
37
DINGIR 2/2003

OBSAH

NOVÝ VÌK V DINGIRU
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Díky tématu tohoto èísla Dingiru (New Age) a díky výroèí událostí na farmì
MtCarmel pøed deseti lety (Waco zmìnilo svìt) se na dal�ích stránkách setka-
ly dva typy milenialismu, tedy oèekávání brzkého pøíchodu vìku bla�enosti.
Tento zajímavý fenomén je struènì vysvìtlen v nové rubrice SLOVA . Najde-
te v ní i struèný pøehled rùzných pojetí víry v minulé a budoucí �ivoty.

Skuteènost, �e hnutí Nového vìku (New Age) je ji� zøetelnì za svým
zenitem, reflektuje Vladimír �iler v èlánku, jeho� titul je spí�e povzdechem: Co
nového je mo�no øíci o Novém vìku? Podobnì vyznívá i èlánek Zbyòka Ju-
reèky Vodnáøské spiknutí po dvaceti letech. Právì ji� více ne� dvacetiletá
historie dovoluje patøièný odstup a utøídìní ú�asnì bohatého hnutí Nového
vìku. Toto utøídìní se výbornì povedlo britskému vìdci Paulu Heelasovi,
z jeho� knihy (vy�la roku 1996) pøiná�íme ukázku Oslava vlastního Já, pøesnì
a struènì vystihující my�lenkové základy hnutí.

Ov�em my�lenky, které Heelas tøídí a vysvìtluje, nejsou samozøejmì ce-
lým hnutím Nového vìku. Kromì této �filosofické� formy hnutí existuje
i �fenomenální� forma.1 Tvoøí ji lidé, kteøí jsou konzumenty plodù hnutí
a vùbec nemusejí být teoretiky a mysliteli. Hlavnì touto fenomenální for-
mou se zabývá Ale� Pøichystal, kdy� pí�e o kultuøe a trhu New Age a kdy�
podává zprávu o Èeské univerzitì Nového vìku Milana Calábka.

Není v mo�nostech èasopisu zmínit mnoho na�ich pøedstavitelù New Age.
Vedle Calábka ale nemohl chybìt Vlastimil Marek. Rozhovor Jsem pozitiv-
ní ostrùvek s ním natoèili Martin Koøínek a Jiøí Koubek. Markovu èasopisec-
kou èinnost pak pøipomíná souhrnná recenze èasopisù Mana a Baraka Ivana
O. �tampacha pod titulem Èasopis pro Nový vìk. K tématu také patøí (a má
ho ponìkud odlehèit) i fejeton Vìry Noskové Støihneme si pøevtìlení.

Mezi èlánky mimo téma tohoto Dingiru pøipomeòme pøíspìvek z loòské
konference o fundamentalismu (viz Dingir 1/2003, str. 31). Napsal ho Tomá�
Bubík pod názvem Postmoderna a fundamentalismus. Podivné interpreta-
ce výsledkù sèítání lidu, které se èas od èasu objeví v èeských médiích, do-
nutily redakci k tomu, aby po�ádala o skuteènì fundovaný rozbor. Poskytl

ho Jan Spousta v èlánku Sèí-
tání lidu a nábo�enství.
   A nakonec: novinkou
v tomto roèníku Dingiru je
prùbì�né èíslování stránek -
druhé èíslo tedy zaèíná stra-
nou 37. A proto�e ètenáøi
Dingir obèas kopírují a kopie
dávají dál, usnadòujeme jim
orientaci tím, �e ka�dá strana
má dole  oznaèení èísla a roku
vydání.

n
Poznámka
 1 Rozdílu mezi �filosofickým� a �feno-
menálním� spiritismem si v�iml jeho ame-
rický teoretik a pøíznivec Andrew Jack-
son Davis (1826-1910). Tento rozdíl je
mo�né podle Catherine L. Albanesové
(�America Religions and Religion�, Wad-
sworth 1999, str. 361) s u�itkem pøenést
i na hnutí Nového vìku.

NOVÝ VÌK V DINGIRU

PhDr. Zdenìk Vojtí�ek (*1963) je od-
borným asistentem na katedøe psycho-
sociálních vìd Husitské teologické
fakulty UK, mluvèím Spoleènosti pro
studium sekt a nových nábo�enských
smìrù a �éfredaktorem Dingiru.

Hnutí Nového vìku hledí - jak jinak - do minu-
losti i budoucnosti. Z minulosti se inspiruje napø.
obrazy Hieronyma Bosche (èernobíle repro-
dukujeme �Cestu ke svìtlu�).
Nahoøe na stránce je zase moderní výrobek -
psychowalkman. Jeho tvùrcùm a prodejcùm
se z nìj podaøilo uèinit symbol New Age.
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POSTMODERNA
A FUNDAMENTALISMUS

Nábo�enský fundamentalismus mù�e být pozitivní výzvou postmoderní spoleènosti

Tomá� Bubík

Z hlediska vývoje v dne�ním globálním svìtì je snad víc ne� kdy jindy nezbytné zamìøit se na
analýzu nìkterých tendencí v západní kultuøe. Ta toti� mù�e svým souèasným zpùsobem �ivota,
nahlí�eno zvenèí, zásadnì destabilizovat modely odli�ných, tradièních kultur, a tím naru�it i jejich
zpùsob �ivota.

Ná� západní �ivotní styl mù�e být vnímán
jako jedna z výrazných pøíèin jevu dnes
obecnì oznaèovaného pojmy jako �nábo-
�enský fundamentalismus� èi je�tì silnìji
�nábo�enský extremismus�, který je v po-
slední dobì pøisuzován zejména zemím, kde
dominuje islámská kultura.

Mezi hlavní ideje Západu, které mají ce-
losvìtový dosah a je� mohou oprávnìnì
vyvolávat v jiných sociálnì-kulturních sys-
témech pocit ohro�ení i radikálnì odmítavý
postoj vùèi Západu, u� nepatøí výluèný
køes�anský názor, ale univerzální ekono-
mismus, monopolní demokratismus, a pøede-
v�ím hodnotový pluralismus. Zejména pak
jednotný svìtový ekonomický øád kapitalis-
tického typu a parlamentní demokracie jsou
ideje, kvùli kterým dnes Západ vede �svaté
války�.

Tyto moderní ideje mù�eme chápat jako
nové mocenské nástroje západní civilizace,
které u odli�ných kulturních tradic umocòují
pocit ohro�ení a ztráty vlastní identity, a tím
vyvolávají i nezbytnost odvety. Odpor a od-
veta tìchto kultur je zejména na Západì
oznaèována pejorativním pojmem nábo�en-
ský fundamentalismus. Fundamentalistický
postoj pak mù�eme oznaèit jako pøíklon
k tradièním idejím, který je do znaèné míry
opakem pojmu pluralismus. Bì�í tedy o spor
èi spí�e o boj, v nìm� jde o preferenci hod-
not zakládajících se buï na principu jedno-
ty, anebo principu mnohosti. O tomto sporu
hovoøili u� staøí antiètí filosofové.

Co je to fundamentalismus?
Dnes je fundamentalismus laickou veøejností
pova�ován skoro za patologický jev, za pro-
jev du�evnì nemocných jedincù, který je
potøeba vymýtit. Je reprezentován napøíklad
politickým extremismem, nábo�enským fun-
damentalismem èi autoritáøstvím nìkterých
sekt. Hodnoty urèitých skupin nám vadí
a jejich snahu o prosazení vlastních idejí

èasto pova�ujeme za nelegitimní, neetické,
nemoderní a ohro�ující.

Samotný pojem fundamentalismus lze
vysvìtlovat z rùzných hledisek. Mù�eme jej
tøeba vysvìtlit jako urèité lpìní na idejích
(Günther Hole), úsilí o osobní záchranu
(Pavel Øíèan), èi majetnický postoj k pravdì
(Jan Heller). Nicménì to ale neznamená, �e
jej lze pau�álnì ztoto�òovat s násilím a agre-
sivitou. Tak by mohla být s násilím a agresi-
vitou toti� spojována ka�dá individuální
snaha o prosazení èehokoli anebo lpìní na
nìèem, a pova�ována tím za �patnou, ex-
trémní a zavr�eníhodnou.
Ka�dý z nás o nìco usiluje.
Hodnoty, ve které vìøíme,
prosazujeme jak v osobním,
tak i veøejném �ivotì. A je
otázkou, zda je vùbec mo�-
né prosazovat jakoukoli
ideu, názor èi postoj bez ale-
spoò minimálního vnitø-
ního èi vnìj�ího nucení.

Ukazuje se, �e destruk-
tivita, je� je v�dy spojena
s jistým druhem násilí, je
nezbytným prùvodním je-
vem prosazení ka�dého
ideálu, jak uvádí ji� zmiòo-
vaný nìmecký psychiatr
Hole. Celá diskuse by mìla
být spí�e o míøe nucení
a legitimitì jejího èinitele.
Na�í snahou by nemìlo být
vymýtit fundamentalismus
jako nebezpeènou sektu
ohro�ující moderní hodno-
ty Západu. Fundamentalis-
tický postoj církví, nábo-
�enství, politických stran èi
zastáncù kulturních tradic
mù�e být naopak obohace-
ním pro moderní spoleè-
nost, nebo� pøedstavuje

a prezentuje hodnoty, s nimi� má spoleènost
trvalej�í zku�enost a které v minulosti pøi-
nesly spoleèenskou stabilitu. Tradièní a mo-
derní, nové a staré, fundamentalistické
a pluralitní by mìlo existovat vedle sebe.
Jedinì tak je mo�ný zdravý a nenásilný vý-
voj spoleènosti.

Kritika tradice
jako moderní hodnota Západu
Základní kontury souèasného západního
my�lení se zaèaly utváøet u� od dob osví-
cenství a mìly výrazný vliv na formování

Fundamentalista? Nevadí, pro západní spoleènosti jsi oboha-
cením. Foto: archiv.
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moderní evropské identity. Politický filosof
Pavel Bar�a øíká, �e Evropa tradiènì hledala
svou identitu pøedev�ím v kolektivních
pøedstavách, jako jsou spoleèná minulost,
území, kultura, jazyk a krev.

Naproti tomu moderní Evropa pøestává
skrývat svou averzi vùèi posvìceným auto-
ritám a odmítá respektovat tradièní køes�an-
ské hodnoty. Moderní Evropan tak získává
identitu pøedev�ím prostøednictvím vy-
mezení se a odporu vùèi tradiènímu, obec-
nì deklarovanému výkladu èlovìka a svì-
ta. Celá øada oèekávání se tak zaèíná vzta-
hovat nikoli k minulosti, ale smìrem k lep�í
a progresivnìj�í budoucnosti, která získala
pøívlastek posvátného, nijak zvlá�� speci-
fikovaného nového vìku.

Tento postoj bychom mohli shrnout asi
takto: Chceme vystoupit z vìku nedospì-
losti, chceme jít svou vlastní cestou. Nevíme
sice, kam tato cesta povede, ale jistì bude
lep�í ne� ta pøítomná. Základním po�adav-
kem, bez nìho� nebylo mo�no tohoto cíle
dosáhnout, bylo rozvázání tradièních spo-
leèenských pout a �osvobození� èlovìka
od politické, ekonomické, kulturní i nábo-
�enské reality skrze její úmyslné obsahové
vyprázdnìní. Nábo�enství, církve i nábo-
�enská víra se staly pøedmìtem velmi výraz-
né kritiky zejména ze strany intelektuálù.

Právì v období moderny ztrácí realita
svùj metafyzický rozmìr, tradièní filosofie
své nále�ité místo ve vìdì a Evropan svùj
duchovní základ - víru v mo�nou existenci
pravdivého obrazu svìta a stejnì tak i víru
v mo�nost orientace v nìm. Svìt moderního
èlovìka se stává èím dál tím více chaotic-
kým a on v nìm ztrácí orientaci1. Na druhé
stranì jsou ale intenzivnì hledány nové jed-
notící ideje, jejich� cílem bylo této radikální
ztrátì starého svìta èelit.

Doprovodnì se tedy vedle rozkladných
snah moderny projevují i výrazné jednotící
tendence, které paradoxnì ve 20. století
vyústily ve vznik totalitních re�imù, které
nahradily funkci  køes�anských církví
a smysl nábo�enské víry.

Postmoderní svìt fikce
a svìt jako labyrint
Druhá polovina 20. století èasovì kores-
ponduje s kulturní fází oznaèovanou ter-
mínem postmoderna. Takto oznaèovaná
souèasnost je mnohdy chápána jako kul-
turní fáze, dovr�ující procesy, které byly
zapoèaty právì v modernì, s tím rozdílem,
�e zásadnì odmítá ve�keré sjednocující ten-
dence. Idea jednoty je na základì histo-
rických zku�eností vnímána negativnì jako

znak totalizující skuteènost, která se zmoc-
òuje jiného a prostøednictvím násilí jej
pøevádí na stejné. Èasto je tato idea zto-
to�òována s nábo�enským èi politickým
vidìním svìta, co� se projevuje v odmítání
a v kritice tìch nábo�enství, nábo�enských
hnutí èi politických systémù, která mají ze
své povahy univerzalistický charakter.

Rovnì� jsou v postmodernì odmítány
tradièní evropské ideje, jako je idea jed-
notného svìtového øádu, kontinuálních
dìjin, jedné pravdy a jednoho rozumu èi
logiky rozumu. Jakékoli snahy o univerzál-
ní výklad skuteènosti jsou chápány jako
snahy mocenské, snahy hodné kritiky,
nebo� umo�òují vyprávìt pøíbìh pøedkù
a vynucovat si jeho jedineènost, pravdivost
a závaznost.

Svìt postmoderny je v tom nejobecnìj-
�ím i nejkonkrétnìj�ím smyslu chápán jako
svìt umìlý, jako fikce, je� zpùsobuje, �e se
postupnì vytrácí z lidského jednání závaz-
nost a odpovìdnost k realitì, nebo� ta u�
není. Díky moderní technice ztrácíme kon-
takt nejen s pøírodou, ale i s ostatními lidmi.
Postmoderní svìt fikce musí být proto
úderný, radikální, musí inzultovat obecen-
stvo, jak øíká napøíklad na adresu post-
moderního umìní filosofka Suzi Gabliková.
Tak se samozøejmì chová i svìt masmédií,
jedna z mocenských struktur západní kul-
tury vytváøející nereálný svìt, který se
soustøedí pouze na estetické sdìlení.

V postmodernì se rovnì� uplatòuje
dùraz na nesouhlas, nikoli souhlas v roz-
hovoru, co� pochopitelnì zpochybòuje
smysluplnost rozhovorù jako takových. Co
jiného ne� spoleèný rozhovor by napøíklad
mohlo stabilizovat souèasný kritický stav
mezi Západem a nìkterými podobami islá-
mu? Politický dialog je znemo�nìn mimo jiné
i proto, �e nepøítel je fiktivní postavou, ne-
identifikovatelnou silou. Terorismus je
nereálnou realitou, skrytou skuteèností, se
kterou prý dialog není mo�né vést. Snad
právì proto je nábo�enský èi politický te-
rorismus úmyslnì démonizován, aby sám
dialog a z nìho vycházející spoleèné sta-
novisko nebyly mo�né.

Vedle toho postmoderna rozbíjí nejen
historicky monopolní formy a struktury, ale
i v�echny ostatní, které snad v sobì mo-
hou obsahovat tento potenciál. Odmítá
obecné vzory a struktury, s nimi� bychom
se mohli ztoto�nit. Jeden z pøíkladù roz-
mìlòování takových mocenských struktur
mù�eme vidìt i ve snaze zpochybnit jazyk
jako prostøedek smysluplného sdìlení.
Jazyk je pova�ován za mocenskou struktu-

ru èi dokonce instituci, která usiluje o totál-
ní výklad skuteènosti. Pøestáváme vìøit, �e
to, co øíkáme nebo øíkají ti druzí, má nìjaké
pravdivé jádro, ale obáváme se, �e v první
øadì jde o získání nìjaké výhody, moci,
postavení, úspìchu. Proto spolu pøestává-
me komunikovat a èím dál tím víc se uza-
víráme do vlastního soukromí. Vzniká tak
spoleènost izolovaných jedincù, svìt samo-
táøù, postmoderních troseèníkù. Tento jev
ale zpìtnì klade velký dùraz na medializaci
privátní sféry èlovìka, její odkrývání. Od-
krýváme sféry tradiènì pova�ované za in-
timní. Chceme �ít sice v odtabuizovaném
svìtì, ve svìtì zcela nahém, ale stále více
zji��ujeme, �e svìt je labyrint, chaos bez
formy, ve kterém se ztrácíme a máme proto
silnou vnitøní potøebu z nìj utéci.

Za dal�í vá�né problémy související
s postmodernou lze pova�ovat skuteènost
ztráty dùvìry západní spoleènosti v insti-
tucionální øe�ení problémù, nebo� moderní
instituce jsou principielnì bezhodnotové,
obsahovì vyprázdnìné, a proto nemohou
vycházet z jiných ne� jen pragmatických
øe�ení, je� mají samy o sobì jen krátkodobý
význam. Moderní západní politika nemù�e
být proto jiná ne� technická a instrumen-
tální, nebo� sama je reprezentantem plural-
ity. Souèasná západní politika právì z tìch-
to dùvodù øe�í problémy buï tak, �e k nim
mlèí, anebo tak, �e je øe�í silou. Západní plu-
ralismus, politicky reprezentovaný demo-
kratismem, navíc respektuje pouze plura-
lismus a koncepci lidských práv utváøenou
na základì západních køes�anských prin-
cipù, co� je v jistém smyslu anachronismus.

Postmoderní èlovìk a nábo�enství
Vzhledem k tomu, �e jedinec a autorita stojí
od doby moderny v nesmiøitelném proti-
kladu, dochází v mnohých evropských stá-
tech ke snaze zdùraznit oprávnìnost privát-
ní sféry �ivota a pochopitelnì i k po�adavku
svobodného pro�ívání té reality, které øíká-
me nábo�enská. K hodnotnému �ivotu mo-
derní doby proto neodmyslitelnì patøí
soukromý nábo�enský �ivot, nikoli jeho
spoleèné kolektivní pro�ívání. Svobodné
a soukromé zakou�ení posvátna se tak
stává základním po�adavkem moderního
èlovìka.

To, co nás pøitahuje, je pøedev�ím tako-
vá religiozita, která nezpochybòuje privátní
sféru, umocòuje individuaci a v mnoha ohle-
dech umo�òuje �originální� a netradièní
�ivotní styl. Kolektivní forma nábo�enského
pro�ívání pøestává Evropany zajímat, a pro-
to také ostøe odmítají a kritizují ty spoleè-
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ji odmítá. Západní postmodernismus, cha-
rakteristický svým relativismem, mù�e být
proto vnímán jako západní konkurenèní for-
ma �ivota a typ svìtonázoru, vùèi nìmu� je
mo�né zaujmout i radikální stanovisko
z dùvodu hledání jistoty a sounále�itosti
s vlastní kulturou èi hodnotami.

Z vý�e uvádìných dùvodù se domní-
vám, �e pøes v�echny pøeká�ky, které nábo-
�enský fundamentalismus a extremismus
klade, je nezbytné pokou�et se trvale
o dialog a hledání pøíèin, které k tomuto
negativnímu a destruktivnímu jevu vedou,
a nikoli eskalovat situaci pouhou demon-
strací, èi dokonce pou�itím vojenské síly
Západu. Ukazuje se jako nezbytné usilovat
o takovou postmodernu, která respektuje
nikoli pouze pluralismus západního typu.
Nábo�enský fundamentalismus je proto jed-
nou z výzev postmodernì, aby je�tì více
roz�íøila svùj rozsah plurality o akceptaci
radikálnì jiného.

 n

Poznámka
1 Tento stav vyvolal vy��í psychickou labilitu jednot-

livcù, a s tím spojený i zvý�ený poèet sebevra�d. Touto
problematikou se zabýval napø. Tomá� G. Masaryk.
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nosti, nábo�enství a instituce, vèetnì jejich
pøedstavitelù, které tento zpùsob �ivota �ijí
a hájí. Privatizace a demokratizace, která se
postupnì v západní spoleènosti prosazo-
vala ve v�ech oblastech �ivota, bohu�el
získala v�echny atributy moderní ideologie,
podle kterých posuzujeme a odsuzujeme ty
formy �ivota jednotlivcù, spoleèností èi kul-
tur, které jsou v tomto smyslu jiné.

Postmodernistický chaos neuspokoju-
je. Na øadu se dostávají i èistì nábo�enské
otázky i odpovìdi. Toto�nost ve smyslu
kultovním èi vìrouèném u� pøestává být
dùle�itá. Odrazovým mùstkem k posvátnu
se naopak stává skuteènost, �e ten druhý
je jiný. Obecné postmoderní odmítání formy
a formálních symbolizací umo�òuje dne�ní-
mu èlovìku zcela libovolnou mixá� nábo�en-
ských symbolù, znakù, jazykù, forem nábo-
�enské zku�enosti a duchovních pro�itkù,
co� bychom mohli oznaèit jako surfující èi
plovoucí religiozitu, která nabízí zcela libo-
volné, nesystematické a neoèekávané èle-
nìní a nabalování nábo�enské zku�enosti,
tzv. �snowballing of religious experience�.

Postmoderní jazyková zku�enost s ná-
bo�enstvím se èasto stává estetickou zále-
�itostí, která rezignuje na jakýkoli jeho
pùvodní smysl. To neumo�òuje osobní iden-
tifikaci s èímkoli vnìj�ím, s èímkoli mimo mne,
pouze s vlastním zakou�ením posvátna.
Smysl ji� není objevován, ale vytváøen, jak
øíká filosof Hans G. Gadamer. Nezajímá nás
pùvodní obsah nábo�enství, ale zejména to,

jak jej individuálnì
pro�íváme, co do
nìj vná�íme. Do-
chází proto k nì-
èemu, co mù�eme
nazvat �privatizací
nábo�enského ja-
zyka a duchovního
smyslu�.

Jako mo�ná re-
akce na postmoder-
ní zesoukromìní
hodnot se ukazuje
silná tendence in-
zultovat obecen-
stvo prostøednic-
tvím radikálního
postoje, tøeba nábo-
�ensky motivova-
ného extrémního
èinu, který, jak se
pøedpokládá, po-
chopí úplnì v�ich-
ni. Masový èin toti�
pøedpokládá maso-

vou publicitu a masové pochopení. Mù�e
se proto jednat o novou formu globální øeèi,
které v�ichni rozumí, která obsahuje mini-
mum mediálních filtrací a její význam je zce-
la jednoznaèný. Zároveò nepotøebuje �ád-
ného dal�ího výkladu, �ádnou dal�í pro-
støedkující instituci, vytváøející její skuteèný
smysl.

Nábo�enský terorismus lze z vý�e zmí-
nìných dùvodù pova�ovat i za krajní sna-
hu prezentovat veøejnosti prostøednictvím
médií názor, který pøes ve�kerá zprostøed-
kování neztratí svùj pùvodní obsah a vy-
trhává adresáta, díky své údernosti, z jeho
apatie vùèi obecnì sdíleným hodnotám.

Mo�né postmoderní
východisko
Vzhledem k  této re-
flexi nìkterých aspek-
tù západního my�lení
je dùle�ité upozornit,
�e v souèasnosti ji�
nelze postmodernu
pova�ovat pouze za
rys západní kultury,
ale naopak za tako-
vou formu �ivota, kte-
rá mù�e být v globál-
ní kultuøe chápána
jako jedna z mo�ných
dominantních alter-
nativ, pro ni� se jedi-
nec rozhoduje, anebo

Mgr. Tomá� Bubík  (*1967), filosof a religionista, pù-
sobí jako asistent na katedøe religionistiky a filosofie
Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice.

Ve Spojených státech se tento sikh nemusí proti nikomu vymezovat.
Radikální sikhismus ale ve své vlasti v nedávné minulosti nìkolikrát
poslou�il jako záminka pro teroristické èiny.              Foto: archiv.

V hinduistickém chrámu v Los Angeles se tyto dìti uèí gud�arát�tinu,
jazyk svých rodièù. Ti z Gud�arátu velmi dobøe vìdí, co mù�e zpù-
sobit hinduistický i muslimský fundamentalismus.             Foto: archiv.
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SÈÍTÁNÍ LIDU
A NÁBO�ENSTVÍ

tikové neschopní zaøadit se do �ádného
z existujících smìrù. A my se mù�eme pouze
dohadovat, jaké je procento tìch a onìch.

Prudký nárùst poètu lidí bez vyznání
v posledních dekádách proto nelze pøímo-
èaøe interpretovat jako úbytek religiozity
vùbec. Srovnání výsledkù výzkumù Evrop-
ský hodnotový systém z let 1991 a 19992

naznaèuje spí�e opak. Religiozita, mìøená
vírou ve vy��í bytost èi sílu, nadìjí v �ivot
po �ivotì nebo praktikováním modliteb
a meditací, se bìhem poslední dekády ne-
umen�ila, ba snad spí�e zvolna vzrùstá. To
znamená, �e nedochází ani k úplné sekula-
rizaci, chápané jako odnábo�en�tìní, po-
výtce jako skuteèná �smrt Boha� v lidské
spoleènosti.

Tøeba�e výsledky sèítání lidu 2001 byly
èasto interpretovány tak, �e vìøících ubý-
vá, není to ve svìtle výzkumù Evropský
hodnotový systém úplnì pøesné. Otázka
v dotazníku sèítání lidu 2001 toti� smì�uje
víru (subjektivní pøesvìdèení) a církevní
pøíslu�nost (objektivní èlenství), co� jsou
dvì kategorie, které se nemusejí krýt a které
se také skuteènì èím dál více rozcházejí
v tom smyslu, �e pøibývá vìøících nezakot-
vených v �ádné církvi èi nábo�enské spo-
leènosti. Pøesnìj�í interpretací sèítání lidu
by tedy mohlo být, �e ubývá vìøících s cír-
kevní pøíslu�ností.

To také naznaèuje, �e slo�ení kategorie
�bez vyznání� se mìní. Pøed válkou sem
nejpravdìpodobnìji patøil èlovìk uvìdomì-
le nenábo�enský, èasto i protinábo�enský,
který v sobì musel najít dostatek síly a roz-
hodnosti, aby se vnitønì i navenek roze�el
s tradièními nábo�enskými formami. Naopak
dnes mù�eme pøesvìdèené ateisty pova�o-
vat za men�inu - by� významnou men�inu -
zatímco poèetní vìt�inu v kategorii �bez
vyznání� tvoøí lidé nábo�ensky lhostejní,
nábo�enstvím nepoznamenaní, a dokonce
i lidé jistým zpùsobem vìøící.

Pøíèiny zmen�ování církví
Dùle�itou otázkou je, proè lidí deklarujících
nábo�enské vyznání mezi roky 1991 a 2001
tak prudce ubylo, i kdy� nábo�enský útlak

pominul. Tøeba�e
tuto otázku nelze
zodpovìdìt s jis-
totou a odpovìï
není jediná, lze
pøesto formulovat
nìkolik hypotéz.
Uvádím je v poøa-
dí významu, který
jim pøikládám:

Pøi úvahách o podílu vìøících ve spoleè-
nosti je nezbytné rozli�it rùzné stupnì a roz-
mìry nábo�enské identity èlovìka. Jediná
otázka ze sèítání lidu je velice hrubým
mìøítkem nábo�enskosti. Ke své konfesi se
v dotazníku pøihla�uje i velká skupina lidí,
kteøí se nábo�enského �ivota úèastní jen
výjimeènì a svým �ivotním stylem se pøíli�
neli�í od svých nevìøících spoluobèanù.
Skuteèné �tvrdé jádro� vìøících, tj. lidé, kteøí
se nábo�enských aktivit úèastní alespoò
s týdenní pravidelností, obná�í u nás nyní
nìco kolem pìti a� deseti procent obyva-
telstva.

Vyznání není víra
Dále musíme mít na pamìti, �e je�tì roku
1950 byli lidé svoji nábo�enskou pøíslu�-
nost vìt�inou zvyklí chápat tradièním zpù-
sobem jako formální èlenství v církvi. Z èísel
tedy nelze usuzovat, �e do roku 1950 bylo
více ne� devadesát procent národa pøesvìd-
èenými vìøícími � spí�e se tu projevuje sku-
teènost, �e tito lidé byli v nìkteré církvi po-
køtìni a (dosud?) z ní nevystoupili, a proto
se pova�ovali za její èleny bez ohledu na
své skuteèné nábo�enské pøesvìdèení. Jde
tedy o objektivní chápání církevní pøíslu�-
nosti, dané formálnì uskuteènìním vstup-

Promìny religiozity obyvatel na území dne�ní Èeské republiky

Jan Spousta

V roce 1930 u nás podle sèítání lidu �ilo jen nìco pøes 800 tisíc lidí
bez vyznání, v roce 1950 to bylo dokonce je�tì o 300 tisíc ménì �
pokles zpùsobený v první øadì nejspí�e váleèným a pováleèným
úbytkem sekularizovanìj�ího obyvatelstva �idovské a nìmecké
národnosti. Dal�í tøi pravidelná sèítání lidu ji� kolonku nábo�enské
vyznání neobsahovala. V roce 1991 se otázka na nábo�enství opìt
objevila a poèet lidí bez vyznání vy�el více ne� ètyøi miliony a sto
tisíc. A jak je je�tì v èerstvé pamìti, vzrostl tento poèet po dal�ích
deseti letech na více ne� �est milionù i pøes to, �e církvím byla
v této dekádì dána nebývalá svoboda pùsobení. Èeská republika
tak potvrdila své postavení jedné z nejvíce sekularizovaných zemí
svìta.

SÈÍTÁNÍ LIDU
A NÁBO�ENSTVÍ

ního aktu (køtu
apod.). Nezname-
ná to, �e by u vel-
kého procenta
z tìchto lidí ne-
existovalo i sub-
jektivní nábo�en-

ské pøesvìdèení, ale není to nezbytnou pod-
mínkou. Naopak v posledních dvou sèítá-
ních se jak ve formulaci otázky èi návodu
k vyplnìní, tak v chápání respondentù klade
mnohem vìt�í dùraz na subjektivní pocit
pøíslu�nosti k nìjaké skupinì lidí a snad
i vázanosti k její duchovní cestì. Mù�e se
tak dokonce stát, �e nìkterá konfese vyká�e
podle sèítání lidu více pøíznivcù, ne� kolik
má èlenù. Tak to bylo zji�tìno u svìdkù Je-
hovových, kde rozdíl èiní kolem 50% èlen-
stva;1 a jistì bychom podobné pøípady pøíz-
nivcù-neèlenù objevili i u jiných konfesí.

Na druhou stanu je sèítáním lidu od ne-
jstar�ích do posledního spoleèné to, �e
skupina lidí �bez vyznání� zùstává co do
svého nábo�enského pøesvìdèení nevyjas-
nìná. Spadají sem jak lidé militantnì proti-
nábo�en�tí, tak lhostejní, tak tøeba i mys-

Podíl lidí, kteøí v jednotlivých sèítáních lidu deklarovali
nábo�enskou pøíslu�nost
Rok sèítání lidu 1930 1950 1991 2001
Podíl lidí s vyznáním 92,2% 93,9% 43,9% 32,1%

Pramen: ÈSÚ

Podíl odpovìdí na otázku po víøe
ve výzkumu Evropský hodnotový systém
Otázka: Nezávisle na tom, zda chodíte do kostela nebo ne, mohl(a)
byste øíci, �e jste�

1991 1999 rozdíl
... vìøící 42,8% 43,2% 0,3%
... nevìøící 51,8% 48,5% -3,2%
... pøesvìdèený ateista 5,4% 8,3% 2,9%

Pramen: výzkumy Evropský hodnotový systém, agentura SC&C,
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Mgr. Ing. Jan Spousta (*1966) je sociolog, podílel se na
výzkumu Evropský hodnotový systém v ÈR v roce 1999.
Nyní pracuje jako analytik v Èeské spoøitelnì. Je redak-
torem èasopisu Getsemany.

� Pøestárlost tradièních církví v roce 1989.
Jde o dùsledek obecných sekularizaèních
trendù a pøedev�ím komunistického útlaku.
Je-li ve výchozím okam�iku tì�i�tì nìjaké
skupiny v dùchodových a pøeddùchodo-
vých roènících, nelze se divit èistì biologic-
kému vymírání.
� Neschopnost tradièních církví plnì
vyu�ít potenciál svých �vla�ných� èlenù
a pøitáhnout je k sobì. Komunikace církví
navenek jako by vìt�inou míøila pouze na
stávající horlivé èleny, co� ov�em èasto mìlo
za následek nepochopení, a dokonce nedo-
rozumìní. Velké církve nebyly schopné se
dostateènì pøizpùsobit svým �sváteèním�
náv�tìvníkùm, vyu�ít svùj potenciál lido-
vých, tradièních církví. Radikálnì konzerva-
tivní teologie, nesrozumitelný �argon a malá
pøizpùsobivost v praxi u vìt�iny duchov-
ních tak vedly k promarnìní zjevné �ance.
Samozøejmì �e i tato neschopnost a nepøi-
pravenost je do jisté míry opo�dìným dù-
sledkem komunistického útlaku.
� Nedostateèná úspì�nost nábo�enské
socializace nastupujících generací. Tento
jev je spoleèný snad v�em evropským tra-
dièním církvím a je obecnì dùsledkem
dal�ího postupu sekularizaèních trendù.
Hodnoty a názory �mladých� subkultur se
èasto od tradièního postoje církví li�í tak
radikálnì, jak je jen mo�né. U nás je tato
obtí� umocnìna je�tì i pøeru�enou kontinui-
tou církevní pedagogické práce.
� Rozdíl mezi stále je�tì doznívající eufor-
ií po listopadové revoluci, kdy pøetrvával
dobrý image katolické církve zpùsobený její
anga�ovaností ve prospìch demokracie,
a vystøízlivìním doby následující, kdy se
téma katolictví spojovalo v médiích pøede-
v�ím s nepopulární restitucí majetku. I kdy�
tento rozdíl - oficiálními katolickými mluv-
èími èasto v seznamu pøíèin jmenovaný na
prvním místì - nelze pøeceòovat, nìkolik
procent k výsledku pøedev�ím katolické
církve v roce 1991 pøidat mohl.

Zmìny konfesní struktury
Zajímavé dále je, jak se v kategorii vìøících
mìní podíl jednotlivých konfesí.

Øímskokatolická církev si pøes celkový
pokles uchovala prakticky nezmìnìný �po-
díl na nábo�enském trhu�, kolísající mezi 81
a 89 procenty po celé sledované období
sedmdesáti let. To je vcelku obdivuhodné,
uvá�íme-li nepøízeò doby i nepøízeò velké
èásti veøejného mínìní, jemu� byla vysta-
vena. Pro mnoho Èechù tak i nadále je
nábo�enství témìø toto�né s øímským kato-
licismem a tato církev v dobrém i zlém nej-
více ovlivòuje image nábo�enství u nás.

Nejvìt�ím (a pøiznám se smutným) pøe-
kvapením pro mì osobnì byl propad Èesko-
bratrské církve evangelické (ÈCE). Tato
církev, která v øadì ohledù mù�e být ostat-
ním èeským nábo�enským spoleènostem
vzorem, se pøes relativnì dobré intelektuál-
ní zázemí a zku�enost s prací v podmínkách
men�iny nedokázala vyhnout nejvìt�ímu
relativnímu zmen�ení svého �podílu na trhu�
ze v�ech tøí na�ich velkých konfesí. Øada
jejích bývalých èlenù se ov�em mohla v ná-
sledujícím sèítání objevit v kolonkách jiných
konfesí, proto�e pomìrnì vysoká �tìpivost
patøí ji� dlouhá léta k problémùm èeského
evangelictví.

Naopak dal�í pokles Církve èeskoslo-
venské husitské (CÈSH, døíve jen CÈS) asi
znalce pomìrù nepøekvapuje, a pokud ano,
tak jen pøíznivì - tím, �e nebyl je�tì vìt�í.
Tato církev tím pokraèuje v sestupném tren-
du, který se projevil ji� ve sèítání lidu 1991,
ale zdá se, �e rychlost pádu ji� není tak ve-
liká jako døíve.

A koneènì nejzajímavìj�í kategorií jsou
�ostatní vyznání�, která zaznamenala abso-
lutnì i relativnì nejvy��í nárùst. Vedle roz-
mno�ení poètu a v nìkterých pøípadech
i stavù malých nábo�enských organizací zde
ov�em hraje roli i novì se vynoøiv�í velká
skupina lidí, kteøí spadli do kategorie
�ostatní a nepøesnì urèené�. Ti tvoøí - na

rozdíl od sèítání
lidu v roce 1991 -
vìt�í èást katego-
rie �ostatní vyzná-
ní�, konkrétnì té-
mìø 60 %. Jejich
pøítomnost podle
mého názoru ov-
�em nesignalizuje
ani tak bující rùst
exotických sekt,
jako spí�e dùsle-
dek pochybné
formulace otázky,

zvolené ve sèítání roku 2001. Zatímco roku
1991 se sèítací arch ptal výslovnì a pouze
na nábo�enskou pøíslu�nost,3 objevila se
v otázce z roku 2001 i víra jako kategorie
mnohem hùøe zaøaditelná.

Jde o jasný pøípad �patnì promy�lené
a tedy i �patnì formulované otázky. Autory
dotazníku nejspí� vùbec nenapadlo, �e exis-
tuje mnoho lidí, kteøí jsou vìøící, ani� by se
hlásili k jakékoli známé víøe, nato� aby byli
èleny církve. A dokonce existuje skupina
tìch, kteøí sice nejsou vìøící, ale pøesto se
k nìjaké církvi èi nábo�enské spoleènosti
hlásí. Ti ani oni ov�em nemohou otázku
z roku 2001 bez problémù vyplnit, proto�e
pro nì nenabízí �ádnou vhodnou kolonku,
zatímco s otázkou z roku 1991 se mohli vy-
rovnat snadno.

Mù�eme proto mít za to, �e kategorie
�ostatní vyznání� je z nezanedbatelné èásti
�nafouknuta� umìle, v dùsledku �patné for-
mulace otázky. Zahrnuje mno�ství lidi, kteøí
se nechtìjí pøiøadit k ateistùm, proto�e mají
jakési niterné nábo�enské cítìní èi pøesvìd-
èení, ale pøesto se neidentifikují s �ádnou
církví. �e takových po èeské kotlinì u� od
dob Havlíèka Borovského chodí hodnì,
není �ádné pøekvapení.

Proto�e stále roste tlak èásti veøejnosti
na to, aby stát zji��oval o obèanech co nej-
ménì údajù, je dobøe mo�né, �e v roce 2001
byla otázka na nábo�enství polo�ena ve
sèítání lidu naposledy. Pøedpokládám, �e
bude mezi prvními, které se Èeský statistický
úøad rozhodne obìtovat, a� bude bìhem
pøíprav na následující cenzus vystaven tlaku
�ochráncù osobních údajù�. I kdy� je
vskutku otázka, zda se ekonomicky vyplatí
dávat peníze daòových poplatníkù na tako-
váto zji�tìní, z hlediska poznání spoleènosti,
v ní� �ijeme, by pøeru�ení této výzkumné
tradice ��astné nebylo.

 n
Poznámky

1 Ve vlastních statistikách svìdkové Jehovovi uvádìli
k 31. 12. 2001 poèet 16 142 pokøtìných. Pøi sèítání se
k této nábo�enské skupinì pøihlásilo 23 162 lidí.

2 http://www.scac.cz.
3 Znìní otázky z roku 1991:

14. NÁBO�ENSKÉ VYZNÁNÍ � zapi�te nábo�enské
vyznání, ke kterému se hlásíte, nebo �bez vyznání�.

Podíl jednotlivých konfesí
mezi lidmi s nábo�enským vyznáním

Rok sèítání lidu 1930 1950 1991 2001

øím�tí katolíci 85,1% 81,3% 88,9% 83,5%
ÈCE 3,0% 4,9% 4,5% 3,7%
CÈSH 7,9% 11,3% 3,9% 3,3%
ostatní vyznání 4,0% 2,4% 2,7% 9,5%

Vysvìtlení:
ÈCE Èeskobratrská církev evangelická
CÈSH Církev èeskoslovenská husitská

Pramen: ÈSÚ

Znìní otázky z roku 2001:

14. Nábo�enství, víra nebo bez vyznání
q bez vyznání
q vìøící � uveïte co nej-

pøesnìji, k jaké církvi, nábo�enské spo-
leènosti nebo víøe se hlásíte:
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WACO
ZMÌNILO SVÌT

Pøed deseti lety se v Texasu odehrálo drama

Zdenìk Vojtí�ek

Na leto�ní rok pøipadá desetileté výroèí zápasu mezi bezpeènost-
ními orgány Spojených státù a radikální nábo�enskou skupinou
davidovských adventistù na usedlosti MtCarmel blízko texaského
mìsteèka Waco. V boji zahynulo celkem 80 davidiánù a 4 agenti.
Na následujících øádkách jsou heslovitì pøipomenuta základní fak-
ta1 o této tragické události. Úvaha na toto téma je na stranì 65.

WACO
ZMÌNILO SVÌT

Davidov�tí adventisté mají spoleèné koøeny
s nesrovnatelnì vìt�í církví adventistù sed-
mého dne. Sahají do doby adventního hnutí,
které oèekávalo pøíchod (latinsky �adven-
tus�) Je�í�e Krista do pozemské svatynì
v letech 1843 a 1844. Základem tohoto
oèekávání byly výpoèty, které podle údajù
nìkterých knih Bible ve 30. letech 19. sto-
letí provedl William Miller (1782-1849).

Z trosek adventního hnutí se Ellen G.
Whiteové (1827-1915), pova�ované za pro-
rokyni, podaøilo roku 1863 zformovat Církev
adventistù sedmého dne. Od této církve se
roku 1929 odtrhla skupina pod vedením
bulharského imigranta do Spojených státù
Victora Houteffa (1886-1995). Na rozdíl od
vìt�iny adventistù sedmého dne pøetrváva-
lo u Houteffovy skupiny stálé napjaté
oèekávání konce èasu. Ve tøicátých letech
se skupina pøestìhovala do blízkosti Waco,
ve ètyøicátých letech se její pøíslu�níci za-
èali nazývat �davidov�tí adventisté sed-
mého dne� (davidiáni).

Turbulence, vzniklé mezi davidiány po
Houteffovì smrti (mezi nì je tøeba zapoèítat
pøedpovìï konce svìta na rok 1959) se ustá-
lily pod vedením Benjamina Rodena. Hnutí
se Roden ujal v polovinì 60. let. Po Benjami-
novì smrti roku 1978 stála v èele jeho man-
�elka Lois Rodenová. V této dobì (roku
1981) se k davidiánùm pøipojil Vernon
Wayne Howell (1959-1993). Celá osmdesátá
léta jeho vliv ve skupinì vzrùstal.

Po smrti Lois (roku 1988) se Howell
o tento vliv utkal se synem Rodenových
Georgem. Po boji, který dokonce pøinesl jed-
nomu davidiánovi smrt, se George Roden
ocitl v ochranné psychiatrické vazbì. Roku
1990 si vítìzný Howell mìní jméno na Da-
vid Koresh (obì jména pøipomínají slavné
krále, uvádìné ve Starém zákonì køes�anské
Bible).

Ji� v osmdesátých letech Howell vypra-
coval ve stovkách mnohahodinových kázá-
ní konsistentní nauku, v ní� sám sebe iden-
tifikoval s nositelem poselství sedmého
andìla, o nìm� pí�e biblická kniha Zjevení.
Davidiáni ho pova�ovali za mesiá�e, který
nejen správnì vykládá biblická proroctví,
ale bude také hrát zásadní úlohu v blízké
svìtové bitvì. Pøi ní mìli davidiáni jako vy-
volení bojovat po boku andìlù se silami
tohoto zka�eného svìta. Jako doba této
bitvy byl uvádìn rok 1995.

V oèekávání bitvy se davidiáni ozbro-
jovali a cvièili pro boj. Na usedlosti se hro-
madily zásoby. Kromì podezøení z dr�ení
nedovolených zbraní byli obyvatelé ranèe
obviòováni i ze zneu�ívání dìtí. Rodinné
pomìry ve skupinì zjevnì nebyly normální
(Koresh zplodil dìti s osmnácti �enami), ale
sociální pracovníci neshromá�dili dostatek
dùkazù o zneu�ívání.

Kdy� selhaly pokusy o infiltraci tajných
agentù do skupiny, získal Úøad pro tabák,
alkohol a støelné zbranì (BATF) povolení
k vykonání prohlídky usedlosti. V nedìli
28. února 1993 brzy ráno usedlost napadlo
76 ozbrojených agentù BATF. Jejich úmysl
byl ale vyzrazen a agenti se proto setkali
s ozbrojeným odporem. V pøestøelce zahy-
nulo pìt davidiánù a ètyøi agenti. Dal�í da-
vidián byl zastøelen odpoledne. Zranìni byli
ètyøi davidiáni (vèetnì Davida Koreshe)
a dvacet agentù.

Po tomto konfliktu následovalo obléhání
usedlosti po dobu 51 dne. Bìhem této doby
byla vedena nekoneèná jednání, v nich� se
Koresh jevil jako krajnì nespolehlivý part-
ner. Obléhající jednotky Federálního úøadu
vy�etøování (FBI) vykonávali na davidiány
tì�ký nátlak nièením jejich majetku, odpo-
jením elektøiny a vody, hrozbami, ostrým
svìtlem v noci, nesnesitelnými zvuky a hlu-

kem apod. Bìhem této doby usedlost opus-
tilo 14 dospìlých a 21 dìtí. Pronásledování,
které davidiáni poci�ovali, je utvrzovalo
v pøesvìdèení o pravdivosti Koreshových
proroctví a o blízkosti konce èasu. Zvlá�tní
význam získaly blí�ící se velikonoèní svátky.
Davidiáni ale opakovanì vyjadøovali nadìji
na pokojné ukonèení obléhání.

Na stranì obléhatelù byla patrná úna-
va, netrpìlivost a obavy z opakování scé-
náøe hromadné sebevra�dy a vra�dy 913
pøíslu�níkù Svatynì lidu v Guyanì roku
1978. Napìtí zvy�ovaly i obavy o zdravotní
stav obléhaných dìtí a v neposlední øadì
i zájem celého svìta (blízko usedlosti vyro-
stlo mìsteèko zvìdavcù).

Jedenapadesátý den (19. dubna 1993)
podnikly jednotky FBI útok na usedlost
tanky, které nièily okrajové budovy a roz-
ptylovaly do centrálních budov slzný plyn.
Není jasné, kdo je odpovìdný za po�ár, který
se po usedlosti roz�íøil (vybuchovaly skla-
dy munice, nádr�e plynu, chemikálie, po-
honné hmoty). V podezøení z jeho (úmysl-
ného èi neúmyslného) zalo�ení se ocitli ob-
léhatelé i obránci. V ka�dém pøípadì v tom-
to po�áru zahynulo 74 davidiánù vèetnì je-
jich vùdce a tøiadvaceti dìtí. Jen devíti davi-
diánùm se z hoøících domù podaøilo uprch-
nout.

Pøípad Svatynì lidu v roce 1978 �oko-
val veøejnost tím, èeho je radikální nábo-
�enská skupina s autoritativním a patrnì
du�evnì nemocným vùdcem schopna. Pøí-
pad davidovských adventistù naproti tomu
naléhavì pøipomnìl, �e takové skupiny je
nemo�né ovládnout hrubou silou a �e jed-
nání s nimi je tøeba vést pøi vìdomí toho,
jak jsou �køehké�.2 Smrt davidiánù a jejich
obléhatelù tak snad pøispìla k citlivìj�ímu
pøístupu represivních orgánù v pøípadech
Svobodných mu�ù z Montany roku 19963

nebo Chen Tao roku 1998.4 Waco zkrátka
zmìnilo svìt.

 n

Poznámky
1 Podrobnìji viz napø. Gallagher, E. V., �Theology Is Life

and Death�, in: Wessinger, C. (ed.), Millennialism, Per-
secution, and Violence. Historical Cases, Syracuse Uni-
versity Press, Syracuse 2000, str. 82-100; Wessinger,
C., How the Millenium Comes Violently, Seven Bridges
Press, New York, London 2000, str. 56-119.

2 Tento pojem pou�ívá Wessingerová v Úvodu k Wes-
singer, C. (ed.), Millennialism, Persecution, and Vio-
lence...

3 Wessinger, C., How the Millenium..., str. 158-217.
4 Tamté�, sr. 253-263.
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SLOVO O WALDORFSKÉ
PEDAGOGICE

z  d o m o v a

Waldorfské �koly patøí k nejroz�íøenìj�ím
alternativním �kolám, které u nás zaèaly
vznikat po roce 1989. Vycházejí z waldorf-
ské pedagogiky, která aplikuje antroposofii
(uèení zalo�ené Rudolfem Steinerem) do
oblasti výchovy a vzdìlávání. Bezpochy-
by jde o významný proud alternativního
pedagogického my�lení dvacátého století.

Waldorfské �koly jsou proponované
v rámci povinné docházky jako jednotné
�koly a� k maturitì. Podstatnì se li�í od
bì�ných �kol strukturací vyuèovací látky
i organizací vyuèování. Namísto bì�ných
vyuèovacích hodin se látka probírá po vìt-
�ích celcích, pracuje se bez závazných uèeb-
ních plánù a bez uèebnic, je zru�eno zkou-
�ení, známkování a propadání, �ák je pokud
mo�no vyuèován jedním uèitelem, jsou
posíleny pohybové a tvùrèí aktivity apod.

Podle údajù na webových stránkách1

pùsobí ve �kolním roce 2002/03 v ÈR sedm
waldorfských �kol základních, jedna spe-
ciální a dvì støední. (K waldorfské pedago-
gice se rovnì� hlásí sedm �kol mateøských.)
Vìt�inou zahájily èinnost mezi lety 1991
a 1992. Jsou koordinovány Asociací wal-
dorfských �kol, která zaji��uje spoleèné záj-
my a vydává èasopis Èlovìk a výchova.
Waldorfským �kolám jsou pøíznivì naklo-
nìni mnozí vlivní pedagogové i dal�í osob-
nosti.

Waldorfské �koly jsou v na�em prostøe-
dí vìt�inou nekriticky obdivovány jako
ideální typ �koly. Pøispívají k tomu jedno-
stranné mediální aktivity provozovatelù
a pøíznivcù tìchto �kol. Na�e odborná peda-
gogika postrádá (pokud vím) kritickou stu-
dii o waldorfském �kolství, ojedinìlý je kri-
tický pøístup J. Prùchy.2 Tento nedostatek
na�í pedagogiky ponìkud napravuje kritic-
ká sta� lékaøe J. Heøta.3 V zahranièí se setká-
váme s kritikou tìchto �kol soustavnìji.4

V rovinì obecných proklamací nenalé-
zám na waldorfské pedagogice nic zvlá�t-

ního. Stejnì jako ostatní pedagogové od
dob Komenského volají waldorf�tí po ob-
ratu k dítìti, individuálním pøístupu uèitele,
výkladu uèiva v souvislostech, odbøeme-
nìní látky od detailù, podpoøe tvoøivosti atd.
Pokud bych mìl posuzovat praxi waldorf-
ských �kol, která není jednotná, vy�adovalo
by to zdlouhavé navazování pøímých kon-
taktù. Nepochybuji o tom, �e bych se pøi
tom setkal s øadou pozitivních jevù, nicménì
tento pøístup je nad síly jednotlivce.

Pøesto�e nemám s waldorfskou pedago-
gikou pøímou osobní zku�enost, dospìl jsem
spí�e ke skepsi. Hlavní pøíèinou je pøístup
jejího zakladatele Rudolfa Steinera (1861-
1925), projevený ji� pøi zakládání první Svo-
bodné Waldorfské �koly (Stuttgart, srpen -
záøí 1919). Steinerovy pøedná�ky pro bu-
doucí uèitele této �koly vy�ly v èeském pøe-
kladu5 - jde o pøepis ètrnácti stenografo-
vaných pøedná�ek, doplnìných prùvodním
slovem M. Steinerové. (Poznamenejme, �e
jde o studijní literaturu doporuèovanou
i dne�ním uèitelùm waldorfských �kol.)

Rozpaky vzbuzuje ji� mystický rámec
Steinerova vystoupení. Zalo�ení �koly po-
kládá za významný akt svìtového øádu
v �páté poatlantské vývojové epo�e�. Do-
volává karmy a podpory vy��ích duchov-
ních mocností. Nelze se zbavit dojmu, �e
zakládá spí�e nábo�enskou sektu a teprve
v druhém plánu vzdìlávací instituci.

Steiner ve svých pøedná�kách nedife-
rencuje mezi fantastickými vizemi a racio-
nálním poznáním. Pro ilustraci si �prolistuj-
me� vý�e zmínìnou knihou:5

� Mozkovou kùru máme k tomu, aby ner-
vy, které souvisí s poznáváním, byly øádnì
zaopatøeny potravou. A �e máme mozek,
jen� je lep�í, jen� pøevy�uje mozek zvíøecí,
to je jenom tím, �e své mozkové nervy lépe
vy�ivujeme. (s. 39)
� Musíme být nervové soustavì vdìèní za
to, �e se nestará o na�i du�evnì - duchovní

bytost, �e nedìlá nic z toho, co jí pøipisují
fyziologové a psychologové. Kdyby to dì-
lala, kdyby se jen pìt minut dìlo to, co by
podle popisù fyziologù a psychologù mìly
nervy dìlat, pak bychom v tìchto pìti mi-
nutách nevìdìli o svìtì a o sobì vùbec nic;
prostì bychom spali. ... Ano, situace je dnes
taková, �e je dnes pro èlovìka ponìkud
tvrdé, pøijde-li na to, co je ve fyziologii
a psychologii pravda, proto�e lidé budou
v�dycky øíkat: Ty ale obrací� svìt vzhùru
nohama. - Pravda v�ak je, �e svìt stojí na
hlavì a �e pomocí duchové vìdy ho musíme
postavit zase na nohy. (s.102-103)
� Na tom, �e se roz�íøil pøírodovìdecký
materialismus, nese vinu hlavnì katolická
církev, nebo� ona to byla, je� roku 869 na
koncilu v Konstantinopoli odstranila du-
cha. Co se tehdy vlastnì stalo? Podívejte
se na lidskou hlavu. ... Pokud jde o na�i
hlavu, pocházíme ze svìta zvíøat. Proti
tomu se nedá nic namítat - hlava je jen vý�e
vyvinuté zvíøe. Dostáváme se nazpìt a�
k vy��ím �ivoèichùm, chceme-li hledat
pøedky na�í hlavy. Na�e hruï byla pøipo-
jena k hlavì a� pozdìji; není u� tak spøíznì-
na s øí�í zvíøat jako hlava. Hruï jsme dos-
tali teprve v pozdìj�ím vývojovém období.
A konèetiny jsme my lidé získali a� jako
poslední, nejpozdìj�í orgány; to jsou
orgány nejlid�tìj�í. ... Ale tím, �e katolická
církev se rozhodla zakrýt pøed èlovìkem
vìdomí o jeho vztahu k vesmíru, tedy
o skuteèné povaze jeho konèetin, pøedala
následujícím vìkùm jen malièko vìdomí
o hrudi, ale hlavnì vìdomí o hlavì, o leb-
ce. A tady pøi�el materialismus na to, �e
lebka pochází ze zvíøat. ... Katolická církev
je podle pravdy tvùrkyní materialismu
v této oblasti nauky o vývoji. Zvlá�tì dne�-
ní uèitel mláde�e by mìl tyto vìci vìdìt.
(s.138-139)
� Pøehnaná sportovní èinnost je prak-
tický darwinismus. Teoretický darwinis-

Waldorfské �kolství aspiruje na zaøazení mezi standardní programy

Èenìk Zlatník

Waldorfské �koly pùsobí v ÈR pokusnì od poèátku devadesátých let. V leto�ním roce bylo zveøej-
nìno memorandum z konference �Waldorfské �koly v ÈR po deseti a více letech�, vyzývající Minister-
stvo �kolství, mláde�e a tìlovýchovy k ukonèení pokusného ovìøování vzdìlávacího programu �wal-
dorfská �kola� a k jeho zaøazení mezi standardní vzdìlávací programy.

SLOVO O WALDORFSKÉ
PEDAGOGICE
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Doc. RNDr. Èenìk Zlatník,CSc. (*1937) pùsobí jako do-
cent matematiky na Strojní fakultì ÈVUT v Praze. Je mís-
topøedsedou Èeského klubu skeptikù Sisyfos.

z  d o m o v a

mus, to je tvrzení, �e èlovìk pochází ze zví-
øete; praktický darwinismus, to je sport,
který znamená vytyèování etiky, je� vede
èlovìka zase zpìt ke zvíøeti. (s.170)
� Jak víte, je dnes uèitel, jen� má v bu-
doucnu spoluutváøet èlovìka, uvádìn do
smý�lení a zpùsobu uva�ování souèasné
vìdy! Nikdy mnì ani nenapadlo, abych
tuto souèasnou vìdu nìjak nevra�ivì napa-
dal. Sám hluboce oceòuji v�echno, èeho
tato souèasná vìda dosáhla ve prospìch
vývoje lidstva svým vìdeckým smý�lením
a svou vìdeckou metodou, zalo�enou právì
na poznávání pøírody, v�echny tyto její
triumfy, i to, èeho je�tì tímto zpùsobem
v budoucnosti dosáhne. Ale právì proto -
tak se mi zdá - nebude mo�né, aby to, co
pochází ze souèasného vìdeckého a du-
chovního my�lení, pøecházelo s u�itkem do
vychovatelského a vyuèovacího umìní,
proto�e velikost souèasného vìdeckého
a duchovního smý�lení spoèívá v nìèem
jiném ne� v zacházení s èlovìkem a v poro-
zumìní pro lidské srdce, pro lidská du�evní
hnutí. ... Tady musí zasáhnout do vývoje
lidstva nový duch, právì duch, kterého
hledáme na�í duchovní vìdou. Duch, jen�
uèí nevidìt v èlovìku nositele èerpacích
a sacích zaøízení, jakýsi mechanismus, kte-
rý lze chápat jen podle pøírodovìdeckých
metod. Do duchovního smý�lení lidstva
musí proniknout pøesvìdèení, �e ve ve�ke-
ré pøírodì �ije duch a �e tento duch je
poznatelný. (s.182-183)

Jak máme uvedené poznatky �duchovní
vìdy� interpretovat? Mezi metodickými pøí-

stupy pøírodních a spoleèenských vìd exis-
tují disproporce, jejich� dùsledky lze podle
mého názoru mírnit jedinì trpìlivým hle-
dáním mostù a kompromisù. V oblasti vý-
chovy se Steiner programovì rozhodl (je to
jasnì øeèeno v naposled uvedeném výòat-
ku) pøekonat tyto protiklady explicitním
odmítnutím vìdecké metody poznání a na-
hradit ji nazíráním �zjevených pravd�. Vý-
sledkem se stala antroposofická (waldorf-
ská) pedagogika zaèlenìná do spirituálního
obrazu svìta, v nìm� èlovìk jako nesmrtel-
ná du�evnì duchovní bytost prochází opa-
kujícími se pozemskými �ivoty. O podobné
koncepce se Steiner pokusil té� v zemì-
dìlství, medicínì i jiných oborech, ale v pe-
dagogice byl zøejmì nejúspì�nìj�í. V pos-
ledních desetiletích je jeho antroposofie
znovu køí�ena v atmosféøe obecného pro-
tivìdeckého naladìní.

Není mi známo, �e by se uèitelé dne�-
ních waldorfských �kol od Steinerova pøí-
stupu alespoò èásteènì distancovali, na-
opak, programovì se k nìmu hlásí. Antro-
posofie rozhodnì není pouhou nezávaznou
inspirací. Ilustrujeme to výòatky ze souèas-
né publikace:6

Vzdìlání, které budoucí uèitel získá na
vysoké �kole pedagogické nebo na univer-
zitì, je pro waldorfskou �kolu v mnohém
nevyu�itelné. Proto je pro waldorfské �koly
vlastní vzdìlávání uèitelù �ivotní nutnos-
tí. ... Základem je dùkladné studium antro-
posofické antropologie. ... Teprve takové-
mu nazírání, které proniká do duchovních
souvislostí, se stávají pøístupné celkovì
pedagogické dimenze jednotlivých uèeb-
ních oborù. ... V osobnosti budoucího uèi-
tele se mají harmonicky rozvíjet síly du-
chovního chápání a utváøení. (s. 25)

Podle té�e publikace probíhá vzdìlávání
waldorfských uèitelù v ÈR po dobu tøi a� tøi
a pùl roku formou víkendových kurzù a dvou
a� tøí týdnù letního soustøedìní. Nepochyb-
nì tu jde zejména o �kolení uèitelù v antro-
posofii. Tato nauka se na waldorfských �ko-
lách nevyuèuje (zapovìdìl to sám Steiner),
ale jistì se projevuje v pùsobení na �áky
nepøímo. Jak doká�e uèitel - antroposof
v biologii vyuèovat vývojovou teorii, kte-
rou antroposofie odmítá, nebo jak doká�e
rozvíjet v �ácích kritické my�lení?

Protivìdeckost waldorfské pedagogiky
je zøetelná napøíklad v tomto textu:6 Minulá
desetiletí prokázala v mnoha oblastech
nedostateènost vìdeckých výkladových
postupù. Analytické, na kvantitativní hod-
noty omezené pozorování pøírody a èlo-
vìka zabraòuje v pronikání do hlub�ích

oblastí skuteènosti. Pøekonání tohoto
omezujícího pùsobení se stalo jedním
z nejzáva�nìj�ích problémù i v pedagogi-
ce... Jde tu o dosa�ení vìt�í míry poznávání
a dobírání se pravdy. Naproti tomu jedno-
znaènì svìtonázorovì zamìøená je napøí-
klad výuka vycházející z pozitivistického
vìdeckého smý�lení; taková výuka brzdí
du�evní i duchovní rozvoj. (s. 28)

Waldorfské �koly v ÈR usilují o zaèle-
nìní do sítì veøejných nekonfesních �kol,
jejich� provoz je hrazen z veøejných pro-
støedkù. Skrytì v�ak jde o �koly nábo�enské,
pokud platí to, k èemu se jejich uèitelé sami
hlásí:6 Waldorfské �koly jsou pøesvìdèeny,
�e výuka bez nábo�enství je neúplná. Pro-
to je zavedena konfesní nábo�enská výu-
ka. Pokud se jí �áci neúèastní, jsou sezna-
mováni s køes�anským nazíráním prostøed-
nictvím tak zvané svobodné køes�anské ná-
bo�enské výuky. Ta je podpopøena ostatní
výukou, která vede k chápání svìta, ve
kterém dimenze duchovního a bo�ského
nejsou zastírány. Tím waldorfské �koly
usilují o pøekonání dilematu, které vzniká,
kdy� je v pro�itcích �ákù religiozita neustá-
le zpochybòována obsahy materialistické
interpetace svìta. (s.28)

Podle na�í platné �kolské legislativy mají
�koly rozumovì vychovávat ve smyslu vì-
deckého poznání. Výuka nábo�enství má
být umo�nìna povìøenými církevními orgá-
ny v nepovinných pøedmìtech.

Waldorf�tí pedagogové (nebo jistá je-
jich èást) patrnì zamý�lejí obcházet nebo
revidovat souèasný legislativní rámec �kol-
ního vzdìlávání. Jejich nároky by se mìly
stát pøedmìtem veøejné diskuse døíve, ne�
bude pokusný program �waldorfská �kola�
uznán jako program standardní.

n
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HNUTÍ
NOVÉHO VÌKU

Nový vìk jako o�ivení a zlidovìní esoterických tradic

Zdenìk Vojtí�ek

Zájem o tradici esoterismu v západní civilizaci dosahuje v rùzných
dobách rùzné vý�e. Zøetelným vrcholem tohoto zájmu je epocha
renesance a pak doba posledních desetiletí 19. a prvních desetiletí
20. století. Je pravdìpodobné, �e za dal�í vrchol bude s odstupem
èasu pova�ováno i období 80. let 20. století. Tato vlna, nazývaná
hnutím Nového vìku (New Age), v souèasnosti je�tì trvá, aèkoli
od 90. let je ve svìtì mo�né registrovat ji� znamení jejího poklesu.

HNUTÍ
NOVÉHO VÌKU

t é m a

Zdá se, �e tradice esoterismu je schopna
pøiná�et lidem odpovìï na jejich duchovní
otázky zvlá�tì v dobì, kdy je obzor spoleè-
nosti náhle znaènì roz�íøen a kdy stoupá
poptávka po syntéze rùzných duchovních
podnìtù. Podle této úvahy by pak zatím
poslední vlna zájmu o esoterismus byla
dùsledkem setkání západní civilizace s ná-
bo�enským bohatstvím ostatních civilizací,
k nìmu� v masovém mìøítku zaèalo docházet
v 60. letech 20. století. Reakcí na toto setkání
by pak bylo o�ivení tìch tradic, které jsou
schopné toto bohatství do sebe pojmout,
vysvìtlit jeho rùznost a pøevést na spoleè-
ného jmenovatele. A je to právì esoteris-
mus, který je na prvním místì této syntézy
schopen.

Vlna Nového vìku proto znamená o�i-
vení v�ech esoterických oborù a tradic. Na
potøebu syntézy je ov�em nejvíce schopna
odpovídat sjednocující a tolerantní esote-
rická teosofie a mystika. Zdroje této syn-
tézy pak nejlépe vysvìtluje tradice Teoso-
fické spoleènosti, která hovoøí o tajemných
duchovních uèitelích a globálních informaè-
ních polích, s nimi� se mù�e setkat a do nich�
mù�e vstoupit ka�dý duchovní èlovìk bez
ohledu na nábo�enství, z nìho� vychází.
Podobným vysvìtlením zdrojù sjednocu-
jícího poznání disponuje i tradice spiritis-
mu, psychotroniky a samozøejmì ufologie.
Na zklamání ze skuteènosti, �e ani vymo-
�enosti souèasného svìta nedoká�í zcela
eliminovat nepøíjemné �ivotní okolnosti,
dokázala velmi �ivì reagovat vì�tebná a léèi-
telská esoterická praxe. Na potøebu nema-
teriálních hodnot materiálnì nasyceného
západního èlovìka odpovídají nìkteré smì-
ry Nového my�lení - zvlá�tì hnutí lidského
potenciálu, s ním� nìkdy dokonce bývá
hnutí Nového vìku smì�ováno.

Staré i nové
Bylo by ale chybou vidìt Nový vìk jako
pouhé o�ivení starých esoterických tradic.
Do esoterické tradice hnutí Nového vìku
pøispìlo nejménì jedním novým svébytným
oborem, fenoménem psychoterapeutických
metod s nábo�enskými pøesahy (reinkarnaè-
ní terapie, holotropní terapie ad.). Kromì
toho má tato vlna zájmu o esoterismus dvì
nové charakteristiky, které ji od jiných etap
vývoje esoterické tradice výraznì odli�ují.
Na prvním místì stojí fakt, �e západní eso-
terismus je ve vlnì Nového vìku poprvé
v historii skuteènì demokratizován, na
druhém místì je pak oèekávání zlomu
v evoluci lidstva i planety Zemì a pøíchod
kvalitativnì zcela jiného, podstatnì lep�ího
období.

Demokratizací esoterické tradice rozumí-
me to, �e esoterismus pøestal být výsadou
hermetických vìdcù, tajných spolkù, uzav-
øených bratrstev nebo jednotlivcù, pøíslu-
�ejících buï k elitì nebo k okraji spoleènos-
ti. V hnutí Nového vìku se naopak stal

masovou zále�itostí. Není náhodné, �e tato
demokratizace kopíruje masové roz�íøení
znalostí o mimoevropských nábo�enstvích:
z rukou vzdìlané úzké elity pøelomu 18.
a 19. století proniká povìdomí o ostatních
svìtových nábo�enstvích od 60. let 20. sto-
letí rychle do celé západní spoleènosti.

Demokratizace esoterismu posunula
dále tendenci západní spoleènosti k privát-
nosti a individuálnosti nábo�enského
�ivota tím, �e nábo�enský zá�itek se stal
zále�itostí obchodu. Základním pojivem
v hnutí Nového vìku je vztah mezi poskyto-
vatelem nábo�enské zku�enosti a jeho
klientem. Typickou institucí Nového vìku
tak není ani tajný spolek ani veøejné nábo-
�enské spoleèenství, ale duchovní centrum,
které svým klientùm poskytuje placené
slu�by. Hnutí Nového vìku tak není tvoøeno
èleny ani jinými vìdomými pøíslu�níky, ale
podnikateli a jejich klienty. Esoterická
duchovnost se stala �ivotním stylem, který
je podporován sítí slu�eb: ji� zmínìnými
duchovními centry, komunitami, je� pøijíma-
jí krátkodobé náv�tìvníky, léèitelskými,
vzdìlávacími a umìleckými aktivitami, bo-
hatou nakladatelskou produkcí, speciali-
zovanými obchody, restauraèními zaøízení-
mi apod. Tyto prvky spoleènì vytváøejí kul-
turu Nového vìku. Nábo�enské hnutí tak
získalo døíve neobvyklou komerèní podo-
bu, která je nìkterými jeho pøedstaviteli
kritizována a od ní� se nìkteøí z nich distan-
cují.

Druhou výraznou charakteristikou hnutí
Nového vìku je jeho milenialismus, tedy
oèekávání brzkého bla�eného vìku. Zdro-
jem této nadìje byla na Západì po celá dvì
tisíciletí pøedev�ím køes�anská tradice, která
ji spojovala s tisíciletým (mileniálním) Kris-
tovým kralováním. Nadìji na nový vìk pøe-
vzali z ochablých rukou církví aktivisté, kteøí

Esoterismus

Tímto slovem bývá oznaèován soubor tajných nauk, pøedávaných mimo oficiální nábo-
�enské struktury a urèených pouze omezenému poètu zasvìcených. Tato vnitøní (øecky
�ésotéros�), neveøejná uèení poskytují mo�nost stálé inovace a pøejímek z jiných,
i vzdálených nábo�enských tradic, jsou promìnlivá a jejich prvky jsou kombinovatel-
né, tak�e v rámci esoterní tradice jednoho nábo�enství vzniká velké mno�ství proudù
a skupin, zpravidla nevelkých. Tato uèení mají v mnoha pøípadech harmonizovat rùzné
nábo�enské tradice tím, �e pøejdou od jejich veøejných projevù a údajnému tajnému
a spoleènému jádru. - Nauky západního, køes�anského esoterismu bývají oznaèovány
jako hermetismus. Západní esoterická (hermetická) tradice obsahuje rùzné vì�tebné
techniky, díla alchymistù, esoterických léèitelù, okultistù, mystikù, theosofù, nauky
rosikruciánù, svobodných zednáøù apod. Z esoterické tradice vyrùstá v moderní dobì
také parapsychologie (psychotronika) nebo ufologie. Nìkteré esoterické smìry upadají
v zapomnìní, anebo jsou bouølivì køí�eny - napø. spiritismus ve druhé polovinì
19. století nebo homeopatie v posledních desetiletích 20. století.
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institut, zalo�ený dvìma tehdy èerstvými
absolventy studia psychologie, Michaelem
Murphym a Richardem Pricem v Big Sur na
kalifornském pobøe�í. Zámìrem institutu je
vytvoøit prostøedí, v nìm� by se setkávaly
psychoterapeutické metody s technikami
východních nábo�enství. Na práci esalen-
ského duchovního centra se podílela øada
vùdèích osobností Nového vìku (právì tam
vznikla obliba holotropního dýchání Stani-
slava Grofa) a centrum dodnes ka�doroènì
pøivítá desítky tisíc náv�tìvníkù.

Mezi pionýry Nového vìku musíme za-
hrnout i první pøíznivce psychedelického
�amanismu, psychology Timothy Learyho
(1920-1996) a Richarda Alperta (*1931),
známého jako (Baba) Ram Dass. Ram
Dassem vydávaný �Èasopis Východ-Zá-
pad� (od roku 1971) je ostatnì pova�ován
za první periodikum Nového vìku a jeho
kniha �Buï nyní zde� (1970) za dal�í základ-
ní spis. Na masovém roz�íøení my�lenek
hnutí Nového vìku v 80. letech má výji-
meèný podíl hereèka Shirley MacLaineová
(*1934), autorka devíti, vesmìs velmi úspì�-
ných knih. Nejznámìj�í je �Tanèit ve svìt-
le� z roku 1985.

Roku 1993, v dobì prvních signálù stag-
nace hnutí Nového vìku ve svìtì, vydal
James Redfield (*1950) �Celestýnské pro-
roctví�. Kniha pojednává o fiktivním starém
rukopise, jeho� prostøednictvím autor
pøiná�í devìt návodù pro duchovní �ivot
souèasného èlovìka. Podobné duchovní
o�ivení mezi pøíslu�níky hnutí Nového vìku
pøinesly i tøi knihy Neala Donalda Walsche
nazvané �Hovory s Bohem� (vycházely od

(ryba je jedním z prvních køes�anských sym-
bolù) k novému, vodnáøskému vìku. Kritiku
moderní spoleènosti spojuje tato metafora
s kritikou køes�anství jako rozumového,
konfliktního nábo�enství, poznamenaného
protikladností Boha a èlovìka, ducha
a hmoty, èlovìka a pøírody, dobra a zla, víry
a vìdy apod. Zámìrem pionýrù vodnáø-
ského vìku je naopak prosadit hodnoty
sjednocení, tolerance, celistvosti, intuice,
citu, optimistického humanismu apod.

Nadìji na pøíchod Nového vìku, pøí-
padnì na odvrácení ekonomické, ekologic-
ké èi snad je�tì jiné katastrofy si pøíznivci
nového vìku proto nespojují s vývojem
racionální vìdy a techniky ani s jakýmikoli
(ani nábo�enskými) institucemi, ale s vnitøní
duchovní zmìnou ka�dého západního èlo-
vìka. Od ní si slibují zásadní hodnotovou
promìnu.

První zvìstovatelé nové doby
Ji� pøed Fergusonovou mù�eme my�lení
a chování, typické pro hnutí Nového vìku,
pozorovat v nìkolika aktivitách. Pøíkladem
je komunita Findhorn, která vznikla roku
1962 se zámìrem být hlasatelem nového
vìku ve Findhornském zálivu v severním
Skotsku zásluhou Eileen (*1917) a Petera
Caddyových a Dorothy MacLeanové. Její
vedoucí se odvolávali na pøímé Bo�í vedení
k duchovnímu �ivotu v souladu s pøírodou
a jejími duchy. Pìstitelské úspìchy a hlavnì
duchovní hloubka daly tomuto zpùsobu
�ivota kredit, který dodnes do komunity
pøitahuje roènì nìkolik tisíc náv�tìvníkù.

K popularitì komunity pøispìl i její dlou-
holetý èlen, Amerièan David Spangler
(*1945), autor dal�ího z manifestù na po-
èátku hnutí Nového vìku, knihy �Zjevení:
zrod nového vìku� (1976). Údajným zdro-
jem jeho poselství byla bytost, která se mu
ve zjeveních pøedstavila jako Neomezená
láska a pravda.

Komunit a spoleèenství, která s rùznými
dùrazy pøipravují Nový vìk, vznikalo ov�em
více: Mezi nejznámìj�í jistì patøí �mìsto
budoucnosti� Auroville, budované od roku
1968 v inspiraci duchovní osobností Auro-
bindo Gho�e (1872-1950) v ji�ní Indii.
V Arizonì vzniklo roku 1971 na podnìt ital-
ského futuristického architekta Paolo So-
leriho (*1919) alternativní mìsteèko Arco-
santi, zamý�lené pro pìt tisíc obyvatel.

Ve stejné dobì (roku 1962) jako komu-
nita Findhorn vznikla i druhá aktivita, která
se � podobnì jako Findhorn - stala pro-
totypem pro stovky podobných aktivit
v rámci hnutí Nového vìku. Je jí Esalenský

t é m a

se ji� v 60. a 70. letech minulého století zhro-
zili perspektiv vývoje západní spoleènosti.
V hnutí Nového vìku pøevládá progresivní
milenialismus, který vyzývá k postupnému
budování ostrùvkù, v nich� bude nový vìk
uskuteèòován.

Vodnáø, symbol zmìny
Právì na tuto postupnou, trpìlivou pøípra-
vu Nového vìku prostøednictvím citlivých
a vìdoucích lidí se soustøedila americká
novináøka Marilyn Fergusonová (*1938)
a u� v polovinì 70. let zaèala vydávat k to-
muto cíli zamìøený �Bulletin Mozek �
Mysl�. Aèkoli Fergusonová nebyla zdale-
ka jedinou ani první osobností, která svou
prací pøipravovala nový vìk, podaøilo se jí
v knize �Vodnáøské spiknutí: osobní a spo-
leèenská transformace osmdesátých let�
(1980) vystihnout a srozumitelnì formulo-
vat dobové obavy a nadìje. V tomto mani-
festu hnutí Nového vìku Fergusonová vy-
jadøuje víru v existenci neformální sítì
podobnì naladìných lidí (jakéhosi �spiknu-
tí�), kteøí si pøejí zmìnit samé základy mo-
derní prùmyslové spoleènosti.

Pro oznaèení této zmìny Fergusonová
pou�ila (a díky úspìchu své knihy roz�íøila)
metaforu Vodnáøe, jednoho ze znamení zví-
øetníku. Jarní bod (prùseèík ekliptiky a ne-
beského rovníku) je toti� podle astrologic-
kých výkladù ve znamení Ryb a v dobì ne-
daleko pøelomu tisíciletí vstoupí po více ne�
dvou tisících let do znamení Vodnáøe. Ten-
to pøechod se stal v hnutí Nového vìku
obrazem pøechodu od køes�anského vìku

Shirley MacLainová, fotografie z obálky
èeského vydání knihy �Tanèit ve svìtle�
(Quintet, Praha 1993).

Stanislav Grof, fotografie z obálky èeského
vydání knihy �Kosmická hra� (Perla, Praha
1998).
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�V�em, kteøí chtìjí �ít v radosti,� adresuje své poselství Michal Bur-
da, Star�í Vodnáø pra�ský a zakladatel Kruhu pøátel Vodnáøského
vìku.
�Chce� radostnìji �ít a pøispìt v dobì nastupujícího Vodnáøského
vìku k odstranìní negativních jevù na�í spoleènostio, ke zlep�ení
mezilidských vztahù a k záchranì �ivota na�í krásné planety?
Je jediná cesta. Zaèít sám u sebe.�

roku 1995). Autor v nich zachycuje vnitøní
dialog s Bohem, který mu sdìluje a objas-
òuje vìrouku, obvykle sdílenou v hnutí
Nového vìku.

Alternativní vìda Nového vìku
V�echny doposud jmenované a mnohé dal�í
aktivity vyjadøovaly nadìji na zmìnu a pod-
poru procesu transformace lidstva do no-
vého vìku. Metaforickou zkratkou se pro
nì stala � jak u� bylo øeèeno � zvíøetníková
postava Vodnáøe. Oèekávání zmìny ov�em
nebylo podpoøeno pouze astrologickou
koncepcí. Tato nadìje nalezla opodstatnìní
i ve svìtì vìdy. Stalo se to díky plodùm
práce amerického historika Thomase Kuh-
na (1922-1996) �Struktura vìdeckých re-
volucí� (1962). V této knize Kuhn tvrdí, �e
vìdecký pokrok pøiná�ejí lidé, kteøí jsou
spí�e na okraji hlavního proudu vìdeckého
bádání a kteøí jsou schopni nahlédnout
skuteènost z nového, pøekvapivého stano-
viska. Vìdecký pokrok se tak podle Kuhna
dìje prostøednictvím revolucí, které zname-
nají zmìnu paradigmatu. Klíèové slovo
�paradigma� oznaèuje zpùsob, jím� èlovìk
vnímá svìt. Díky Kuhnovì my�lence zmìny
paradigmatu se hnutí Nového vìku vyhý-
bá kritice ze strany souèasné vìdy, kterou
oznaèuje za zajatce karteziánsko-newto-
novského mechanistického obrazu svìta.
Získává tak ospravedlnìní nejen jako nová
vlna západního esoterismu, ale i jako zárodek
nové vìdy, která pøekonala rozpor mezi
duchovním a vìdeckým poznáním.

K tomuto novému paradigmatu se hlásí
nìkolik vìdcù, proslavených populárními
publikacemi a úèastí na konferencích
a jiných setkáních pøíslu�níkù hnutí Nového
vìku. Na prvním místì je mezi tìmito vìdci

nasvícení schopen prostorovì rekonstru-
ovat zobrazený pøedmìt. Podle Pribrama
a vykladaèù jeho teorie to znamená, �e na�e
vìdomí (pøipodobnìné ke zpùsobu nasví-
cení hologramu) realitu nikoli pozoruje, ale
strukturuje, a tak vlastnì tvoøí.

Pribramova hypotéza tak pøíslu�níkùm
hnutí Nového vìku potvrzuje obvyklé pøe-
svìdèení, �e svìt je iluzorní (slovy indické
nábo�enské tradice je májou) a �e zále�í na
ka�dém jednotlivci, jakou realitu si vytvoøí.
Pozoruhodná vlastnost hologramu, toti� �e
ka�dá jeho èást obsahuje obraz celku, je
v populárním výkladu chápána jako po-
tvrzení holistického (celostního) pohledu na
svìt jako na vzájemnì provázaný systém
i jako potvrzení staré esoterické zásady,
podle ní� je v�e ve v�em.

Dosud neprokázané vìdecké teorie
anebo jejich úèelovì zjednodu�ené verze
tvoøí spolu s dìdictvím celé tradice esote-
rismu a s ohlasy v�ech svìtových nábo-
�enství témìø nevyèerpatelnou zásobu, z ní�
mohou pøíslu�níci neformálního �spiknutí�
Nového vìku kombinovat uèení, které je
povzbuzuje v jejich duchovní orientaci.
Navzdory pestrosti jejich individuálních
duchovních cest spojuje stoupence Nové-
ho vìku základní pøesvìdèení o jediné pod-
statì celého kosmu. V�echny jeho souèásti
jsou projevy jediné, bo�ské energie, kterou
lidé rùznì pojmenovávali, a tím vytváøeli
rùzná nábo�enství. Svìt, který lidé vnímají,
je závojem, který je od této svrchované re-
ality oddìluje. I lidské osobnosti jsou
souèástí tohoto závoje; odpovìdnì si pro-
to volí individuální duchovní cestu v mno-
ha pozemských �ivotech tak, aby stále plnìji
manifestovali láskyplnou a moudrou pod-
statu svého vnitøního Já, které je èistou,
bo�skou energií. Vnímat tuto energii je
mo�né hlavnì ve stavu roz�íøeného vìdomí,
k nìmu� dopomáhají rùzné techniky a rity.
Planeta Zemì i lidstvo - podle pøesvìdèení
sdíleného v hnutí Nového vìku - dospìlo
dlouhou evolucí do stavu, kdy je bo�ská
energie manifestována v takové míøe, �e
mù�e zajistit v�em bytostem vstup do vy��í,
duchovnìj�í hladiny vìdomí. Tento brzký
pøechod je právì hnutím Nového vìku
ohla�ován a usnadòován.

Hnutí bohatì diskutované
Hnutí Nového vìku znamenalo pro západní
spoleènost 80. let 20. století pøekvapení.
Pøíklon její znaèné èásti k duchovnímu zpù-
sobu �ivota znamenal zvrat v tendenci po-
sledních staletí, v nich� v této civilizaci hrálo
nábo�enství stále men�í úlohu. Navzdory
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fyzik Fritjof Capra
(*1939), který ji�
v prvním ze svých
populárních dìl �Tao
fyziky� (1975) dospívá
k pøesvìdèení, �e po-
znatky moderní fyziky
korespondují s pozná-
ním, zprostøedkova-
ným mystickým zá�it-
kem. V dal�í knize,
�Bod obratu� (1982)
Capra podrobil kritice
západní civilizaci a její
staré vìdecké paradig-
ma. Volá po revoluci,
která sjednotí vìdu
a rùzné alternativní po-
stupy, sjednotí kultu-

ru, polid�tí ekonomiku apod.
Biolog Rupert Sheldrake (*1942) proslul

v kruzích pøíznivcù Nového vìku jako
autor teorie morfických polí, která mají
provázet ka�dý pøírodní systém, rostlinný
i �ivoèi�ný. Tato pole mají být vytváøena
soubory informací a mají být schopna vzá-
jemné komunikace prostøednictvím vlnìní
(morfických rezonancí). Sheldrake se tak
touto teorií vrací k esoterickému konceptu
existence tzv. astrálu èi astrálního tìla.

Neoddìlující, nýbr� naopak sjednocu-
jící (holistické) vidìní svìta, typické pro
hnutí Nového vìku, pøivedlo biochemika
Jamese Ephraima Lovelocka (*1919) k tzv.
hypotéze Gaia. Lovelock vychází z toho, �e
Zemì jako celek je komplexním systémem,
který je schopen autoregulace. Planeta se
tedy významnì neodli�uje od �ivých orga-
nismù, proto�e stejnì jako kterýkoli jiný
organismus setrvává i Zemì v nápadnì stálé
chemické a termodynamické rovnováze.
Zemì je tedy podle Lovelocka �ivým orga-
nismem s vlastní inteligencí, z èeho� plynou
záva�né dùsledky pro chování lidí. Na
hypotéze Gaia Lovelock spolupracoval se
Sidneym Eptonem a pozdìji s Lynn Mar-
gulisovou; shrnující publikace �Vìky Gaie:
biografie na�í �ivé Zemì� (1988) v�ak vy�la
pouze pod jeho jménem.

Posledním ze ètveøice vìdcù, kteøí vý-
znamnì ovlivnili my�lení i symboliku hnutí
Nového vìku, je americký neurolog Karl
Pribram (*1919), autor teorie o holografické
podstatì pamìti a práce mozku. Jeho teorie,
uveøejnìná ji� v knize �Jazyky mozku� (1971),
spoèívá na pøedpokladu, �e záznamy v lid-
ském mozku jsou podobné hologramu. Holo-
gram je záznam trojrozmìrného (hologra-
fického) zobrazení, který je pøi vhodném
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Úryvky z velmi oceòované teoretické práce britského autora

Paul Heelas, pøelo�ila Noemi Prù�ová

Z knihy britského religionisty Paula Heelase �Hnutí Nového vìku.
Oslava Já a sakralizace modernity�1 vybíráme úryvky z úvodní
kapitoly.    redakce

OSLAVA
VNITØNÍHO JÁ

Ilustraèní foto: Den Nye Dialog, è. 77 / 1999

Pojem �nový vìk�
... Následují nìkterá vysvìtlení. Za prvé,
slovo �nový� neznamená, �e se jedná o no-
vé duchovní uèení. Pro mnohé na Západì,
kteøí si tuto duchovní formu osvojili bìhem
posledních zhruba tøiceti let, mù�e být nová.
Proto se pojem �nový� zdá být aktuální.
Nicménì tato duchovnost je obsa�ena
v mnoha nábo�enstvích jak Východu, tak
i Západu. �

Za druhé, slovu �hnutí� by nemìlo být
rozumìno tak, �e Nový vìk je v jakémkoli
smyslu organizovaným útvarem. Zdaleka
není centrálnì øízeno, nýbr� se skládá z mno-
ha rùzných zpùsobù èinnosti: jsou to dob-
øe organizovaná nová nábo�enská hnutí
a komunity, sítì, osobní kontakty, centra,
individuální akce doma nebo v kanceláøi,
tábory, víkendové výukové semináøe, prázd-
ninové domy a centra, festivaly, setkání,
obchody, podniky, kluby, �koly, vztahy
a rodiny �ijící v duchu New Age, banky

a v neposlední øadì jednotlivci usilující
o relativnì samostatné duchovní bádání.
Navíc se zdá, �e pøíznivci jednotlivých
smìrù nezøídka pokládají sebe za lep�í ne�
ostatní, kteøí jsou zapojeni v jiných, by� po-
dobných, aktivitách. Existuje znaèná rivali-
ta mezi jednotlivými tábory. Zkrátka - pojem
�hnutí� jednodu�e odkazuje na sdílený pøed-
poklad, �e lidstvo smìøuje do nové éry.

Za tøetí, termín �New Age� nepova�ují
v�ichni ti, kdo do tohoto hnutí patøí, za
��astný. Mnozí nemají toto oznaèení v lás-
ce, proto�e se cítí být spojováni s (údajnì)
zkorumpovanými verzemi hnutí, napøíklad
s tìmi, které se zabývají materiální prospe-
ritou. Jiní odmítají toto oznaèení jednodu�e
proto, �e nemají rádi nálepkování. Tyto po-
stoje v�ak neznamenají, �e bychom nemìli
právo tento termín u�ívat k popisu toho, co
mají dotyèní spoleèného, toti� zkoumání
svého nitra proto, aby dosáhli zmìny na-
venek.  ...
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urèitému pøekvapení v�ak bylo hnutí Nové-
ho vìku západní spoleèností lehce akcep-
továno.

Urèitý problém znamenají v cizinì i u nás
pouze pøípady agresivního �íøení my�lenek
Nového vìku. Nositelé tohoto my�lení toti�
snadno nacházejí nejúèinnìj�í komunikaèní
cesty a náborovì pùsobí i na místech (napø.
ve veøejných �kolách èi v médiích), která se
v pluralitních spoleènostech takovému typu
nábo�enského ovlivòování obvykle brání.
Zvlá�tì média, od nich� bylo mo�no oèe-
kávat slu�bu veøejnosti ve formì kritického
pøístupu k prezentovaným jevùm (u nás se
jedná i o veøejnoprávní elektronická média),
se v mnoha pøípadech ukázala jako profesio-
nálnì zcela nepøipravená.

Zvlá�tní kapitolou byla (a do urèité míry
dosud je) obranná, místy a� témìø hyster-
ická reakce církví, které v tomto hnutí v dobì
jeho rychlého nástupu spatøily mo�ná du-
chovní konkurenci, ale jistì nebezpeèí pro
èistotu køes�anské víry. Tato reakce snad
byla zpùsobena i ostøe proticírkevními for-
mulacemi pøedstavitelù hnutí Nového vìku
a pokusy zpochybnit nìkteré základní èlán-
ky køes�anské víry nepravdivými argumen-
ty. V tomto smìru je typické tvrzení o údaj-
ném vy�krtnutí uèení o reinkarnaci z Bible,
k nìmu� mìlo dojít na V. ekumenickém kon-
cilu v 6. století.

Obranná reakce církví se projevila na
mno�ství publikací, které pøed hnutím No-
vého vìku varovaly. Postupem doby, jak se
my�lenkové obrysy hnutí ukázaly v jasnìj-
�ím svìtle a jak hnutí ztrácelo svou poèá-
teèní sílu, je vztah církví ke hnutí diferen-
covanìj�í. Ov�em pøíkladem neúnosného
vycházení vstøíc my�lenkám nového vìku
se pro køes�any stal pùvodnì dominikánský
knìz Matthew Fox. Ve svých knihách (napø.
�Spiritualita stvoøení� z roku 1991) se po-
kou�í nahradit tradièní zaujetí køes�anského
my�lení otázkami høíchu a vykoupení tzv.
teologií stvoøení, je� by podle nìj mohla
pøispìt k øe�ení souèasné ekologické krize.

Je pozoruhodné, �e hnutí Nového vìku
se setkalo také s kritikou stoupencù jiných
esoterických tradic. Hlavním dùvodem byla
jeho komerèní podoba, která - podle tìchto
stoupencù - esoterické tradice ponìkud
vyprazdòuje.

n

Poznámka
Èlánek je mírnì upravenou kapitolou z knihy o souèasných
nábo�enstvích u nás, kterou pøipravuje nakladatelství Portál
k vydání na podzim tohoto roku.
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Základní lingua franca:
spiritualita vlastního Já
Pøi podrobnìj�ím zkoumání podstaty uèení
nacházíme tøi hlavní elementy. Uèení No-
vého vìku vysvìtluje, proè �ivot, jak jej oby-
èejnì zakou�íme, není takový, jak bychom
si ho pøedstavovali. Dále obsahuje návod
k nalezení dokonalosti a nástroje k dosa�ení
spásy. Tyto elementy hnutí Nového vìku
popisuje pomocí výrazù (a jejich ekvivalen-
tù), které pou�íváme jako nadpisy ná-
sledujících odstavcù.

�Tvùj �ivot nefunguje�
... Hlavním refrénem, který zní celým uèením
New Age, je na�e nedostateèné fungování,
proto�e jsme byli indoktrinováni vìt�inovou
spoleèností a kulturou. Tradièní spoleèen-
ské normy se svým materialismem, soutì-
�ivostí a s významem, který je pøikládán
hraní spoleèenských rolí, jsou pova�ovány
za to, co znièilo na�e autentické lidství. �ít
v zajetí norem, které nám v�típili rodièe,
vzdìlávací systém a dal�í instituce, znamená
zùstat obìtí nepøirozených, pøedem urèe-
ných a scestných �ablon. Znamená to být
zotroèeni nesplnitelnými touhami a hlubo-
kými nejistotami. Znamená to být ovládáni
nároky, které vzbuzují úzkost: napøíklad sna-
hou pùsobit dobrým dojmem. Znamená to
být uvìznìn konfliktními po�adavky na
ideální vztahy. ...

�Jste bohové a bohynì ve vyhnanství�
Podle uèení hnutí Nového vìku není mo�né
nalézt dokonalost pohráváním si s tím, èím

jsme díky své socializaci. Ani ji nelze najít
konvenèními (napø. politickými) pokusy
o sociální in�enýrství. Dokonalosti lze do-
sáhnout pouze posunem za hranice sociali-
zovaného já, známého jako �ego�, nebo také
ni��í já, intelekt nebo mysl. Pouze tak se lze
pøenést za hranice nového rozmìru bytí.
Znamená to být tím, èím pøirozenì jsme. Tím
skuteènì v�udypøítomným a nejdùle�itìj�ím
aspektem lingua franca Nového vìku je to,
�e èlovìk je ve své podstatì duchovní.
Pro�ít samotné �Já� je v podstatì za�ít �Bo-
ha�, �Bohyni�, �Zdroj�, �Kristovo vìdomí�,
�vnitøní dítì�, �cestu srdce� nebo jedno-
du�e a já se domnívám i nejèastìji �vnitøní
spiritualitu�. Pro�itek �Vy��ího Já� (co� je
dal�í oblíbený pojem) je silným kontrastem
k tomu, co dopøává ego. Vnitøní øí�e a pouze
vnitøní øí�e slou�í jako zdroj autentické
vitality, tvoøivosti, lásky, klidu, moudrosti,
síly, autority a ostatních kvalit, které umo�-
òují cestu k dokonalému �ivotu. ...

�Opus� ego�
Pokud lidé nejsou tím, èím si mysleli, �e jsou,
jak se tedy mají pøesunout z vyhnanství
k autentickému pro�itku? Tøetím velkým
tématem spirituality vlastního Já je, �e to,
co je uvnitø nás, vchází docela pøirozenì do
pro�itku, jakmile se vypoøádáme s egem.
Ego, tento zvnitønìlý modus tradic, výchov-
ných stereotypù a dal�ích vstupù, které ho
tvoøí, musí být zbaveno vlivu. Pro tento úèel
New Age nabízí �irokou nabídku duchov-
ních disciplín, známých pod rùznými názvy
jako procesy, rituály èi psychotechnologie.

A� u� se provádí formou meditace, psycho-
terapeutickými èinnostmi, fyzické práce,
tance, �amanských praktik, magie, chùze
ohnìm, u�ívání drog èi pou�ívání virtuální
reality, cílem je dostat se na druhou stranu
(jak se zpívá ve známé písni skupiny �The
Doors�: �to break on through to the other
side�). Tyto praktiky poskytují cesty do-
vnitø; od  situace �být zpùsoben� k situaci
�pùsobit�. Toho docilují pomocí práce
s egem tak, aby vyhnaly tyranskou nadvlá-
du socializovaného modu bytí. Vlastní Já
musí být osvobozeno, musí být provedena
�de-identifikace�, èlovìk se musí vzdát �va-
zeb na ego� nebo také �rolí�. Minulost (ego
pochází ji� z okam�iku narození, pokud ne
pøímo z minulých �ivotù), ztrácí vliv,
a tím pádem umo�òuje novou budoucnost.

Dal�í ústøední charakteristiky
Nyní rozvedeme témata, která vycházejí
z úvodu, a pøidáme dal�í podstatné body,
které nejsou spoleèné pro v�echny vyzna-
vaèe spirituality vlastního Já. Zaènìme jed-
ním z nejzákladnìj�ích témat, toti� �e autori-
ta spoèívá v já.

Nezprostøedkovaný individualismus:
�Jsem svou vlastní autoritou�
... Pravda musí - a to nepøekvapí u tìch, kteøí
se pokládají za duchovní bytosti - pøicházet
pøedev�ím skrze vlastní zku�enosti. Proto�e
pouze tak lze dosáhnout pøímého a èistého
pøístupu do duchovní øí�e. �Pravdy�, zpro-
støedkované dogmaty nábo�enských tradic
nebo jinými lidmi, napø. rodièi, vìdci, nebo
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� V�echen �ivot - v�echno bytí - je vyjád-
øením Ducha, Nepoznatelného, svrchova-
ného vìdomí, známého v rùzných kultu-
rách pod rùznými jmény.
� Úèelem v�eho bytí je pøivést Lásku,
Moudrost, Osvícení� k plnosti.
� V�echna nábo�enství jsou vyjádøením
této jedné vnitøní reality.
� Ve�kerý �ivot, jak ho vnímáme pìti lid-
skými smysly nebo vìdeckými nástroji, je
pouze vnìj�ím projevem neviditelné, vnitø-
ní reality.
� Podobnì i lidé jsou dvojvrstvými by-
tostmi. Mají

(a) vnìj�í doèasnou osobnost a
(b) vícedimenzionální vnitøní bytí (du�i

èi vy��í já).
� Vnìj�í osobnost je omezená a tíhne k lás-
ce.

� Smyslem, pro nìj� vnitøní bytí inkarnova-
lo, je uvést vibrace vnìj�í osobnosti do re-
zonance lásky.
� V�echny du�e si v inkarnaci mohou svo-
bodnì vybrat vlastní duchovní cestu.
� Na�imi duchovními uèiteli jsou ti, jejich�
du�e jsou osvobozeny od potøeby inkarno-
vat a vyjadøují bezpodmíneènou lásku, mou-
drost a osvícení. Nìkteré z tìchto velkých
du�í jsou dobøe známy jako ti, kdo inspi-
rovali vznik svìtových nábo�enství. Nìkte-
ré jsou neznámé a pracují neviditelnì.
� Ve�kerý �ivot ve svých mnoha formách
a fázích je vzájemnì propojenou energií. To
zahrnuje na�e skutky, pocity a my�lenky.
Tím pádem my spolupracujeme s Duchem
a tìmito energiemi na spoluvytváøení na�í
reality.
� I kdy� nás dr�í síla kosmické  lásky, jsme
spoleènì odpovìdni za to, v jakém stavu je

na�e Já, na�e �ivotní prostøedí a v�echen
�ivot.
� V souèasné dobì do�la evoluce plane-
ty a lidstva do bodu, kdy prodìláváme
zásadní duchovní promìnu na�eho indivi-
duálního i kolektivního vìdomí. Proto ho-
voøíme o Novém vìku. Toto nové vìdomí
je výsledkem stále úspì�nìj�í inkarnace
toho, co nìkteøí lidé nazývají energie kos-
mické lásky. Toto nové vìdomí se proje-
vuje instinktivním porozumìním posvát-
nosti a pøedev�ím provázanosti ve�keré
existence.
� Toto nové vìdomí a toto nové porozu-
mìní dynamice vzájemné závislosti v�eho
�ivého znamená, �e v souèasné dobì
procházíme procesem vytváøení zcela
nové planetární kultury.

Uvedeno v knize Michaela Perryho
�Gods Within�, SPCK, Londýn 1992.

Charakteristiky Nového vìku podle Williama Blooma
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dokonce domnìlými duchovními vùdci,
mohou být mylné. Urèité nábo�enské dokt-
ríny se mohly vyvinout kvùli politickému
vlivu, vìdci se mohou mýlit, jak historie
ukazuje, a duchovní vùdci mohli upadnout
do zneèi�tìného chování vinou jejich ega.
Na �pravdy�, pøicházející k Já z vnìj�ku, se
nedá spoléhat. Mohou se vzít v úvahu, po-
kud se proká�e, �e jsou pravdivé, co� vy�a-
duje testování pomocí zku�eností nebo (du-
chovnì informované) intuice. ...

Etika vlastního Já
Je patrné, �e (vìt�ina) hnutí New Age pøe-
sahuje tradice, v�itou nebo kodifikovanou
etiku a také víru. Jak jsme pozorovali, pøí-
slu�níci New Age tíhnou k praktikám, které
výslovnì ru�í tradice, aby umlèeli hlasy
autorit, které se zvnitønily do ega. Pokud
tedy uznávané zákony a kódy spoleènosti
mají být pøekroèeny, jak tedy máme �ít?

Základní my�lenkou je, �e to, co le�í
uvnitø a co je zakou�eno intuicí, souznìním
èi vnitøním hlasem, slou�í k soudùm, rozhod-
nutím a volbám v ka�dodenním �ivotì. To,
co pøíslu�níkùm hnutí Nového vìku slou�í
jako zdroj vedení, je individuální. ...

Odpovìdnost Já a magická síla
K dùle�itým aspektem etiky vlastního Já
patøí také odpovìdnost. Èlovìk se stává
odpovìdným, pokud si uvìdomí, �e existu-
je alternativa k �ivotu ega a ke strategii obvi-
òování spoleènosti z toho, co je v �ivotì
jednotlivce �patné. Pokud víme, �e existuje
tato alternativa, hlavní odpovìdnost je �pra-
covat� na osvobození od toho, èím nás spo-
leènost urèila. Vnitøní zdroj autority uji��uje
pøívr�ence New Age, �e oni - a právì pouze
oni - jsou zodpovìdní za svùj �ivot. ... Dùraz
kladený na autonomii zku�enosti jednot-
livce také znamená, �e by nikdo nemìl za-
sahovat do �ivota druhých ve snaze dostát
své odpovìdnosti za nì. Proto se také pøí-
znivci New Age nìkdy domnívají, �e vyko-
návání odpovìdnosti k druhým lidem pod-
poruje závislost, co� je zvyk øízený egem.

Jiní vyznavaèi New Age ov�em cítí sil-
nou odpovìdnost za ostatní a za Zemi. Je
to spojeno s vìdomím, �e ve�kerenstvo je
jeden celek. ... A koneènì, mnozí z pøíznivcù
New Age �enou my�lenku odpovìdnosti
za sebe do radikálního extrému. Nic, co sahá
za hranici jejich Já, pro nì nemá autonomní
existenci. To znamená, �e jejich autorita je
èiní odpovìdnými za ve�keré dìní. Tak na-
pøíklad Shirley MacLaineová2 pí�e, �e je
odpovìdná za narození svých rodièù:

�Kdy� jsem je pozorovala zblízka u sní-
danì, ty dva milující, skøítkovské, soucit-

né lidi, zápasící se starostmi a nevyhnutel-
nostmi èasu, vidìla jsem je starodávnýma
oèima èasù dávno minulých. Znovu jsem si
uvìdomila, �e jsem si tyto dva protentokrát
vybrala za postavy rodièù.�

Taková míra odpovìdnosti nemù�e být
bez pøedpokladu, �e to, co spoèívá uvnitø,
poskytuje urèitou moc. Do rùzné míry a rùz-
nými zpùsoby chápou pøíznivci New Age
tuto �magickou� energii (jak ji mù�eme na-
zvat z hlediska antropologie) jako nìco, co
jedná. Pro nìkteré se toto jednání projevuje
ve �vnìj�ím� svìtì, pro jiné se projevuje ve
vnitøní zku�enosti. A� je to jakkoli, pøízniv-
ci New Age obvykle tvrdí, �e pomocí této
vnitøní duchovní síly jsou schopni zlep-
�ovat své zdraví, zvy�ovat prosperitu, apod.
...

Svoboda
Je samozøejmé, �e (relativní) odmítnutí vnìj�í
autority spolu s dùle�itostí pøisuzovanou
odpovìdnosti, kreativitì a pøedev�ím auto-
ritì vlastního Já jde ruku v ruce s faktem, �e
zcela zásadní hodnotou hnutí New Age je
svoboda. Osvobození od minulosti, tradic,
a zvnitønìlých tradic - tedy ega, a svoboda
�ít �ivot vyjadøující v�e, co má být skuteènì
lidské. ...

Trvalost
Ji� jsme zmínili, �e pøívr�enci New Age se
obracejí proti tradicím s jejich dogmaty,
doktrínami a morálkou. Pøesto neustále na-
vazují na tradice � od �amanských po bud-
dhistické. Rozuzlení tohoto zdánlivého para-
doxu le�í v tom, �e pøíslu�níci New Age vìøí
ve stálost a trvalost. Je�tì ne� tento para-
dox vysvìtlíme, musíme zmínit faktor trva-
losti v uèení New Age. Podle tohoto uèení
jednota pøeva�uje nad rùzností. Proto�e pøí-
slu�níci New Age nevìøí vnìj�ímu svìtu
tradièních nábo�enství, mohou ignorovat
rozdíly mezi nábo�enskými tradicemi. Po-
minou je, proto�e je pova�ují za dùsledek
historických nahodilostí a za dùsledek èin-
ností ega. Naproti tomu vìøí v moudrost,
která le�í v srdci nábo�enství jako takového.
To, co je dùle�ité, jsou �arkány� (tajemství),
�esoterika�, �skrytá moudrost�, �vnitøní
nebo tajná tradice�, �nadèasová moudrost�
apod. ...

Toto stanovisko trvalosti dovoluje jít za
tradice, jak jsou obvykle chápány, jít za roz-
díly, aby bylo nalezeno - cestou zku�enosti
- vnitøní, esoterické jádro. To znamená, �e
pøíznivci Nového vìku mohou �navazovat�
na tradice tak, �e obejdou jejich autoritativní
doktríny, dogmata a mravní kódy.  Tak mo-
hou rozpoznat (cestou duchovního poznání

nebo zku�enosti) duchovní pravdy, které
le�í v samém jádru øeknìme �amanismu nebo
Védanty. A aèkoli jsou tyto pravdy autori-
tativní, neokle��ují autoritu vlastního Já
pøíslu�níka Nového vìku. Naopak: pravdy
v tradicích a uvnitø pøíslu�níka Nového vìku
jsou toté�.

Souhrn
... New Age je vysoce optimistická, oslavná,
utopistická a duchovní forma humanismu...
Svrchovanost - Bùh, Bohynì nebo Vy��í
Já - le�í uvnitø a slou�í jako zdroj vitality,
tvoøivosti, lásky, moudrosti, odpovìdnos-
ti, moci a v�ech ostatních kvalit, které jsou
pova�ovány za to, co tvoøí dokonalý vnitø-
ní �ivot ... Proto�e podle definice �v�e za-
èíná s vlastním Já�,3 pøíslu�níci New Age
obecnì pøedpokládají, �e je dùle�ité �praco-
vat� na tom, co má být osobností. Nové
vìdomí se v�ím co pøiná�í, je základem.
Pouze toto vìdomí otvírá cestu k pro�ití
duchovnosti jiných lidí nebo pøírodního
øádu. Pouze toto vìdomí poskytuje zdroje
pro naplnìní potenciálu planety. ...

n
Vybral a upravil Zdenìk Vojtí�ek.

Poznámky
1 Heelas, Paul, The New Age Movement. The Celebration

of the Self and the Sacralization of Modernity, Black-
well Publishers, Oxford 1996.

2 MacLaine, Shirley, It�s All in the Playing, Bantam,
Londýn 1988, str. 143.

3 Tamté�, str. 5.

Paul Heelas je øeditelem Centra pro studium kulturních
hodnot a uèitelem na katedøe religionistiky na Lancas-
terské univerzitì.

Témata jako parapsychologie, UFO a ko-
nec svìta znamenají celkem zaruèený
úspìch.
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Nejde ale o pøípad onoho zvlá�tního jevu,
kdy vìc vzniká tím, �e se pro ni najde jméno
� jako by byla pøivedena k �ivotu vyøèením
magického slova. To jsou ty zvlá�tní pøí-
pady obrácené kauzality: napøíklad kdy�
diagnóza vyvolává nemoc. (Tøeba Michel
Foucault tak ve svých Dìjinách �ílenství
zji��uje, �e �ílenství se objevilo a� poté, co
se ustavila psychiatrie a vznikly blázince.)
Marilyn Fergusonová spí�e jako onen pøí-
sloveèný barometr zaregistrovala mìnící se
klima doby, tu�ila, �e �je nìco ve vzduchu�,
popsala to - a její pøedpovìï se naplnila.
Ale nevyvolala onen pohyb ducha doby,
ani nìjakým tím �mávnutím motýlích køídel�.
Kdyby to tehdy neudìlala ona, pøi�el by na
to kdokoli jiný. Jev, pro který se pak v�ilo
spí�e pojmenování Nový vìk ne� Vodnáøské
spiknutí, u� tehdy nabýval jasnìj�ích po-
dob, vystupoval z mlhavého oparu tradièní
esoteriky, mystiky a módního obdivu
k Orientu, vynoøoval se z privátní intimity
do veøejného prostoru. Ale Marilyn Fergu-
sonová podala v pravou chvíli ucelený
obraz tohoto hnutí a pomohla tak mnohým
rázem spatøit to, co u� bylo dlouho pøed
oèima. Uchytily se nové pojmy, lidé se
s jejich pomocí rychle dorozumìli - a bìhem
nìkolika málo let zaèalo svìtem obcházet
stra�idlo New Age. Jev vzali na vìdomí od-
borníci a z�ikovali se proti nìmu odpùrci.
A teprve tím vskutku zaèal existovat.

Jak zajímavé byly okolnosti vzniku hnutí
Nového vìku, tak zajímavé jsou i dosud
trvající potí�e s definováním tohoto feno-
ménu. Jediné, co mù�eme s urèitostí øíct,
je to, �e se na tento jev dá pou�ít Heisen-
bergùv princip neurèitosti. Jak chcete ucho-
pit nìco, co je v neustálém pohybu? Jak
chcete lapit do pevných definic a statických
kategorií to, co jako nehmotný vánek jen
lehce rozechvívá srdce? Dodnes se lépe

øíká, co hnutí Nového vìku není, ne� co
je.

Nìco podobného ov�em platí i o mys-
tice, která se rovnì� vzpírá v�em pokusùm
o racionální uchopení. A také o esoterice,
která si libuje v pøítmí a uniká pøed svìtlem
rozumu. To by nás ov�em nemìlo udivo-
vat, proto�e mystika a esoterika bytostnì
patøí ke ka�dému nábo�enství, které je u�
svou podstatou nìco mysteriózního.

Pøekvapivìj�í je, �e podobné potí�e
s definicí máme napøíklad i tehdy, kdy�
chceme pøesnì uchopit jiné fenomény dne�-
ka, které v�ak s nábo�enstvím pøíli� nesou-
visí: postmodernismus èi globalizaci. Hnutí
Nového vìku má pøinejmen�ím tuto analogii
s postmodernou a globalizací: jde o souhrn-
né pojmenování mnohých jevù, které neu-
stále víøí, spojují se do rùzných proudù, aby
se následnì zase oddìlily, a hlavnì: usta-
viènì se promìòují.

A proto se zdá, �e jedinou adekvátní
metodou smysluplné rozpravy o hnutí No-
vého vìku je diskurz vedený podle pravidel
vytvoøených postmoderními intelektuály.
Chceme-li tedy hnutí Nového vìku lokali-
zovat (ulo�it na místo), analyzovat (roz-
pitvat), identifikovat (urèit jeho pøíbuzné)
a interpretovat (zpravit o závìti pozùstalé a
dìdice), musíme v ka�dém pøípadì mluvit
dlouho. A musíme k debatì pøizvat co nej-
více partnerù. Takový dialog � èi multilog �
o hnutí New Age se ostatnì vede u� celých
20 let, u nás pak posledních asi 10 let. Pøí-
kladem takového pluralitního diskurzivního
pøístupu je nepochybnì i toto monotema-
tické èíslo Dingiru. Podobnì jako debata
o postmodernì a globalizaci, vedená na
stránkách odborného i populárního tisku,
na nesèetných konferencích i v pøímých
intelektuálských slovních �arvátkách, vlast-
nì nikdy nekonèí a stává se souèástí celého

�irokého proudu postmoderny, dochází také
nìkdy k tomu, �e do hlavního proudu hnutí
jsou zahrnuty i v�echny diskuse o tom, co
�e to hnutí vlastnì je, a dokonce, �e za sym-
patizanty hnutí Nového vìku jsou oznaèe-
ni i ti, kteøí se prostì tématem vá�nì zabý-
vali.

Proto je mo�no øíct, �e relativnì krátké,
teprve dvacetileté dìjiny hnutí Nového
vìku neudìlaly vlastnì �ádný pokrok. Jsme
poøád na zaèátku. Stále diskutujeme o tom,
co to vlastnì je � Nový vìk. Akorát �e Nový
vìk za tu dobu ponìkud zev�ednìl, ztratil
drá�divou pøíchu� zakázaného, lákavou vùni
neokuseného. Tento zdánlivì nepatrný po-
sun je v�ak zøejmì pro hnutí Nového vìku
významný. A tak i nyní se u� zøejmì ozývají
hlasy, spøádají teorie, vycházejí publikace,
konají se konference, které ��astnì formu-
lují cosi nyní jen tu�eného, co za nìkolik
málo let bude v�em zøejmé: Co se stalo
s hnutím New Age po dvaceti letech? Za-
nikl tento proud, spojil se s jiným, pøijal
novou podobu? A nebo se najde opìt dal�í
nové pojmenování a jiný proud ducha doby
se vydá na pou� dìjinami?

Co nového je tedy mo�no øíct o Novém
vìku? Jak daleko pokroèila planetární trans-
formace, kolik má spoleèenství Vodnáøù
nových èlenù?

Pøedev�ím: Novost samozøejmì vyèich-
la. Zejména tam, kudy se vlna pøehnala nej-
døíve - v urèitých kruzích støedních vrstev
nìkterých západních zemí.

Dále: Slibovaný epochální zvrat nena-
stal. Doba se sice hodnì zmìnila, ale více
díky politickým, technologickým a ekono-
mickým skuteènostem. Namísto nové spi-
rituality se objevila virtuální realita, místo
nového nábo�enství ovládla svìt nová mé-
dia, a namísto duchovního povznesení si
lidé dopøávají pokleslé zábavy.

Také se pøihodilo to, co se stává mno-
hým - i dobrým - vìcem: stalo se z nich
zbo�í, pøedmìt komerèních aktivit. Rovnì�
ideály Nového vìku zpragmatiètìly. I z vize
se dají vydìlat peníze. A z New Age se sta-
lo pomìrnì lukrativní podnikání, by� jen pro
toho, kdo umí své marketingové aktivity
zamìøit do pomìrnì úzkého segmentu trhu.

Kupodivu nedo�lo ke vzniku nové for-
my lidské pospolitosti. Naopak se je�tì pro-
hloubila privatizace a atomizace jedincù.
Nenastala viditelnìj�í kondenzace sociál-
ních, politických nebo ekologických aktivit
kolem proklamovaných nových vìdeckých
paradigmat. Z pøíznivcù hnutí se stali spí�e
ne� aktivisté individuální konzumenti
a klienti.

t é m a

Nový vìk? Proè o tom je�tì mluvit?

Vladimír �iler

Hnutí New Age (Nového vìku) je zajímavé tím, �e vzniklo ve chvíli,
kdy byly napsány jeho dìjiny. Marilyn Fergusonová vydala v roce
1980 knihu s názvem �The Aquarian Conspiracy� (Vodnáøské spik-
nutí), v ní� spøedla vlákna souvislostí, dosud jen tu�ených, do pe-
vnìj�ích linií, jejich� otevøené konce v�elijak provázala a vytvoøila
tak osnovu, která se poté skuteènì zaèala vyplòovat.

CO NOVÉHO
O NOVÉM VÌKU?
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ÈASOPIS
PRO NOVÝ VÌK

Baraku rediguje neúnavný �iøitel my�lenek
nového vìku, �ztichlý rocker� Vlastimil Ma-
rek, který je mimo to znám knihami o skry-
tých dimenzích hudby a také pùvabnou
autobiografickou èrtou Èeský sen a umìní
naslouchat (Radost, Praha 1994). Název lze
èíst i jako Èeský zen a týká se zku�eností
z meditaèní praxe v japonských klá�teøích.
Pøedností i potí�í èasopisu je to, �e je nároè-
ný. Má pøita�livou grafickou podobu, ale
pøevládají v nìm pomìrnì dlouhé èlánky,
vy�adující èas a úsilí. Proto se Baraka ne-
snadno prodává a tì�ko se shání prostøed-
ky na vydávání. Ze zamý�lených ètyø èísel
roènì (podle roèních dob) zùstává v sou-
èasnosti s námahou jedno èíslo roènì.
Prùbì�né èíslování od poèátku vydávání
usnadòuje orientaci.

Lidé �ijící v alternativní atmosféøe No-
vého vìku nebývají moc ètiví. Podle mých
zku�eností pro nì bývá zatì�ko vstøebávat
dlouhé texty a pøemý�let nad nimi. Patøí spí�e
ke klipové kultuøe vy�adující obrázky, krátká
hesla a pøehledné tabulky. Ti, kdo rádi ètou,
jsou zase nedùvìøiví k takovým tématùm
jednotlivých èísel, jako jsou napø. duch
zemì, channeling (vstupy vìdomí do jiných
dimenzí), �amanské praktiky. Prùnik obou
mno�in zájemcù je men�í, ne� by potøebovali
vydavatel a redaktor èasopisu. Prvních 11
èísel (od neèíslovaného �nultého� po è. 10)
je k dispozici na Internetu na adrese www.
baraka.cz. Na dal�í dvì èísla je tam zatím
pouze upozornìní. Komu se zalíbí tato je-
jich prezentace, mù�e sáhnout po �papíro-
vé� verzi nejspí�e ve specializovaných
knihkupectvích, kde le�í i nìkolik star�ích
exempláøù.

Hnutí Nového vìku (New Age) jako
snaha o nový �ivotní styl �ivený novou spi-

ritualitou pøijímá podnìty z mnoha smìrù.
V dosavadních èíslech se ob�írnìji setkáme
s psychedelickým hnutím (T. McKenny,
è. 0 v rozhovoru od s. 63 a v è. 6, s. 80; John
Lilly, è. 1, s. 36 a 80), s pokusy o alternativní
vìdu (o novém pojetí evoluce od Ervina
Laszlo v è1, s. 4; o roli èasu v souèasné fy-
zice od Ilyi Prigogina, tamté�, s. 41; o mo�né
psychice rostlin v è. 4, s. 12); s návrhy na
skromný, ekologický �ivotní styl, s ohlasy
západních alternativních spiritualit (gnose,
mystéria), s �amanismem, èínskou tradièní
moudrostí, súfijským hnutím v islámu a sa-
mozøejmì bohatì se zenovým buddhismem.

Nìkterá èísla mají zøetelný tematický blok
èlánkù obklopený jinými texty. Jako jejich
pøíklady nám mohou poslou�it uèení a vzdì-
lávání v è. 3, smrt a umírání v è. 4, alterna-
tivní pøístupy ke zdraví a nemoci v è. 5, by-
dlení v è. 6, kultura èaje v è. 10 atd. Najdeme
tam i èetné rozhovory, nìkdy i nìkolikastrán-
kový pùvodní redakèní rozhovor s nìkterou
domácí nebo zahranièní osobností: filosof
Zdenìk Kratochvíl, hudebník Ivo Sedláèek
(è. 1), psychiatr Stanislav Grof (è. 4), socio-
log Bohuslav Bla�ek (è. 5), filosofující bio-
log Stanislav Komárek (è. 7).

Silnì pøevládají pøeklady zahranièních
autorù (ze známìj�ích Ken Wilber, Rupert
Sheldrake, Elisabeth Kübler-Rossová,
Thich Nhat Hanh a zmínìný Èech �ijící
v USA Stanislav Grof). Za kmenového do-
mácí autora Baraky mù�eme v plném smys-
lu oznaèit snad jen jejího redaktora. Èastìji
se vyskytuje i autor pí�ící pod pseudo-
nymem Blumfeld S. M. (západní esoteris-
mus a jeho �ir�í souvislosti).

Redaktora a jeho spolupracovníky
a zøejmì i ètenáøe zajímají transdisciplinární
vazby, tedy spojitosti mezi vzdálenými obo-

Èasopisy Mana a Baraka se výslovnì pøihlásily k Novému vìku

Ivan O. �tampach

Mezi mno�stvím textù, které bývají øazeny k hnutí nového vìku (èi
vìku Vodnáøe) vyniká Baraka vycházející poèínaje zimním èíslem
roku 1996. Podtitulem Èasopis nového vìku se k této tendenci
souèasné kultury výslovnì hlásí. Navazuje na døívì vycházející
periodikum zvané Mana. Jeho podtitul znìl Èasopis roz�íøeného
vìdomí. Souèasný název se odvolává na slavný dokumentární
celoveèerní film Rona Frickeho z roku 1993. Pøipomíná také výrazy
semitských jazykù pro po�ehnání.

ÈASOPIS
PRO NOVÝ VÌK

Pùvodní pøedpovìï Marilyn Ferguso-
nové tedy platila snad právì jen pro onu
chvíli a pro první polovinu 80. let. Co se ale
dìje dnes? S dobou, svìtem, lidstvem, èlo-
vìkem. Marilyn Fergusonová se pozdìji za-
bývala problematikou nového pøístupu ke
zdraví a léèení nemocí. Theodore Roszak,
dal�í z tìch, kteøí hnutí New Age pomáhali
pojmenovat, v následujících letech varoval
pøed kultem informací a pak obrátil svou
pozornost k ekologii. I dal�í z prognostikù,
Alvin Toffler a John Naisbitt, vyhlá�ení od-
borníci na tu�ení  pøicházejících vìcí,
v posledních letech mluví pøevá�nì o no-
vých technologiích a jejich dùsledcích pro
èlovìka. Nikde ani slova o dal�ím pohybu
ducha doby, nové spirituální revoluci. Nì-
kteøí proto ponìkud rezignovanì konstatují,
�e se tedy prostì nedìje nic, jde se normál-
nì dál � jedinì �e místo New Age, mù�eme
øíkat Next Age, tedy Dal�í vìk, ve smyslu:
dal�í díl seriálu. Je-li tomu tak, doporuèoval
bych - v duchu na�í nové doby - oznaèo-
vat stále pokraèující Nový vìk vskutku ak-
tuálním termínem: Nu Age. Tímto výrazem
bychom pak oznaèovali to, jak mnozí lidé
nyní rozumí svým duchovním potøebám, jak
si dopøávají rùzných instantních náhra�ek
spásy, jak pabìrkují na polích kulturních
tradic, jak lehkovìrnì kupují na ulicích do-
mnìlé staré, skryté pravdy, a to v�e v globál-
ním rozmìru, s postmoderním cynismem -
a digitálnì.

n
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Dr. Vladimír �iler (*1950) je vedoucím katedry filoz-
ofie na Filozofické fakultì Ostravské univerzity. Pøed-
ná�í støedovìkou filozofii, etiku a religionistiku.

Marylin Fergussonové (*1938) se podaøilo
vystihnout ducha osmdesátých let; pøinej-
men�ím ducha tìch, kteøí spolu vyhlí�eli Nový
vìk.
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KULTURA A TRH
NEW AGE

Komerèní rozmìr nové duchovní hnutí ponìkud vyprázdnil

Ale� Pøichystal

Stra�idlo New Age není skuteèné stra�idlo, ale stra�ák. Stra�nì
nafouklý stra�ák. V nemalé míøe jsou za to odpovìdná média.
Atraktivita my�lenek New Age samozøejmì zaujala sedmou
velmoc, která pøece mù�e z kdejakého komára udìlat slona. Moc
sdìlovacích prostøedkù je dostateènì známá a není dùvod o ní
pochybovat ani v pøípadì roz�íøení fenoménu New Age.

KULTURA A TRH
NEW AGE

t é m a

V éøe volného trhu existuje pøímá spojitost
mezi atraktivitou, pøedstavovanou poètem
èlánkù v novinách, èasopisech, rozhlaso-
vých a televizních �otech, a komercionali-
zací. V pøípadì New Age tak dochází
k zákonité vazbì: komerèní úspìch kní�ek,
CD, videokazet, filmù, pøedná�ek a kurzù
zamìøených na smìry Nového vìku nabádá
spisovatele, hudebníky a filmaøe k výrobì
dal�ích a dal�ích produktù. Pokud se tìmto
knihám (CD, kazetám, �) dostane dobrého
marketingu, skvìle se prodávají a roz�iøují
tím okruh pøíjemcù my�lenek New Age. Tím
zákonitì zvy�ují poptávku trhu (nazývané-
ho také �psychotrh�, nebo� hlavním pøíjem-
cem v tomto pøípadì je lidská psychika) po
dal�í literatuøe (hudbì, filmech atp.). Kruh

se nám uzavírá a místo dùkazu o dobøe fun-
gujícím kapitalistickém trhu máme na svìtì
stra�idlo�

Hlad po informacích, a� ti�tìných nebo
mluvených, a vysoká spotøeba literatury
i dal�ího �duchovního zbo�í� je ostatnì jed-
ním z forem nové spirituality. Èasto se v�ak
tento �duchovní konzum� zvrhává ve vý-
prodej laciného zbo�í, nabízející �instantní
nirvánu a mysticismus v prá�ku� (S. M.
Blumfeld). Øímskokatolický kardinál
G. Daneels dokonce hovoøí o New Age jako
o �nábo�enském supermarketu�, kde je
mo�no za peníze získat jakýkoliv duchovní
pro�itek. Podobnì se vyjadøuje Jean-Paul
Guetny, který oznaèuje New Age za �velko-
prodejnu du�e�.

Nastupuje éra Next Age?
Stále vìt�í komercializace my�lenek
Nového vìku vede øadu odborníkù
k závìru, �e se blí�í konec této �nové
éry�. Nálepku �New Age� si dalo na
své výrobky pøíli� mnoho firem, které
nemají se skuteènou duchovní ob-
lastí nic spoleèného. Dnes je ji�
mo�né koupit si napøíklad italské
�vodnáøské� kalhoty, polské pivo
znaèky New Age nebo francouzské
víno Nová éra. Nadbytek �New Age
zbo�í� tak zákonitì vede ke zprofano-
vání my�lenek, které dnes sice je�tì
pøivádìjí k nad�ení øadu lidí v Ev-
ropì, v kolébce hnutí - Spojených
státech - se v�ak ji� otevøenì hovoøí
o blí�ící se smrti New Age a nástupu
�následující éry�, tedy Next Age.
My�lenky New Age se toti� ukazují
jako nerealizovatelné (stále se zvìt-
�ující propast mezi bohatými a chu-
dými, nedodr�ování lidských práv
v mnoha zemích, obì války v Zálivu

ry vìdy, filosofie, umìní, nábo�enství a tech-
niky. V èasopise sledujeme i napìtí mezi
novou skromností a �ivotem v souladu
s pøírodou na stranì jedné a opakovaným
dùrazem na roli poèítaèù v souèasném �ivotì
na stranì druhé. Autorovo osobní zamìøení
se dostává ke slovu v èetných èláncích
a rozhovorech o etnické a meditativní hud-
bì, o zajímavých hudebních nástrojích
o psychických úèincích tradièní hudby
nebo o léèbì zvukem.

Barace by bylo mo�né vytknout nedo-
stateènou míru vìdecké racionality. Nech-
ce v�ak být klasickým, øeknìme populárnì-
vìdeckým èasopisem. Vùèi manipulativní
racionalitì novovìku, vùèi mechanistické-
mu, kvantitativnímu a redukcionistickému
pøístupu moderní vìdy staví alternativní ra-
cionalitu. Obvykle se nezavrhuje my�lení
ve prospìch nìjakého nezávazného snìní.
Po�aduje se v�ak my�lení pøíèné, celostné,
dynamické, procesuální, kvalitativní, orga-
nické. Formování nového paradigmatu je
ov�em nesnadné a stává se, �e místo alter-
nativy ve vìdì nastupuje alternativa vìdy,
která se staví do role vìdy.

Vùèi tradièním nábo�enským smìrùm
jsou autoøi Baraky kritiètí. Neoceòují pocho-
pitelnì jejich doktríny a organizaèní struk-
tury. Vybírají si z nich v�e, co poskytuje
zku�enost, zá�itek, co má transformativní
úèinek. Domácí nábo�enské smìry zùstávají
z pochopitelných dùvodù zcela na pokraji
zájmu, zatímco buddhismus a dal�í se posu-
zují podle jejich nejlep�ích, mo�ná výjimeè-
ných projevù.

Názorovì blízká byla Barace kromì Ma-
ny i Gemma89; dnes to jsou ponìkud popu-
lárnìj�í èasopisy Dotek a Regenerace. Eso-
terní zájmy vá�nì reprezentuje také èasopis,
èi dnes jakási roèenka pod názvem Logos.

Baraku lze souhrnnì oznaèit za pøe-
svìdèivou, kvalitní a nároènou reprezenta-
ci nové spirituality a nového �ivotního sty-
lu. Je tøeba ocenit její kritický potenciál.
Zdvoøile odmítá plochý �ivotní styl v sou-
øadnicích pouhé produkce a konzumace.
Samozøejmì si mù�eme nad ní klást otázky
po spolehlivosti èetných pøekvapivých in-
formací, pøivítali bychom pøátelskou kon-
frontaci rùzných názorù na stejnou otázku.
Je jistì èasopisem názorové skupiny, nikoli
periodikem pro �irokou veøejnost. Ani
v tìchto pøípadech se v�ak dnes názorová
jednobarevnost nepova�uje za ctnost.

n

Ivan O. �tampach
Doc. ThDr. Ivan O. �tampach (*1946) je vedoucím ka-
tedry religionistiky a filozofie na Fakultì humanitních
studií Univerzity Pardubice.

První èíslo �Baraky�, èasopisu pro nový vìk (zima
1996).
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retik nových odvìtví psychologie a filoz-
ofie Ken Wilber (autor knih �Sex, ekologie,
duchovnost�, �Struèná historie v�eho�,
�Vzhùru z ráje� a øady dal�ích) nebo Stanley
Krippner. Nelze opomenout Gary Zukava,
jeho� první kniha filosofických a kosmo-
logických úvah �Tanèící mistøi Wu Li� se
v polovinì 70. let stala biblí první generace
lidí, oznaèovaných dnes za pøívr�ence New
Age. Jeho dal�í dílo �Sídlo du�e�, pojedná-
vající o karmì, o duchovním aspektu lidst-
va a du�i, se od svého prvního vydání v roce
1989 stalo jednou z nejètenìj�ích knih ze
�ánru New Age. Úspì�nou se také stala
spisovatelka Shakti Gawainová (autorka
knih �Probuzení�, ��ivot ve svìtle� a �Tvùrèí

a konflikt na Balkánì, zvy�ující se kriminal-
ita mláde�e atd.). Namísto nadìje na éru v�e-
obecného �tìstí v�ech lidí má nastat éra
dobra a �tìstí jen tìch jednotlivcù, kteøí o to
budou usilovat.

Nelze popøít, �e vztah mezi spotøebi-
telským trhem a New Age je velmi silný
a oboustrannì výhodný. Prodej my�lenek
New Age je výnosným obchodním artik-
lem. Je proto pøirozené, �e trh v�emo�nì
podporuje my�lenky, které se tak dobøe
prodávají. Nìkteøí autoøi pova�ují tuto ces-
tu - cestu médií (literatura, hudba, film, pøed-
ná�ky a semináøe, nejnovìji pak cestu inter-
netu�) za nosný prvek �íøení nauky New
Age. Na rozdíl od tradièních nábo�enství
se New Age toti� ne�íøí klasickými cestami
sociálních sítí (tedy prostøednictvím rodiny,
pøátel, kolegù v zamìstnání, atd.), ale ces-
tou individuální konzumace my�lenek pro-
støednictvím moderních nosièù.

Od muziky po �vìdu�
S rostoucí popularitou New Age si tento
proud vytváøí také vlastní subkulturu
s mno�stvím kni�ních nakladatelství,
s vlastními rozhlasovými stanicemi a roz-
sáhlou hudební produkcí. V prùbìhu minu-
lého desetiletí se �pozitivnì ladìná� New
Age hudba stala velmi výnosným oborem
v rámci celého hudebního prùmyslu. V této
oblasti hudby se vedle èistì New Age hu-
debníkù, zpìvákù a hudebních skupin -
z mnoha jmen mù�eme vzpomenout napø.
japonského instrumentalistu Kitaro, Geor-
ge Zamfira, Stevena Halperna, irskou zpì-
vaèku Enyu, skladatele meditaèní hudby
Mike Rowlanda, Gomer Edwina Evanse,
autora celé øady hudebních New Age CD
Medwyn Goodala, kanadskou hráèku na
harfu a skladatelku Loreenu McKennitt,
Henryho Marshalla, známého hlavnì z hu-
debních alb vìnovaných zpìvùm posvát-
ných manter, nebo skupiny s takovými zvuè-
nými jmény jako je Enigma, Adiemus
(originální hudební projekt, vytvoøený
v roce1995 Karlem Jenkinsem), èi skupiny
Tangerine Dream nebo ERA - vyskytují
také hudební umìlci svìtových jmen. Za
v�echny je mo�né jmenovat Francouze
Jean Michel Jarreho nebo Vangelise, jed-
né z nejznámìj�ích osobností pùsobících
na souèasném poli syntetické a instrumen-
tální hudby, nebo klávesového kouzelníka
Yanniho, hudebníka a skladatele, který nes-
mírnì zpopularizoval �ánr New Age. Není
mo�né nevzpomenout velmi populární
sourozence Mika (celým jménem Michaela
Gordona) a Terryho Oldfielda. U nás je

mo�né do tohoto hudebního �ánru
(zahrnujícího i �etno-hudbu�) zaøadit
napø. Karla Babuljaka, Jiøího Maz-
ánka, Vlastu Marka, Patrika Pe-
laucha, Stanislava Dole�ala, Vlastu
Matu�ka nebo man�ele Havlovy.

Do proudu New Age se èasto také
zaøazují spisovatelé z oblasti sci-fi
a fantasy literatury (Ursula Le Gui-
nová, J. R. R. Tolkien, J. M. Auleová,
Robert Henlein), ale i nìkteré slavné
a kultovní filmy (komerènì úspì�ná
série filmù Star Wars, televizní mega-
seriál Star Trek, snímky Highlander,
E. T. Mimozem��an nebo velmi po-
pulární megafilmy z posledních let
Harry Potter a Pán prstenù, aj.), které
údajnì odrá�ejí základní filosofii
tohoto novodobého �spirituálního
proudu�. Vedle komiksù se do popøedí
zájmu pøedev�ím mladé generace
dostává nové médium - osobní poèí-
taèe a nespoèetné mno�ství poèítaèo-
vých her z oblasti fantasy.

Hnutí Nového vìku si postupnì
vytvoøilo také vlastní �vìdeckou zá-
kladnu�. Vìt�ina teorií, zdùvodòujících nì-
které z my�lenek New Age, je v�ak klasic-
kými vìdeckými disciplínami odmítána
a kladnou odezvu nachází pouze mezi nad-
�enci New Age. Typickým pøíkladem �vìd-
ce Nového vìku� je anglický biolog Rupert
Sheldrake, autor vychvalované i zatraco-
vané teorie �morfických polí a morfických
rezonancí�. Podle ní existuje kolektivní
pamì�, neviditelné informaèní pole, do
nìho� se zapisují zvyky i chování ka�dého
èlovìka a ka�dý z nás je tìmito morfickými
poli stále ovlivòován. Mezi dal�í osobnosti
Nového vìku je mo�no zaøadit biologa
Johna C. Lillyho, vynálezce tzv. float-tanku
a autora mnoha publikací (napø. �Støed
cyklónu�, �Èlovìk a delfín�, �Lidský bio-
poèítaè�), psychologa - specialistu na
psychofarmakologii Ralpha Metznera
(autora knihy �Mapy vìdomí�) nebo ekono-
my J. Vaneka a G. Hodgsona. Z na�í zemì
pochází významný psychiatr Stanislav
Grof, zakladatel a pøedstavitel transperso-
nální psychologie. Grof je autorem známých
publikací �Dobrodru�ství sebeobjevování�,
�Za hranicemi mozku�, �Holotropní vìdomí�
a nedávno vydané �Kosmické hry�. Se svo-
jí �enou Christinou napsal antologii s ná-
zvem �Krize duchovního vývoje�.

Mnohem více jmen najdeme v odvìtví
kultury. Mezi významné postavy New Age
jsou nejèastìji zaøazováni napø. spisovatel
a vizionáø David Spangler, spisovatel a teo-

První èíslo �Many�, èasopisu roz�íøeného vìdomí
(podzim 1995), s èeskými �manifesty� Nového
vìku.

Co je to �New Age�?

�Tisíce lidí sní o lep�ím svìtì, chápou
nebezpeèí problémù, které nás obklopu-
jí, hledají technologické, sociální a kul-
turní alternativy øe�ení. Jsou to politici,
ekonomové, obchodníci, umìlci, uèitelé,
vìdci, in�enýøi, vojáci i knì�í - i kdy� by
mnozí z nich nálepku �nový vìk� odmít-
li.

Nový vìk je tedy snahou mnoha lidí
být porodními bábami budoucnosti
v lùnì pøítomnosti. Mo�nost zmìny je tu
neustále. Nový vìk je duchem této zmì-
ny.

Vlastimil Marek v úvodníku prvního èísla
�Many� (podzim 1995).
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pøedstavivost�), hereèka a spisovatelka
Shirley McLainová a re�isér Stanley Ku-
brick, mezi jeho� nejslavnìj�í dílo patøí kul-
tovní film �Vesmírná odyssea 2001�, na-
toèený podle stejnojmenného románu
A. C. Clarka.

Duchovním svìtem pøírodních národù
se nechal inspirovat francouzský vykladaè
starých mýtù a zakladatel �koly strukturál-
ní antropologie Claude Lévi-Strauss,
autor øady knih, z nich� nìkteré vy�ly
i v èe�tinì - napø. �My�lení pøírodních
národù�, �Pøíbìh Rysa�, �Totemismus�
nebo �Cesta masek�. Celosvìtovì proslu-
lým se stal antropolog a spisovatel Carlos
Castaneda. Zabýval se výzkumem pou�í-
vání pøírodních drog u indiánských kmenù
v Mexiku. Je také autorem øady románù
o �amanismu - napø. �Uèení Dona Juana�,
�Oddìlená skuteènost�, �Cesta do Ixtlanu�,
které byly pøelo�eny i do èe�tiny a staly se
v devadesátých letech i u nás velmi po-
pulární. Závìrem je mo�né uvést sociologa
Lewise Mumforda, autora knihy �Promìna
èlovìka� a výroku, �e èlovìk Nového vìku
by mìl pochopit, �e v�e je jedno, v�e se pro-
líná a závisí na sobì. Rozmanitost bytí je
jen zdánlivá, nebo� v�e je tvoøeno jedním
základním principem, který spojuje zdán-
livé protiklady� Podobnì mù�eme citovat

Ale� Pøichystal (*1965) je novináø a publicista (pí�ící
pod jménem A. P. Tycho). Pracuje v Institutu pro integra-
ci Èeské republiky do Evropské unie.

První èíslo èasopisu �Mysteria tajemna� (bøezen
2003) obsahuje témìø na ka�dé stránce moudrost,
komerèní aktivitu nebo alespoò podobiznu vyda-
vatelky a duchovní uèitelky Zdenky Blechové. Není
ale tøeba hned mluvit o narcismu: takto prostì vzniká
duchovní osobnost Nového vìku.

amerického spisovatele Johna Ran-
dolpha Price, který pravil: Já a Otec
jsme jedno, a v�echno, co má Otec,
je moje. V pravdì jsem Kristus Bo�í.

V èásti vìnované literatuøe, která
nejvíce ovlivnila my�lení �iroké veøe-
jnosti, nemù�eme pominout slavný
�reinkarnaèní� román Elisabeth Hai-
chové �Zasvìcení�, vydaný v roce
1962 a pøelo�ený také do èe�tiny.
Záhy po svém úspì�ném nástupu na
kni�ní trh vzbudil zájem velkého
mno�ství lidí na celém svìtì
o vzpomínky na minulé �ivoty
a egyptská mystéria. Autorka ve své
knize líèí fascinujícím zpùsobem
vzpomínky na jeden z pøedchozích
�ivotù vysoce postavené �eny
v Egyptì doby slavných faraónù.
Dìj se prolíná se souèasnosti, kdy
dochází k poznání, �e se s vìt�inou
blízkých osob z tohoto �ivota setka-
la ji� mnohokrát v minulých �ivotech.
V propagaci my�lenek návratù do
minulých �ivotù (reinkarnace) tak
mù�e smìle soupeøit s ji� zesnulým
americkým �spícím prorokem� Edga-
rem Caycem. Ten si z reinkarnaèní
terapie udìlal výnosnou �ivnost,

která pøe�ila i jeho fyzickou smrt. Je za-
jímavé, �e Cayceovi klienti byli v minulých
�ivotech nejèastìji souputníky Je�í�e Kris-
ta, velmo�i ve starém Egyptì, �lechtici
v revoluèní Francii nebo lidé v jiných ne-
ménì atraktivních dobách a funkcích.

Jak jsme na tom u nás
V Èeské republice je ji� �prùmysl New Age�
dostateènì rozvinutý, také zde dosáhl pro-
ces �komercionalizace duchovna� pokro-
èilého stádia. Vedle nemalého mno�ství èa-
joven, které jsou vìt-
�inou zamìøené vedle
tradièního podávání
a prodávání èaje také
na poøádání nejrùz-
nìj�ích akcí - koncer-
tù, pøedná�ek, semi-
náøù, prezentací, vý-
stav - je zde rozsáhlá
sí� knihkupectví se
zamìøením na ducho-
vní literaturu a umì-
leckých galerií. Vy-
dávají se zde èaso-
pisy (napø. Regene-
race, Regena, Dotek,
Spirit, Astro nebo
donedávna vycháze-

jící Baraka) a existuje øada duchovních
a meditaèních center, á�rámù, klubù a vý-
ukových institucí (Èeská univerzita Nové
doby Milana Calábka, Duchovní �kola
Nového vìku, Studijní skupina Shambhala,
Kruh pøátel Vodnáøského vìku, Esoterická
univerzita). Zájemci mají také mo�nost
nav�tívit nìkterou z astrologických po-
raden a �kol (Mintaka, Universum, Esotera,
�kola vì�teckých umìní, Vì�tírna Emma,
Centrum duchovního rozvoje, AB Astro
atd.).

Do oblasti �duchovna Nového vìku�
zasahuje mno�ství kni�ních nakladatelství
(Pragma, Avatar, SANA, Votobia, Santal,
Argo, Sagittarius, Fontána, Aquamarin,
Trigon, Horus, Onyx, Poznání, Stratos nebo
slovenská nakladatelství CAD Press, Aktu-
ell, Eko-Konzult, Eugenika, Gardenia, Glo-
bus, Ibis, Madal Bal, Sophia, Veda a Timy).
Úspì�nì si vedou vydavatelství tréninko-
vých a výukových videokazet a audiokazet
i hudebních vydavatelství (Spirála, Ambi-
ent, Mandala Records, Scarabeus, Fontana,
OREADE, ROIVA). Existuje øada dal�ích
firem, zabývajících se nejrùznìj�ími obory
s pøesahem do duchovní sféry (Merlin, Sy-
nergie, Centrum duchovního rozvoje, Eso-
tera, Aura studio, Noetis, Klub virgule, CV-
Relax, Zlatá mysl, Modrá Alfa, Aureus, Rosa,
Virco, Vultán). Znaèné mno�ství zájemcù
o duchovní proudy nav�tìvuje duchovní
festivaly a festivaly esoretiky.

n

Z nabídkového materiálu pra�ského støediska Esoterie. Støedisko
prodává èaje, byliny, relaxaèní hudbu, vonné tyèinky, magické svíèky
apod. a nabízí slu�by léèitelù, biotronikù, vykladaèù karet a dal�ích.
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VODNÁØSKÉ SPIKNUTÍ
PO DVACETI LETECH

Pøedpovìdi vizionáøù Nového vìku se nevyplnily, hnutí prochází zmìnami a nadále se rozvíjí

Zbynìk Jureèka
V následujícím pøíspìvku bych chtìl bilancovat pøíznaèná dvì desetiletí rozvoje New age. Proè zrov-
na vodnáøské spiknutí po dvaceti letech?

VODNÁØSKÉ SPIKNUTÍ
PO DVACETI LETECH

t é m a

Zbynìk Jureèka (*1977), studuje na Filozofické fakultì
Ostravské univerzity.

Proto�e roku 1980 vy�la kniha americké no-
vináøky Marilyn Fergusonové Vodnáøské
spiknutí.1 Výraz �spiknutí� myslela pozi-
tivnì. Zamý�lela se nad povahou zájmu
mnoha jednotlivcù, skupin a organizací, je-
ho�  spoleèným jmenovatelem byl symbol
vodnáøe. Tento duch doby se tehdy nazý-
val spí�e Vìk Vodnáøe ne� New Age. V knize
postulovala hypotézy rozvoje této duchov-
ní platformy. Nìkteré z nich se potvrdily,
jiné nikoliv.

V souladu s jeho ambivalentní povahou
tvrdím, �e hnutí New Age je po dvou dese-
tiletích stejné, a pøitom jiné. Duchovní hle-
daèi a lidé tou�ící podepøít svou vertikálu2

nezmìnili své cesty a v souvislosti s glo-
balizací se jim objevily nové. Celospoleèen-
ské pøedpovìdi teoretikù New Age se ale
nevyplnily.

Vedle tìchto teoretikù se budoucností
tehdy zabývali èetní futurologové a pro-
gnostikové. Bohu�el v jejich zamy�leních
nad potenciálními globálními vývojovými
scénáøi nenajdeme specifické prognózy
o nábo�enství. Pøitom napø. �ok z budouc-
nosti Alvina Tofflera byl vydán v 70. letech,
tedy v dobì, kdy se schylovalo k masivnímu
odklonu od instituèního nábo�enství.
V Tofflerovì knize ale najdeme pouze téma-
ta vìdy, informací, zábavy, subkultur apod.

Podobnì i v dal�ích dílech jde vesmìs
o sociopolitické akcenty. Svìtlou výjimkou
jsou Megatrendy 2000 Johna Naisbitta. Ko-
neènì spatøíme kapitolu O�ivení nábo�en-
ství v tøetím miléniu a podkapitolu Hnutí
Nový vìk. Upozoròuji, �e je dílo orientováno
na americkou kulturu se západoevropský-
mi analogiemi. Statistické údaje poètu pøívr-
�encù neplatí celosvìtovì, ale pro USA.
Naisbitt pøedpovìdìl institucionalizaci
hnutí New Age v podobì vlastní církve,
pøesto�e je New Age postaveno na volné
bázi, která je vzdálená typickému církevní-
mu uspoøádání. Církev (!) Nového vìku
a chiliastické skupiny jsou dva extrémní
proudy, které Naisbitt zmínil.

Pro úplnost je tøeba dodat, �e �iroké
hnutí New Age má mnoho rovin a témìø
antagonistickou povahu. Na jedné stranì
je patrná snaha o institucionalizaci hnutí,
na druhé stranì zároveò o jeho individua-
lizaci. Ta se projevuje obracením do vlast-
ního nitra a vyhledáváním spøíznìných du�í
a jejich zku�eností, rad a pomoci. Aktuální
proces individualizace je novì oznaèován
jako Next Age (tj. dal�í vìk). Tímto pojmem
pøíslu�níci hnutí Nového vìku vyjadøují
znechucení nad pøíli�nou komercionalizací
svého hnutí a spolehnutí se na vlastní síly
a síly spøíznìných du�í. Navzdory znechu-
cení se ov�em nutnì musí podílet na byz-
nysu u� jen proto, aby si zajistili esoterick-
ou literaturu, new age hudbu, makrobiot-
ické potraviny, zku�enosti, zá�itky (vèetnì
cestovních), vzdìlání apod.

Oproti oèekávání teoretikù New Age
globální promìna vìdomí nenastala. Svìt
je postmodernì fragmentován ve v�ech
oblastech, holistická verze svìta existuje
vedle mnoha dal�ích verzí, New Age je duch-
ovní subkulturou vedle mnoha jiných sub-
kultur. Hlavní pøínos hnutí New Age pro
západní spoleènost je v obohacení o odli�-
né vidìní svìta.

Zcela se také mýlili ti kritikové New Age,
kteøí v my�lence holismu spatøovali tøetí
ohro�ení totalitarismem. New Age si nemù�e
èinit �ádný nárok stát se novou svìtovou
nábo�enskou platformou. U� proto ne, �e je
výluènost je tomuto hnutí naprosto cizí.
A vlastnì o to ani nejde, proto�e Nový vìk
u� v�ichni �ijeme v pocitu promìny epochy.

Z vodnáøských sítí také nevyrostly sítì
spoleèenské s politickou váhou. Zùstaly
komunikaèními. K celospoleèenské trans-
formaci mìlo dojít promìnou vìdomí du-
chovních spiklencù ve chvíli, kdy jich bude
dostateèné (kritické) mno�ství. Ale niterná
spiritualita nemá mocenské prostøedky. Hy-
potéza Marilyn Fergusonové se zkrátka
nepotvrdila. Zato dnes lze komunikovat
pomocí mobilních a datových sítí. Duchov-

ní potøeby jako�to antropologická konstanta
budou v èlovìku probouzet trvalou touhu
i v tomto virtuálním století. Kdo se nehodlá
svézt na technologické vlnì, ten upøednost-
òuje tradièní lokální pøístupy.

Dne�ní stále je�tì spiknutí u� nelze
oznaèit za vodnáøské, proto�e co o celospo-
leèenském vývoji pøedpovídali astrolo-
gové, se zkrátka bìhem dvaceti let od vy-
dání Vodnáøského spiknutí nepotvrdilo. Pro
zmìny ve spoleènosti u� nelze pou�ít
z kosmu odezírané zákony. Proè je�tì mlu-
vit o spiknutí? Proto�e mezi námi �ijí lidé
zpøítomòující jednu verzi na�í budoucnosti
ve svém novém vìdomí. Jde pøitom o pou-
hou mo�nost, jak ji� bylo øeèeno, New Age
je komunikaèní subkulturou vedle mnoha
jiných sociálních.

Pøed dvaceti lety ideologie New Age
teprve zrála, v 80. letech se toho hnutí tì�i-
lo masovému roz�íøení pøedev�ím mezi non-
konformní støední vrstvou. Ve vodnáøský-
ch kruzích se kuly smìlé globální plány du-
chovní obrody, které vìt�inová spoleènost
hravì pohltila v následující dekádì 90. let
efektivními prostøedky: komercionalizací
a individualizací.

n

Poznámky
1 Ferguson, Marilyn, The Aquarian Conspiracy. Perso-

nal and Social Transformation in the 1980s. Granada,
London 1982, první vydání 1980.

2 Nemyslím tím pøímo køes�anský transcendentní vztah
èlovìk-Bùh, ale jakékoliv duchovní cesty.
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NENÍ NOVÝ VÌK
JAKO NOVÝ VÌK

Univerzita Nového vìku se k novému vìku pøíli� nehlásí

Ale� Pøichystal

Jedna moje známá ji� øadu let studuje na �kole, která má ve svém názvu èeský pøeklad anglického
pojmu New Age .Kde jinde tedy hledat vyznavaèe New Age ne� na Èeské univerzitì Nového vìku?
Asi takové byly moje my�lenky, kdy� jsem se nechal pozvat na víkendovou pøedná�ku, konanou
v rámci této �koly. Realita se ponìkud odli�ovala od mých pùvodních pøedstav. Kdy� jsem odcházel,
vìdìl jsem, jak velmi jsem se mýlil. New Age jsem zde nena�el.

NENÍ NOVÝ VÌK
JAKO NOVÝ VÌK

r e p o r t á �

První dojmy
Èeská univerzita Nového vìku (�Výuka
v oboru zdravého zpùsobu �ivota�) probíhá
v pronajatých prostorách Fakultní �koly
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
v Umìlecké ulici v Praze - Hole�ovicích. Po
pøedbì�né telefonické dohodì vstupuji
v nedìli ráno do prostorné auly, kde na
karimatkách sedí, le�í, pøípadnì se nachází
v pozici lotosového kvìtu více ne� dvì
stovky lidí snad ka�dého vìku. V�ichni po-
zornì poslouchají pøedná�ejícího. První
dojem - ze dvou tøetin pøeva�ují �eny. Za-
hraji si na èernou ovci a usedám na �idli
podél stìny. Ostatnì, je to jediné volné mís-
to, zbytek prostoru je beznadìjnì zaplnìn.

Pøedná�ející - Ida Kelarová, vedoucí
Mezinárodní �koly lidského hlasu I. Ke-
larové - poutavì vykládá svoje zá�itky z dìt-
ství. Z poloviny v ní koluje romská krev,
proto i její my�lenky èerpají ze studnice rom-
ské moudrosti. Zapisuji si dvì z nich:

pìtí, proto�e na øadu pøichází zpìv. Zpívají
se vìt�inou emocionálnì ladìné romské pís-
nì. Není to samoúèelné. Zpìv má toti� na-
uèit studenty pracovat se svými emocemi,
které by mìly být posléze vyu�ity pro vnitøní
rozvoj èlovìka.

Nìkolik málo údajù o �kole
Na Univerzitì v souèasnosti studují celkem
dva roèníky. V prvním z nich probíhá výu-
ka druhým rokem, jejich star�í �spolu�áci�
jsou ji� v �postgraduálu� - studují zde ji�
ètvrtým, resp. pátým rokem. V leto�ním roce
nebyl i pøes velký zájem otevøen �ádný nový
roèník. Jednodu�e proto, �e na to není kapa-
cita. Slu�ebnì mlad�ích studentù je kolem
270, u tìch star�ích je ji� èíslo ni��í � �post-
graduálnì� studuje asi 150 studentù. Hod-
nì studujících je z Moravy a kolem 5%
dokonce i ze sousedního Slovenska.

Výuka na Univerzitì probíhá zpravidla
jednou a� dvakrát za mìsíc, v�dy od sobot-

�Bolest je matka lidské síly�, pøípadnì �Zlost
je pozitivní energie�. Èást lidí si stejnì jako
já dìlá poznámky.

Po necelých dvou hodinách povídání
je krátká pøestávka. Vìt�ina studujících
schází o poschodí ní�e. Podél dlouhé �kol-
ní chodby jsou zde na více ne� dvou desít-
kách stolù prodejní stánky. Naleznete zde
v�e od knih a hudebních nosièù s esote-
rickou hudbou pøes bylinnou kosmetiku,
èaje a amulety, a� po svíèky, perníky a drahé
kameny. V jedné z tøíd je kantýna, kde je
mo�né zakoupit za opravdu lidové ceny
obèerstvení. Bìhem dal�í pøestávky na obìd
(bývá dvouhodinová) ale vìt�ina studují-
cích odchází mimo areál �koly do pøilehlých
restaurací pøevá�nì na vegetariánské jídlo.

V odpolední èásti ji� Ida Kelarová pøe-
chází od teorie k praktickým formám práce.
Vhod pøijdou karimatky, na nich� dosud stu-
denti sedìli. Nyní na nich le�í a uèí se správ-
nì dýchat. To budou potøebovat hned vzá-

Zajímaly mne pochopitelnì názory samot-
ných studentù. Tøem náhodnì vybraným
lidem jsem bìhem polední pøestávky polo-
�il dvì základní otázky:
1. Co vás pøivedlo ke studiu na Univer-
zitì Nového vìku?
2. Co vám studium dává?

Martina (32)

1. Hledání �vlastní smeèky�, okruhu ste-
jnì myslících lidí. Od svých 15 let jsem se
hodnì pohybovala mezi køes�any, kterých
je zde ostatnì docela hodnì, ov�em nena�-
la jsem mezi nimi svùj domov. Z hladu po
informacích jsem �la studovat Evange-
lickou teologickou fakultu UK, kde jsem
sice nalezla øadu informací, ale nenauèila
jsem se tam øe�it problémy a nenauèila jsem

se tam �ít. Chtìla jsem najít sebe i lidi, kteøí
by mi byli blízcí. Proto jsem tady.
2. Znaèným zpùsobem mi to otevírá nové
obzory, dává mi to mo�nost najít sama sebe,
návod na to, jak �ít a jak øe�it problémy
v �ivotì. Køes�ané vìdí, co chtìjí dosáh-
nout, ale tady se prakticky uèíme, jak toho
dosáhnout. Nalezla jsem zde svobodu i no-
vé pøátele. Studium mi pomohlo mi také
pøevzít zodpovìdnost za svùj �ivot.

Milan (42)

1. Jsem od dìtství tì�ce nemocný. Do roku
1992 jsem byl léèen klasickou medicínou,
lékaøi mi tvrdili, �e na moji nemoc není �ádný
lék. Od toho roku hledám øe�ení svého prob-
lému vlastní cestou. Pro�el jsem hodnì
kurzù, v ka�dém z nich se dozvídám nìco

nového a skládám si z tìchto støípkù mo-
zaiku. U� pøed nìkolika lety jsem vìdìl
o existenci Univerzity Nového vìku, ale
nepøihlásil jsem se. K tomu musí èlovìk
asi dospìt. Nyní jsem zde, ale nevím, jak
dlouho vydr�ím. Jsem z Ostravy a dojí�-
dìní je pro mne hodnì nároèné.
2. Soubì�nì s Univerzitou chodím na eso-
terní léèení. Obojí mi dává pocit uspokojení
mého hladu po informacích. Pomáhá mi to
i zdravotnì, nemusím stále poslouchat od
doktorù jejich závìry, mohu svobodnì bo-
jovat proti své nemoci i jinými prostøedky.
Myslím si, �e velkou motivací lidí, co jsou
zde, je snaha o nalezení odpovìdi na své
osobní problémy. V�iml jsem si, �e je zde
napøíklad hodnì rozvedených �en.

Jak Èeskou univerzitu Nového vìku �kolu vidí její studenti



59
DINGIR 2/2003

r e p o r t á �

Idu Kelarovou poslouchalo více ne� dvì stì posluchaèù.        Foto: Ale� Pøichystal.

ního rána do nedìlního odpoledne. Mimo-
pra��tí studenti pøespávají buï u svých
místních pøátel, nebo mají mo�nost nocov-
at ve vlastních spacácích v jedné z tøíd.
Vìt�inou této mo�nosti vyu�ije kolem dva-
ceti a� tøiceti studentù.

Témata jednotlivých pøedná�ek jsou
opravdu pestrá. Napø. v leto�ním 2. roèníku
jsou tyto pøedná�ky: Mantry, Reflexní tera-
pie, Bohové v nás a nepøímá hypnóza, Tar-
ot, Lékaøská astrologie, Cesta východní
du�e k osvícení, Historie a souèasnost zenu,
aj. Zájemci o praktické vyu�ití novì získa-
ných vìdomostí - bývá jich zpravidla kolem
dvou a� tøí desítek - mají navíc mo�nost
zúèastnit se semináøù, které probíhají po
skonèení pøedná�ek v prostorách zøizova-
tele, Mandaly s.r.o. Bìhem leto�ních veliko-
noèních svátkù zde napø. probíhal úspì�ný
semináø na téma �Rodinné konstelace�.

Po absolvování ètyøletého (resp. pìti-
letého) studia získává student certifikát
o absolvování �koly. Znaèný zájem je také
o tematicky zamìøené zájezdy do zahranièí.
A to jak do míst pùsobení velkých nábo�en-
ských smìrù (Thajsko, Nepál, Turecko), tak
na zajímavé výstavy v zahranièí (výstava
o Aztécích v Anglii).

Pøímo u zdroje
O vyjádøení jsem po�ádal také Milana Ca-
lábka, zakladatele Èeské univerzity Nového
vìku a jednatele spoleènosti Mandala s.r.o.,
která �kolu provozuje:

Mù�ete nám v krátkosti pøiblí�it historii
va�í �koly?

Univerzita vznikla pøed sedmi lety. Pøed tou-

to dobou jsme mìli knihkupectví a cestovní
kanceláø, která poøádala specializované za-
hranièní zájezdy, zamìøené na poznávání
rùzných nábo�enských smìrù. Na�i klienti
projevovali velký zájem nadále s námi
udr�ovat kontakt a dále se vzdìlávat. Proto
jsme se rozhodli zøídit na�i �kolu. Zájem byl
opravdu veliký - v prvním roce jsme mìli a�
380 studentù. Pochopitelnì øada z nich
èasem z nejrùznìj�ích dùvodù odpadla.

Je nìjaký rozdíl mezi tehdej�ími a souèas-
nými studenty?

Na�i první �áci byli spí�e emocionálnì
zamìøeni, dal�í roèníky byly zamìøeny spí�e
mentálnì. Navíc zatímco v prvních roèní-
cích byl vìt�í zájem napøíklad o alternativní
léèení, dnes je více zájem o filosofii, o hlub-

�í poznání. Cílem dne�ní výuky je roz�íøit
na�e vìdomí za bì�né hranice, pøekonat
stávající limity.

Kdo jsou studenti na Va�í �kole?

Máme zde opravdu pestrou mozaiku lidí. Od
romského baníka z Handlové a� po asistent-
ku na vysoké �kole. Mezi studenty je øada
úspì�ných podnikatelù, ale i primáøi oddì-
lení nemocnic. Prostì takøka v�echny vrstvy
spoleènosti. Spojuje je zájem o esoteriku.
Zatímco vìt�ina nábo�enství se vyèerpala,
my se sna�íme lidem pøiblí�it nejrùznìj�í
duchovní smìry. Nejenom z hlediska religio-
nistického, ale sna�íme se jednotlivé pøed-
ná�ky zasadit do kulturního kontextu doby.
Mezi na�e pøedná�ející patøí skuteènì ne-
jlep�í odborníci. Proto u nás pøedná�el
napøíklad prof. Zdenìk Neubauer, Rudolf
Starý, Vlastimil Marek, Bohumil Vurm nebo
Ivan O. �tampach.

Pova�ujete se za stoupence hnutí New
Age?

Ne, nepova�ujeme se za èleny New Age. Je
to podle mého názoru znaènì nesourodé
hnutí. Nesdílíme také optimismus americ-
kého New Age, na�e historické zku�enosti
jsou jiné. Sna�íme se pracovat na roz�íøení
svého vìdomí. Nemáme duchovní �kolu
zamìøenou na jednu oblast, ale na více duch-
ovních smìrù. Navíc se lidem, kteøí k nám
chodí, nesna�íme brát jejich dosavadní víru.
Mo�ná právì proto u nás studuje dost
køes�anù.

Dìkuji za rozhovor a pøeji hodnì úspìchù.

n

Alena (46)

1. Sebepoznání a magická
Praha. Neexistují náhody,
nìco nás sem se sestrou
táhlo. Prostì jsme cítily, �e
zde musíme být.
2. Je zde velmi upøímná
atmosféra, cítíme se zde
volné a svobodné. Získá-
váme zde �iroké spektrum
vìdìní, ka�dý si mù�e od-
nést, co se mu hodí. Nebo
se mu to bude hodit tøeba
za pár let. A navíc to zde
není nìjak manipulované.
Je nám zde moc dobøe,
poka�dé se sem moc tì�í-
me. O pøestávce se prodávalo asi na dvaceti stolech.     Foto: A. P.
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JSEM POZITIVNÍ
OSTRÙVEK

Rozhovor s popularizátorem New Age Vlastimilem Markem

Martin Koøínek a Jiøí Koubek

Jeden z nejznámìj�ích pøedstavitelù New Age u nás, hudebník,
publicista a spisovatel Vlastimil Marek (*1946) je jedním slovem
�ivel. O tom, �e hnutí Nového Vìku je mimoøádnì slo�itì defino-
vatelné, nás pøesvìdèil i rozhovor, který �hledaè duchovních pravd�
Marek pojal ve stylu �v�e souvisí se v�ím�. Po polo�ené otázce
velmi rychle odbíhal od tématu, a tak jsme �surfovali� po rùzných
asociacích a vizích. Výsledné interview je tedy pokusem o zkro-
cení, uèesání a systematizování bezbøehého oceánu úvah.

Proè koncem roku 2002 pøestal vycházet
vámi redigovaný èasopis Baraka?

Kdy� jsem se na svých pøedná�kách zeptal,
kdo zná Baraku, pøihlásila se v�dy vìt�ina.
Na otázku, kdo si ji koupil nebo pøedplatil,
vìt�inou nikdo ruku nezvedl. Lidem se Bara-
ka moc líbila, ale nekupovali ji - pùjèovali si
ji mezi sebou. Umístili jsme ji do v�ech èajo-
ven, aby si ji mohli zájemci pøeèíst - v�dy�
pøece jde o informace, ne o ten èasopis, -
ale pøesto�e ji mìli na øetìzu, stejnì v�ech-
ny výtisky dychtiví ètenáøi ukradli. V 70.

JSEM POZITIVNÍ
OSTRÙVEK

r o z h o v o r

a 80. letech jsem v�echno pøepisoval ve
dvaceti kopiích zadarmo. Dal�í generace se
asi zatím neprobudily - myslí, �e duchovno
je stále dnes zadarmo.

Èasopis Baraka byl jakousi hlásnou trou-
bou New Age u nás. Kde mù�eme hledat
koøeny tohoto hnutí?

New Age je oslovení, které se pùvodnì
pou�ívalo u� na poèátku 20. století. V 70.
a 80. letech se tak zaèal oznaèovat trend,
který charakterizoval touhu nastupujících

generací po duchovnosti. Kdy� to
zjednodu�ím, New Age vznikl
v USA v rámci jakéhosi pøevrácené-
ho negativismu. Dopravní nehoda,
která úspì�ného, bohatého, zdravé-
ho èlovìka upoutá na èas na vozíèek,
ho donutí k uva�ování a hledání
nìèeho smysluplnìj�ího.Tak tehdy
zaèal pøíklon k praktické józe a zenu,
k vegetariánství, výzkumu zdraví,
v východním filosofiím, ale i k novo-
pohanství a �amanství. Ka�dý mù�e
být sám sobì léèitelem a �amanem.
Tahle záplava smìrù pak pøijala ve
snaze o pojmenování nálepku New
Age.

Jak byste charakterizoval stou-
pence New Age?

Jde o touhu jedince objevit duchov-
nost  v sobì samém. Na ka�dém zále�í
co si z obrovské nabídky duchov-
nosti vybere. Ideální je vyzkou�et
v�echno, co mi rezonuje, a pak zvolit
jednu cestu, soustøedit se na ní
a usilovat, aby byl tento obor �do-
studován�. Mnozí jdou jen po po-

vrchu, jen po nejjednodu��ím, pøed�vý-
kaném. Jsou vùèi sobì a svému hledaèství
nezodpovìdní. Skuteèný hledaè duchov-
nosti je èlovìk, který zjistil, �e na sobì musí
pracovat, �e musí zvolit jednu disciplínu
a tu absolvovat. Èím je duchovnìj�í, tím je
pak odpovìdnìj�í, ekologiètìj�í, koopera-
tivnìj�í, soucitnìj�í, je to sluníèko v partách,
hybatel pozitivních zmìn.

New Age ale nemá monopol na konverze
k duchovním hodnotám, v èem je jeho spe-
cifikum?

Situace je nová pøedev�ím v tom, �e poprvé
v historii lidstva u� víme proè je duchovnost
v poøádku a jak se projevuje. Pøístroje, které
doká�í nahlédnout do mozku a jeho aktivit,
kdy� se modlíme, meditujeme, cvièíme jógu
nebo jsme vegetariáni, ve srovnání s pohle-
dem do mozku èlovìka takzvanì normál-
ního, který toto nedìlá, dokazují adekvát-
nost a empirickou moudrost starých mist-
rù. U� víme, �e cesta k vysvobození z toho,
co se v buddhismu nazývá samsára nebo
v køes�anství prvotní høích, je pøímo úmìrná
zodpovìdnosti ke svému okolí a ke v�em
ostatním.

Jak dokazuje výzkum mozku oprávnìnost
duchovního �ivota a z èeho se máme vy-
svobodit?

Kdy� se dìlají øezy mozkem zji��uje se, �e
napø. duchovnost propojuje hemisféry. My
mu�i jsme rozdìlení, máme na rozdíl od �en
dominantní levou hemisféru. Potøebujeme
napø. meditaci a tøeba i hudbu, proto�e ta
na�e hemisféry propojuje, je jakýmsi mu�-
ským metajazykem. Kdy� meditujeme, kdy�
dìláme cokoli, co funguje v obou hemisfé-
rách, je to, jako bychom zapojovali vìt�í
procento operaèní pamìti.

Vysvobození je vlastnì pøeprogramo-
vání toho na�eho biopoèítaèe. Vìdci obje-
vili, �e - velmi zjednodu�enì øeèeno - lidská
mysl je jakýsi program, na rozdíl od elektro-
niky ale obrovsky pøizpùsobivý. Mozek se
doká�e pøizpùsobit programu horníka, která
zná jen práci a hospodu a fotbal, nebo pro-
gramu teoretického fyzika a horolezce záro-
veò. Program pøitom neví, �e je jen progra-
mem. Je tøeba se nìjak �probudit� (slovo
�buddha� znamená probuzený) a dostat se
za, nad program.

Magnetická rezonance prokázala, �e
kdy� zaènu jíst vegetariánsky nebo cvièit
jógu alespoò tøi mìsíce, na øezu mého moz-
ku se za tu dobu v urèitých vrstvách viditel-
nì promìní propojení - neuronùm narostou
nová spojení (dendrity). Mozek se touVlastimil Marek.        Foto: Jiøí Koubek.
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prùbìhy køivek, po-
dobají se podobným
EEG køivkám medi-
tujícím mnichù. Ka�dý
èlovìk má pøirozené
dispozice nebýt úz-
kostlivý, bigotní, ne-
být antisemita nebo
rasista, nebýt dogma-
tik nebo politik, který
nesly�í nikoho jiného.
To v�e se toti� tvoøí
u� v prvních vteøinách
�ivota, jako jakýsi
první a základní ope-
raèní software. Dìti
by se mìly rodit nor-
málnì, èili v pøítmí, intimitì, jen pár ka-
marádek a man�el - napø. mu�ský pot vy-
budí v vomeronasálních orgánech v nose
�eny pokyn, který spustí na sebe navazu-
jící hormonální produkci a porod je pak snad-
ný a rychlý. �eny potøebují mu�e víc ne� se
kdy zdálo. Nepouèený radikální feminismus
je nesmysl.

První pohled správnì narozeného dítìte
do oèí matky zpùsobí proces speciálního
koktejlu hormonù a matka svému miminku
rozumí, nemá laktaèní psychózy, je v po-
hodì, nejsou tu generaèní problémy mezi
dcerou a matkou. A mimochodem, pøirozený
porod je orgasmický, v tìle �eny je pøi nìm
mnohem víc endorfinù ne� pøi normálním
stavu.

Kdy se lidstvo promìní a stane se lep�ím?

Dokud se nezmìní porodnictví a vztah lidí
k duchovnu, bude to stále hor�í. Zmìna
mo�ná nastane, a� bude tak �patnì, �e bude
nutnost nìco dìlat. Podobné krátkodobé
spoleèenské probuzení probìhlo pøi loò-
ských povodních nebo v letech 1968 a 1989.
Nakonec bude svìt promìnìn a v�ichni
budou muset být duchovnìj�í, nebo nebu-
de vùbec - nebo tu budou stále se opakující
a nic neøe�ící lokální války jako ve filmu
Blade Runner.

A jak bude vypadat svìt, kdy� v�e dopadne
dobøe?

A� budeme v Evropì rodit své dìti jako
v tradièní indické nebo èínské spoleènosti,
a� je budeme duchovnì vychovávat, vzdì-
lávat a uèit jako v Tibetu a a� bude duchov-
nost bì�ná jako reklama na prací prá�ky, pak
snad bude (a� na pøírodní katastrofy) celý
svìt v pohodì, bez agresí. Takoví Tibe�ané
jsou nenásilní a mírumilovní lidé, ve spo-
leènosti tu neexistuje sexismus nebo rasis-

r o z h o v o r

ð    Dokonèení rozhovoru
na dal�í stranì dole.

mus. Mimochodem, teorie karmy a pøevtì-
lování jim funguje jako hezký ideologický
systém, který zjednodu�enì øeèeno v prù-
bìhu staletí pøedìlal národ koèovníkù a vá-
leèníkù, kteøí by jinak byli mimoøádnì krutí.

Jak se stoupenci New Age pøipravují na
zmìnu svìta?

My v�ichni, kteøí na sobì pracujeme u� dva-
cet a� zøicet let, jsme jakési pozitivními os-
trùvky. Máme tak pou�itelné know how pro
chvíle, a� to bude opravdu �patné. �ádný
politik dne�ního svìta nemá vizi. New Age
má lidi, kteøí dlouho rozvíjeli své potenciály
a napøíklad myslí pravohemisférovì, jaksi
z nadhledu. Kritickou situaci zhodnotí, ne-
zablokováni adrenalinem a levou hemi-
sférou a doká�í v�e zvládnout. Právì ne-
dávno i v na�em tisku pøetiskli zprávu o vý-
zkumu, který �objevil�, �e buddhisté jsou
��astnìj�í ne� normální lidé. Jejich mozko-
vé centrum pro pozitivní emoce, amygdala,
je abnormálnì vìt�í.

Mù�ete nìkteré �pozitivní ostrùvky� jme-
novat?

Kdo byl aktivní v 70. a 80. letech je aktivní
poøád. Nechci jmenovat, abych nikoho ne-
zapomnìl, ale napø. jsou to lidé z Jazzové
sekce, nebo lidé, kteøí se nauèili sanskrt
nebo èín�tinu a dnes figurují v Orientálním
ústavu. Ale chcete-li, tak tøeba z té star�í
generace, kromì S. Grofa, P. Tervínové,
B. Merhauta, M. Bartoòové, také tøeba Mi-
lan Calábek, na jeho� ètyøletou soukromou
univerzitu Nové doby chodí v ka�dém roè-
níku více jak 300 studentù. Z mé generace
bych rád zmínil napøíklad Lumíra Kolíbala
(nakladatelství Dharmagaia), Lídu Chrá�-

novou èinností upgraduje. Narodí se nový
program - pøeprogramoval jsem zpùsob, ja-
kým vnímám svou realitu. Zjistil jsem, �e
nejsem pouhá obì� èinnosti �láz s vnitøní
sekrecí, ale tvùrce a hybatel.

Pohybujeme se stále ve v�eobecných po-
jmech, zkuste New Age konkrétnìji defi-
novat.

New Age není hnutí, stejnì jako buddhis-
mus není nábo�enství. New Age vlastnì
hmatatelnì, fyzicky, neexistuje, stejnì jako
neexistuje revoluce nebo láska. V�ichni víme
co je to, kdy� se zamilujeme, najednou je
v�echno jinak. Nikdo ale nic nezmìøí ani
nezvá�í a podobnì abstraktní je i New Age.
Jsou to pravohemisférové pokusy domlu-
vit se s logikou poznání. Kdy� mluvím
o New Age, mluvím o zpùsobu poznávání
své reality, který pøekonává brzdu toho, �e
se programovì domnívám, �e funguje jen
to, co vidím. New Age se pùvodnì jmeno-
valo �hnutí lidského potenciálu�. Jde tedy
o to, aby èlovìk byl lépe èlovìkem.

Existují nìjaké body, na nich� se stoupenci
New Age shodnou? Je to napø. víra v rein-
karnaci?

Není �ádná doktrína, neexistují �ádné body.
Podstatná je osobní zku�enost, osobní ces-
ta. V�echny kategorie, které by bylo mo�no
jmenovat, jsou jen vnìj�ími atributy na
osobní cestì ka�dého jedince. Není prav-
da, �e New Age vìøí napø. na reinkarnaci -
nìkteøí nad�enci si v rámci své cesty prostì
vzali jako pomùcku pro pøeformování pravé
a levé hemisféry teorii reinkarnace.

Loni vám vy�la kniha �Nová doba porod-
ní�. Jaké místo má porodnictví v New Age?

První okam�iky èlovìka zásadnì ovlivòují
na celý �ivot. Souèasný systém porodnictví
je naprosto nehumánní a devastující - dìti
se rodí ve stresu, jsou izolovány od matek
a za�ívají pocity osamìní, frustrací, depresí
a strachu. Ty si pak nesou dál �ivotem. Jsme
v bludném, neustále se zhor�ujícím kruhu
vzrùstající agrese zpùsobené �patnì poro-
zenými dìtmi. Dokud nezaèneme rodit a vy-
chovávat dìti duchovnì a nepoznáme, �e
èlovìk je dokonalý, stále bude platit, co
øíkám u� 20 let: �Je�tì není tak zle, aby moh-
lo být lépe.�

Co nás mù�e z bludného kruhu �patných
porodù vysvobodit?

Musíme si uvìdomit, �e dítì je pøirozenì
duchovní, v dìloze 80% èasu promedituje.
Kdy� se na dobrých encefalografech mìøí

Vlastimil Marek.    Foto: Jiøí Koubek.



62
DINGIR 2/2003

i n f o  -  s e r v i s

ð    Dokonèení rozhovoru
z pøedchozí dvoustrany.

�ádost o trest smrti pro �éfa
japonské sekty Óm �inrikjó

TOKIO 24. dubna - O trest smrti pro �okó
Asaharu, vùdce japonské sekty Óm �inri-
kjó, po�ádala dnes tokijská prokuratura.
Asahara je vinìn z toho, �e pøikázal v roce
1995 útok smrtelným plynem sarin v tokij-
ském metru. Tehdy zahynulo 12 osob a tisíce
dal�ích se pøiotrávilo.

Prokurátor po�ádal o nejvy��í trest
v dobì, kdy konèí sedm let trvající proces
s Asaharou, který èelí ve 13 bodech ob�alo-
by obvinìní z odpovìdnosti za smrt 27 lidí,
tedy nejen obìtí z metra, ale i øady jiných
lidí, vèetnì neposlu�ných èlenù sekty.

Rozsudek by mìl být podle soudních
zdrojù vynesen koncem tohoto roku nebo
zaèátkem pøí�tího roku. K trestu smrti bylo
ji� odsouzeno devìt Asaharových spolu-
pracovníkù. �ádný je�tì nebyl popraven,
proto�e v�ichni se proti rozsudkùm odvola-
li. Agentura AFP pøipomíná, �e odvolací
øízení v Japonsku trvá dlouho a tak mezi
vynesením prvního rozsudku a popravou
oddálenou sérií odvolání mù�e uplynout
i 20 let.

USA: Nábo�enské svobody
se poru�ují v �esti zemích
svìta

WASHINGTON 6. bøezna - Spojené státy
ve støedu jmenovaly �est zemí - Èínu, Írán,
Irák, Barmu, Severní Koreu a Súdán, ve

kterých dochází k významnému poru�ování
nábo�enských svobod. Tento seznam, který
je zveøejòován ka�doroènì, zùstal oproti mi-
nulému roku nezmìnìn. �Bohu�el dodr-
�ování nábo�enské svobody se významnì
nezmìnilo v �ádné z tìchto zemí od této
doby (minulého roku),� uvedlo v prohlá�ení
americké ministerstvo zahranièí.

Kdy� ministerstvo zveøejnilo v øíjnu
minulého roku tuto zprávu o dodr�ování
nábo�enských svobody ve svìtì, bylo upo-
zornìno, aby posoudilo i pøípad Saúdské
Arábie, kde prý neexistují nábo�enské svo-
body. Agentura Reuters v�ak dodává, �e
nový seznam nezahrnuje ani Saúdskou Ará-
bii, ani �ádnou dal�í zemi patøící k sou-
èasným spojencùm Spojených státù døíve
zmínìných ve zprávì, jako Pákistán, Turk-
menistán a Uzbekistán.

Na Plzeòsku letos vznikne
mezinárodní buddhistické
centrum

PLZEÒ 24. bøezna - Mezinárodní buddhis-
tické centrum pro poøádání pøedná�ek, me-
ditací a setkání zaène letos vyrùstat u Tìno-
vic, asi 20 kilometrù od Plznì. Na louce
u skály s výhledem do kraje koupili bud-
dhisté asi deset hektarù pùdy. Loni v létì
zde polo�ili základy stavby, která by mìla
pøijít na 2,5 a� tøi miliony korun, øekl dnes
jeden z organizátorù stavby Roman Virt.

Do Tìnovic se u� nìkolik let sjí�dìjí
stovky lidí z celé Evropy na letní meditaèní

�anskou, Borise Davida a Mirka Ka�para
(vedou centra v ji�ních Èechách), dále pak
ty mlad�í, kteøí vedou rùzná zenová a me-
ditaèní centra (napø. Radek Koláø, nebo
Pepa Mádl) dnes ji� jako oficiální hlavy
japonských nebo èínských asociací a insti-
tucí, ale také napøíklad man�elé Tylovi, kteøí
k nám uvedli metodu Baby plus (pomocí
které se i u nás ji� rodí neuvìøitelnì zdravé
a chytré dìti, Blanku Sudíkovou, která ka�-
dý rok nauèí tøi tisíce miminek (a jejich
rodièe) nebát se vody, potápìt se, uvolnit
(a tahle miminka vyrostou ve svéprávné,
asertivní a duchovní bytosti), a dal�í
a dal�í.

�Bod obratu� je i z va�eho pohledu dale-
ko a hnutí New Age na Západì slábne,
nebo podléhá komercionalizaci.

Sjednocující orientaèní název New Age sku-
teènì pomalu ztrácí váhu a mizí. Ale jde jen
o slovo, nemìlo by nás to odradit. V první
tøídì �koly duchovna mù�ou docela dobøe
vyuèovat lidé, kteøí jsou zbyteènì pøíli� zá-
vislí na konzumu. A� ve tøetí tøídì mi pak
svitne, �e má uèitelka z 1. tøídy byla  necha-
rakterní, ale stejnì nauèila mì èíst a psát.

Mám takové motto: �Nemù�e� z pasti
dokud neví�, �e si v ní�. New Age je jeden
ze systémù, který pomohl odhalit, �e jsme
v pasti.

Tak�e svìt i nìkteré slo�ky New Age jsou
v pasti závislosti na penìzích?

Ano, je to problém zbo��tìní penìz. Celý
souèasný bankovní, tedy lichváøský sys-
tém nic nevyrábí. Je tak katastrofický, �e
staèí málo a v�e se sesype. Peníze jsou do-
hodnutá forma. Forma iluzorního majetku,
kterého se ale nenajím, nenapiju. I na�e
sociologie u� pøitom ví, �e v�ichni, kteøí mají

více ne� lehce nadprùmìrný pøíjem, jsou
vlastnì ne��astní.

Ale zpìt k va�í otázce. Zatímco pøed
patnácti lety jsme jen snili o zdravé vý�ivì
(tofu, seitan, natural rý�e, miso atd. byly
vìci spí�e z utopického snu), dnes jsou
k dostání v ka�dém hypermarketu. Nazna-
èuji, �e ne peníze, nebo dokonce hyper-
markety jsou tím hlavním problémem. To
my lidé s vìcmi a institucemi pak dìláme
dobré nebo �patné vìci. Ji� dvacet pìt let
uvádím pøíklad mého bývalého kamaráda,
který se den ze dne pøestal pøe�írat vepøo-
vou a zaèal se pøe�írat obilím a zeleninou.

Není vize �svìta bez penìz�, a� pøíli� po-
dobná utopii komunistického ráje?

Je�tì donedávna se bez penìz obe�la celá
øada domorodých spoleèností, a ukázalo
se, �e jejich pøíslu�níci byli vlastnì daleko
��astnìj�í, ne� my, kteøí vydìláváme celé
dny a roky a �ivoty kvùli tomu, abychom

kurzy buddhistické filozofie. Celoroènì
obyvatelná budova bude mít velkou medi-
taèní místnost, spoleèenskou místnost, kan-
celáøe, sociální zaøízení a v podkroví lo�nice
a� pro 50 lidí, øekl Virt. Centrum staví Na-
daèní fond Nydahl...

Nové centrum bude stát na místì, kde
mìl být v 16. století postaven køes�anský
klá�ter, nakonec zde ale nevyrostl. Nyní by
zde mìlo vzniknout místo, kde se budou
celoroènì poøádat kurzy, meditace a setkání
pro pokroèilé i pro lidi, kteøí se s buddhis-
tickou filozofií teprve seznamují. Napøíklad
v srpnu zde dánský buddhistický uèitel lama
Ole Nydahl povede kurz Phowy - Vìdomého
umírání, uvedl Virt.

�Buddhismus doká�e rozvinout celý
potenciál mysli, pro�ít mysl jako nadèasový
prostor,� soudí Virt. Lidé, kteøí chtìjí posilo-
vat svaly, chodí podle nìj do tìlocvièny,
kdy� nìkdo chce posilovat mysl, zajímá se
o buddhistickou meditaci, doplnil.

Vúdú bylo na Haiti oficiálnì
uznáno jako nábo�enství

PORT-AU-PRINCE 8. dubna - Témìø 200 let
poté, co Haiti získalo nezávislost, byl na
tomto ostrovním státì oficiálnì uznán kult
vúdú jako nábo�enství. ...

Pøíslu�né naøízení vydal v pondìlí prezi-
dent Jean-Bertrand Aristide. Následovat má
zákon, který právnì postaví vúdú na roveò
køes�anským konfesím. Za stoupence kul-
tu vúdú jsou pova�ovány zhruba tøi ètvrti-
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byli ��astní. Peníze jsou pøece ve sku-
teènosti jen nìèím, co potøebuji na Cestì,
ne Cestou samotnou. Mnich mù�e po-
u�ívat mobil, ale není na nìm závislý. Bud-
dha by dnes pou�íval internet, a musel by
tak platit telefonní úèty, ale rozhodnì by
se netrápil, �e nemá nejnovìj�í procesor
a software. A dovedu si pøedstavit, �e by
se mu líbilo hrát emoce zklidòující
a k osvícení u�ivatele pøipravující poèíta-
èové hry (�e takové na na�em trhu nej-
sou, je jen a jen chyba nás, �programá-
torù� svých �ivotù a pøístrojù).

Souèasné státní a spoleèenské systé-
my zneu�ívají svých obèanù stejnì, jako
to dìlal komunismus a socialismus, a také
nenabízejí �ádná reálná øe�ení - jen, se
zpo�dìním, hasí a hasí. Systém stran a vìt-
�inové demokracie také nefunguje, proto�e
ti, kteøí jej vykonávají a vytváøejí, jsou jen
a jen (po�kození) lidé. Abychom zmìnili
svìt, musíme zmìnit pøedev�ím sami sebe.

i n f o  -  s e r v i s

Martin Koøínek (*1971) je publicista, Jiøí Koubek
(*1976) je absolventem Jaboku, vy��í sociálnì pedago-
gické a teologické �koly.

ny z osmi milionù obyvatel Haiti. Ti v�ichni
se hlásí k polytheistickému kultu, který sem
v 18. století pøivezli pøedci dne�ních Hai-
�anù, otroci zavleèení z Afriky, kteøí ho poz-
dìji obohatili o køes�anské prvky. Tì�i�tìm
vúdú je uctívání pøírodních bo�stev. Mno-
hým Hai�anùm pøitom nedìlá �ádné potí�e
být zároveò stoupenci vúdú a køes�any. Za
koloniálních dob byl kult zakázán, doèasnì
byl v�ak potlaèován i v dobách nezávislé
republiky.

Prezident Aristide si zvolil k oznámení
oficiálního uznání vúdú za nábo�enství prá-
vì pondìlí jako 200. výroèní dne úmrtí ná-
rodního hrdiny Toussainta L�Ouvertureho.
Tento vùdce povstání èerno�ských otrokù
proti francouzským koloniálním vládcù byl
v roce 1802 odvleèen do Francie a tam
7. dubna 1803 zemøel ve vìzení.

Po znièující porá�ce napoleonských
vojsk v listopadu 1803 dosáhlo Haiti 1. led-
na 1804 jako první zemì Latinské Ameriky
a Karibské oblasti nezávislosti a stalo se
republikou. Leto�ek pro�ívá tato dnes nej-
chud�í zemì kontinentu ve znamení oslav.

�íitský imám hrozí smrtí
�enám, prodejcùm i kinùm

BAGDÁD 16. kvìtna  - Velmi vá�né násled-
ky, vèetnì zabití, hrozí v Iráku høe�ícím
�enám, prodejcùm alkoholu a kinùm, pokud
do týdne neupustí od svých praktik. Oby-
vatele varoval pøi dne�ní veøejné modlitbì
v Bagdádu imám Muhammad al-Fartúsi.

Nìkterá kina podle islámského duchov-
ního promítají neslu�né filmy. �Varuji je:
pokud se to do týdne nezmìní, budeme se
k nim chovat jinak,� prohlásil imám pøed
nìkolika tisíci vìøícími, kteøí se shromá�dili
u me�ity v pøedmìstí Sádr City.

�Varujeme �eny a zprostøedkovatele,
kteøí je pøivádìjí k Amerièanùm. Pokud do
týdne nezmìní postoj, vra�da tìchto �en bu-
de dovolena,� øekl al-Fartúsi s odvoláním
na islámské nábo�enství. Dodal, �e toto
varování platí i pro prodejce alkoholu a roz-
hlasové a televizní stanice. ...

�íitskou vìtev islámu vyznávají dvì tøet-
iny z 26 milionù Iráèanù. ...

Srílan�tí buddhisté zaplavili
chrámy na oslavu Buddhy

KOLOMBO 15. kvìtna - Milióny vyznavaèù
buddhismu dnes na Srí Lance zaplnily
s pestrobarevnými lampióny místní chrámy,
aby oslavily svátek Vésakh, kterým si
o kvìtnovém úplòku pøipomínají Buddhovo
narození, procitnutí a vyvanutí neboli dosa-
�ení nirvány. ...

V buddhistickém nábo�enství jde o nej-
významnìj�í oslavy v roce. Po ranních slav-
nostních modlitbách se vìøící do chrámù
vracejí za soumraku, se zapálenými svícemi
èi lampióny v rukou tøikrát obcházejí proti
smìru hodinových ruèièek Buddhùv obraz
a pøitom odøíkávají modlitby pøipomínající
tøi dùle�itá období Buddhova �ivota.

Na Srí Lance nabyl svátek je�tì na vìt-
�ím významu v nadìji na obnovení trvalého
míru v zemi. Vláda o nìm vyjednává se sepa-
ratistickou organizací Tygøi osvobození ta-
milského Ílamu (LTTE) za zprostøedkování
Norska. Tygøi usilovali od roku 1983 o vy-
tvoøení tamilského státu Ílam na severu
a východì Srí Lanky. Loni v únoru se LTTE
a kolombské úøady zavázaly k mírovému
jednání.

Hnutí Fa-lun-kung slavilo
v Hongkongu
11. výroèí vzniku

HONGKONG 13. kvìtna - Nìkolik desítek
stoupencù hnutí Fa-lun-kung se dnes shro-
má�dilo v centru Hongkongu, aby si pøipo-
mnìli 11. výroèí zalo�ení této meditaèní
skupiny a aby protestovali proti jejímu po-
tlaèování v pevninské Èínì. ...

Ve svém prohlá�ení úèastníci demon-
strace kritizovali bývalého èínského prezi-
denta �iang Ce-mina, který podle nich
spáchal �odporný zloèin�, kdy� dal v pev-
ninské Èínì popud k zahájení kampanì pro-
ti vyznavaèùm hnutí. Ta si prý vy�ádala
témìø 700 obìtí.

Fa-lun-kung zalo�il v roce 1992 Mistr Li
Chung-è�, který od roku 1997 �ije v New
Yorku a oznaèuje se za �ivoucí pøevtìlení
Buddhy. Pøíslu�níci hnutí si podle svých
slov 13. kvìtna pøipomínají i narození zakla-
datele.

Fa-lun-kung se sna�í skloubit meditaci
a dechová cvièení s uèením, které má koøeny
v buddhismu a taoismu. Peking toto hnutí
zakázal v èervenci 1999 a mnoho stoupencù
poslal do pracovních táborù na �pøevýcho-
vu�. V Hongkongu zùstává zatím legální.

n
Z informaèního servisu ÈTK

vybral a zprávy zkrátil Zdenìk Vojtí�ek.

Opakuji, poprvé v historii lidstva u� víme,
jak.

V New Age tedy nejde o utopii, o plané
snìní o nìjakém lep�ím pøí�tím. Ten, kdo
funguje v obou svých hemisférách, ví vel-
mi dobøe, �e to, oè tu jde, není ani minulost
nebo dokonce budoucnost, ale ono slavné
�teï a tady�. Bubeník Babatunde Ola-
dund�i to øíká takto: �Yesterday is history.
Tomorrow is a mystery. And today? To-
day is a gift. That´s why we call it the
present.� Volnì a bez rýmù pøelo�eno:
�Vèerej�ek je historie. Zítøky jsou mystérie.
A dne�ek? To je dar (prezent). Proto jej
nazýváme pøítomností (present).� Kdyby
New Age pro svìt neudìlal nic jiného ne�
�e zaèal zkoumat zdraví a znovuobjevil
duchovnost a �teï a tady�, u� by to staèi-
lo na trvalý zápis do kroniky lidstva.      n
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s l o v a

Pøedchozí
a dal�í �ivoty
v jednotlivých
duchovních
smìrech

hinduismus - sansára, sled po sobì násle-
dujících �ivotù spojených osobní identitou;
základem kontinuity je átman, bo�ský,
vìèný prazáklad èlovìka a v�eho ostatního;
v jednotlivci jako d�ívátman prochází po-
dle univerzálního zákona vyrovnání (kar-
ma - vipáka) rùznými lidskými, pøíp. i jinými
formami �ivota; cílem je mók�a, vysvobození
ze sansáry, spojení, splynutí èi uvìdomìní
si vìèné jednoty jedince s brahmanem �
základem a zdrojem skuteènosti.

buddhismus - té� sansára, øetìzec zrození;
není �ádný trvající subjekt mezi jednotlivými
�ivoty; výslovnì se uèí anátman - nepøí-
tomnost átmanu; smrtí se slo�ky bytosti
(skandhy) rozpou�tìjí a osobní identita za-
niká, karma pøitahuje slo�ky k sobì a vzni-
kají nové �ivoty, tradiènì v nìkteré ze �esti
øí�í, z nich� jedna (nejpøíznivìj�í pro dosa-
�ení cíle) je lidská; cílem je vyvanutí touhy
po nových �ivotech a opu�tìní pøerozo-
vání; v nirvánì paradoxnì je i není konti-
nuita s pøedchozími �ivoty.

antické øecké nábo�enství - vedle základní
pøedstavy koneèného sestupu du�e po
smrti do Hádu (podsvìtí, øí�e stínù) se
v orfických textech vyskytuje metempsy-
chosis, pøekládaná nìkdy jako �stìhování�
du�í; tìlo (sóma) je vìzením (séma), smrtí je
du�e z nìj vysvobozena; z kolobìhu se de-
finitivnì vymaòuje oèi��ováním (katarzí);
v helenistickém období mo�ný vliv indic-
kých nauk prostøednictvím indo-baktrijské
kultury.

origenismus - pojetí s odvoláním na Óri-
gena (cca 185 � 254) pøipisované okruhu
byzantských intelektuálù v 6. století, �e Bùh
stvoøil v�echny du�e na poèátku, ty po
�ivotì u Boha sestoupí ka�dá do jednoho
tìla, po smrti trpí doèasné tresty a nakonec
se v�echny vrátí k Bohu; odmítnuto 543
císaøem Justiniánem; jeho rozhodnutí potvr-
zeno 553 na V. v�eobecném snìmu církve
v Konstantinopoli.

antroposofie - zakladatel Rudolf Steiner
(1861-1925) navazuje na teosofii, která
víceménì pøevzala hinduistické pojetí; sled
�ivotù nazývá reinkarnacemi; vtìluje se Já,
je� je bo�ského pùvodu; díky Kristu (�mys-
teriu Golgoty�) má postupem �ivotù v rùz-

ných dobách rùzných �ivotních pozicí pøíle-
�itost k naplòování svých mo�ností a zdo-
konalování.  n

Ivan O. �tampach

milenialismus
a new Age
Slavná metafora hnutí Nového vìku, která
dává do protikladu starý vìk Ryb a nastu-
pující vìk Vodnáøe, je zcela prùhledná. Ta
hnutí, která s pou�itím podobných metafor
oèekávají brzký zánik starého a povstání
nového, ideálního svìta, nazýváme �mile-
niální�.

Miléniem se v køes�anství rozumí tisíci-
letí Kristovy vlády. Podle novozákonního
Zjevení Janova1  je toto tisícileté Kristovo
království charakterizováno spoutáním sa-
tana a odmìnou pro vìrné muèedníky.
Nadìje na odstranìní zla (spoutání satana)
navazuje na proroctví o dobì v�eobecné
hojnosti, míru a vlády Bo�ího zákona, s ni-
mi� se setkáme v �idovské Bibli.2

Pøedstavu milénia samozøejmì dopro-
vází více èi ménì intenzivní oèekávání, �e
ji� nastane. Oznaèením pro toto oèekávání
je pojem �milenialismus�, definovaný ame-
rickou religionistkou Catherine Wessin-
gerovou jako �výraz lidské nadìje na dosa-
�ení trvalého v�estranného blahobytu, ji-
ným slovem spasení�.3 Pøipomeòme jen, �e
toto dosa�ení se má týkat skupiny lidí (má
být tedy kolektivní).

Aèkoli pojem �milenialismus� má køes-
�anské konotace, srovnatelná oèekávání
nalézáme i mimo køes�anství. Pøíkladem mù�e
být milenialismus pùvodních (domorodých)
obyvatel, kteøí poci�ují ohro�ení své identi-
ty tváøí v tváø postupující jiné civilizaci,4

nebo politická hnutí, která revoluèní ces-
tou usilují o nastolení tisícileté øí�e nebo
její obdoby.5 Zároveò je ov�em nutné se
ptát, zda tato mimokøes�anská oèekávání
nejsou køes�anstvím pøece jen ovlivnìna.

Z køes�anské teologie také pocházejí
pojmy �premilenialismus�, �postmilenialis-
mus� a �amilenialismus�. Køes�an�tí pre-
milenialisté6 vìøí, �e druhý Kristùv pøíchod
bude pøedcházet tisíciletou øí�i a �e pøed tím-
to pøíchodem lidstvo projde epochou plnou
nepøátelství, zklamání a utrpení. Proto�e pre-
milenialisté tyto frustrující situace vìt�inou
právì pro�ívají, oèekávají, �e k tou�enému
zlomu ve vývoji lidstva dojde velmi brzy.
Postmilenialisté8  naproti tomu zdùrazòují
vládu Boha nad svìtem ji� v pøítomné dobì
a vìøí v její postupné roz�iøování a� do dru-
hého Kristova pøíchodu. Tuto evoluci vìt�i-
nou pova�ují za dlouhodobou zále�itost.
Pocházejí spí�e z etablovaných církví nebo
(èasto souèasnì) z privilegovaných vrstev
spoleènosti. Spoleèenské zaøazení mívají
stejné jako amilenialisté, kteøí pova�ují vý-
roky køes�anské Bible o tisíciletém králov-
ství za symbolické a nespojují je s témìø
�ádným oèekáváním.

Nevýhodnost tìchto pojmù (zvlá�tì pro
mimokøes�anská nábo�enství a pro oblast
nábo�ensko-politických hnutí) je zøejmá. Ji�
zmínìná Wessingerová9  proto navrhuje
rozli�ovat spí�e mezi katastrofickým a pro-
gresivním milenialismem.10

Základem katastrofického milenialis-
mu je víra, �e milénium mù�e nastat a� po
apokalyptickém zániku tohoto zlého svìta.
�patnost tohoto svìta toti� nemù�e být
pouze opravena, nýbr� musí být znièena
nadlidským zásahem, který bude znamenat
katastrofu pro v�echny nehodné. Katastro-
fický milenialismus je proto charakterizován
pesimistickým vidìním a úsilím jeho pøí-
vr�encù (vìt�inou malé a elitní skupiny)
o dokonalost. Tento postoj mù�e v nìkte-
rých pøípadech vést ke konfliktu - jednak
uvnitø skupiny pod tlakem zklamání z ne-
splnìných mileniálních nadìjí, jednak nave-
nek v dùsledku napjatého vztahu s vìt�i-
novou spoleèností (na obou stranách bývá
ostrá kritika a odsuzování). Konflikt mohou

Bod obratu

Rùzná sociální hnutí z období 60. a 70. let 20. století pøedstavují nastupující kulturu,
která je dnes pøipravena na pøechod ke sluneènímu vìku. Ji� dochází k transformaci,
upadající kultura se v�ak odmítá zmìnit a lpí stále køeèovitìji na zastaralých idejích. Ani
hlavní sociální instituce svoji vedoucí roli novým kulturním silám nepøedají dobrovol-
nì. Ale jejich úpadek a rozklad bude nevyhnutelnì pokraèovat, zatímco nastupující
kultura bude pokraèovat ve svém vzestupu, a nakonec pøevezme vedoucí roli. Bod
obratu se blí�í a poznání, �e evoluèním zmìnám takového významu nemohou zabránit
�ádné krátkodobé politické aktivity, nám dává nejsilnìj�í nadìji do budoucna.

Pøechod ke sluneènímu vìku, poslední slova z poslední kapitoly knihy
Fritjofa Capry �Bod obratu� (DharmaGaia & Ma�a, Praha 2002), str. 463:

Recenze èeského vydání knihy vy�la v Dingiru 4/2002, str. 27.
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Deset let poté

V�e zaèalo docela nenápadnì: Z církve
adventistù sedmého dne se oddìlila skupin-
ka pova�ující se za pravé nositele advent-
ního dìdictví. Je�tì kdy� se vedoucím je-
jich komunity ve Waco v Texasu stal jistý
Vernon Howell, stále se jednalo pouze o po-
divné nábo�enské spoleèenství, jakých jsou
po svìtì stovky. Ani to, �e se Howell pøej-
menoval na Davida Koreshe (podle izrael-
ského krále Davida a perského krále, který
osvobodil �idy z babylonského zajetí) a za-
èal mít zjevení od Boha, není na nábo�enské
scénì nic tak neobvyklého.

Pozornost celého svìta Koresh a jeho
komunita na sebe upoutali a� tehdy, kdy�
se o jejich èinnost zaèal zajímat americký
státní aparát. Zvlá�tì po té, co se agenti
speciálních oddílù ATF a FBI rozhodli øe�it
nábo�enské problémy násilím. V tom oka-
m�iku se støetla arogance státní moci
s pøesvìdèením o vy��ím poslání. Na jedné
stranì se postavily státní orgány sna�ící se
odstranit vzniklý problém i za cenu zlikvi-
dování pùvodcù, na druhou stranu byli za-
hnáni vyznavaèi mesiá�e Koreshe. Ti nemìli
pøíli� na vybranou: uvìznìni na svém ranèi,
oble�eni ozbrojenci a tanky, muèeni hlukem
a ostrým svìtlem v noci, kdy� se je agenti
sna�ili psychicky zdecimovat, pod palbou
ze zemì i z vrtulníkù � se nemohli domnívat
jinak, ne� �e u� nastává jejich vùdcem pøed-
povìzený konec svìta. V takové situaci není
divu, �e se nerozpakovali proti agentùm
pou�ít zbranì, pøipravené na Armagedon -
koneènou bitvu mezi dobrem a zlem.
A vzhledem k neuvìøitelné diletantnosti

organizace zásahu do�lo i mezi mnohoná-
sobnou pøesilou s nesrovnatelnì lep�í vý-
zbrojí k mnohým úmrtím.

Neprofesionálnost zásahu a pravdìpo-
dobné postranní dùvody k této akci v�ak
na druhou stranu nevypovídají nic o prav-
divosti Koreshova uèení. To v�ak mìlo být
pøedmìtem religionisticko-teologických
sporù, ne zásahu tìch, kdo si potøebovali
vyzkou�et, jaké je to být souèástí akèního
filmu. Stejnì tak podezøení na nepøimìøené
trestání dìtí není dùvodem k tomu, aby -
v koneèném souètu - bylo 27 dìtí zabito.
Celá ne��astná akce toti� vyústila nejen do
nesmyslných pøestøelek, ale i do obrov-
ského po�áru, z nìho� nemìli obklíèení da-
vidiáni prakticky úniku a témìø v�ichni
v nìm zahynuli.

Z této tragedie v�ak také logicky nevy-
plývá, �e by nikdo nemìl právo po pravdì
øíci o nejrùznìj�ích pochybných nábo�en-
ských a pseudonábo�enských spoleènos-
tech, co jsou zaè. Není mo�né argumento-
vat tímto zloèinem proti zájmu státních
orgánù o dìní v rùzných nábo�enských
organizacích. Musí to v�ak být zájem kvali-
fikovaný a kultivovaný. Jakmile se projeví
arogance moci vùèi komukoli, a� jsou to
muslimové v Iráku, dìti v Palestinì nebo
bezbranní pøistìhovalci v USA, stává se
státní aparát nástrojem zla a ubohosti.

Tragický konec jednapadesátidenního
obléhání je tak varováním nejen pøed
dùsledky nábo�enského fanatismu, ale i
pøed zneu�itelností jakéhokoliv mocenského
aparátu.
n

Tomá� Novotný

nìkdy katastrofiètí milenialisté dokonce
sami vyhledávat - snad aby se ve svých
postojích ke spoleènosti utvrdili.

Na druhou stranu progresivní milenia-
lismus vìøí v mo�nost postupného budo-
vání mileniální øí�e, na nìm� se v souèinnosti
s transcendentními silami podílejí i lidé. Je
to hnutí optimismu a pokroku, sebezlep-
�ování a víry v mo�nosti èlovìka. I tento
typ ov�em mù�e být stejnì (a nìkdy i více)
konfliktní ve snaze odstranit z cesty ty, kdo
by takovému pokroku bránili.11

Oba typy milenialismu v�ak mohou ko-
existovat uvnitø jedné nábo�enské skupiny.
Podobnì mù�e uvnitø jedné skupiny pos-
tupnì jeden typ milenialismu nahradit druhý
v závislosti na vnìj�ích podmínkách (ne-
�tìstí, pronásledování, nebo naopak získá-
vání lep�ího spoleèenského postavení atp.).
Jak uvádí Wessingerová, �katastrofický mi-
lenialismus a progresivní milenialismus je
mo�né si pøedstavit jako dva póly na �kále
stále se pohybujícího mileniálního my�lení,
které stále odpovídá na fyzické podmínky
a pøizpùsobuje se jim.�12

�kálu rùzných mileniálních postojù by-
chom nalezli i v pøípadì hnutí Nového vìku.
Pøesto je pro toto hnutí typický progresivní
milenialismus. Je to právì optimistické oèe-
kávání nové a kolektivní bla�enosti, které
natáhlo hodinový strojek tohoto �irokého
svìtového hnutí, a díky tomuto oèekávání
strojek dosud tiká.

S progresivním milenialismem, a dokon-
ce i s metaforou vìku Vodnáøe, se setkáme
i u dvou významných inspiraèních zdrojù
New Age - v Theosofické spoleènosti
a u psychiatra a filosofa C. G. Junga (viz
rámeèek).  n

Zdenìk Vojtí�ek

Poznámky
1 Bible. Zjevení Janovo 20,1-6.
2 Bible. Izajá� 11,6-10 a dal�í.
3 Wessinger, C., Introduction, in: Wessinger, C. (ed.), Mil-

lennialism, Persecution, and Violence. Historical Cas-
es, Syracuse University Press, Syracuse 2000, str. 6.

4 Napø. Tanec duchù, mileniální hnutí amerických Indiánù,
které vyvrcholilo pøi bitvì u Wounded Knee roku 1890.

5 Milenialistický byl Hitlerùv národní socialismus, Leni-
nùv komunismus i Mao Ce-tungova Kulturní revoluce.

6 Pojem vyjadøuje nadìji, �e Kristus podruhé pøijde pøed
miléniem.

7 Pojem vyjadøuje nadìji, �e Kristus podruhé pøijde jako
zavr�ení milénia, tedy po nìm.

8 Wessinger, C., Millennialism With and Without May-
hem, in: Robbins, T., Palmer, S. (eds.), Millenium, Mes-
siahs, and Mayhem, Routledge, New York 1997.

10 Následující dva odstavce èerpají z Wessinger, C., Intro-
duction, ... str. 10-11. Katastrofický milenialismus je ob-
dobou køes�anského premilenialismu, progresivní mile-
nialismus obdobou køes�anského postmilenialismu.

11 Konflikt zpùsobily pøedev�ím politické verze progre-
sivního milenialismu: nìmecký nacionální socialismus,
komunismus, maoismus, hnutí Rudých Khmerù apod.

12 Wessinger, C., Introduction, ... str. 10.

Carl Gustav Jung o nové epo�e

�... je to mé lékaøské svìdomí, které mne nabádá, abych splnil
svou povinnost a tìch nìkolik málo lidí, k nim� se mù�e mùj
hlas dostat, pøipravil na to, �e lidstvo oèekávají události,
které odpovídají závìru jedné velké historické epochy - kon-
ci jednoho eónu. Jak víme u� ze staroegyptských dìjin, jsou
to psychické fenomény promìny, které vystupují poka�dé
na konci jednoho a na zaèátku následujícího platónského
mìsíce. Jsou to, jak se zdá, zmìny v konstelaci psychických
dominant, archetypù, �bohù�, které zpùsobují anebo do-
provázejí sekulární promìny kolektivní psýché. Tato promì-
na ji� v prùbìhu historické tradice zapoèala a zanechala své

stopy nejdøíve v pøechodu z vìku Býka (Taurus) do vìku Berana (Aries) a pak pøi
pøechodu z vìku Berana do vìku Ryb (Pisces), jeho� zaèátek koinciduje se vznikem
køes�anství. Nyní se blí�íme k velké zmìnì, kterou lze oèekávat se vstupem jarního
bodu do souhvìzdí Vodnáøe (Aquarius). ...

Souèasná svìtová situace je jako dosud nikdy vhodná k tomu, aby vzbuzovala
oèekávání nìjaké rozhodující, nadpozemské a nadpøirozené události.�

C. G. Jung, Tajemno na obzoru, Nakladatelství Tomá�e Janeèka, Brno 1999, str. 9-10 a 30.
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potøebnou knihu
po�kodil ïábel

MUDr. �tìpán Rucki, CSc.:
Alternativní medicína - pomoc,
nebo nebezpeèí?
Návrat domù, Praha 2000

Úvodem je nutno zdùraznit, �e kniha vy�la
v nakladatelství Návrat domù, které se
témìø výhradnì zamìøuje na køes�anské
autory a ètenáøe. Ve spektru køes�anské
publicistiky stojí tento vydavatel na protes-
tantských základech a jeho produkci mù-
�eme tématicky a obsahovì hodnotit jako
konzervativní, nìkdy a� fundamentalistic-
kou. Základní problém pojednání o alter-
nativní medicínì pak tkví ve skuteènosti,
�e do vý�e vymezeného rámce pøesnì zapa-
dá. Z hlediska nakladatele je kniha trefou
do èerného, výhrady v�ak budou mít nejen
nekøes�ané, �nezávislí� nebo nevìøící ètená-
øi, ale jistì i mno�ství �otevøených�
køes�anù.

Z hlediska vìdecké úrovnì musíme práci
MUDr. �tìpána Ruckiho (*1962) ocenit
a mù�eme se jen postavit za slova autora
úvodu ke knize ThMgr. Stanislava Kacz-
marczyka: �Autor velmi jasnì, logicky a od-
bornì rozebírá jednotlivé druhy alternativní
medicíny, ukazuje, v èem jsou její zdánlivé
úspìchy, ale zároveò ukazuje, v èem je ukry-
to nebezpeèí� jeho hodnocení je velmi støí-
zlivé, odborné a pravdivé, ale zároveò sro-
zumitelné pro laickou veøejnost.�

Tì�kosti nastanou v�dy a� v závìru ka-
pitol, kde se Rucki vìnuje �køes�anskému�
zhodnocení jednotlivých léèitelských me-
tod. Tyto pasá�e bychom s trochou ironie
mohli nazvat �chøestìní pekelnými øetìzy�.
Autor, v pøedcházejícím textu vìcnì defi-
nující neserióznost té které metody, se tu
nezøídka uchyluje k �inkvizièním� útokùm
na nekøes�anská nábo�enství, skrytá v pod-
houbí alternativních praktik.

Napøíklad akupunktura je mu branou
k taoismu, ve shrnujícím odstavci, emotivnì
nadepsaném �Zápas o du�i� uvádí: �Prob-
lém (vztahu køes�ana k akupunktuøe) je dale-

ko více v upøímné
odpovìdi na otázku,
èemu více vìøím -
svìdectví Bible nebo
zaslíbením východ-
ních filosofií? Komu
se vìdomì otevíráme
- Bohu, nebo cizím
mocnostem, které
s námi mohou psy-

chicky manipulovat?� Ïábel obcházející
jako �lev øvoucí� a hledající, koho by pohltil,
má drápy i v makrobiotice, zalo�ené na
(zen)buddhismu, o okultních a esoterních
praktikách homeopatie nebo psychotroniky
ani nemluvì. Nejostøeji se ov�em Rucki vy-
poøádává s démonem hinduismu - v kapi-
tole o józe témìø rezignuje na vìdecký pøís-
tup, zato s gustem cituje Rabindranatha
R. Maharad�e, konvertitu od brahmanské
tradice ke køes�anství: �Sebezapøení, které
podporuje východní mysticismus, se za-
kládá na mylném pojetí, �e jediným prob-
lémem èlovìka je chybné my�lení. Èlovìk
musí poznat, �e je bohem� Toto nebylo
øe�ení, nýbr� satanova le�� Jaká nezmìrná
slepota, pova�ovat východní mysticismus
za pravé osvícení.�

Zdá se, �e rohatý, jeho� Rucki za pomo-
ci fundamentalistické biblické rétoriky vy-
hazuje dveømi, se do textu vkrádá oknem ve
�luèovité podobì radikálních odsudkù.
Buïme v�ak k autorovi spravedliví - nebez-
peèí, jemu� se èasto nedokázal vyhnout,
alespoò cítí, kdy� uvádí výrok profesora
Hanse Rohrbacha: �Duchovní pastýø by si
mìl dávat pozor, aby mocnostem temna
nedával èest, kdy� nìkteré tì�kosti a potí�e
pøíli� rychle démonizuje a pøipisuje ïáblu.�

Vra�me se ale ke kladùm knihy. Na tu-
zemské mediální scénì panuje a� tristní ne-
dostatek zdrojù, které by se kriticky, fun-
dovanì vìdecky a pøitom �iroké veøejnosti
srozumitelnì vyjadøovali k tématùm alter-
nativní medicíny. Jak ji� bylo vý�e vícekrát
naznaèeno, tato kniha mù�e mezeru neinfor-
movanosti alespoò èásteènì zaplnit.

Kresba akupunkturních bodù na ruce, která
pochází z Japonska ze 14. století.

Z knihy �Energie tvého tìla�.

V úvodní kapitole autor trefnì pojme-
novává problémy souèasné oficiální medi-
cíny a objasòuje proè nemocní hledají po-
mocnou ruku u alternativních metod. Dal�í
èásti knihy tyto metody konkrétnì analyzu-
jí. V závìreèném shrnutí pak Rucki vysvìtlu-
je pøíèiny úèinnosti alternativní medicíny
(placebo, sugesce, psychosomatické po-
tí�e), uva�uje o etických problémech utrpení
a nemoci a nabízí tentokrát i obecnì pøijatel-
nìj�í køes�anská stanoviska. Pøes zmínìné
nedostatky tak mù�eme knihu, jako pomùc-
ku pro základní orientaci doporuèit.

n

Martin Koøínek

sociologie
nábo�enských
hnutí

William Sims Bainbridge:
The Sociology of Religious Movements,
New York, Routledge, 1997, 474 stran.

Práce jednoho z pøedních souèasných ame-
rických sociologù nábo�enství je pokusem
o systematický výklad samotného fenomé-
nu nábo�enství a jeho více èi ménì orga-
nizovaných podob. Zabývá se pøedev�ím
souèasnou americkou nábo�enskou scénou
a jejími koøeny v devatenáctém století. Bain-
bridge se dùslednì dr�í teorie nábo�enství,
kterou vypracoval spolu s Rodney Starkem
v prùbìhu osmdesátých let. Lidé podle této
teorie hledají a usilují o to, co pova�ují za
odmìnu, a sna�í se vyhnout tomu, co po-
kládají za ztrátu. Jinými slovy, lidé údajnì
usilují o potì�ení a vyhýbají se bolesti.
V pøípadì nepøítomnosti �ádoucího potì�e-
ní èili odmìny pak mù�e èlovìk pøijmout
vysvìtlení, které �ádoucí odmìnu pøesou-
vá do budoucnosti èi do jinak neovìøitel-
ného kontextu.

Takové vysvìtlení nazývá Bainbridge
kompenzátorem, který psychologicky lidem
nahrazuje okam�itou odmìnu.  Nábo�enství
je pak podle této teorie systémem kompen-
zátorù, které se zakládají na nadpøirozených
pøedpokladech. Úvodní kapitola pøedsta-
vuje klíèové koncepce teorie, jako je nìko-
lik dimenzí nábo�enského závazku (�reli-
gious commitment�), a definuje hlavní po-
jmy (odmìna, ztráta, vysvìtlení, kompenzá-
tory, atd.).

Na základì své teorie nábo�enství
Bainbridge popisuje a vykládá dynamiku
schizmatu, kdy z pùvodnì jedné skupiny
a uèení vzniká hned nìkolik skupin. Dyna-
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mice schizmatu je vìnována první èást knihy.
Druhá kapitola nabízí sociologické vysvìt-
lení dynamiky schizmatu, tøetí se zabývá
metodistickou církví, ze které se mnoho
skupin oddìlilo, jako adventistická hnutí,
popisovaná ve ètvrté kapitole. Zde najdeme
leccos zajímavého o vzniku Církve adven-
tistù sedmého dne a o Svìdcích Jehovo-
vých. Pátá kapitola se vìnuje extrémním
schizmatickým skupinám ve Spojených
státech devatenáctého století (jako hnutí
�ejkrù, komunity Oneida, Harmonie, Zoar).

Druhá èást se zabývá dynamikou ino-
vace. Bainbridge se Starkem poukázali na
to, �e leckteré nábo�enské skupiny ne-
vznikly schizmatem a nemají kulturní konti-
nuitu s jinými nábo�enstvími v dané
spoleènosti. Pro takové skupiny pou�ívají
pojmy kulturní inovace (skupina pøebírá
rùzné prvky neobvyklých èi zmizelých tra-
dic) a kulturní import (zøejmá návaznost na
konkrétní nábo�enskou tradici v dané spo-
leènosti dosud neroz�íøenou). �está kapi-
tola nastiòuje problematiku konverze k ra-
dikálním ,,kultùm�, sedmá popisuje nìkteré
významné skupiny ,,importované� z Ásie,
osmá a devátá nìkteré v�eobecnì roz�íøené
,,inovace� jako je hnutí Rodina.

Tøetí èást knihy se jmenuje Dynamika
transformace. Na otázku, kdy a jak má nábo-
�enství moc pøimìt lidi k morálnímu jednání,
hledá Bainbridge odpovìï v desáté kapi-
tole. Jedenáctá se zabývá problematikou
charitativní èinnosti na pøíkladu Misionáø-
ské spoleènosti mìsta New York koncem
devatenáctého století. Kontroverzní téma
vztahu nábo�enství a politiky nastoluje
dvanáctá kapitola nazvaná Demokratizaèní
hnutí. Dal�í kapitola rozebírá fenomén
skupin a hnutí nazývaných New Age. Na
závìr se Bainbridge zamý�lí nad mo�nými
podobami nábo�enství v budoucnu.

Za jednu z nejpøínosnìj�ích my�lenek
knihy pova�uji odmítnutí pouhého dìlení
jednotlivých nábo�enských skupin do vy-
konstruovaných kategorií, které chce Bain-
bridge nahradit specifickým pøístupem ke
ka�dé z nich. Ka�dá nábo�enská skupina je
jedineèná a mìla by být studována jako dy-
namický systém, ve kterém jsou ve vzájem-
né interakci lidé se svými pøesvìdèeními
a vírou, nábo�enskými praktikami a socio-
ekonomickými strukturami. Názvy jednot-
livých blokù pøímo vyjadøují promìnlivost,
pohyb -  ,,Dynamika schizmatu�, ,,Dynami-
ka inovace� a ,,Dynamika transformace�.
Otázkou je, zda Bainbridge nepolo�il pøíli�
velký dùraz na promìnlivost a neopomnìl
pøitom, �e nábo�enství mají také mnoho

spoleèných rysù, hodnot a praktik, které
jakoby procházely napøíè jednotlivými skupi-
nami a zùstávají èi se znovuobjevují, i kdy�
jednotlivé konkrétní tradice mizí.

Bainbridgùv dùraz na uznání jedineè-
nosti rùzných nábo�enství a odmítnutí ,,res-
triktivních kategorií�, �katulek, pøi jejich stu-
diu, je výsledkem pozoruhodné pasá�e
knihy. Bainbridge se toti� v úvodu vyrov-
nává s pojmy, jako je církev, sekta a kult.
A aèkoliv uvádí definice tìchto pojmù, jak
k nim dospìli spolu s Rodney Starkem
v osmdesátých letech, nakonec poukazuje
na nutnost vidìt ka�dou skupinu jako jedi-
neènou. A to i z toho dùvodu, �e jeho dal�í
rozbor ukazuje historickou podmínìnost
teorie církev - sekta. Tato teorie vznikala na
pøelomu devatenáctého a dvacáteho sto-
letí, kdy se je�tì dalo hovoøit o církvi jako
dominantní organizaci urèitého státu èi ob-
lasti, která také do znaèné míry urèovala
místní kulturu. Bainbridge sleduje promìny
teorie církev - sekta od Maxe Webera, pøes
Ernsta Troeltsche a� po Bentona Johnso-
na. Závìrem nabízí místo kategorické pola-
rity církev - sekta spektrum skupin, které se
rozprostírá mezi denominacemi s velmi ma-
lým napìtím ve vztahu k sekularizované
spoleènosti a skupinami s velkými rozdíly
a velmi kritickými názory vùèi svému okolí.

V diskusi o pou�itelnosti termínu sekta
poukazuje na jeho problematiènost: pojem
s sebou nese negativní konotace a navíc
leckteré skupiny mají jen nìkteré rysy sek-
tám pøipisované, ale nìkteré ne. Napøíklad
definují-li sociologové sektu jako schiz-
matickou skupinu s velmi intenzivní, a� fana-
tickou podobou víry a praxe, pak je tu potí�.
Co se skupinami, které jsou schizmatické,

ale nikoli intenzivní? Pro nì navrhuje ter-
mín církevní hnutí. U� víme, �e pro skupiny
intenzivní, ale nikoli schizmatické pou�ívá
termín inovace. Toto rozli�ení je dùle�ité
zejména pøi studiu skupin, které vycházejí
z nekøes�anských tradic - napø. indických
nábo�enství, buddhismu èi taoismu. Zde by
pojem sekta vná�el zkreslující a nepravdivé
pøedstavy schizmatu, jak jej známe z køes-
�anství.

Kniha je pozoruhodná pro Bainbridgo-
vu snahu o syntézu pøedchozích sociologic-
kých teorií nábo�enství. Tak kombinuje sym-
bolický interakcionismus s teoriemi výmìny,
aby dospìl k závìru, �e lidé si v nábo�en-
ských skupinách vymìòují kompenzátory
symbolicky vyjádøené v posvátné hudbì,
umìní, písmu, modlitbách apod. Dále vy-
u�ívá slouèení teorií o významu deprivace
a sociálního napìtí pøi rùstu nábo�enských
hnutí s teoriemi zabývajícími se schopností
nábo�enských hnutí vyu�ít zdroje svého
okolí.

Ostatnì celá práce je velkou syntézou
shrnující mno�ství dosavadních pøístupù
sociologie nábo�enství - v�dy� jen biblio-
grafie má na pìt set polo�ek! Výsledky auto-
rových statistických výzkumù, pøehledné
tabulky a schémata nabízejí mno�ství
dùle�itých údajù pro studium jednotlivých
nábo�enských skupin. Ètivost knihy zvy�u-
jí pøíbìhy uvádìné pro ilustraci problému
na zaèátku jednotlivých kapitol i prùbì�nì.

Ov�em velmi problematická jsou samot-
ná východiska, ze kterých Bainbridge vy-
chází. Jeho a Starkova teorie nábo�enství
má být podle autora knihy podobná deduk-
tivní matematice. Ale proè by mìla? Dostá-
váme se k problému humanitních vìd, které

v devatenáctém století pod
dojmem úspìchù fyziky,
chemie a matematiky pøijaly
èasto metodologii a výcho-
diska pøírodních vìd. Zdroj
pojetí uspoøádání spoleè-
nosti jako mechanistického
a atomistického kosmu mù-
�eme najít u Hobbese a toto
pojetí pokraèuje dále filosofií
vìdy, která na svìt pohlí�í
jako na jakýsi dokonalý stroj.
Ve chvíli, kdy objevíme
v�echny pøírodní zákony,
kterými se stroj kosmu øídí,
budeme tak de facto moci
svìt kolem nás ovládnout

ð    Dokonèení recenze
na dal�í stranì vlevo

�ejkøi (shakers) se ve Spojených státech 19. století stali jistì
jednou z nejzajímavìj�ích nábo�enských spoleèností. Souèástí
její bohoslu�by byl tanec. Tanèili spolu ale jen vìøící stejného
pohlaví, proto�e �ejkøi nedovolovali �ádný fyzický styk mezi
mu�em a �enou.            Kresba: archiv.
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BLUDNÉ
BALVANY 2002:
GOTT JEN BRONZOVÝ

Antipresti�ní ceny Bludné balvany, hod-
notící �mimoøádné výkony v rozvoji blá-
tivého my�lení a matení veøejnosti� udìlo-
val ji� po páté 21. bøezna Èeský klub skep-
tikù Sisyfos. Zplnomocnìný velvyslanec
samotného Sisyfa astrofyzik Jiøí Grygar pøed
zaplnìnou posluchárnou Matematicko-fyzi-
kální fakulty UK na pra�ském Karlovì ne-
jprve ohodnotil úrodu uplynulého roku
2002, v nìm� se se�lo na 60 nominací.
Komitét Sisyfa prý tentokrát, po �patné
zku�enosti s tajným hlasováním v èeském
parlamentu, upøednostnil radìji transparent-
ní volbu - �metodu souhlasného mruèe-
ní�.

Nejprve byla pøedána ocenìní v kate-
gorii dru�stev, v ní� se na bronzový stupínek
vy�plhal �za nápaditou propagaci astro-
logie, kvantové homeopatie a numerologie
v presti�ních relacích a nejlep�ích vysílacích
èasech, jak se na veøejnoprávní medium slu�í
a patøí� Èeský rozhlas 1 - Radio�urnál.

Støíbro vybojoval za ��íøení popla�ných
alternativních pravd� internetový magazín
www.osud.cz vedený �éfredaktorem Jiøím
Ma�kem. Sisyfos zaujalo napø. odhalení, �e
�armáda USA zpùsobila zamìøením svého
tajného elektromagnetického systému
HAARP, který má øídící vliv na rùzné atmo-
sférické jevy, umìlé zemìtøesení, je� vypuk-
lo na pomezí neposlu�ného Nìmecka a tak-
té� k válce s Irákem neloajální Francie�.

a vyu�ít dle vlastní libosti (podobnì uva-
�oval napø. Descartes a dal�í otcové mo-
derních pøírodních vìd).

Jen�e èlovìk není stroj a lidská spoleè-
nost spoèítatelným souborem promìn-
ných. Proto pova�uji Bainbridgovu teorii
nábo�enství jako kompenzátoru za nepøí-
tomné odmìny za pøíli� zjednodu�ující,
mechanickou. Navíc se nemohu zbavit
dojmu, �e pou�ití pojmu kompenzátor
vyvolává pøedstavu jakési náhra�ky za
nìco skuteèného. Jestli�e podle autora
chudý, nebo nevzdìlaný èlovìk vstoupí
do nábo�enské skupiny s intenzivní praxí
a vysokým stupòem askeze, znamená to,
�e si kompenzuje své touhy po vìt�ím
bohatství èi vzdìlaní. Ale nemohou ho
vést i jiné motivy?

Ve svém konceptu Bainbridge øíká, �e
jsou dva typy nábo�enství. Spoleèné mají
tzv. obecné kompenzátory, tj. vysvìtlení pro
smrt, nemoc a jiná utrpení, která postihují
v�echny lidi. Rozdílné jsou ale tzv. speci-
fické kompenzátory, které nahrazují chud-
ým nedostatek bohatství èi vzdìlání a spo-
leèenské presti�e, a které nábo�enství boha-
tých nepotøebuje. Bainbridge pøitom uznává,
�e v pøípadì pøíklonu mnoha mladých
Amerièanù k novým nábo�enským hnutím
se jednalo pøevá�nì o pøíslu�níky støedních
a vy��ích vrstev spoleènosti. Proè tedy
opustili své denominace a pøijali intenzivní
formy nábo�enství a èasto se zøekli bohat-
ství a výhod svého postavení?

Bainbridge dochází k závìru, �e pro po-
chopení konverze k novým nábo�enským
hnutím je teorie kompenzátrorù a relativní
deprivace nepou�itelná. Navrhuje v tomto
pøípadì zabývat se více dynamikou sociál-

Zlatý vavøín a balvan vybojoval �za
mimoøádné úspìchy pøi zveøejòování a po-
pularizaci v�eho, co vìda oficiálnì odmítá,�
WM magazín pod vedením Jiøího Wojnara.
Tento èasopis �bájí o bezedných zdrojích
energie zdarma, vypráví o �koláckých chy-
bách v klíèových vìdeckých teoriích, odha-
luje spiknutí, cenzuru a násilí za úèelem udr-
�ení nepodlo�ených vìdeckých dogmat�.
Wojnar navíc odhalil, �e u� v roce 2003 znièí
vìt�inu �ivota na Zemi velká planeta X, která
je odjak�iva souèástí Sluneèní soustavy.

Na rozdíl od minulých roèníkù si tento-
krát Bludný balvan pøi�li pøevzít zástupci
v�ech ocenìných dru�stev. Z dùvodu, kte-
rý se vyjasnil a� v závìru pøedávání, zvolil
Jiøí Grygar pro kategorii jednotlivcù vyhla-
�ování v opaèném poøadí.

Jako první tedy pøi�el na øadu MUDr.
Josef Hru�ovský,
který si zlatý Bl.b.
odnesl �za objev
kvantové homeo-
patie a rozvíjení
pragmatické spolu-
práce s andìly,
archandìly a eloi pøi
léèení pozem��a-
nù�. Své metody dr.
Hru�ovský pova-
�uje za �zaèátky
transformace zdra-
votnictví na celé
planetì�.

Støíbrný balvan
slzami ukøivdìní té-

mìø zkropila akademická malíøka Jiøina
Prùchová, cítila se být cenou ura�ena a �á-
dala její sta�ení. Sisyfos ocenil její hou�ev-
natost �v boji výtvarného umìní proti elek-
tromagnetickému smogu a resonanèním
polím. Ti, kteøí dennì pracují s elektronikou,
dostávají koneènì �anci ozdravit sebe i �i-
votní prostøedí. Staèí ozdobit dr�adlo mo-
bilu nebo poèítaèovou my� malým obráz-
kem - samolepkou od na�í laureátky.�

Zlatým høebem veèera mìl být bronzový
laureát Karel Gott, jen� si svùj balvan vy-
dobyl �za velmi vá�ná varování vyjevená
se salónní non�alancí�. Zlatý slavík uvyklý
na vavøín vítìzství v�ak bronzové �vyzna-
menání� nepøevzal, a tak se auditorium muse-
lo spokojit pouze s výètem jeho ocenìných
výrokù. Ji� roku 1992 na sebe v knize �Jak
to vidí Gott� upozornil napø. proroctvími, �e

ních vztahù. Nebylo by u�iteènìj�í zabý-
vat se v tomto pøípadì hloubìji hodno-
tovým systémem a orientací americké
spoleènosti, kde velké denominace pøi-
jaly mno�ství sekulárních hodnot a v nì-
kterých pøípadech se tak dostaly do ostré-
ho konfliktu s uèením, které hlásají?
Takovou hlub�í studií je napøíklad práce
prof. Judaha o vztahu hnutí Haré Kr�na
a tzv. kontrakultury �edesátých a zaèátku
sedmdesátých let minulého století. Bain-
bridge pøitom tuto práci zahrnul do své
bibliografie.

,,Sociologie nábo�enských hnutí� je
v ka�dém pøípadì zajímavým pokusem
o syntézu stávajících teorií, obsahuje
velké mno�ství materiálu, a u� jen proto
je dùle�itou prací pro zájemce o studium
a interpretace nábo�enství.

n

Martin Fárek

ð    Dokonèení recenze
z pøedchozí strany.

Karla Gotta nepøilákal ani samotný Sisyfùv velvyslanec.
Foto: Jiøí Nosek.
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NA PØÍ�TÌ
Dialog mezi nábo�enstvími není jen kra-
tochvíle nábo�enských pøedstavitelù
a pøíle�itost pro jejich zviditelnìní: mezi-
nábo�enský dialog je v souèasném svìtì
nutnost. A jak to s mezinábo�enským
dialogem vypadá u nás? Jak k nìmu pøi-
stupují køes�ané, jeho hlavní iniciátoøi?
A co se za poslední léta v této oblasti
povedlo a co se
povést nemù�e?

O tom bude psát
pøí�tí Dingir

3/2003

s tématem
mezinábo�enský

dialog.

v roce 1997 bude znièen �výcarský finanèní
systém, o rok pozdìji se mimozem�tané po-
prvé objeví v televizi a roku 2000 se k Zemi
pøiblí�í neznámá planeta, která odkloní zem-
skou osu, èím� nastane tání ledovcù, moøe
zatopí nìkteré státy a tøídenní zatmìní
Slunce zpùsobí zemìtøesení.

Loni se Gott dùraznì pøipomnìl v roz-
hovoru pro pøílohu Lidových novin: �Na
na�í planetì pøibývají geofyzikální anomálie,
které zpùsobuje lidstvo�, zmìny úhlu vy-
chýlení zemské osy� její energie je oslabe-
na psychicky� voda pùsobí blahodárnì,
èistí a odná�í nánosy hrubých vibrací.
Vibrace Zemì spojené s vibracemi �ivých
organismù se zvý�ila ze sedmi kmitù za
vteøinu na jedenáct...�

Dùle�ité ov�em je, dodává komitét Sisy-
fa, �e �Karel Gott má dùkazy o tom, �e je tu
poøád magnetismus, který nedovolí úplný
zánik, a tak �ivot úplnì neskonèí�.       n
Martin Koøínek

ministerstvo
otevírá brány
Nìkolik týdnù pøed referendem o vstupu
Èeské republiky do Evropské unie se v køes-
�anských kostelech a modlitebnách objevi-
ly bro�urky �Brány Evropské unie otevøe-
ny� s podtitulem �Informaèní bro�ura pro
vìøící�. Vydalo ji Ministerstvo zahranièních
vìcí (MZV) po konzultacích s nìkolika zná-
mými osobnostmi køes�anské scény.

Vydat publikaci zamìøenou na vìøící je
pro vìøící jistì pote�itelné, nebo� organizo-
vaní vìøící v na�í zemi nebývají bráni pøíli�
vá�nì (jistì i proto, �e vìt�inou nevystupu-
jí spoleènì). Od ministerstva je to i moudré,
nebo� mezi vìøícími je øada tìch, kdo o sou-
vislostech vstupu pøemý�lejí a docházejí
k opaèným stanoviskùm. Jedna z men�ích
køes�anských církví, Apo�tolská církev, se
k tématu dokonce vyslovila, a to zápornì.

Podivné a nedomy�lené ov�em je, �e
v celém textu (24 stran) nejsou zmínìni vìøící
nekøes�anských nábo�enství. (�idy jsem
nalezl jen na jednom místì, jako by mimo-
chodem v citaci dr. Susy.) Vzhledem k tomu,
�e ministerstvo je v souèasné dobì vedeno
øímským katolíkem, od jeho� lidí bychom
snad mohli èekat citlivost k nábo�enským
otázkám, je to tak trochu faux pas.

Opominutí �idù mezi vìøícimi je snad
ostuda, ale opominutí muslimù je spí�e ne-
vyu�itá �ance. Právì v takovém textu (a ne-
jen v nìm) a právì v této dobì by pøece
mìlo být zdùraznìno, �e vstupem do EU také
pøijímáme za svùj podíl islámu na evropském

kulturním dìdictví. Jistì i zde, v materiálu,
který se patrnì dostal do nejzapadlej�ího
kostela, mìlo být zopakováno, �e islám je
vedle judaismu a køes�anství tøetím evrop-
ským nábo�enstvím a �e jeho pøíslu�níci
dlouhá staletí více èi ménì úspì�nì spra-
vovali rozsáhlá evropská území (Andalusie,
Balkán). A nadto: milióny muslimù zvlá�tì
ve Francii, Velké Británii a v Nìmecku patrnì
zanedlouho budou na�imi evropskými spo-
luobèany. Nemìli by èe�tí vìøící sly�et ono
billboardové �Vítejte ve spoleèenství� i od
nich?

Po tìchto výtkách je asi u� úplnì zby-
teèné se pozastavovat nad tím, �e v minis-
terském textu není pøipomenuto, �e v bu-
doucnosti i u nás pravdìpodobnì vzroste
poèet buddhistù, hinduistù, sikhù a snad
pøíslu�níkù i dal�ích nábo�enství. Alespoò
v jiných èástech sjednocené Evropy jsou
jich u� statisíce. Text sice na nìkolika mís-
tech vzývá toleranci, ale o nábo�enské to-
leranci výslovnì mluví jen biskup Vladis-
lav Volný, a to ponìkud ne��astnì. Asi
nechtìnì dává úctu a toleranci k nekøes�an-
ským nábo�enstvím do protikladu s vìrností
køes�anskému evangeliu (hned v prvním
odstavci textu).

Informaèní bro�urka nìkolikrát zdùraz-
òuje neutralitu EU k církvím. �Av�ak,� pøi-
pomíná na jednom místì, �také v církevních
otázkách má Unie své mantinely. Evropský
parlament se 28. února 1996 vyslovil proti
existenci a aktivitám nábo�enských sekt na
území Evropské unie, nebo� podle názoru
evropských poslancù poru�ují lidská prá-
va. Evrop�tí poslanci se domnívají, �e by
sekty mìly být pod pøísnou kontrolou.�

Takových prohlá�ení parlament vydal -
pokud se nemýlím - dokonce nìkolik. Toto
konkrétní usnesení ale za více ne� �est týd-
nù a navzdory nìkolika urgencím nebyl
odbor komunikaèní strategie MZV (který
bro�urku pøipravil) schopen dát k dispozici.

Kontext citovaných vìt si tak ètenáø bro-
�urky tì�ko mù�e doplnit.

Zkrátka: publikace dìlá dojem, �e jejím
jediným a velmi prùhledným úèelem bylo
zavdìèit se køes�anùm a zajistit jejich hlasy
v referendu. Vypadá to, �e tento úèel chtìla
bro�urka splnit témìø za ka�dou cenu: hladí
køes�any pøipomínáním slavné minulosti
a køes�anských základù Evropy, nechce si
je rozházet pøipomenutím výzev souèasné
pluralitní spoleènosti, ale naopak chce je
ujistit o teplíèku ochrany pøed sektami.

Nad bro�urkou se tak nelze zbavit do-
jmu lehké manipulace (dìlá to dojem, �e na�i
køes�ané jsou ponìkud pøihlouplé stádeè-
ko), povrchnosti a - vzhledem ke zku�enosti
s dokumentem o sektách - byrokratického
�lendriánu. Je ale mo�né, �e právì nasládlá
manipulace, povrchnost a byrokratický �len-
drián je to, co nás v Evropské unii - vedle
chvályhodných vìcí - také èeká.  n
Zdenìk Vojtí�ek
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STØIHNEME SI
PØEVTÌLENÍ?

Z rukopisu kní�ky �Za v�echno mù�ou Keltové�

Vìra Nosková

V místnosti bez oken sedìlo devìt osob. Na stole pøed nimi trùnily
termoskové konvice s kávou a d�bán s d�usem, minerálky, hrnky,
sklenice...

STØIHNEME SI
PØEVTÌLENÍ?

f e j e t o n

Lidé sedìli jako zaøezaní, mlèeli, nepodívali
se na sebe, nenapili se. Pozdravila jsem tu
vystresovanou partu, a vyjádøila pøesvìd-
èení, �e bych se mìla pøedstavit. Mrtvì na
mì pohlédli. Øekla jsem své jméno, a vesele
dodala: �Já jsem ta protivná skeptièka, co
vám má oponovat.�

Nikdo se nezasmál. �Pøijela jste z dale-
ka?� optala jsem se dámy ve fialové blùze.

�Jsme z Jihlavy,� odpovìdìla a ukázala
na sotva dospìlého synka.

�Taková dálka!� Politovala je star�í paní,
a vyptala se na stráznì cestování. Lidé se
pomalu rozpovídali. Bylo pochopitelné, �e
se nikdo neobracel otázkou, ba ani pohle-
dem na mì. Jako bych byla prùsvitný duch.
Vlastnì tenhle pøímìr nesedí, s duchem by
naopak svi�nì komunikovali.

�Jsem docela zvìdavá, jestli se mi ten
sen bude opakovat potøetí,� dala se sly�et
paní v blankytnì modré blùze. �Setkala jsem
se v nìm se svým mrtvým otcem, ale nìkde
ve �panìlsku. A on mìl pro mì nìjaký
vzkaz, jen�e...�

�Tohle já mám na denním poøádku,�
skoèila jí do øeèi pøepìstìná blondýna
s úzkými rty. �Dìlám v krematoriu a proto�e
jsem dobré médium, tak lidem, teda jako
pozùstalým, vyøizuju vzkazy od tìch nebo�-
tíkù a...�

�Co jim tak mù�ou vzkazovat?� hupla
jsem jí do vìty. �V krematoriu! �e jim je
horko?�

�Vìt�inou vzkazujou pozùstalým, aby
nebyli smutní, neplakali, �e je jim dobøe, �e
jsou v pohodì...�

�To ráda sly�ím, �e jsou mrtví v pohodì,�
neudr�ela jsem se. �Alespoò se máme naè
tì�it.�

�Ten otec ve snu ale nebyl mùj otec,
tehdy byl man�elem,� nedala se odstrèit paní
v blankytné blùzce. �Teda v minulém pøevtì-
lení. Nìjak mi nahánìl hrùzu...�

�Prosim vás. A èím?� optala se s despek-
tem krematorní doruèovatelka vzkazù. Kam

se hrabe sen za jejím dennodenním pøeno-
sem informací mezi dvìma svìty?

�No jednak mìl v ruce velkej nù�...�
�O no�i mi ani nemluvte!� vpadla do toho

rozjaøenì paní kolem sedmdesátky. �Dvakrát
mì u� s ním zamordovali. Jednou ve Starym
Egyptì, a jednou ve støedovìku. Ale to jsem
byla svoje sestra. Nebo macecha? Teï u�
nevím. Plete se mi do toho jedno pøevtìlení
z tøicetileté války, kdy nás se sestrou znásil-
nili a zabili nìjací vojáci.�

Do místnosti nakoukla energická dáma,
a zadrmolila s profesionální �oviálností:

�Tak co. Je v�echno v poøádku? Pode-
psali jste smlouvy? Helejte, hlavnì nejmeno-
vat nìjakou firmu. Nemáte na obleèení nì-
jaké logo? To víte, byla by to neplacená
reklama, a to se v televizi hlídá. Ale nic se
nebojte, bude to dobrý. Nekoukejte do ka-
mer. Uvolnìte se, no tak. Napijte se, vysmr-
kejte se... Skoète si na záchod. Kdo je�tì
nebyl v maskérnì?�

Moc po�adavkù najednou. Zpøeházela
nám drátky. �edovlasý mu� v èerném se
napil, blankytná vytáhla høeben, její syn
zrù�ovìl, babka zaèala �ilhat, úzkoretá za-
listovala ve smlouvì, mohutný mu� zaèal
pracovat s dechem a dáma se rozka�lala. Já
jsem se vydala do maskérny.

�Udìlejte mì krásnou, rozcuchanou
a hodnì free,� vyzvala jsem personál. Mas-
kérky se usmály a sesypaly se na mou hla-
vu se �tìteèky a høebeny.

�
Do studia mì odvedli jako první a pouèili
mì, �e tam budu jako jediná sedìt od zaèát-
ku do konce, abych v�echno vidìla, sly�e-
la, za�ila a mohla se skepticky vyjádøit.

Zaøvala znìlka, patnáctièlenný kompars
nad�enì zatleskal, a do studia ve�la stará
paní v �edých tesilových èasech. Její pøíbìh
byl prostinký. Dvakrát se jí zdál kostýmní
historický sen, a ona si vzala do hlavy, �e
v tìch snech nav�tívila nìkteré ze svých
pøevtìlení. Moderátor na to pøistoupil,

a úspì�nì pøedstíral, �e o smysluplnosti
a informaèní hodnotì tìch snù není pochyb.

Babièka zaèala líèit jakousi verandu
a schùdky, popisovala vydrolenost jedno-
ho z nich a moderátor se tváøil empaticky
a nad�enì. Ubíhaly minuty a vydrolenost
onoho schùdku poøád je�tì nebyla uspoko-
jivì popsána. Stará paní se dostala do blábo-
livé smyèky. Dal�í reinkarnovaní stì�í za-
krývali nudu. Jen je nejspí� tì�ilo, �e babku
s jejími únavnými sny snadno trumfnou.

Paní v blankytné blùzièce mìla pøíbìhy
svých minulých �ivotù morbidní a zamotané.
K víøe v reinkarnaci ji prý pøimìl chlapík,
s ním� chodila na kuleèník. �Jednou se mì
ptal na vztah mezi námi, a� jsme náhle byd-
leli nìkde v Peru, a on zabíjel lidi, byl nájem-
nej vrah, a mnì se to nelíbilo, tak jsem ho
zabila, a mìsíc na to jsem zabila sama sebe,�
shrábla do jedné vìty rabijátský pøíbìh.

To nám to pìknì zaèíná, lekla jsem. Proè
tak zhurta?

Jak se od pra�ského kuleèníku ocitli ti
dva v Peru a v kterém století tu kvetlo øe-
meslo nájemného vrahounství, dáma nevy-
svìtlila, ale budi�, televizní èas je drahý,
a vy�aduje zkratky, �tìky a clipy.

Moderátora stejnì spí� zajímalo prove-
dení její tehdej�í sebevra�dy. �Píchla jsem
se no�em pod �ebra,� vysvìtlila blankytná.
Spolu se pak dobrali následkù onoho bod-
nutí, dámì v tom místì obèas píchá dodnes,
ale prý jinak ne� klasicky.

Kdy� koneènì pøi�la øada na synka, ostý-
chavì se usmál.

�Zkou�ela jsem mu odauditovat astma-
tický záchvaty,� zamlela pøevtìlovaèka.
Audit je revize úètù, úèetnictví, uvìdomila
jsem si. Nièemu jsem u� nerozumìla. Ale
chlapec nám vysvìtlil, �e ho máti ponoøila
do jednoho z minulých �ivotù a on v nìm
byl anglický baron, který se choval k pod-
daným hezky. Soused mu prý závidìl vzkvé-
tající panství, a tak ho vyzval na souboj.
Píchnul chlapce-barona pod �ebra, a od té
doby má astma. Opìt bodání pod �ebra! To
u� vypadá na rodinnou zátì�.

Matka se synkem poté pøitvrdili. Pøizna-
li, �e se v minulých �ivotech mockrát potka-
li, a �li si v�dy po krku. V jednom pøípadì
byl synek loupe�ivý rytíø a svou budoucí
matku znásilnil.

Po této záva�né informaci se zaèali
v�ichni delikátnì chichotat.

�Hlavní je, �e se v tomhle �ivotì nedá
nic z minula zazlívat,� liboval si chlapec.
�Mamka mi to nevyèítá,� dodal vdìènì,
a podíval se kdysi znásilnìnou s èerstvì
naskoèeným rumìncem.
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Nakonec se ukázalo, �e k blankytné pøe-
vtìlovaèce si �chodí lidi o pomoc�, jak kostr-
batì vyjádøila, ale jiní se jí prý zase bojí,
proto�e má �tyhle schopnosti�.

Pøivedli zamìstnankyni krematoria
s man�elem. Mu� pøipomínal bizona. Tìlem,
postojem i podmraèeným pohledem. Co ten
tady dìlá?

Èekala jsem, �e blondýnka na nás vy-
balí doná�ku vzkazù ze záhrobí, ale k mému
ú�asu své zásluhy zamlèela. Svìøila se, �e
trpí fóbií z hadù. Jukne se prý i veèer pod
pol�táø, jestli se jí tam nìjaký nevplazil. U�
první minulý �ivot, který si vybavuje, sou-
visel toti� s hady. Bylo to v roce 57 za císaøe
Nera, za pronásledování køes�anù. Její rodi-
na se prý pøidala k vyznavaèùm nové víry.

�Setkala jsem se u� tehdy s mým ny-
nìj�ím man�elem, ale byl v pozici vraha,�
zasmála se a moderátor s ní. Vedle sedící
vrah tiknul oèním víèkem.

�Proto�e Øímané pou�ívali hodnì zvíøa-
ta na to, aby vra�dili, tak on se dostal
v podstatì k nám do domu, a pøinesl tako-
vej pìknej pytlík jedovatých hadù, kteøí nás
pozabíjeli.�

Úzkoretá pak informovala o støedovìku,
mezi pøevtìlovaèi tolik oblíbeném:

�Uvrhli mì samozøejmì do vìzení, pro-
to�e jsem byla léèitelkou, a tam jsem samo-
zøejmì pro�ila pár takových nepøíjemných
zále�itostí - samozøejmì mì muèili, znásilni-
li, a to pøe�lo a� do souèasného �ivota, tak�e
pro mì vlastnì lékaøi zobrazovali støedovìké
muèení, tak�e já jsem mìla takové zá�itky, �e
kdy� jsem pøi�la nìkam do nemocnice, tak
u� mì samozøejmì sbírali z podlahy, u� jsem
omdlívala. Ale tyhlety zále�itosti jsem si pak
samozøejmì øe�ila...�

Samozøejmost, s jakou hodila nìkdej�í
katy a znásilòovaèe s dne�ními lékaøi do jed-
noho pytle, mì rozru�ila. Rozjetá blondýna
zmínila je�tì setkání se souèasnou rodinou
v tibetském kla�teøe, tam se na chvíli v�ech-

no srovnalo. Jak ji-
nak. Skoro v�ichni
pøevtìlovaèi �ili samo-
zøejmì jednak v Ti-
betu, samozøejmì ve
Starém Egyptì a pak
ve støedovìku, kde je
samozøejmì upálili.

Hledìla jsem se
zájmem na bizona. Co
si o tom v�em asi mys-
lí? Cosi o jeho du�ev-
ním rozpolo�ení na-
znaèoval tik nad pra-
vým oèním víèkem

a mimodìèné pøikyvování, i kdy� od nìj ni-
kdo zrovna souhlas nevy�adoval.

Bizon koneènì promluvil. Sám se prý
k ponoøení do minulých �ivotù zatím neod-
hodlal, ale man�elka mu to v�echno vypoví
a to mu staèí. Zahanbenì pøiznal, �e on má
hady na rozdíl od man�elky rád. Jaký jiný
dùkaz o jeho dávné vinì byste je�tì chtì-
li?!

Neklidnì jsem poposedávala, vrtìla ne-
vìøícnì hlavou, a skepticky se usmívala
s nadìjí, �e si toho v�imne alespoò kamera.
To proto, �e ignorace pokraèovala i tady, ve
studiu. Nikdo se na mì nepodíval, nikdo se
mì na nic neptal, sedìla jsem na lavici plná
hravých nápadù a nezvladatelných ironií.
V hlavì se mi tísnily prostoøeké prùpovíd-
ky a smích, ale jak je ventilovat?

Vtom �enský hlas vykøikl STOP! Vzápìtí
se mezi námi zjevila u� známá, energická
paní, do této chvíle skrytá v pøí�eøí za kame-
rami. Zavyèítala:

�Petøe, takhle to dál nejde! Na co tu má�
paní Noskovou?�

Ukázalo se, �e poøad za deset minut
konèí, a nebyl zatím zpestøen jedinou po-
chybností.

Kamery se znovu rozjely, Petr na mì
upøel vemlouvavé, modré oèi a optal se mì,
co tomu v�emu øíkám?

Koneènì jsem mohla nahlas skeptièit,
vyjádøit pochybnosti, uvést argumenty,
a upozornit na komické zvlá�tnosti. Padly
na to dobré dvì minuty. Popis vydroleného
schùdku zjevený ve snu staré paní zabral
èasu mnohem víc.

Jsem s takovými ústrky u� smíøena, ro-
zumím tomu, �e nás skeptiky má málokdo
rád, a �e si nás pou�tìjí do záhadologic-
kých poøadù jen opatrnì, jako divou zvìø.
Skonèila jsem, howgh, a v�ichni si oddech-
li.

�

�Pøed pìti lety jsem absolvovala dva dny
pøedná�ek o regresní terapii, nauèila jsem
se hypnotizovat sama sebe, a u� pìt let si to
dìlám sama,� pochlubila se úhledná �ede-
sátnice.

�Který z tìch pøíbìhù vám nejvíc
utkvìl?� zajímal se moderátor.

�Byl to pøíbìh z roku 1621. Pocházela
jsem z bohaté rodiny a �ila jsem ve �panìl-
sku, tam bylo tehdy upalování na bì�ném
poøádku, a nìkdo si udìlal zálusk na ná�
majetek. Dostala jsem se do toho pøíbìhu
v momentì, kdy jsem prchala se slu�eb-
nictvem na nìjakém voze. Pøespávali jsme
v hospodì...�

Náhle paní v jedné vìtì dosadila do této
klíèové chvíle tìhotenství, porod, prozrazení
místa uprchlíkù a zabití miminka ozbrojenci
inkvizice. Ta bezelstná �ena popsala s po-
divným gustem napíchnutí svého robátka
na dlouhé kopí, pozabíjení doprovodu a své
upálení. Citlivý moderátor se o�íval, mruèel
soucitem a po�ádal ji, aby radìji jen vyjme-
novala, kým v�ím byla.

�Byla jsem lékaøem, léèitelem, nìjakým
guru, pak otrokem ve starém Egyptì, byla
jsem i egyptskou faraonkou v dobì ètyøi
tisíce pøed na�ím letopoètem.�

Tehdy ov�em nastartovala faraonskou
domácí zabijaèku. Vzala si toti� jednoho ze
dvou bratrù, ale ten druhý �árlil, a tak farao-
na zabil, co� vyprovokovalo zde sedící fa-
raonku, �e zabila vrahounského �vagra
a nakonec sama sebe.

Navzdory masakru, podobnému závì-
reèné scénì z Hamleta, dáma tvrdila, �e
ponoøování do minulosti je velmi pøíjemné.

Znásilnìní a upálení patøí k oblíbeným
zá�itkùm pøevtìlovaèù, to si støihne ka�dý.
Nikdo se ale nepochlubí znalostí tehdej�ího
místního jazyka, písma, zapomenuté tech-
nologie èi øemesla, navzdory tomu, �e by
byl takto u�iteèný a slavný, ctìn a milován
historiky i obecným lidem.

Zaøvala znìlka, zaznìlo jásavé louèení
moderátora s námi i televizními diváky. Vletì-
la jsem do �atny pro kabát, a opustila jsem
bìhem minuty duchovnem nadité místo.

Z televizní budovy se vynoøili kompar-
zisté, tøi z nich mì obklopili, vyjádøili pod-
poru, a vìc skonèila po èesku, �li jsme na
pivo. Teprve tam jsem mohla do sytosti
skeptièit, ale moje èetné brilantní argumen-
ty sly�eli jen ti tøi.

n

Je to jasné: pokud máte rádi maso, v pøí�tím �ivotì se narodíte jako
tygr.          Obrázek z vydání Bhagavadgíty hnutím Hare Kri�na.

Vìra Nosková (*1947) je publicistka a pøedsedkynì
Èeského klubu skeptikù Sisyfos.
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ni, která islám vyu�ívá jen ve svùj prospìch,
nelze uva�ovat o morálních hodnotách
vùbec, ale politický pøístup je stejnì reálný
jako je ten jediný a pravý (západní) pro paní
Zuzanu Naqvi.

Petra Baøinová

Vá�ená redakce,
dìkuji za zaslání Dingiru s èlánkem o nás.

Jen tak pro pøesnost mám jednu vìcnou
opravu: Jan Willem van der Hoeven nebyl
nikdy �v èele� ICEJ, pracoval jako mluvèí,
pøedsedou byl Johann Lückhoff z Ji�ní
Afriky. Jan Willem ode�el z ICEJ v roce 1997
a zalo�il vlastní organizaci s obdobným za-
mìøením, Johann Lückhoff ode�el do penze
v roce 2000. Souèasné vedení v Jeruzalémì
pøedstavuje Malcolm Hedding z Ji�ní Afri-
ky (výkonný øeditel) a Michael Utterback
z USA (mezinárodní øeditel).

S pozdravem,
Mojmír Kallus, Mezinárodní

køes�anské velvyslanectví Jeruzalém
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d o p i s y

Následující dopis napsala autorka èlánku
�Man�elství podle islámu� Petra Barinová
(Dingir 3/2002, str. 5-6) jako reakci na
kritiku ze strany Zuzany Naqvi, autorky
èlánku �Mé islámské man�elství� (Dingir,
1/2003, str. 33-34) a dopisu (tamté�, str.
36).              redakce

Vá�ená redakce,
pøedem mého dopisu bych vám chtìla po-
dìkovat za zprostøedkování kontaktu mezi
mnou a paní Zuzanou Naqvi. Její rady a po-
moc pøi realizaci mé diplomové práce pro
mne byly velkým pøínosem. Jsem jí za v�e
velmi vdìèná a za její ochotu a vstøícnost jí
tímto moc dìkuji.

V dobì, kdy jsem se zaèínala zabývat
islámem, jsem mìla k dispozici pouze jed-
nostranné informace, které ponìkud zjed-
nodu�ovaly mùj pohled na celé toto nábo-
�enství. Díky svým muslimským pøátelùm,
mezi které øadím i paní Zuzanu, jsem v�ak
svùj postoj pøehodnotila. Zùstaly v�ak drob-
né nesrovnalosti, na které bych chtìla ète-
náøe upozornit.

Co se týèe mého èlánku, který vy�el
v záøí 2002, jsem nucena uznat, �e k nìkterým
vìcem jsem se nevyjádøila dostateènì pøes-
nì, nebo jsem neuvedla zdroj informací,
který mì k urèitým tvrzením vedl.

Zamìøím se nyní na jednotlivé body své-
ho èlánku v poøadí, v jakém byly podrobeny
kritice Zuzany Naqvi:
1. Otázka rozvodu není v islámu jednodu-
chou zále�itostí. Jedno je v�ak jisté, �ena
má mnohem ménì dùvodù, pro které se
mù�e se svým mu�em nechat rozvést: pø.
neplodnost, �ílenství, neplacení vý�ivného,
apod. Zatímco mu� je v tomto svobodnìj�í.
Musím ale dodat, �e nemù�eme tuto rovnici
pou�ít na v�echny zemì, ponìvad� ka�dý
stát má svùj právní systém odli�ný od ji-
ných. Rovnì� musíme brát v úvahu fakt, �e
posouzení ka�dého pøípadu zále�í na soud-
cích (kádí), kteøí jednají podle svého svì-
domí a nìkdy jejich rozhodnutí nemusí být
v souladu s �pravým� islámem (takovým,
jakým ho vyznávají západní muslimové).
Jedná vìc je ale jistá: rozvod je pro muslimy
poslední mo�ností, nebo� je pova�ován za

nelibý Bohu (makrúh), a naopak, man�elství
je jednou z forem d�ihádu, proto by mìlo
být zachováno.
2. Do výètu �nevìdomých� (sufahas), ve
ver�i 4 v súøe 4, jsem zaøadila i �eny, a to ze
dvou dùvodù. Zaprvé to citují rùzné komen-
táøe Koránu, mezi které patøí i Tabariho
�Tafsir� : �Nevìdomí, to jsou �eny a dìti,
by mìly být, podle nìkterých, vylouèeni
z podílu na dìdictví.� (Vol. VII, str. 561)
Podle nìkterých muslimù v�ak v�echny
komentáøe a hadísy nemusejí být ty �pravé�,
mnoho je jich fale�ných. Za druhé byli
�nevìdomí� vylouèeni z úèasti na veøejném
�ivotì, co� znamená, �e sem patøí i �eny, které
se nemohly podílet na rozhodování ve vì-
cech své obce (Mernissi: Le Harem poli-
tique. Bruxelles, 1992, str. 159).
3. Mut�a, man�elství na urèitou dobu, jsem
nevysvìtlila dostateènì, za co� se omlou-
vám, proto�e jsem k této problematice nemìla
dostateèné podklady.
4. Co se týèe pøedman�elského sexuálního
styku, má Zuzana Naqvi pravdu v tom, �e je
zakázaný. �íitský smìr islámu má øe�ení
v man�elství na urèitou dobu (mut�a), ale
sunnita má zákaz vstoupit do takového typu
man�elství. V nìkterých zemích se tradice
navázala na islám natolik, �e je pøedman-
�elský intimní styk pøehlí�en a - k velké ne-
libosti ulamá - praktikován bì�nì (zemì
Magribu). Sami muslimové smì�ují své tra-
dice s uèením Koránu, pak se tedy nemo-
hou udivovat nad tím, �e to dìlá i laická
veøejnost a køiví se tím �pravý� obraz islá-
mu (jako zcela bì�nou zále�itost to popisu-
je Malika Oufkir ve své autobiografii �Vì-
zeòkynì�).
5. Dívka musí opravdu souhlasit se svým
sòatkem a nemìla by být do man�elství ni-
kým nucena, ale tradice a historie opìt mlu-
ví v neprospìch uèení podobnì, jako tomu
bylo v pøípadì pøedman�elského styku.

Mnoho nedorozumìní s paní Naqvi vy-
chází hlavnì z rozdílu sunnitského a �íit-
ského uèení (já jsem se orientovala na sun-
nu a Zuzana Naqvi je �í�a). Dal�ím prob-
lémem - u� na obecnìj�í rovinì - je, �e zá-
padní muslimy nesvazuje v jejich pøesvìd-
èení a �ivotì soubor zvykù a tradic, proto�e

zde �ijí v men�inì. I díky tomu
mohou praktikovat své nábo-
�enství podle Koránu a jeho
�pravé� interpretace. Musí-
me si ale uvìdomit, �e existu-
jí i jiné formy islámu (ne� ta
�správná�), ponìvad� islám
naprosto není monolitní ná-
bo�enství. Na politické úrov-

Kniha Vìry Noskové

JE TO HUSTÝ,
slo�ená z podobných sarkastických textù jako na
pøedcházejících stranách, je k dostání v Jilské ulici
v Praze, v knihkupectví Oliva.
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Nìkteré starovìké jazyky mìly zajímavý zvyk,
který spoèíval v tom, �e do psaného textu vklá-
daly tzv. ideogramy. Byly to znaèky, které pøed-

jímaly vlastnosti následného slova. A tak se napø. v klíno-
pisných textech vkládal pøed ka�dou vìc ze døeva (napø.
strom, ale i stùl nebo �idli) znak pro døevo. Pøed rybníky,
øeky apod. se vkládal znak pro vodu atd. Podobnì exis-
toval i zvlá�tní znak, který se musel napsat pøed jméno
jakékoli bo�ské bytosti nebo boha. Této znaèce, upozoròu-
jící na bo�skost toho, co bude následovat, se vìt�inou øíká
podle starého sumerského oznaèení pro boha, DINGIR.
Toto slovo je pak zároveò i pravdìpodobnì vùbec nejstar-
�ím oznaèením pro bo�skou bytost, jaké známe.

Zajímavé je, �e klínový znak, který se jako
oznaèení DINGIR pou�ívá, je ve skuteènosti
obrázkem hvìzdy, která pøedstavuje smìr, k nì-

mu� èlovìk hledí a k nìmu� se upíná. Znak DINGIR se
tak mù�e pro nás stát symbolem jistì nezanedbatelného
rozmìru lidství, který hledá nìco, co ho pøesahuje, na èem
se mù�e orientovat a k èemu mù�e smìøovat. Tato lidská
touha nachází nejrozmanitìj�í podoby v nejrùznìj�ích kul-
turách a sociálních skupinách. A tak i v na�í souèasné
spoleènosti se setkáváme s desítkami nejrùznìj�ích nábo-
�enských a pseudonábo�enských skupin, je� jsou výrazem
tohoto rozmìru èlovìka.

Chtìli bychom se tedy rozhlí�et kolem sebe,
pozorovat tuto nábo�enskou scénu a zamý�let
se nad tím, kdo nebo co je DINGIRem tìch, kdo

se k tìmto skupinám hlásí, jak právì jejich DINGIR ovliv-
òuje 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

Dal�í veøejné semináøe Spoleènosti pro studium sekt
a nových nábo�enských smìrù v tomto roce: ètvrtky
25. 9. 2003, 30. 10. 2003 a 27. 11. 2003 v�dy od 17,30 h.
v Pastoraèním støedisku pøi Arcibiskupství pra�ském,
Kolejní 4, Praha 6. Hostem pøi prvním z nich bude dr.
Mojmír Kallus z Køes�anského velvyslanectví Jeruzalém.
Tématem tedy bude tzv. køes�anský sionismus.
Spoleènost pro studium sekt a nových nábo�enských
smìrù, Nádra�ní 17, 150 00 Praha 5, hodiny pro veøej-
nost: ètvrtek 15,30 - 17,30, tel/fax: 2 57 31 46 46, e-mail:
sssnns@volny.cz, internet: www.sekty.cz.
Poradna o nábo�enských sektách, HTF UK, Pacovská
350/4, 140 00 Praha 4, tel.: (02) 433 386, linka 37.

POZVÁNÍ
A KONTAKTY

Fronta pøed pra�skou astrologickou apatykou Astrál dokazuje, �e loòská aféra
s dová�enými pøípravky ájurvédské medicíny zákazníky neodradila. Astrologa Emila
Havelku tehdy napadla televize Nova. O jeho jogurty a másla, pøipravené s pøihléd-
nutím k astrologii, je stále zájem.          Foto: Luká� Halfar.

Oslava Jarovíta, pøemo�itele Morany, jak ji letos konali na bývalém slovanském
hradi�ti u Prahy souèasní Slované.     Foto: Zdenìk Vojtí�ek.

Na 1. stranì a na 4. stranì obálky jsou pou�ity ilus-
trace z knihy �Energie tvého tìla�. K vydání ji pøipravila
Emma Mitchell. Vydal Kni�ní klub a Ikar, Praha 1999.

Vlastimil Marek (k rozhovoru na str. 62-65).             Foto: Jiøí Koubek.
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OSUD.cz by mìl být takovým malým svìdectvím o stavu lidského rodu na prahu 3. tisíciletí, a vlastnì nejen tady a teï, ale v podstatì
celého planetárního pozemského vývoje bytostí, nesoucích název lidé. Jejich úspìchù a vzestupù, ale i strachù, agresí a sestupù.

Právì v této �na�í� dobì konzumní egoizmus i kolektivní fanatismy hubí pravou duchovní podstatu èlovìka, promìòují nás na
jistý druh strojù. Ale pøesto, nebo mo�ná právì proto tato doba, její� symbolem je závìreèný boj �dobra se zlem�, umo�òuje zrod
naprosto nové, svobodné a duchovní individuality.

Jsem pøesvìdèen, �e není daleko doba, kdy se lidstvo vìt�inovì pohrou�í do sebe sama a hlubokou sebereflexí zaène znovu-
objevovat, kým vlastnì je a proè tady je. Pøijde doba, kdy lidé zaènou zkoumat, proè, jak a co fungovat mù�e, místo onoho vysmívání
se inovátorùm a sáhodlouhým, vìdecky zdùvodnìným pojednáním proè to fungovat nikdy nemù�e. Pøijde doba, kdy lidé navzájem
budou sobì pomáhati, bez ohledu na momentální prospìch z toho vyplývající. Pøijde doba, kdy lidé nebudou ji� více potøebovati
svìtovládce, kteøí by jim pøikazovali, jak mají �ít, z èeho se radovat a èeho se pro zmìnu bát.

�Pro v�echny vìky musely být du�e, které stvoøily nìco nového, ochotny pøijmout výsmìch a odpor, ani� se nechaly rozru�it èi
zastra�it. Vize toho, co mìly stvoøit, v nich byla tak �ivá, �e byly schopny se pozdvihnout nad v�echno, co by je stáhlo zpátky do
starého. Èirá odhodlanost je vedla dál, dokud nedokonèily to, za èím se na zaèátku vydaly a nakonec to bylo pøijato. Potøebovaly
trpìlivost, pevnost a vytrvalost.

Tento dobrodru�ný �ivot není pro slabochy, ale pro ty, kdo mají silné vnitøní pøesvìdèení a jistotu, �e to, co dìlají, je správné.
Pøekonání drsných a obtí�ných míst vy�aduje sílu, odvahu a odhodlanost. Je tøeba mít skálopevnou víru a dùvìru, abyste vydr�eli
bouøe a smr�tì. Kdy� se v�echno dìlá s Bo�í silou a s Bo�ím vedením, vìzte, �e v�echno je velmi, velmi dobré a �e výsledek bude
dokonalý. Radujte se, vìzte, �e Bùh je s vámi!�, Eileen Caddyová, zakladatelka duchovní skupiny Findhorn.

Nech� se tedy zmen�uje lidská tupost, nadutost a strach. Nech� se umen�uje touha po moci ve prospìch touhy po vìdìní a po
harmonii s Vesmírem.

Je�tì mnoho vody uteèe ve Vltavì, ne� se tento èas projeví v plné míøe. Mnoho lidí je�tì sladce spí a nìkteré vìci si odmítá by�
jen pøipustit. Lidstvo zøejmì bude muset projít �okovou terapií, aby se vzpamatovalo. A ona doba ji� zapoèala, ji� vibruje svou
nevratnou energetickou stopou. Nech� je server OSUD.cz jejím skromným a trvalým pøedvojem. Nech� je ukazatelem Pravdy,
tolerance, síly, vùle a Svìtla....v�em, kteøí se rozhodli naslouchat.

K tomu v�emu nám v�em �ehnej Bùh - ten, kterého ka�dý z nás nosíme ve svém srdci!
S nadìjí v lep�í, spravedlivìj�í svìt, vytvoøený ji� BRZY zde - na planetì Zemi a trvající minimálnì 1000 let,

Jiøí Ma�ek, vydavatel, provozovatel a �éfredaktor servru OSUD.cz. V Praze, L.P. 2002, mìsíce sedmého, dne desátého.
http://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=1

WWW.OSUD.CZ

Z nabídkového materiálu pra�ského støediska Esoterie.




