 
„ví skoro všech no“.22 V případě jóginů 
opačného pohlaví mohou tyto vztahy 
získat i podobu sexuálního sdílení. Jeho 
případ ná nezá vaznost a vztahové a sexu-
ální experimenty jsou ospravedlněny sdí-

lenou vírou, že díky tantrickému zasvě-
cení se v každém muži manifes tuje Šiva 
a v každé ženě Šakti. O tato božstva jde 
v posledu více než o konkrétní partne ry. 
Na druhé straně ale společenství vysílá 
řadu signálů, z nichž je jasné, že účelem 
uvedení do tantry není pouhá libost či 
neodpovědnost. Sexuální sdílení mezi 
osobami stejného pohlaví je zapověze-
no: „V tan trických praktikách neexistu-
je žádné místo pro homosexuály,“ řekl 
Eduard Selea, autorita pro české jóginy 
školy MISA. Ačkoliv v lid ské společnosti 
mají homosexuálové své místo, v tantře 
je homo sexualita „vysvětlována jako ne-
přirozená, nebez pečná věc“.23

Napětí, které hnutí dlouhodobě pro-
žívá v Rumunsku a v menší míře i něko-
lika v dalších zemích a které je popsáno 
v článku Jóga, tantra a trestní stíhání, se 
pochopitelně promítlo i do jeho učení 
a života společenství, a to dokonce i v ze-
mích, jako je Česko, kde k žádnému tlaku 
ze stra ny veřejnosti či úřadů nedochází. 
Je to totiž pravděpodobně právě toto 
napětí, co ve společenství způsobuje, že 
nesouhlasné názory a postoje jsou příkře 
odmítány. V hnutí je rozšířen předpoklad, 
že veškeré pochybnosti jsou útokem 
démonů, kteří se snaží adepty zastavit 
na jejich du chovní cestě. Démonizováni 
jsou také bývalí členové. Za svůj odchod 
z hnutí mají být například potrestáni tím, 
že po několik dalších životů nebudou 
mít možnost du chovního růstu. Pokud 
se příslušníci hnutí přesto rozhodnou 
k odchodu, mohou je takto vyhrocené 
postoje přiblí žit roli apostatů,24 jejichž 
negativní svědectví o hnutí se může stát 
příčinou další eskalace napětí. 

Tantrické zasvěcení25

Tantrické zasvěcení samotným duchov-
ním učitelem Griegem se týká pouze žen. 
Nikdo jiný není k tomuto zasvě cování žen 
pověřen. Obřadu předchází několik kro-
ků. Prvním z nich je pozvání od mistra 
Griega, které adeptce tlumočí již zasvě-
cená žena s poukazem na výjimečnost 
její osobnosti i na výjimečnost mistrovy 
nabídky. Komu nikace o zasvěcení probí-
há v utajení a adeptce je výslovně zakázá-
no o zasvěcení hovořit. Žena sice skládá 
inanční obnos, ale ten je spíše zálohou, 

která je jí po zasvěcení obvykle navrá-
cena. Veškeré náklady na zasvěcení jsou 
totiž chápány jako dar mistra. V době, 
kdy se Bivolaru skrýval, pro bíhaly všech-
ny přesuny v naprostém utajení,26 takže 
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adresa pařížského ášramu, obývaného 
pouze ženami, ani místo iniciace ne bylo 
adeptkám známo. V uzavřeném ášramu 
se zatemněnými okny, bez možnosti ko-
munikace s vnějším světem a bez osob-
ních věcí adeptky očekávaly pod vede-
ním stálých oby vatelek další pokyn, a to 
v proměnlivém počtu a po proměnlivý 
počet dnů. Adeptky zasvěcení je trávily 
hlavně jógickou přípravou a četbou do-
poručených textů. Právě v tomto prostře-
dí docházelo k rozvíjení blíz kého přátel-
ství, zmíněnému v před chozím odstavci, 
a rostlo vědomí soudržnosti a sounáleži-
tosti. Kromě duchov ní přípravy byla před 
zasvěcením vyžado vána písemná při-
hlášení k vlastní odpovědnosti, přísahy 
mlčenlivosti a fotogra ie a video snímky 
bez oblečení. Drobné dárky a pozor nosti, 
jimiž na adeptky myslel jejich mistr, zvy-
šovaly pozitivní očeká vání budoucího za-
svěcení, vědomí ženskosti i sebevědomí.

V atmosféře tajem-
ství a konspirace a se 
zavázanýma očima 
byly adeptky nakonec 
přemístěny do bytu, 
v němž čekaly na in-
dividuální zasvěcení 
Gregorianem Bivola-
ruem. Čekání bylo vě-
nováno hlavně očistě, 
afrodiziakům, jógickým 
cviče ním a sledováním 
erotických ilmů a roz-
hovorů s dříve zasvěce-
nými ženami. Samotné 
zasvěcení trvalo u jed-
notlivých žen po růz nou 
dobu (mohlo trvat jen 
jednu hodinu, ale i více než osm hodin) 

a sestávalo z rozhovoru a z rituálního sty-
ku. Tantric ký sex probíhal v růz ných po-
lohách podle jednotlivých ener getických 
center (čaker) a jeho cílem bylo dosažení 
různých druhů orgasmu ženy (vaginální-
ho, klitoriálního a urinálního), přičemž 
největší důraz byl kladen na poslední ze 
jmenovaných, neboť pití mistrovy moči 
je považováno za nej vyšší stupeň tantric-
kého ritu álu. Při rozhovoru a nad otáz-
kami žen projevoval mistr vysokou míru 
empatie a znalos ti jejich životů. Empa-
tický a laskavý vhled byl ostatně patrný 
i v násled né elektronické korespondenci 
mezi Griegem a za svě ce nou ženou. 

O svou první moč po rituálu se nově 
iniciovaná žena podělila s ostatními 
ženami a další moč až do doby čtyři-
advaceti hodin po zasvěcení pila sama. 
Vloženou inanční zálohu Gregorian 
Bivolaru na po žádání ženám vracel ve 
stejné, anebo i větší výši. V druhém 

případě byla příspěv-
kem na ženiny nákla-
dy i motivací k tomu, 
aby se obřadu účastnila 
opakovaně, neboť je to 
důležité pro její další 
duchovní růst. Druhý 
vrchol zasvěcení nastá-
vá po jedenácti dnech. 
Žena se na něj připra-
vuje dodržováním roz-
pisu jógických cvičení, 
stanoveného mistrem 
podle jejího du chovního 
stavu a indivi duálních 
potřeb. Přesně po jede-
nácti dnech pak ženy 
prožívají extatický zá-

žitek a popisují ho jako silný orgasmus 

a dosažení nejvyššího duchovního sta-
vu samádhi. I tento děj je určen Bivola-
ruovými před poklady o významu moči, 
o koloběhu vody v těle a přenosu infor-
mací jejím prostřednictvím. Komplexní 
tantrický iniciační zážitek pak odeznívá 
ve zmíněné koresponden ci s mistrem.

Muži jsou tantricky zasvěceni rituál-
ním sexuálním stykem se ženou, kterou 
zasvětil Bivolaru, a to stejným způso bem. 
Je proto běžné, že ženatí muži podporují 
zasvěcení svých manželek jejich společ-
ným mistrem. Podobně je před stavitelné, 
že v místních společenstvích, která mají 
již i druhou generaci členů (tedy v Ru-
munsku a snad i jinde), stojí jóginští ro-
diče o iniciaci svých dospívajících dcer. 

Závěr
Tantra je ve společenství inspirovaném 
Gregorianem Bivolaruem jednou z mož-
ností duchovního rozvoje. Tím, že za-
svěcení do ní je obestřeno tajemstvím 
(v době mezi lety 2006–2016 ještě zvý-
razněným nutností konspirace při styku 
s trestně stíhaným Bivolaruem), určeno 
jen vyvoleným a naplněno neobvyklý-
mi sexuálními praktikami, jistě odpoví-
dá současné západní představě tantry. 
K tantrickému zasvěcení samozřejmě ne-
musí dojít každý frekven tant kursů hnutí 
MISA a jeho národních poboček. Varia-
bilita programů v tomto hnutí a svobo-
da volit si ty, které jednotlivec považuje 
za užitečné pro svůj rozvoj, zájem o tělo 
a sexualitu a další charakteristiky, které 
Bivolaru ovo společenství sdílí s hnutím 
Nového věku,27 z něj činí životaschopný 
prvek alternativní náboženské scény.  


Srhnutí je na straně 48, autorův medailonek na straně 37.
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Pozvání na tradiční soutěž Miss 
Šakti.


