NÁBOENSTVÍ, NEMOC,
LÉÈENÍ
Zdenìk Vojtíek
Delí pobyt v nemocnici byl pro mne loni - kromì mnoha nepøíjemností - té
záitkem v oboru religionistiky. Vnímal jsem, jak je role lékaøù blízká jejich
knìským pøedchùdcùm: potrpí si na roucho (bílý plá) a na dalí vnìjí
znamení svého úøadu, hovoøí mezi sebou posvátným, pro ostatní nesrozumitelným jazykem, pronáejí výroky, jejich pøekvapivost a zároveò definitivnost
má charakter boských soudù, kadý z nich je prostøedníkem (pontifikem)
onoho Tajemna, které nakonec rozhoduje o moci a nemoci, bytí a nebytí tìch,
kdo v nemocnici jako v Asklépiovì chrámu èekají na boské shlédnutí. Není
divu, e k tìmto knìím nemocní vzhlíejí s posvátnou úctou i bázní a e se
chtì èi nechtì ocitají v úloze dítìte, prosebníka a èekatele. Jako koncentrát
náboenskosti nemocnièního prostøedí jsem pak vnímal velkou vizitu. Byla
vrcholnou událostí dne, k ní sestupoval sám Pontifex maximus, primáø kliniky.
To, co zde píi s nadsázkou, má reálné základy: nemoc je skuteènì klíèové
náboenské téma. Zároveò je to téma velmi komplexní. Má mnoho tváøí nejen
v závislosti na tom, o jaké náboenství se jedná, ale i v rámci jednotlivých
náboenství. Zázraèným uzdravováním na základì modliteb, obìtí, poutí na
posvátná místa apod. v rámci køesanství se zde zabývá katolický teolog
Ale Opatrný. Protestantský teolog a religionista Pavel Hoek na tomté
místì pøipomíná køesanskou pentekostální zbonost, pro ni je víra v zázraèné
uzdravení prioritou. Diskutabilní tváøí víry v zázraèná uzdravení je exorcismus: k jednomu známému pøípadu se vrátil Pavel P. Duek v pøednáce,
kterou zde pøetiskujeme.
Na oblast zázraèných uzdravení ukazuje fotografie oltáøe se sokou chlapce Jeíe, vybavenou atributy lékaøù - bílým plátìm a fonendoskopem. Jiná
fotografie na této stránce, na ní sestra Goretti, známá i u nás z projektu
Adopce na dálku, krmí sirotka z rwandské genocidy, upomíná na skuteènost,
e k léèení patøí také sociální péèe. To vyjadøuje i teolog Pavel Filipi pozoruhodným pohledem na evangelijní pøíbìh milosrdného Samaøana.
O fakticitu zázraèných uzdravení budou zajisté vdy spory. Nepochybná
je ovem psychoterapeutická úloha náboenských textù (o úloze Bible v psychoterapii píe Prokop Reme) èi náboenské praxe (o psychoterapii zaloené
na buddhistické meditaci píe Karel Hájek). Je prospìná i tìm, kdo nejsou
vìdomými a praktikujícími pøísluníky onìch náboenství.
Vzrùstající obliba alternativní medicíny (také v islámských zemích, jak
o tom svìdèí Bronislav Ostøanský) právì v dobì neuvìøitelných úspìchù
experimentálního, vìdeckého lékaøství
velmi zøetelnì ukazuje, e èlovìk od
lékaøe oèekává více ne opravu porouchané souèástky svého tìla. Knìskou
roli dnes ale daleko spíe hrají alternativní léèitelé ne lékaøtí odborníci. Nad
vztahy experimentální a alternativní
medicíny se proto zamýlí lékaø Robert
Pytlík a jiný lékaø, Felix Irmi, potvrzuje, e spiritualitu není moné v kvalitním
léèebném procesu ignorovat.
koda, e oblast indické a èínské
medicíny musela být v tomto èísle omezena jen na rozhovor, resp. na citát na
tøetí stranì obálky. Stranou zùstalo jetì
více dùleitých oblastí. K nìkterým z nich
se v pøítích èíslech budeme rádi vran
cet.

DINGIR 3/200 5

OBSAH
Kdo jsou JUBU (Ale Koukal)
Èí volba a èí svìdomí? (Michal Malý)

............ 74
............ 76

Z domova
Mazdaznan v Èeskoslovensku (Jan astný) . 79
Snìm èeských katolíkù (Ivan O. tampach) ... 81
Zahranièí
Komunita Dvanácti kmenù (Petr Vin) ............ 83
Nunc dimittis (Hana Gottwaldová)
............ 85
Téma
Zázraèná uzdravení (Ale Opatrný)
Zdraví a uzdravování (Pavel Filipi)
Bible a psychoterapie (Prokop Reme)
Démoni a Annelise (Pavel P. Duek)
Islám a prorocká medicína
(Bronislav Ostøanský)
Psychoterapie a Buddhovo uèení
(Karel Hájek)
Malý svìt jest èlovìk (Robert Pytlík)
Spiritualita, zdraví, psychosomatika
(Felix Irmi)

............ 86
............ 89
............ 90
............ 92
............ 94
............ 96
............ 98
.......... 100

Rozhovor
Jak rychle se plazí had (Zdenìk Vojtíek) ..... 102
rozhovor s Góvindem Rajpootem
Info-servis

.......... 104

Práce studentù
Praské spoleèenství Kristovo
(Barbora Rybáøová)
Zprávy

.......... 106
.......... 107

73

Judaismus a buddhismus - souèasné podoby setkání dvou tradic

KDO JSOU
JUBU?
Ale Koukal

Ji pøed delí dobou na sebe upoutala pozornost zajímavost týkající se amerického buddhismu, e toti mnoho amerických buddhistù
neasijského pùvodu pochází z idovského prostøedí. Pro tyto lidi
se ji vilo oznaèení JUBU (Jewish Buddhists), které pochází
z jejich vlastních øad a které se stalo populárním zejména díky knize
Rodgera Kamenetze, The Jew in the Lotus1 (id v lotosu). Kdo jsou
vlastnì JUBU, jaké dùvody vedou tolik idù2 k buddhismu a jaké
skupiny je na základì podoby jejich idovské a buddhistické identity moné rozliit?
Podle výzkumù buddhismu v USA je poèet Outsider
lidí z idovského prostøedí v buddhistických Jeden z dùvodù, ktecentrech od 6% do 30%, nìkde i více.3 Po- rý detailnì zkoumá
dle pøesnìjích statistik se v prùmìru jedná psycholoka Judith
o 16,5%.4 Take stále pøevaují buddhisté Linzerová,7 je sebes protestantským zázemím (31%) následová- identifikace s rolí
ni buddhisty z katolických rodin (25%). Ale outsidera. Na závzhledem k tomu, e poèet amerických idù kladì literatury 20.
tvoøí asi 2,5% celonárodní populace, je století ukazuje protozøetelné, e pøedpokládaný demografický typ moderního spiriprùmìr je zde mnohonásobnì pøekroèen.
tuálního hledaèe, pro
R. Kamenetz,
autor knihy
Jetì vìtí mìrou se to týká buddhis- nìho volí termín
id v lotosu.
5
tických uèitelù na Západì. Jména jako outsider, raený
Foto:
http://literati.net
J. Kornfield, J. Goldstein, S. Salzberg, rói C. Wilsonem. Rodièe
Tetsugen (B. Glassman), S. Levine, Surya dneních JUBU byli
Das (J. Miller) a dalí patøí mezi ta známìjí. vìtinou emigranti, kteøí pøijeli do USA, aby
A anekdotický charakter má otázka, kte- dosáhli plných práv, svobody a materiálrou si klade Jack Kornfield, slavný JUBU ního zajitìní. Nìkteøí pøijeli, aby mohli svobodnì praktikovat své náboenství, jiní
a uèitel meditace
zase, aby získali svobodu od svého nábov USA: Opravdu si
enství, které je po stovky let vyøazovalo
lámu hlavu s tím,
z okolní spoleènosti. I jejich potomci si neproè tolik z nás, kdo
sou tu zvlátní smìs pocitù druhoøadosti
se na tom podílejí
[vyuèování buda výjimeènosti, která nutí èlovìka tázat se
dhistické meditace]
po ivotì hlubím zpùsobem a v mnoha pøíjsou idé... V budpadech jej vede za spiritualitou.
dhistických kruzích
Jack Kornfield.
Foto: http://shop.
Spiritualita
se èím dál více objestore.yahoo.com/
Hlavním artikulovaným dùvodem zájmu
vuje otázka: Jak je
soundstrustore
o východní náboenství mezi pøísluníky
to moné, e nejsi
judaismu a køesanství je touha po spiriid?6
Odpovìï jistì nelze odbýt pouze ne- tualitì, která v moderní spoleènosti zaèala
spokojeností s vlastní tradicí. Tuto ne- ztrácet místo. Judaismus byl mnohými
spokojenost mohou stejnì tak proívat vnímán jako legalistický systém, který kvùi køesané. Proè jsou to tedy právì lidé s i- li pøemíøe zastaralých pøíkazù znemoòuje
dovským zázemím, kteøí plní americká bud- èlovìku ít duchovním ivotem. Východní
dhistická centra?
náboenství pro generace od padesátých
let dále na druhou stranu slibovala mnohem vìtí monosti duchovního rozvoje.
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Na Západì se prezentovala právì touto
svojí stránkou. Zatímco køesanství a judaismu byly pøisuzovány konformismus
a patriarchální postoje, slova buddhismus
èi jóga se nikomu nespojovala s nerovnoprávností mezi mui a enami èi zastaralými
pøíkazy s prapodivným odùvodnìním.
Køesanství a judaismus se na Západì
zamìøovaly na spoleèenské aktivity, zatímco skomírala osobní spiritualita, která by
spoleènosti poskytovala patøiènou hloubku. Buddhismus se na Západì od poèátku
rozvíjel jako náboenství, které klade dùraz
na autonomii jedince vùèi institucionalizovanému náboenství, na rovnostáøství,
osobní zkuenost, nedogmatiènost, pragmatiènost i spoleèenskou angaovanost.
Èastým dùvodem byla také snaha najít
ivého duchovního uèitele.8 I kdy v souèasné dobì ji nejsou uèitelé meditace
v rámci judaismu tak nedosaitelní, v minulosti bylo velmi tìké nìkoho takového
najít. A to platilo zejména pro eny,9 které
ne náhodou mezi západními konvertity
k buddhismu pøevaují. Východní náboenství na Západì, vèetnì buddhismu,
naopak byla zastoupena mnoha duchovními uèiteli, skuteènými mistry poèínaje
a samozvanými guruy konèe.
Utrpení
Velikou roli také sehrává místo utrpení
v dìjinách idù vrcholící v minulém století
holokaustem. Toto téma zùstává v idech,
kteøí se vydávají na spirituální cestu, vepsáno velmi hluboko. Mnoho z nich se pøirozenì nedokázalo spokojit s jeho interpretací jako trestu za neposlunost Bohu,
kterou nabízely nìkteré autority judaismu.
Tradièní teologie typu schar va-one (odmìna a trest) definitivnì pøestala mnohým
dávat smysl a stejnì tak Bùh, který má být
za toto pojetí spravedlnosti oslavován. Tento fakt pak mnohé z nich vede k hlubímu
zájmu o buddhismus,10 v nìm se stalo
utrpení v kosmu dùvodem jakéhokoli smysluplného ivotního úsilí. V kadodenní
nároèné cestì, jejím cílem je odstranìní
utrpení vech cítících bytostí, nalo mnoho idù zpùsob, jak se s otázkou utrpení
osobnì vypoøádat a zároveò neztratit spojení s jedním velmi dùleitým aspektem,
který urèuje idovskou identitu nehledì na
míru sympatií s náboenským judaismem.
Dva pøístupy
Ty, u nich se obì identity prolínají, mùeme orientaènì rozdìlit do dvou základních skupin. Do první patøí buddhisté, kteøí
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se narodili v rùzných idovských rodinách,
od tìch, kde náboenský judaismus nehrál
témìø ádnou roli, a po ortodoxní chasidské rodiny. Lidé patøící do této skupiny se
identifikují s idovstvím hlavnì na etnickém
základì, ale postoje k náboenskému judaismu se pohybují v iroké kále od úcty, pøes
shovívavost a k otevøenému nesouhlasu.
Druhou skupinou jsou lidé, u kterých
vedle buddhismu hraje náboenskou roli
i judaismus. Jejich náboenská praxe a intelektuální reflexe náboenských témat v sobì spojuje obì tradice. Asi jsou to právì
oni, pro které se nejvíce hodí oznaèení
JUBU. Vìtinou jejich náboenské putování
zaèalo pøechodem od judaismu k buddhismu a po nìjaké dobì následovalo znovuobjevení judaismu, ani by pøestali být
buddhisty.
V praxi to vypadá tak, e JUBU slaví
idovské svátky a èastokrát jsou aktivní
v idovských komunitách, ale na druhou
stranu intenzivnì praktikují a èasto i vyuèují
rùzné formy buddhistické meditace v buddhistických centrech. Také slavení idovských svátkù není jen soukromou záleitostí,
která by se odehrávala mimo buddhistickou
komunitu. 11 V nìkterých buddhistických
centrech se slaví hlavnì Pesach a abat
a nìkde dokonce i ostatní idovské svátky.12
V této skupinì se nachází i nìkolik rabínù. Jedním z nich je rabín a sensei13 Don
Singer, který se od sedmdesátých let intenzivnì vìnoval zenové meditaci. Obdrel
Dharmu od róiho Tetsugena a stal se asi
prvním idem, který je jak rabínem, tak senseiem.
Jak dvojí náboenská identita buddhismus-judaismus vypadá v praxi, ve své

knize14 hezky popisuje Sylvia Boorsteinová.
Propojení obou náboenství v její osobì je
velmi tìsné, pøesto se vak nejedná o nìjaké nové náboenství vzniklé smíením buddhismu a judaismu. Pøíkladem jejich symbiózy mùe být aplikace hermeneutického
rámce buddhismu na symbolický rámec
judaismu pøi interpretaci idovských textù.
V tomto smyslu napøíklad vytváøí buddhistický pøeklad 121. almu 15 nebo
vyuívá verù z Tanachu (idovská Bible)
èi Siduru (modlitební kniha) k získání hlubího vhledu do buddhistické nauky.16 Na
druhou stranu potom popisuje, jak se jí pøi
intenzivní meditaèní praxi spontánnì vynoøují vere a obrazy z idovských textù,
nebo jak jí urèitý vhled do buddhistického
pojetí skuteènosti spontánnì otevírá porozumìní napø. veri z Tóry.
Je zøejmé, e kadý jednotlivec, který se
z náboenského hlediska povauje za ida
i buddhistu, tak mùe èinit hned z nìkolika
dùvodù. Ale vichni se v rùzných ohledech
cítí doma právì v obou náboenských
tradicích zároveò a ádný z nich by se neidentifikoval pouze jako id èi pouze jako
buddhista.

Závìr
Termín JUBU se zatím nenachází ani
v Encyclopedia Judaica ani v International Encyclopedy of Buddhism. Zda se
v nìkteré z nich objeví, záleí na tom, do jaké
míry bude pro obì náboenství tento fenomén znamenat nìco signifikantního. Pro
judaismus se zajímavým ji stal, a to hlavnì
z toho dùvodu, e pøi úplném rozchodu s náboenským judaismem pøedstavuje ztrátu
silnì spirituálnì motivovaných jedincù, kteøí
by jinak mohli v mnohém
souèasný judaismus obohatit. Do jaké míry je
a bude pro západní buddhismus formativní zprostøedkovaná pøítomnost
nìkterých aspektù idovské tradice, zùstává otázkou.
Jisté vak je, e termín
JUBU oznaèuje specifickou skupinu lidí, kterou je
moné vnímat z jedné strany jako zvlátní fenomén
v rámci idovské tradice
zaloený na irokém vymezení idovské identity èi
z druhé strany jako fenoMeditace v idovském meditaèním centrum Makor Or, které zaloil
mén v rámci západního
rabín Alan Lew roku 1999.
Foto: http://www.makor-or.org
buddhismu, který spojuje
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Sylvie Boorsteinová
a duchovní mylení na nìkolika rovinách
Spojení mylenek judaismu a buddhismu mùe být ilustrováno na úryvku ze
slavné knihy Sylvie Boorsteinové To je
legraèní: nevypadá jako buddhista:
Sobì øíkám: Bùh vládne, Bùh vládl.
Bùh bude vládnout navdy.
Svým vnukùm øíkám: Vechno, a je
to cokoli, je v poøádku. A my se budeme
snait, jak to nejvíce pùjde, abychom napravili vechno, co je pokaeno.
Buddhistickým studentùm øíkám:
Kosmos je zákonitý. Karma je pravdivá. Vechno se vyvíjí z jediného navzájem propojeného zdroje. Nic není
oddìleno od nièeho jiného. Budoucí
události závisejí na naich souèasných
èinech. Ctnost je povinností; jsme odpovìdni jeden za druhého. Na vem záleí.
Sylvia Boorstein, That´s Funny, You Don´t
Look Buddhist: On Being a Faithful Jew and
a Passionate Buddhist,
Harper Collins San Francisco, 1996,
str. 58-59, pøeloil Zdenìk Vojtíek.

uím poutem nemalou èást jeho stoupencù.
n

Poznámky
1 KAMENETZ, Rodger, The Jew in the Lotus (San Francisco: HarperCollins 1994).
2 Protoe není jednotný úzus pro psaní poèáteèního 
respektive , volím velké . Pravidlo o psaní 
v pøípadì, e se jedná o národnostní aspekt a , jedná-li se o pøísluníky idovského náboenství, je neaplikovatelné, protoe v mnoha pøípadech není moné
rozliit národní a náboenskou identitu.
3 KAMENETZ, The Jew in the Lotus, str. 7.
4 WILLIAMS, Duncan Ryuken, QUEEN, Christopher S.
(eds.), American Buddhism: Methods and Findings in
Recent Scholarship (Great Britain: Curzon Press 1999),
str. 95.
5 Viz kapitola So Many Buddhist Teachers are Jewish
v LINZER, Judith, Torah and Dharma: Jewish Seekers
in Eastern Religions (J. Aronson: Northvale, N.J.), str.
319-321.
6 LINZER, str. 319.
7 LINZER, kapitoly The Spiritual Path a The Modern
Person Embarks on the Journey to the East, str. 11-32.
8 LINZER, str. 139.
9 WILLIAMS & QUEEN, str. 94.
10 KAMENETZ, str. 147.
11 LINZER, str. 319.
12 LINZER, str.. 138.
13 Titul sensei (uèitel) získává ten, jemu byla pøedána
Dharma poté, co u nìj uèitel shledal dostateènì hluboký
vhled do buddhistického uèení.
14 BOORSTEIN, Sylvia, That´s Funny, You don´t Look
Buddhist: On Being a Faithfull Jew and a Passionate
Buddhist (San Francisco: HarperCollins 1998).
15 BOORNSTEIN, str. 79.
16 BOORNSTEIN, str. 57-58, 99 aj.
Bc. Ale Koukal je tìsnì pøed absolvováním religionistiky na Filozofické fakultì Univerzity Karlovy v Praze, zamìøuje se na judaismus, na souèasnou spiritualitu
a na mezináboenské vztahy.
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Svìdkové Jehovovi a otázka krve

ÈÍ VOLBA
A ÈÍ SVÌDOMÍ?
Michal Malý

Svìdkové Jehovovi jsou jako skupina známí svým odmítavým postojem ke krevním transfuzím. Málo se vak ví, e mnozí z nich se
ocitli v pasti vlastního náboenského systému, a aèkoli s naukou
o odmítání krve nesouhlasí, nemohou svùj odliný názor veøejnì
zastávat.
Postoj svìdkù Jehovových k lékaøství
Historické pozadí
a krvi se postupnì vyvíjel pøes mnoho zceRozvoj transfuzní medicíny umonilo po- la protichùdných názorù. První prezident
chopení antigenních vlastností krve, které Spoleènosti Stráná vì pastor Russell ve
zapoèalo objevem krevních skupin dr. Ján- svém komentáøi k biblické knize Skutkù
ským v roce 1907. Pokraèovalo dalími vý- (15,29) uvádí, e se jednalo o naøízení èasozkumy v 1. polovinì 20. století a k objevu vì omezené na situaci v 1. století po Kristu.
Rh faktoru v roce 1940 (Landsteiner a Wie- (Svìdkové Jehovovi tento text pouívají
ner), který definitivnì odstartoval iroké jako jeden z klíèových biblických textù pro
pouití krve v lékaøství.
odùvodnìní zákazu pøijímání krve.)
Nìkteré milníky vývoje nauky SJ o krvi
1892

1923
1940
1945
1949
1952
1954
1958
1961
1961
1963
1964

První zmínka týkající se otázky krve ve Stráné vìi. Russellùv názor byl, e
pøíkaz v knize Skutkù v 15. kapitole byl èasovì omezený a e jeho úèelem bylo
podpoøit jednotu pøi pøechodu ze idovského vìku do Køesanské éry. (Watchtower, vol. 13, No. 2, 1892, p. 349-352)
Èlánkem s titulem Oèkování je podvod zaèal odpor Spoleènosti Stráná vì
k oèkování. (Golden Age, vol. 4, 1. 3. 1923, p. 211)
Zpráva o doktorovi, který daroval ètvrtinu své vlastní krve bìhem pohotovosti. Je vykreslen jako hrdina. (Consolation, vol. 21, 25. 12. 1940, p. 19)
Transfúze krve a krevní produkty jsou oficiálnì zakázány jako pohanské
a Boha znesvìcující. (Watchtower, vol. 66, No. 13, 1945, p. 198-201)
O transplantacích orgánù je pojednáváno jako o pøijatelných zázracích moderní chirurgie. (Awake!, vol. 30, No. 24, 1949, p. 19-20)
V dopise z 15.dubna 1952 je oèkování, napø. proti netovicím, nyní oficiálnì
dovoleno. (Watchtower, vol. 73, No. 24, 1952, p. 764)
Krevní séra jsou patná. (Awake!, vol. 35, No. 1, 1954, p. 24)
Krevní sérum je v poøádku. Napø. antitoxin proti zákrtu nebo gamaglobulin
mohou být uity jako vìc osobního rozhodnutí. (Watchtower, vol. 79, No. 18,
1958, p. 575)
Pøijetí krve nebo zakázaných krevních produktù je postihnutelné vylouèením.
(Watchtower, vol. 82, No. 2, 1961, p. 63-64)
Rysy osobnosti, pohnutky ke spáchání vrady a sebevrady jsou pøenáeny
krví. (Watchtower, vol. 82, No. 18, 1961, p. 564)
Krevní sérum je patné. Rozhodnutí z roku 1958 je zmìnìno. Jakákoliv frakce
krve je nyní pokládána za ivinu a zakázána. Rozhodnutí neplatí pro oèkování.
(Watchtower, vol. 84, No. 4, 1963, p. 121)
Krevní sérum je v poøádku. Pouze o 21 mìsícù pozdìji se postoj znovu zmìnil.
Ètvrtý naprostý obrat bìhem nìkolika let. (Watchtower, vol. 85, No. 22, 1964,
p. 680-683)
Dokonèení v rámeèku na protìjí stranì.
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Poèátkem nauky o krvi bylo jmenování
C. J. Woodwortha, známého extrémními
osobními názory na vìdu a medicínu, redaktorem èasopisu Zlatý vìk (dnení Probuïte
se!). Od roku 1923 a do jeho smrti v roce
1951 mìli Svìdkové Jehovovi oficiálnì zakázáno oèkování. Tento absolutní zákaz
trval i pøes to, e postupem let se ji nìkteré
typy oèkovacích látek z krve ani nevyrábìly.
Zákaz oèkování napøíklad proti netovicím stál pravdìpodobnì mnohé svìdky
Jehovovy ivot, nebo jen v USA bylo zaznamenáno v roce 1921 sto tisíc pøípadù
s úmrtností a 40%. V nìkterých státech
nemohly dìti svìdkù Jehovových bez oèkovacího prùkazu navtìvovat koly. Závaná
omezení organizaci svìdkù Jehovových nastala po 2. svìtové válce kvùli nemonosti
jejích zástupcù vycestovat do nìkterých
zemí. V roce 1952 byl zákaz oèkování oficiálnì odvolán, a oèkování pøestalo být povaováno za jedení krve a pøirovnáváno ke
smilstvu.
Mezitím byly v roce 1945 Stránou vìí
oficiálnì zakázány transfúze krve a pøijímání
produktù z krve jako pohanské a Boha znesvìcující. V prùbìhu dalích let se ukazovalo, e je problematické dodrovat
absolutní zákaz pøijímání jakékoliv èásti
krve, a byla vydávána rozhodnutí, které
èásti krve smí køesan pøijmout na základì
tzv. vlastního svìdomí a které nikoli.
Ohlednì pøijímání krevního séra v letech
1954 a 1978 dolo nejménì estkrát k naprosté zmìnì mezi jejich zákazem a povolením. Obdobnì tomu bylo i s transplantacemi orgánù, které byly støídavì oznaèovány za zázraky moderní chirurgie a kanibalismus. Je tøeba mít na mysli, e od roku
1961 bylo Stránou vìí jasnì ustanoveno,
e pøijímání krve a nepovolených produktù
z krve je zøeknutí se víry a má být potrestáno
exkomunikací. A tak bylo - a je dodnes dosaeno, aby se svìdkové Jehovovi mìnícími se a mnohdy protichùdnými pokyny
stále øídili.
Pøenáí krev rysy osobnosti?
Svìdkové Jehovovi pouívají tendenèní
a mnohdy zcela chybné a nevìdecké argumenty pro podporu svých iracionálních postojù. V dobì zákazu oèkování Spoleènost
Stráná vì napøíklad tvrdila, e neexistují
takové vìci jako je vzteklina, a e pùvodcem mnoha infekèních chorob je hliníkové
nádobí. Toto bylo také dokumentováno
v mnoha karikaturách, které vycházely v této dobì v èasopise Zlatý vìk. Pozdìji pøila
Spoleènost Stráná vì s vìdeckým ná-
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zorem, e krví se pøenáejí rysy osobnosti
a sklony ke patnému jednání jako tøeba
k vradì a e tak mùe dojít k transplantaci cizí osobnosti.
Jaká je pravdìpodobnost pøenosu
viru HIV transfúzí?
Objev AIDS v roce 1981 poskytl Spoleènosti
Stráná vì argument k vytvoøení a panické
fobie z této nemoci mezi svìdky Jehovovými. Tato fobie trvá dodnes, nebo svìdkové nejsou ve své literatuøe vyváenì informováni o skuteèných rizicích. Souèasné
postupy testování krve v transfúzních stanicích vyspìlých zemí posunuly riziko nákazy krví virem HIV z 1:100 podaných transfúzních jednotek v roce 1983 na hodnotu
1:1 800 000 v roce 2001.1 V Èeské republice
je díky nízké prevalenci AIDS v populaci
riziko jetì mnohem nií. 2
Je tento (ne)souhlas
informovaný a svobodný?
Pøi odmítání transfúzí krve svìdkové Jehovovi argumentují pøed právníky a lékaøi
svým právem na svobodný a informovaný souhlas (nesouhlas) s léèbou, daným
nejvyími právními normami. 3 Je jistì
ocenìníhodné, e z èásti díky tomuto postoji dolo k pokrokùm v transfúzní medicínì, nebo mnozí lékaøi se snaí poadavku
svìdkù vyhovìt. Na druhou stranu vak
vìtina lékaøù netuí, e se nejedná ani
o svobodný ani o informovaný nesouhlas.
Kadé rozhodnutí je ovlivnìno informacemi a urèitým tlakem okolí. V tomto pøípadì vak systém, ve kterém se svìdkové
Jehovovi nacházejí, vytváøí nepøimìøený
tlak, a je tak zpochybnìno, zda se vùbec
o svobodné rozhodnutí mùe jednat. Tzv.
vlastní svobodné rozhodnutí jednotlivce
je podmínìno faktory, které mohou stát
mnohem výe ne zachování vlastního ivota. Je to trest exkomunikace, který s sebou nese zpøetrhání nìkdy jediných pøátelských vazeb, které jedinec má, se vemi
sociálnì-ekonomickými dùsledky. Je to hrozba znièení v Armagedonu - pøi Boím soudu
- kvùli nedodrení pøíkazu. A je to pøedevím
fakt zøeknutí se víry, a tím zklamání Boha
i pøátel. Takové svobodné rozhodnutí smí
být správnì uèinìno jedinì v souladu se
souèasnými - a jak bylo ukázáno výe - neustále se mìnícími názory Spoleènosti Stráná
vì. e je to pouze výsledek doktríny
Spoleènosti a nikoli skuteèný svobodný názor jednotlivce, uèinìný na základì vlastního svìdomí, dokládá fakt, e pokud
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Stráná vì ustoupí od nìkterého ze
zákazù, nestává se, e by nìkdo ze
svìdkù Jehovových trval na døívìjím irím omezení v léèbì (napø.
dnes ji povolené transplantace
orgánù nebo pøijímání koagulaèních
faktorù z krve pøi hemofilii). Na základì jakého svìdomí se tedy jednotlivec rozhoduje? Je to skuteènì jeho
svìdomí a jeho svobodná volba,
nebo je to imputované svìdomí
organizace?
Rozhodnutí není ani informované. Svìdkové Jehovovi sice budí
pøed lékaøi dojem dobøe informovaných laikù, ale znalosti, které o transfúzní medicínì mají, jsou tendenèní
a jednostranné. Ve svých publikacích jsou vyuèováni pouze o rizicích
transfúzí, a jsou jim pøedkládány
pøedevím pøíklady úspìnì vyléèených jedincù bez pouití krve. O skuteèných rizicích získání infekèní
choroby z krve a o procentuálním
riziku smrti nejen e nemají tuení, ale

Karikatura uveøejnìná v èasopisu Zlatý vìk
v roce 1939 (Golden Age, vol. 20, 31. 5. 1939). Jako
mnoho jiných obdobných karikatur z tohoto období
se snaí vtípit strach z oèkování.

Nìkteré milníky vývoje nauky SJ o krvi (dokonèení z protìjí strany)
1966
1967
1978
1980
1994
1995

1997
1997

2000

Krevní transfúze je pøirovnána ke kanibalismu. (Watchtower, vol. 87, No. 13,
1966, p. 401)
Transplantace orgánù jsou podobné kanibalismu. Darování orgánù je nyní
dùraznì zakázáno. (Watchtower, vol. 88, No. 22, 1967, p. 702)
Pacienti s hemofilií se oficiálnì dozvídají, e mohou pøijmout léèbu s krevními
frakcemi. (Watchtower, vol. 99, No. 12, 1978, p. 30-31, Stráná vì 11, 1989)
Transplantace orgánù ji dále nejsou povaovány za kanibalismus, a starí
nemají podnikat právní kroky proti svìdkùm, kteøí mají transplantován nìjaký
orgán. (Watchtower, vol. 101, No. 6, 1980, p. 31, Stráná vì 1. 6. 1982, str. 32)
Mladí lidé, kteøí dali Boha na první místo - èlánek o mladých Svìdcích, kteøí
zemøeli proto, e nepøijali krev. (Probuïte se!, vol. 75, No. 10, 1994, p. 3-15)
Svìdkové mohou za jistých podmínek vrátit zpìt do tìla svoji vlastní krev.
Akutní normovolemická hemodiluce a metoda sbìru vlastní krve pomocí CellSaveru jsou pøípustné. Tyto metody v sobì zahrnují krátké uskladnìní krve
mimo tìlo. (Stráná vì, vol. 116, No. 15, 1995, p. 30)
Daniel Sydlik, èlen vedoucího sboru, nezareagoval na výzvu k podpoøe reformy v otázce krve. 23. února byla zaloena webová stránka Nové svìtlo
v otázce krve (angl.).
Spoleènost Stráná vì toleruje svìdkùm Jehovovým v Austrálii pøijmout novou
léèbu, která zahrnuje transfúzi bílých krvinek. Ty jsou ale jetì stále na seznamu
zakázaných produktù z krve. Procedura se jmenuje autografting a má charakter spíe transplantace ne transfúze (týká se leukocytù CD34+) - Arch Intern
Med. Vol. 157 (15), p. 1753-1757.
Spoleènost Stráná vì zavádí významnou zmìnu v nauce o krvi: ...Pokud
vak jde o frakce tìchto základních sloek, musí se kadý køesan po dùkladném rozjímání spojeném s modlitbou rozhodnout sám na základì svého svìdomí. To poskytlo podklad k pøijímaní roztokù na bázi hemoglobinu pøenáejících kyslík. (Stráná vì, vol. 121, No. 12, 2000, p. 29-31)

Pokud není uvedeno jinak, vechny publikace vydala Spoleènost Stráná vì nebo nìkterá její
pøidruená asociace, zejména: Watchtower Bible And Tract Society of New York, Inc., International Bible Students Association Brooklyn, New York, USA, Watchtower Bible And Tract Society
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jsou také vyuèeni argumentùm lékaøù
o pøedání tìchto informací vzdorovat.
V dnení dobì drtivá vìtina svìdkù Jehovových ije v iluzi, e úplnì vechny situace se dají vyøeit bez pouití krve, pokud
naleznou správného lékaøe. Otázkou
k diskuzi je, zda takový svobodný a informovaný (ne)souhlas zapadá do výkladu
zmínìných nejvyích právních norem a zda
je správné jej v tomto pøípadì pøijmout.
Souèasnost a disidentské hnutí
V 90. letech minulého století dospìla nauka
Spoleènosti Stráná vì o krvi do absurdní
a zcela nekonzistentní roviny. Jednìmi ústy
toti tvrdí, e svìdkové Jehovovi dodrují
Boí zákon o zákazu pøijímání krve, a zároveò
vyjmenovává desítky jednotlivých sloek
krve a postupù s krví, které mohou svìdkové na základì svìdomí pøijímat. Svìdkové Jehovovi tak nepøijímají krev a zároveò
pøijímají krev. Díky rozvoji informaèních
technologií, zvlátì Internetu, mohlo v roce
1997 vzniknout a nadále mezinárodnì roziøovat svoji èinnost disidentské hnutí mezi
svìdky Jehovovými (viz http://www.krev.
info a http://www.ajwrb. org).
Tito svìdkové
zjistili, e se ji nemohou dále podøizovat této zhoubné
nauce, ale e díky
mnoha vazbám musí
zùstat uvnitø orgareformního
nizace. O situaci by- Logo
hnutí
ly publikovány èlán- www.krev.info.
ky ve významných
lékaøských èasopisech. 4 Svùj postoj tlumoèili i nejvyímu ústøedí svìdkù Jehovových v Brooklynu - tzv. vedoucímu
sboru. Odpovìdí na aktivity tohoto reformního hnutí bylo dalí uvolnìní v nauce.
Od roku 2000 nesmí svìdek Jehovùv pøijímat pouze celou krev a ètyøi hlavní sloky
krve - plazmu, èervené a bílé krvinky a destièky. Naopak smí pøijímat jakoukoliv frakci
z tìchto základních sloek krve. Smí pøijímat jakoukoliv frakci z plazmy, jako jsou tøeba koagulaèní faktory nebo imunoglobuliny.
A smí pøijímat jakoukoliv frakci vyrobenou
z ostatních sloek krve, a to vèetnì hemoglobinu, slouèeniny pøenáející v organizmu
kyslík.
Prognóza
To, e Spoleènost Stráná vì povolila pøijímat hemoglobin, je velkým pøíslibem do
budoucnosti. V plné nahotì to také ilustruje absurditu celé této doktríny. Pokud by-
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chom pøirovnali èervenou krvinku ke kulièce rybízu, je to jako
zakázat jíst rybíz vcelku, ale pøitom umonit
sníst vekerý obsah
rybízu bez tenké slupky. V podobném pomìru je hemoglobin k èervené krvince - tvoøí
Schéma publikované ve Stráné vìi z 15. 6. 2004, oficiálním èasopise svìdkù Jehovových.
toti 97% hmotnosti
krvinky. A nakonec lze
sníst i samotnou tenkou slupku, nebo se Poznámky
1 Jetì nikdy nebyla zásoba krve ve vyspìlých zemích
ji nejedná o základní sloku, ale o její fraktak zdravotnì nezávadná jako je tomu dnes. Zatímco
ci.
v roce 1983 se riziko pøenosu HIV krví pohybovalo
kolem 1:100 podaných transfúzních jednotek, v roce
Ji nìkolik let se v klinických zkoukách
2001 kleslo na hodnotu 1: 1 800 000. Krev je dnes tak
pouívají pøípravky s bovinním hemoglobezpeèná, e klasické zpùsoby hodnocení riziko
nákazy prakticky neprokáí a pro dnení odhady rizika
binem. A zdá se, e narozdíl od synteticky
pøenosu HIV, HBV a HCV se vychází z matematických
vyrobených pøenaeèù kyslíku na bázi
modelù. Citováno z: Busch M P, Kleinman S H., Nemo
G J., Current and Emerging Infectious Risks of Blood
fluorokarbonù, které jsou toxické, se moTransfusions, JAMA, Vol. 289, 2003, No. 8, p. 959-961.
hou dostat do bìného pouití pøedevím
2 V Èeské republice je u dárcù krve od dubna 2003 povinv akutní medicínì. Nejdále jsou v tomto
né testování HIV-1 antigenu (HIV p24Ag), doplòující
dosavadní testování anti-HIV-1,2. To pøináí zkrácení
zkouení látky Hemopure© a Polyheme ©.
diagnostického okna HIV infekce o 4,4-7 dní. ReziduálV odborné literatuøe je také ji zdokumenní riziko pøenosu HIV infekce transfúzí se odhaduje na
0,33 a 2,5 na 1x106 odbìrù. Vzhledem k nízké prevatován pøíklad pouití takové látky na palenci HIV infekce v Èeské republice je pøedpoklad záchy5
cientce z øad svìdkù Jehovovových.
tu pozitivního vzorku nejvíce 1x za 40 let pøi zvýených
nákladech na testování. Citováno z: Masopust J., RoèPøedstavitelé svìdkù si nepochybnì
ková R. Význam rozíøení screeningového vyetøení
uvìdomují, e zastávají chybnou nauku,
HIV infekce u dárcù krve a krevních sloek v Èeské rea pravdìpodobnì doufají, e pokroky v lépublice, Trans. Hemat. dnes, 9, 2003, No. 2, p. 59-64.
3 Napø. Úmluva o lidských právech a biomedicínì,
kaøství umoní, aby tyto nové postupy na96/2001 Sb m.s., èlánek 5: Jakýkoli zákrok v oblasti
hradily klasické transfúze. Tím by mohla být
péèe o zdraví je mono provést pouze za podmínky, e
k nìmu dotèená osoba poskytla svobodný a informovanauka o zákazu krve nenápadnì odsunuta
ný souhlas. Tato osoba musí být pøedem øádnì infordo zapomnìní tak, jako to ji Spoleènost
mována o úèelu a povaze zákroku, jako i o jeho dùsledcích a rizicích 
Stráná vì uèinila s mnoha jinými nauka4 Muramoto O., Bioethics of the remi, vèetnì neúspìfusal of blood by Jehovahs Witnessných pøedpovìdí Armaes: Part 1. Should bioethical deliberation consider dissidents views? J Med
gedonu. Pokud vak
Ethics. 1998 Aug; 24(4): 223-30. Repokrok pùjde pomaleji,
view. Erratum in: J Med Ethics 1998
Dec; 24(6):375.
dojde pravdìpodobnì
5 39-letá svìdkynì Jehovova se
k dalímu rozvoji refordostala do ohroení ivota v 31 týdnu
tìhotenství následkem odluèování plamního hnutí mezi svìdcenty provázené tìkou anemií. Ztráta
ky Jehovovými, a Spokrve vedla k poklesu hemoglobinu pod
leènost Stráná vì se
3 g/dL (normální hodnoty hemoglobinu u zdravé eny jsou mezi 12-16
stejnì nevyhne tomu,
g/dL). S takto nízkou hodnotou hemoèeho se bojí nejvíce globinu statisticky umírá 50 a 95%
pacientù. Pacientka akceptovala poprohraným soudním
dání (transfúzi) roztoku na bázi hesporùm s pozùstalými
moglobinu (PolyHeme©), který jí zachránil ivot. Citováno z: Cothren CC,
a obrovské finanèní
Moore EE, Long JS, Haenel JB, Johnzátìi, kterou to pøinese.
son JL, Ciesla DJ. Large volume polyTo je pravdìpodobnì
merized haemoglobin solution in a Jehovahs Witness following abruptio
Svìdkové Jehovovi mohou
poslední dùvod, proè
placentae. Transfus Med. 2004 Jun;
pøijímat transfúzi bovinního hetato absurdní politika
14(3):241-6.
moglobinu  pøípravek Hemoptrvá dosud, a proè se
ure©firmy Biopure.
v pasti vlastního náboenského systému ocitli i sami pøedstavitelé
Autor se angauje ve Spojenectví svìdkù Jehovových za
Spoleènosti Stráná vì.
n

reformu v otázce krve (http://www.krev.info). Je svìdek
Jehovùv a nepøeje si být vylouèen ze spoleèenství svìdkù - proto pouívá pseudonym Michal Malý. Redakce
Dingiru jeho pøání zùstat v anonymitì respektuje.
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Nové náboenství, navazující na zoroastrismus, pomalu upadá v zapomnìní

MAZDAZNAN
V ÈESKOSLOVENSKU
Jan astný

Mazdaznan (tj. mistrovská mylenka) je duchovnì zdravotní smìr zaloený zaèátkem 20. století
v USA Otto Hanishem. Kdo byl Otto Hanish? Dr. Otoman Zar-Adhust Ha´nish, Rab-Mag velechrámu El
Kharman, Kalantur mazdaznanského hnutí, dastur øádu Ghin-Ghan a kníe míru. Narozen v roce 1844
jako syn velvyslance v Persii (pøípadnì nevlastní syn L. N. Tolstého). Ve tøech letech byl dán na vychování do chrámu v pohoøí Ghin-Ghan (pøípadnì vychován potomky starých Pársù a absolvoval studium
v Anglii) a po 25 letech se vydal do svìta zvìstovat spásné uèení. Byl doktorem asi pìti vìdních
oborù, jako první jezdil v Americe automobilem a Henry Ford byl jeho uèedníkem, podobnì jako Edison, který pak po nìm pojmenoval árovku. Vynalezl také telefon, rádio a inicioval v USA boj za osmihodinovou pracovní dobu.1 To je oficiální ivotopis zakladatele Mazdaznanu.
Støízlivìjí verze hovoøí o Hanishovi jako
synovi lipského evce, narozeném mnohem
pozdìji (kolem 1880), který v mládí choval
ovce, ivil se velijak, proel nìkolik církví
a sekt, vìnoval se mesmerismu, mìl problémy se zákonem a pobyl i ve vìzení za zloèiny proti pøírodì a zneuívání chlapcù. Ji
v roce 1917 zmapoval Hanishùv vývoj spisovatel a novináø Upton Sinclair v jedné
z kapitol knihy Profits of Religion a poodhalil pozadí legend o Hanishovì ivotì.2
Mazdaznan je jedním z proudù pøelomu
19. a 20. století, jimi Spojené státy úspìnì
zásobovaly starý kontinent. Sekta se zaèátkem století rozíøila zejména v Nìmecku
a Británii, ale lóe vznikaly i v jiných zemích.

Otto Hanish.
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Mazdaznan u nás
Mazdaznan se snail vypadat jako smìr
navazující na stará náboenství, zejména
zoroastismus. Ji zaèátkem 20. let minulého
století ho podrobil kritice humanista Pøemysl Pitter.3 Prokázal, e tato sekta nemá se
zoroastrismem nic spoleèného. Pitter
výstinì kritizuje i mazdaznanskou ivotosprávu a vìdeckou dietetiku a egoistickou
etiku.Mazdaznan je náboenství sebezbonìní, náboenství svatého egoismu,
v nìm uslyíte mnoho pouèek o tom, jak
se v ivotì uplatniti, jak vyniknouti, jak se
státi veselým a zdravým, ale nièeho o obìti
pro druhé, o sebezapøení z lásky, o èinech
soucitu a skutcích milosrdenství. Dùleitìjí je otázka, jakou máte stolici a potíli se vám nohy. To pravím bez satiry a beze
ertu.
Ji tehdy se hovoøilo tom, e mazdaznan
je vlastnì jen zvlátním kompilátem jiných
reformích smìrù, duchovních a ozdravných
proudù, jógy, McFaddena, Horace Fletshera, Trinea, Mardena, theosofie, anthroposofie apod., spojený s kultem osobnosti zakladatele a kuchaøskými pøedpisy.
Velmi kritický byl k vùdcùm mazdaznanu
i Cyril Höschl, vydavatel z Klatov, duchovní i spoleèenský reformátor, bojovník proti oèkování a klasické medicínì (a dìdeèek
dneního místopøedsedy Psychiatrické
spoleènosti), zakladatel spolku Mazdaznan
v Klatovech a vydavatel èasopisu Mazdaznan, pozdìji Dobrá mylenka. Höschl
vydával ji pøed první svìtovou válkou nìkteré Hanishovy knihy a snail se z Mazdaznanu pøinést ètenáøùm to kvalitní, co
v nìm bylo mono nalézt. Kdy ale ji mìl
informací více a vìdìl, jak funguje praský

spolek Mazdaznan, pøejmenoval èasopis
i sdruení a vydal nìkolik velmi kritických
statí na adresu mazdaznanu. Vyèítal mu
mimo jiné i kult osobnosti, fanatismus,
obøadní roucha, monstrance, nepøátelskost
k zájmùm naeho národa apod.
Kdy se zde Mazdaznan objevil?
Dcery vedoucího praského sdruení Mazdaznan Jindøicha Súèka uvádìjí v rozhovoru
s Jaroslavem kvaøilem,4 e první veøejná
pøednáka o Mazdaznanu byla v roce 1923.
Není to pravda, ji v roce 1911 pøednáel
o Mazdaznanu Èechoamerièan Václav
Èervenka. Ve stejném roce mìl v Praze mít
vystoupení sám Hanish a ve stejném roce
je o Hanishovi a Mazdaznanu napø. nìkolik
èlánkù v èasopise Pøírodní lékaø. Ji pøed
válkou o Mazdaznanu psal zmínìný reformátor Cyril Höschl, po první svìtové válce
o nìm pøednáel A. S. Batìk (i kdy pozdìji
byl k nìmu také kritický) apod. Praské
i klatovské sdruení Mazdaznan bylo zaloeno v roce 1923, brnìnský spolek o nìco
pozdìji.
V èervenci roku 1923 pøednáí Hanish
v Praze o zdravotním a duchovním významu Mazdaznanu pro bílou rasu. V Èeskoslovensku pak pøednáí jetì nekolikát,
nejvìtí setkání jeho stoupencù bylo u nás
zøejmì v roce 1929, ve dnech 4.-11. srpna.
Vstupné prý bylo velmi vysoké.
O prùbìhu shromádìní vypovídá
úèastník, reportér èasopisu Pøítomnost:
Pompésnì se dostavil (Hanish) k shromádìní, obøadnì zdravil - oèekávající ctitele
pozvednutou levicí a pøesnì v ustanovenou
hodinu pøedstoupil pøed úèastníky. Odìn
v èervenavé roucho, vyráí tøikrát svùj po-
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zdrav: Freudigkeit, naèe celé
shromádìní
odpovídá jakýmsi exotickým pozdravem. Následuje hudba, mistr
zanotuje tralala
a celé shromádìní zpívá s ním,
napodobujíc
souèasnì prostocviky, které
Václav Èervenka,
první propagátor
zbavují èlovìka
mazdaznanu
veho bolu. Náu nás.
sleduje hluboké
dýchání a potom - ukolébavka. Hlavní
èíslo, mistrùv proslov, následuje. Vykládá
v nìm o úèelu prostocvikù, podle nìho se
cvièením posiluje láza pankreas, která
pøenáí na aludek, játra a støeva potøebné potence a elementy. Vykládá o pøíèinách aludeèních nemocí a jak je odstraòovat, naèe celé shromádìní vyzve,
aby se plácali po sedmém obratli. Tam je
zauzlina srdce a jen úder na toto místo
odstraòuje svìtobol. A lidé ovem pøedepsaný cvik provádìjí... Vedení praské-

ho sdruení Mazdaznan, manelé Súèkovi,
sedí Mistrovi po boku v obøadních rouchách.
Druhá polovina 20. let minulého století
zasadila sektì èetné rány. Mater superior,
Frieda Amann ze výcarského centra Aryana se zbláznila, èlenové nìkolika mazdaznanských støedisek se rozhádali o peníze
a v médiích se objevovalo mnoho informací
ze zákulisí sekty. V roce 1936 pak umírá sám
Hanish, a tím mazdaznan definitivnì upadá.
Nìkdy se dnes poukazuje na to, e Mazdaznan byl v Nìmecku zakázán nacisty (lipskou centrálu zákazu neuchránilo ani to, e
po roce 1933 vyzdobili chrám svastikami
a vzdávali úctu Hitlerovi), a tím se nemohl
rozvíjet, ovem v rozkladu byla i centra
v Británii, výcarsku i Spojených státech.
Skonèila i èinnost èeských sdruení. Dnes
jde o témìø neznámý smìr.
V Èeskoslovensku Mazdzanan nevzbudil velký rozruch, ani pozitivní, ani negativní jako napø. v Nìmecku, kde byl ji
v roce 1914 David Amman za pokozování
zdraví vyhotìn z Lipska a uchýlil se do
výcarska.

Symbol Slunce - mazdaznanská mandala
Starodávná nauka Mazdaznanu byla inspirována
a dále rozvíjena v dokonalé harmonii s naím
velkým dárcem ivota - Sluncem. Sluneèní paprsky nám pøináejí nejenom dùleité prvky ivota rùstu celé pøírody, ale i jemnohmotné èástice pro
ná duchovní vývoj. Proto symbol Slunce - mazdaznanská mandala - je ozdobou publikované mazdaznanské literatury.
Zamysleme se, co nám øíká, èím nás pouèuje tento mazdaznanský symbol Slunce s vyzaøujícími paprsky a vnitøním rovnoramenným køíem v kruhu.
Vnitøní rovnoramenný køí v kruhu pøedstavuje plnost zasnoubení Ducha Sv. s Hmotou. Jeho vertikální sloka pøedstavuje sestupování Ducha Sv. do hmoty, horizontální
sloka - hmotný svìt. Protoe jej pøetíná, znamená, e pøevaha Ducha pøekroèila støed.
12 nejvìtích paprskù vyzaøuje Vysokou Duchovní Hodnotu - Dokonalost. Vedle
velkých paprskù tvoøících Dokonalost je 12 trojic paprskù s vìtím paprskem ve støedu,
tj. celkem 4 x 3 trojice. Tyto trojice pùsobí na hrotech rovnostranného køíe ve smìru na
sever, jih, východ a západ. Také pùsobí v nekoneèné výce, hloubce, íøce i délce
a pøedstavují ètyøi mystické síly, které na hmotné úrovni reprezentují 4 ivly: zemi,
vzduch, vodu a oheò. Trojice jsou prostøedníky mezi svìtem relativního Bytí a Dokonalosti.
Horní dva kvadranty ve støedu Sluneèního disku pøedstavují nebeské oblasti, spodní dva oblasti hmotného svìta. To ve, doslova v--e, Ozaøuje Dokonalými Paprsky
Boské Lásky Mazdaznanské Slunce, Symbol nového ivota. Vichni, i kdy mnozí
neuvìdomnìle, jsou stále v Záøi, Svìtle, Pravdì, Lásce, Dokonalosti Mazdaznanského
Slunce.
Otmar Doleal a Rùena Hermanová, Mazdaznanská léèebná typologie,
Unitaria, Praha 1995, str. 12. Úryvek nebyl v redakci Dingiru jazykovì upraven.
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Dobrá mylenka - dobré slovo
- dobrý èin
Velký dùraz kladl Mazdaznan na typologie
osobnosti, frenologii, tvar lebky a tìla a také
na rasové teorie o nadøazenosti Árijcù.
Stìejní v mazdaznanském uèení byl správný dech, výiva, oèista, pùsty, eugenika
a rasové teorie. Nad dietologickými doporuèeními zùstává obèas rozum stát, napø.
spirituelnì zaloené dítì potøebuje do
osmi let sladkosti k tvorbì kostí,
rovnì cukr a èokoládu k podnícení láz.5 Konzumovat se mají
i praené skoøápky vajec, drcené
skoøápky moøských rakù, ústøic, také øíèní písek a je dobré obèas jíst tøeba i popel. V kuchyni i koupelnì
mazdaznance to mùe vypadat jako v mení
chemické laboratoøi, protoe v rámci vnitøní
èi vnìjí oèisty je potøeba pouívat rozlièné
pøípravky.
Velký význam v Mazdaznanu mìla také
hudba, písnì a rùzné popìvky sloené buï
pøímo Mistrem, nebo pøíznivci. Zpívala se
napøíklad skladba lázám vzruch.
Hanish vydával výivové a léèebné
pokyny na jednotlivé mìsíce - napø. na
pohlavní choroby staèí borùvky a angret.
Na kadý rok dával Hanish proroctví, napø.
rok 1929 mìl být v USA rokem blahobytu
(e to byl rok krize z krachu na burze není
tøeba pøipomínat).
Negativní aspekty Mazdaznanu nejsou
pøíli popsány, kromì rizik dechových cvièení, pùstù a výivových a zdravotních
doporuèení je zmiòován hlavnì rasimus.
Následující úryvek je z knihy Svìtový program nové civilizace. Redaktoøi tohoto
èeského vydání (z r. 1992) v pøedmluvì
uvádìjí, e tento program zahrnuje vechny pokyny, které je nutné uplatòovat v nové
civilizaci, a e vyjadøují zákony moudrosti
a mìly by být zárukou reforem, které je nutno zavádìt. V programu se hovoøí kromì
univerzálního návodu na spoleèenské zøízení i o tom, e rasovì podøadné ivly zpùsobují hroucení civilizace, rasovì èistí obyvatelé jsou pøíli dobromyslní a neprojevují
dostatek protitlaku rasovým ivlùm.
Do té doby budou vak míenci usilovat o to, aby vemi prostøedky udreli svùj
zhoubný vliv. Je proto povinností kadého
kulturního státu provést nutná opatøení
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v zájmu sebezáchovy. Bude tøeba svolat
vynalézavé lidi a vytvoøit bezpeèný obranný systém proti útoèným zbraním míencù.
Duch vynálezù rasovì èistých zkrotí útoènost míencù a nová civilizace se prosadí
o to rychleji. Duch vynálezù rasovì èistých
pøinese nové vynálezy svìtového významu
a ty se stanou poehnáním celému lidstvu...6
kola má zaloit svùj program na uèení
o rasách, tìlesnì a duevnì neschopní mají
dostat pokyny ke správné výivì a cvièení,
aby byli co nejdøívì normální, poèet lidí
duevnì ménìcenných je tøeba sniovat,
mají být zavedeny pracovní tábory apod.
Tento program poprvé vyel v roce 1932,
narozdíl od podobného programu - Hitlerovy knihy Mein Kampf - jeho vydavatelé ani propagátoøi problémy se zákonem
nemají a mohou pùsobit legálnì. O nutnosti spásy bílé rasy se zmiòují i èlánky Jindøicha Súèka.
Dnes sice propagátoøi nìkdy tvrdí, e
dìlení na rasy má jen duchovní význam, ale
pùvodní texty Mazdaznanu tomu nijak
nenapovídají: Indové se napøíklad nedovedou inteligentnì projevit, barevné rasy
jsou líné apod.
Mazdaznan ve vìtím rozsahu skonèil
skandály svých hlasatelù na pøelomu
20. a 30. let minulého století a zejména smrtí
zakladatele Otto Hanishe. Dnení èetí propagátoøi Mazdaznanu - je jich jen hrstka jsou obvykle dìti prvorepublikových mazdaznancù, zejména z pùvodního praského
a brnìnského centra, snaící se obnovit èinnost a vydávat literaturu. Kromì vydání
nìkterých knih v devadesátých letech
a nìkolika pøednáek vak vìtí aktivitu
nevyvíjejí. Vzhledem k jejich pokroèilému
vìku není pravdìpodobné, e by se Mazdaznan v budoucnu více íøil. Je typickým
pøíkladem vezahrnujících duchovních
a spoleèensko reformích proudù pøelomu
19. a 20. století, na které ji sedá prach.
n

Poznámky
1 Pionier des Neuen Zeitalters - Der Mazdzanan -Meister
- Dr. Otoman Zar Adhust Hanish:
http://mazdaznan.de/sonstige/o_z_a_ha.htm
2 Sinclairova kniha je i na internetu:
http://www.gutenberg.org/etext/1558.
3 PITTER, P., Mazdaznan, Sbratøení, 1924, è. 1.
4 KVAØIL, J., Co je to Mazdaznan, Teofakt, Brno 1990.
5 HANISH, O. Z. A., Staroperská nauka Mazdaznan Mazdaznanské panopraktikum, Brno 1998, s. 95.
6 HANISH, O. Z. A., Svìtový program nové civilizace,
Teofakt, Brno 1992, redakce Jaroslav kvaøil, Josef Orulík.

Jan astný (*1977) se vìnuje historii vegetariánství
a pùsobení vegetariánských organizací v Èesku. Na toto
téma publikuje v ÈR i v zahranièí.
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Desetileté snìmování nepøineslo zásadní obrat

SNÌM ÈESKÝCH
KATOLÍKÙ
Ivan tampach

Ve dnech 6.-10. èervence 2005 probìhlo na Velehradì dlouho pøipravované a oèekávané zasedání Plenárního snìmu øímskokatolické
církve v Èeské republice. Co takový snìm vlastnì je a co mùeme
èekat v tomto konkrétním pøípadì?
Základní podobou køesanské církve je roli veobecného snìmu pøevládlo jeho
místní církev obvykle zahrnující vechny pojetí jako reprezentativního poradního
køesany nìjakého území. V poèátcích shromádìní, které se koná pod pøedsedkøesanství to bylo vìtí mìsto a jeho nictvím papee a je ve svých rozhodnutích
blízké okolí. Po Milánském ediktu císaøe závislé na jeho schválení.
Konstantina z r. 313 se hranice lokálních
Snìmy èi synody jsou historicky dolocírkví upravily podle územnì správních jed- eny i na lokální úrovni. Také dnes mohou
notek Øímské øíe - diecézí. Pozdìji vznikla probíhat diecézní snìmy, na nich pod pøeduvnitø diecézí farní struktura a diecéze se sednictvím místního biskupa ordináøe zasdruovaly ve vìtí celky oznaèované na- sedají ostatní (pomocní, pøíp. i emeritní)
pøíklad jako církevní provincie, patriarchá- biskupové, knìí a zástupci laikù vybraní
ty atp.
podle devíti kritérií, jmenovaní ordináøem
Na rùzných tìchto úrovních nesl odpo- nebo volení rùznými slokami diecéze.
vìdnost za dílo církve (kázání, uèení, boho- I zde jde o pomocný a poradní orgán.
sluby, charitu) pøedstavený. Diecézi spra- Kánon 466 CIC3 øíká výslovnì, e jediným
vuje biskup, pozdìji vzniklé farnosti knìí zákonodárcem na diecézním snìmu je
(presbyteøi) ve funkci faráøù. Na vyích diecézní biskup, ostatní úèastníci mají
stupních organizace se uplatòovali metro- pouze poradní hlas.
politové, patriarchové a papeové. MonarJedním z mezièlánkù mezi lokálními
chický princip (zdùraznìní role jediného a veobecnými snìmy je plenární snìm. Na
pøedstaveného) doplòoval princip syno- nìm jednají zástupci diecézí, jejich bisdální, tedy spoleèné jednání a rozhodování. kupové jsou sdrueni ve statutární biskupVáha individuálních církevních vrchností ské konferenci. Ty se dnes obvykle pokrýa synodálních orgánù v rùzných èástech vají s územím státu. Biskupská konference
køesanského svìta a v rùzných dobách snìm svolává a stanovuje mu pøedsedu (se
kolísala.1
schválením Apotolského stolce). Zasedají biskupové ordináøi vech diecézí, pomocní biskupové, hodnostáøi podle stanoveTypy snìmù
ných kritérií (napø. generální vikáøi diecézí,
v dnení øímskokatolické církvi
Po rozdìlení hlavního køesanského proudu
v 11. století se chápala øímskokatolická
církev jako bezprostøední pokraèování
pùvodní církve. Sesterské církve na Východì naopak chápala jako rozkolníky. Akceptovala sedm veobecných snìmù (oznaèovaných rovnì jako ekumenické koncily
nebo synody), které se odehrály mezi
4. a 8. stoletím a k nim pøipojila kontroverzní
4. konstantinopolský snìm z let 869-870.
Své koncily, které probíhaly u jen na latinském Západì (poèínaje 1. lateránským po
dlouhé pauze r. 1123 a konèe 2. vatikánským
koncilem z let 1962-1965), pokládá za dalí
veobecné snìmy.2 Pøes jisté pokusy posílit
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rektoøi katolických univerzit na daném
území, dìkani teologických fakult apod.)
a dále mohou být také pozváni s hlasem
pouze poradním knìí a dalí vìøící (kánon
443).
Zdejí plenární snìm
Vzdálené pøípravy ke snìmu zaèaly roku
1996. Tehdy zaèala pracovat devítièlenná
pøípravná komise a ve farnostech a jiných
církevních útvarech vznikaly snìmovní
krouky. V rùzných obdobích jich pracovalo mezi dvìma a tøemi sty v pøiblinì tøech
tisících farností a v desítkách øeholních
spoleèenství. Nìkteré z nich se pustily do
odváné analýzy a hýøily tvùrèími nápady.
Ve bylo filtrováno po cestì na vlastní snìm
v komisi a sekretariátu snìmu.
První zasedání probìhlo ve dnech
6.- 12. 7. 2003 na Velehradì. Z 91 delegátù
bylo 30 laikù, muù i en zvolených v jednotlivých diecézích. Podle oficiální tiskové
zprávy z 11. 7. 2003 pøedmìtem diskuse bylo
pùsobení knìí ve farní správì i ve spoleènosti, zapojení laikù v aktivitách církve,
potøeba permanentního vzdìlávání v církvi na vech úrovních, význam a vyuití kulturního dìdictví církve, ale také tìkosti,
které s sebou péèe o tyto památky nese.
Zdùraznìna byla pøedevím vùle nabízet
kvalitní duchovní alternativu pro souèasného èlovìka vystaveného tlaku konzumního svìta, podporovat charitativní a humanitární pomoc potøebným a podle moností pøispívat k rozvoji kultury, etiky, výchovy a vzdìlání v èeské spoleènosti. Poté
pøipravovaly odborné komise sloené
z èlenù snìmu materiály pro letoní druhé
zasedání.
Druhé zasedání snìmu projednávalo
dokument, který je výsledkem letitých pøíprav v terénu a pak v posledních dvou letech v odborných komisích. Má 132 stran
a jmenuje se ivot a poslání køesanù
v církvi a ve spoleènosti.4 V úvodu se mimo
jiné hodnotí uplynulá desetiletí. Snìm se
podle oèekávání pøihlásil ke 2. vatikánskému snìmu a k úsilí o aplikaci jeho reforem
v èeských pomìrech. V oddílu Církev dnes
je øeè o tom, e je tøeba ukonèit neefektivní
a nedospìlé stahování se do ochranné
ulity a uvádí se tam, e církev chce proto
usilovat o partnerský dialog a smíøení
se zmìnìným svìtem (èl. 14).5 Partnerství
neznamená mìkkou povolnost. Zdejí
církev si dodala odvahu a mluví v dokumentu o postupující totalitì konzumu,
materiálního blahobytu, zábavy a lhostejnosti (èl. 15).

82

Oddíl Vnitøní ivot církve vychází
z dynamického pojetí církve, která se uskuteèòuje ve ètveré slubì.6 Oficiální dokument bere s respektem na vìdomí, e vedle
tradièní struktury pùsobí malá církevní
spoleèenství, èasto na ekumenickém základì. V kapitole vìnované laikùm se pøipoutí
jejich aktivní a profesionální úèast na pastoraci. V èásti vìnované knìím se doèteme
to, po èem se u dlouho volalo, e toti na
klesající poèet knìí v pastoraci nelze reagovat pouhým pøidáváním dalích farností knìím do správy. Jejich úkolem není
pouze zajistit konání bohoslueb, ale pøedevím formovat farní spoleèenství. Stejnì potøebné je disponovat vìøící k pøijetí
reálné pastoraèní situace i spoluodpovìdnosti za ni (èl. 33).
Oddíl vìnovaný liturgii a pastoraci je
zajímavou teologickou reflexí, ale nepøináí
nìjaké nové praktické výsledky. V èl. 130
upoutá povzbuzení k netradièním podobám
shromádìní, napøíklad s úèastí lidí, kteøí
jsou otevøeni hlubím hodnotám ivota
a jejich pøesanosti, i kdy nemají ádnou
vazbu na církev. Míní se mimo jiné staøí lidé
bez vyznání v domovech dùchodcù, lidé
postiení katastrofami, kterým mùe a má
být nabídnuta duchovní pomoc, ti, kteøí
proívají smutek z odlouèení, rozvodu,
z toho, e dìti odely z domu, ze ztráty práce,
z projevù rasismu, xenofobie apod. Uvádí
se napø. monost zvlátního setkání mladých lidí v kostele o tìdroveèerní noci.
Snìm poèítá na dalí období s mírným
poklesem poètu aktivních vìøících i s mírným poklesem poètu ordinovaných sluebníkù církve (èl. 151). Je otázkou, nakolik je
to oèekávání realistické. Ocenìní si zaslouí
výzva soubìnì rozvíjet nìkolik zpùsobù
pastorace (pastoraèních stylù) odpovídajících místním podmínkám (èl. 156). Snìm
místy vìcnì hodnotí pastoraèní situaci
(napøíklad v oblastech historicky poznamenaných odsunem Nìmcù), místy pøejímá
pomluvy fabrikované ultrakonzervativními
církevními skupinami (napø. o domnìlém
zámìrnì protirodinném tlaku nìkterých feministických a homosexuálních organizací).
Oddíl základního snìmovního dokumentu vìnovaný církvi v souèasném svìtì
se vìnuje irím spoleèenským otázkám. Je
bezzubý, politicky opatrný, daleko zaostávající za odvánými hodnoceními a výzvami
minulého papee Jana Pavla II. Jde spíe
o neúèinné moralizování ne o uplatnìní
prorockého charismatu církve. Je vak tøeba ocenit výzvy k etrnému hospodaøení
a k trvale udritelnému ivotu v èl. 250 a 251.

Kritika èeské cesty privatizace v kapitole
Sociální svìt a hospodáøství je velmi krotká.
Autoøi textu, bohuel za souhlasu snìmu, pøevzali legendu o sektách a destruktivních kultech. Skrývá se v tom odsouzení
alternativních náboenských proudù a zanedbání sektáøských a destruktivních tendencí ve vlastním prostøedí.
Oddíl Misijní poslání církve se zabývá
podporou vnìjích misijních aktivit, tzv.
vnitøní misie text patnì odliuje od pastorace. Mezi mnoha odstavci nic neøíkajícího
opakování známých tezí se zapomíná (a na
dvouapùløádkovou zmínku v èl. 347) na to,
e evangelizována musí pøedevím církev
sama. Jinak bude její úsilí právem chápáno
jako agresivní indoktrinace.
Nutno øíci, e bezmála desetiletá synodální práce èeských katolických biskupù,
knìí, jáhnù a laikù zavrená slavnostním
zasedáním zapoèatým ve výroèní den
upálení Mistra Jana Husa nepøinesla ádný
významný obrat. Nìkterým pro ivot církve
významným a mezi lidmi diskutovaným
otázkám (ekumenické a mezináboenské
vztahy, posuny v souèasné religiozitì, dosud pøeívající mlèící církev, potíe knìí
s celibátem, agresivní nesnáenlivé tendence nìkterých skupin a nìkterých periodik) se snìm prakticky vyhnul. Skuteèná
reforma v církvi mùe ovem probíhat jaksi
zdola, decentralizovanì, nezávisle na úøedních jednáních a mohutných souborech textù.
n

Poznámky
1 Dostupné podklady k tomuto vývoji zejm. Neuner Peter: Laici a klérus? Spoleèenství Boího lidu, Vyehrad,
Praha 1998; Küng Hans: Malé dìjiny katolické církve,
Barrister & Principal a Vyehrad, Praha 2005; Smolík
Josef: Kristus a jeho lid. Praktická eklesiologie Oikúmené, Praha 1997.
2 Struèný pøehled ekumenických koncilù z hlediska
rùzných køesanských církví pøináí heslo Ecumenical
council ve webové encyklopedii Wikipedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecumenical_council
3 Kodex kanonického práva, souèasnì platný z r. 1983,
vydaný èesky pod tímto názvem r. 1994 ve vydavatelství Zvon, Praha.
4 Dostupný zatím na adrese http://snem.cirkev.cz v oddílu
Materiály II. zasedání Plenárního snìmu.
5 Citace uvádím podle èísel èlánkù, nikoli stránkami,
protoe v pøedpokládané titìné podobì schváleného
dokumentu mùe stránkování být jiné.
6 Jde o èinnosti charakterizované ètyømi výrazy uvádìnými obvykle v jejich øeckém znìní: leiturgia, martyria, diakonia a koinonia, tedy dìní mezi Bohem a lidmi,
vydávání svìdectví slovem a ivotem, sluba potøebným a vytváøení a podpora spoleèenství uvnitø církve.

Doc. ThDr. Ivan O. tampach (*1946) je vedoucím katedry religionistiky a filozofie na Fakultì humanitních
studií Univerzity Pardubice.
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Zvìstovat boí slovo, zpívat a tanèit...

KOMUNITA
DVANÁCTI KMENÙ
Petr Vin

Pøi slovì rastafarián se vìtinì lidí asi vybaví jen èernoch s dredy na hlavì, poslouchající Boba
Marleyho a kouøící marihuanu, málo se ji ví, e z rastafariánských koøenù vyrostla i hnutí, která
s rastafariány v úzkém slova smyslu ji nemají mnoho spoleèného. Jedním z tìchto hnutí je i svéráznì
køesanská komunita Dvanácti kmenù, známá té pod jménem The Commonwealth of Israel (Spoleèenství
Izraele). Ale zaènìme od zaèátku
Rastafariánské koøeny
V roce 1974, po smrti etiopského císaøe
Haile Selasieho, uhasly mesiánské nadìje
vzbuzené Jamajèanem Marcusem Garveyem
(1887-1940), který v císaøi spatøoval inkarnaci boství a viditelnou záruku návratu
èernochù do své africké vlasti. Tyto nadìje,
které se ovem datují jetì hloubìji do minulosti a k èernoskému pastorovi Wilmotu
Blidenovi (1832-1912), daly ve svém
náboenském rozmìru vzniknout irokému
hnutí, které dnes nazýváme rastafariánství.
V období od vystoupení pastora Blidena a
do smrti císaøe Selasieho lze vak jen velmi
tìko mluvit o nìjaké konzistentní teologii
tohoto hnutí, opakují se sice motivy èernochù jakoto vyvoleného národa a volání po
návratu do Zemì zaslíbené (Afriky), ale íøe
rùzných názorových proudù, z nich nìkteré pøipoutìly k pravé víøe i bìlochy,
jiné byly naopak striktnì rasovì vyhranìné,
byla znaèná. Jednotícím prvkem se stala
právì zmínìná postava etiopského císaøe,
který byl na základì Garveyho proroctví
pokládán za Boha, Jah Rastafariho. Tìká
deziluze, tak typická pro nenaplnìné mesiánské touhy, se stala definitivním momentem rozdìlení hnutí. V úvodu zmínìný obrázek rastafariána v dnením slova smyslu
je obrazem jen jedné z takto vzniklých
vìtví.
Pouze velmi malá èást pøísluníkù pùvodního hnutí se pøipojila k etiopské ortodoxní církvi a ponìkud ironicky mùe pùsobit, e právì to bylo pøáním samotného Haile
Selasieho, který v roce 1966 pøi své návtìvì Jamajky popøel, e by byl Bohem èi novou
inkarnací Krista. Dalí vìtev hnutí se
soustøedila na postavu Èerného Krista
a do urèité míry ovlivnila i moderní africkou
teologii - radikálnìjí odnoí této vìtve je
dnes napøíklad hnutí Bobo Shanti. Spolu
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s hudbou reggae se èásteènì spojila radikální vìtev vzniklá z rastafariánského podhoubí, která se kromì tradièního antikatolicismu (který je typický i pro ostatní vìtve,
nebo øímskokatolická církev byla rastafariány naøèena z podpory Mussoliniho invaze do Etiopie, co bylo vnímáno jako nejvyí svatokráde) stala v podstatì pøímo
antikøesanskou. Znaèná èást rastafariánù
ovem pøijala esoterické výklady Leonarda
Percivala Howella (1898-1981), který se tak
stal jedním z otcù moderního rastafariánství.
Poslední (a pro nás v tomto èlánku nejpodstatnìjí) vìtví pùvodního hnutí se staly ty skupiny, v jejich nauce postava císaøe
Selasieho postupnì pøestala hrát ústøední
roli a posilovala se naopak jejich køesanská
orientace - Jeí Kristus byl vnímán jako
syn boí a z pùvodnì zbotìlého císaøe se
v teologii tìchto hnutí stal pouhý lidský
svìtec, nebo dokonce z jejich nauky zcela
zmizel. Nejznámìjím pøedstavitelem tohoto
køesanského smìru je právì komunita Dvanácti kmenù.
E. E. Spriggs
Zakladatel komunity
Dvanácti kmenù Elbert
Eugene Spriggs se narodil roku 1937 v Tennessee. Ve své rané dospìlosti byl silnì poznamenán rozvodem
rodièù a posléze smrtí
otce. Spolu s mnohými
svými vrstevníky v 60.
letech zaèal pod vlivem
tìchto událostí hledat
svou duchovní cestu.
V Kalifornii se pøipojil
k radikální køesanské
skupinì Jesus People

Revival, zaloené pastorem Chuckem Smithem, která kladla velký dùraz na komunitní
zpùsob ivota. Tento dùraz si Elbert Spriggs
zachoval a uèinil ho pozdìji jedním z pilíøù
svého hnutí. V tomto období intenzivnì
pracoval na pastoraci bezdomovcù a pøi této
práci poznal i svou budoucí enu, Marshu
Ann Duvallovou. Postupnì zaèal spolupracovat i s First Presbyteran Church, kde
spustil hnutí svìtelných brigád (Light
brigade), co byly skupinky mladých vìøících, ijících komunitním zpùsobem ivota.
Mnoho z typických charakteristik pozdìjí
komunity Dvanácti kmenù se utváøí právì
v této dobì.
Snad proto, e do hnutí vstupovali lidé
rùzných ras, sociálních pozic a kulturních
pozadí - a právì tímto zpùsobem Spriggs
i celé hnutí pøijímali za své i mnohé impulzy
rastafariánství a hnutí hippies - dolo brzy
ke konfliktùm s vedením církve. Pro Elberta
Spriggse to bylo tìkou deziluzí, spatøoval
v tom nízkou úroveò ivota v evangeliu.
Podle jeho vlastních slov bylo poslední

Jeden z pøísluníkù komunity opoutí vìzení, do nìho byl odsouzen na est dní za odporování soudnímu pøíkazu o docházce
jeho dìtí.
Foto: Dvanáct kmenù.
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kapkou to, kdy jednoho dne nalezl na
dveøích kostela oznámení, e vzhledem
k významnému rugbyovému zápasu odpadá
bohosluba. Se svými následovníky ze
svìtelných brigád se tedy zaèal scházet
mimo rámec presbyteriánské církve ve svém
vlastním bytì a vytvoøil komunitu, kterou
nazval Vine Community Church. Jejím cílem
bylo zvìstovat boí slovo, zpívat a tanèit.
Aby komunitì zajistil urèité ekonomické
zázemí, zaèal se Spriggs vìnovat podnikání
a s pomocí mnohých svých stoupencù
dokázal vybudovat sí restaurantù Yellow
Deli v Tennessee, Alabamì a Georgii. Pro
tyto ekonomické aktivity i pro neobvyklý
zpùsob ivota se komunita brzy stala nejen
terèem kritiky místních náboenských pøedstavitelù, ale i pøedmìtem zájmu antikultovního hnutí. Z tìchto dùvodù se tedy
roku 1977 Spriggs rozhodl komunitu
pøestìhovat do mìsteèka Island Pond ve
státì Vermont. Zde se kromì restaurací rozebìhly i dalí obory podnikání - výroba
svíèek a nábytku - které jsou dodnes pro
komunitu typické.
Ale ani v Island Pondu se komunita nevyhnula tvrdé kritice, leè navzdory ní se
neustále rozrùstala a v devadesátých letech
zaloila po svìtì nìkolik svých odnoí.
Zároveò s tím zaèala pro sebe uívat dneního názvu Dvanáct kmenù, èi The Commonwealth of Israel. V souèasné dobì
existuje po svìtì 25 velkých komunit. Vìtina z nich se nachází na severu USA, ale
nìkolik jich nalezneme i v Evropì - ve Francii, panìlsku, Anglii a Nìmecku. Øady
pøíznivcù hnutí jsou ovem mnohem irí,
ne je samotná populace tìchto komunit,
take i v Èeské republice a na Slovensku se
nacházejí pøíznivci tohoto náboenského
smìru. V nedávné dobì dokonce nìmecká
komunita pøikroèila k pravidelnému vydávání svých materiálù ve sloventinì.
Kontroverze a soudní procesy
Od samého poèátku byla Vine Community
Church (resp. komunita Dvanácti kmenù)
terèem kritiky antikultovního hnutí. Zvlátì
praxe tìlesných trestù, pro kterou komunita nacházela ospravedlnìní v Bibli, a kterou aplikovala dosti ráznì i pøi výchovì dìtí,
se stala nìkolikrád dùvodem k soudním
alobám pro týrání, které podávali støídavì
bývalí èlenové komunity a pøísluníci antikultovních hnutí. Opakovaná udání a rozsáhlá mediální kampaò, kterou antikultisté
rozpoutali, vedla 22. èervna 1984 k akci, pøi
které na devadesát pøísluníkù národní
gardy a padesát sociálních pracovníkù
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násilím vniklo do domácností pøísluníkù
komunity a z Island Pondu odebralo 112 dìtí.
Soudní proces, který následoval, ovem
ádné dùkazy týrání neshledal a navrátil
vechny dìti zpìt do opatrování svých
rodièù.
Pøes tento, pro komunitu pozitivní rozsudek, pokraèovaly dalí aloby a soudní
procesy s tentokrát u jen jednotlivými
pøísluníky komunity, nikoliv s komunitou
jako celkem. aloby na týrání, zneuívání
dìtí k manuální práci v dílnách komunity,
a dokonce i naøèení z pedofilního zneuití
vak vìtinou konèily pro komunitu vítìznì.
Nám nejblií komunita Dvanácti kmenù v Bavorsku se také pomìrnì nedávno
stala pøedmìtem kontroverze. Tentokrát jde
o povinnou kolní docházku. Èlenové komunity odmítají posílat své dìti do státních
kol a trvají na svém právu vzdìlávat je sami.
To vak komunitì nebylo umonìno a ráno
7. øíjna 2002 byly v komunitì ijící dìti za
asistence policie násilnì transportovány do
státní koly na výuku. V následujících letech komunita prohrála nìkolik soudních
sporù, byla nucena zaplatit pokuty a nìkteøí její èlenové byly uvìznìni. V lednu
2005 se situace zaèala ponìkud uklidòovat
a zástupci místní státní koly dokonce navtívili výuku v komunitì (která vzdor zákazùm, pokutám a vìznìní stále pokraèovala).
Soudní spory týkající se tohoto pøípadu,
který mùe v nìkterých detailech pøipomínat
i podobné spory ohlednì výuky na farmì
hnutí Hare Krna u nás, jetì nejsou uzavøeny a jistì nebude nezajímavé se v budoucnu k celé kauze vrátit.

Základní vìrouèné principy
Komunita Dvanácti kmenù je silnì mesiánská, ije v oèekávání vykupitele, kterého
nazývá Jahua a který je totoný s Kristem
evangelií. Jméno Jahua je povaováno za
jediné pravé jméno Jeíovo a právì uívání
tohoto jména je pøipisován velký význam
v pøípravì jeho pøíchodu.
Velkou roli pøi uspíení Mesiáova pøíchodu hrají dìti, komunita vychovává ji
druhou, nìkde i tøetí generaci dìtí a cílem
jejich výchovy je uchránit je jakékoliv viny
a udret jejich mysl èistou, aby se mohly
stát Kristovou èistou nevìstou. Proto jsou
zakázané vechny hraèky, potlaèovány projevy fantazie, nejsou dovolené sladkosti ani
sledování televize. Naproti tomu se doporuèuje, aby si dìti hrály s dílenským náøadím
a icími potøebami. Tìlesné tresty jsou také
souèástí výchovy dítìte a komunita uèí, e
mají být vykonávány s láskou a pøijímány
s vdìèností - tak musí dítì po výprasku
podìkovat tomu, kdo ho potrestal. Tyto
vìrouèné body týkající se dìtí jsou také
hlavním zdrojem zarputilého odporu proti
státnímu kolství, jak je popsáno výe na
pøíkladu bavorské komunity.
Teologie skupiny je pestrou smìsicí, tìící z vzdálených rastafariánských koøenù,
judaismu (tak se napøíklad èlenové komunity vnímají jako pøímí nástupci starovìkého
Izraele, pøijímají pøi vstupu do komunity
hebrejská jména a dodrují urèité jídelní
pøedpisy), biblického fundamentalismu
i z obecnì køesanských prvkù (trinitární
nauka, víra v pád èlovìka, autoritu Bible
a spásu z milosti).
Závìr
Z nìkolika osobních setkání, které jsem
s èleny komunity mìl, jsem je poznal jako
sice pomìrnì svérázné, ale hluboce a upøímnì vìøící køesany (by teologicky stojící
mimo hlavní proud køesanských církví). Jejich chování vùèi ostatním církvím je smìsicí laskavosti a urèité povýenosti (sami
pøísluníci komunit Dvanácti kmenù odmítají být klasifikováni jako urèitý proud v rámci køesanství, vnímají sami sebe spíe jako
vyvolený národ). Jejich styl ivota jakoby
zùstal nezmìnìn od onìch 60. a 70. let, kdy
Spriggs zakládal první svìtelné brigády.
Povauji tuto komunitu za velice zajímavý
úkaz na náboenské scénì, úkaz, který si
zasluhuje dalího pozorování a zkoumání.
n

Poznámka
Zprávu o rastafariánech obsahuje i info-servis na str. 105.
Petr Vin (*1982) studuje religionistiku a teologii na
Husitské teologické fakultì UK v Praze.

DINGIR 3/200 5

z a h r a n i è í
Dojmy z místa, kde pro køesany skonèilo 20. století

NUNC
DIMITTIS
Hana %Gottwaldová

Nunc dimittis servum tuum, Domine ... (Nyní propoutí sluebníka
svého, Pane) je jedním ze zpìvù z Taizé. 23. srpna 2005 se do této
francouzské vesnièky sjelo témìø 13 tisíc lidí, aby spolu s bratry
z komunity v Taizé proili smuteèní bohoslubu za zakladatele komunity bratra Rogera. 16. srpna pøi veèerní modlitbì ho smrtelnì zranila ranami noem mladá ena z Rumunska.
ska Roger Schütz, syn výcarského kalvinistického pastora a Francouzky, v sobì cítil
povolání k ivotu v komunitì, která by byla
znamením jednoty a prostoty. Hledal dlouho místo, kde by se usadil. Inspirovala ho
vesnièka Taizé ve Francii - svou chudobou,
krásným okolím, románským kostelíkem
a blízkostí opatství klátera Cluny, nìkdejího duchovního centra a místa vzniku
dùleitých církevních reforem. Pøedevím ho
vak zasáhla do hloubi srdce vìta jedné
vesnièanky z Taizé: Zùstaòte tady s námi,
jsme tu tak sami....
Bratr Roger, jak si ho budeme pamatovat.
Dnes, kdy do Taizé jezdí kadý týden
Foto: http://www.taize.fr.
tisíce lidí, se tato vìta zdá ironií. V roce 1940
V den pohøbu poøád prelo - snad i nebe byla vesnièka Taizé blízko demarkaèní èáry,
plakalo nad náhlým zavrením ivotní ces- hranice mezi okupovanou a svobodnou
ty Rogera Schütze. Je to neèekaná peèe na èástí Francie, a mladý Roger Schütz pomáhal
ivot jednoho z nejpokojnìjích a nejlas- uprchlíkùm, vèetnì idù, jak mohl, mnohým
kavìjích lidí. Pøijal korunu muèednictví - poskytoval i svùj dùm. Díky dobrým pøávdy málo svatých zemøelo doma v poste- telùm se vèas dozvìdìl o prozrazení své èinli. Ale zemøít po absolvování mnoha ná- nosti a stihl uprchnout zpìt do rodného
roèných cest na nìkdy nebezpeèná místa výcarska. Vesnièka se mu ale stala domorukou duevnì nevyrovnané eny doma vem a brzy po válce se tam vrátil. To u
v Chrámu smíøení v Taizé, jeho stavbu v 60. s ním pøilo nìkolik mladých muù, protesletech inicioval, uprostøed bratøí z komunity, tantù, a o Velikonocích 1949 se prvních sedm
kterou zaloil a vedl, mezi dvìma a pùl tisíci bratøí zavázalo ke spoleènému ivotu, èispoutníkù, které zvalo do Taizé jeho ujitìní, totì, chudobì, poslunosti a prostotì,
e Bùh miluje kadého bez výjimky a dává skromnosti a zasazování se o smíøení a ponám svou lásku, na zaèátku veèerní mod- koj.
Dlouho ili bratøi z vesnièky Taizé v tilitby, její liturgii vytvoøil, tøi dny pøed 65.
výroèím svého pøíchodu do Taizé a tøi mìsí- chosti a skrytu, i kdy se komunita zvolna
ce po svých 90. narozeninách - to je nìco rozrùstala, po 20 letech pøijali i první øímské
výjimeèného. Poutníci ze vech koutù svì- katolíky a stali se vpravdì ekumenickým
ta pøili vyjádøit komunitì svou úèast a pod- spoleèenstvím. Spoleèenství je zároveò
poru. Mnozí øíkali, e je to událost zvlát- i mezinárodní, nebo jeho pøísluníci jsou
ního významu a e se smrtí Matky Terezy, dnes z více ne 20 národù. V komunitì se
Jana Pavla II. a bratra Rogera skonèilo tak ocitli spoleènì ijící bratøi z rùzných
církví, navzájem respektující svá obdaroopravdu 20. století.
vání i své zvyky, ani by byli nuceni opustit
***
Zaèalo to pøed 65 lety - mladý, teprve pìta- svou církev. Scházejí se k modlitbám a bodvacetiletý protestantský teolog ze výcar- hoslubám i ke spoleènému jídlu u stolu
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Pánì i u stolu v komunitì. Po èase zaèali do
Taizé jezdit poutníci, které zaujala spiritualita zdejího spoleèenství. Pøijímání hostí se
stalo bratøím druhým posláním, ani utlaèovalo to první, ivot v prostotì a modlitbì. Nadále se bratøi iví vlastní prací, ale
spí ne tehdejí zemìdìlské práce vystøídal
provoz keramické dílny, tiskárny a prodávání knih, pøívìskù, malovaných ikon, vitráí
a jiných výrobkù. Ranní, polední a veèerní
modlitba dostala ovem pøíchodem poutníkù nové impulsy: ve snaze o porozumìní
s lidmi jiných jazykù se duchovní písnì ve
francouztinì mìnily na krátké opakované
meditativní zpìvy zpívané najednou v rùzných jazycích, biblické ètení se zkracovalo
na pár vìt, ètených èasto mnohajazyènì,
místo kázání byla chvíle ticha k zamylení
nad Slovem (spoleèná úvaha nad biblickými texty nebyla zcela vynechána, jen pøesunuta do diskusních skupin scházejících se
po spoleèné modlitbì). Nastaly i vnìjí
zmìny - u nestaèil románský kostelíèek
z 12. století, a tak byl roku 1962 postaven
Chrám smíøení, od té doby nìkolikrát pøistavovaný, nejdøív nastavený stanovými
plachtami, potom døevìnými pøístavbami.
Prý se do nìj vejde a 9 tisíc lidí, sedí se
ovem na zemi na koberci.
Bratr Roger pùvodnì neplánoval hnutí
rozíøené do celého svìta, komunitu o více
ne stu bratrech, zpìvy zpívané v mnohých
církvích, pøijímání i esti tisíc poutníkù najednou, ani setkávání na pøelomu roku ve
velkých evropských mìstech, kam dorazí
èasto pøes 80 tisíc pøevánì mladých lidí.
ivot v jednoduchosti a otevøenosti vùèi
Boím výzvám v sobì vak nese i pøipravenost pøizpùsobit se situaci.
Bratra Rogera zaujala mylenka setkávání i mimo Taizé, kde lidé nejen poznají
spiritualitu komunity, ale také sebe navzájem, a to díky hostitelským rodinám, které
pøijmou poutníky a spolu s nimi proijí konec
starého a zaèátek nového roku. Jednotlivá
setkání této evropské Poutì dùvìry na
zemi zaèala v roce 1978 v Paøíi a kadý dalí
rok se konají v nìkterém mìstì, mezi nì se
po pádu komunismu ve východní Evropì
pøidaly i støedo- a východoevropské zemì
(na pøelomu let 1990 a 1991 se konalo
v Praze). Letoní setkání v Milánì bude ji
28. v poøadí. Bratr Roger sice nemá pøi bohoslubách kázání, ale píe kadý rok dopis.
Dopisy z Taizé zaèaly poselstvími z nejchudích èástí svìta, která bratr Roger
ð

Dokonèení na stranì 108.
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t é m a
Ke køesanství patøí ochota trpìt i touha po zázraku

ZÁZRAÈNÁ
UZDRAVENÍ
Ale Opatrný

jako nepøítel, který musí být Jeíovou mocí
potøen. Autentická víra se tak má projevit
jako síla, kterou je nesena modlitba, vedoucí
jednoznaènì k uzdravení.
Medicína zná jev, nazývaný spontánní
uzdravení. Nìkdy se toti pøihodí, e se
nemocný uzdraví, a je zøejmé, e to není
následkem terapie, nebo e je to v situaci,
kdy podle vech poznatkù lékaøské vìdy
k uzdravení u dojít nemohlo (napø. kdy
náhle zmizí generalizovaný zhoubný nádor).
V prostøedí køesanské víry se takový jev
zpravidla oznaèuje jako zázrak, zejména kdy
nastane po modlitbì nebo kdy je zøejmé, e
v celém procesu hrála význaènou roli
køesanská víra nemocného, pøípadnì jeho
okolí.
V irí veøejnosti bývá jako místo zázraèných uzdravení vnímáno asi nejvíce francouzské mìsteèko Lurdy. Tam mìlo prosté
dìvèe Bernadetta Soubirousová roku 1858
zjevení Panny Marie, které jí sice témìø ni-

Péèe o nemocné se stala takøka nedílnou souèástí ivota køesanských církví. V katolické církvi najdeme øadu øeholních spoleèností, které se výslovnì péèí o nemocné zabývaly, a to od tzv.
pitálních øádù, které vznikaly v bojích o Svatou zemi (Øád rytíøù
z Rhodu a Malty, ale také èetí Køiovníci s èervenou hvìzdou) pøes
zakladatele øádu Milosrdných bratøí sv. Jana z Boha nebo Milosrdné sestry svatého Karla Boromejského a po øadu misionáøských
aktivit poslední doby, které jsou s péèí o nemocné provázané. Na
evangelické stranì bychom nali nejen zdravotní a sociální slubu
diakonek, ale také podobnou spojitost misijní èinnosti se zdravotní
a sociální péèí.
Ménì jednoznaèný je v køesanském pro- akceptován není. Souvisí to
Jeí Nazaretský a poslání jeho uèedníkù
støedí postoj ke snáení nemoci a umírání také s chápáním nemoci a boA øekl jim: Jdìte do celého svìta a kate evangelium
a zejména k uzdravování mimoøádnému, lesti. I zde najdeme v køesvemu stvoøení. Kdo uvìøí a pøijme køest, bude spasen;
tedy cestou víry a modlitby, nìkdy zvané- anském prostøedí znaèný rozkdo vak neuvìøí, bude odsouzen. Ty, kdo uvìøí, bumu zázraèné. Lze øíci, e zatímco køesané ptyl názorù. Zatímco na jedné
dou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyvech denominací berou bez problémù za stranì je akcentováno snáení
hánìt démony a mluvit novými jazyky; budou brát
vlastní pøíkaz svého Mistra Jdìte do celého utrpení a bolesti jako podíl na
hady do rukou, a vypijí-li nìco smrtícího, nic se jim
svìta a kate evangelium vemu stvoøení!, Kristovì utrpení, a tedy na
nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.
pøíslib tého Jeíe na nemocné budou jeho spásném èinu, je na druEvangelium podle Marka 16, 15-18
vzkládat ruce a uzdraví je tak jednoznaènì hém pólu vidìna nemoc jen
Zázraèné uzdravení a letnièní køesané
Mezi hlavní dùrazy teologie letnièního
hnutí patøí pøesvìdèení o aktivním, nadpøirozeném pùsobení Ducha svatého
v ivotì vìøícího. Letnièní køesané vìøí,
e Bùh udílí vìøícím nadpøirozené dary,
mezi kterými se zvlátní pozornosti tìí
dar uzdravování (srovnej Pavlùv 1. list do
Korintu, 12,9).
Letnièní pojetí Boího zázraèného
uzdravování se ovem muselo vymezit
vùèi dvìma krajním pojetím. Na jedné
stranì vùèi køesanùm, kteøí (z rùzných
dùvodù) nevìøí, e Bùh uzdravuje nemoci
zázraèným zpùsobem. Na druhé stranì se
letnièní køesané vymezují vùèi extrémnímu pojetí tzv. hnutí Víry, jeho stoupenci trvají na tom, e vìøící smí nárokovat
v modlitbì úplné tìlesné zdraví, a je-li
nadále nemocný, znamená to, e má nedostatek víry, tajné høíchy, nebo je svázaný zlými duchy. Mezi tìmito dvìma krajnostmi hledají letnièní teologové zlatou
støední cestu. Tak to alespoò vyplývá ze
stati Boí uzdravování, kterou napsal let-
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nièní bohoslovec Vernon L. Purdy a která je
souèástí objemného svazku Systematická
teologie (vydal Køesanský ivot, Albrechtice, 2001). Editorem tohoto kolektivního díla
je jeden z pøedních letnièních teologù
Stanley Horton, kniha je ve Spojených
státech amerických povaována za standardní sebepøedstavení letnièní teologie.
Podobnì je tomu ostatnì i u nás. V roce
2001 vyel Hortonùv soubor v èeském pøekladu (se schválením a doporuèením vedení
Apotolské církve, která se hlásí k celosvìtovému letniènímu hnutí).
Jakým zpùsobem tedy V. Purdy pøedstavuje specificky letnièní pojetí zázraèného
uzdravování (nìkdy se nepøesnì hovoøí
o uzdravování vírou)?
Purdy je pøesvìdèen, e Bible poskytuje dostaneèný základ pro víru v nadpøirozené uzdravování, které patøí k ivotu køesanské církve ve vech dìjinných obdobích, tedy i dnes. Je pøesvìdèen, e tìlesné
zdraví je souèástí spásy, tedy pøirozenì
plyne z vykoupení v Kristovì zástupné obì-

ti. Kadý, kdo uvìøí v Krista, má tedy
s vírou a modlitbou oèekávat, e Bùh
uzdraví nejen jeho dui, ale i jeho tìlo. Toto
své pøesvìdèení staví na celostní (holistické, nedualistické) antropologii. Má za
to, e oddìlování tìla a due je nebiblické,
je to neblahé dìdictví Platónovy filosofie,
která ovlivnila celou západní kulturu.
Èlovìk není due, která pøebývá v tìle jako
ve vìzení (jak se domníval Platón). Èlovìk
je z biblického hlediska duevnì-tìlesnou
jednotou, spása se tedy týká tìla stejnì
jako due.
Purdy navíc argumentuje tím, e pùvodem nemocí je høích, tedy pøesnìji stav
lidstva po Pádu. Neznamená to ovem,
øíká Purdy, e konkrétní choroba konkrétního èlovìka je dùsledkem jeho vlastního
provinìní, taková pøíèinná souvislost èasto
neexistuje a ani nemá být hledána. Nicménì je-li náchylnost lidstva k chorobám
dùsledkem odcizení od Boha, je spasení
v Kristu také obnovou pùvodního stavu,
kdy lidstvo nebylo vydáno napospas tì-
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Bohosluba v lurdské jeskyni.

kdo nechtìl vìøit, ale které se záhy stalo
støedem pozornosti. K bezvýznamné jeskyni, kde dìvèe zailo zjevení, se zaèali sjídìt
lidé, modlit se a umývat vodou, která tam
zaèala vyvìrat. Jeskynì u mìsteèka získala
povìst místa, kde se dìjí nevysvìtlitelná
uzdravení.
Po oficiálním církevním uznání Lurd jako
poutního místa a po øadì zpráv o zázraèných
uzdraveních byla ustanoveno, e vechny
zprávy o uzdraveních bude zkoumat komise

odborníkù. Tak bylo v uplynulých více ne
120 letech zdokumentováno pøes ètyøi tisíce
pøípadù uzdravení. Pro 66 z nich nenalezli
lékaøi ádné pøirozené vysvìtlení.
Pøestoe je uznaných uzdravení pomìrnì malý poèet, jezdí do Lurd dodnes tisíce
poutníkù. Místo se stalo spí místem modliteb, setkání nemocných a posily v nemoci, ne e by bylo vyhledáváno jako prostøedí, kde se zázraky dít musí. Odpovídá
tedy výe popsanému postoji, kdy je sná-

lesným slabostem a chorobám. Bùh, jak jej
dosvìdèuje biblická tradice, se také pøedstavuje jako ten, který léèí, hojí, obnovuje
duevní i tìlesní zdraví, má moc nad silami
rozkladu a zla, ba je dokonce titulován jako
Lékaø.
Purdy chce v tomto smyslu zvìstovat
celé evangelium pro celého èlovìka, tedy
nejen spásu due v chátrajícím tìle, ale celostní uzdravení duevní i tìlesné stránky
èlovìka. Purdy ovem spìchá s upøesnìním, e dokonalá spása má eschatologický
charakter, to znamená, e Bùh nìkdy
(ovem spí výjimeènì ne popravidle)
nemusí vyslyet modlitbu za uzdravení,
plnému zdraví se nìkteøí lidé budou tìit
a v dokonale vykoupeném stavu, tedy na
onom svìtì, ve vzkøíeném tìle. Nemoc
mùe nìkdy pøetrvávat pro skrytý høích,
pro nedostatek víry, ale nìkdy také z dùvodù, které zùstanou tajemstvím. Nìkdy
mùe Bùh dopustit nemoc, aby se vìøící
uèil pokoøe a trpìlivosti, aby se nauèil
soucítit s trpícími nebo aby dolo k promìnì jeho charakteru. To jsou ovem po-

dle Purdyho spíe výjimky z pravidla - vìøící
by se mìl modlit za Boí uzdravení a mìl by
ho s vírou oèekávat.
Purdy velmi ostøe odmítá uèení nìkterých køesanù, e nadpøirozené dary (vèetnì daru zázraèného uzdravování) ustaly
v dobì rané církve a e je dnes církev nepotøebuje a nemá je vyhledávat. Purdy je
pøesvìdèen, e toto uèení nemá ádnou
oporu v Bibli a e se jedná o maskovaný
nedostatek víry.
Zároveò ovem Purdy výslovnì odmítá
nìkteré extrémy tak zvaného hnutí Víry, jako
napøíklad popírání evidentních pøíznakù
choroby v køeèovité snaze pøesvìdèit sebe
i okolí, e k uzdravení u dolo. Dále odmítá
tristní dùsledek uèení hnutí Víry, e je-li
tìlesné zdraví souèástí spasení v Kristu, pak
nemocný køesan musí buï tajit nìjaký høích,
který brání uzdravení, nebo má høíný nedostatek víry, nebo je pod vlivem zlých
duchù, nebo prostì není spasen. Podle
Purdyho mùe mít Bùh dobré dùvody
nevyslyet prosbu o uzdravení i u vzorného,
svatì ijícího a hluboce vìøícího køesana.
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ení nemoci cenìno jako projev nadìje
a víry, která si zaslouí ocenìní, a která
nemocného spojuje s Kristem.
Jiná poutní místa jsou ménì proslulá.
Ale na øadì z nich jsou shromádìna svìdectví o mimoøádné pomoci v nemoci,
tedy i o nevysvìtlitelném uzdravení (napø.
Svatá Hora u Pøíbrami, moravský Hostýn
nebo Praské Jezulátko).
Nový dùraz na charismata, tedy
zvlátní dary Ducha svatého, který se objevuje od pøelomu 19. a 20. století mezi
køesany nejprve ve Spojených státech
amerických a potom i jinde, vynesl na
svìtlo i dary uzdravování, jak o nich
mluví v Novém zákonì apotol Pavel
(1. list Korintským 12,9). Celý proces nového objevování a zdùrazòování charismat
vedl ke vzniku tzv. letnièních sborù a projevil se také jako tzv. hnutí charismatické
obnovy, které procházelo od poloviny
dvacátého století øadou protestantských
církví i církví katolickou.
V tìchto kruzích existuje øada svìdectví o uzdravení cestou víry a modlitby. Nejsou to jen uzdravení na velkých
a pro mnohé odpudivých setkáních, kde
se demonstruje uzdravení jako snad nejdùleitìjí prvek køesanské víry. Lidé,
scházející se napøíklad v malých modlitebních skupinách, spoleènì se modlící rodiny i jednotlivci podávají svìdectví
Je-li vìøící nadále nemocen, není to nutnì
jeho vina, co nìkteøí vùdcové hnutí Víry
tvrdí.
Purdy také odmítá uèení, e vyhledat
lékaøské oetøení a uívat léky, pokud nedojde k zázraènému uzdravení, je projevem
nìvìry nebo duchovní vlanosti. V pokynu
apotola Pavla, aby jeho uèedník Timoteus
uíval vína, protoe má potíe s trávením,
spatøuje Purdy biblický precedens pro vyhledání lékaøské péèe, pokud se nadpøirozený zásah do zdravotního stavu vìøícího
nedostaví.
V závìru své studie o Boím uzdravování povzbuzuje Purdy vìøící, aby se s vìtí vírou a èastìji modlili za uzdravení své
i svých blízkých, protoe je na základì Písma a výe uvedených argumentù pøesvìdèen, e je Boí vùlí, aby mezi køesany
docházelo k zázraèným uzdravením v mnohem vìtí míøe, ne je tomu dosud.
Pavel Hoek
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sledek víry nemocného
a tìch, kdo se za nìho
modlí, mùe být situace,
kdy se uzdravení nedostaví, silnou zátìí pro nemocného, která ho deptá,
pøípadnì znehodnocuje
jeho víru.
V prostøedí katolické
církve je v pøípadì váné
nemoci pozornost upøena
silnì, i kdy ne výluènì, na
svátosti (zpovìï, eucharisOd roku 1967 misijnì pùsobí v Africe nìmecký charismatický
kazatel Reihard Bonnke (*1940). Na jeho masových shromátie, pomazání nemocných).
dìních údajnì dochází k uzdravením, a dokonce ke vzkøíení
Jejich pøijetí v dobré duz mrtvých.
chovní dispozici je povaoo uzdravení, které bylo vyproováno mod- váno za zásadní pomoc, která nìkdy vede
litbou, dostavilo se k pøekvapení zúèast- i k uzdravení. Pastoraèní zkuenosti øíkají,
nìných a zpravidla posílilo víru nemocného e v nìkterých pøípadech smíøení s Bohem
ve svátosti pokání znamenalo v historii
nebo jeho okolí.
V nìkterých nekatolických církvích nemoci u nemocného zásadní obrat. Podobnebo samostatných køesanských sborech nì i udìlení svátosti pomazání nemocných
je modlitba za uzdravení pomìrnì èastá. (velmi nesprávnì nazývané poslední poKlade se na ni znaèný dùraz a chápe se jako mazání) je nìkdy vidìno jako pøíèina pøepotvrzení skuteèností køesanské víry a po- kvapivého nebo neèekaného uzdravení.
tvrzení silné víry nemocného i tìch, kdo se Striktní dùkaz, dokládající kauzální spojitost
mezi svátostí a uzdravením ovem podat
za nìj modlí.
Zde je urèitý kritický bod, s ním se nelze.
Souèasný Katechismus katolické círksetkávají zdravotníci, kteøí pracují s nemocnými, blíícími se k terminálnímu stádiu. ve, který je oficiálním souhrnem jejího
Dùraz na víru nemocného, která je pøedsta- uèení, mluví o uzdravení nemocných se
vena jako absolutnì nutná podmínka jeho znaènou íøí pøístupu. Jeíe Krista vidí jako
uzdravení, se mùe stát velkou zátìí. Pokud toho, kdo uzdravuje, ale také jako trpícího
se uzdravení nedostavuje, obviòuje nemoc- èlovìka, jeho utrpení má velký význam
ný sám sebe (nebo je obviòován) z nedosta- a lze se k nìmu ve víøe pøipojit. S odvoláním
teèné víry. To ho mùe velmi trápit. Podobnì na Nový zákon akcentuje víru tìch, kdo od
mohou sami sebe obviòovat ti, kdo se za Jeíe ádali a ádají uzdravení. Køesany
nìj modlí. Pokud je mimoøádné uzdravení vybízí k následování Jeíe i tím, e nesou
chápáno jako dar, který èlovìk mùe a ne- køí své nemoci a umírání. Poèítá se zázraky,
musí dostat, mùe být touha po mimoøád- které církev koná, kdy vzývá jeho jméno.
ném uzdravení projevem nadìje, e nemoc Poèítá také s mimoøádnými dary Ducha,
nemusí mít absolutní moc. Pokud je ale s charismaty uzdravování. A samozøejmì
uzdravení vyadováno jako nutný následek doporuèuje svátosti, zejména svátost pocesty do poutního místa nebo nutný vý- mazání nemocných. Celý postoj lze shrnout

tak, e zázraèné uzdravení je zde vidìno
jako skuteènost, která mùe nastat a také
nìkdy nastává, ale nelze ji nièím vynutit
nebo k ní nìjakou technikou dospìt. Mimoøádné uzdravování zùstává v tomto
pohledu svobodným Boím darem.
Ve veøejnosti má zdraví vysoký kredit
a je-li ztraceno, je o jakékoliv cesty k jeho
nabytí zpravidla znaèný zájem. Cítí-li se nìkdo být zklamán klasickou medicínou, bývá
velmi disponován k hledání mimoøádných
cest. Proto jsou mnohými se zájmem sledována místa a osoby, která jsou kvùli zázraènému uzdravení nemocnými navtìvována. To pro nìkteré potom znamená
(znovu)nalezení køesanské víry, jíní odcházejí zklamáni, protoe mají dojem, e byli
oizeni, kdy hledali uzdravení a byla jim
nabídnuta (nebo na nich poadována) køesanská víra.
Velká setkání s osobami, o kterých okolí
nabylo dojmu, e mají dary uzdravování, se
hlavnì v osmdesátých a devadesátých
letech dvacátého století zaèala poøádat
i v prostøedí katolické církve. Jména katolických duchovních, jako byl Michael Scanlan, Emiliano Tardif nebo Michael Marsch,
i jména nìkterých ménì známých duchovních a laikù, se stávala v urèitých oblastech v této souvislosti pojmem. Zdá se ale,
e ani tyto skuteènosti nezastínily vìhlas
poutních míst, mezi nimi mají Lurdy stále
výsadní postavení.
V lékaøské veøejnosti jsou cesty k mimoøádným uzdravením dnes zpravidla
tolerovány nebo pøijímány s pochopením,
pokud je zjevné, e pacientovi nekodí, klasickou léèbu neruí a na jeho stav mají
pøíznivý výraz. Medicína si zpravidla nedìlá
v tìchto pøípadech starosti s mechanismem
pùsobení, pro ni je dùleité, kdy se fyzický
nebo psychický stav pacienta lepí. Nad
tím, co oznaèí jako u zmínìné spontánní
uzdravení, zøejmì dál nehloubá. Dnes u
také nemá potøebu dìlat osvìtu, podle ní je ve mimoøádné a zázraèné
a priori vylouèeno.
n

Novozákonní motivy
uzdravování:
uzdravení ochrnutého ...
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... vzkøíení dcery Jairovy ...

... uzdravení posedlého ...

Ing. Ale Opatrný, Th.D. (*1944) pøednáí pastorální teologii na Katolické teologické fakultì
Univerzity Karlovy Praze a je biskupským vikáøem pro pastoraci v praské arcidiecézi.
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Dva modely køesanského Nového zákona

ZDRAVÍ
A UZDRAVOVÁNÍ
Pavel Filipi

pokraèuje: Pøistoupil k nìmu, oetøil jeho
rány olejem a vínem, obvázal mu je, posadil
jej na svého mezka, zavezl do hostince
a tam se o nìj staral. Druhého dne dal
hostinskému dva denáry a øekl: Postarej
se o nìj, a bude-li tì to stát víc, já ti to
zaplatím, a se budu vracet.
Pozoruhodné, ano provokativní v tomto
Jeíovu podobenství je ji to, e to byl Samaøan, koho se zmocnilo soucitné milosrdenství a pohnulo jej k akci, nikoli èlen
izraelské (ani køesanské) komunity. Ujímají-li se nás, nemocných køesanù, zdravotníci, kteøí nesdílejí nae pøesvìdèení víry,
nemá nám to být pohorením nebo újmou.
Ale jetì nápadnìjí zde je vìcný zpùsob,
jak bylo s postieným neboákem naloeno.
Povimnìme si tìchto krokù: Nejdøíve
k nìmu pøistoupil a poskytl to, co bychom
nazvali první pomocí (oetøil rány a obvázal mu je). Potom jej transportoval k místu
dalí pomoci (do hostince), kde mu poskytl dùkladnìjí péèi (tam se o nìj staral).
Posléze dal k dispozici finanèní prostøedky
pro péèi následnou (dal hostinskému dva
denáry a slíbil více).
Uvìdomujeme si, e tento druhý model
pomoci èlovìku postienému nemocí nebo
zranìním nepozorovanì pøeel do standardních a u také legislativních systémù zdravotnické péèe civilizovaných spoleèností
bez ohledu na to, jak sekularizované jsou?
Vdy i dnes se v akutních pøípadech jedná
o stejné kroky: Poskytnout první pomoc na
místì. Zaøídit transport do místa kompetentní péèe. Zajistit, aby na následnou péèi
byly dostateèné prostøedky.
asneme, jak úèinný byl impuls vystoupení Jeíe Nazaretského.
n

e nemoc není nìco, èemu by se mìl èlovìk jen pasivnì poddat, e
by se s nemocí mìlo zápasit vemi dostupnými prostøedky, to do
naeho vìdomí vstoupilo nepochybnì také vlivem zpráv evangelií.
Jakkoli stylizovaná tato líèení evangelistù jsou, pøece z nich jasnì
vyplývá, e Nazaretský Jeí pøed nemocí a postiením nekapituloval, nýbr uzdravoval je. Jeho zápas s nemocí byl ovem unikátní
a my se zde nebudeme zamýlet nad tím, jakou zvlátní moc mìl
k dispozici. Pro tuto chvíli postaèí zjitìní, e navracel lidi pro jejich nemoc postiené do spoleèenství plného ivota a e to èinil
nikoli v rozporu s Boí vùlí, nýbr v naprostém souladu s ní.
Tento autoritativní impuls, který pùsobí postaví, bude nakonec úèastníkem vzkøídodnes v civilizovaných spoleènostech, se ení mrtvých? Jak øeèeno, pùvodní znìní
ve svìdectví Jeíových prvních následo- pøipoutí obojí monost nerozhodnì. Je
vatelù promítl pøinejmením do dvou mo- mono se domnívat, e to bylo zámìrné.
delù zápasu s nemocí. Ty jsou nyní pøed- Nebo køesanské spoleèenství muselo
mìtem naí úvahy.
poèítat s tím, e nemoc jeho èlena zdolá
(Nový zákon nepøedpokládá plynulou neDvojí cíl modlitby za nemocného
smrtelnost vìøících), ale i s tím, e se jeho
Model první uloila tradice poèínajícího èlen z nemoci uzdraví. Nastane-li první pøíkøesanského hnutí do textu v epitole Jaku- pad, pak nadìjí jeho pøímluvné modlitby
bovì kapitole 5., vere 14-15. Zní takto: Je bylo, e i ten neastník, jen nemoci podnìkdo z vás nemocen? A zavolá starí lehl, bude spasen a bude mít podíl na
církve, ti a se nad ním modlí a potírají ho vzkøíení, kdy mu byly odputìny høíchy.
olejem ve jménu Pánì. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, Samaøský model
a dopustil-li se høíchù, bude mu odputìno. Druhý model je známý z podobenství
Zde se k nemocnému pøivolává úèast køes- o milosrdném Samaøanu v evangeliu Luanského spoleèenství, reprezentovného káovu, kapitola 10., vere 25-37. Tam Jeí
starími církve; nemocný nemá se svou líèí, jak kdosi cestou mezi Jerzuzalémem
nemocí zùstat sám. Nemoc jej sice do znaèné a Jerichem upadl do rukou lupièù, kteøí jej
míry izoluje od okolní spoleènosti, nìkdy polomrtvého zanechali leet vedle silnice.
Prof. ThDr. Pavel Filipi (*1936) je profesorem praktické
a ekumenické teologie Evangelické teologické fakulty
i od vlastní rodiny, ale nemìla by jej vzdálit První dva kolemjdoucí jej obeli, kdeto tøetí,
Univerzity Karlovy v Praze.
od spoleèenství víry. To jej navtíví a modlí Samaøan, se jej milosrdnì, soucitnì ujal. Text
se za nìj. Ale jaký je výsledek této modlitební solidarity? Pùvodní (øecké) znìní
tohoto textu pøipoutí dvì monosti:
Modlitba víry zachrání nemocného;
sloveso zde uité je mono pøeloit také
jako spasí, zachrání na posledním
soudu. Podobnì je tomu i s druhým
slovesem: Pán jej pozdvihne, je je
mono pøeloit také: Pán jej vzkøísí.
S èím tedy poèítá modlitební spoleèenství køesanské obce v setkání se
svým nemocným? e se ze své nemoci
uzdraví - nebo e, i kdy jí nakonec pod... a motiv
... na obrazech Gustava
lehne, bude spasen? e se nemocný
... uzdravení nemocných ...
milosrdného Samaøana ...
Doré (1832-1883).
postaví na nohy - nebo e, i kdy ne-
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t é m a
Posvátná kniha køesanù je schopna slouit jako terapeutický prostøedek

BIBLE
A PSYCHOTERAPIE
Prokop Reme

Nejstarí doklady o uívání Bible k psychoterapeutickým úèelùm pocházejí ze starovìku. Tzv. Otcové
poutì, egypttí a syrtí poustevníci ze 4. a 5. století po Kr., vypracovali strategii boje proti zhoubným
emoèním stavùm (záchvatùm hnìvu, deprese, vyhoøení, sexuální závislosti, arogance atd.), kterou
oznaèovali øecky antirhesis, doslova odmlouvání.
Tato strategie povaovala zhoubné emoèní choterapie. Pøedstavuje èinnost mnohých zpùsobù ivota, jak o nich mluví Bible,
stavy za nìco, co se k èlovìku dobývá ja- køesanských terapeutù, zejména z jian- a pak prohlaovat, e jsou pøíèinou viditelkoby zvenèí, a proto tyto stavy oznaèovali ských oblastí USA, tzv. biblického pásu. Jde ných problémù èlovìka. Nelze je ani reduza ïábly a démony. Sami odcházeli do o tzv. biblické poradenství, které vychází kovat na následnou aplikaci explicitních
poutì, aby s nimi bojovali. Démoni byli pro z pøedpokladu, e Bible pojednává o stej- biblických rad (zejména knihy Pøísloví a listù
nì èímsi, co stálo za jejich mylenkami a co ných tématech jako psychoterapie - o lid- apotola Pavla) do ivota klientù. V Bibli je
stálo i za jejich emocemi, byli urèitým algo- ské bolesti, radosti, nezvládnutelné agre- zakódováno mnoho významových rovin
ritmem vztahu ke skuteènosti. Poustevníci sivitì, sexualitì, o lidských vztazích, samotì a z nich je mono èerpat pouèení i o hlubvycházeli z pøedpokladu, e kdy tento a smrti. Souèasnì je ale jakousi uèebnicí, ích psychologických souvislostech.
vztah pøerámují do vyího náboenského která obsahuje návody, jak s tìmito existenAmerický psycholog Larry Crabb bere
kontextu, objeví se ance vysoce destruk- ciálními danostmi zacházet. Proto biblické napøíklad za základ své psychologické kontivní emoèní stavy zvládnout. V knize Anti- poradenství apeluje na to, aby moudrost cepce èlovìka symboliku pøíbìhu Bible
rheticon shromádili mnoho textù z Bible, psychologie byla spojována s poznáním o prvním èlovìku Adamovi: poté, co pojedl
které povaovali za vhodné k boji proti Bible a biblické rady, jak je lze vyèíst z Pís- ovoce ze zakázaného stromu, slyí Adam
vem bìsùm, tj. za schopné pøerámovat ma, byly citlivì aplikovány k úzdravì bo- Hospodinovy kroky v rajské zahradì a slyí
zhoubné emoèní stavy ve stavy pozitivní. lestí jednotlivých pacientù.
i otázku, kterou klade svatý vevìdoucí
Bylo by nepøimìøené redukovat biblické Bùh høínému èlovìku: Kde jsi? Adam se
Svaté texty metali démonùm do tváøe a novì
navozené pocity due jim pak dávaly sílu poradenství na vyhledávání høíných pøed Hospodinem ukrývá, a kdy je objeven,
zvládat i situace, které byly pro nì nabité
vysokou destruktivitou.1
Bible je mimoøádná kniha, pojednává
o Bohu, o dui, ale i o ivotních hodnotách
a útoèitích, kam se mùeme uchýlit v dobách bolesti, samoty a ohroení. Souèasná
psychologie se sice lií ve svých pøedpokladech, ale v základní osnovì se jí zdá být
blízká: i jí jde o záchranu ivota èlovìka
a v hlubí rovinì o uznání ivota jako
smysluplného spìní. Psychoterapeut Jiøí
Rùièka kdesi napsal, e vnímá psychoterapii
jako pokus, jak pomoci èlovìku najít, obnovit a vybudovat domov. V této formulaci
jde ale o téma v zásadì biblické, blízké
Otcùm poutì i souèasnému køesanství.
Nebo téma domova je fundamentálním
tématem Bible a Bible sama obsahuje mocný potenciál, jak èlovìku ke spoèinutí
doma pomoci.
Bible jako uèebnice
je první pøístup k integraci Bible a psychoterapie, s ním se v souèasné dobì setkáváme pøedevím ve Spojených státech
s jejich hlubokou tradicí behaviorální psy-
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Uzdravení malomocného (kresba ze 12. století).
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hájí se slovy: Slyel jsem v zahradì tvùj
hlas a bál jsem se; a protoe jsem nahý,
ukryl jsem se (Genesis 3,1). Podle Crabba
je tato odpovìï klíèovou výpovìdí o psychologickém fungování èlovìka a její pochopení je nutným pøedpokladem k porozumìní vech lidských duevních problémù.2
Tento pøíbìh vyjadøuje tøi základní dynamiky lidského ivota: bál jsem se jako
symbol øídící emocionální energie èlovìka strachu; jsem nahý jako symbol základního
pøesvìdèení èlovìka o sobì samém jako
o neakceptovatelné zranitelné bytosti;
a ukryl jsem se jako symbol fundamentální
ivotní strategie, která z obou pøedchozích
vyplývá, strategie ukrývat se, halit se do
sebeobran a bránit se intimním vztahùm.3
Podle Crabba ijeme ve znamení strachu
z nepøijetí úplnì vichni. Vichni máme
v sobì hluboce zakoøenìný pocit, e by nás
lidé odmítli, kdyby se dozvìdìli o naich
slabostech a nedokonalostech, o tom, jací
skuteènì jsme. Tragédií je, e ivot je o vztazích a strategie sebeobran roztáèí spirálu
bolesti z nekoneèného uzavírání se do sebe
sama a narùstajícího strachu vstupovat do
blízkých vztahù, v nich jedinì lze dojít
úzdravy. Pomozme èlovìku nebát se ít autenticky (tedy ve vztazích), øíká Crabb a vybízí, aby právì k tomuto cíli se upnulo vekeré úsilí køesanské psychoterapie.4
Bible jako zrcadlo
S ponìkud odliným pøístupem k Bibli se
setkáváme v Evropì s její dlouhou psychoanalytickou tradicí. Bible zde není vnímána
tolik jako lékaøská uèebnice nebo odborná
pøíruèka psychologie èi sociologie èlovìka, ale spíe jako kniha, její mimoøádnost
spoèívá v tom, e je schopná pùsobit a oslovovat kadého èlovìka v jeho konkrétních
zde-a-nyní. Spí ne uèebnicí psychiatrie je
jakýmsi geniálním projekèním materiálem,
zrcadlem, které zprostøedkovává aha-záitky o tom, jak to s námi je, èi jak to s námi
má být. Právì tyto záitky jsou vnímány jako
aktuální oslovení Boím slovem, které se
v rukou odborníka mohou stát mocným
nástrojem úzdravy.
Rozdíly v obou pojetích lze demonstrovat na pøíbìhu o Abrahamovi a jeho
synu Izákovi. Na rovinì uèebnice je moné pøijmout explicitní ocenìní Písma, které
v Abrahamovì ochotì obìtovat svého syna
vidí metaforu extrémní dùvìry v Boha
a chvályhodné odpoutanosti èlovìka od
pomíjivých hodnot tohoto svìta. Na rovinì
zrcadla to vak mùe být docela jinak. Ve
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svìtle vlastních emocí lze dojít k jinému
poznání: Kdyby mnì øekl Bùh, abych zabil
svého syna, vìdìl bych, e to nemluví Bùh,
ale ïábel. Èi øeèeno ponìkud teologiètìji
(jak interpretují tento pøíbìh nìkteré neortodoxní koly judaismu): Pøíbìh o Abrahamovi a Izákovi je v Bibli proto, aby kdykoliv, kdy nìkdo prohlásí Zabil jsem ve
jménu Boha, bylo jasné, e le.
Z hlediska víry nelze samozøejmì prohlaovat, e jedno øeení je správné a druhé
je patné. Jde o nerelevantní protiklad. Kadé
øeení je jiné, vychází z mimobìných mylenkových rovin, ale obì tato øeení jsou
v Bibli obsaena (potenciálnì, ale kadopádnì reálnì).5
Pøestoe je zøejmé, e vnímání Bible jako
uèebnice o èlovìku je do urèité míry vdy
zatíeno projekcemi terapeuta, pojetí Bible
jako zrcadla od nìj odliuje tím, e lidské
pøedporozumìní bere jako danost, kterou
se snaí vìdomì tøídit a zpracovávat metodami biblické hermeneutiky - tedy hlubinnì psychologicky, pøípadnì existenciálnì analyticky. Na to se podívejme podrobnìji.
Hlubinnì psychologický
pøístup k Písmu poprvé rozvinul nìmecký
psycholog a teolog E. Drewermann ve svém
díle Hlubinná psychologie a exegeze.6
Drewermann v nìm vychází z pøedpokladu,
e autoøi Bible promítali do biblických
pøíbìhù archetypální obrazy svého nevìdomí, a tyto obrazy mohou oslovovat
obrazy a symboly uloené do due kadého
ètenáøe, a umonit mu tak poznání pravdy
o sobì samém. Dùleitým Drewermannovým postulátem je skuteènost, e biblické
pøíbìhy mají být vykládány podobnì jako
sny: osoby a situace, které v nich vystupují, mohou symbolizovat rùzné typy lidí
a situací, v nich se ètenáø právì nachází
(tzv. objektový výklad); pøípadnì v nich
mùe èlovìk poznat sám sebe a v jednotlivých osobách a situacích rozpoznávat
rùzné protikladné stránky své due a svého
intrapsychického dìní (tzv. subjektový
výklad).7
Podle hlubinnì psychologického výkladu nemá smysl se pøít o to, co se v Bibli
reálnì historicky událo a co je ve vyprávìní
symbolem. Drewermann øíká, e Bible nám
vykládá, co se stalo, tak, aby to mìlo pro
nás uzdravující význam. V pøíbìhu o vzkøíení Lazara nemá napøíklad smysl uvaovat
o tom, zda to bylo konkrétnì moné, aby
Jeí vyvolal z hrobu èlovìka mrtvého ètyøi
dny. Musí se vycházet z toho, e se celá

vìc udála tak, jak je tu popsána, a podává
se tu zpráva o zkuenosti svìdkù této
události. Nejde o rekonstrukci faktù, ale
o nás samé. V Lazarovi a jeho sestrách
mùeme napøíklad na objektové rovinì
vidìt èlovìka, který je tak svázán svými
hyperprotektivními rodièi, který nemùe
svobodnì dýchat a cítí se jako pohøben.
Na subjektové rovinì v nìm zase mùeme vidìt obraz svého vlastního nitra, kde
je cosi zavaleno kamenem (potlaèená sexualita, agresivita èi traumatický záitek),
zahnívá to, zapáchá a jediná cesta úzdravy
je odvalit sebeobrany a vydat se uzdravujícímu pùsobení autentického vztahu k druhému èlovìku. Monosti oslovení èlovìka
tímto pøíbìhem se neomezují historickými
fakty, ale pouze odvahou otevøít se mu ve
své jedineèné ivotní zkuenosti.
Existenciálnì analytický
Zatímco hlubinnì psychologický pøístup
nám odhaluje pravdu, která je, existenciálnì analytický pøístup vychází z odliných pøedpokladù. Vypovídá o tom, co má
být. Ve shodì s logoterapeutickými zásadami Viktora E. Frankla hlásá, e kadá situace ivota je výzvou pro lidské svìdomí,
které funguje jako indikátor smyslu. A je to
proitek smysluplnosti, tedy úkolu, který má
být splnìn, co v lidské dui obsahuje silný
úzdravný potenciál. To, co èlovìk potøebuje ke svému zdraví, není toti ani tak uskuteèòování vlastního já, ale uskuteèòování
transcendentních hodnot.8
Lze asi souhlasit, e se to dotýká nejhlubích zranìní a chaosù konkrétního
èlovìka (ale i léèivých potenciálù v hloubi
jeho due), kdy napøíklad klientka proívá
hnìv na Boha za to, e dopustil, aby pøed
dvìma tisíci lety král Herodes vyvradil
betlémská nemluvòátka, ale sama bez problémù proklamuje neomezené právo disponovat ivoty vlastních nenarozených dìtí.
Terapeutická síla existenciální analýzy nespoèívá v tom, e se èlovìk noøí do minulosti
dávných pøíbìhù, jako spí v tom, e dovádí
ke konfrontaci dvì symbiotické roviny,
z nich ádná osamocenì by nemìla terapeutickou moc: Roviny tam-a-tehdy (biblického pøíbìhu) a roviny zde-a-nyní (souèasného lidského ivota). Vlastním terapeutickým èinitelem je uvìdomìní si existenciálního napìtí mezi tím, èím jsem, a tím,
èím bych se mìl stát. Toto napìtí patøí podle Frankla bytostnì k tomu, e je èlovìk
èlovìkem, a je nezbytné pro jeho duevní
zdraví. Konfrontace s potenciálním smyslem a hodnotami, které by mìl uskuteènit,
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mùe spustit konsonanèní proces, který
zpevní jeho osobnost, aby byla více odolná proti bolesti a bouøím ivota.
Samozøejmì zavazující ráz hodnot vyvolává hluboká tázání po Bohu, který stojí
za jejich závazkem a jemu jsme my lidé
odpovìdni. Ukazuje se vak, e pokud se
v terapeutickém setkání mùe hovoøit zcela
volnì, jsou náboenská témata hluboce
strhující a oblíbená i u proklamativních
ateistù. V otázkách existence Boha, ïábla,
ivota po smrti a celé oblasti zázraèna se
pacienti s hlubokým nasazením dokáí konfrontovat nejen mezi sebou navzájem, ale
i s Biblí. A ukazuje se - co se konec koncù
jevilo u Otcùm poutì - e ani v dnení
dobì není skuteèného rozdílu mezi psychologickým a náboenským.9 Hlas lidského
srdce i poselství køesanské Bible mluví
o tomté nefalovaném lidství i o tomté nefalovaném Bohu.
n
Poznámky
1 GRÜN, Anselm, Hlubinnì psychologický výklad Písma, Praha, ÈKA, 1994.
2 Podobnì té KOSTER und ANRIESSEN, Sein Leben
ordner, Herder Freiburg, 1991.
3 CRABB, Larry, Encouragement, Michigan, Pyranee
Books, 1984.
4 CRABB, Larry, Uvnitø, Praha, Návrat domù, 1993.
5 Výklad Bible v církvi. Dokument papeské biblické
komise z 15. dubna 1993, Praha, Zvon, 1996.
6 DREWERMANN, Eugen, Tiefenpsychologie und Exegese, Olten, 1984.
7 Termín objektový výklad a subjektový výklad pøebírá Drewermann z tradice analytické (jungiánské) psychoterapie a její strategie interpretace snù.
8 FRANKL, Viktor E., Lékaøská péèe o dui, Brno, Cesta,
1995.
9 REME, Prokop, Hagioterapie - nový smìr psychoterapie, Èeskoslovenská psychiatrie, 94, 1998,
No.4, pp. 206 211.

Pøípad Anneliese Michelové

DÉMONI
A ANNELISE
Pavel P. Duek

Pøípad Anneliese Michelové pøedstavuje jeden z nejznámìjích
a nejvíce medializovaných pøípadù démonické posedlosti ve 20. století.
Anneliese Michelová se narodila v roce
1952 v bavorském mìsteèku Klingenberg
v øemeslnické rodinì katolického vyznání.
Byla velmi introvertní, zboná, díky èastým
nemocem byla fyzicky slabí konstituce
a ve kole ji oznaèovali spíe jako studijní
typ. První pøíznaky mimoøádných záchvatových stavù se objevily v roce 1968 v jejích estnácti letech, kdy ve kole bez zjevné
pøíèiny upadla do bezvìdomí a následující
noc si za silných svalových køeèí prokousla jazyk. Jak pozdìji uvedla, pociovala bìhem tohoto záchvatu jakousi cizí sílu, která
se ji pokouela pøitisknout k posteli.
Dalí podobný záchvat se dostavil
v srpnu 1969. Tehdy ji rodinný lékaø navrhl podrobné neurologické vyetøení s podezøením na epilepsii, ale i kdy vechny
provedené testy vèetnì EEG byly negativní,
vyetøení bylo uzavøeno jako epileptické
onemocnìní typu grand mal. Prodìlaný
záchvat byl oznaèen za cerebrální køeèe
noèního typu. Po tomto vyetøení bylo Anneliese nasazeno antiepileptikum Centropil,
a i kdy medikace byla pro neúèinnost opakovanì mìnìna, léky tohoto typu (antiepi-

leptika - antikonvulziva) uívala Anneliese
a do své smrti v roce 1976.
Na pøelomu roku 1969 a 1970 prodìlala
Anneliese zánìt plic a pohrudnice, které
byly posléze diagnostikovány jako tuberkulozní infekce. Bìhem ozdravného pobytu v plicním sanatoriu v Mittelbergu prodìlala tøetí záchvat bezvìdomí. Následné
neurologické vyetøení opìt neobjevilo
ádnou patologii. Jetì bìhem pobytu
v Mittelbergu zaila Anneliese svoji první
vizi, která byla spíe mimoøádnì pùsobivou
imaginací, ne halucinací, a jejím obsahem
byla obrovská klebící se tlama ïábla
(riesige teuflische Fratze). Tato vize se
opakovanì vracela a Anneliese se postupnì propadala do apatie a deprese.
Poslední v øadì tìkých záchvatù prodìlala v èervnu 1972. Výsledky EEG vyetøení byly i tentokrát negativní. Anneliese si
zaèala stìovat na protivný zápach, který
nikdo v jejím okolí necítil, imaginativní vize
se dostavovaly stále èastìji a Anneliese
zaèala hledat pomoc v modlitbì a duchovním ivotì. Kdy vak s otcem navtívila
mariánské poutní místo v San Damianu

Zloèin v Tanacu vypovídá o celé rumunské spoleènosti
Pøedstavený ortodoxního klátera Nejsvìtìjí trojice a ètyøi jeptiky v severorumunském Tanacu
minulý týden mimoøádnì krutým zpùsobem umuèili k smrti tøiadvacetiletou jeptiku Irinu Corniciovou. Rumunská ortodoxní církev sice vradu oznaèila za nepøijatelnou a okamitì se od ní distancovala slovy, e ne toto je Rumunská ortodoxní církev, na druhé stranì ale její pøední èinitelé, a také
Uzdravení posedlého podle
vechny ostatní jeptiky z klátera a znaèná èást obyvatel obce se s èinem pøedstaveného Daniela
Gustava Dorého.
a jeptiek zcela ztotonili. Jak tedy chápe rumunská spoleènost tento zloèin, ptá se pøední rumunský
sociolog a politolog Gabriel Andreescu v èlánku, který dnes zveøejnil celostátní list Ziua.
Nehoda se mùe stát vdy a vude a nemusí být právì charakteristická pro danou spoleènost. Prohláení Rumunské ortodoxní
církve je proto zèásti pøijatelné. Na druhé stranì ale slova rùzných církevních èinitelù o tom, e se jedná o tradièní církevní proceduru
vyhánìní ïábla z tìla, èili exorcismus, a chyba prý byla v tom, e nebyly dodreny pøedepsané procedury, není nièím jiným, ne
alostným a nemístným mytím rukou. ...
Samozøejmì ti, kteøí se dali na mniský ivot, museli poèítat s urèitými zvlátnostmi. Skuteènost, e se nìkdo jednou rozhodl pro
mniský ivot, ale jetì neznamená, e se musí nechat absolutnì ovládat nìkým jiným, a to na celý ivot. Nemocné je tøeba léèit
v nemocnicích. Stát je musí ochránit pøed muèením v kláterech. Je nepøijatelný paragraf nového zákona o církvích prosazovaný
právì vedením ortodoxní církve, aby prohøeky církevních èinitelù mohly soudit soudy jen se souhlasem církve. Události v Tanacu
jasnì ukázaly, e stát a církev je tøeba oddìlit od sebe a e nezávislé soudy musí být nad státem i nad církví. ... Zpráva ÈTK 24. 6. 2005.
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v Itálii, nebyla schopna podívat se na obrazy Krista ani vstoupit do poutní kaple. Dokonce fyzicky napadla enu, která se o kapli
starala.
Kdy v roce 1973 zaèala studovat na
Vyí pedagogické kole, zmínila se o svých
vizích kolnímu lékaøi, ale jeho reakce ji
pøimìla napøítì o tìchto vìcech pomlèet.
V této dobì se s jejím pøípadem seznámil pater Adolf Rodewyk, povaovaný za
specialistu na posedlost a exorcismus, který
sice nechtìl zpoèátku do Anneliesina ivota
aktivnì zasahovat, ale vyjádøil pøesvìdèení,
e se o posedlost skuteènì jedná. V té dobì
se s Anneliese seznámil dalí knìz, Ernst
Alt, který se s ní zaèal pravidelnì modlit.
Doporuèil nové neurologické vyetøení,
a protoe bylo stejnì jako pøedchozí negativní, poádal místního biskupa o svolení
k provedení exorcismu podle pravidel Rituale Romanum. Pro velké biskupovo váhání
dosáhl Ernst Alt souhlasu za vydatné podpory patera Rodewika a v záøí 1975.
Mezi tím se stav Anneliese prudce
zhoril. Objevilo se u ní doèasné ochrnutí,
procházela øadou køeèovitých záchvatù trvajících a pùl hodiny, bìhem nich propadala
zuøivosti a napadala osoby ve svém okolí

nebo nièila vìci kolem sebe, zejména pokud
pøipomínaly Jeíe nebo svaté. Témìø pøestala spát (spala pouze jednu hodinu dennì), záchvaty hyperaktivity se projevovaly
skákáním do vzduchu a pádem na kolena,
dokud se jí nerozedøela a zcela neotekla,
nìkolik hodin trvajícím neartikulovaným
køikem, voláním jména Jeí s prosbami
o pomoc a smilování. Zaèala si stìovat na
návaly horka, obèas zoufale volala, e má
pocit, e hoøí a v takových chvílích ze sebe
strhávala aty, koupala se ve studené vodì,
vrhala se ve sklepì na hromady uhlí nebo
se oblièejem máèela v záchodové míse.
První exorcismus se konal 24. záøí 1975
a následovalo nìkolik dalích sezení. Anneliesin stav se zaèal subjektivnì zlepovat,
od øíjna se jí objevovaly pozitivní vize Panny Marie, pøestala upadat do transu a v únoru koneènì zmizely vize veho druhu - a
pøíjemné èi nepøíjemné. Její fyzický stav se
vak nadále zhoroval, prudce ztrácela na
váze, nepøijímala potravu, odmítala lékaøe
a zemøela 1. èervna 1976. Podle pitevního
nálezu nastala smrt v dùsledku podvýivy.
Zhruba o dva roky pozdìji stanuli její
rodièe i oba duchovní, kteøí provádìli exorcismus, pøed soudem. Byli odsouzeni k pod-

Køesanství a démonická posedlost
Na téma démonické posedlosti se v rámci køesanství mùeme setkávat s trojím smìrem
vysvìtlování:
Lékaøské vysvìtlování: Ztotoòuje novozákonní obrazy posedlosti se stavy, které
souèasná vìda zahrnuje pod obrazy medicínských diagnóz. Napøíklad epilepsie u Marka
9,17-27, disociativní poruchy u Matoue 12,22, psychózy schizofrenního okruhu
u Marka 5,2-20 èi somatické nemoci neurologické povahy u Lukáe 13,10-13. Toto
pojetí nepopírá posedlost jako fenomén, termín posedlost je podle tohoto pojetí
relevantní v kontextu náboenského jazyka, ale v kontextu souèasné vìdy je pøimìøenìjí oznaèovat tyto stavy termíny lékaøských diagnóz.
Pojetí Otcù poutì: Ztotoòuje démonickou posedlost s intrapsychickými vzorci jednání nadanými silným emoèním potenciálem, které pùsobí destruktivnì na psychointegritu èlovìka. Tyto komplexy jsou do znaèné míry autonomní a jedinec je nemá plnì
ve své moci - pocity ménìcennosti, pocity strhujícího hnìvu, svazující sexuality,
vnitøního vyhoøení atd. Toto pojetí je populární zejména v souèasné psychologii, nebo
u Otcù poutì je koncepce démonù prakticky totoná s koncepcí nevìdomí a autonomních komplexù, jak o ní hovoøí souèasná analytická psychologie (C. G. Jung).
V ponìkud naivnìjí formì se s ním lze ale setkat i u rùzných skupin charismatického
a letnièního hnutí (vyhánìní démona hokeje, démona katolictví, démona alkoholismu
atd.)
Pojetí Rituale Romanum: Povauje posedlost za fenomén, který se nachází mimo
hranice souèasné medicíny i psychologie. Rituale Romanum je liturgická kniha biskupù
øímskokatolické církve a za základní kritérium démonické posedlosti povauje pøítomnost fenoménù, které souèasná psychologie ani medicína nezná, ba pøímo neuznává parapsychické fenomény nejrùznìjího typu, tedy telepatie, nevysvìtlitelné znalosti
cizích jazykù, levitace, pohybování pøedmìtù na dálku, mimoøádné znalosti skrytých
vìcí atd. Teprve situace, kdy vìda nemá k danému stavu èlovìka co øíci, je podle
Rituale Romanum moné uvaovat o posedlosti démonem.
MUDr. Prokop Reme
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Nový zákon a démonská posedlost
Uzdravení posedlého chlapce
... A celý zástup, jakmile ho uvidìl, uasl;
pøibíhali k nìmu a zdravili ho. Jeí se jich
otázal: Oè se s nimi pøete? Jeden èlovìk
ze zástupu mu odpovìdìl: Mistøe, pøivedl jsem k tobì svého syna, který má
zlého ducha, a nemùe mluvit. Kdekoli
se ho zmocní, povalí ho a on má pìnu
u úst, skøípe zuby a strne. Poádal jsem
tvé uèedníky, aby ducha vyhnali, ale nedokázali to. Odpovìdìl jim: Pokolení
nevìøící, jak dlouho jetì budu s vámi?
Jak dlouho vás mám jetì snáet?
Pøiveïte ho ke mnì! I pøivedli ho
k nìmu. Kdy ten duch Jeíe spatøil,
hned chlapce zkroutil køeèí; padl na zem,
svíjel se a mìl pìnu u úst. Jeí se zeptal
jeho otce: Odkdy to má? Odpovìdìl:
Od dìtství. A èasto jej zlý duch srazil,
dokonce do ohnì i do vody, aby ho zahubil. Ale mùe-li, slituj se nad námi
a pomoz nám. Jeí mu øekl: Mùe-li!
Vechno je moné tomu, kdo vìøí.
Chlapcùv otec rychle vykøikl: Vìøím, pomoz mé nedovìøe. Kdy Jeí vidìl, e
se sbíhá zástup, pohrozil neèistému
duchu: Duchu nìmý a hluchý, já ti naøizuji, vyjdi z nìho a nikdy u do nìho
nevcházej! Duch vykøikl, silnì jím zalomcoval a vyel; chlapec zùstal jako
mrtvý, take mnozí øíkali, e umøel. Ale
Jeí ho vzal za ruku, pozvedl ho a on
vstal.
Evangelium podle Marka 9,15-27

míneèným trestùm. Jeden ze soudních znalcù z oblasti medicíny prohlásil, e základním
pochybením bylo, e Anneliese nebyla
v závìreèném období svého ivota zklidnìna silnìjími medikamenty, i proti své vùli
nebyla vyivována umìlou výivou a nepodstoupila elektrooky.
n

Poznámka
Tento èlánek byl poprvé zveøejnìn jako referát na semináøi
Spoleènosti pro hagioterapii a pastoraèní medicínu v èervnu
2004 v Psychiatrické léèebnì Bohnice. V následné odborné
diskusi byl ze strany lékaøù vyjádøen názor, e pøes opakovanì negativní nálezy EEG nebylo díky tehdejímu stavu
vìdy moné zcela vylouèit diagnózu epilepsie a z dneního
hlediska nebylo tedy moné vylouèit koincidenci epilepsie
s psychózou (organická schizoformní psychóza). Skuteèností zùstává, e po Anneliesinì smrti se stal její pøíbìh pøedmìtem mimoøádného zájmu médií a odborné komentáøe k pøípadu vìtinou pouze zrcadlily svìtonázor toho kterého lékaøe, psychologa èi religionisty. Vìtina z nich obsahovala
kritiku støedovìkých metod církve, nebo naopak pøíli
biologické pojetí moderní medicíny èi moderního materialismu vùbec.
Prokop Reme
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Medicína støedovìkého muslimského myslitele Ibn Qajjima al-Dawzíji je ivá dodnes

ISLÁM
A PROROCKÁ MEDICÍNA
Bronislav Ostøanský

V rámci støedovìkého islámského prostøedí se obecnì vzato rozvinuly dva svébytné proudy medicíny:
lékaøská tradice navazující na antické koøeny a tzv. prorocká medicína (arabsky at-tibb an-nabawí). Jak
ji ze samotného názvu vyplývá, hlavní kritérium správnosti této nauky pøedstavovala sunna,1 pøípadnì letmé naráky skryté v koranických verích. Výroky Prorokovy vztahující se k nemocem a jejich
léèení rozhodnì nebyly brány symbolicky, jako pouhé pøíklady jeho nezmìrné moudrosti. Ve støedovìku
toti lidem slouily jako zcela konkrétní návody k léèbì zcela konkrétních neduhù.
Zatímco autority støedovìkého islámského ném povìdomí muslimských vzdìlancù Jeho sbírku bychom mohli pracovnì rozlékaøství, které se pohybovaly v intencích proslul pøedevím jako právník a teolog dìlit na dvì hlavní èásti: v té první pøedhippokratovsko-galénského antického od- hanbalovského madhabu,2 vìnoval se stavuje návody na léèbu jednotlivých nekazu, sehrály ve støedovìku a raném novo- rovnì koranické exegezi, filologickému mocí a neduhù, ve druhé pak pøedkládá
vìku významnou roli v rozvoji medicíny na bádání, a dokonce napsal spis o lásce výèet blahodárných a léèivých úèinkù rozZápadì a jejich dílo je dodnes vdìèným a rovnì o jezdectví - furúsíji.3
lièných potravin, pochutin, pøípadnì lidpøedmìtem zájmu a studia jak orientalistù,
Ibn Qajjim al-Dawzíja ve svém díle naz- ských aktivit - mezi nimi narazíme rovnì na
tak i historikù lékaøství, prorocká medicína vaném prostì at-Tibb an-nabawí (Prorocká kapitolu vìnovanou sexuálnímu ivotu 4
je øazena spíe do sféry lidové religiozity. medicína) shromádil pøíklady hadíthù a té spánku (respektive léèbì nespavosPonìkud zjednoduenì mùeme konstato- vìnovaných léèbì nejrùznìjích chorob tìla ti).5
vat, e zatímco první zmiòovaný proud, jeho i due a rovnì tak hadíthù o léèebných
Ibn Qajjim povaoval prorockou medinejproslulejím pøedstavitelem se stal Ibn pøednostech rùzných druhù potravin a po- cínu za nejvyí umìní lékaøské. Lékaøskou
Síná (Avicenna), má jistý punc vìdeckosti, chutin, pøípadnì èinností (pùst, modlitba...). vìdu (avicennovského raení) proto pokláprorocká medicína vyvolává asociace, jako Nìkteré z hadíthù se vztahují i k tématu, dá za nií, nebo prorocká medicína se jsou povìreèné praktiky, pokleslá literatu- které bychom dnes patrnì nazvali lékaø- podle jeho mínìní - zakládá na mnohem pádra, pøípadnì magie.
nìjích a pøesvìdèivìjích argumentech,
skou prevencí.
Pøi èetbì nìkterých lékaøských haIbn Qajjim se nespokojil s pouhým ne jsou pouhé výsledky racionálnìdíthù, které jsou vnímány jako základní vý- výètem hadíthù, nýbr je v rámci jednot- empirického bádání - a toti na moudrosti
chodiska prorocké medicíny, se toti èasto livých kapitol spojuje vlastním výkladem. Prorokovì, která - a se projevila v kteréneubráníme pousmání - tak bizarní se nám
tato doporuèení mohou jevit. Nicménì
Kapitola o pøíkladu Prorokovì - nech mu Bùh ehná a dá mu mír1
v klasickém arabském písemnictví najdeme
- v léèbì strachu a noèního bdìní zabraòujícího ve spánku2
èetné pøíklady rozsáhlých kompendií proAt-Tirmídhí tradoval ve svém Dámicu3 od Burajdy tento výrok: Chálid si stìoval
rocké medicíny, je nám zcela jasnì doProrokovi a pravil: Posle Boí! V noci nedokáu usnout. Prorok odvìtil: Kdy se
svìdèují, e se vskutku nejednalo o opomíuchýlí na lùko, tak prones vìtu: Mùj Boe, Pane sedmi nebes a veho, co pokrývají,
jenou disciplínu.
Pane svìtù a veho, èemu dají vyrùst, Pane ïáblù a vech, kteøí jsou jimi svedeni na
scestí, buï mi nablízku a chraò mne pøed zlem Tvého Stvoøení vekerého, nech mne
Ibn Qajjim al-Dawzíja
minou jeho hrozby, nech mne chrání Tvá blízkost, buï pochválen. Není bostva
Mezi sbìrateli medicínských hadíthù
kromì Tebe! 4
vynikli imám Abú Bakr as-Sunní (zemøel 346
Dalím pøíkladem je výrok tradovaný cAmrem ibn ucajb pøes jeho otce a dìda od
h.), Abú Nacím al-Isbahání (zemøel 430 h.)
Posla Boího, který uèil, jak vyzrát na úzkost a strach: Utíkám se k uzavøenému slovu
nebo Abú cAbdalláh adh-Dhahabí (zemøel
Boímu pøed Jeho hnìvem a Jeho tresty, pøed zlem jeho sluebníkù (tedy lidí - pozn. B.
748 h.). Ovem nejproslulejí støedovìkou
O.), úklady ïáblù. Utíkám se k Tobì, Ó Pane
autoritou v oboru prorocké medicíny se stal
Poznámky
nepochybnì ajch amsuddín Abú cAbdal1 Ustálené rèení, které muslimové dodávají vdy za jménem proroka Muhammada. Obdobné formule v arabských náboenských textech následují zmínky jmen prorokù i Muhammadových druhù.
láh Muhammad ibn Abí Bakr ibn Ajjúb az2 Ibn Qajjim, ss. 211-212.
Zarcí ad-Dimaqí, známý pod jménem Ibn
3 Imám at-Tirmídhí (zemøel r. 892) je autorem jedné ze esti autoritativních sbírek tradic (sunny) o výrocích, èinech
a postojích proroka Muhammada a jeho druhù nazvané al-Dámic as-sahíh (Správná a shrnující sbírka).
Qajjim al-Dawzíja (zemøel 751 h.). Ibn Qajji4 Tato modlitba - v arabském originále se navíc i rýmuje - je uvedena v at-Tirmídhího kompendiu pod èíslem 3518. Sám
movo dílo je pøíkladem vestrannosti zájmù
autor uvádí, e zmínìný hadíth nemá zcela precizní isnád - tedy øetìzec tradentù - aby mohl být povaován za zcela
støedovìkého uèence. Pøestoe ve veobecspolehlivý.
* hadíth - kanonizované vyprávìní o výrocích, èinech èi
postojích proroka Muhammada.
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Z monografie: Bronislav Ostøanský, Arabská oneirokritika ve støedovìku a v souèasnosti,
Orientální ústav Akademie vìd ÈR, Praha, 2005, s. 158-161. Pøeklad autorùv.
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koliv oblasti ivota duchovního èi praktického - vdy vydala své nejkrásnìjí plody.
Zde je tøeba uèinit mení odboèku: Prorok Muhammad je veobecnì muslimy
vnímán jako nejdokonalejí èlovìk (nic více
a nic ménì) a vìèný vzor k nápodobì.6
A protoe se mu dostalo Boího vedení, a
èinil cokoliv, èinil tak správnì.7 Tento pøístup se odrazil v neobyèejnì hojném pouívání hadíthù na stránkách spisù nejrùznìjího zamìøení; zdaleka se nemuselo jednat
výhradnì o náboenskou tematiku, ale èasto lo o zcela svìtskou problematiku, co
si mùeme názornì demonstrovat na pøíkladu oneirokritiky - nauky o snech a jejich výkladu.
Klasifikace nemocí
Ibn Qajjim rozdìloval nemoci na dva základní druhy: nemoci srdce a nemoci tìla.
Oba dva druhy jsou zmínìny v Koránu.
Nemoci srdce se pak dìlí na choroby z pochybností a nejistoty a choroby z touhy
a chtíèe. K nemocem z pochybností a nejistoty se - dle Ibn Qajjimova pohledu8 vyjadøuje Korán na nìkolika místech, napøíklad takto: V srdcích jejich jest choroba
a Bùh tuto chorobu rozmnoil; jim dostane
se trestu bolestného za to, e lhali.9
A kdy jsou povoláni pøed Boha a posla
jeho, aby mezi nimi rozsoudil, hle, skupina
z nich se zády obrací. Kdyby vak byli
v právu, pak by k nìmu vìru pøili poslunì. Je v srdcích jejich choroba, èi pochybují, anebo snad se bojí, e Bùh a posel
Jeho jim ukøivdí?10
Mezi choroby srdce ve støedovìkém
muslimském pojetí náleely té melancholie
a pøedevím láska 11 (co rozhodnì nebylo
muslimské specifikum; vzpomeòme namátkou jen Knihu pravé lásky Juana Ruize, èi
Jméno rùe Umberta Eca). Rozsah tohoto
pøíspìvku nám ovem neumoòuje podat
zvídavému ètenáøi zcela konkrétní návody,
jak se lze úspìnì vypoøádat - nebo lépe
øeèeno, vyrovnat - se zmínìnými duevními
stavy.
Mezi prorockou medicínou a magií12 leí
jen velmi nezøetelná a matná hranice (nepovaujeme-li ji samotnou prorockou medicínu za jistý druh magie). Odraz mnoha praktik prorocké medicíny nalezneme rovnì
v rozmanitých formách souèasné lidové religiozity v islámských zemích. Týká se to
pøedevím pøedstav o blahodárném, èi naopak kodlivém vlivu nejrùznìjích potravin
na lidské zdraví, v mnohem mením rozsahu pak konkrétních návodù na léèbu rùzných neduhù.
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Prorocká medicína
v souèasnosti
V pøístupu souèasných muslimù k prorocké medicínì
snadno vystopujeme dva
základní, avak zcela protikladné rysy. Zatímco mnozí
westernizovaní muslimové
pokládají tuto disciplínu za
snùku povìr, jiní neménì
vzdìlaní muslimtí intelektuálové prorockou medicínu
naopak obhajují. Snaí se
dokazovat, e se rozhodnì
o ádnou snùku povìr
nejedná a e teprve výsledky moderního lékaøství dávají mnoha - by na první
pohled bizarnì vyhlíejícím hadíthùm za pravdu. Mezi
tìmito obhájci prorocké medicíny figurují èasto lidé se
solidním západním medicínským vzdìláním.
O tom, e prorocká medicína není rozhodnì jen kuriozním historickým exJedno z mnoha moderních arabských vydání pøíruèek o léèiponátem, nás spolehlivì
telství.
pøesvìdèí pohled na pulty
souèasných arabských knihdostalo, a který není ne souèástí neskonale moudrých
kupectví a v dnení dobì vyspìlých inforúradkù jeho Stvoøitele. Pohrdnout tímto darem pak znaèí
maèních technologií nás v tom jen utvrdí
pohrdnout té Dárcem, co je projevem blasfémie. Proto
rovnì pohled do internetového vyhlese islám tak jednoznaènì zápornì staví vùèi mniství
a celibátu. Èasto citovaný hadíth k tomu praví: Není
davaèe.13 Úsilí sladit odkaz prorocké memniství v islámu.
dicíny s výdobytky moderního lékaøství
5 Pøeklad ukázek vychází z následujícího vydání: Ibn
Qajjim al-Dawzíja: at-Tibb an-nabawí (eds.: ucajb
kráèí zcela v intencích snahy soudobých
al-Arna´út, cAbdalqádir al-Arna´út), Maktabat al-manár
muslimských intelektuálù prokázat, e
al-islámíja, Rijád, 1986.
6 Arabsky mardac at-taqlíd, co pøedstavuje rovnì titul
zjevení Koránu a moderní vìda si neprovysokého íitského duchovního.
tiøeèí, ba naopak dokonale souznìjí a do7 Toto závané dogma nazývají muslimtí teologové
c
plòují se.
isma a jedná se o pøesvìdèení, e Prorok byl zbaven
n

Poznámky
1 Sunna pøedstavuje soubor zpráv (hadíthù) o výrocích,
èinech a postojích proroka Muhammada a jeho druhù.
Kompendia tìchto tradic mìla nesmírný význam pro
rozvoj støedovìkých islámských disciplín.
2 Hanbalovský madhab (právní kola) nazvaný podle
svého zakladatele Ahmada ibn Hanbal (z. 855) je jedním ze ètyø právních smìrù v sunnitském islámu a obecnì se povauje za nejrigidnìjí z nich.
3 Furúsíja vdy pøedstavovala pro Araby oblíbenou formu rozptýlení. Koním, jezdectví apod. se vìnovala
i rozsáhlá literatura. O významu, který furúsíja hrála ve
støedovìké arabské spoleènosti, svìdèí i rozsáhlá velkoformátová dvousvazková monografie, kterou nedávno
vydala Knihovna krále Fajsala v Rijádu (ed. David
Alexander) pod názvem Furusiya I, II.
4 Postoj støedovìkých muslimù k sexu nebyl rozhodnì
prudérní, o èem nás velmi názornì pøesvìdèí napøíklad
èetné doklady ze støedovìkého arabského písemnictví.
Sexualita byla povaována za velký dar, jeho se èlovìku

vech pokleskù a de facto tak byl neomylný.
8 Ibn Qajjim, s. 5.
9 Korán (2:10)  Vekeré koranické citace pocházejí z pøekladu Ivana Hrbka, Odeon, Praha, 1991.
10 Korán (24:48-49)
11 Na tomto místì je tøeba podotknout, e arabtina má pro
lásku vícero názvù, ale v zásadì rozliuje dvì její podoby: mahabba je láska v irím slova smyslu (té platonická), zatímco ciq má výraznì erotický náboj.
12 Magie nemìla ve støedovìkém islámském prostøedí
a priori negativní konotace a velmi zjednoduenì øeèeno
se dìlila na tzv. bílou (chvályhodnou) a tzv. èernou
(zavreníhodnou).
13 Mnoství zajímavých informací vìnovaných jak dìjinám
lékaøské vìdy v islámském prostøedí, tak i samotné prorocké medicínì lze nalézt na: www.islamicmedicine.org.
Tyto webové stránky názornì dokazují, e prorockou
medicínou se dodnes nìkteøí muslimtí uèenci zcela vánì zabývají a vnímají ji jako seriózní vìdní disciplínu.
PhDr. Bronislav Ostøanský, Ph.D. (*1972) vystudoval
arabistiku a dìjiny a kulturu islámských zemí na Filosofické fakultì UK. V souèasnosti pùsobí v Orientálním
ústavu Akademie vìd ÈR v Praze, kde se vìnuje islámu,
støedovìkému muslimskému mylení a pøedevím islámské mystice.
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Satiterapie je humanistický psychoterapeutický pøístup, intergrující Buddhovo uèení

PSYCHOTERAPIE
A BUDDHOVO UÈENÍ
Karel Hájek

Na pùdì humanistické psychologie je od edesátých let rozvíjen tzv. na osobu zamìøený pøístup
(Person Centered Approach), jeho zakladatelem a teoretikem je americký psycholog C. R. Rogers1 .
V rámci tohoto pøístupu díky jeho vývoji, diferenciaèním a integraèním trendùm vznikly rùzné pøístupy
napø. experiential therapy, 2 process-oriented psychotherapy 3 a dalí. Mezi tyto novì vzniklé pøístupy
patøí i satiterapie, jejím autorem je doc. Dr. Mirko Frýba. Spoleèným jmenovatelem vech tìchto
pøístupù zùstává humanistický apel na facilitaci pozitivních moností èlovìka.
Satiterapie je moderní psychoterapeutický techniky psychodramatu (J. L. Moreno), zpùsobem, který umoòuje vzpouru skupøístup, integrující postupy z naí západní satidramatu, pohybového a výtvarného vy- teènosti (dhamma-uddhacca) proti patopsychoterapie a z východních nauk. U sám jadøování popø. technikami, jejich princip genním klamným názorùm (ditthi).
název vypovídá nejen o jejím nejdùleitìj- vychází z Tovilu,5 pùvodního léèebného
Z abhidhammy vychází i vìtina základím principu, ale také o dùleitém teoretickém rituálu na Srí Lance.
ních principù satiterapie. 8 Vysvìtleme si je
zdroji. Výraz sati pochází z jazyka páli,
Zvnitønìní (acting in) zahrnuje postupy alespoò v krátkosti:
kterým byl zapsán buddhistický kánon. zpracovávající intrapsychické problémy
Princip vímavého zakotvení
Souèástí tohoto kánonu je Abhidhamma. v mysli; pro výcvik satiterapeutù je vyuív tìlesnì proívané skuteènosti
Abhidhamma, jak píe Frýba v Psychologii ván Gendlinùv focusing6 a buddhistická
zvládání ivota,4 je eticko-psychologický meditace vímavosti a vhledu. Klient v sati- Nae tìlo je dùleitý referenèní bod. Pøesystém vìdìní, podklad buddhistických terapii se nesetkává pøímo s nácvikem tìchto sunutí pozornosti do tìlesné oblasti zaruèutechnik kultivace mysli, meditace, psycho- technik, ale satiterapeuté je vyuívají pro je okamitý návrat do skuteènosti zde a nyní.
hygieny a psychoterapie.
porozumìní psychickým procesùm a k vlast- A se v mysli honí hororové pøedstavy
Satiterapie je léèba vímáním si skuteènì ní psychohygienì. Díky dovednostem in- o budoucnosti, vzpomínky na nepøíjemné
probíhajících procesù proívání, které se trospekce mohou klienta v psychotera- situace, snìní, vymýlení, logické spekuvyskytují mimo dosah slov. Vímavost je peutickém vztahu kvalitnì vést. Pro práci lování, nepøíjemná konfrontace s okolím,
tedy v satiterapii tím nejdùleitìjím klíèo- s klientovou myslí vyuívají specifické po- pøesunutím pozornosti na podnìty z naich
vým pojmem. Satiterapie se zakládá na re- stupy v rozhovoru jako napø. empatické pìti smyslù získáváme proitkový odstup.
spektu pro ve ivé (ahimsa) a na eticky sdílení, komentování, reflektování, kotvení
Tìlo má svou moudrost, kterou nám
dovedné pomoci (kusala). Terapeutické cíle v proitkové skuteènosti, konkretizace vý- mohou prozradit nae pocity. Na tìlesné
definuje klient sám ve smyslu na osobu za- povìdí a prùzkum psychotopu. 7 Tìmito úrovni bìí proces tìlesného pociování
mìøeného pøístupu. Jak vidíme na diagramu, postupy vytváøejí podmínky pro klientùv odpovídající aktuální vnitøní nebo vnìjí
tento humanistický pøístup spolu s abhi- vhled.
situaci (sevøení aludku pøi strachu, uvoldhamickou teorií dávají rámec pro jednotAbychom ukázali pøínos východních nìní a teplo v bøiní oblasti pøi radosti
livé satiterapeutické metody:
zdrojù, Abhidhammy a Tovilu, vysvìtleme apod.). Pokud si pocitù vímáme, odhalí se
Zvnìjnìní (acting out) znamená, e si dvì paradigmata, je v západních psycho- nám jejich proívaný význam. Proívaný
intrapsychický problém je externalizován terapeutických pøístupech nenajdeme: význam se zpøesòuje v procesu tìlesnì zavnì osoby a tam také zpracováván pomocí První je uití etiky jako principu vysvìt- kotveného proívání,9 který vede k psycholujícího utrpení. Ne- terapeutické zmìnì.
Integrace pøístupù ve výcviku satiterapie
etické zpùsobuje
Zakotvení v tìle je nejdùleitìjí ze ètyø
10
utrpení.
Co
je
etické,
zakotvení,
které v satiterapii vyuíváme
Na osobu zamìøený pøístup C. R. Rogerse (PCA)
vede v koneèném napø. v krizové intervenci, v prùzkumu psyZVNÌJNÌNÍ (acting out) ZVNITØNÌNÍ (acting in)
dùsledku k mírnìní chotopu, v psychohygienì atp. Dalími
utrpení. To je zá- netìlesnými zakotveními jsou zakotvení
Psychodrama
Focusing
kladní paradigma v cíli, v mezilidských vztazích a institucio(J. L. Moreno)
(E. T. Gendlin)
dovedného zvlá- nální zakotvení.
Tovil
dání ivota. Druhé je
Princip synoptického pojetí osoby,
(etnopsychologický výMeditace
praktický princip
v nìm je integrován triadický vztah mezi
zkum léèebných rituálù na
vímavosti a vhledu (satipostupù dovednéproíváním, vìdìním a jednáním
Srí Lance - B. Vogt
patthána - vipassaná)
ho nastavení a odstranìní podmínek Triáda proívání - vìdìní - jednání vystihuPrincipy Abhidharmy
(vatta-pativatta) je dynamiku osoby jako celku zaèlenìného
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Princip vímavého sebeurèení
a moudrého nadhledu

v psychologicky definovaném svìtì. Tyto
tøi aspekty zachycují procesy probíhající ve
vnitøním a vnìjím svìtì jedince. Umoòují
popsat skuteèné dìje na úrovni mysli i její
interakci s tìlem a okolím. Je to jedineèný
nástroj k zachycení vzájemné souhry zmìn
v proívání, vìdìní a jednání. Dokáe rozkrýt, jak vzniká psychoterapeutická zmìna
osoby.11
Princip eticko-psychologické
determinace proívání
a princip pozitivní motivace
V satiterapeutickém procesu klienta postupnì vedeme k poznání, e neetické jednání
vede k utrpení, k nepøíjemnému patologickému proívání, a naopak etické, eticky blahodárné jednání vede k nauèení dovedností,
získání kompetencí, k otevírání osobního
obzoru, k pøekonání zhoubných dispozic
a zbavení se funkèních fixací èi chorobného
lpìní na nìèem. Tento cíl je v abhidhammì
spojován s pojetím tìstí. astný èlovìk
je èlovìk svobodný, svobodnì se rozhodující a jednající. Klient tedy není motivován
zabýváním se problémy, odstraòováním
problémù, chránìním se pøed problémy, ale
aktivním dosahováním tìstí.
Princip ochrany
zdravého jádra osobnosti
Pokud máte nìkdy dojem, e se vám ve
zhroutilo, nic nefunguje, jste na dnì, vyhledejte satiterapeuta. Poznáte, e to totální
není tak totální. Najmete si odborníka,
který vám pomùe najít, co jetì funguje
a ve zmatku to zapadlo, co vám fungovalo,
ale je to tak dávno, e si sami nevzpomenete. Dokonce vám dodá odvahu vyzkouet
nìco fungujícího, co znáte, tam, kde jste to
jetì nezkusili. Nauèí vás, jak si vímat toho
dobrého a jak si takové objevy chránit pøed
záplavou toho patného.
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Kadý se mùe stát stvoøitelem svého svìta. Urèovat svùj svìt - psychotop svým
jednáním a pøijmout za nìj zodpovìdnost.12
Není to jednoduché, vdy odmala jsme
slyeli: To je dobøe. To je patnì. Jsi
pomalý. Tak to nedìlej. Jsi líný. Musí
být hodná. Nesmí odporovat. A spoustu dalího. Takové hodnocení vyrostlo na
zahrádce naich rodièù, uèitelù, vrstevníkù
a nám je naroubovali. Toto hodnocení je
heterochtonní: pøejali jsme ho, ani bychom
si pravdivost nìjak ovìøovali. I kdy jsme
ve své dobì takové hodnocení nezbytnì
potøebovali, vyrostli jsme, a v dospìlosti
dále taháme takové rudimenty do svého
svìta. Vìtinou o nich nevíme, ale ovlivòují nás. Blokují nás. Kvùli nim uvadá nae
vlastní poznání, které si sami pìstujeme.
Satiterapie posílí nae autochtonní hodnocení svìta. Pomùe nám poodstoupit, abychom vidìli své závislosti na okolí. Z tohoto
moudrého nadhledu nás povede k vlastní
zodpovìdnosti za své jednání.

Satiterapeuty najdeme v poradnách pro
rodinu, v pedagogicko-psychologických
poradnách i ve zdravotnictví. Ve zdravotnictví je satiterapie indikována pro neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem,
somatoformní poruchy, psychosomatická
onemocnìní, poruchy pøíjmu potravy, disharmonický vývoj a hranièní poruchy osobnosti (border line), psychózy v remisi s dùrazem na potøeby resocializace. Satiterapii
nelze provádìt s nemotivovaným klientem,
s klientem v akutní intoxikaci. Nevyléèí se
také organické duevní poruchy, mentální
retardace a akutní psychotické stavy.
I kdy po pøeètení tìchto øádkù se mùe
nìkomu pøekrývat satiterapie s buddhismem, je nutné závìrem øíci, e satiterapie
nemùe a ani nechce být spirituální cestou.
Jako psychoterapie vak mùe velice dobøe
pomoci osobám, které se na spirituální cestì jakéhokoli smìru konfrontují s osobními
problémy. Kadý satiterapeut má alespoò
základní meditaèní zkuenosti a dokáe se
zorientovat v základních metodách pouívaných rùznými spirituálními skupinami.
n

Princip dovednosti v prostøedcích

Dalí informace: http://sati.mbnf.net

Satiterapeut má rùzné dovednosti. Umí nejen najít zdravé jádro klienta, ale nezalekne
se ani jeho patologií. Kdybychom si dovolili amanskou terminologii, umí pøivolat
bohy, aby chránili a posilovali, ale i odhalit, konfrontovat a krotit zlé démony.
V terapeutickém vztahu pomáhá vypracovat klientùm nejen strategie jednání kultivující blahodárné, ale vede klienty k povimnutí neblahodárného. Posiluje klienty
k dovednìjímu zvládání trápení.
Kadému klientovi v satiterapii rostou
jeho osobní kompetence. Postupnì se stává
odborníkem ve zvládání svého ivota. Stává
se tak v procesu kultivující klientovu vímavost, která zachycuje pøedevím proívání a dokáe porozumìt proívaným
významùm. Protoe se v proívání odráí
výsledky jednání, získává klient autochtonní
poznání o svém svìtì a jeho utváøení právì
z významù svého proívání. Ve vìdìní pak
roste jeho know how, osobní moudrost, je
se zakládá na dovedných strategiích jednání, které si klient ve svém svìtì opakovanì dokáe ovìøit.
Satiterapie je urèena pro kohokoliv, kdo
má zájem o svùj osobnostní rùst, chce zvládat svùj ivot lépe. Pomáhá pøekonat
trápení, s ním si nedokáeme sami poradit.
Díky satiterapii mùete zdolat obtíné ivotní
situace, øeit vztahové problémy atp.
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i ivotní události, u nich je umoòováno jejich znovuproívání. Vlastní prùzkum psychotopu - a to je dalí
moment, v nìm se satiterapie lií od jiných terapeutických smìrù neprovádí terapeut, ale pacient sám. Terapeut
pacienta pøi této práci pouze provází, je jeho ochráncem,
pomocníkem, uèitelem. (NÌMCOVÁ, M., Úvod do satiterapie. Praha, Atelier Satiterapie 2002)
8 FRÝBA, M., Principy satiterapie. Praha, Atelier Satiterapie 2002.
9 HÁJEK, K., Tìlesnì zakotvené proívání. Praha, Karolinum 2002.
10 V satiterapii rozdìlujeme duevní svìt èlovìka, jeho
psychotop, do ètyø proitkových polí (tìlo, osobní cíle,
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t é m a
Alternativní medicína vede k alternativnímu pohledu na svìt

MALÝ SVÌT
JEST ÈLOVÌK
Robert Pytlík

Tento esej se chce zabývat rozdílem mezi alternativní a experimentální medicínou se zvlátním ohledem na to, jak praktikování
tìchto jednotlivých systémù ovlivòuje pohled èlovìka na sebe
samého i na okolní svìt vèetnì jeho duchovního rozmìru. Autor se
zde bude snait doloit, e zatímco experimentální medicína je ve
své podstatì neideologická, ádný ze systémù medicíny alternativní nelze provozovat bez toho, aby tím byl alespoò do urèité míry
ovlivnìn pohled na okolní svìt èi definován svìtový názor stoupence pøísluného systému. Jeliko vak stoupenec není toté
co konzument, není na druhé stranì ani moné klást rovnítko
mezi uívání alternativních léèebných postupù a svìtový názor
uivatele.
Døíve ne pøistoupíme k vlastní proble- jím prosazované medicíny homeopatické
matice, je nutno urèit, k èemu vlastnì alter- a pøi bliím zkoumání bychom mohli doloit,
nativní medicína pøedstavuje protìjek. Ten e k alopatické medicínì patøí i celá øada
bývá oznaèován celou øadou pojmù, z nich takzvanì alternativních léèebných postupù.
Pro úèely tohoto pojednání jsem proto
mezi nejèastìji pouívané patøí medicína
kolská, oficiální, vìdecká, klasická èi alo- navrhl pojem medicína experimentální,
patická. Pøiznám se, e ani jeden z nich ne- protoe nové klasické vyetøovací a léèebpokládám za pøíli uspokojivý. Zatímco první né postupy vznikají typicky hierarchickou
tøi mají pejorativní pøídech kolometství, øadou experimentù, na jejich poèátku jsou
oficiální propagandy èi vìdeckého svìto- laboratorní pokusy a na konci takzvaná ranvého názoru, nic takového jako klasická domizovaná studie, která srovnává výsledmedicína vlastnì neexistuje. Vìtina po- ky novì vytvoøeného postupu na dvou èi
stupù uívaných klasickou medicínou je více skupinách pacientù. Randomizace tvoøí
toti výraznì mladí ne postupy medicíny skuteèný svatý grál experimentální medialternativní. Co se pak týèe alopatické cíny a spoèívá v náhodném rozdìlení pamedicíny, tento pojem byl vytvoøen Sa- cientù do skupin, z nich alespoò jedna je
muelem Hahnemannem výhradnì jako opak vyetøována èi léèena postupem novým
a jiná tvoøí srovnávací soubor, vyetøovaný èi léèený ji ovìøenou a reprodukovatelð Dokonèení z pøedchozí strany.
nou metodou. Je ovem nutno mít na pamìpøenesení pozornosti do urèité proitkové oblasti
ti, e tato definice je velmi zjednoduující,
s cílem jejího prozkoumání èi kontroly. Praktická
protoe samotná metodologie provádìní exaplikace ètvera zakotvení má mnoho konkrétních
variant, které lze pouít jak v mapování své poperimentù je samostatným oborem a úspìch
zice ve svìtì, tak pro zvládání konkrétní probpokusu (tedy kvalita získané odpovìdi) do
lematické situace. Slouí takté v pravidelné psyznaèné míry závisí na jeho uspoøádání (tedy
chohygienì pro pøípravu a plánování kadého
nového dne. Podrobnìjí popis naleznete v: HÁna tom, zda je správnì poloena otázka).
JEK, K., Satiterapeutické kotvení ve skuteènosti.
Je zøejmé, e tìkopádnost, jistá rigidita
Praha, Atelier Satiterapie 2002.
11 HÁJEK, K., Psychoterapeutická zmìna osobnosa dùraz na reprodukovatelnost postupù
ti a její zjiování. In: VYMÌTAL, J. a kol., Obecexperimentální medicíny je její nejvìtí
ná psychoterapie. Praha, Grada Publishing 2004.
12 FRÝBA, M., Umìní ít astnì. Buddhova Abnevýhodou. Ta se snad nejvíce projevuje
hidhamma v praxi meditace a zvládání ivota.
v neuspokojivém vysvìtlení individualizoPraha, Argo 2003.
vaných otázek (Proè právì já jsem onemocPhDr. Ing. Karel Hájek, Ph.D. (*1966) je odbornìl? Proè právì u mì se léèba nedaøí?), ale
ným asistentem na ÚHSL 1. LF UK Praha. Vede
i v bìné léèebné praxi. Ideální (èi idealizovavýcvik v satiterapii, je uèitelem buddhistické
meditace vímavosti a vhledu.
ný) praktikant experimentální medicíny by
mìl být lékaø iroce vzdìlaný, který dokáe
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nahlíet na jednotlivosti v rámci celku, je si
vìdom omezení vyplývajících z experimentální metodologie a vládne touto metodologií natolik zruènì, aby byl schopen individualizace léèebných postupù a nedostával se pøitom do rozporu se známými fakty. Navíc by mìl mít na kadého dosti èasu.
Na jedné stranì tyto poadavky jistì vìtina z nás uzná za patøièné a ádoucí, na druhé
stranì se málokdo rozumný bude divit, e
se v ordinacích namísto tìchto pohádkových bytostí støetáme spíe s upocenými
lékaøskými nedouky èi úzkými specialisty,
kteøí vyetøují a léèí nikoli podle potøeb jednotlivých pacientù, ale èasto ordinují vyetøovací èi léèebné postupy pouze proto,
e je náhodou umìjí.
Jestlie jsme si takto definovali (a souèasnì pohanìli) medicínu experimentální, je
ji snadné pochopit, v èem spoèívá atraktivita medicíny alternativní. Ta namísto
tìkopádného, zdlouhavého a drahého experimentování pøináí okamitý osobní
proitek, namísto zprùmìrovaných výsledkù individuální pohled na nemocného,
namísto úzké specializace zasazení problému do irokých souvislostí a namísto léèby
titulovanými hlupáky citlivý pøístup mistrù,
povolaných samotným Bohem èi Prozøetelností.
Za to ve je ovem nutno zaplatit urèitou cenu. Bez ohledu na opaèná tvrzení
odpùrcù experimentální medicíny je její nejsilnìjí zbraní nezávislost na jakékoli ideologii - klasickým pøíkladem je vítìzství prùkazných genetických pokusù tmáøského
mnicha Øehoøe Mendela nad pokrokovým, avak z hlediska výsledkù impotentním lysenkismem. Pøi provádìní experimentù
je pochopitelnì nutné vzít v úvahu pøírodní èi fyzikální - jiným slovem materiální zákonitosti, není vak tøeba stát nutnì materialistou. Metodologie experimentální
medicíny sice neumoòuje na nìkteré otázky poskytnout zcela uspokojivou odpovìï,
avak na druhé stranì její neideologická
podstata umoòuje vyuívat experimentálnì získané poznatky lidem s nejrùznìjími
kulturními, spoleèenskými èi náboenskými
názory. Naopak univerzalismus celé øady
systémù alternativní medicíny pøímo vyaduje, aby se tyto systémy zabývaly i okolním svìtem nad rámec problematiky zdraví
a nemoci. Tato skuteènost nám ostatnì
umoní uvìdomit si dalí dùleitou vìc: neexistuje jedna veobjímající alternativní
medicína ale je celá øada alternativních
systémù léèení, které se od sebe lií právì
svými východisky a dùsledky.
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Vdìènou ilustrací tvrzení uvedených
v pøedchozím odstavci je homeopatie. Tento léèebný systém (nebo systémy, protoe
v souèasné dobì existuje nìkolik homeopatických kol, mezi nimi panují vztahy ne
právì pøátelské) je zaloen nejen na pøedpokladu, e léèivá látka je schopná pùsobit
v mnoství mením ne malém, ale i na víøe,
e èím vyí je øedìní a èím mení koncentrace léèivé látky, tím úèinnìjí preparát
bude. Jeliko je dobøe známo, e nìkterá
vysoká øedìní neobsahují ani jedinou molekulu léèiva, je nutné pøedpokládat, e molekuly øedidla jsou uspoøádána do organizované struktury, která je schopná nést otisk
látky, která v ní kdysi byla rozputìna. Toto
ovem odporuje vekerým fyzikálním zákonùm a vyaduje od skuteènì pøesvìdèeného stoupence homeopatie alternativní názor na povahu a uspoøádání hmoty. Stejným pøíkladem je i v homeopatii
uívaný princip dynamizace. Jedná se
o postup, kdy je úèinnost homeopatického
léku posilována protøepáváním nádobky
v ruce homeopata, èím do ní má pøejít blíe
nespecifikovaná (a pochopitelnì ádným
pøístrojem nedetekovatelná) ivotní síla.
Mimochodem, byla-li øeè o vzájemné nevraivosti jednotlivých homeopatických
kol, je pøíznaèné, e jednou z pøíèin sporù
mezi kolou francouzskou a anglickou
spoèívá v tom, je-li dynamizace provádìná mechanickou tøepaèkou stejnì úèinná jako dynamizace provádìná lidskou
rukou.
Podobnì v nejrùznìjích systémech východní medicíny je pøedpokládána existence
drah, které mezi sebou spojují jednotlivé lidské orgány a vposledku i spojují èlovìka
s pøírodními silami, vyími bytostmi, èi
samotným universem. Tyto dráhy neodpovídají prùbìhu drah nervových, ani prùbìhu
cév èi jakýchkoli dalích struktur, které byly
v lidském tìle nalezeny. Pøedpokládají tedy
alternativní pøenos signálù nezávislý na
materiální podstatì lidského tìla. Samozøejmì, je-li takový pøenos moný v rámci lidského jedince, nic nebrání vzájemnému
duchovnímu otevøení více jedincù vùèi
sobì, pøírodì èi vesmíru.
Na celou vìc je ovem mono nahlédnout i z opaèného hlediska, a sice tak, e
mnoho systémù alternativní medicíny vzniklo jako jedna z vìtví urèitého náboenského
èi filosofického svìtového názoru. Hinduismus, taoismus, theosofie, antroposofie
i dalí náboenství a náboenská hnutí vyprodukovala své vlastní zpùsoby léèení,
zaloené na svých duchovních principech.
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Tyto zpùsoby léèby, zhusta
pragmaticky pøebírané západní
spoleèností, ovem nejsou plnì
srozumitelné bez znalosti pøísluných duchovních základù.
Proto alespoò hlavní pøedstavitelé jednotlivých smìrù alternativní medicíny jsou ve vìtí
èi mení míøe zastánci obdobného pohledu na svìt, jako je
ten, z nìho pøísluný léèebný
èi léèitelský systém vyel.
Tím se dostáváme k poslední otázce, kterou se chce autor
tohoto eseje zabývat. Není toti
moné pominout rozpor mezi
svìtonázorovými základy jednotlivých systémù alternativní
medicíny a faktem, e øada kon- Obrovským impulsem pro novodobou alternativní medizumentù - ale i poskytovatelù - cínu se stal pøedpoklad lékaøe Franze Antona Mesmera
e existuje a léèebnì pùsobí ivoèiný magalternativních léèebných po- (1734-1815),
netismus.
stupù se zajímá pouze o zdravotní èi finanèní pøínos pøísluné metody, být pøesvìdèenými zastánci filosofie, na ní
nikoli o svìtový názor s ní spojený. Tento je pøísluná metoda zaloena, nejsou vak
rozpor je vysvìtlitelný pragmatismem ui- ani pokládáni za autority v oboru. Tìmi jsou
vatelù, ale i poskytovatelù alternativní léè- nejèastìji nelékaøi, ve velké míøe vysokoby. Za prvé, bìný uivatel akupunktury èi kolsky vzdìlaní lidé humanitního èi techhomeopatických globulí bere pøísluný zpù- nického zamìøení. Èasto jde o vystudované
sob léèení pouze jako jeden z mnoha pro- filosofy, psychology èi inenýry, málokdy
duktù, které jsou na trhu k dispozici a mezi o absolventy pøírodovìdných kol. Tito lidé
nimi je mono se rozhodovat na základì skuteènì ve velké míøe principy pøísluného
pomìru ádoucích a neádoucích úèinkù, mylenkového smìru vyznávají. I oni jsou
dostupnosti a ceny. Pomìrnì znaèná èást vak pragmatici v tom smyslu, e jim jde více
uivatelù alternativních postupù volí urèi- o získání klientù ne uèedníkù a také vìtitý zpùsob léèby s ohledem na individuální nou nelpí na èistotì svého svìtového nápøístup léèitele, který je v protikladu k od- zoru (pokud ovem sami nenabízejí svìtový
lidtìnému pøístupu experimentální medi- názor vlastní).
cíny. Svìtový názor, který je skryt za naJe nad rámec tohoto èlánku (a znalostí
bízeným produktem, je nezajímá a nejsou-li autora) zabývat se otázkou, do jaké míry
s prùbìhem èi výsledkem léèby spokojeni, pøece jen ovlivòují postupy alternativní
sáhnou pøítì po jiném zboí. Navíc nelze medicíny svìtový názor bìného konzupominout i jistý útìný vliv øady alterna- menta. Osobnì se domnívám, e do urèité
tivních léèebných postupù èi rozhovorù míry ano, nedokáu vak posoudit, nakolik
s léèitelem - a u se jedná o rùzná proèi- bìný uivatel vnímá postupné pronikání
ování, øeení psychických problémù ne- mylenek, na nich jsou tyto metody zalobo poskytování katarze a rozhøeení.
eny, do svého povìdomí a co to znamená
Provozovatele alternativních léèebných pro jeho duchovní ivot. Jedno je ovem
metod je mono rozdìlit do dvou skupin. jisté. V souèasném svìtì, kde i jednotlivé
pièkové autority jednotlivých odvìtví al- duchovní smìry a náboenství spolu souternativní medicíny jsme ji zmínili v pøed- peøí namnoze podle pravidel trní ekonominulém odstavci a jetì se k nim vrátíme. miky, mohou být postupy alternativní meDruhou skupinu tvoøí absolventi medicíny, dicíny docela vítanou lehaèkou na dutedy lékaøi, kteøí jednu èi více alternativních chovním ivotì øady tìch, kteøí se v rámci
metod zvolí k obohacení nabídky posky- tohoto tritì pohybují.
n
tovaných slueb, pøièem v systémech solidárního zdravotního pojitìní není bezvýznamná ani finanèní stránka vìci (za alterMUDr. Robert Pytlík je lékaø, zabývá se léèbou a výnativní medicínu se platí zásadnì v hotozkumem onemocnìní krvetvorby.
vosti). Ani tito poskytovatelé tedy nemusí
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Ve snaze, aby byl èlovìk zdravý, nelze opomíjet jeho spiritualitu

SPIRITUALITA, ZDRAVÍ,
PSYCHOSOMATIKA
Felix Irmi

Èlovìk se vyrovnává se zátìí tìlesnì, duevnì a duchovnì. Vìtina lékaøù a psychologù neumí
duchovní pøístup u pacientù rozvíjet a nevnímá ho. Specializace (èasto nutná) mùe znemoòovat
hledání sjednocujících prvkù a porozumìní. Bez spojovacích mostù mùe vést ke generalizaci jednoho hlediska. Øada léèebných pøístupù biologických (zamìøených jen na orgán), psychosociálních
(bez ohledu na tìlesnou dispozici) nebo spirituálních mùe pokládat za klíèové jen své metody.1
Potøeby propojovat vìdy pøírodní a huma- vání podvìdomí, etikoterapii, jógu, astro- fenomén.11 Vedle racionální a emoèní (sonitní (vèetnì spirituálních) je si v souèasné logii, reinkarnaèní terapii, uèení o èakrách, ciální) inteligence se mluví o spirituální
dobì vìdoma teologie2 i nìkteøí biologicky zdravou výivu aj. Nemoc je brána jako vý- inteligenci,12 která pomáhá øeit problémy
a technicky orientovaní vìdci.3 Ve svém zva ke zmìnì stylu ivota. To napomáhá ve smysluplném, humánním a celostním
chování jsme podmínìni, nikoliv vak pøed- adaptaci pøi stresu a pøispívá k nalezení kontextu. Popisuje se, e je spojená s neuurèeni a stavìt do protikladu religiozitu smyslu v utrpení. Zlepuje se neuro-endo- ronovými oscilacemi 40 Hz, které prostupua sociobiologii je nesprávné.4 Psychosoma- krinnì-imunologická regulace.
jí napøíè celým mozkem. Zavádí se pojem
tika, zahrnující nemoci spolupodmínìné
Zmiòované postoje jsou v podstatì sou- neuroteologie.
stresem, pouívá bio-psycho-sociální po- èástí hnutí New Age, které mluví o duchovPøitom ale náboenská zkuenost není
hled, do kterého by mìla patøit té spiritua- ní evolucí, holistické ivotní perspektivì racionální vìdeckou zkueností (nejde
lita.5
spojující tìlo, mysl, ducha, vesmír a o hu- o smyslový záitek), ale není to paranormální
manismu nového vìku, rozíøeném intui- zkuenost, jako napø. telepatie. Mezi silnýSpiritualita v psychoterapii,
tivním vìdomí a novém paradigmatu. Èasto mi náboenskými zkuenostmi najdeme
pastoraèní medicínì i New Age
rozvíjejí uèení C. Junga o kolektivním nevì- náhlé obrácení k víøe, vyzvání k smysluplné
Spirituální pohled by mìl patøit do psycho- domí, obsahujícím duchovní moudrost lid- èinnosti, náhlá uzdravení. Mystická a meterapie i komplexní léèby. Setkáme se s ním stva a projevující se v symbolech (arche- ditaèní zkuenost je èasto doprovázena pov humanistické psychoterapií (A. Maslow, typech). Je zde velká rùznorodost, nìkdy citem jednoty s Bohem nebo Vesmírem, vìV. Frankl), v pastorální medicínì a èasto nesystematiènost, ale i snaha po integru- domím jistoty ve víøe (mimo rozumovou
v nekonvenèních metodách,6 nìkdy nazý- jícím chápání spirituality.
sloku). Nadto jsou mezi lidmi jistì ti, kteøí
vaných ezoterické léèitelství a psychoteraMezi novými alternativními smìry se k transcendenci inklinují.13
pie s náboenskými pøesahy.7
Zmiòované spirituální pohledy a metosetkáme i s koncepcí psychospirituální krize.
Franklova logoterapie je zamìøena na Mohou ji vyvolat bolesti, porod, nedostatek dy èasto nahrazují to, co biologická medicíduchovní stránku lidské existence, pro- spánku, halucinogeny, hypnóza, tanec, na neumí pacientùm poskytnout. V záplavì
jevující se svobodnou volbou, odpovìd- meditace i psychoterapie (holotropní dý- metod a reklam není vak jasné, u koho
ností a smysluplností. Øada lidí trpí noo- chání). Dochází pøi ní k neobvyklým stavùm a kdy je která metoda vhodná. Napø. Frankgenní neurózou ze ztráty smyslu ivota vìdomí, k oslovení, k vnímání naí jednoty lova logoterapie je kontraindikovaná u hlub(existenciální frustrace). Ve zdravém tìle s vesmírem a vnímání archetypù, etických í deprese, stejnì jako dobøe mínìné rady
mùe být chorý duch a naopak. Lékaø by zákonitostí, veobjímající lásky, ale i nega- o pozitivním naladìní. Pacient není vdy
mìl pomoci nalézt pacientovi smysl ivota tivních emocí. Stavy jsou nìkdy diagnos- schopen kladného vyladìní (nedostatek
v souladu s jeho osobností, a to i u nevy- tikovány nesprávnì jako duevní choroba neurotransmiterù). Nìkteré metody, které
léèitelné nemoci.8 Vìtina zátìových situ- (a psychóza). Mohou být ale spíe dopro- mohou být pouze doplòkové, chybnì sliací poskytuje výzvu k nalezení smyslu- vodným jevem osobní promìny a pøi te- bují léèbu závaných tìlesných chorob.
plnosti a seberealizaci i v utrpení (co jetì rapeutickém porozumìní (namísto potlaèení)
ivot èeká ode mne?).
pùsobí pøíznivì. Zabývá se tím tzv. trans- Nìkteré biologické, psychologické,
Pastorální medicína zaujímá hranièní personální psychologie,10 která diskutuje sociální a duchovní souvislosti
oblast mezi lékaøskými vìdami a teologií. o holotropním, rozíøeném stavu vìdomí, Studie ukazují, e religiozní lidé jsou v poObrací se k tìm nemocným, kteøí jsou vìøící, obsahujícím informace propojené s ve- rovnání s kontrolní skupinou spokojenìjí
aby jejich víru posílila, dala jim odvahu ít kerým kosmickým bytím.
a ménì úzkostní.14 Sledují té pøíznivý vliv
9
a hledala smysl v utrpení.
Snahu upozornit na spiritualitu mùeme odputìní na psychofyziologické regulace,
Spiritualitu ve vztahu k psychosomatice vidìt v pokusu interpretovat tzv. holotrop- napø. tep, krevní tlak.15 Sloitìjí je ale ji
v souèasnosti nacházíme i v øadì populár- ní vìdomí (ve ve vesmíru se v nìm odráí) hledání biopsychosociálnìduchovního
ních kníek. Spojují pozitivní mylení, rela- na podkladì kvantové fyziky nebo v poku- vztahu z hlediska individuálního vývoje
xaci, meditaci, autosugestivní naprogramo- su interpretovat ducha jako energetický a léèby.16
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t é m a
Paul Tournier v knize Silní a slabí19 popisuje vedle významu tìlesné
dispozice (kterou neumìl jetì definovat) a psychologických faktorù té
význam duchovní síly pro variabilitu
psychologických reakcí a léèbu. Psychoanalytik Fritz Riemann si poviml
vztahu mezi osobností, spiritualitou
a psychosomatikou. 20 Popisuje, e
schizoidní osobnost se bojí závislosti
a odevzdání, je èasto skeptická ke
spiritualitì. Trpí potíemi z oblasti
smyslových orgánù (kùe, dech). Depresivní jedinci mají strach z izolace
a ztráty blízkých, inklinují k duchovnosti, pokoøe, lásce, empatii, ale té
neurotickému pocitu viny. Trpí více
potíemi zaívacími. Obsedantní jedinci
mají strach ze zmìny. Hledají øád, a vnímají lépe ezoterické a etické zákonitosti
(makrokosmus a mikrokosmus). Mají
èastìjí migrény, koliky. Hysterické
Nemocný potøebuje lékaøské oetøení i duchovní
osobnosti mají strach z øádu a hledají
slubu (døevoøezba z roku 1512).
nové podnìty (carpe diem) a obdiv.
Vedle dispozice (rysu jedince) jsme zá- Ke spiritualitì mohou mít vztah ambivalentvislí té na momentálním emoèním stavu. ní, vinen je vdy ten druhý, ve se dá nìjak
Ve stresu hùøe rozpoznáme, co je správné. zdùvodnit. Trpí pestrými tìlesnými sympNìkteré osoby hùøe rozeznají dobro a zlo. tomy, bez vazby na orgán. Je jisté, e tyto
To mùe být zvýraznìné u organických vztahy neplatí obecnì, a øada jedincù je
poruch mozku. Psychosomatické nemoci rùznou smìsí zmiòovaných osobností.
Osobnost je formována také temperajsou èasto spoutìny psychickou zátìí, co
nic neøíká o tom, u koho se vudypøítomné mentem, který je asi ze 60% vrozený. Spiristresové zátìe stávají patogenní.17 U dítìte tualita tak vchází do vztahu k biosociálním
s vrozeným rysem impulzivity se pozdìji klasifikacim temperamentu.21 Tyto klasifivyvine spíe agresivita, kdy chybí nená- kace22 uvádím ve zjednoduené formì:
silná disciplína a monost odreagování, za1. U temperamentu orientovaného na
tímco u plachého chronická úzkostnost, akci (extroverze, vyhledávání nového, senkdy nemá pocit bezpeèí. Jsou pøípady, kdy sation seeking) se setkáme èastìji s prosaspirituální vývoj a konverze pùsobí regu- zováním bez vìtího aktuálního pocitu viny.
laènì.
U impulzivních jedincù (èastìji labilní extroPsychofyziologii introverze a extrover- verti) je malá citlivost na trest a silná motize rozpracoval zejména H. J. Eysenck. Ji vace po zisku. Mùe být horí empatie, popøed ním C. Jung podrobnìji odlioval, zda tlaèené svìdomí. To vede k chování bez záu extroverta èi introverta pøevauje racio- bran a k ukvapeným reakcím.
nální mylení, nebo smyslové vnímání,
2. U temperamentu orientovaného na
a dále iracionální cítìní, nebo intuice. Ze inhibici (introverze, úzkostnost, pasivita),
ètyø skupin introvertù a extrovertù uvaoval nacházíme neurotické pocity viny (oproti
o rùzném jejich postoji k spiritualitì (du- vinì skuteèné), nìkdy spirituální cestu pro
chovní cesta je individuální) a preferenci vyrovnání se s úzkostí (zejména u neuropodnìtù, které jedince oslovují.
tických introvertù, silnì citlivých na trest)
Napø. introvert s cítìním tíhne spíe nebo konflikt mezi pøirozenými potøebami
k mysticismu, zatímco extrovert s cítìním a nesprávným spirituálním výkladem. Spik harmonii, obìti pro druhé. Vnímavý extro- rituální vývoj mùe pomáhat regulovat rùzné
vert mùe vnímat duchovnost v kráse pøíro- neadaptivní poruchy chování obou zmiòody, zatímco vnímavý introvert chápe lépe vaných skupin, nacházet smysl a pozitivní
archetypické a mytologické sloky sku- motivaci.
teènosti.18 Tyto rozdíly mohou ovlivòovat
napø. i volbu nìkterých duchovních smìrù Závìr
Vedle lidské pøirozenosti (temperament,
jógy.
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emoce, genetické motivace, instinkty aj.)
a psychosociálních vlivù je tøeba si uvìdomit význam spirituality pro psychosomatické vztahy, výchovu a léèbu. Spiritualita
nás neosvobozuje od lidské pøirozenosti,
ale ta mùe být (individuálnì a dynamicky
v rùzném rozsahu) v její slubì. Tato obtíná cesta vyaduje propojení humanitních
a pøírodovìdných vìd s pochopením biopsychosociálnìduchovních zákonitostí jedince i spoleènosti.
n
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r o z h o v o r
Rozhovor s Góvindem Rajpootem o ájurvédì

JAK RYCHLE
SE PLAZÍ HAD

aby dobrá surovina byla dobøe zpracována. A tøetím procesem je správné proèitìní
- aby výivné látky zùstaly v tìle a odpady
aby odely z tìla ven. A k tomu ájurvéda
vysvìtluje duchovní, sociální a fyzické souvislosti, a podporuje tedy duchovní èistotu, správné chování i sport. Kde tyto procesy neprobíhají správnì, nastupuje samozøejmì nemoc.

Zdenìk Vojtíek

V èem je ta duchovní souvislost?

Dr. Góvind Rajpoot (*1962) se narodil v indickém Rádastánu
a v Indii také vystudoval geologii. Ji ètrnáct let ale ije v Èesku.
Do povìdomí Praanù veel jako provozovatel indického kulturního
a nákupního støediska Óm centrum - Dátá na ikovì, které ale
právì v tìchto mìsících konèí svou èinnost. Pracuje jako obchodník s pøírodním kamenem a také se vìnuje ájurvédì - indickému
léèebnému systému. Pøednáí o ní a pøíleitostnì provozuje ájurvédskou praxi, hlavnì masáe. Mluví výbornì èesky.

Ájurvéda øíká, e kadý ivot je duchovní.
Neexistuje nic, co by bylo jenom hmotné.
V kadé hmotì je dív, kus due. Dív je
ivot, mezi tìmito dvìma slovy je i etymologická souvislost. Bez due nemùe nic
být, i atomy jsou duchovní. Bez due by se
elektrony nemohly pohybovat kolem jádra.
Kadý pohyb vyaduje energii a kadá ener-

Roku 2001 jste zaloil ájurvédské centrum
Dhanvantri. Co to je?
Úèelem sdruení Dhanvantri je íøit znalosti
o ájurvédì a o józe. Proto organizuje tøíleté
studium ájurvédy, které probíhá jeden víkend v mìsíci. První skupina asi dvaceti lidí
u studium dokonèila. Dhanvantri dále
poøádá kulturní akce - rùzná taneèní nebo
hudební vystoupení, letní tábory, kurzy
jógy, semináøe o józe a ájurvédì apod. Jednou za rok organizujeme mezinárodní festival ájurvédy, na nìj pøijídìjí odborníci
z Indie, Evropy, Izraele a dalích zemí.
Kdo se na kurzy hlásí a jaké mají uplatnìní absolventi ájurvédského kurzu?
Uplatnìní není nijak garantováno. Chodí
lidé, kteøí potøebují ájurvédu pro sebe nebo
pro své známé. Také lidé, kteøí se aktivnì
zabývají zdravím, tøeba maséøi nebo rehabilitaèní pracovníci. Mezi studenty dvou
roèníkù jsou i lékaøi a psychologové. Je to
pro lidi, kteøí chtìjí vìdìt nìco navíc. Ne
pro ty, kdo potøebují kurz, protoe shánìjí
zamìstnání.
Co je to ájurvéda?
Je to vlastnì vìda o ivotì anebo - lépe
øeèeno - vìda o fyziologii ivých. ivot je
toti víc ne tìlo, ivot je také vìdomí. Ájurvéda tak zahrnuje vekeré èásti viditelného
tìla (anatomie se studuje samostatnì jako
medicína), ale zároveò poèítá i s druhým aspektem - s neviditelnými èástmi. To jsou
rùzné proudy, smyslové schopnosti, vìdomí a látky mysli, pamì, inteligence, hnìv,
radost a potom samozøejmì rùzné vlastnosti. Podle véd má kadá vìc svùj dùvod o nìkterých dùvodech èlovìk ví a o nìkte-
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rých neví, ale to neznamená, e neexistují. Ájurvéda se zabývá logickým vysvìtlením dùvodù.
Zkoumá ivot jako
celek, a protoe není
moné oddìlit hmotné od nehmotného,
obsahuje i medicínu
i duchovní záleitosti. To nelze oddìlit.
Take ájurvéda není
jen léèitelství, ale
komplexní pøístup
k ivotu.

Góvind Rajpoot.

Foto: Zdenìk Vojtíek.

Tím, e ájurvéda zkoumá ivot, setkává se
také s poruchami ivota a samozøejmì zkoumá také to, jak tyto poruchy odstranit. Ájurvéda je tedy prevence, ájurvéda je i léèení a
ájurvéda je i zdravý ivot. A protoe èlovìk
není samotáø, ale ije v kolektivu, je souèástí
ájurvédy i psychologie. Lidé jsou ovem
èasto chamtiví a chtìjí hlavnì to, co jim okamitì pøináí prospìch, berou si proto nìkdy z ájurvédy jenom tu medicínu.

gie je due. Kde není energie, tam je mrtvo.
Jiná vìc pak je, e jsou rùzné druhy energie.

Jak ájurvéda ivot pojímá?

Take nìkomu doporuèíte, aby jedl maso?

Na fyziologické úrovni vidí ájurvéda ivot
ve tøech procesech. Jednak je to proces výivy, v nìm do tìla pøichází surovina, jakési palivo, a je dùleité, aby bylo kvalitní.
Pak je to zpracování této suroviny, tedy
metabolický systém. Do toho samozøejmì
patøí i fungování nervové soustavy. Ájurvéda proto vysvìtluje, co vechno dìlat,
aby metabolický proces probìhl správnì,

Já sám maso nejím, ale èasto lidem doporuèuji maso. Tìm, kteøí jedí maso, maso nìkdy
kodí, a tìm, kdo jsou vegetariáni, kodí
jejich vegetariánství. Obì strany nìkde pøehánìjí. A v ájurvédì se nedoporuèuje pøehánìt.

Ájurvéda je tedy duchovní nauka.
Ájurvéda je duchovní, ale není omezena
ádným náboenstvím, nemá ádné hranice.
Neznamená vegetariánství ani podporu jedení masa. Vysvìtluje vlastnosti veho, co
existuje. Tím pádem si èlovìk mùe vybrat,
co je pro nìj vyhovující.

Jakou má ájurvéda podporu v Indii?
Tak, jak se lidstvo vyvíjí a stále podléhá
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r o z h o v o r
Ájurvéda
Tak jako má kadý svou jedineènou tváø nebo otisky prstù, tak podle ájurvédy má
kadý i svùj jedineèný energetický vzorec - individuální kombinaci fyzických, mentálních a emoèních charakteristik, které tvoøí nai konstituci. Tato konstituce je nám dána
u pøi poèetí velkým poètem faktorù a zùstává nezmìnìna po celý ivot. Mnoho faktorù (vnìjích i vnitøních), které na nás pùsobí, má tendenci naruovat nai pøirozenou
rovnováhu - výsledkem je potom nae odchýlení od pøirozené vyrovnané konstituce.
Tìmito faktory mohou být napø. emocionální stavy, zpùsob stravy, roèní období, fyzická traumata, zamìstnání, rodina apod. Jestlie jednou poznáme a pochopíme pùsobení
tìchto faktorù zpùsobujících nerovnováhu, mùeme urèitými zpùsoby zcela eliminovat nebo alespoò minimalizovat jejich negativní úèinky, a obnovit tak nai pøirozenou
rovnováhu. Rovnováha je naí pravou pøirozeností, nerovnováha je naruením této
pøirozenosti, jinými slovy - nemoc.
Tomá Èermák, http://www.ajurveda.cz

zmìnì, byla i ájurvéda v nìkterých èasech
hodnì vyvinutá a nìkdy ménì. Jeden
z vrcholù byl pøed dvìma a pùl tisíci lety.
Jak ale v Indii postupnì pøevládal buddhismus se svým sociálním zamìøením, nìkteré
výhonky ájurvédy èasem uschly. Ájurvéda
nakonec asi dvanáct set let pøetrvávala
jenom v rodinách. Dnes je ájurvéda zase
podpoøena vládou, vyuèuje se na univerzitách a pracují ájurvédské instituty. Ve
starých spisech jsou objevovány techniky,
které byly zapomenuty, ale dnes mají zase
úspìch. Ájurvédská chirurgie dnes provádí
i tìké operace.

Se zájmem o ájurvédu se setkáváme i u nás.
Ano, ájurvéda je v Èesku celkem oblíbená,
i kdy nemá ádnou oficiální podporu. Zabývá se toti tím, co zdejí medicína zanedbává - prevencí a otázkami, jak si zdraví
udret. To nevyaduje ádné speciální zaøízení, ale hlavì vìdomost. A ta by se mìla
mezi lidmi rozíøit.
Co tomu brání?
Ájurvéda je úzce spjata s pøírodou, vznikla
v dobì, kdy bychom øekli, e èlovìk jetì
nebyl civilizovaný. Ájurvédské pojmy jsou

vzaty z pøírody a dnes je proto nìkdy tìí
je pochopit. Kdy napøíklad ájurvéda dìlá
pulsovou diagnostiku, tak zjistí puls v rychlosti, jakou se plazí had. Ale kolik lidí dnes
ví, jakou rychlostí se plazí had? Takové vìci
se musí vysvìtlit. Není moné si jenom pøeèíst kníku.
Jak jste se k ájurvédì dostal vy?
Jak u jsem øekl, ájurvéda pøetrvala v rodinách a já jsem se v takové rodinì narodil.
Já jsem nestudoval ájurvédu na univerzitì,
ale znalosti jsem získal v rámci rodiny.
Take pocházíte z bráhmanské rodiny?
Ne, ájurvéda je spíe záleitostí mnichù, mezi
nimi nejsou kastovní otázky tak dùleité.
Já jsem se ostatnì narodil v rodinì katrijù.
Do Èeskoslovenska jste kdysi pøiel jako
geolog.
A jako geolog také pracuji. Mùj uèitel øíkal,
e je dobré, aby ten, kdo s ájurvédou pracuje, na ní nebyl závislý. Jeho ivobytí by nemìlo být z ájurvédy. Ájurvédu tedy dìlám
ne pro výdìlek, ale proto, e její rozíøení
chápu jako spoleèenskou povinnost.
Dìkuji za rozhovor.
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Víra je podle mnoha výzkumù úèinným a bezplatným lékem
Více ne 1200 nezávislých výzkumù v minulých letech potvrdilo skuteènost, e víra mùe být úèinným lékem. Vyplývá to z pøehledù
výsledkù rùzných výzkumù, které ve svém nejnovìjím èísle zveøejnil nìmecký èasopis Psychologie heute.
Lidé, kteøí vìøí ve vyí moc, bývají podle tìchto výzkumù ménì èasto v nemocnicích, rychleji se uzdravují, mívají èasto nií krevní
tlak a zdá se, e jsou lépe chránìni proti chorobám srdce a krevního obìhu. Po operacích bývají døíve na nohou a potøebují ménì
prostøedkù proti bolesti, nemívají èasto deprese a pokud do nich upadnou, rychleji se z nich zotavují.
Bylo rovnì zjitìno, e lidé, kteøí se vìnují duchovním záleitostem, mívají silnìjí imunitní systém. V jejich krvi jsou zøetelnì nií
hodnoty interleukinu-6, je bývají pøi stresu zvýené. Zvýení je povaováno za známku oslabení imunitního systému. Toto oslabení
je zase dùleitým faktorem pøi mnoha onemocnìních, od jednoduchých, stále znovu se vracejících infekcí a po závané choroby.
To ve neznamená, e v budoucnu by mìla být lékaøsky pøedepisována spiritualita. Uzdravení toti nelze vynutit duchovní cestou.
Zdá se, e klíè k úspìchu je právì v neúmyslnosti. Psycholog Michael Utsch z evangelického výzkumného støediska v Berlínì
poukazuje v jednom sborníku na to, e badatelé z øad køesanù i buddhistù shodnì dospìli k závìru, který se zdá být paradoxním:
hojivý úèinek meditace je proto tak velký, e není pouíván pro tento úèel. Zdraví a uvolnìní tu vystupují pouze jako individuální
vedlejí efekty, tvrdí Utsch.
Internista Linus Geisler v rozhovoru pro Psychlogie heute zdùraznil, e uzdravení vírou není toté jako placeboefekt, neboli
sugesce. V nejirím slova smyslu mùe pochopitelnì kadé terapeutické opatøení vyvolávat i placeboefekty. Síly, které se uplatòují
ve víøe, jsou vak velmi specifické. Jsou zaloeny na spiritualitì, tedy na vztahu k realitì pøesahující bezprostøední já, uvedl Geisler.
Èasopis ji ve svém døívìjím vydání poukázal na výsledky klinického psychologa Davida Larsona z Národního ústavu pro
zdravotní péèi v americkém Rockvillu, který se rovnì zabýval úèinky religiozity. Ta prý v 84 procentech pøípadù pùsobí pozitivnì, ve
13 procentech neutrálnì a ve tøech procentech kodlivì. Skuteènì se zdá, e náboenská víra nemusí mít vdy pozitivní úèinek.
Profesor psychologie Kenneth Pargament v univerzity v Ohiu dospìl pøi svém výzkumu k následujícímu závìru: vìøící, kteøí ijí ve
strachu, e je pøísný Bùh potrestá za jejich høíchy a kteøí tuto pøísnost také proívají jako emocionální klima ve svém spoleèenství,
mají vìtí sklony k depresím, úzkostem a ke psychosomatickým poruchám, ne nevìøící. Naopak víra v pøátelského Boha, který
slabosti hodnotí shovívavì, spolu s emotivní ochranou, je bývá pociována ve spoleèenství vìøících, zøetelnì podporuje dobrou
psychickou a tìlesnou pohodu.
Vìdecká zjitìní o úèinku religiozity se v mnoha ohledech shodují se zjitìními o vlivu optimismu na zdraví. Zdá se, e jak u
náboensky zaloených lidí, tak u optimistù mají rozhodující úèinek jejich osobní pohledy na svìt a jejich základní postoje k ivotu.
Pro obì kategorie lidí jsou charakteristické klid a dùvìra v chod vìcí.
Zpráva ÈTK, 23. bøezna 2005.
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Phowa
- vìdomé umírání
v tìnovicích

PLZEÒ / TÌNOVICE 11. srpna 2005 - Více
ne tisícovka lidí z nìkolika zemí se podle
odhadu organizátorù sejde od 24. do 28. srpna na pravidelném buddhistickém setkání
v Tìnovicích na Plzeòsku. V malé obci buddhisté dokonèují stavbu svého meditaèního
centra Buddhismu diamantové cesty, co je
nevíce praktikovaná odno buddhismu
mimo území tradièních buddhistických zemí.
Letos budou úèastníci kurzu studovat phowu neboli umìní vìdomého umírání, øekla
dnes ÈTK za organizátory akce Dana Homolková. (...)
Phowa je podle Homolkové jedním
z nejhlubích uèení diamantové cesty. Bìhem této praxe se lidé uèí v okamiku smrti
pøenáet vìdomí do stavu nejvyí blaenosti, který ji nelze ztratit. Phowa není podle buddhistù jen prùpravou pro poslední
chvíle ivota - zmìna pohledu na smrt vede
podle nich i k vìtímu proívání ivota
a k rozvoji vnitøního bohatství. Kurzy vede
tradiènì uèitel Ole Nydahl z Dánska. (...)
V Èesku nyní funguje 40 center a meditaèních skupin buddhismu diamantové
cesty. Toto uèení se zde podle Homolkové
v posledních letech rozvíjí velmi intenzivnì.
(...)

Rozkol v husitské
církvi vyvrcholil
rezignací
patriarchy
Schwarze

PRAHA 25. èervna 2005 - Sedmaètyøicetiletý patriarcha Církve èeskoslovenské husitské Jan Schwarz, který dnes po dlouhodobém rozkolu ve vedení církve odstoupil
z funkce, stál v èele tøetí nejpoèetnìjí církve
ÈR od záøí 2001. (...)
Schwarz èelil ji delí dobu výzvám
k rezignaci. Spor s biskupy, kteøí Schwarze
obviòují z pomlouvání vlastní církve, se
veøejnì rozhoøel poté, co patriarcha v televizi kritizoval provoz v praském kostele sv.
Mikuláe. Nìkteøí lidé z vedení církve naznaèují, e dùvody k nespokojenosti se
Schwarzem jsou vak hlubí a dlouhodobìjí. On sám naopak øíká, e je církev
pøedmìtem zájmu tajných slueb a e její
management zneuívá svého postavení.
Podle èásti pøedstavitelù církve byl
Schwarz nedávno postaven mimo slubu.
On sám tento krok povaoval za nepravo-
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mocný. Husitská církev je po idovské obci
v Praze dalí náboenskou organizací, v ní
proti sobì bojují dvì skupiny. (...)

Èetí muslimové
odsoudili
teroristické útoky
v Londýnì

Na 50 zástupcù Britského muslimského
fóra, které sdruuje vechny vìøící tohoto
náboenství v zemi, pak fatwu zveøejnilo
pøed parlamentem. V dokumentu muslimtí
náboentí èinitelé vyjadøují soustrast rodinám a blízkým 56 obìtí atentátù v Londýnì
ze 7. èervence a stovkám zranìných pøejí
rychlé uzdravení. Text dále zdùrazòuje, e
islám zapovídá násilí a zabíjení nevinných
a pøísnì zakazuje sebevraedné atentáty.
Kadý, kdo zabije èlovìka, jako by zabil vechny lidi. Kadý, kdo zachrání lidský

PRAHA 8. èervence 2005 - Èetí muslimové
dnes odsoudili ètvrteèní sérii teroristických
útokù v centru Londýna, pøi ní zahynulo
více ne 50 lidí a 700
osob bylo zranìno. My
jako muslimové z Èeské
republiky ostøe odsuzujeme tyto teroristické
útoky a vìøíme, e jejich
pachatelé budou vypátráni, souzeni a potrestáni, uvedli v prohláení,
které zaslali ÈTK. Jménem Islámské nadace
v Brnì vyjádøili soucit
a solidaritu s rodinami
obìtí.
V prohláení vyslovili hluboké znechucení
nad nìkým, kdo zneuívá Boího slova a náboenství k odùvodnìní
svých zloèinù. Odsuzujeme tyto nelidské èiny
stejnì, jako jsme odsoudili pøedchozí teroristické
útoky, jejich pachatelé
prohlaovali, e je konají ve jménu islámu.
Je to zloèin proti lidskosti a proti nevinným
Prohláení Islámské nadace v Brnì ze dne 8. 7. 2005.
lidem a nemá ádné odùvodnìní, uvedli. Pøipomnìli také slova ko- ivot, jako by zachránil vechny lidi, citoval
ránu, podle nìho ten, kdo zabije jednoho z koránu generální tajemník fóra Gul Moèlovìka, který nikoho nezavradil a neíøil hammad. Postoj islámu je jasný a nedvojzlo na zemi, bude souzen, jako by zabil lid- smyslný: Kdo nevykazuje respekt k ivotu
stvo vekeré. (...)
lidí, je jejich nepøítelem, dodal. (...)

Brittí
muslimtí èinitelé
vydali fatwu
proti atentátùm

LONDÝN 19. èervence 2005 - Více ne 500
muslimských èinitelù a znalcù koránu
ijících ve Velké Británii vydalo fatwu
(náboenský výrok), v nìm odsuzují zabíjení nevinných pøi atentátech a sebevraedné útoky prohlaují za pøísnì zakázané
z hlediska islámu. (...)

Pape se vyslovil
pro obnovení
dialogu
s tradicionalisty

VATIKÁN 29. srpna 2005 - Pape Benedikt
XVI. se dnes vyslovil pro obnovení dialogu
s tradicionalistickým Bratrstvem svatého
Pia X. Oznámil to Vatikán po setkání nejvyího pøedstavitele katolické církve s biskupem Bernardem Fellayem, generálním superiorem bratrstva.
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Marcel Lefebvre (1905-1991).

Biskup Fellay je nástupcem francouzského arcibiskupa Marcela Lefebvra, kterého v roce 1988 exkomunikoval pape Jan
Pavel II.
Vatikánský mluvèí Joaquín Navarro-Vals
sdìlil, e o setkání poádal biskup Fellay.
Pape a generální superior pøi nìm dali podle Navarra-Valse najevo vùli dospìt postupnì k dosaení plné jednoty. Setkání
v papeovì letním sídle Castel Gandolfo
u Øíma byl pøítomen také kardinál Dario Castrillón Hoyos, prefekt vatikánské kongregace pro knìze.
Bratrstvo svatého Pia X. si pøeje, aby
bylo mono konat latinské me, které církev
opustila po II. vatikánském koncilu (1962 a
1965). Rovnì odmítá závìry koncilu, které
se týkají ekumenismu a dialogu mezi náboenstvími.
Pape Jan Pavel II. exkomunikoval arcibiskupa Lefebvra kvùli tomu, e sám ordinoval biskupy. Bratrstvo svatého Pia X., je
má ústøedí ve výcarsku, tvrdí, e se k nìmu
hlásí 200.000 vìøících z pøiblinì ètyøiceti
zemí.

Rastafariáni
tisíce kilometrù
od Jamajky

MADRID 13. èervence - Ve vesnici nedaleko etiopské metropole Addis Abeby ije komunita rastafariánských emigrantù z Jamajky svùj vlastní pøíbìh v zemi zaslíbené, kte-
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rou jim etiopský císaø Haile Selassie daroval v roce 1948. (...)
Tenhle dar zdvojnásobil oblíbenost Selassieho, osvoboditele Etiopie po italské
invazi z let 1935-1941, který se od své korunovace v roce 1930 stal pro rastafariánské
hnutí novým mesiáem.
Podívejte se na Afriku, èerný král bude
korunován, protoe osvobození se blíí,
pøedpovídal ve 20. letech Marcus Mosiah
Garvey, prorok a vùdce osvobozeneckých
afroamerických hnutí ve Spojených státech.
A Selassie se stal tím vyvoleným - nìkteøí
dokonce spatøovali na jeho èerné kùi
boská stigmata - pùvodnì byl jako princ
pokøtìn Rás Tafari Makonnen a z tohoto
jména rastafariáni odvodili svùj název. Stal
se polobohem, jen mìl vést probuzení
èerného kontinentu a stát se vùdcem rastafariánského náboenství, je smìovalo
idovsko-køesanskou tradici Etiopie s kulturou Jamajèanù suovaných velkou hospodáøskou krizí ve 30. letech 20. století.
Ale pøela desetiletí a z dobrodìjce se
stal extravagantní tyran. Vybagroval veøejnou pokladnu a v hladomoru utopil národ,
zatímco krmil své zvíøecí miláèky voly a lahùdkami. Zemøel v roce 1975 za podivných
okolností poté, co ho svrhlo marxistické
vojenské hnutí.
Navzdory svým nepøístojnostem pøeívá v Jamajské rastafariánské komunitì pro
rozvoj, která nyní stojí v èele aemane, milá
vzpomínka na mue, jemu se pøezdívalo Lev
z Judey (...)
V letech 1952-74 pøekonalo 22 rodin
vzdálenost 12.500 kilometrù, které dìlily jejich pùvodní jamajskou vlast od zemì
zaslíbené. Avak v roce 1975 vojenská vláda znárodnila pùdu a zkonfiskovala pozemky, z nich rastafariánùm nechala pouhých
40 hektarù. Potíe je vak neodradily. Díky
své vytrvalosti stovky jamajských osadníkù pokraèovaly v pedagogické, spirituální a výchovné práci, je pøetrvává dodnes.
Toto uèitelování zaèalo v 70. letech zásluhou Donalda Leacha a Karla Hamiltona,
které jim zaslala rastafariánská spoleènost
ve Spojených státech Dvanáct kmenù
Izraele, aby uèili dìti angliètinu, matematiku a biblickou nauku. (...)
V aemane plyne skromný ivot. Solidarita, pacifismus a pøíroda vládnou v klanech tìchto hippiesovských robinsonù
nového tisíciletí. V nenásilném prostøedí,
kde jsou zakázány fyzické tresty nebo pøíli
nepøíjemné práce, si patriarchové nechávají narùst dlouhé copy zvané dredy, protoe
symbolizují koøeny, které je spojují se zemí
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jejich pøedkù. Kouøí ganju (marihuanu), aby
se dostali do kontaktu s Jahem (tedy s Bohem). Alkohol mají zakázaný, jedí vegetariánskou stravu a jejich etika je spartánská.
Koneèným cílem ideologù této oázy je repatriovat a dát dohromady vìtí èást
otrokù, kteøí opustili tuto pùdu násilím, aby
zvedli vlajku obrození Afriky.

Bush se zastal
kolní výuky
nevìdecké teorie
vzniku ivota

WASHINGTON 2. srpna 2005 - Americký
prezident George Bush se v pondìlí zastal
zavádìní nevìdecké teorie o vzniku ivota
na Zemi do amerických veøejných kol.
Postavil se tak na stranu náboenských
konzervativcù, kteøí se snaí navrátit do
výuky názor o stvoøení svìta vyí bytostí.
V diskusi s novináøi pìti texaských listù
Bush uvedl, e ve kolách by se mìla v rámci názorové rozmanitosti vyuèovat teorie
inteligentního stvoøení. Podle této teorie je
ivot pøíli komplikovaný na to, aby vznikl
samovolnì pøirozenou evolucí, a proto na
poèátku musel být zásah nìjaké vyí moci.
Myslím si, e souèástí vzdìlávání je, e
vystavíme lidi nejrùznìjím mylenkovým
kolám. Pokud se mì ptáte, zda lidé mají být
vystavení vlivu nejrùznìjích názorù, pak
odpovídám ano, øekl Bush.
Køesantí konzervativci, kteøí jsou podstatnou souèástí Bushova volièstva, se
snaí výuku této teorie prosadit do veøejných kol. Vìdci tuto teorii odmítli jako
pokus o vnucování náboenství do vìdeckého vzdìlávání.
První konferenci o nové teorii uspoøádalo v roce 1996 na Universitì Biola v Kalifornii 160 vìdcù a náboenských èinitelù, kteøí
sice u akceptují evoluci i skuteènost, e se
ivot vyvíjel po miliony let z jednobunìèných forem, ale stále trvají na tom, e evoluce smìrem k èlovìku je øízena Bohem. Darwinismus je podle nich jen mrtvou teorií.
Za novou teorií stojí kreacionisté, kteøí
chtìjí zruení výuky evoluèní teorie a podpoøení veho, co poukazuje na boí stvoøení
svìta. Kvùli odluce církve od státu nelze na
veøejných kolách vyuèovat biblickou nauku, ale nová teorie podle komentátorù poskytuje nástroj, jak zákon obejít a dostat
n
boí stvoøení opìt do kolních lavic.
Z informaèního servisu ÈTK
vybral a zprávy zkrátil Zdenìk Vojtíek.
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Praské
spoleèenství
Kristovo
Diplomová práce, Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2005.
Vývoj v Praském spoleèenství Kristovì
V roce 1996 vznikla Církev Kristova v Praze, která byla zaloena misijním týmem
Mezinárodních církví Kristových (International Churches of Christ - ICC). O rok
pozdìji se církev stala obèanským sdruením s názvem Praské spoleèenství Kristovo (PSK), pod kterým pùsobí dodnes.
Mezinárodní církve Kristovy jsou souèástí,
èi spíe jednou z variant velmi specifického
uèednického hnutí, jeho koøeny mùeme
vysledovat a k roku 1800, k takzvanému
Hnutí za obnovení  (Restoration Movement).
V èele Mezinárodních církví Kristových
stál a do roku 2002 Kip Mc Kean, který
církev vedl autoritativnì. Kladl dùraz pøedevím na misii - formuloval plán zaloit církev
ve vech svìtových metropolích, co se mu
do znaèné míry podaøilo.
V roce 2002 Mc Kean rezignoval na
vedení církve. Jeho rezignace nastartovala
v ICC velice významné zmìny, kterým se ve
své práci vìnuji.
Centrálním doktrinárním specifikem
Mezinárodních církví Kristových je koncept
uèednictví (disciplingu) a uèednického
vztahu (discipling relationship), který proel po McKeanovì rezignaci nejpodstatnìjími zmìnami.
Pøi analýze zmìn, kterými v souèasnosti
ICC procházejí, se opírám o pozoruhodnou
studii socioloky Eileen Barkerové Plus ça
change....1 Barkerová zde podává sedm
charakteristik takzvaných nových náboenských hnutí v jejich poèátcích a osm faktorù, které vedou k typickým zmìnám
v tìchto hnutích. Jednou z jejích základních
tezí je tvrzení, e se postupnì stírá rozdíl
mezi novými náboenskými hnutími a pluralitní spoleèností.2
Vývoj Mezinárodních církví Kristových
- minimálnì jejich èeské èásti (Praského
spoleèenství Kristova) - v posledních tøech
letech probíhá, dle mého názoru, v podstatì
v souladu s hypotézou Barkerové o postupném sniování rozdílu mezi novými
náboenskými hnutími a vìtinovou spoleèností. Tento vývoj jsem vypozorovala
zvlátì v souvislosti s ústupem manipulativních praktik. Ty zahrnovaly v PSK zejména naøízený, autoritativní zpùsob vede-
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ní ve víøe (discipling), který je nyní nahrazován spíe dobrovolným duchovním doprovázením, plynoucím s pøirozených pøátelských vztahù.
V souvislosti se zmìnami, které Barkerová u nových náboenských hnutí pozoruje, se lze zamyslet napøíklad nad otázkou
sloení èlenstva PSK. Po roce 1996, kdy
PSK (tehdy jetì Církev Kristova v Praze)
vzniklo, bylo sloeno pøevánì ze skupiny
mladých nezadaných studentù kolem dvaceti let. Nejen zpoèátku, ale i kolem roku
2000, kdy jsem se se spoleèenstvím setkala,
èlenové PSK spolu èasto bydledli v pronajatých bytech a trávili spolu vìtinu volného èasu. Poøádali rùzné veèírky, modlitební
setkání, spoleèné zájezdy. Mnoho èasu
a úsilí vìnovali poulièní evangelizaci. V kontaktu s nimi bylo patrné nadení a velké
nasazení pro pøedávání víry.
V souèasné dobì (2005) je vìtina èlenù
spoleèenství ve vìku kolem tøiceti let. V posledních letech mnoho z nich uzavøelo manelství a narodily se první dìti. Manelství
je v PSK nyní povaováno za velikou hodnotu, spoleèenství tak pøestalo fungovat
jako komunita, která ije stále pospolu.
Výraznì se sníil dùraz na evangelizaci
a misii. Lze pøedpokládat, e dalí zmìny
nastanou v situaci, kdy dìti zaènou dorùstat a aktivnì reagovat na spoleèenství, do
nìho se narodily.
V roce 2000, pøi mé první návtìvì PSK,
byl ve spoleèenství patrný negativní postoj ke svìtu i k ostatním køesanským
církvím, spojený s exkluzivistickou pøedstavou o vlastní jedineènosti. Èlenové hovoøili o svém spoleèenství jako o jediné pravé
církvi a vyslovovali své pochybnosti
o tom, zda èlenové ostatních køesanských
církví mohou být spaseni. Tento postoj byl
ostatnì, jak ve své studii ukazuje R. Paden,
charakteristický nejen pro Bostonské hnutí
v jeho poèátku, ale do jisté míry i pro hlavní
proud Církví Kristových.
V souèasné dobì (2005) se kritický postoj PSK vùèi svìtu i jiným církvím velice
zmírnil. Nìkteøí èlenové se zajímají o ostatní
køesanské církve a navtìvují jejich bohosluby, co bylo døíve nemyslitelné. Spoleèenství si sice, jak vyplývá z nìkterých
kázání, je jsem vyslechla, do urèité míry
zachovává kritický postoj ke svìtu, ale nepozorovala jsem ji døíve pøítomnou tendenci okolní svìt démonizovat.
Nezanedbatelný vývoj lze zaznamenat
i v pøístupu k vìrouce. V Praském spoleèenství Kristovì jsem døíve ve vìrouèné
oblasti pozorovala tendenci k jednoznaè-

ným prohláením a striktnì formulovaným
pravidlùm chování. Na základì svých rozhovorù se èleny a návtìv shromádìní
v roce 2005 jsem dospìla k závìru, e lidé
v PSK jsou dnes ménì ochotni nekriticky
pøijímat pravidla a snaí se znovu promýlet, co má být pro køesanskou praxi závazné.
Také postoj ke vzdìlávání ve víøe je dnes
v PSK velice otevøený. Hlavní kazatel spoleèenství studuje teologii na Institutu ekumenických studií. Jedna z dívek, se kterou
jsem vedla rozhovor, hovoøila o své potøebì hloubìji se zabývat studiem rùzných biblických výkladù. Tím je v podstatì pøekonána nedùvìra k teologii, kterou lze vypozorovat u v poèátcích Hnutí za obnovení.
Nejpodstatnìjí vìrouènou zmìnou je
pøekonání modelu naøízeného uèednického
vztahu. Tento model byl zaloen na vztahu
typu vùdce - vedený, na podøízenosti, poslunosti a imitaci vedoucího partnera
v uèednictví, který tak mìl monost
(a v podstatì i povinnost) manipulovat
s rozhodnutími uèedníka, kterého vedl ve
víøe. Nyní je v PSK zdùrazòována svoboda
kadého èlovìka a jeho odpovìdnost za
vlastní duchovní vývoj. Pøevládá pøesvìdèení, e vztah nemùe být naøízený, ale musí
spontánnì vzniknout. Uèedníci také zdùrazòují potøebu rovnocenných vztahù a kriticky se vymezují vùèi døívìjímu autoritativnímu pojetí uèednických vztahù.
Postoj èlenù PSK k vlastní minulosti je
velice vyváený - svou minulost ani nepopírají, ani neidealizují. Hovoøí o tom, e
spoleèenství je nyní ve fázi hledání identity
a smìru budoucího vývoje. Nelze jednoznaènì pøedvídat, jak bude tento vývoj
pokraèovat, ale zdá se mi pravdìpodobné,
e PSK nadále zùstane spoleèenstvím, respektujícím svobodu a jedineènost kadého
n
èlovìka.
Barbora Rybáøová
Poznámky
1 BARKER, E., Plus ça change..., Social Compass 1995,
42 (2 ), str. 165-180.
2 Tamté, str. 165.

NA PØÍTÌ

Je síla lidské mysli neomezená? Mìní nae mylení realitu, a je tedy moné získat
pozitivním mylením úspìch, bohatství
a zdraví? Je v monostech èlovìka
dosáhnout boských vlastností?
Hnutí lidského potenciálu,
které bude tématem pøítího Dingiru,
dává na tyto otázky kladnou odpovìï.
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z p r á v y
poøádaném rùznými
køesanskými církvemi, aby jak se vyjádøil:
prozkoumal terén a okoukal, jak podobnou
akci dìlají jiní.
Hlavním bodem
programu bylo z pohledu poøadatelù zøejmì vystoupení Kadamba Kánana Svámího z Vrindávanu, jednoho z duchovních
uèitelù hnutí, který ve
své pøednáce vedl
pøítomné k zamylení
Foto: Jaroslav Hynek.
se nad smyslem ivota
a hodnotami pro které
ijí. Téma i forma, které zvolil, urèitì posluHappy Fest
hnutí Hare Krina chaèe oslovila.
Z pohledu návtìvníkù, alespoò tìch
Mezinárodní spoleènost pro vìdomí Kri- náhodných byla vak zøejmì nejzajímany (ISKCON) uskuteènila svùj festival. vìjí, a pro nìkteré moná i nejpøekvapivìjí,
Poøádala ho prostøednictvím Centra pro módní pøehlídka indických odìvù na zcela
védská studia, navíc ve spolupráci s ma- klasickém molu za pøítomnosti známých tváøí
gistrátem hl. mìsta Prahy a Hradce Králové hereèek Petry pindlerové a Kláry Jandové
a také Tomáe Valíka.
ve dnech 28. a 29. èervna.
Celým festivalem provázela velmi pøíPrvní den se konal v Hradci Králové,
druhý v Praze na Støeleckém ostrovì, nesl jemným zpùsobem Rodasí deví dásí, techpøídomek Open Air Festival, a nutno øíci, e nicky také ve probíhalo bez problémù,
a tak návtìvníci urèitì mohli proít hezké
nejen poèasí mu opravdu pøálo.
Tìil se také velkému zájmu návtìv- odpoledne a veèer v indickém stylu. Organiníkù, program byl bohatý a pestrý, navíc zátoøi akce mohou být bezesporu spokojejetì umocnìný úèinkováním celebrit právì ni, protoe komunikace jejich vidìní svìta
populárního seriálu Rodinná pouta. Pøíto- s naí kulturou dopadla na výbornou. n
men byl také Ramesh Chander, druhá nej- Jaroslav Hynek
výe postavená osoba indického velvyslanectví spolu s vedoucím úøadu tohoto vel- Fotoreportá z Happy Festu mùete shlédnout na
http://www.cpons.cz.
vyslanectví, panem K. R. Chari.
Pro støedoevropany byl velmi pøitalivý
klasický indický tanec Bharata Natjam, který
pøedvedla Rásabihárí deví dásí. Vysvìtlila Studijní centrum
také jeho podstatu - jde o pohybové vyjád- BASIC
øení náboenských symbolù a pøíbìhù.
Amerièan L. Ron Hubbard (1911-1986) je
Hudební produkci zajiovalo nìkolik znám jako tvùrce terapeutické metody
skupin, napø. Venu Gopál a Vinu Tattva, zvané dianetika (1950) a jako zakladatel Scidoprovodný servis akce ve smyslu vegeta- entologické církve (1954). Svými stoupenci
riánské jídelny, prodeje obleèení, knih, von- je povaován za nezpochybných tyèinek a pøírodní kosmetiky je nitelnou autoritu v mnoha dalích
oèekávanou samozøejmostí. Velmi vyhledá- oborech, jich se bìhem svého
vaným se stalo i malování klasických in- ivota dotkl. Mezi tìmito obory,
dických motivù henou na kùi, tedy stále které zahrnují kálu napø. od japopulárnìjí tzv. tetování henou. Nechybìlo derné fyziky èi zahradnictví a
ani divadlo pro dìti i dospìlé, ve kterém si k jednotlivým umìleckým obozahrál i Trilokátma dása, mluvèí Hnutí Hare rùm, je i vzdìlávání. Svými stuKrina v Èeské republice. Právì on byl na dijními technologiemi zpùsobil
Støeleckém ostrovì u i dva týdny pøed Hubbard podle svých následovHappy Festem, a to na mezinárodním Set- níkù revoluci1 i v této spoleèenkání køesanù s názvem Pozvání k nadìji, ské vìdì.
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Na aplikaci a rozvoj Hubbardových
studijních technologií je zamìøena organizace scientologù s názvem Aplikovaná
scholastika (Applied Scholastics). Byla
zaloena roku 1972 v Kalifornii.2 Studijní
technologie mají pomáhat zvládat nároky
studia i nároky scientologických kurzù a
procedur. Jsou prodávány v dianetických
centrech, ale Aplikovaná scholastika se je
snaí rozíøit i mimo tato centra a vnést je
do speciálních programù, napø. do výuky
cizích jazykù, péèe o dìti s problémy
v oblasti uèení apod.
Centrum Aplikované scholastiky vzniklo
v Praze roku 2003.3 Nejménì o est let døíve
ji ale Hubbardovy technologie u nás pouívala jazyková kole LITE, která z Prahy
postupnì expandovala do Plznì a Pardubic. Od roku 2002 s Hubbardovými technologiemi pracuje obèanské sdruení BASIC.
V Praze, v Mánesovì 88, zaloilo studijní
centrum, zamìøené na pomoc v problémech
s uèením. Jak uvedla pracovnice centra,
paní Macháèková,4 v péèi centra se nachází
asi 40 dìtí, které obvykle docházejí dvakrát
týdnì na dvì hodiny. Centrum má své poboèky i v Pelhøimovì, Bratislavì a Trnavì.
Podle vyjádøení paní Macháèkové
i nìkterých klientù oceòují dìti i rodièe na
centru BASIC pøedevím individuální práci
lektorù a jejich pøívìtivý pøístup. Hubbardovy studijní technologie (stejnì jako ádný
z jeho dalích objevù) ovem nikterak nesouvisejí s vìdeckými metodami a poznatky
korespondujících oborù. Nenavazují na
odborné publikace ani s nimi nevstupují do
kritického dialogu. Pouívání studijních
technologií zakládá náboenská víra v Hubbardovo dílo, s ní není mono polemizovat
a kterou je tìko moné zásadnì obohatit
z jiného ne Hubbardova zdroje.
n
Zdenìk Vojtíek
Poznámky
1 What Is Scientology, New Era Publications International ApS, Kodaò 1998, str. 424.
2 Tamté.
3 Broura Aplikovaná scholastika, 2004.
4 Rozhovor se uskuteènil 7. øíjna 2004.
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Dokonèení èlánku Nunc dimittis
ze strany 85.
navtívil a na jejich duchovní bohatství
i hmotnou bídu chtìl upozornit (Dopis
z Kalkaty, Dopis z Madrasu, Dopis z Etiopie...). Pozdìji píe bratr Roger dopis vdy
pro setkání na Pouti dùvìry na zemi, který
se pøekládá do 55 jazykù a jeho pasáe se
promýlejí nejen na evropském setkání, ale
pøi setkáních v Taizé v prùbìhu celého
roku.
Bratr Roger si pøál, aby komunita nezùstala stranou bídy chudých èástí svìta.
Sám rùzná místa navtìvoval a vybídl nìkteré své bratry, aby se natrvalo usadili v nìkterých zemích. Tak vznikly malé fraternity
v Senegalu, v Bangladéi èi v Brazílii. Díky
nim tak má celá komunita monost sdílet starosti i radosti lidí tìchto èástí svìta.
V Taizé nejde o to vytvoøit organizované
hnutí, které se bude íøit do svìta jako dalí
církev, ale znovunalézt smysl ivota, jít
k prameni víry a naèerpat novou sílu pro
dalí ivot doma, na místì, kam jsem byl
Bohem postaven. Nemusím pøestupovat do
jiné církve, stìhovat se do jiné zemì, ale
uèit se tøeba i drobnými krùèky pøekonávat
rozdíly mezi køesany, bez jejich ignorování
a bagatelizování, ít smíøení v lidské rodinì,
mít úctu k rozdílnosti ras, národù, náboenství, zvyklostí, a umìt navázat bratrství
a jednotu v rozdílnosti.
***
Poslední den pøed pohøbem, v pondìlí
22. 8., kdy jsem kleèela blízko oltáøe, se najednou skrz støechu Chrámu smíøení prodral

Po pohøbu poslal bratr Alois po
poutnících z Rumunska kytici kvìtù
matce Rumunky Luminity (i Svìtlonoi mají ke svìtlu nìkdy daleko), která je teï ve vìzení v Dijonu.
Matka je po tìké operaci a vlastnì
se domnívala, e její dcera jede do
Taizé modlit se za zdárný prùbìh
operace své maminky.
Druhý den po smrti bratra Rogera (17. 8.) se pøi ranní modlitbì
v Chrámu smíøení bratøi modlili:
Kriste, ty jsi plný soucitu, ty nám
dává být ve spoleèenství s tìmi,
kteøí pøed námi odeli a jsou nám
velmi blízcí. Do tvých rukou odevzdáváme naeho bratra Rogera.
Rozlouèení s bratrem Rogerem. Foto: Pavel Klinecký.
On u nahlíí to, co je neviditelné.
A ty nás pøipravuje, abychom
paprsek slunce pøes celodennì zamraèenou v jeho stopách i my mohli pøijmout paprsek
n
oblohu a zazáøil na oranové pruhy látky, tvého jasu.
které v Taizé tvoøí prùèelí chrámového proIng. Hana Gottwaldová (*1968) se se spiritualitou kostoru. A rumuntí pravoslavní knìí stáli
munity Taizé setkala poprvé roku 1979, od roku 1989
jezdí do Taizé témìø kadoroènì. Studuje teologii køesankolem már s tìlem bratra Rogera a zpívali
ských tradic na Institutu ekumenických studií pøi Evangemodlitby - moná nejen za nìj, ale i za svou
lické teologické fakultì UK v Praze.
krajanku, její rukou zemøel.
Pøi pohøbu bratr Alois, nový pøedstavený komunity v Taizé, øekl: Bratr Roger
se stále vracel k tomu, co evangelium oznaèasopis o souèasné náboenské scénì
èuje jako dobrota srdce. To není prázdné
8. roèník
slovo, ale síla, která mùe pøetvoøit svìt,
protoe skrze ni pracuje Bùh. Tváøí v tváø
Èíslo 3/2005 vychází 28. záøí 2005.
zlu je dobrota srdce zranitelnou skuteènosVydává DINGIR, s.r.o.,
tí. Ale ivot, který bratr Roger daroval, je
Èernokostelecká 36, 100 00 Praha 10
zárukou, e poslední slovo bude mít pro
tel.: 274 820 884
kadého èlovìka na zemi Boí pokoj.
e-mail: dingir@dingir.cz

Noc v tajze
Noc v tajze - to tu nech, houkl horlivý estébák na druhého pøi zabavování knih bìhem
jedné domovní prohlídky v Praze na konci sedmdesátých let. Banální vìta, kdyby
ovem ti dva tenkrát nedreli v ruce samizdatovou publikaci s názvem Noc v Taizé.
Nìjaký èas ta historka kolovala mezi lidmi. Dnes je malým dokladem toho, e mylenky
bratra Rogera, jak se stalo zvykem øíkat zakladateli ekumenické komunity Rogeru Schützovi z francouzské vesnièky Taizé, úspìnì zdolávaly i eleznou oponu. ...
Aèkoli se u nás za Brenìva potajmu o Taizé èetlo, málo se do Taizé cestovalo.
Zmìnu pøinesl rok 1989. Mezi spoustou poutníkù z východu tam v roce 1990 pøila
i tehdy jednadvacetiletá Rumunka Luminita Solcan. Podruhé svùj pobyt v burgundském Taizé zopakovala loni, potøetí letos. V úterý 16. srpna vzala s sebou na veèerní
modlitbu do chrámu nù. Vmísila se mezi zpìváky, kteøí byli blízko místa, kde sedí
komunita bratøí, a bodla devadesátiletého Rogera Schütze do krku a do zad. Ten
o dvacet minut pozdìji zemøel.
Proè to svobodná estatøicetiletá ena ze severovýchodního Rumunska, praktikující
katolièka s údajnì mystickými sklony udìlala, neví asi ani ona sama. Pøi výslechu øekla,
e jen chtìla upoutat pozornost bratra Rogera, protoe s ním nemohla kvùli mnoství
lidí mluvit. Její matka nevìøí, e by dcera byla schopná vradit. Pøiznává vak, e se
Luminita v minulosti léèila na psychiatrii. ...
Zaèátek èlánku Boba Fliedra Roger Schütz - umanutý posel smíøení,
Lidové noviny, 22. 8. 2005, str. 11.

108

DINGIR

internet: www.dingir.cz
éfredaktor:
Zdenìk Vojtíek

Redakèní rada:
Pavel Hoek, Andrea Hudáková,
Martin Koøínek, Jiøí Koubek,
Milo Mrázek, Tomá Novotný,
Prokop Reme, Ivan O. tampach.
Grafický návrh: Richard Bobùrka
Zlom: Zdenìk Vojtíek
Osvit: CDS - Petr Jandík
Tisk: VS ÈR, Praha 4
Cena: 39,- Kè
Objednávky a urgence:
SEND - pøedplatné
P. O. Box 141, 140 21 Praha 4
tel: 225 985 225
e-mail: administrace@send.cz
http://www.send.cz
ISSN: 1212-1371
Registrace:
MK ÈR 7943 z 30. 3. 1998.

DINGIR 3/200 5

PROÈ DINGIR
Nìkteré starovìké jazyky mìly zajímavý zvyk,
který spoèíval v tom, e do psaného textu vkládaly tzv. ideogramy. Byly to znaèky, které pøedjímaly vlastnosti následného slova. A tak se napø. v klínopisných textech vkládal pøed kadou vìc ze døeva (napø.
strom, ale i stùl nebo idli) znak pro døevo. Pøed rybníky,
øeky apod. se vkládal znak pro vodu atd. Podobnì existoval i zvlátní znak, který se musel napsat pøed jméno
jakékoli boské bytosti nebo boha. Této znaèce, upozoròující na boskost toho, co bude následovat, se vìtinou øíká
podle starého sumerského oznaèení pro boha, DINGIR.
Toto slovo je pak zároveò i pravdìpodobnì vùbec nejstarím oznaèením pro boskou bytost, jaké známe.
Zajímavé je, e klínový znak, který se jako
oznaèení DINGIR pouívá, je ve skuteènosti
obrázkem hvìzdy, která pøedstavuje smìr, k nìmu èlovìk hledí a k nìmu se upíná. Znak DINGIR se
tak mùe pro nás stát symbolem jistì nezanedbatelného
rozmìru lidství, který hledá nìco, co ho pøesahuje, na èem
se mùe orientovat a k èemu mùe smìøovat. Tato lidská
touha nachází nejrozmanitìjí podoby v nejrùznìjích kulturách a sociálních skupinách. A tak i v naí souèasné
spoleènosti se setkáváme s desítkami nejrùznìjích náboenských a pseudonáboenských skupin, je jsou výrazem
tohoto rozmìru èlovìka.
Chtìli bychom se tedy rozhlíet kolem sebe,
pozorovat tuto náboenskou scénu a zamýlet
se nad tím, kdo nebo co je DINGIRem tìch, kdo
se k tìmto skupinám hlásí, jak právì jejich DINGIR ovlivòuje jejich ivot a jaké formy jejich cesta za tímto cílem
nabývá. Èasopis DINGIR by tak mìl pomoci porozumìt
oblasti, která je od pradávna neodmyslitelnou souèástí
ivota lidstva, a pøesto zùstává pro mnohé nezmapovanou
krajinou.
tn

POZVÁNÍ
A KONTAKTY

Nepøehlédnutelné bylo 17. - 19. èervna v Praze setkání køesanù Pozvání k nadìji.
Zúèastnili se ho také hosté z Nìmecka, Polska, Slovenska, Maïarska a Rakouska.
Foto: Miroslav Martinovský.

Rásabihárí deví dásí (Ilona Nejkovová) tanèila klasický indický tanec Bharata Natjam
na èervnovém Happy Festu hnutí Hare Krina. Více na stranì 107.
Foto: Jaroslav Hynek.

Spoleènost pro studium sekt a nových náboenských
smìrù, Husníkova 2075 (budova Fakulty humanitních
studií UK), 158 00 Praha 13, návtìvní hodiny v úterý
a ve ètvrtek od 15,30 do 17,30.
Semináøe v aule hlavní budovy Fakulty humanitních
studií UK, U Køíe 8, Praha 13 (blízko stanice metra Jinonice) vdy ve ètvrtek od 17 do 20 hodin: 13. øíjna
o Scientologické církvi a jejích souèasných organizaèních
zmìnách s jejím tiskovým mluvèím Jiøím Voráèkem,
3. listopadu s èleny Humanitys Teamu pøíznivcù spisovatele Neala D. Walsche (Hovory s Bohem), 1. prosince o Náboenské spoleènosti Svìdkové Jehovovi.
Na titulní stranì: Jeíek - lékaø, soka z postranního
oltáøe øímskokatolického chrámu v Pueble ve Støedním
Mexiku.
Na protìjí stranì: Sestra Maria Goretti v uprchlickém
táboøe Goma v Kongu.
Fotografie: Vojtìch Vlk.
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V kvìtnu letoního roku (15. 5.) byl Wilhelm Leber (na snímku vpravo) ordinován jako
kmenový apotol Novoapotolské církve. Vystøídal Richarda Fehra, který byl v tomto
postavení 17 let, a stal se osmým kmenovým apotolem v historii této církve. Èlánek
o zmìnách v Novoapotolské církvi pøipravujeme do dalího èísla Dingiru.
Foto: èasopis Unsere Familie, 65. roèník, è. 16, 20. 8. 2005.
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SPÁSA - UZDRAVOVÁNÍ - LÉÈITELSTVÍ
Zcela urèitá èínská vìda si i na Západì více ne vechny
ostatní získala velkou vánost: èínská medicína a léèitelství, které
lze povaovat za vedlejí produkt taoistického náboenství spásy
a uzdravování. (...)
Specifikem medicíny v taoistické tradici je (...) její celostný
charakter. Onemocnìní nemá být jen lokalizováno jako nemoc
orgánù, které potøebují opravit, nýbr jako naruení celkové rovnováhy sil v lidském organismu: jako dùsledek disharmonie a nerovnováhy. V ádném pøípadì nejde èistì o nemoci, které èlovìk má,
nýbr celostnì o èlovìka, který je nemocný, zasazený do univerzálního systému vztahù, korelace a vitálních proudù energie mezi orgány, jejich prvky, tìlesným povrchem a okolím. V pozadí se nachází
zákon analogie mezi makrokosmem a mikrokosmem a zákon rytmu pasivního jin a aktivího jang, který urèuje vechno ve svìtì
a v èlovìku od støídání dne a noci a po rytmus srdce a dechu. Je
tu snaha o dosaení souladu individuálního ivotního bìhu s makrokosmickými zákonitostmi.
Mnohé anatomické a fyziologické pøedstavy, které se tu pøedpokládají (pìt prvkù nebo promìnných stavù a meridiánù tìlesné energie), pokládá moderní západní anatomie za èistì spekulativní a s nimi spojené etiologie neboli zkoumání pøíèin za iracionální. Jistì ne neprávem. A pøece: nesporné úspìchy této medicíny se v poslední dobì i v Nìmecku doèkaly sluchu u mnoha
lékaøù a pacientù. Nejen její vysoce diferencovaná nosologie (tøídìní
Schéma akupunkturních bodù.
nemocí) a její obsáhlá diagnostika pomocí pohmatu a diagnózy
Ilustrace z knihy Pauly R. Hartzové Taoismus
pulzu, nýbr i její bohatý rejstøík lékù, její dietetika vyladìná podle
(Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1996).
klimatu a prostøedí a pøedevím tisícileté terapeutické metody,
akupunktura (latinské pojmenování pochází od pekingských jezuitù ze 17. století) anebo urèitá dechová cvièení a józe
podobné techniky, masáe a léèebná gymnastika: To vechno ukazuje kriticky diferencovanou integraci do moderní
západní medicíny vzhledem k iroce rozíøené svízelnosti mnohých jejích jevových forem jako smysluplnou a ádoucí.
V nejnovìjí dobì se proto - s cílem holistické, celostné zdravotní péèe ve tøetím svìtì - i Svìtová zdravotní organizace (...) podrobnì zabývala místními léèiteli: aby je zapojila do souèasné zdravotní péèe, jak se to v Èínì s úspìchem
praktikuje od revoluce (tehdy tam bylo cca 500 000 tradièních léèitelù a cca 70 000 moderních lékaøù).
Jinak øeèeno: Výzva této medicíny k Západu nespoèívá pouze v mnohých pøirozených diagnostických a terapeutických technikách, nýbr v tomto alternativním, celostném a syntetickém nábìhu, o který se èasto usiluje nyní
i na Západì a který umoòuje poznat jetì i duchovní, etické a náboenské podloí léèitelství. Výzva spoèívá v tom, e
se znovu bere vánì - v postmoderním paradigmatu - nerozluèná souvislost uzdravování a spásy v léèitelství, se
zahrnutím psychologie, psychiatrie a psychoterapie! Heil-sein znamená v nìmèinì s ohledem na slovní koøen obojí:
být zdravý i být spasen; tìlesná a morální hygiena spolu souvisejí. Individuum, pøíroda a spoleènost, fyzické, duchovní a sociální blaho nelze oddìlovat.
Není sporu o tom, e v dobì, kdy se na Západì dostalo díky grandiózním úspìchùm moderní medicíny pod kontrolu
mnoho historických nemocí a epidemií a prùmìrná délka ivota se za posledních sto let v mnoha zemích témìø zdvojnásobila, v dobì, kdy se vak také neustále rozmáhají civilizaèní choroby - díky patnému stravování a pracovnímu stresu
a po drogy a zneèitìní ivotního prostøedí -, poznává i mnoho lékaøù na Západì nutnost, aby také v Nìmecku lékaø
vnímal a oetøoval nemocného i zdravého opìt jako celého èlovìka, vèetnì jeho duchovních, etických a náboenských
sil...
Z kapitoly Hanse Künga Spása - uzdravování - léèitelství
v knize: Hans Küng a Julia Ching, Køesanství a náboenství Èíny. Na cestì k dialogu,
pøeloili Jiøí Hoblík a Vladimír Lièák, Vyehrad, Praha 1999, str. 164-167, v redakci Dingiru kráceno.
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