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ODPOVĚĎ 
DUCHOVNÍ ŠKOLY
REZONANCE

Odpověď duchovní školy Rezonance, 
z. s., na tvrzení v článcích Společenství 
jóginů a tantriků a Jóga, tantra a trest-
ní stíhání uveřejněných v časopisu 
Dingir č. 2/2017:

Duchovní škola Rezonance, z. s., se ohra-
zuje proti nepravdivým a nepodlože-
ným skutkovým tvrzením v uvedených 
článcích. 

Autor článků zřejmě nedodržel zá-
sady vědecké práce a výsledný obraz je 
proto překvapivě odlišný od závěrů jeho 
zahraničních kolegů.

V protikladu vůči domněnkám a spe-
kulacím uvedených článků poukazujeme 
na seriózní akademický pohled na věc 
Massima Introvigneho, zakladatele a vý-
konného řed itele CESNUR (Centra pro 
studium nových náboženských hnutí) 
v italském Turíně a současně výkonného 
sekretáře APSoR (Piemontské asociace 
sociologie náboženství), a také Karl-Eri-
ka Nylunda, doktora teologie a čelního 
švédského experta v oblasti sekt a no-
vých náboženských hnutí, často citova-
ného tamními médii. Introvigne uvádí: 
„Hnutí usiluje o propagaci otevírání se 
Bohu, v souladu s individuálním nábo-
ženským či duchovním vyznáním každé-
ho, včetně křesťanství. […] Nepodněcuje 
své členy, ve velké většině vychované jako 
křesťany, k opuštění jejich náboženských 
kořenů a přijetí alternativního nábožen-
ského pohledu na svět.“ Ohledně místa 
sexuality v učení školy Introvigne říká: 
„Redukcí komplexního tantrického po-
hledu na svět, jak je v hnutí představen, 
na pouhé učení o sexuálních vztazích vy-

tváří média a oponenti obraz, který je ka-
rikaturou skutečnosti. […] Ve skutečnosti 
představují materiály spojené se sexua-
litou, intimitou anebo vztahy jen malé 
procento všech aktivit, učení a publikací 
hnutí.“ Zatímco Nylund referuje: „Kurzy 
jsou otevřené komukoli zvenčí, kdokoli 
se jich může účastnit. […] Praktikanti 
nejsou oddělení od rodin ani společnos-
ti. […] Hnutí nelze považovat za rigidní 
duchovní společenství. Takové hnutí by 
se bránilo kritice, zatímco zde je každé-
mu dovoleno kritizovat jakékoli aspekty 
spojené s činností školy anebo učitelů. 
Kdokoli je rovněž svobodný školu opus-
tit, bez jakýchkoli důsledků.“ Ohledně tzv. 
charismatické autority Gregoriana Bi-
volaru Nylund říká: „Gregorian Bivolaru 
se nepovažuje za držitele nepopiratelné 
pravdy“, a uzavírá: „Jedná se o školu jógy, 
jejíž členové usilují o sebezdokonalení 
a zlepšení vlastního zdravotního stavu 
a harmonie prostřednictvím lakto-vege-
tariánského stravování a jógových t ech-
nik. […] Nenacházíme zde žádné z de i-
nujících kritérií manipulativních sekt.“

Za hlubší zamyšlení by stálo roz-
hodnutí švédského Nejvyššího soudu, 
který v roce 2006 stvrdil udělení po-
litického azylu Gregorianu Bivolarovi, 
neboť bylo prokázáno, že je ve své vlasti 
pronásledován.

Není pravdou, že by Duchovní ško-
la Rezonance, z. s., byla novým nábo-
ženským hnutím, jedná se o školu jógy 
a duchovní hnutí, jehož členové jsou 
různého vyznání nebo bez vyznání. Není 
ani pravdou, že by protestovala proti vět-
šinovému způsobu duchovního života, 
očekávala brzký dějinný zlom, ostře se 
vymezovala vůči kritikům, démonizovala 
bývalé členy (jedná se o stovky až tisíce 
bývalých členů či spokojených návštěvní-

ků kurzů), naprosto nezaujímá odmítavý 
postoj k rodině anebo sexuálním menši-
nám, nepoužívá ani pojem „věk Vodnáře“, 
spojovaný se skupinami New Age. V člán-
ku se též nepravdivě tvrdí, že podporuje 
nezávazné vztahové a sexuální experi-
menty, že vede své členy k odloučení od 
společnosti, že je pro její členy Gregorian 
Bivolaru nositelem tzv. charismatické 
autority nebo že je přitažlivá pouze pro 
určitý segment společnosti či že se jedná 
o společenství s vysokou míru oddanosti. 
Protestujeme též proti spojování se sek-
tářstvím, osobou „gurua Járy“ apod.       
Duchovní škola Rezonance, z. s.
Další článek o tomtéž tématu, napsaný Mgr. Josse Martinem 
Helmanem, studentem a instruktorem Rezonance, je na 
internetové prezentaci Dingiru na adrese www.dingir.cz.


