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TAM A ZASE ZPÁTKY
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Scientologové mo�ná skonèí remízou

Zdenìk Vojtí�ek

Vìt�ina nových nábo�enských smìrù, které se po druhé
svìtové válce a zvlá�tì v 60. a 70. letech objevily ve
vyspìlém svìtì, pravdìpodobnì brzy upadne v zapom-
nìní. Pro budoucí generace budou zajímavé spí�e ne-
uvìøitelným rozruchem a zdì�ením, které zpùsobily, ne�
naukami a praktikami, jimi� roz�íøily nábo�enské spektrum
pluralitní západní spoleènosti. Tyto praktiky ostatnì
èasem ztrácejí na své síle. Jak praví klasik: �Ovlivnìní
svìta novým hnutím mù�e být nìkdy znatelné, ale ov-
livnìní nového hnutí svìtem, v nìm� potøebuje dlouho-
dobì pøe�ít, je vìt�í.�1

A� u� z nábo�enské historie druhé poloviny 20. sto-
letí zùstane ve vìdomí pøí�tí generace hodnì nebo málo,
v �ádném budoucím popise souèasných událostí asi
nebude chybìt zmínka o dlouholetém a finanènì jistì
nesmírnì nároèném zápase scientologù o veøejné uznání
své nauky jako nábo�enství. Tento zápas má své para-
doxní pozadí: scientologie, která se po dlouhá léta pro-
klamovala jako vìda, nyní bojuje o veøejné uznání jako
nábo�enství, naproti tomu Transcendentální meditace
(TM), která se léta sna�ila budit zdání autentického
hinduismu, nyní urputnì odhazuje svùj nábo�enský háv
a tou�í pùsobit jako dùvìryhodná vìdecká metoda.

Dùvodù, proè tyto smìry mìní svou pøirozenost,
mù�e být nìkolik a ka�dý mù�e být vìrohodný. (Nìkdo
mù�e dokonce namítat, �e se o nìjaké pøirozenosti stejnì
nedá hovoøit.) Tím hlavním dùvodem ale podle mého
názoru je reakce na tì�kou krizi, která obì hnutí postihla
- dianetiku (základ scientologie) ji� v 50. letech, Trans-
cendentální meditaci v 70. Dùsledkem této krize je zmìna
klientely, a tím i zmìna image, je� hnutí vytváøí. Finanèní
dùvody a �nové poznání� pravdìpodobnì pøicházejí a�
na dal�ích místech.

A jak tyto zápasy dopadnou? Tì�ko pøedvídat, ale
pro TM asi �patnì. Sotva se jí podaøí dostat se do vy��ích
pater ne� na úroveò jiných pseudovìdeckých metod,
jimi� je hnutí Nového vìku ji� pøeplnìno. - Pro scien-
tologii asi kompromisem. Jako nábo�enství pravdìpo-
dobnì bude døíve nebo pozdìji nakonec uznána v�ude.
Není dost dobøe mo�né ignorovat vùli scientologù,
pokud chtìjí být vnímáni jako nábo�enství, i kdy� si
o jejich dùvodech a o dùvodech zakladatele mù�eme
myslet své. A není dost dobøe mo�né ignorovat sku-
teènost, �e dnes Scientologická církev jako nábo�enství
opravdu pùsobí.

Kompromis bude pravdìpodobnì v tom, �e toto
úplné uznání pøijde a� v dobì, kdy ze samotného faktu,
�e je nábo�enská, nebudou �ádné skupinì plynout �ád-
né výhody. Jinými slovy: v dobì, kdy pojem nábo�enství
bude v multikulturní spoleènosti ji� natolik �rozvlnìn�,
�e ji� nebude mo�né se o nìj právnì opøít.  n
Poznámka

1 Wilson, Bryan: Time, Generations, and Sectarianism, in: Wilson, Bryan
(ed.), The Social Impact of the New Religious Movements, Rose of Sha-
ron Press, New York 1981, str. 234.

Vá�ení ètenáøi,
dìkuji, �e jste s pochopení pøijali, �e toto èíslo vychází témìø o mìsíc pozdìji,
ne� by mìlo. Dùvodem byl mùj studijní pobyt v zahranièí. Aèkoli je díky
e-mailu mo�né pohodlnì komunikovat s autory, administrativní práce musela
èekat a� na mùj návrat do Prahy témìø v polovinì prosince.
I v tomto èísle Dingiru se setkáte s novými autory: se studentem Pedagogické
fakulty Jihoèeské univerzity v Èeských Budìjovicích Vítem Profantem, psy-
choterapeutem Jiøím Rù�ièkou, publicistkou Janou Bla�kovou, studentkou
Husitské teologické fakulty UK Zuzanou Froòkovou (u� del�í dobu studuje
v Nìmecku a dosud pro Dingir �pouze� nìkolikrát pøekládala), sociálním
pracovníkem Pavlem Jurkovièem, tiskovým mluvèím Scientologické církve
Jiøím Voráèkem (tomu patøí dík té� za pomoc pøi pøípravì nìkterých èlánkù
a za konzultace) a právníkem Nábo�enské organizace Svìdkové Jehovovi
Lubomírem Müllerem.
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VÌDA A NÁBO�ENSTVÍ
TÉMÌØ POSTMODERNÍ

V�e, co pøipomíná vìdu, je obalem, který se na nábo�enském trhu dobøe prodává

David Václavík

�V�dy� stejnì jako ka�dé nábo�enství, urèuje i vìda svému vìku celistvý kulturní ráz a má rovnì�
celkový civilizaèní, ekonomický a politický dopad.� (Z. Neubauer: Scientia qua religio)

VÌDA A NÁBO�ENSTVÍ
TÉMÌØ POSTMODERNÍ

Americký sociolog a jeden z nejpreciz-
nìj�ích analytikù souèasnosti Daniel Bell
uvádí ve své slavné práci �Kulturní rozpo-
ry kapitalismu�1  postøeh, který se týká zá-
kladní potøeby ka�dé lidské pospolitosti:

�Ka�dá spoleènost se sna�í vytvoøit
ustálenou soustavu významù, pomocí nich�
se èlovìk mù�e vztahovat ke svìtu. Tyto
významy poukazují na lidské cíle, nebo -
jako v pøípadì mýtu a rituálu - vysvìtlují
povahu sdílených zku�eností, nebo se
týkají pøemìny pøírody lidskými prostøed-
ky magie èi techné. Tyto významy jsou
zachyceny v nábo�enství, kultuøe a práci.
Ztrátou významù v tìchto oblastech vzniká
v �ivotì èlovìka nesnesitelný zmatek
a èlovìk je naléhavì puzen k hledání
nových významù, aby unikl pocitu mar-
nosti a nihilismu.�2

Hledání smysluplného svìta
Pravdivost Bellova postøehu dokazují èet-
né antropologické, sociologické a v ne-
poslední øadì i psychologické výzkumy;
ka�dá spoleènost a s ní ka�dá lidská bytost
potøebuje nutnì rozumìt svìtu kolem sebe,
stejnì jako potøebuje naplòovat tento svìt
smyslem a významem. Velmi zjednodu�enì
by bylo mo�né tuto potøebu hranièící s nut-
ností nazvat rozkrýváním øádu, jeho� cílem
je potlaèování a pøemáhání chaosu, ne-øádu.
Ono rozkrývání øádu pøitom zcela jistì sou-
visí s problémem interpretace svìta. Pøes-
nìji interpretace, tedy výklad, není nièím ji-
ným ne� vná�ením øádu, uspoøádáním svì-
ta tak, abychom mu rozumìli. Pochopitelnì
pak platí, �e za pravé uspoøádání svìta
pova�ujeme to, které odpovídá na�í inter-
pretaci.

Ponìkud schematicky bychom mohli
tuto organizaci (èi reorganizaci) �svìta� po-
psat pomocí tøí pojmù, které tvoøí jistou
vzájemnì propojenou hierarchii: vysvìtlení-
rozumìní-postoj. Vzhledem k úzké prová-
zanosti pøitom platí, �e zmìna jednoho prvku
této triády znamená zmìnu celého systé-

mu. To do znaèné míry vysvìtluje zmìny,
kterými pro�la evropská kultura a spo-
leènost v posledních tøi sta letech, a které
jsou spojovány s procesem tzv. sekularizace.
Díky nìmu pøestal být jediným pøijatelným
a relevantním výkladem svìta výklad ná-
bo�enský a místo nìj se zaèal postupnì pro-
sazovat výklad jiný, zalo�ený na jiném
vidìní vìcí a souvislostí, toti� výklad vì-
decký. Otázkou ov�em je, co tato evidentní
zmìna zpùsobu interpretace svìta zname-
nala pro lidské vztahování se ke svìtu.
Odpovìï na ni bych se rád pokusil podat
na následujících øádcích. Domnívám se, �e
nejvhodnìj�ím zpùsobem, jak toto vysvìt-
lení podat, bude za pomoci èasto disku-
tované koncepce sekularizace.

Otázka sekularizace
Výrazem sekularizace se v 16. a 17. století
oznaèovala snaha o odstranìní tzv. svìt-
ské moci církve, co� se jinými slovy rovna-
lo zabavení církevního majetku a eliminaci
faktické politické moci. V tomto pùvodním
významu se dnes pojem sekularizace u�ívá
jen zøídkakdy.

Vìt�ina souèasných výkladù tohoto
procesu staví na interpretacích, které po-
dali ve svých dílech zakladatelé sociologie
nábo�enství - E. Durkheim a M. Weber. Oba
dva se o procesu �úpadku role, místa a
významu nábo�enství� ve svých pracích
zmiòují3, pøièem� jej chápou jako komple-
mentární proces, který se skládá:
a) z pøizpùsobování se souèasnému svìtu
ze strany stávajících nábo�enských skupin,
b) z odmítání jistých prvkù nábo�enství
lidmi samotnými.

Bylo by jistì zajímavé se podívat po-
drobnìji na obì vý�e uvedené komponenty
procesu sekularizace. Pro ná� zámìr v�ak
postaèí, kdy� se zamìøíme na druhou z nich4,
s ní� je vzhledem k nábo�enství spojena
pøedev�ím ztráta sociální významnosti. Jako
doklad tohoto faktu bývají nejèastìji uvá-
dìny pokles úèasti na nábo�enském �ivotì

(bohoslu�by, nábo�enské svátky, zpovìdi,
atd.), pokles závaznosti ortodoxních my�le-
nek a praktik, sní�ení podpory nábo�enským
organizacím (pokles èlenské základny, stejnì
jako stále men�í ochota finanènì se podílet
na jejich fungování).

Vzhledem k vý�e uvedenému bychom
tedy mohli øíci, �e sekularizací míníme pro-
ces, kterým se sni�uje význam nábo�en-
ských institucí a symbolù v jednotlivých
oblastech spoleènosti.

Pokud pøitom mluvíme o �institucionál-
ní� stránce tohoto procesu, pak máme na
mysli pøedev�ím ztrátu vlivu nábo�enských
institucí (v na�em pøípadì pøedev�ím køes-
�anských církví) na zásadní politická a hos-
podáøská rozhodnutí, co� je nutné pova�o-
vat pøedev�ím za dùsledek:
a) oddìlení státu a církve,

Také kresba tváøe Alberta Einsteina
pomáhá scientologickým Oxfordským
testùm osobnosti vytváøet image vìdy.
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zpùsobù legitimizace sociálního
øádu.

V moderní spoleènosti nábo-
�enství v�echny tyto funkce
ztratilo, proto�e industriální
spoleènost nepotøebuje �ádné
lokální bohy.9  Dùvodù je podle
Wilsona hned nìkolik: prostøed-
ky ob�ivy nejsou lokálnì ome-
zeny, veøejné pùsobení není pro
vìt�inu èlenù spoleènosti mo�né
a jedinec se navíc ze své anony-
mity v moderní masové spoleè-
nosti tì�í. Mimoto se v�echny
oblasti, které byly døíve podøí-
zeny nábo�enství (napø. proces
výroby a spotøeby, mocenské
nástroje, koordinace rùzných
aktivit, vzdìlání, atd.), jsou v mo-
derní spoleènosti øízeny prak-
tickými, empirickými a racionál-
ními pøedpisy.10  Tato �racionál-
ní� podoba moderního sociální-
ho uspoøádání pøitom nepøedpo-
kládá pro svou existenci ideu
nadpøirozeného, nebo� sama je
vnitønì koherentní a sobìstaè-
ná.11

Toté� platí ov�em i o øádu ontologic-
kém, v nìm� nabývá racionalizace podobu
scientizace. Scientizaci je mo�né zjed-
nodu�enì chápat jako pozvolnou aplikaci
metod, hledisek a mìøítek novovìké vìdy
na rùzné vrstvy ontologické reality. Jejím
výsledkem je postupné vytlaèování v�ech
�ne-vìdeckých� výkladù svìta jako nìèe-
ho, co neodpovídá skuteènosti, co je nevì-
rohodné, spekulativní a neprokazatelné.
Z pochopitelných dùvodù odmítá pøitom
v�echny konkurenèní výklady svìta pova-
�ovat za mo�né alternativy, spí�e naopak
zpochybòuje jejich opodstatnìní a opráv-
nìnost. Vzhledem k vý�e uvedenému je
mo�né tento proces chápat pøedev�ím jako
zmìnu symbolického øádu svìta, který
v triádì vysvìtlení-rozumìní-postoj od-
povídá prvním dvìma rovinám.

Vzhledem k vý�e uvedenému bychom
proto mohli øíci, �e základem pøemìny
tradièního spoleèenství v moderní spoleè-
nost je posun od transcendentního k em-
pirickému, od spekulativního vìdìní k prak-
tickým zájmùm, od nábo�enských dogmat
k verifikovatelným vìdecko-logickým pro-
pozicím, od zázraèných a charismatických
projevù bo�ského k systematickému, pláno-
vanému a racionalizovanému øízení lid-
ského. Celý tento posun je pøitom obsa�en
právì v teorii sekularizace.

Samotnou sekularizaci chápe tedy Wil-
son jako proces, ve kterém nábo�enské in-
stituce, jednání a vìdomí ztrácejí význam,
pøièem� tento proces zahrnuje dvì základní
roviny:
1. Ztrátu politické moci nábo�enských
subjektù spojenou s vyvlastnìním majetku,
co� ve svém dùsledku znamená nejen po-
sun nábo�enské kontroly ke kontrole svìt-
ské, ale také to, �e dochází k úbytku èasu,
energie a prostøedkù, je� lidé vìnují nadpøi-
rozeným vìcem. Dùsledkem je úpadek nábo-
�enských institucí.
2. V oblasti chování jsou nábo�enská pøi-
kázání nahrazena po�adavky, které odpoví-
dají pøísnì technickým kritériím. Dochází tak
k postupnému nahrazování specificky ná-
bo�enského vìdomí empirickou, racionální
a instrumentální orientací ve svìtì. Dùsled-
kem je opu�tìní mýtické, poetické a umì-
lecké interpretace pøírody a spoleènosti ve
prospìch deskripce vycházející z faktù
a s tím související pøísné rozli�ování hod-
notících a citových dispozic od kognitivní
a pozitivistické orientace.12

Je ov�em jasné, �e sekularizace jako�to
proces strukturální zmìny spoleènosti musí
mít zpìtný vliv na samotné nábo�enské or-
ganizace, v nich� dochází, jak se domnívá
Wilson, k vnitøní sekularizaci. Sám Wilson
si v�ak uvìdomuje problematiènost proce-

�Derivace kvalit unitárního pole, odvozeno z La-
grange n=8 teorie supergravitace.�
Graf i popisek z publikace Zdeny Unruhové
�Maharishi-effect� (Spoleènost MVU, Liberec 1996)
ètenáøi sdìlují, �e si mù�e být jist, �e Transcen-
dentální meditace je opravdu vìdecky podlo�ena.

b) vyvlastnìní vìt�iny církevního majetku
(pøedev�ím nemovitého),

c) emancipace vzdìlávacího procesu
a obecnì celého vzdìlání od nábo�en-
ského dohledu.
Pokud pak mluvíme o �symbolické�

stránce procesu sekularizace, poukazujeme
na to, �e sekularizace je víc ne� politicko-
spoleèenský proces. Zdá se toti�, �e posti-
huje nejen vý�e uvedené oblasti, ale také
výklad svìta, vèetnì pøístupu k tomu, co
nazýváme �svìt�, co� je mo�né dolo�it na
postupném mizení nábo�enských námìtù
a obsahù z umìní, filosofie, ale pøedev�ím
z vìdy, která sama o sobì ztìlesòuje au-
tonomní a veskrze sekulární pohled na svìt.
A v neposlední øadì je tøeba si uvìdomit,
�e nìco jako proces sekularizace probìhlo
zøejmì i v lidském vìdomí.5

Nás bude - vzhledem k zámìru tohoto
pøíspìvku - zajímat pøedev�ím druhá, sym-
bolická, rovina procesu sekularizace, a to
pøedev�ím v souvislosti s legitimizaèní
úlohou vesmírného a spoleèenského øádu,
který tato rovina bezesporu obsahuje. Zají-
mavou analýzu legitimizaèní schopnosti
�nového symbolického výkladu svìta�
podal ve svých pracích britský sociolog
Bryan R. Wilson.

Societalizace podle Wilsona
Wilsonova koncepce sekularizace vychází
z teze, podle ní� je tento proces souèástí
zásadní sociální zmìny, kterou vymezuje
jako pøechod tradièní spoleènosti ke spo-
leènosti moderní. Pro oznaèení tohoto pøe-
chodu pou�ívá Wilson pojem societalizace.
Moderní spoleènost podle Wilsona vznikla
jako výsledek postupného spojování lokál-
ních spoleèenství (Gemeinschaften) a jed-
notlivcù do velkých slo�itých celkù, pro nì�
je typické racionálnì artikulované pøedvá-
dìní rolí.6  Právì tento proces je societaliza-
cí. Lidský �ivot se v tomto procesu stále
více organizuje a vplétá do sítì vztahù, nikoli
v�ak místních, nýbr� spoleèenských (spo-
leèností je nejèastìji, ne v�ak výhradnì,
národní stát), pøièem� prùvodním jevem to-
hoto procesu je proces sekularizace.7

Tím Wilson myslí pøedev�ím proces
ztráty významu a úlohy nábo�enství v mo-
derní spoleènosti vzhledem k postavení,
které mìlo nábo�enství ve spoleèenství
tradièním. To bylo toti� zcela prostoupeno
nadpøirozeným, proto�e lidé vymezovali
sami sebe, svùj pùvod, sociální uspoøádání
a osud odkazem na oblast nadempirického,
transcendentního.8  Wilson tak chápe nábo-
�enství pøedev�ím jako jeden z mo�ných
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su sekularizace vzhledem k tomu, �e nábo-
�enství odpovídá na urèité hluboce zako-
øenìné lidské potøeby, a je proto jen stì�í
nahraditelné.

Výrazem této skuteènosti jsou období
nábo�enského o�ivení a vznik nových
nábo�enských hnutí, jejich� jsme svìdky
v posledních tøiceti letech.

Vìda jako legitimizace nábo�enství
Vzhledem k vý�e uvedeným skuteènostem
je pak pochopitelné, proè se nìkterá tato
hnutí �zahalují� do hábitu �vìdy� a zhusta
pou�ívají vìdì blízkých výrazù a zdánlivì
vìdeckých pomùcek. V jistém smyslu se
toti� vìda stala vìrohodnìj�ím zpùsobem
legitimizace jistého názoru ne� tradièní
nábo�enské vidìní. Proto byla pou�ita jako
úèinný prostøedek sebepotvrzení nìkterý-
mi skupinami øazenými do proudu tzv. nové
religiozity.

V moderním, sekularizací transformo-
vaném svìtì ji� tradièní nábo�enství není
a èasto ani nemù�e být samozøejmým, pøiro-
zeným a nezpochybnitelným zpùsobem le-
gitimizace svìtového øádu, proto�e v mnoha
oblastech (napø. pøíroda) ztratilo pro mo-
derního èlovìka svoji pùvodní kompetenci
se rozhodnì vyjadøovat k jejich výkladu.
Ojedinìlé pokusy (napø. tzv. opièí procesy
v USA) o restauraci a revizi nábo�enského
výkladu tìchto oblastí vnímáme spí�e jako
zoufalou snahu fundamentalistických kruhù
zvrátit nezadr�itelný pokrok vìdy. Zároveò
s tím si musíme rovnì� uvìdomit, �e vìda
nám nepøiná�í jenom nový výklad svìta, ale
také úèinný prostøedek, jak tento svìt

pøedìlávat a transformovat �k obrazu své-
mu�. Na jedné stranì nám tak vìda slou�í
jako velmi vìrohodný zpùsob legitimizace
jistého obrazu svìta, a na stranì druhé, která
je ov�em s první úzce spojena, nám vìda
poskytuje dosud nevídanou mo�nost ovlá-
daní svìta, v nìm� èlovìk �ije. V�e se ode-
hrává v dikci slavného výroku jednoho ze
zakladatelù moderní vìdy Francise Baco-
na: �Vìda je moc�.

Na celý problém by se dalo nahlédnout
i z jiné perspektivy a tvrdit, �e pragmatická
intence vìdy, ztìlesnìná v technice a tech-
nologiích, zdùrazòuje a zhodnocuje její
nárok na výluèný a jediný správný výklad
svìta. Ka�dý ideový systém, který chce
v dne�ní spoleènosti uspìt, proto svým od-
kazem k vìdì zvy�uje svoji úspì�nost
v (post)moderním hypermarketu my�len-
kových systémù. Nikdo soudný pøeci nevìøí
na skøítky, démony a draky, ale rád naslou-
chá výkladùm o geopatogenních zónách,
astrálních tìlech, které jsou jedním z projevù
svìtové energie. V�echny tyto �fenomény�
se nám èasto zdají jako vìrohodné zvlá��
tehdy, pokud se mohou opøít o mìøení, vý-
zkumy, atd. Ruèièka v èerveném poli pøístro-
je, který mìøí geopatogenní zóny, je naroz-
díl od démona dost pádným dùvodem
k tomu, abychom si pøestìhovali postel.

Proto je mo�né øíci, �e jedním z projevù
souèasné religiozity je scientizace nábo�en-
ství. Pod tímto pojmem si v�ak nesmíme
pøedstavit postupné splývání vìdy a nábo-
�enství, ale spí�e vyu�ívání jazyka, metod
a nìkdy i zpùsobu práce vìdy k legitimizaci
urèitého nábo�enského systému a s ním
spojeného výkladu svìta. V takto scienti-

zovaném nábo�enství pak obyvatelé Plejád
nahradili nevìrohodné andìly a engramy
èistotu du�e. Co jiného bychom v�ak mohli
oèekávat od doby, v ní� zbo�í prodává pøi-
ta�livost obalu? Na velkém tr�i�ti idejí, do
nìho� jsme vstoupili, není proto �spojení�
vìdy a nábo�enství nièím jiným ne� ne-
zbytným projevem personifikované a mo-
dernitou pøetavené religiozity - religiozity
témìø postmoderní.

n

Poznámky:
1 Bell D., The Cultural Contradictions of Capitalism,

New York, Perseus Books Group 1966. (èesky: Bell D.:
Kulturní rozpory kapitalismu, Praha, Slon 1999).

2 Ibid, s. 153.
3 Srov. E. Durkheim, Le suicide: étude de sociologie, 1897;

M. Weber, �Pøedznamenání k vybraným statím k socio-
logii nábo�enství�, in: M. Weber, Metodologie, socio-
logie, politika, Praha, OIKOYMENH 1998, s.172 - 184.
Sám Weber v�ak nepou�ívá pojem sekularizace. Místo
nìj se v jeho pracích objevuje mnohem �poetiètìj�í�
výraz - vystøízlivìní svìta.

4 Asi nejvýraznìj�ím pøíkladem pøizpùsobování se nábo-
�enství souèasnému svìtu je tzv. liberální teologie a v�e,
co na ni navazuje. Jakýmsi vyvrcholením bylo zcela jistì
my�lení D. Bonhoeffera, zvlá�tì pak jeho koncepce �ne-
nábo�enské interpretace evangelia�, která do jisté míry
stojí na tom, �e �sekularizaci� vnímá nikoli jako nìco
negativního a anti-køes�anského, ale naopak jako nìco,
co umo�nilo a umo�òuje realizovat samotnou podstatu
køes�anství! Srov. D. Bonhoeffer: Na cestì ke svobodì,
Praha, Vy�ehrad 1991.

5 P. L. Berger, The Sacred Canopy - Elements of a Socio-
logical Theory of Religion, New York, Anchor Books
1990, s. 109 �108. Z podobných pozic vnímá proces
sekularizace také Anthony Giddens, podle kterého je
mo�né vnímat sekularizaci v nìkolika rovinách èi as-
pektech: 1. Úroveò èlenství - vyjadøuje, kolik lidí je
èlenem nábo�enských organizací; 2. Sociální vliv a pres-
ti� - poukazuje na ztrátu reálného vlivu v dané spoleènos-
ti, pøièem� jde zejména o ztrátu faktické politické a eko-

nomické moci; 3. Religiozita, která se týká
validity nábo�enského systému vìr a hod-
not. Srov. A. Giddens, Sociology, Cam-
bridge, Polity Press, 1992.

6 Srov. s P. Sloterdijk, Na jedné lodi.
Pokus o hyperpolitiku, Olomouc, Votobia
1997.

7 B. R. Wilson, Religion in Sociologi-
cal Perspective, Oxford, Oxford University
Press 1982, s. 153 - 154.

8 Ibid, s. 151.
9 Ibid, s. 160. Zde by mohla být vznese-

na námitka, �e ne v�echna nábo�enství mají
lokální charakter. Zcela jistì není lokálním
nábo�enstvím køes�anství, kterého se na�e
práce týká nejvíce. Mnozí autoøi v�ak zøe-
jmì právem podotýkají, �e právì biblická
interpretace nábo�enství a nábo�enského
�ivota Støedního východu mající jasný anti-
magický a èasto i amýtický charakter byla
prvním krokem k tomu, aby nábo�enství za-
èalo ztrácet svoji roli a význam.
10 Wilson se zde odvolává pøedev�ím na
Weberovu koncepci modernizace jako po-
stupující racionalizace, pøièem� chápe
moderní spoleènost jako systém, který je
stále efektivnìji racionalizován novými
technologiemi a plánovacími procedurami.
11 Ibid, s. 158.
12 Srov. Ibid, s. 149.

E-metr L. R. Hubbarda má pùvod v dobì, kdy
dianetika byla je�tì pouze vìdou.

Foto: archiv

K vìdecké interpretaci svého starého
nábo�enství sáhlo i hnutí Haré Kr�na. -
Obálka jedné z prvních knih, která u nás
po roce 1989 vy�la.
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CO JE A CO
NENÍ SEKTA

Je tøeba pokraèovat v ujasòování, co je
a co není sekta. Hlavnì je tøeba se vyvaro-
vat zamìòování rùzných významù, je� toto
slovo nese v obecné a novináøské èe�tinì.
Ne� se pustíme do souvislej�í úvahy o tom,
co je a co není sekta, konstatujme, �e je øeè
o nábo�enském sektáøství. Podobné jevy
ale existují i v jiných oblastech, napø.
v politice. V této souvislosti je vhodné
upøesnit, �e nábo�enskou spoleèností je
seskupení lidí, hlásících se k nìkterému
nábo�enství. K tému� nábo�enství se ob-
vykle hlásí více nábo�enských spoleèností
li�ících se v obøadu, ve výkladu nauky nebo
ve vnitøním uspoøádání. Církví pak je po-
dle tradièní terminologie køes�anská
nábo�enská spoleènost, a to i tehdy, kdy�
to o sobì pøímo v názvu neøíká (napø. Jed-
nota bratrská, Bratrská jednota baptistù,
Køes�anské sbory, Køes�anská spoleèen-
ství). Teologicky se mluví o církvi jako
souhrnu v�ech køes�anù. Religionisty, his-
toriky, sociology, právníky a dal�í zajímají
v této souvislosti rùzné køes�anské církve.

Jistý problém tvoøí nábo�enské spoleè-
nosti mimo køes�anství, které se samy
v názvu oznaèují jako církve (napø. Scien-
tologická církev nebo Církev sjednocení).
Neteologické humanitní obory tuto jejich
sebeidentifikaci respektují. Køes�anské círk-
ve jistì budou poukazovat na rozdíl, ale mo-
hou být velkorysé, nebo aspoò vzít tento
fakt na vìdomí. Navíc je tøeba poèítat s tím,
�e neinformovaní politici a �urnalisté po-
u�ívají výrazu církev pro kteroukoli nábo-
�enskou spoleènost, a to tøeba i pro takovou,
jí� to není milé. Napø. �idùm nebo musli-

mùm, i kdy� nábo�ensky tolerantním, je zøej-
mì nemilé, jsou-li oznaèováni za církve.

O církvi je tu tøeba uva�ovat nejdøíve
nejen proto, �e obèas nìkteøí køes�an�tí èi-
nitelé upírají odli�ným nábo�enským spo-
leènostem právo nazvat se, jak samy uznají
za vhodné. Dal�ím dùvodem je i to, �e cír-
kev bývá pova�ována za logický protìj�ek
sekty. I kdy� pojem sekta teprve dále zpøes-
níme, mù�eme u� zde konstatovat, �e
kterákoli z církví (v uvedených významech)
mù�e a nemusí být sektou (v nìkterém z dále
probraných významových odstínù).

Pod výrazem nábo�enská sekta se nej-
èastìji míní seskupení vysti�ené nìkterou
ze ètyø dále uvedených charakteristik.

1. Nábo�enská spoleènost vzniklá ve sna-
ze reformovat nauku a/nebo praktiky vìt�í
a star�í nábo�enské spoleènosti, napø. nì-
které etablované církve. Obvykle pøejímá
vìt�inu nauky pùvodní skupiny, ale má
i nové, odli�né ideje. Proto�e poru�ila tradi-
ce, existuje mezi ní a okolím urèité napìtí.
Mnoho takových sekt brzy zanikne. Jiné
pøe�ívají. Dal�í rostou a vyvíjejí se v etab-
lované nábo�enské spoleènosti, od kterých
se pøípadnì zase od�tìpují nové sekty. Jako
sekty v tomto smyslu zaèínala mnohá dnes
etablovaná nábo�enství, vèetnì køes�an-
ství. (Øím�tí �idé oznaèili podle Skutkù
apo�tolù 28, 22 v rozhovoru s apo�tolem
Pavlem zaèínající køes�anství jako sektu.)

2. Podle nìkterých køes�anù relativnì no-
vá, spí�e men�í nábo�enská spoleènost,
buï výslovnì mimo køes�anství, nebo odmí-
tající pojetí køes�anství jimi preferované.
V této souvislosti bývají oznaèováni za sek-
táøe napø. adventisté, letnièní køes�ané jako
celek, kvakeøi, Køes�anská vìda, Obec køes-
�anù, pøípadnì antroposofie, a nìkdy také
(zejména evrop�tí) buddhisté, hinduisté,
taoisté, nìkdy i muslimové.

3. Nábo�enská spoleènost, v ní� pøevládají
tendence jako autoritáøství, uzavøenost, fa-
natismus, nesná�enlivost, selekce informa-
cí apod.

Je potøeba kultivovat pojmosloví

Vít Profant a Ivan O. �tampach

Veøejnost a politiky znepokojuje jev nábo�enského sektáøství.
V poslední dobì se tento jev znovu dostává do novin, rozhlasu
a televize v souvislosti s pøípravou nového zákona o postavení
církví a nábo�enských spoleèností. Návrh nového zákona znesnadòuje
�ivot novým a malým nábo�enským spoleèenstvím a sna�í se
podmínit veøejné pùsobení té� kvalitativními znaky. Je za tím právì
iracionální obava ze sekt. Tragické pøípady vra�edného a sebevra�ed-
ného násilí, napø. sarinový útok sekty Óm �inrikjó pøed nìkolika
lety v Tokiu, jsou zneu�ívány proti v�em atypickým novým smìrùm
a hnutím. A to i vùèi takovým, které by nepochybnì èeskou nábo-
�enskou scénu obohatily.

CO JE A CO
NENÍ SEKTA

Typ �církev� a typ �sekta�

�Úhelným kamenem sociologie nábo�enství je pravdìpodobnì teorie církve a sekty,�
zaèíná kapitolu v knize �Sociologie nábo�enských hnutí� o rozdílu nábo�enství typu
�církev� a typu �sekta� William Sims Bainbridge1. Problém s pøesným obsahem slova
�sekta� toti� nemáme jenom v èe�tinì, ale je o nìm celá rozsáhlá knihovna sociologických
prací (vývoj bádání nedávno výsti�nì shrnula Lorne L. Dawsonová2). Tento problém
je je�tì umocnìn nesouladem mezi odborným a obecným pou�itím tohoto slova: obecnì
mù�e být toto slovo dokonce a� nadávkou.
Pokud bychom hledali minimální shodu v�ech u�ivatelù slova �sekta� (jak sociologù
a religionistù, tak i veøejnosti), mohli bychom dospìt k výrazu �napìtí ve vztahu ke
spoleènosti�. Veøejnost pøitom toto napìtí vidí jako potenciální nebezpeèí (a nìkolik
tragických pøípadù jí v tom dává za pravdu) a za pøíèinu tohoto nebezpeèí pova�uje
samu existenci sekt. �Napìtí� navíc èasto cítí u� jenom proto, �e na sektì je nìco pro ni
neznámého, nového, netradièního, nezvyklého apod. - Sociologové a religionisté si
jsou naopak vìdomi toho, �e k �napìtí� mù�e (nìkdy dokonce významnì) pøispívat
právì nepøátelská reakce veøejnosti a �e novost a nezvyklost nemusejí samy o sobì
znamenat nic �patného, nebezpeèného apod. Uvìdomují si navíc význam faktoru èasu,
který napìtí ve vztahu ke spoleènosti vìt�inou redukuje. Hlavními pøíèinami výjimek
z tohoto pøirozeného procesu redukce napìtí je na jedné stranì snaha vùdcù sekt
zachovat si svùj vliv za ka�dou cenu,  na druhé stranì vyhrocená reakce spoleènosti.

Zdenìk Vojtí�ek
1 The Sociology of Religious Movements, Routledge, London - New York 1997, str. 38
2 Conprehending Cults: The Sociology of New Religious Movements, Oxford University Press, 1998, str. 29 - 40
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s problematickými
praktikami (ad 3),
nebo dokonce zdra-
ví èi �ivotu nebez-
peènou. Oznaèují
tak ale v�echny ne-
bo nìkteré zvolené
nekøes�anské nebo
výraznì jinak køes-
�anské nábo�enské
spoleènosti (ad 2).
Pak by ov�em velká
èást lidstva byla
v  nebezpeèných
sektách.

� Pokud chceme
oznaèit nìèí prak-

tiky za podezøelé (ad 3), je krajnì nesnadné
pøitom zachovat objektivitu. Nìkteøí pole-
micky vyhrocení pisatelé èi pøedná�ející si
tìchto riskantních jevù v�ímají pouze u ma-
lých, nových, importovaných, netradièních,
atypických skupin. Pøitom nìkteré velké, tra-
dièní etablované církve, napø. do znaèné
míry pravoslavní, øím�tí katolíci a nìkteré
fundamentalistické denominace reformaè-
ního pùvodu jsou té� uzavøené, neprùhled-
né, autoritáøské, uzavøené dialogu, nesná-
�enlivé k jinak smý�lejícím.

� Èasto se nerozli�uje mezi skupinou s ris-
kantními tendencemi (ad 3) a skupinou ohro-
�ující tìlesné èi du�evní zdraví, nebo do-
konce �ivot (ad 4). To vede k tomu, �e na
skupinu charakterizovanou jako sekta po-
dle charakteristiky 3 je pohlí�eno rovnou
jako na skupinu násilnou a extrémistickou
(ad 4). To je velmi snadno zneu�itelné. Jed-
notlivcùm nebo celým skupinám to mù�e
právnì nebo spoleèensky ublí�it.

Mù�eme shrnout, �e zmatek, nepøesnost,
nejednoznaènost a nedostateènost v defi-
nování sekty znamená, �e netradièní a
atypické nábo�enské spoleènosti, je� by
mohly být nìkdy i pøínosem a povzbuzením
pro ostatní, jsou vyøazovány, ba ohro�ová-
ny tím, �e se jim samovolnì a nespravedlivì
pøipisuje nebezpeèný nebo dokonce zloèin-
ný charakter. Nìco takového je nutno velmi
peèlivì dokládat. Je tøeba eliminovat u sebe
i u jiných tøeba i skrytou a nepøiznanou
zaujatost.

Zmatek plynoucí z obecnì �patné defi-
novanosti pojmu sekta je �ivnou pùdou pro
útlak nábo�enských men�in a nejen jich.
Abychom tomuto zmatku zamezili, je tøeba
u�ívat termínu sekta s maximální  opatrností,
tak aby bylo jasné, co jsme jím mínili, to

Není sporu o to, �e i nábo�enství mù�e být nebezpeèné (na
snímku mrtví èlenové Svatynì lidu v listopadu 1978). Na tomto
základì ale nelze nikoho podezírat ani odsuzovat.   Foto: archiv.

4. Nábo�enská spoleènost, která svým
stoupencùm �kodí, obvykle takzvaným vy-
mýváním mozku. (Kolem toho ale zøejmì
koluje mnoho povìr. Je nesnadné to exakt-
nì potvrdit. Z tého� bývají reciproènì ob-
viòovány i nìkteré antisektáøské aktivity.)
Dále do této skupiny patøí nábo�enské
spoleènosti s násilnými, popø. vra�ednými
èi sebevra�ednými tendencemi.

Slovo sekta pochází z latinského secta.
Není rozhodnuto, je-li pùvodem slovo seco,
secare (sekat) nebo sequor, sequi (násle-
dovat). Do evropských jazykù proniklo
z latinského pøekladu Bible, kde v Novém
zákonì je nìkolikrát uvedeno jako pøeklad
pùvodního øeckého hairesis, je� je nejbli��í
významu 1.

S u�íváním termínu sekta vznikají prob-
lémy. Mù�e jít o ohro�ení dobré povìsti,
právní komplikace, naru�ení rodinných
a jiných sociálních vazeb. Proto je tøeba usi-
lovat o výsti�nou terminologii. Poukazujeme
pøedev�ím na tyto obtí�e:

� S nedávno od�tìpenými nábo�enskými
skupinami se setkáváme vzácnì. Nìco ta-
kového bychom mohli vidìt v rozdìlení slez-
ského luterství pøed nìkolika lety nebo v ne-
dávném rozdìlení na stávající Jednotu bratr-
skou a nový Ochranovský seniorát Církve
èeskobratrské evangelické (ÈCE), pøíp. té�
v oddìlení Køes�anského spoleèenství (pù-
vodnì v Praze - Maninách) pøed deseti lety
od té�e CÈE. V této souvislosti na�tìstí ni-
kdo nemluví o sektáøství. Bylo by nespra-
vedlivé a nevýsti�né vidìt oddìlenou sku-
pinu hned jako sektu ve významu 2 a zejmé-
na 3 a 4.

� Nìkteøí køes�an�tí autoøi, jak u� jsme
pøipomnìli, definují sektu jako skupinu

znamená, v�dy jej pøedem definovat. Ale
i pak zùstává nebezpeèí, �e nás bude nìkdo
citovat, ani� by ocitoval onu definici. Proto
je pravdìpodobnì nejrozumnìj�í se tomu-
to slovu úplnì vyhnout a jednotlivé shora
uvedené významy nahradit termíny, které
se vlastnì ji� v men�í míøe pou�ívají.

1. Pro (nedávno) od�tìpenou nábo�en-
skou skupinu mù�eme pou�ít termíny nové
nábo�enství, nové nábo�enské hnutí nebo
nová religiozita. Musíme si ale uvìdomit,
�e tyto pojmy jsou �ir�í a zahrnují tedy
i skupiny, které se odnikud nevydìlily, ale
vznikly naprosto novì.

2. K oznaèení nekøes�anské èi výraznì ji-
nak køes�anské skupiny v køes�anském
prostøedí bychom mìli pou�ívat názvy al-
ternativní nábo�enství / religiozita, alter-
nativní nábo�enské hnutí. Proto�e sám
výraz nábo�enské hnutí zahrnuje smìry
køes�anské i jiné, mù�eme øíci, �e tu vedle
sebe stojí církve a alternativní smìry. Nemusí
nutnì stát proti sobì.

3. Skupinì, které vyèítáme znaky shora
uvedené u bodu 3, bychom mìli øíkat konk-
rétnì autoritáøská / uzavøená / nesná�en-
livá nábo�enská skupina / spoleènost /
organizace / církev v závislosti na tom, na
co chceme upozornit.

4. Chceme-li nìjakou skupinu oznaèit za
nebezpeènou (ad 4), pou�ijme termínù de-
struktivní / �kodlivá / nebezpeèná / zloèin-
ná nábo�enská skupina / spoleènost / or-
ganizace, popø. destruktivní kult. Zde je
v�ak na místì pøipomínka, �e destruktivních
nábo�enských skupin je zøejmì málo, i kdy�
na sebe pochopitelnì poutají pozornost.
Ctìme také dùslednì presumpci neviny.

n

Poznámka
Uvedení do souvislosti napsal I. O. �tampach. Následující
pøehled významù slova sekta, potí�í s tímto výrazem a návrh
nové terminologie vypracoval V. Profant po konzultacích s I.
O. �tampachem a D. Lu�ným a umístil je na internetovou strán-
ku http://www.samuel.cz/~profav00/terminy.html. Na jejím
základì koneènou podobu  tohoto èlánku pøipravil I. O. �tam-
pach.
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Pro nìkoho jsou to obskurní, komické èi roz-
èilující pseudoinformace, lze je ale vnímat
i jako snìní lidské du�e o pohádkách a zá-
zracích, vyjadøují také iracionální obavy,
strach a zároveò naplòují psychickou potøe-
bu je zmno�ovat (viz oblíbenost hororù èi
katastrofických filmù). Je to ale také èasto
bezduché �vanivé fantazírování, poèítající
s ochotou lidí zatratit �nudné �kolské vìdo-
mosti� a vymìnit støízlivý rozum za lehko-
vìrnost a blouznìní.

Zeptali jsme se odborníka
Na Primì v poøadu Záhady a mystéria se
televizní �táb sna�il zkontaktovat zvíkov-
ského rará�ka, Bílou paní, stopoval upírské
pozùstatky a svìdectví o drákulech. Proè
se rovnou nevìnoval reportá�i ze �ivota
èeských hastrmanù èi hejkalù? Veøejnost má
u� tato témata svým zpùsobem �za�itá�,
tak�e média u� ani krkolomná záhadologic-
ká tvrzení odporující pøírodním zákonùm
nezpochybòují. Naopak, tváøí se, jako by
vìc byla ovìøenou skuteèností, a nìkdy
dokonce v rozporu s realitou uvádìjí, �e ce-
lou zále�itost vìda èi vìdci potvrzují. Kolik
se jenom vyrojilo specialistù na efemérní
zemní záøení, kolik podvodníkù vyrábí od-
ru�ovaèe a odstiòovaèe blí�e neurèených
bizarních �záøení�. Mnohá média tyto �za-
svìcené� strejce pak pøedvádìjí jako vìci
znalé odborníky.

Je celkem pochopitelné, i kdy� neimpo-
nující, �e se média chovají úèelovì, tak�e
volí témata, která podle jejich odhadu lidi
zaujmou. Vìdí, �e pøedstava nìjakého
ohro�ení èi nebezpeèí je dobrá návnada.
Publicista by samozøejmì mohl role obrátit
a jako o nebezpeèném elementu vypovídat
o podvodníkovi �íøícímu popla�né zprávy.
Ale on nejspí� vychází z pøedstavy, �e pod-
vodníkù u� lidé mají dost, v�dy� kolik jich
jenom je v politice, bankovnictví, obchodu!

Vyvolávají znechucení a alergickou reakci
která se mù�e pøenést i na titul, který o nich
referuje. Zato hrdinù je permanentnì zoufa-
lý nedostatek. Vyrobit pak z du�evnì cho-
rého nebo z podvodníka dobrodince je
celkem jednoduché mediální kouzlo.

Pøed èasem jsem se zúèastnila pøedná�ky
mu�e, který vykazoval známky demence a
du�evní poruchy s bludy. Pomocí nápadnì
chudé slovní výbavy a èe�tiny komolené
na hranici srozumitelnosti (nebyl to cizinec)
vyprávìl o dùvìrnì mu známých mimozem-
��anech. Zmínil jejich del�í u�ní lalùèky, to,
�e neznají peníze, ale v�em se daøí skvìle,
nebo� pracují jen dvì hodiny dennì, zato
ka�dý z nich studuje kolem tøiceti vìdních
oborù najednou. Stromy na jejich planetì
dorùstají vý�e kolem 40 m a jednotlivá jabl-
ka dosahují váhy dvaceti kilogramù. Jejich
vesmírná flotila se starostlivì zajímá o du-
chovní rùst Pozem��anù, jeden èas ov�em
uva�ovala o na�í evakuaci, na�tìstí Ves-
mírná rada ji zatím zamítla, atd. atd. Podob-
nì posti�ení se léèí v psychiatrických léèeb-
nách, tento �kontaktér� své bludy �íøí jako�-
to �vesmírnou osvìtu�.

Psychiatr z bohnické léèebny mi po-
tvrdil, �e kontaktérství s mimozem��any je
v souèasnosti �oblíbený� blud du�evnì
chorých. Bludy lidí s psychiatrickou diag-
nózou toti� èasto kopírují to, co právì
spoleènost v èele s médii vnímá jako bizarní,
znepokojivé, zajímavé. Lidé s podobnými
poruchami vnì pøíslu�ných léèeben pøita-
hují pozornost a vzbuzují údiv, a to jsou
právì efekty, které média tou�í vyvolat, aby
se stala pro lidi �ádaná, dosáhla vy��ího
nákladu, pøitáhla inzerenty a vytvoøila zisk.

Racionální
chování �iøitelù iracionality
Máme se nad tím rozhoøèovat? Ka�dý �ivý
organismus chce rùst, prosperovat a získá-

vat z prostøedí �iviny - v pøípadì médií fi-
nanèní prostøedky, které mu umo�ní dal�í
prosperitu a rùst. V tom lidské spoleèenské
organismy napodobují pøírodu a zdá se, �e
se øídí témìø touté� �ekonomikou� a pudem
sebezáchovy. Jen by mediální konzument
mìl vìdìt, jaká hra se tady hraje, rozeznat,
kdy je mu hozena fantasmagorická návna-
da, a nepolykat ji. Nad pøívalem iracionality
v médiích se mù�eme pohor�ovat, nebo jej
vnímat s jistým nadhledem a v historickém
kontextu. V�dy� kolik �posedlých ïáblem�,
kolik lidí s chorobným mesiá�ským kom-
plexem a nejrùznìj�ími poruchami osobnosti
èi bludy ovlivòovalo v historii veøejné dìní,
a od jistých èasù k tomu navíc masivnì
zneu�ívalo média! Proto bych se asi nemìla
divit, kdy� jsem napøíklad onoho mu�e -
kontaktéra usly�ela v rozhlasovém poøadu.
Zpovídal jej redaktor, který posluchaèùm
naznaèoval zhruba toto: �Poslechnìte si �iøi-
tele jistých vzru�ujících informací a mys-
lete si, co chcete. Ka�dopádnì se nebudete
nudit.�

Mìl vlastnì pravdu. Kdo by se také nu-
dil pøi panoptikálním pøedvádìní mimo-
zemských zrùd! Jen�e blábolivý �um plný
tvrzení vy�inutých jedincù otravuje èím dál
víc informaèní svìt. Navíc je jistì neetické
pøedvádìt v médiu nemocného èlovìka. Èím
dále vìt�í poèet støízlivých, více ménì ra-
cionálních lidí tento trend znechucuje, otra-
vuje a irituje. �ádoucí stoický klid a nadhled
se nìkdy hroutí pod náporem prùhledných
a drzých l�í, blábolivého nad�ení a máto�-
ných spekulací.

Blouznivá snivost
Ocitne-li se èlovìk poblí� tajemného jevu èi
osob �obdaøených zvlá�tními schopnost-
mi�, za�ívá mnohdy skuteènost, která je
k mediálnímu zpracování módního tématu
v naprostém protikladu. Napøíklad lékaø

Média zpochybòují pøírodní zákony, èím dál více lidí vìøí nesmyslùm

Vìra Nosková

Senzibilové, kartáøky, jasnovidci, psychotronici, léèitelé, astrologové, okultisté a záhadologové jsou
u nás u� nìjaký èas oblíbenými mediálními hvìzdami. Zábavné a nìkdy i takzvanì seriózní èasopisy
a poøady �onglují s negativní a pozitivní energií, spekulují o kontaktních setkáních s mimozem��any èi
s duchy, o geopatogenních zónách, zázraèných uzdraveních, pochmurných proroctvích, telepatii èi �ama-
nismu.

PARANORMÁLNÍ SVÌT
ÈESKÝCH MÉDIÍ

z  d o m o v a
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Velkorysou podporu poskytl v roce 1996 psychotronikovi Stanislavu Brázdovi týdeník
Knihy. Uvnitø èísla je rozhovor se zpìvaèkou Dádou Patrasovou pod titulem �Stanislavu
Brázdovi vìøím.�   Foto: archiv

z Jihoafrické republiky pùsobící v nemocni-
ci v Durbanu, který situaci dùvìrnì zná, øíká
o skuteèných �amanech (witchdoctors)
toto: �Za �amany a jejich �prací� se tyèí do-
slova hory mrtvol. Kromì jiného rozná�ejí
masovì AIDS èi zpùsobují sepsi konèící
smrtí nebo gangrénu s následkem amputa-
ce údu, kdy� jedním o�tìpem a �na jeden
zátah� provádìjí na skupinách chlapcù
rituální obøízku. Jejich pacienti k nám do
nemocnice èasto pøijdou u� jen zemøít.�

�amanismus je ov�em v módì, �amanùm
jsou pøisuzovány nev�ední schopnosti.
V oèích mnohého souèasného Evropana
jsou to zasvìcenci, moudøí a léèitelsky zdatní
jedinci. O to více druidové, pradávní kelt�tí
�amani. Z kotlíku �amanství se k nám dosta-
lo pøedev�ím holotropní dýchání, tolerova-
ná a médii mnohdy doporuèovaná droga.
Nev�edními zá�itky a �hlubokým ponorem
do nevìdomí� by se jistì mohla �pochlubit�
leckterá tvrdá droga, pøi její� propagaci by
ale redaktor nevyvázl se zdravou kù�í. Zato
chemické bouøi v mozku, zpùsobené zmì-
nou pH krve, která vyvolává u mnohých
jedincù epileptický záchvat a mívá za ná-
sledek i radikální zmìny osobnosti, se do-
stává výsady mediální propagace.

Radìji nìco zajímavého
Málokterý kantor nás dokázal nadchnout
a vtisknout poznávání peèe� dobrodru�ství.
Snad také vzpomínka na nudu ve �kolních
lavicích �ene nìkteré lidi do �vzpoury� pro-
ti �nezá�ivným �kolským pravdám�. Pøed-

stava levitace je rozhodnì zajímavìj�í ne�
zákony gravitace, telepatie je ú�asnìj�í ne�
zev�ednìlý telefon a jasnovidectví je vùbec
bezkonkurenèní. Na populárnosti iracionál-
ních tvrzení a tìch, kteøí je �íøí (a profitují
z nich) se podílí také fakt, �e mnozí lidé èas-
to nejsou s to rozeznat fikci od skuteènosti.
Tolik si pøejí, aby To byla pravda, a� se
lákavý èi vzru�ující fenomén pro nì prav-
dou stává, a to navzdory do oèí bijící rea-
litì. Je to a� banální úkaz, známý napøíklad
z dob nìkdej�ího vysílání Nemocnice na
kraji mìsta, kdy diváci psali do televize
a prosili, aby je odoperoval primáø Sova
(herec Chudík). Zvlá�tì sugestivní jsou sci-
fi pøíbìhy a nejvìt�í úspìch zøejmì zazna-
menal seriál Akta X, který navíc chytøe simu-
loval postupy pátrací �urnalistiky, tak�e vy-
my�lené kauzy se tváøily velmi vìrohodnì.

Pøece by nám nelhali!
K �íøení iracionality v populaci pøispívá
snad i jistý respekt k ti�tìnému slovu
a k médiím vùbec. V lidech se navzdory
trpkým zku�enostem zvlá�tì z minulého re�i-
mu udr�uje jakási matná pøedstava, �e lhát,
blufovat a deformovat fakta masovì se hned
tak ka�dý neodvá�í, �e to prostì není jen
tak. Je to ale mnohem lehèí ne� vyprávìt
nesmysly z oèí do oèí jedinci - ten má mo�-
nost oponovat, nebo se nám mù�e dokonce
vysmát. Médiálnímu konzumentovi bývají
ov�em èasto nabídnuty k vìøení uchvacu-
jící reportá�e s ironickým ú�klebkem v re-
dakèním zákulisí. Nìkdej�í redaktorka Blesk

magazínu, která v èlánku s nad�ením popi-
sovala obskurní kurz Silvovy metody kon-
troly mysli, se mezi kolegy o svých po-
znatcích a zá�itcích z kurzu vyjadøovala
s posmì�ným despektem. Co naplat, ètenáøi,
posluchaèi, diváci chtìjí své porce nev�ed-
nosti, chtìjí vzhlí�et k jurodivostem - tako-
vé je pøesvìdèení mnohých redaktorù.
A dodají jim je dokonce i v pøípadì, kdy oni
sami mají nad praktikami divotvorcù po-
chybnosti.

Média se jen vezou
Pøíklon k iracionalitì v médiích vyvìrá ale
pøedev�ím z novodobého posunu ve vní-
mání èlovìka a svìta v celé euroamerické
civilizaci. V Asii a Africe iracionalita pro-
moøuje �ivot jednotlivcù i spoleènosti od-
jak�iva a bez pøeru�ení a bývá mnohdy jistì
i skrytou pøíèinou slepých cest, neúspìchu
a spoleèenských katastrof. Euroamerická
civilizace hospodáøsky i kulturnì expan-
dovala pøedev�ím díky racionalitì, kterou
kdysi zrodila plodná antika. Ná� vìk ale
v posledních desetiletích racionalitu v po-
pulaci nerozvíjí, ale spí� ji opou�tí. Konjunk-
tura pavìdy a iracionálních pøedstav zasáhla
Západ v èele se Spojenými státy u� koncem
�edesátých let. Vzniklo tak otevøené pole
pro manipulaci stále vìt�ím poètem lidí, kteøí
jsou dychtiví víry témìø v cokoliv. Ne ná-
hodou vznikají nové sekty, vèetnì tìch de-
struktivních a sebedestruktivních.

V dobách vzniku hodnot, jako je demo-
kracie èi osobní svoboda, se objevilo jako
nový nástroj intelektu i kritické my�lení,
které úspì�nì èelí manipulaci a po�etilým
úsudkùm i èinùm. �Dá se øíci, �e kultivace
této metody (kritického my�lení) nejen roz-
�íøila lidské obzory, ale málem vytvoøila
novou lidskou bytost: vedle dogmatického
èlovìka starého svìta se objevilo nové
stvoøení - èlovìk kritický. V jedné èásti svìta
se pøinejmen�ím na nìjaký èas poru�ila tra-
dice, podle ní� se uznávaná Pravda pøedáva-
la v nezmìnìné podobì. To byl poèátek vì-
decké metody a program pro spojitì se vy-
víjející spoleènost. V tomto rozhodujícím
okam�iku èlovìk neobyèejmì posílil své
�ance na pøe�ití. ... Øecké intelektuální vze-
pìtí bylo doprovázeno hospodáøskými
a kulturními úspìchy klasického svìta.�
(Paul Johnson: Nepøátelé spoleènosti)

Fakt, �e je racionalita a kritické my�lení
na ústupu, jak mimo jiné signalizují média,
mù�e být módním výkyvem, ale také tren-
dem, který by mohl mít pro lidstvo neblahé
dùsledky.

n
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Karmapa,

sanskr./tib. dosl. �èlovìk karmy�. Du-
chovní hlava �koly Karma-kagjü a pøed-
stavitel nejstar�í linie pøevtìlencù (tulku)
tibetského buddhismu. V 17 svých dosa-
vadních inkarnacích se dodnes pøièiòuje
�o blaho v�ech �ivých bytostí� - od 15.
stol. pøedev�ím prostøednictvím zvlá�tní-
ho obøadu, pøi kterém se no�ením èerné
pokrývky hlavy dává poznat jako pøe-
vtìlení bódhisattvy Avalókité�vary.
Biografie jednotlivých inkarnací karmapù
je pøedstavují jako uèence, askety, umìl-
ce a básníky. Nejdùle�itìj�í funkcí kar-
mapy je v�ak udr�ovat nepøeru�ovanou
tradici vad�rajánových nauk. Posloup-
nost inkarnací karmapù sahá více ne� 800
let do minulosti.

Josef Kolma�: heslo �karmapa�,
Lexikon východní moudrosti,

Votobia & Victoria Pub., Olomouc
1996, zkráceno a upraveno

KARMAPA
VS. KARMAPA

z a h r a n i è í

Po smrti 16. karmapy (1980) se situace v linii
Karma Kagjü zkomplikovala. Nalezeny byly
toti� hned dvì jeho inkarnace: Örgjän Trin-
lä (zvaný té� �èínský karmapa�) a Thaje
Dor�e. Aèkoli je Karma-Kagjü relativnì
malou nábo�enskou skupinou, vypovídá
tento konflikt mnohé o velkých tématech
svìtové politiky, východním zpùsobu uva-
�ování a mo�ná nám pomù�e zbavit se nì-
kterých iluzí - napø. o mírumilovnosti bud-
dhistických mnichù.

Zvlá�tní roli v celém konfliktu hraje èín-
ská komunistická vláda. Ta, jak známo, zau-
jímá velmi nepøátelský postoj k nábo�enství.
Po èínské invazi do Tibetu roku 1959 muse-
ly významné nábo�enské osobnosti (14. da-
lajlama a 16. karmapa aj.) hledat útoèi�tì

v exilu, vìt�ina tibetských klá�terù byla
srovnána se zemí a nábo�enské projevy
jsou dodnes tvrdì potlaèovány. Proto je pøe-
kvapivým faktem, �e èínská vláda uznala
roku 1992 tehdy sedmiletého Örgjän Trin-
läho jako 17. inkarnaci karmapy - duchov-
ního vùdce nábo�enské linie Karma Kagjü.
Proto�e nepøedpokládáme, �e by se èínská
vládní ideologie tak rychle obrátila a pøijala
uèení o reinkarnaci, je nasnadì otázka, co
bylo motivem tohoto kroku. V té dobì byl
toti� ji� jeden inkarnovaný karmapa (Thaje
Dor�e) objeven a uznán �amarem Rinpoèche
- druhým nejvy��ím lamou v linii Karma-
Kagjü. Örgjän Trinlä se tak stal konkurencí
pro Thaje Dor�e. K porozumìní této spletité
situaci nám pomù�e struèný �ivotopis obou
dospívajících chlapcù.

První z nich, Thaje Dor�e, se narodil roku
1983. Jeho Otec Mipham Rinpoèche je pøed-
stavený tøinácti klá�terù v tibetské provin-
cii Kham a významnou osobností v tibet-
ské nacionální politice. Po uvolnìní èín-
ských zákonù omezujících provozování
buddhismu v Tibetu roku 1982 Mipham
Rinpoèche významnì pomohl pøi výstavbì
buddhistických institucí a o�ivování bud-
dhistické víry. Jak se poznalo, �e právì Thaje
Dor�e má být znovuzrozeným karmapou?
Podle výroku jeho otce Miphama Rinpoèche
zaèal chlapec ji� ve vìku dva a pùl roku vy-
právìt, �e je karmapa. Osoby, které se
s Thaje Dor�em v té dobì setkaly, vypovída-
jí, �e mìly v jeho pøítomnosti zvlá�tní poci-
ty: hluboký klid, tøes po celém tìle apod.
Tak se roku 1986 dostala zpráva o zázraèném
dítìti i k u�ím �amara Rinpoècheho. �amar
Rinpoèche je nejen druhým nejvy��ím la-
mou v linii Karma Kagjü po karmapovi, ale
zároveò je to jeden ze ètyø lamù, kteøí jsou

podle tradice zodpovìdní za urèení nového
karmapy. Tito lamové se v letech 1981-1984
pravidelnì scházeli za úèelem koordinace
hledání karmapovy nové inkarnace. �amar
Rinpoèche ale nebyl spokojen s prùbìhem
tìchto jednání. Sám o tom vypovídá: �Mìl
jsem pocit, �e zde jde èím dál tím víc pøe-
dev�ím o politiku, dohody nebyly dodr�o-
vány.� Roku 1986 zaèal tedy �amar s vlast-
ním nezávislým hledáním. V èervenci 1988
neoficiálnì a na zaèátku roku 1991 oficiálnì
potvrdil, �e Thaje Dor�e je skuteènì 17.
inkarnací karmapy.

Druhý z chlapcù, Örgjän Trinlä, se na-
rodil v roce 1985 v rodinì nomádù. Ji� bìhem
tìhotenství se jeho matce zdály prorocké
sny, které napovídaly, �e dítì bude výji-
meèné. Den pøed porodem vidìl jeho otec
duhu po západu slunce a v den jeho naro-

zení spatøili jeho rodièe na obloze tøi slunce.
V roce 1992 se chlapec setkal s nìkolika
lamy, kteøí v nìm rozeznali znovuzrozeného
karmapu. Neprodlenì o tom spravili vyso-
kého lamu v linii Tai Situ Rinpoèche (jedno-
ho ze ètyø lamù zodpovìdných za hledání
znovuzrozeného karmapy) a ten podal zprá-
vu dalajlamovi. V tém�e roce byl Örgjän Trin-
lä za podpory èínské vlády, dalajlamy a nìk-
terých významných lamù (pøedev�ím Tai
Situ Rinpoèche) pøedstaven jako karmapa.

Jedním z podstatných dùvodù k jeho
dosazení byl prorocký dopis, který Situ Rin-
poèche údajnì obdr�el od zemøelého 16.
karmapy. O vìrohodnosti tohoto dopisu se
ale nicménì �íøí pochybnosti, zejména ze
strany �amara Rinpoècheho, ale i mnoha
dal�ích významných lamù. Ti opakovanì vy-
zývali Situ Rinpoèche k pøezkoumání tohoto

Ze sporu v linii Karma Kagjü nejvíce tì�í èínská vláda

Zuzana Froòková

Jedna ze ètyø hlavních linií tibetského buddhismu, Karma Kagjü, se
nachází v hluboké krizi. Pøíèinou jsou neshody týkající se volby
nejvy��ího lamy a duchovního vùdce tohoto nábo�enského smìru -
karmapy. Jedná se o nábo�enský konflikt, nebo zde hraje roli
pøedev�ím politika? Je toti� tøeba vzít v úvahu domnìnku, �e
jednou z mo�ných pøíèin tohoto konfliktu byl zásah do vnitøních
zále�itostí v linii Karma Kagjü ze strany èínské komunistické vlády.
Ta toti� nyní jako jediná z tohoto konfliktu tì�í.

KARMAPA
VS. KARMAPA

Thaje Dor�e.   Foto: archiv
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dopisu. Ten ale tuto �ádost v�dy odmítl
s vysvìtlením, �e se jedná o svatý pøedmìt,
a proto by bylo vìdecké zkoumání jeho zne-
uctìním.

Zajímavou kapitolou v celém konfliktu
je role dalajlamy. Ten se toti� pøidal na stranu
Örgjäna Trinläho, podporovaného èínskou
vládou. Je otázkou, zda to bylo z èistého
pøesvìdèení, �e Örgjän Trinlä je znovuzro-
zeným karmapou, èi proto, �e pøíznivci
Örgjäna Trinläho o dalajlamovo uznání po-
�ádali jako první, anebo zda zde hrály roli
dalajlamovy osobní dùvody. �amar Rinpoè-
che upozoròuje v této souvislosti na fakt,
�e zemøelý 16. karmapa èasto kritizoval da-
lajlamovy snahy o nábo�enské sjednocení
v�ech tibetských �kol: �Z této skuteènosti
je srozumitelné,� upozoròuje �amar, ��e
v zájmu tibetské exilové vlády bylo vyu�ít
uznání 17. karmapy pro vlastní politické

potøeby, aby zabránila mo�nému budoucí-
mu pùsobení silného nezávislého duchov-
ního vùdce, jakým byl 16. karmapa.�

�amar Rinpoèche sice uznává dalajla-
mu jako politickou autoritu, v otázkách ná-
bo�enství je ale v jeho zájmu udr�et nezávis-
lost linie Karma Kagjü. V historii nebyl dalaj-
lama za volbu karmapy nikdy zodpovìdný.
Ostatnì karmapa se reinkarnuje u� od dva-
náctého století, dalajlama teprve od ètrnác-
tého. Po poèátku kontroverzí okolo karmapy
v kvìtnu 1992 se proto �amar Rinpoèche
nìkolikrát s dalajlamou setkal a opakovanì
ho vyzýval, aby do jednání nezasahoval.
Dalajlama na tuto �ádost (jak vypovídá �a-
mar Rinpoèche) pøistoupil, dalajlamovi
úøedníci ale toto rozhodnutí plnì neres-
pektovali a jednali dále ve prospìch Örgjäna
Trinläho.

Asi nejbolestnìj�í událostí v celém kon-
fliktu byl rok 1992, kdy Tai Situ Rinpoèche
násilím obsadil klá�ter Rumtek - sídlo bý-
valého 16. karmapy - a vypudil z nìj �amara
Rinpoèche s jeho mnichy. Tento støet si
vy�ádal nìkolik ranìných a jednoho mrtvé-
ho mnicha na �amarovì stranì.

Ve sporu dvou karmapù mají argumenty
pro své stanovisko obì strany: na stranì
Örgjäna Trinläho nás hned zarazí podpora
ze strany èínské komunistické vlády a ne-
ochota ohlednì pøezkoumání vìrohodnosti
prorockého dopisu. Ale ani Thaje Dor�e ne-
zùstává bez podezøení, �e za jeho rozpoz-
náním je otcova touha mít vliv na význam-
nou osobnost karmapy. Za této nesnadné
situace se pøipomíná, �e karmapa se výji-
meènì mù�e objevit i ve vìt�ím mno�ství
inkarnací zároveò. Tím by se celá situace
vyøe�ila. Karmapou by byl jak Örgjän Trin-
lä, tak Thaje Dor�e. Tuto mo�nost v�ak
vìt�ina úèastníkù konfliktu odmítá a staví
se pevnì buï na jednu, nebo na druhou
stranu. Existují ale i významné osobnosti
(a toto stanovisko zaujal v poslední dobì i

Je pozoruhodné, �e pøípad karmapy není v Tibetu jediný svého druhu. Také v linii
Gelugpa, její� duchovní autoritou je dalajlama, do�lo k podobné (a mo�ná je�tì drama-
tiètìj�í) kontroverzi. - Jedná se o pøípad panèenlamy, druhého nejvy��ího lamy v linii
Gelugpa. Panèenlama se stejnì jako dalajlama inkarnuje a podle tradice je zodpovìdný
za vyhledání nové inkarnace dalajlamy. Desátý panèenlama zemøel v roce 1989 za podiv-
ných okolností jen nìkolik dní poté, co otevøenì kritizoval èínskou vládu. Nìkolik let
po jeho smrti se vydali významní lamové pod vedením Èadrela Rinpoèche hledat jeho
inkarnaci. Domnìlých panèenlamù se sice tehdy objevila celá øada, dalajlama ale neváhal
a 14. 5. 1995 urèil jednoho z nich (Ketonga Èhokjie Òjamu) za znovuzrozeného panèen-
lamu. V té chvíli ale zasáhla èínská vláda. Za tøi dny byl Ketong Èhokjie Òjama
i s rodinou zajat a stal se tak nejmlad�ím politickým vìznìm na svìtì. Èínská vláda za
nìj na�la brzy náhradu. V prosinci 1995 jmenovala panèenlamou Gjalcena �osanga
Norbu. Od zatèení Ketonga Èhokjie Òjamy uplynulo ji� více ne� pìt let, ale doposud se
neví, kde se chlapec nachází.                 Z. F.

Tulku

tib. dosl. �promìnìné tìlo�. V tibetském
buddhismu oznaèení osoby, která je po
urèitých testech uznána za pøevtìlení
pøedtím zesnulé významné osobnosti.
Tato pøedstava se uplatnila poprvé, kdy�
byI vyhledán 2. karmapa Karma Pak�i
(1206 - 1283). Tulkuové byli pova�ováni
za dùle�itý nástroj zabezpeèení duchovní
a politické kontinuity klá�terních insti-
tucí. Vedle ètyø vrchních pøedstavených
hlavních �kol tibetského buddhismu
existovalo veIké mno�ství posloupností
dal�ích tulkuù.
Ji� v uèeních mahájány je jako zvlá�tní
schopnost zmiòována moc urèovat okol-
nosti znovuzrození. Je to jedna z vlast-
ností, jí� se vyznaèuje bódhisattva, do-
sáhnuv�í osmého stupnì (bhúmi) du-
chovního rozvoje.
Princip vìdomého znovuzrození byl
poprvé rozpracován do v�ech detailù ve
�kole Karma-kagjü. Na prvním místì
slou�il nepøetr�itì tradici uèení mahá-
mudry. Potenciál ka�dého dítìte, ve kte-
rém byl rozpoznán tulku, byl jeho uèiteli
v�emo�nì podporován a rozvíjen, a� si
takový tulku nakonec osvojil ve�kerou
naukovou tradici a mohl ji ze své strany
opìt pøedat dále reinkarnacím svých
uèitelù. Av�ak urèitou roli zde hrál i po-
litický aspekt, jak je patrné na pøíkladu
nìkterých dalajlamù.

Josef Kolma�: heslo �tulku� ,
Lexikon východní moudrosti,

Votobia & Victoria Pub., Olomouc
1996, zkráceno a upraveno

Örgjän Trinlä.   Foto: archiv

dalajlama), které se domnívají, �e teprve èas
uká�e, který z karmapù je ten pravý. Mnozí
z linie Karma-Kagjü si také kladou otázku,
zda se vùbec pravý karmapa ji� inkarnoval.
Ka�dopádnì je linie Karma-Kagjü roz�tìpe-
na, co� vede k pochybnostem a pravdìpo-
dobnì i oslabování víry duchovních i laikù.
Nelze posoudit, jakou míru viny má na kon-
fliktu èínská komunistická vláda a do jaké
míry jsou na vinì rozlièná nedorozumìní
a mo�ná i tvrdohlavost a neústupnost nìkte-
rých aktérù. Jedno je ale jisté, Tibet tímto
konfliktem nic nezískává. Jediný, kdo se
z celé situace mù�e radovat, je èínská komu-
nistická vláda.  n

Prameny:
Sabine Saalenfranková: Buddhismus in Deutschland
èasopis Kagjü 1998/2
www.geocities.com/ukkfmy; www.dhagpo-kagju.org;
www.lungta.cz
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a urgentní potøeby vyu�ít placených slu-
�eb organizace, která test zdarma poskytu-
je. Tedy opravdu spí�e obchodní trik
(�lest�) ne� objektivní a vìdecká metoda,
kterou klienti oèekávají.

Dal�í sporné body najdeme v hlavní
dianetické metodì - auditingu:
4. Na prvním místì je to E-metr (elektro-
psychometr), prezentovaný jako Hubbar-
dùv vynález, který pracuje velmi podobnì
jako jednoduchý detektor l�i4. Pomocí E-
metru mají auditoøi odhalovat du�evní
aberace v klientovì  minulosti5 (�zádrhely�,
jak je nazývá raná publikace Dianetického
centra Praha6). Ale kdy� jsem mìl naposledy
v rukou elektrody Hubbardova E-metru,
pøesvìdèil jsem se opakovanì a jednoznaè-
nì, �e ruèièka reaguje velmi citlivì na sílu
mého stisku. To samozøejmì nevyluèuje urèi-
tou závislost na du�evních pochodech: pøi
znovupro�ívaném strachu nebo napìtí
pravdìpodobnì stisknu válce elektrod pev-
nìji.

Právì tak mù�e E-metr reagovat na pot
na rukou apod. Interpretace takových mìøe-
ní jako odrazu du�evních stavù ov�em musí
být zákonitì velmi sporná. Zvlá�tì tam, kde
mají vypovídat o dávných nebo prenatál-
ních zá�itcích, èi snad dokonce o minulých
�ivotech.

Zdá se, �e spory má Scientologická církev v genech

Zdenìk Vojtí�ek

Mezi novými nábo�enskými smìry posledních padesáti let má
scientologie jedineèné postavení v tom, �e se kolem ní soustøedilo
nejvíce kontroverzí, soudních sporù, mediálních odhalení a parlament-
ních diskusí. Tyto kontroverze pro�ly urèitým vývojem (struènì ho
komentuje text v rámeèku vpravo na dal�í dvoustranì) a jejich nej-
bouølivìj�í léta jsou ji� bezpochyby za námi. Pøesto existuje nìko-
lik okruhù otázek, které jsou stále �havé a v nich� jsou scientolo-
gové a veøejnost stále velmi vzdáleni jakékoli shodì. Na následu-
jících øádcích nìkolik takových okruhù vyjmenujeme.

1. První okruh neshod se týká samotného
zakladatele Scientologické církve Lafayetta
Rona Hubbarda (L. R. H.). O diametrálnì
odli�ných pohledech pojednávají èlánky na
dal�ích stranách. Zde jen zmíníme skuteè-
nost, �e kontroverzím velmi napomáhá cha-
rismatizace1 tohoto mu�e mezi jeho násle-
dovníky. Ne-scientologové se tì�ko mohou
ubránit úsmìvu nad výètem mimoøádných
vlastností, jimi�  L. R. H. údajnì obohatil
lidstvo. Kdy� tohoto èlovìka jeden èeský
novináø nazval americkým Cimrmanem, bylo

to velmi kruté, ale bohu�el odpovídající re-
klamì, kterou mu jeho následovníci dìlají.
2. Také dal�ím sporným bodùm - hodnotì
Hubbardova základního spisu �Dianetika�
a otázce, zda je scientologie skuteènì nábo-
�enstvím - se vìnujeme na následujících
stranách. I zde jsou kritikové èasto tvrdí
k nábo�enským citùm scientologù. I v tomto
pøípadì musíme øíci, �e je pochopitelné, kdy�
se cítí být Hubbardem vyprovokováni. �Ne-
mohl jsem se udr�et, abych nebyl ironický
a sarkastický,� pøiznává psychoterapeut Jiøí

Rù�ièka v první verzi své
recenze na knihu �Diane-
tika�. �Dílo je od zaèátku
do konce podvod. Pøed-
stírá vìdeckost, ale vìdu
nectí, zajímá se o léèebnou
péèi, a pøitom ji zneu�ívá...�

Dianetická diagnostika
a léèebná (èi duchovní)
péèe je je dal�ím velkým po-
lem tì�ko smiøitelných
kontroverzí:
3.  Ji� k samotnému Ox-
fordského testu osobnosti
(OCA) se èasto klade otaz-
ník. �To není test, ale spí�
lest,� tvrdí ná� pøední psy-
chodiagnostický odborník
Slavomil Hubálek3. I kdy-
by ale test svou kvalitou
pøed odborníky obstál,
mnoho absolventù hovoøí
o zjevné úèelovosti inter-
pretace jeho výsledkù: test
se zdá být pøedev�ím ná-
strojem vzbuzení strachu,
pocitù nedostateènosti

Díky kontroverzím má Scientologická církev dost
zku�eností, aby byla neformálním vùdcem tìch nových
nábo�enských skupin, které se cítí být ve spoleènosti
diskriminovány, v úsilí o prosazení jejich pojetí nábo-
�enské svobody. - Na smínku je bìh za nábo�enskou
svobodu v roce 1999.
Foto: European Journey For Religious Freedom, 1999

Scientologická církev

vznikla jako nábo�enská organizace
poprvé v Los Angeles v roce 1954 v ná-
vaznosti na Dianetická centra, pou�ívající
tzv. dianetiku jako metodu léèení psy-
chických potí�í. Dianetiku uvedl na trh
spisovatel Lafaytte Ronald Hubbard
(1911 - 1986) knihou Dianetika, moderní
vìda o du�evním zdraví (1950).
Tuto a dal�í Hubbardovy metody (tzv.
technologie) nabízejí Dianetická centra,
neziskové organizace (napø. Narconon)
i firmy (na základì licence) po celém svìtì.
První kontakt se zájemci zpravidla zpro-
støedkuje zdarma nabízený Oxfordský
test osobnosti (v pøípadì administrativ-
ních technik tzv. EBA test pro firmy). Po
testech je mo�né pokraèovat ve studiu
dianetiky rùznými kurzy, purifikaèním
programem, ale pøedev�ím tzv. auditin-
gem, metodou odstranìní zábran v tzv.
reaktivní mysli. Sekvence auditingù mù-
�e klienta mù�e dovést a� ke stupni Clear
(tj. bez reaktivní mysli) a dále po stupních
operujícího thetana (OT) teoreticky a� ke
stavu úplného vysvobození thetana (=
du�e) od úèinkù hmoty, a tedy vlastnì
ke spasení a bo�ství.  Z. V.

NÁBO�ENSTVÍ
KONTROVERZE
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Auditor s pomocí pøístroje vyhledává
�zádrhely� v klientovì mysli a vede ho
k tomu, aby si negativní zá�itky znovu vy-
bavil pokud mo�no s co nejvìt�ím poètem
detailù a aby tyto zá�itky znovu a znovu
pro�íval.
5. Zde se nachází dal�í sporný bod audi-
tingu. Nìkteøí psychologové hovoøí o tom,
�e klienti toto nìkolikeré opakování se za-
mhouøenýma oèima a pod tlakem E-metru
a auditora pro�ívají v hypnotickém transu.
Auditoøi pou�ití hypnózy jednoznaènì od-
mítají, i kdy� napø. závìr procedury je shod-
ný se závìrem hypnotické terapie.

Tato dvì stanoviska je v�ak mo�né leh-
ce smíøit: auditoøi neuvádìjí své klienty do
hypnózy zámìrnì, ale pouze sledují Hub-
bardùv návod, jak auditovat. A proto�e si
neuvìdomují mo�nosti hypnotického sta-
vu, pova�ují (spolu se svými klienty) vyba-
vené obrazy za skuteèné minulé zá�itky.
Euforický stav po skonèení psychicky ná-
roèného auditingu pak pokládají za dùkaz
toho, �e klient si negativní zá�itek defini-
tivnì �od�il�.
6. Klient je vìt�inou o autenticitì svého
�zá�itku� velmi silnì
pøesvìdèen, proto�e si
ho - v hypnotickém
transu - pro�il �na vlast-
ní kù�i�, a to dokonce
nìkolikrát. Jeho ne-
zvratné subjektivní
pøesvìdèení je ov�em
typické pro tzv. synd-
rom fale�ných vzpomí-
nek (FMS)7, který je
znám v posledních
letech i jiných z terapií,
napø. tìch, které inter-
pretují vyvolané du-
�evní obrazy jako re-
inkarnaèní vzpomínky
nebo vzpomínky na
satanistické zneu�ití
v klientovì dìtství. Jis-
tota scientologù a je-
jich klientù tedy na-
ne�tìstí problém vìro-
hodnosti zá�itku nejen
neøe�í, ale spor mezi
scientologií a jejími
odpùrci je�tì zostøuje.
7. Tím se dostáváme
k �ir�í otázce fungování
Hubbardových metod.
Pøesvìdèení scientolo-
gù o úspì�nosti tìchto
metod se zdá být hlu-

boké a nepøedstírané. Vnìj�í pozorovatelé
v�ak pøesvìdèení o úspìchu pøipisují spí�e
nad�ení a naivitì scientologù ne� metodám
samým. Víra a nad�ení, které jistì mohou
pøinést øadu zlep�ení do scientologova
�ivota, jsou posilovány interpretací bì�-
ných jevù jako dùsledkù pou�ití Hubbar-
dových metod.

Typický pøípad takové interpretace na-
cházíme v tzv. purifikaèním programu8, který
Scientologická církev pou�ívá a nabízí jako
prostøedek pro odstranìní jedovatých látek,
je� se podle Hubbarda v tìle stále ukládají.
Tyto jedy se mají vázat na tuky (souèástí
programu je proto konzumace jedlého oleje),
pohybem pøi joggingu mají být uvolnìny
z bunìk a díky pocení bìhem pobytù v sau-
nì se jich má lidské tìlo definitivnì zbavit.9

U� tyto teorie znìjí kritickému posluchaèi
ponìkud nedùvìryhodnì. Navíc má i pro
tyto jedy platit základní Hubbardùv pøed-
poklad, �e èlovìk se mù�e negativních jevù
zbavit tehdy, kdy� si je znovu pro�ije. V pøí-
padì purifikaèního programu je dùkazem
tohoto znovupro�ití svìdìní a zrudnutí kù�e
v saunì, údajnì zpùsobené tím, jak z tìla

jedy vycházejí. Ve skuteènosti je ov�em
roz�íøení ko�ních cév bì�ným dùsledkem
pùsobení niacinu, jeho� vysoké dávky jsou
souèástí purifikaèního programu.

Toto nad�ení a nekritická víra v Hubbar-
dovy pøedpoklady ale samozøejmì mù�e být
v urèitých �ivotních situacích pomocí. Tak
je tomu i s purifikaèním programem: dává
absolventovi mo�nost nového �ivotního za-
èátku - bez �jedù�, a tedy jakoby bez zátì�e
minulých let. Taková pomoc je u�iteèná
napø. pøi resocializaci narkomanù, jak ji pro-
vádí organizace Narconon, inspirovaná
my�lenkami L. R. Hubbarda. V resocializaè-
ním programu Narcononu má purifikace
zvlá�� významné místo.10

8. Narcononu se také týká jedna z kontro-
verzí. Je sice pøijímán jako preventivní
a resocializaèní program, ale protidrogoví
odborníci upozoròují, �e Hubbardova zá-
sada, která po�aduje okam�itì a bez náhrady
odebrat narkomanovi drogu, mù�e být pro
nìj velmi nebezpeèná.11 Pracovníci Narco-
nonu se ale na�tìstí soustøeïují spí�e na
prevenci a resocializaci - detoxikaci naopak
ponechávají v rukou odborníkù.12

Vysvìtlení, jak funguje reaktivní a analytická mysl, podává Obrázková kniha základù scientologie, díl I.,
pøeklad V. Horanová, Èeské Budìjovice 1992. V redakci Dingiru neupraveno.

Kdyby toto dìvèe vìdìlo o mysli, døíve nebo pozdìji by si zaèalo uvìdomovat, �e poka�dé, kdy� byl pes
blízko, poci�ovala trochu strachu, chtìla utéci a cítila bolest ve své ruce a vidìla by obrázek a na to v�e by
si vzpomnìla. V tom okam�iku by se obrázek stal èástí její analytické mysli a nemìl by dále na ni vliv bez
jejího vìdomí.
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Èlovìk podle Hubbarda

Podle L. R. Hubbarda se èlovìk skládá
ze 3 èástí: tìla, mysli a thetana. Thetan
(podle øeckého písmene Q) - �to jste vy,
tvor, osoba,� øíká Obrázková kniha zá-
kladù scientologie. Scientologie oslovuje
thetana, dianetika (která je ov�em sou-
èástí scientologie) studuje lidskou mysl.

Mysl obsahuje obrázky minulých zku-
�eností. Má dvì èásti: analytická mysl je
ta èást mysli, kterou si thetan uvìdomuje,
reaktivní mysl existuje pod úrovní lid-
ského vìdomí a thetan ji nemá pod kon-
trolou. �Reaktivní mysl ukládá v�echny
�patné vìci, které se vám staly, a vyha-
zuje vám je zpìt ve chvílích nebezpeèí
nebo rozru�ení a naøizuje vám chovat se
tak, jak jste se nerozhodli.� Pokud se
podaøí pøevést obrázky z reaktivní mysli
do analytické mysli, �patné vìci z reak-
tivní mysli ji� nemají na thetana vliv bez
jeho vìdomí.

Podle Obrázkové knihy základù
scientologie, díl I., pøeklad

V. Horanová, Èeské Budìjovice 1992

t é m a

Scientologové v boji
proti �èerné propagandì�

�Scientologie je kontroverzní nové nábo-
�enské hnutí,� konstatuje na zaèátku své
studie �Spoleèenská reakce na sciento-
logii�1 irský sociolog nábo�enství Roy
Wallis. Na následujících stranách této
studie pak ukazuje spirálu, po ní� se
scientologické kontroverze vyvíjely: de-
viace nového nábo�enského hnutí vedla
k negativní spoleèenské reakci, ta zase
zpùsobila novou fázi deviace atd. - Tímto
zpùsobem Wallis pøesvìdèivì vysvìtluje
Hubbardovu nenávist vùèi psychiatrùm
a psychologùm jako reakci na neúspìch
prvních dianetických organizací,  drako-
nické �etické� pøedpisy jako reakci na
ohro�ení, které Hubbard pocítil od svých
�odpadlíkù�, �ílenou operaci �Snìhurka�
proti americkým úøadùm jako reakci na
�dohled� ze strany tìchto úøadù apod.

Wallisova studie (a nejen ona) staví
spoleènost pøed tì�ko øe�itelné dilema.
Nereagovat na apel nìkterých extrémních
nábo�enských hnutí mù�e znamenat
�iroké otevøení jejich problematického
pùsobení, reagovat ov�em mù�e zname-
nat dal�í radikalizaci tìchto hnutí , a tím
zvý�ení jejich mo�né nebezpeènosti.

I u nás Scientologická církev reagova-
la na kritiku ze strany médií nìkolika
soudními procesy a na kritiku ze strany
Spoleènosti pro studium sekt a nových
nábo�enských smìrù vydáním druhého
(a zatím posledního) èísla èasopisu Sku-
teènosti. Údaje a konstrukce v tomto
èísle jsou v�ak natolik bizarní, �e nepù-
sobí pøesvìdèivì. Scientolog Vít Profant
(spoluautor èlánku v tomto èísle Dingiru)
zbavil údaje Skuteèností jejich  nejkøikla-
vìj�ích osoèení a pou�il je na svých inter-
netových stránkách www.samuel.cz/
~profav00. Ty se pøedstavují jako objek-
tivní a nezaujaté, jsou v�ak jen pokraèo-
váním boje proti tomu, co Hubbard
nazval �èernou propagandou�, jinými
prostøedky.            Zdenìk Vojtí�ek

1 Wallis, R., Socie-
tal reaction to Scien-
tology: A Study in the
Sociology of Deviant
Religion, in: Wallis
(ed.) Sectarianism,
Peter Owen, London
1975.

9. Spoleèensky stejnì pozitivní jako pre-
ventivní a resocializaèní pùsobení Narco-
nonu mù�e být i resocializaèní program pro
odsouzené - Criminon. I v souvislosti s tì-
mito programy ov�em vznikají kontroverze.
Scientologogická církev je podezírána, �e
tyto programy vytváøí úèelovì pouze kvùli
budování svého obrazu jako dobroèinné
organizace a církve. Tato námitka ale u�
opou�tí oblast faktù a dostává se na tenký
led podezírání. Úmysly a skryté zámìry po-
suzovat nelze a je tedy tøeba radìji doufat,
�e zmínìné programy poslou�í tìm, jim� jsou
urèeny, spí�e ne� propagaci Hubbarda
a jeho my�lenek.
10. Poslední zde zmínìnou kontroverzí se
je�tì vrátíme k auditingu. Je toti� tøeba
zmínit, �e zá�itky z �reaktivní mysli� se
peèlivì zapisují a archivují ve Scientologic-
ké církvi. Existuje obava, �e by mohly být
zneu�ity jednak v pøípadì tìch, kdo se se
scientologií roze�li ve zlém, a jednak tìch,
kdo mají v rukou ekonomickou nebo poli-
tickou moc. Navzdory nìkterým svìdectvím
v�ak také tento kontroverzní bod zùstává
pouze v oblasti podezøení.

Pro dal�í kontroverze, které se týkají
scientologie a jejího zakladatele L. R. H.,
není na této plo�e ji� místo. Jen oblast scien-
tologické etiky (vnitøních kázeòských pøed-
pisù) by vy�adovala dùkladný rozbor, zmí-
nìn by mìl být také boj scientologù s psy-

chiatry a psychology (v jeho� èele je Ob-
èanská komise za lidská práva), snad také
mediálnì vdìèná otázka ceny za sciento-
logické slu�by a mo�ná je�tì øada jiných
kontroverzí.

Se smíøením v�ech tìchto sporných sta-
novisek asi nelze ani do budoucna poèítat.
Scientologie jistì zùstane kontroverzní,
pokud bude scientologií. Je v�ak mo�né tato
stanoviska zbavovat negativních emocí, po-
kou�et se pochopit druhou stranu a vyhlí�et
na ní spí�e to lep�í.  n

Poznámky
1 Pojem �charismatizace� pou�ívám pro ten proces so-

cializace, v nìm� se èlenové nábo�enské skupiny uèí
rozpoznávat mimoøádné vlastnosti svého vùdce. Podle:
Barker, Eieen; Beckford, James A.; a Dobbelaere, Karel
(eds.), Secularization, Rationalism and Sectarianism,
Oxford, Clarendon Press, 1993.

2 Nová pøítomnost 5/98
3 V referátu na konferenci Spoleènosti pro studium sekt a

nových nábo�enských smìrù 2. 11. 1998
4 Èinnost E-metru vysvìtluje Scientologická církev takto:

�Kdy� E-metr pracuje a èlovìk dr�í jeho elektrody, slabý
proud elektrické energie (asi 1,5 V - ménì ne� v baterii
kapesní svítilny) prochází dráty a tìlem èlovìka a míøí
zpìt do E-metru.� What Is Scientology, Bridge Publica-
tions 1998, str. 84 - 85. - Zvlá�tì po sporu s americkým
Úøadem pro potraviny a léky (FDA) trvá Scientologická
církev na tom, �e E-metr je nábo�enskou pomùckou
(What Is Scientology, str. 539). FDA v roce 1963 zabavil
více ne� 100 E-metrù. Na základì soudního rozhodnutí
je v roce 1973 ov�em musel vrátit.

5 �Obrazy v mysli obsahují energii a hmotnost. ... Kdy�
èlovìk dr�í elektrody E-metru a má my�lenku, hledí na
obraz, znovupro�ívá událost nebo posunuje nìkterou
èást reaktivní mysli, mìní mentální hmotnost a energii.
Tyto zmìny v mysli ovlivòují jemný tok elektrické ener-
gie, kterou vydává E-metr, a zpùsobují pohyb ruèièky
na jeho ciferníku.� - What Is Scientology, str. 85.

6 Co je scientologie, pøeklad Iva Mejstøíková, urèeno pro
vnitøní potøebu Dianetického centra v ÈR, str. 10.

7 Napø. Encyklopedie psychologie (hlavní editor: Alan
E. Kadzin, American Psychological Association &
Oxford University Press, 2000) podle heslem �Fale�né
vzpomínky� (False Memory) uvádí kromì jiného toto:
�... Tøetí typ pøípadù zahrnuje vzpomínky vybavené po
dlouhé dobì u dospìlých. Nedávno se objevilo mnoho
pøípadù, kdy se zdálo, �e si vzpomínali, jak byli jako
dìti fyzicky nebo sexuálnì zneu�íváni. Tyto vzpomínky
se èasto objevily bìhem terapie. Tito dospìlí èasto
obvinili ze zneu�ití rodièe, jiného pøíbuzného nebo
uèitele. Toto vybavování vzpomínek spoèívá na my�-
lence, �e pùvodní události byly traumatické, a proto byly
potlaèeny nebo vykázány do nevìdomého stavu, z nì-
ho� jsou pozdìji pøi terapii vyvolány. ... Nìkteré z tìchto
vzpomínek se zdají být tak nepravdìpodobné (ty, které
hovoøí o satanistických rituálech, pro nì� není �ádný
dùkaz) anebo tak protikladné k faktùm, které jsou o pa-
mìti známy (ty, které podávají detailní zprávy o zneu�ití
pøed prvním rokem �ivota, tedy v dobì, v ní� je známo,
�e si lidé vìdomì nepamatují nic nebo málo), �e je málo
pochybností o tom, �e jsou fale�né. Ale samozøejmì
mnoho jiných vyvolaných vzpomínek je pøinejmen�ím
mo�ných. ... Obecnì vzato, vzhledem k tomu, �e tyto
události se staly tak dávno, je tì�ké nalézt dùkaz, který
by tyto vzpomínky potvrdil nebo vyvrátil.� (pøel. Z. V.)

8 Kriticky o purifikaèním programu: Dingir 1/98, str. 10.
9 Hubbard, L. Ron, Purification. An Illustrated Answer

to Drugs, èeský pøeklad, bez udání vydavatele.
10 Blí�e o Narcononu viz What Is Scientology, 404 - 415;

kriticky Vojtí�ek, Z., Narconon - drogová terapie Sci-
entologické církve, in: Informaèní Bulletin pro proti-
drogové koordinátory è. 9 (záøí 1998)

11 What Is Scientology, str. 407
12 Tak byli uji�tìni úèastníci semináøe �Nestandardní pøí-

stupy k prevenci drogových závislostí� dne 30. 11. 1998
man�eli Patzakovými, pracovníky Narcononu v ÈR.
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L. R. H. PODLE
SCIENTOLOGÙ

Pro scientology je Hubbard nejvìt�í osobností dìjin

Martin Koøínek

Nejvìt�í osobnost dìjin - Lafayette Ronald Hubbard - zasáhla svým
pronikavým intelektem snad ka�dý obor lidské èinnosti. Prostøed-
nictvím dianetických center si mù�eme zakoupit sérii výpravných
publikací �Ron� dokumentující úspìchy tohoto velikána: Spisovatel (3
díly), Filosof (2 díly), Auditor, Kapitán (2 díly), Umìlec, Dobrodruh/
Badatel, Filmový tvùrce, Pedagog, Humanista (Pøítel èlovìka), Hudeb-
ník, Fotograf, Vìdec, Mana�er, Zahradnický expert.

L. R. H. PODLE
SCIENTOLOGÙ

t é m a

Oficiální �ivotopis L. Ron Hubbarda, jej�
zde podáváme ve znaènì zkrácené podobì,
je souèástí více ne� osmisetstránkové refe-
rence �What Is Scientology?� vydané Me-
zinárodní Scientologickou církví v Los
Angeles roku 1992. Tedy struènì:

L. R. H. se narodil 13. bøezna 1911
v Tildenu v Nebrasce, jeho otec Harry Ross
byl námoøním velitelem, matka Ledora May
uèitelkou. Od Ronových dvou let rodina
støídavì pobývala na ranèi v Kalispellu
v Montanì a v metropoli Helenì. Chlapec
se od kovbojù pøiuèil drsnému humoru,
odvaze a jako tøíapùlletý nejen�e zvládal
jízdu na koni, ale divoké oøe si dokonce sám
krotil, a to nejlépe ze v�ech. Seznámil se
rovnì� s medicinmanem èenonohých In-
diánù (Blackfoot) Starým Tomem, jen� ho
zasvìtil do mnoha tajemství a obyèejù.
Pozdìji byl pøi slavnostním obøadu pøijat za
pokrevního bratra kmene. O Ronovu erudi-
ci se starala jeho velice vzdìlaná matka. Ji�
v raném vìku èetl a psal. Pod jejím vedením
uspokojoval svou �nenasytnou zvìdavost�
èetbou øeckých filosofù a dal�ích klasikù.
Roku 1923 se stal vzorným skautem a se-
známil se s dílem Sigmunda Freuda.

V �estnácti podnikl studijní výpravu do
Asie. Mimo jiné se spøátelil s èínským
kouzelníkem, posledním nositelem tradic
z Kublajchánova dvora, který ho nauèil
�starobylé èínské moudrosti�, pobýval
v buddhistickém lamaistickém klá�teøe, kde
strávil mnoho èasu �investigací a hledáním
odpovìdí na lidské dilema�, setkal se s Ta-
tary a mongolskými bandity. Bìhem dal�ích
tøí let nav�tívil také Japonsko, polynéský
ostrov Guam, Filipíny a jiná místa Orientu.
Mezitím Ron absolvoval Swavely Prep
School v Manssasu a Woodwardoru �kolu
pro chlapce ve Washingtonu (1929). Na
univerzitì George Washingtona podle pøání

otce nestudoval etnologii, v ní� byl ji� ex-
pertem, ale vìnoval se matematice a tech-
nice. Nav�tìvoval jeden z prvních kurzù ja-
derné fyziky. Bìhem studií zapoèal Ron
s vìdeckým výzkumem práce lidské mysli,
univerzitní profesoøi v�ak nemìli pro vý-
sledky jeho bádání porozumìní ani zájem.
Proto usoudil, �e mu formální studium ji�
nemá co nabídnout a radìji podnikal dal�í
badatelské expedice. Vydìlával si psaním
westernù, detektivek, dobrodru�ných, ta-
jemných a romantických knih (snadno pro-
dukoval 100 000 slov fikce mìsíènì). Pod
rùznými pseudonymy (Kurt von Rachen,
Legionnaire 148, Capt. Humbert Reynolds
atd.) napsal 138 titulù, roku 1938 zaèal psát
sci-fi. Ronova popularita zasáhla i Holly-
wood, podle jeho novel byl natoèen film
Tajemství ostrova pokladù, seriály Návrat
pavouka, Velké dobrodru�ství divokého
Billa Hickoka a dal�í.

Za druhé svìtové války slou�il mimo jiné
jako korvetní velitel US Navy. Roku 1945
byl jako èásteènì oslepený a ochrnutý hos-
pitalizován. Silou své mysli se v�ak dokázal
vyléèit a pomoci i dal�ím zranìným. O dva
roky pozdìji zveøejnil po �estnáctiletém
výzkumu pojednání Originální teze (Dyna-
miky �ivota) a poté Dianetiku - moderní vìdu
o du�evním zdraví (1950). Témìø pøes noc
se kniha stala bestsellerem, vydavatel ob-
dr�el 25 000 dopisù a telegramù s gratu-
lacemi. Dianetika zmìnila �ivoty miliónù.

Léta po vydání Dianetiky se ve sciento-
logickém �ivotopise stávají spí�e pøehledem
Hubbardových dianetických pøíruèek a jeho
expedièních a pøedná�kových cest po celém
svìtì. Pro struènost vybereme podstatné
heslovitì.
1954 LRH zalo�il první scientologickou

církev v Los Angeles
1959 zakoupil staré sídlo Saint Hill Ma-

nor v Anglii a uèinil z nìj na sedm
let centrum scientologie.

1959 vyrábìn Hubbardùv E-metr
1960 po rozsáhlém výzkumu zveøejnil

knihu ��il jsi pøed tímto �ivotem?�
1966-69 zakoupil zaoceánské lodì a pøej-

menoval na Diana, Athena a Apol-
lo, pøesunul na flotilu svùj velitel-
ský stan, zalo�il Sea Org (67) a Flag
(68) - tj. øídící centra scientologie -
jejich èlenové vìt�inou nikdy ne-
byli na moøi, LRH z nezku�ené
posádky bìhem nìkolika mìsícù
vy�kolil kompetentní profesionál-
ní námoøníky

1975 LRH zakotvil v USA
1976-79 usadil se na ranèi La Quinta v Ka-

lifornii
1980-81 napsal nejdel�í sci-fi, jaká byla do-

sud napsána �Boj o zem: Sága roku
3000�, zkomponoval k ní i hudbu

1982-86 zøídil si nový domov na ranèi San
Luis Obispo

1986 poté, co dosáhl v�eho, co si pøed-
sevzal, opustil své tìlo (24. 1.).

n

Pravdìpodobnì nejznámìj�í autoportrét
L. R. Hubbarda dokazuje, �e autor mìl
talent.

Foto: archiv.

Nejstar�í symbol v historii sci-
entologie je dianetický symbol,
který vyu�ívá øeckého písmene
delta. Ètyøi segmenty trojúhel-
níku reprezentují první ètyøi tzv.
�dynamiky existence�.

S pou�itím materiálù Scien-
tologické církve - Z. V.
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HUBBARD
PODLE KRITIKÙ

Kritikové se sna�í boøit mýtus o zakladateli scientologie

Martin Koøínek
Kromì nìkolika základních dat (narození, data vydání knih, úmrtí)
se kritici scientologie s oficiálním Hubbardovým �ivotopisem naprosto
rozcházejí. Mýtické vypravování, které tvoøí kult L. R. H., pak po-
va�ují za jeden z jeho nejpodaøenìj�ích fantazijních konstruktù.

HUBBARD
PODLE KRITIKÙ

t é m a

Ucelený pøehled Hubbardova �ivota podá-
vá dánský badatel Kaj Moos v publikaci
�A Chronological View of L. Ron Hubbard
and Scientology� (1995). Moos hned zkraje
zpochybòuje Ronovo romantické mládí
zji�tìním, �e ve státì Montana nebyly nale-
zeny �ádné dokumenty potvrzující existen-
ci ranèe ve vlastnictví Hubbardovy rodiny.
Jediný záznam pochází z metropole Helena
- s Hubbardovými tu bydleli i rodièe matky
Waterburyovi. Dùkazy chybí i o dal�ích
Ronových dobrodru�stvích, pokud ov�em
v�echny expedice nestihl inkognito o prázd-
ninách. V letech 1925-29 byl toti� �ákem �kol
v Seattlu a v Helenì a zaznamenána je pouze
jeho náv�tìva u otce na Guamu.

Washingtonskou Woodwardovu Prep
School, na ní� Hubbard studoval, Moos
pøedstavuje jako ústav YMCA pro problé-
mové a pomalé �áky. Ani na universitì
G. Washingtona se Ronovi pøíli� nedaøilo a
byl ve druhém roèníku vylouèen pro slabý
prospìch (propadl z matematiky a z mole-
kulární a atomové fyziky).

Scientologové se pøirozenì vùbec ne-
zmiòují o Hubbardových slo�itých vztazích
se �enami. Poprvé se LRH �enil v dubnu 1933.
Luise N. Grubbová zvaná Polly nebo Ship-
per mu o rok pozdìji porodila Lafayetta
Ronalda juniora pøezdívaného Nibs a roku
1936 dcerku Catherine May. V srpnu 1946
si Hubbard, aè byl je�tì �enat s Polly, vzal
Saru Northruppovou (rozvod s Polly se
uskuteènil o rok pozdìji). Sara v bøeznu 1950
porodila dcerku Alexis Valerii, ale u� pøí�tí
rok �ádala o rozvod, který opodstatòovala
Hubbardovou �extrémní krutostí a du�evním
i fyzickým trápením�. Z výpovìdí Sary, Polly
a dal�ích svìdkù vyplývá, �e L. R. H. byl
pravdìpodobnì maniodepresivní psycho-
tik a paranoik. Deset mìsícù po rozvodu
v bøeznu 1952 se L. R. H. o�enil do tøetice,
svazek s Mary Sue Whippovou, z nìho�
vze�li Diana Meredith de Wolfe (nar. 1952),
Geoffry Quintin Mc Caully (1954), Mary
Suzette Rochelle (1955) a Arthur Ronald
Conway (1958), mu vydr�el a� do sedm-
desátých let.

Dal�ím pro scientology nepohodlným
tématem je Hubbardova anga�ovanost
v satanistické ló�i Ordo Templi Orientis
zalo�ené Aleisterem Crowleyem (L. R. H. je
zmiòován i v knize A. Lyonse - Satan tì chce
- str. 99, 100). Praktikování satanismu a se-
xuální magie potvrzují i Moos a Nibs, jen�
se s otcem a scientologií roze�el na konci
50. let. V interview roku 1983 prohlásil, �e
jeho otec �si myslel, �e je satan. Byl se sa-
tanem jedno�. - Ani s tvrzením o Hubbar-
dovì váleèném zranìní a sebevyléèení
Moos nesouhlasí, pí�e o léèbì vøedu a ci-
tuje nìkolik svìdkù a zpráv FBI o pobytu L.
R. H. v psychiatrickém zaøízení.

Snad nejvíce kritiky se sesypalo na Hub-
bardovu Dianetiku a její plagiátorství a ne-
vìdeckost. Pøíèiny kvality dìl LRH objasnil
syn Nibs �Mùj otec psal své knihy z hlavy,
jsou zalo�ené na jeho pøedstavivosti, v �ád-
ném pøípadì ne na studiích.� Podobnì vzni-
kalo i nové synkretické nábo�enství - sci-
entologie, je� mìlo legalizovat záhy zaká-
zanou dianetickou léèbu.

Nibs posunuje �vynález� E-metru
o sedm let pøed oficiální scientologické da-
tum: �Mùj otec získal práva na E-metr roku
1952 od Volneye Mathisona, v�e se od nìj
nauèil, (�) pak si podvodnì pøístroj pøi-
vlastnil a u�il pøi auditingu.�

Roku 1967 byl zahranièním sciento-
logùm na tøináct let zakázán vstup do Velké
Británie. Hubbard se tedy nalodil na svùj
�kuner Diana (pozdìji pøesídlil na Flag Ship
Apollo), zalo�il Sea Org, pøijal titul �Com-
modore� a a� do roku 1975 pobýval v mezi-
národních vodách. Pøedev�ím z tohoto ob-
dobí pocházejí jeho autoritativní smìrnice,

indiskrétní dotazníky
a výzvy k nièení ne-
pøátel a vydìlávání co
nejvíce penì�, které
s oblibou vyu�ívají
novináøi k vylíèení
charakteru scientolo-
gie. Ménì se ov�em
pí�e o �elezné dis-
ciplínì v Sea Orgu
a v celé církvi. Nejvý�e
postavení èlenové po-
depisovali (a dodnes
podepisují) smlouvu
na jednu miliardu let.
Jejich dìti byly od útlé-
ho vìku auditovány
(tj. léèeny dianetikou)
a èást z nich tvoøila tzv.
�Organizaci komodo-
rových poslíèkù� -

Loï Apollo se v roce 1968 stala vlajkovou lodí námoøní flotily �nábo�enského øádu scientologie�, tzv. Sea
Orgu. Hubbard se v tém�e roce nalodil a zaèal pou�ívat titul �Commodore�. Èlenové Sea Orgu pøi vstupu
podepisují závazek na �dal�í miliardu let� na základì své víry, �e jsou nesmrtelnými duchovními bytostmi.

Foto z publikace �L. Ron Hubbard - The Humanitarian�
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Pracovní stùl L. R. Hubbarda v zámku Saint Hill v Anglii.
Foto: Z. Vojtí�ek
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slu�ebnictvo, které se na lodi staralo o Hub-
bardovo pohodlí, hygienu a spojení s církví.

Aby udr�el celou církev pod kontrolou,
zavedl L. R. H v hierarchii povinnost pra-
videlných hlá�ení a vykazování èinnosti jed-
notlivých èlenù, tzv. �statistiky�. Na po-
øádek zaèali dohlí�et �etiètí komisaøi� a tajná
policie GO (Guardian Office). Problémoví
nebo neúspì�ní scientologové byli pøímo
na lodi vìznìni a poni�ováni, nebo pracovali
v �Nuceném rehabilitaèním programu� na
pozemcích církve. Systém �nápravy� zùstal
zachován i po Hubbardovì smrti, co� potvr-
zuje exscientolog Vaughn Young: �� reha-
bilitaèní støedisko bych spí�e oznaèil jako
gulag. Tábor le�el uprostøed kalifornské
pou�tì. Dvanáct hodin dennì jsme museli
tvrdì pracovat, pìt hodin studovat Hub-
bardova díla a sedm hodin jsme spali. Nosi-
li jsme èerný trestanecký odìv. S nikým
mimo tábor jsme nesmìli promluvit. Normál-
ní chùzi jsme mìli zakázanou, museli jsme
v�dy bì�et poklusem. Platili nám pìt dolarù
týdnì. Dr�eli mì tam dvanáct mìsícù.�

Jedním z hlavních úkolù GO, které �é-
fovala Mary Sue Hubbardová, bylo �vylep-
�ení image scientologie v oèích veøejnos-
ti�. Za tímto úèelem L. R. H. roku 1973 spustil
�bìlící� akci Snìhurka (Snow White),
mezinárodní projekt zamìøený na likvidaci
negativních dat o scientologii. Po tøech
letech byla akce prozrazena a církev usvìd-
èena z rozsáhlých podvodù a kráde�í do-
kumentù z Interpolu a vládních úøadù.
V reakci na uvìznìní Mary Sue a dal�ích
èlenù GO Hubbard své man�elství i tajnou
policii �zru�il�. Práci GO pøevzal �Úøad
zvlá�tních aktivit�- OSA.

Od poèátku 80. let se Hubbard kvùli
tlaku úøadù skrýval. Církev øídil pomocí od-
daných poslíèkù man�elù Broekerových.
Zemøel za ne zcela vyjasnìných okolností,
jeho ostatky byly spáleny a popel rozptý-
len v moøi.

n

Jako vìda Dianetika neobstojí. Vzbudit víru ale doká�e.

Jiøí Rù�ièka

Pro Dingir autor upravil svou recenzi na knihu L. R. Hubbarda
�Dianetika. Moderní vìda o du�evním zdraví� (nakl. Suchánek -
Návrat 1997), která vy�la v èasopise Nová pøítomnost 5/98. Mezititulky
doplnìny v redakci Dingiru. (redakce)

BEZ NÁSLEDKÙ
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Kniha vy�la poprvé v r. 1950 a zpùsobila
i v odborných kruzích psychiatrù a psycho-
logù velmi kontroverzní reakci. Psychoana-
lytici povìt�inou vystoupili proti dianetice
velmi ostøe, ale nemalý poèet odborníkù,
kteøí postrádali mnohaleté a zevrubné psy-
choanalytické vzdìlání a s ním potøebný
kritický odstup od �v�emocných� sil nevì-
domí (i kdy� je tøeba øíct, �e ani to neplatilo
a dosud neplatí obecnì), pøivítali L. R. Hub-
barda spí�e pozitivnì. Doufali, �e objevil
úèinnìj�í a rychlej�í zpùsob léèby du�ev-
ních nemocí ne� do té doby dominantní psy-
choanalýza. Kritický a realistický pohled
v odborných kruzích pomìrnì rychle zvítì-
zil, nicménì roli mouøenína, do které byla
odborná obec navleèena, byla splnìna. Vel-
mi záhy se toti� ukázalo, �e cílovou skupi-
nou autora nebyla ani psychiatrická nebo
psychologická obec (ta zafungovala pouze
jako výborná reklama), ale spí�e lidé bez
speciálního vzdìlání, duchovnì nezako-
tvení, zato mající rozmanité �ivotní, rodin-
né, du�evní, spoleèenské èi zdravotní potí�e,
se kterými se buï neobrátili k lidem pomá-
hajících profesí, nebo s nimi mìli �patné èi
neuspokojivé zku�enosti.

Ètenáøe na první
pohled zaujme velmi
expresivní obal. Sop-
ka chrlící oheò, lávu a
kameny, mezi kterými
se vyjímají reklamní
nápisy. 17.000.000
kusù. Støízlivý ètenáø
jistì zpozorní, ale
jemu kniha není urèe-
na. Zato lidé vyprahlí,
frustrovaní, hledaèi
zázrakù a zjevení,
du�evnì rozkolísaní,
duchovnì nenaplnì-
ní a nezakotvení, trpí-
cí, jim� se nedostalo

pomoci, lidé bez �ivotní stability, dùvìøivci,
naivkové i nekonformní a opozièníci, ti jsou
onou skupinou, ke které se má dianetika
dostat.

Vìda v reklamních sloganech
Je�tì na pøebalu jsou uvedeny základní di-
anetické axiomy. Z nich jsou patrné násle-
dující skuteènosti:
1. Hubbard pøekroutil Darwinovu vývojo-
vou teorii, která hovoøí o obecné tendenci
�ivých tvorù pøe�ít, v psychologický impe-
rativ �Pøe�ij!�. Pøe�ití u� není obecnou bio-
logickou vlastností, ale vytyèeným cílem
lidského konání majícím vysoce individua-
listický a nikoliv druhový charakter.
2. Vzbuzuje nadìji na nesmrtelnost, kdy�
ji staví za cíl absolutní. Uvádí ov�em i even-
tualitu nekoneèného pøe�ívání prostøed-
nictvím ostatních �ivoèichù, ale otázku, jaký
význam má pro jedince, ponechává stranou.
3. Zavádí psychologické pojmy, které
vytrhává z kontextu pùvodních teorií, kde
mìly funkci hypotéz a konstrukcí a nikoliv
nezvratných skuteèností. Pozdìji je sice
definuje, ale zpùsobem, který neodpovídá
po�adavkùm na vìdeckou definici.

Podle vysvìtlení v materiálech
Scientologické církve symboli-
zují ètyøi ramena køí�e a ètyøi pa-
prsky, které vycházejí z jeho støe-
du, osm tzv. �dynamik existence�
(viz str. 20). Vodorovné bøevno
køí�e reprezentuje materiální
svìt, svislé ducha. Duch stoupá
materiálním svìtem, pøesahuje
jej a dosahuje spasení.

S pou�itím materiálù Scien-
tologické církve - Z. V.
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4. Axiomy jsou významovì naprosto ne-
sourodé. Klade vedle sebe slova pøevzatá
z rùzných oborù a tvoøí reklamní slogany.
Pøitom se vydává za vìdce a dianetiku za
vìdeckou disciplínu s duchovním pøesa-
hem. Zámìrem není informovat, ale navna-
dit, pøesvìdèit nikoliv vìcnými, ale emoènì
úèinnými formulacemi.

Metoda podle Hubbarda
Ne� se budeme zabývat jednotlivými kniha-
mi a vybranými kapitolami, je tøeba zmínit
metodologii Hubbardovy práce. Autor ne-
vyu�ívá, necituje, neopírá se a nevychází
z urèitých autorù, spí�e je pou�ívá podle
toho, jak se mu to hodí, a to nikoliv pro
vìdeckou, ale demagogickou argumentaci.
Nadto nìkteré smìry vùbec necituje, ale
prostì je vykrade. To uèinil pøedev�ím
s psychoanalýzou, kterou sice uvádí a kri-
tizuje, ale necituje ji, ani se k ní jako
k my�lenkovému zdroji nehlásí. Pøisvojil si
její základní poznatky i pojmy, které jinak
pojmenoval a zjednodu�enì a úèelovì
vymezil. Tak napø. �bezvìdomí� je Freudovo
�nevìdomí�, �potlaèené� obsahy jsou pøe-
jmenovány na reaktivní mysl, clearing a re-
leasing jsou posunuté významy katarze
a abreakce. A tak bychom mohli pokraèo-
vat dále, dùle�ité je, �e Freudùv �topogra-
fický� a �strukturální� model je evidentnì
pøejat a pøeformulován, ani� by k nìmu exis-
toval jediný odkaz. Stejnì nalo�il s kyber-
netikou a darwinisté èi specialisté zabýva-
jící se lidskou pamìtí by nepochybnì kon-
statovali podobné �vykradení�.

Publikace je rozdìlena do tøí knih. První
kniha, Cíl èlovìka, má pìt kapitol. Kapitola
druhá pod názvem �Clear� je klíèová.

S èistými k èisté planetì
Kniha první se zabývá cíli èlovìka. Tím je
nepochybnì �clear�, a to jako jméno pod-
statné (�vyèi�tìnec�), pøídavné jméno (�vy-
èi�tìný� nebo �èistý�) i jako sloveso, tedy
�èistit�, �oèi��ovat�. �Clear� je názorný pøí-
klad zpùsobu Hubbardova psaní. Spoléhá
toti� mnohem více na vágní, ale zato emoènì
významná a úèinná spojení, které jeho text
vzbuzuje, ne� na vìdeckou nebo vìcnì
správnou argumentaci. �Clear� je nejen
�stav du�e�, ale zároveò oznaèení pro
nadèlovìka. �Klír� je ná� cíl, zní slogan první
i druhé kapitoly.

Sugestivní, demagogické, ale v ka�dém
pøípadì úèinné je stanovování dianetického
cíle. Hubbard si velmi dobøe uvìdomuje, �e
bì�ný èlovìk nechápe vìdecký názor pøede-
v�ím jako hypotézu, kterou je tøeba dolo�it

v dané dobì tìmi nej-
pøísnìj�ími verifikaèními
postupy a její� platnost trvá
pøesnì do té doby, dokud
nebude novými hypotéza-
mi a jejich verifikacemi
zpochybnìna. Hubbard pøe-
souvá vìdu a vìdecké po-
znání do oblasti absolut-
ních pravd, které se nedoka-
zují, ale kterým se prostì
vìøí. Dianetika není vìda,
ale víra.

Demagogický zpùsob
jeho øeèi v tøetí kapitole
první knihy je exemplární.
Kapitola zaèíná pomalu,
jeden pramínek se øadí ve-
dle druhého. Proud øeèi
mohutní, nastupují silná slova a silná
prohlá�ení. Imperativ: �Pøe�ij!�, dramatic-
ké� �pryè od smrti, smìrem k nesmrtel-
nosti�. Extatické vìty jsou dolo�eny grafem,
který - aèkoliv má nulovou vìdeckou hod-
notu - má vzbudit dojem skuteèného vìdec-
kého výrazu.

Hra s psychologickými pojmy
Druhá kniha obsahuje devìt kapitol a má
demagogický název: �Jediný pùvod v�ech
neorganických du�evních chorob a orga-
nických psychosomatických nemocí�. Klí-
èová je sedmá kapitola, ke které je v�ak tøe-
ba projít kapitolami pøedchozími. Jmenuje
se �Prenatální zku�enost a porod�.

Kniha druhá uvádí nìkolik pojmù bì�-
ných v psychologii. Autor je definuje zcela
svévolnì a bez nezbytného uvedení do
vztahu k pùvodu a kontextùm, v nich� jsou
pou�ívány. Lidskou mysl pøirovnává k po-
èítaèi. O jaké poèítaèové funkce bì�í, jaký
druh poèítaèe má na mysli, proè je pøirovnání
u�iteèné a jaké psychické funkce v souvis-
losti s nimi má pøesnì na mysli, se samo-
zøejmì nedozvíme. Prostì se tak nìjak toto
pøirovnání hodí, pøedev�ím proto, �e bì�ný
èlovìk toho o poèítaèích i o psychologii ví
velmi málo, zato má k obìma tak trochu ira-
cionální úctu. A zbo�ná úcta je pøesnì ona
pùda, kterou Hubbard potøebuje.

Autor ov�em nemá pouze psycholo-
gické ambice. Má sociální a politické cíle.
Nebo� nechce mít pouze èistého jedince,
ale èistí i spoleèenské aberace. Cílem je
nadèlovìk, �clear�, �� který nemá ani po-
tenciální onemocnìní�. �Cleaøi� by podle
Hubbarda mohli ovládnout zbytek lidstva,
�� ale kdyby se tak stalo, dìlali by to v�dy
v jeho zájmu�. - Jako by u� takových uji�-

tìní, sebejistých a bohorovných postojù
nebylo v tomto století málo.

�Neèistí� jsou slabí, aberovaní, nemoc-
ní, neschopní, neinteligentní. �Clear� je èlo-
vìk, spí�e nadèlovìk, vylíèený tak, �e
vzbuzuje touhu se jím stát. �Èistým� se v�ak
nestává zpùsobem vedení �ivota, skutky,
sebeovládáním a úsilím, které pøiná�í dobro
druhým lidem, ani mravností pøevy�ující
druhé a dobu. Nemusí odolávat poku�ením,
ani se neodøíká. Pøijde k dianetikùm a pod-
robí se jejich èi�tìní. A má vystaráno.

Psychoanalýza objevila souvislost mezi
dìtskými traumaty a nìkterými, pøedev�ím
du�evními, poruchami. V tøicátých letech se
nìkteøí psychologové opatrnì zaèali zabý-
vat podobou du�evního �ivota v pøedpo-
rodním stádiu vývoje. Metodologicky jde
o nesmírnì nároèný a komplikovaný sou-
bor otázek. Hubbard v�ak je mu�em pøedèas-
ných odpovìdí, které se v jeho textu stáva-
jí nezvratnými skuteènostmi. �Bezvìdomí�
je �jediný zdroj aberací�. �Mysl zaznamená
informace na nìkteré ze svých úrovní po
celý �ivot� a �� v�echny du�evní a fyzické
poruchy pocházejí z okam�iku bezvìdomí�.
Bezvìdomí je podle nìj charakteristické ze-
jména pro prenatální období �ivota.

Engram, pojmový konstrukt teorie pamì-
ti, má v dianetice specifický význam. Na roz-
díl od obecné pamì�ové stopy a pamì�o-
vého obsahu jej Hubbard vymezuje nega-
tivnì, jedná se podle nìj o �� úplné zá-
znamy vjemù (náraz nebo zranìní) pøítom-
ných v okam�iku bezvìdomí�. Engram je �
zneèi�tìní, které má imperativní a �kodlivou
povahu�.  - Opìt se jedná o svévolnì pøe-
vzaté tvrzení, které se tváøí jako definice. Ta
ov�em nectí ani nejelementárnìj�í pravidla
zavádìní explanativního pojmu.

Pøed auditingem.          Foto: archiv.
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Zloèiny v prenatálním období
Název tøetí knihy je krátký: �Terapie�. Nej-
dùle�itìj�í z deseti kapitol této knihy je druhá
s názvem: �Release nebo clear�. K ní se vá�e
kapitola následující, �Auditor�. Dodatek ob-
sahuje ódu na autora, adresy, glosáø, rejstøík
a bibliografii.

Kniha tøetí je technologií èi�tìní, která
se týká Hubbardovy �teorie� pamìti. Ne-
narozený plod podle nìho nejen sly�í slo-
va proná�ená rodièi, ale (navzdory v�em
psychologickým a fyziologickým teoriím
pamìti) významùm slov také rozumí. Plod
rozpozná slova urèená jemu a ne nikomu
jinému, rozpozná, kdo mluví a nepotøebuje
�ádnou jazykovou výuku. Prostì: anglický
plod rozumí samosebou anglicky, brazilský
portugalsky a je-li man�elství dvojjazyèné,
plod je nepochybnì podle této logiky bi-
lingvní.

Z ontogeneze také víme, �e slovní opera-
ce jsou mo�né teprve na urèité vývojové
úrovni kognitivních funkcí, jejich� jsou vý-
razem. Rozumìní øeèi není mo�né bez schop-
nosti tzv. konkrétních my�lenkových ope-
rací. Tyto operace se vytváøejí prostøed-
nictvím konkrétních èinností. Nedovedu si
pøedstavit, jak by plod mohl takové èinnos-
ti a pota�mo operace vykonávat. Ètenáø mi
dá jistì za pravdu, �e je�tì nikdo nevidìl,
aby si plod v tìle matky hrál, dìlal �bác,
kuk�, øíkal �máma a táta� a po urèité dobì
byl schopen sestavit vìtu, mluvit a mlu-
venému rozumìl.

Ale to v dianetice zjevnì nevadí. �Tak�e
se stane,� uvádí Hubbard, ��e na tìhotnou
matku pøijde zácpa. A maminka øíká (zde
nevíme, zda trpí samomluvou, nebo dítì umí
�sly�et� její my�lenky): �Ach to je peklo.
Jsem uvnitø úplnì ucpaná� Je to pøíli� hro-
zné, ne� aby se to dalo snést�. Plod nejen

�e rozumí významu slov,
ale doká�e je promìnit
v sen o pekelném ohni.
Samo od sebe ví, co je to
peklo, �e je v nìm rozdìla-
ný oheò (jistì pod kotlem)
a �e pekelná teplota zpù-
sobuje popáleniny! Sa-
mozøejmì, �e se z nìj po
této vìtì stane �aberant�.

Rodièe se podle auto-
ra svými výroky stávají
pùvodci ve�kerého zla,
kterým �aberant� trpí.
Vìcnými èi logickými
dùsledky svých tvrzení
se Hubbard nezabývá.
V jeho systému musí být

ka�dé dítì aberant, proto�e ka�dý rodiè nìk-
dy øekne nìco �hrozného�. Ale co dìti,
jejich� rodièe jsou hluchonìmí nebo které
jsou hluchonìmé samy? Takové dìti by mì-
ly být podle této logiky �clear� od narození.

Je jasné, �e dùsledek víry v taková
tvrzení vede k obviòování rodièù jejich dìt-
mi za v�echny potí�e. Hubbard velmi obrat-
nì, lstivì a pokrytecky masíruje v�ecky
mo�né køivdy, nespokojenosti, zhrzené city
a zklamání, kterými lidé trpí, a smìruje je
k rodièùm. Dùsledek je pøedpovídatelný.
Kdo se nechá �èistit�, zaène nenávidìt, ob-
viòovat a napadat své rodièe. Ti pøece za
v�echno mohou! Nejvíce jsou po�tváváni
ti, kteøí nedospìli, nedozráli, závislí, lidé
neurotiètí, povahy narcistické a egostøed-
né. Dianetika pìstuje generaèní nenávist,
vìdomí práva na ni a povzbuzuje závislost
svých �aberantù�, proto�e s její pomocí,
s auditorem byl nalezen skuteèný viník
i spásný andìl.

Scény z thetanova dìtství
Pro ilustraci uveïme je�tì jeden z pøíkladù,
kterými �Velký Ron� nijak ne�etøí: �Zápas
mezi matkou a otcem krátce po poèetí. Otec
tluèe matku do bøicha. Ona køièí a otec øíká:
�Bùh tì zatra�, nenávidím tì! Nejsi k nièemu.
Zabiju tì!� Matka øíká: �Prosím tì, u� mne
nebij, prosím ne. Jsem poranìná, �ílím bo-
lestí.� Otec øíká: �Támhle si lehni a shnij!
Proklínám tì! Sbohem!� Hysterická scéna,
kterou lze spatøit jedinì ve velmi �patném
kinì nebo èíst ve velmi �patném románu.
To, co se mù�e objevit v krajním pøípadì, je
prezentováno jako zcela samozøejmý kon-
flikt mladých man�elství. Hubbard si scénu
samozøejmì vymyslel, ale prezentuje ji jako
kazuistický zlomek. Podle nìho zvracení
tìhotné �eny uvede dítì do bezvìdomí

a v tomto stavu je zvlá�tì sluchovì vníma-
vé. Slova pak pova�uje za realitu. Tak�e,
kdy� tatá� maminka pronese (v pauzách
mezi zvracením): �Mì to strhá,� plod pro�ívá
bolest trhající jeho tìlo na kusy, nebo mo�-
nost takového ohro�ení jeho samého èi
matky.

Jak ale rozpozná matku od sebe, kdy� ji
jako jinou osobu nemìlo mo�nost zakusit?
Vlastní �já� toti� je�tì nemá vytvoøeno, to
vzniká teprve jako dùsledek separace. Po-
dle jakých pravidel dítì rozezná mo�nost od
skuteènosti a jak by mohlo takové nebez-
peèí pro�ívat jako�to osoba, kdy� v psycho-
logickém významu nemá vlastní �já�? Víme
pøece také, jak obtí�ná je �rekonstrukce�
velmi rané minulosti, nebo� v ní nejsou jáské
struktury. Vzpomínková rekonstrukce ne-
mù�e být provedena pouhým vzpomínáním
na minulost, proto�e ta bez jáství není
mo�ná. Víme také, �e pacienti s nejtì��ími
du�evními poruchami se nemohou uzdravit
právì proto, �e nemají vytvoøené jáské struk-
tury, nezbytné pro ontogeneticky dospìlý,
a tudí� i zdravý �ivot. Jak je tedy mo�né, �e
nejsme v�ichni psychotiky, kdy� máme za
sebou tak hroznou prenatální zku�enost?

Tyto a dal�í otázky jsou v�ak v systému
Hubbarda nezodpovìditelné. Vlastní léèeb-
ná technika je nakonec velmi prostá. Je tøe-
ba ka�dou úzkost, bolest, tìlesná onemoc-
nìní, obavy a strach �pøelo�it� do trauma-
tických zá�itkù zpùsobených rodièi v dobì
tìhotenství. �V�echno zaèíná poèetím�, øíká
Hubbard. Pøipou�tí traumatizaci i ve stavu
bezvìdomí v dobì po porodu a dospìlosti,
ale na nì neklade svùj hlavní dùraz.

Tøetí kniha poskytuje také znaèné
mno�ství �klinického materiálu�. Místy pù-
sobí zmatenì, témata se èasto opakují,
ètenáø, který pracuje s problémy patøícími
do oblasti psychoterapie, má øadu pochyb-
ností o pravosti Hubbardových kazuistik.
Objevuje se mnoho neologismù (�popíraèe�,
�zadr�ovaèe�, �vyhazovaèe� atp.).

Poslední kapitola tøetí knihy je progno-
stická, spí�e ale vizionáøská. �Èlovìk mù�e
získat svobodu, �tìstí, hojnost a celý ves-
mír.�

Nakonec pøece jen úleva
Dodatky jsou samozøejmì také zajímavé.
L. Ron Hubbard je oznaèen za jednoho z nej-
ètenìj�ích autorù v�ech dob. Pokud je to
pravda, je to hrozné zji�tìní. Na druhé stranì
mám útì�ný pocit, �e aèkoliv knihu prý èet-
lo 100.000.000 lidí, moc to na lidstvu není
na�tìstí vidìt.

n

Hubbardùv veøejný auditing v 50. letech.  Foto: archiv.



19

BOHOSLU�BA
JAKO ZRAKOVÉ CVIÈENÍ

Podstatou scientologické nedìlní slu�by je úèelnost

Jiøí Koubek

Je nedìle dopoledne, krátce po desáté hodinì. Spolu s dal�ími ètyømi lidmi sedím v místnosti v centru
Prahy a s mírným ú�asem hledím na elegantnì obleèeného mladého mu�e.

BOHOSLU�BA
JAKO ZRAKOVÉ CVIÈENÍ

Mladý mu� s pøíjemným výrazem ve tváøi
udílí následující povely: Najdìte podlahu!
(Krátká pauza.) Máte ji? (Zaraduje se.) Vý-
bornì! A teï najdìte svou �idli. (Pauza.)
Výbornì! Najdìte podlahu. (Pauza.) Máte
ji? (Pauza.) Dobøe. A teï - najdìte podlahu!
(Pauza.)Výbornì. Najdìte svoji �idli.
(Pauza.) Dobøe. Najdìte pøední zeï. (Pauza.)
Dìkuji. Najdìte znovu pøední zeï. (Pau-
za.)Výbornì. Najdìte svou �idli. (Pauza.)
Dobøe. Najdìte pøední zeï. (Pauza.) Vý-
bornì. Najdìte svou �idli. (Pauza.) Dìkuji.
Najdìte pøední zeï! (Pauza.) Výbornì.
(S mírnì nedùvìøivým pohledem) Udìlali
jste to? Na�li jste ji? (Pauza.) Výbornì!
Najdìte svoji �idli. (Pauza.) Dobøe. Udìlali
jste to? Opravdu jste to udìlali? (Po výraz-
ném souhlasném zakývání a slovní odpo-
vìdi pøítomných øeèník pokraèuje.)  Najdìte
pøední zeï. (Pauza.) Výbornì. Najdìte svou
�idli. (Pauza.) Výbornì. Najdìte pøední zeï.
(Pauza.). Najdìte svou �idli. (Pauza.) Dìkuji.
Najdìte svou �idli. (Pauza.) Udìlali jste to?
Výbornì! � (Asi po deseti minutách dochá-
zí ke zmìnì.) A teï se podívejte, jestli
doká�ete pohledem tápat kolem a najít
pøední zeï. (Pauza.) Na�li jste ji? Dobøe.
A teï najdìte �idli. (Pauza.) Máte ji? Dobøe!
A najdìte dal�í �idli. (Pauza.) Výbornì!
Najdìte je�tì jinou �idli! Výbornì! (Øeèník
stupòuje svùj hlas a je evidentnì spokojen
s aktivní spoluprací v�ech pøítomných.) �Je
Vám dobøe? Nestalo se nìco?�  obrací se
na mì s otázkou. Jako asi jediný hledím pøed
sebe nedùvìøivì. �V�e v poøádku, dìkuji,�

odpovídám a øeèník pokraèuje:  Najdìte �idli.
(Pauza.) A teï najdìte jinou �idli. (Pauza.)
Máte ji? Doká�ete tak nìjak dojít k závìru,
�e v této místnosti jsou �idle? (Pauza.)
Dobøe. Najdìte v této místnosti dvì �idle a
zjistìte, jaký je mezi nimi rozdíl. Vidíte
nìjakou odli�nost? Výbornì!�

Toto cvièení trvá asi ètyøicet minut. Lec-
který ètenáø si na tomto místì mo�ná myslí,
�e jsem nav�tívil oèního lékaøe. Omyl.
Nejsem u lékaøe, ale na bohoslu�bì Sciento-
logické církve a právì probíhá skupinový
auditing, který je souèástí ka�dé boho-
slu�by. Je tøeba zdùraznit, �e slovo boho-
slu�ba není zcela správné. Slovo bùh se
bìhem více ne� hodinového sezení vysloví
jen jednou, dvakrát je v závì-
reèné modlitbì zmínìn je�tì
stvoøitel - autor vesmíru. Sami
scientologové toto setkání na-
zývají radìji Nedìlní slu�bou.

Ta se koná pravidelnì je-
denkrát týdnì. Z Dianetického
centra se tak ka�dou nedìli
stává kostel Scientologické cír-
kve. Nedìlní slu�ba zaèíná Vy-
znáním víry Scientologické
církve a ihned po nìm následují
liturgické texty od zakladatele
dianetiky a Scientologické
církve L. Rona Hubbarda.
�Na�e Nedìlní slu�ba se ne-
skládá ani tak z rituálù jako
spí�e ze slu�by lidem,� vysvìt-
luje mi po skonèení bohoslu�by
kaplan Scientologické církve
v Èechách Daniel Stangar
a dodává: �Neøíkáme lidem
modli se k Bohu, aby ti pomohl.
Bùh pomáhá tìm, kteøí si po-
máhají sami.� Zajímá mì, jaký
má význam bìhem Nedìlní
slu�by neustálé hledání vlastní
èi sousedovy �idle, pøední èi
zadní stìny èi - kdy� je po de-
seti minutách zmìna - hledání

rozdílu mezi pravou a levou stìnou. �Zisky
z Nedìlní slu�by jsou napøíklad zlep�ení
nálady, zvý�ení sebedùvìry a jistoty a dále
tøeba i zlep�ení zraku a mnoho dal�ích
individuálních ziskù a porozumìní sobì
i �ivotu,� reaguje kaplan Stangar.

�A není ta bohoslu�ba tak trochu jeden
velký blábol?� osmìluji se polo�it otázku.
�Ne, to samozøejmì ne,� odpovídá se smí-
chem mluvèí Scientologické církve Jiøí Vo-
ráèek. �Vám to tak sice mù�e pøipadat, ale
svùj smysl to samozøejmì má. Je tøeba,
abyste zmìnil náhled a nebral to ze svých
dosavadních zku�eností.�

�Tedy nekritická dùvìra?� vyzvídám.
�Ne to, ne. Jen nemù�ete jít do auditingu

Skladba Nedìlní slu�by

1. Vyznání víry Scientologické církve
2. Èlánek o osobní integritì od L. Ron

Hubbarda
3. Kázání - ve formì textu od L. Ron

Hubbarda
4. Skupinový auditing
5. Novinky ze scientologické komunity
6. Modlitba (spoleèná)

Svatba ve Scientologické církvi.

Foto: �What Is Scientology�, 1998
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s tím, �e budete pozorovat, jak se to provádí.
Pøijde-li nìkdo z novináøù inkognito, tak to
nefunguje. Úèelem Nedìlní slu�by je, aby
vám to pomohlo. Ale nepomù�e vám to,
kdy� jen sledujete, co se øíká, èi jak to na
vás pùsobí, a nemáte v sobì touhu se sebou
nìco udìlat.�

Smyslem je tedy pomoci. Zdá se, �e v�ak
o tuto pomoc není mezi scientology pøíli�
velký zájem. V Èeské republice je nìkolik
set scientologù, ale na pra�skou Nedìlní
slu�bu jich víc ne� deset nepøijde. Zatímco
kterýkoli jiný duchovní by byl z toho poètu
jistì ne��astný, kaplan Stangar je spokojen.
�Døíve na bohoslu�bu chodili dva tøi lidé,
dnes jsem rád, �e se poèet náv�tìvníkù
ustálil na pìti �esti. Pracuji na zvý�ení jejich
poètu, ale aby chodilo více lidí, musela by
být vìt�í propagace, a na tu nemám pøi svém
zaneprázdnìní mnoho èasu.�

Poèet náv�tìvníkù Nedìlních slu�eb
v�ak neuspokojuje mluvèího církve Voráèka.
�Vìøím, �e se v�ak komunita bude rozrùstat
a poroste i náv�tìvnost Nedìlních slu�eb,�
øíká a dodává, �e jednou z pøíèin malé
náv�tìvnosti je i jedna ze zásad auditingu,
která neumo�òuje být zapojen ve více audi-
tinzích souèasnì. �Ti, co mají auditing
individuální, nechodí na skupinový. Není
mo�né je vzájemnì mixovat.�

Daniel Stangar je prakticky jediný stálý
kaplan v Èeské republice. Vedle scientolo-
gických kurzù absolvoval speciální kurzy
v Dánsku a �výcarsku, které mu umo�nily
vykonávat duchovenskou èinnost. Spolu

s ním je v Èechách je�tì jedna �ena, která
by mohla pøedsedat Nedìlní slu�bì, ale ta
se této èinnosti nevìnuje. Dosáhla ve
scientologickém Mostu ke svobodì páté
úrovnì operujícího thetana (Stangar je na
úrovni jedna), a má proto na starosti jiné
úkoly, odpovídající jejímu postavení.

Kaplan Stangar nenosí �ádný talár,
jediný nábo�enský symbol je scientologický
køí� na stìnì. Místo obvyklé Hubbardovy
busty je v èeském scientologickém kostele
jenom Hubbardova fotografie. Pozoruhod-
né na Nedìlní slu�bì je také to, �e kaplan
neká�e, jak je obvyklé v církvích, ale na
místo toho ète text z pera ji� ne�ijícího
zakladatele scientologické církve L. Rona
Hubbarda.

Po skonèení Nedìlní slu�by �ádám
kaplana Stangara, zda by mi nemohl nìkteré
Hubbardovy �liturgické texty� dát písemnì.
Jsem odmítnut. Kaplan Stangar si v�echny
texty pøekládá z angliètiny sám a aèkoliv je
bìhem Nedelní slu�by pou�ívá, nemá jejich
pøeklad schválený od církve. K dne�nímu
dni jich má kaplan Stangar pøelo�ených asi
dvacet z celkových nìkolika set; ty tvoøí
cyklus, který bìhem roku kaplan dvakrát
zopakuje.

Aèkoliv bychom mohli soudit, �e na pìt
a� �est náv�tìvníkù bohoslu�by jeden du-
chovní bohatì staèí, kaplan Stangar hledá
dal�í lidi, kteøí by se chtìli stát auditory (tedy
tìmi, co tyto Nedìlní slu�by vedou), jeho
asistenty a té� propagátory Nedìlní slu�by.
U vstupních dveøí do ústøedí Scientologické

církve tak visí pro potenciální zájemce
konkrétní nabídka. �Práce to není èasovì
nijak nároèná, a tak je mo�né si z toho udìlat
hru nebo koníèka,� pí�e Stangar.

Vedle Nedìlní slu�by mají scientologové
je�tì dal�í obøady: svatby, køty (tzv. jmeniny)
a pohøby.  K dne�nímu dni byly v Èechách
u scientologù pokøtìny tøi dìti. A jak je to
se køty dospìlých lidí? �Nevzpomínám si,
�e bych nìkdy sly�el, �e se nìkde u scien-
tologù ve svìtì køtil dospìlý èlovìk,� re-
aguje po chvíli mlèení otázkou zaskoèený
Daniel Stangar. �Podstatné u tohoto riuálu
je to, �e kromì rodièù je pøítomen je�tì dal�í
pár, který se zavazuje, �e se v pøípadì úmrtí
rodièù o dítì postará.�

Bìhem rozhovoru kaplan Stangar nìko-
likrát pou�ije slova jako úèelnost a pragma-
tismus. Jako by byla zaklínadlem a zároveò
klíèem k pochopení celé bohoslu�by. Sou-
èasný zákon o církvích a nábo�enských spo-
leènostech neumo�òuje v�em spolkùm,
které se církvemi èi nábo�enskými obcemi
nazývají, registraci podle tohoto zákona.
Scientologové by ov�em rádi tuto registraci
- stejnou jako mají církve - získali. Pøipra-
vovaný zákon, který poèetní klauzuli pro
registraci církví sni�uje z deseti tisíc na
nìkolik set osob hlásících se k církvi, je jistì
nadìjí pro scientologii, aby i u nás (stejnì
jako v nìkterých jiných státech) získali
status církve. A tak se pøirozenì nabízí èistì
pragmatická otázka: Co by to bylo za církev
bez bohoslu�by?

 n
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Osm dynamik existence

Ve Scientologické církvi je za významný objev L. R. Hubbarda pova-
�ováno tvrzení, �e tzv. dynamický princip existence �Pøe�ij!� je jediným
spoleèným jmenovatelem v�ech forem �ivota. Je rozdìlen do 8 èástí,
z nich� je ka�dá pro podstatu �ivota nepostradatelná. Cílem scientologie
je zvy�ovat potenciál pøe�ití na v�ech dynamikách.
1. JÁ - úsilí pøe�ít jako individuum (pud sebezáchovy).
2. RODINA - úsilí pøe�ít pomocí rozmno�ování má dvì formy: sexualitu

a plození a výchovu dìtí.
3. SKUPINA - úsilí pøe�ít jako èlen skupiny, napø. �koly, klubu,

sportovního dru�stva, mìsta, národa.
4. LIDSTVO - úsilí o pøe�ití lidstva jako druhu. Napøíklad válka je

zhroucením této dynamiky.
Dianetika zpoèátku obsahovala pouze tyto ètyøi první dynamiky. Dal�í
ètyøi byly doplnìny po transformaci do Scientologické církve.
5. �IVOT - nutnost pøe�ít jako forma �ivota a za pomoci jiných forem

�ivota.
6. VESMÍR - fyzický vesmír má ètyøi souèásti: hmotu, energii, prostor

a èas.
7. DUCHOVNÍ DYNAMIKA - úsilí pøe�ít jako duchovní bytost.

8. NEKONEÈNO - úsilí existovat jako vy��í bytost.
Podle rùzných publikací Scientologické církve Z. V.
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JE SCIENTOLOGIE
NÁBO�ENSTVÍM?

Scientologie by byla implicitním nábo�enstvím i bez církevního image

Milo� Mrázek

Je scientologie opravdu organizací nábo�enskou? Na toto téma bylo napsáno ji� mnoho studií a èlánkù.
Mo�ná, �e o �ádné organizaci se nikdy v tomto smìru nevedlo tolik diskusí. Scientologové sami
vynakládají veliké úsilí, aby svìt pøesvìdèili, �e se opravdu o nábo�enství jedná. To ov�em jejich odpùrce
provokuje, a tak se stejnou hou�evnatostí dokazují, �e scientologie ve skuteènosti �ádným nábo�enstvím
není. Nìkdy se zdá, �e v této diskusi se vlastnì odrá�í postoj, jaký autoøi ke scientologii mají. Tohoto
hodnocení se zde ale budeme sna�it zdr�et.

t é m a

JE SCIENTOLOGIE
NÁBO�ENSTVÍM?

Pøedstavitelé Scientologické církve se sna�í
o prosazení vlastní nábo�enskosti u� nìko-
lik desetiletí. Za tu dobu oslovila mnohé
odborníky z oblasti sociologie a historie
nábo�enství. Mnozí - a nechybí mezi nimi
odborníci skuteènì renomovaní - pak po-
skytli pozitivní dobrozdání.

Napøíklad G. D. Bouma1 a J. G. Melton2

dokazují, �e scientologická církev splòuje
tradièní sociologické definice formulované
E. Durkheimem, podle které je nábo�enství
jednotným systémem víry a jednání, který
se vztahuje k posvátnému a na jeho� základì
se lidé sdru�ují do spoleèenství3. Tím, �e
víra v nadpøirozenou skuteènost (Nejvy��í
Bytost, thetan) motivuje scientology k vy-
konávání bohoslu�eb, pastoraèní èinnosti
etc., øadí se k nábo�enským skupinám.

I podle sociologa  J. A. Beckforda4 je
scientologie religiózní organizací, proto�e
odpovídá chápání nábo�enství jako jednání
zalo�eném na uznání rozli�ení empirické

a super-empirické skuteènosti. Podobnì
scientology podpoøili i Bryan R. Wilson5

a I. Hexham6.
Protestantský teolog a profesor religio-

nistiky na univerzitì v Torontu H. Richard-
son7 dokonce obhajuje svùj názor, �e se or-
ganizace scientologického nábo�enství
podobá spí�e typu �církev� ne� typu �sekta�
(typ �církev� je charakterizován jako nábo-
�enství  s danou kulturou smíøené  a institu-
cionalizované). Poté se zabývá srovnáním
nìkterých vìrouèných výpovìdí sciento-
logù s tradièní køes�anskou naukou a na-
chází mnoho paralel. Napø. koncept engra-
mu mu pøipomíná doktrínu o prvotním høí-
chu.

Odpùrci názoru, �e scientologie je nábo-
�enstvím, zdùrazòují pøededev�ím úèelo-
vost vytvoøení nábo�en-
ské image. Èasto bývá
citován údajný výrok R.
Hubbarda: �Kdy� chce
nìkdo opravdu vydìlat
miliony, nejrychlej�í zpù-
sob je zalo�it si vlastní ná-
bo�enství�8. Nebo je to
svìdectví Hubbardova
syna, který po letech spo-
lupráce s otcem Sciento-
logickou církev opustil
a prohlásil, �e spolu �utvo-
øili �nábo�enskou fasádu�
pouze z dùvodù daní
a právní ochrany pøed ob-
vinìním z podvodu�9.

Tábor odpùrcù nábo-
�enskosti scientologie za-
stupuje napø. sociolog S.
A. Kent10. S odvoláním na
pøístup jiného klasika so-
ciologie nábo�enství M.
Webera, poukazuje, �e to,

co scientologii chybí a co brání, aby byla
nazvána skuteèným nábo�enstvím, je auten-
ticita, èili pøirozenost. Podle Kenta nepatøí
nábo�enské znaky scientologie k její pod-
statì. Je toti� mo�né této organizaci rozumìt
- a to mnohem lépe, - pokud ji budeme inter-
pretovat zcela nenábo�ensky, napø. jako
dobøe organizovanou obchodní nadnárod-
ní korporaci.

Z tohoto hlediska sebeoznaèování Sci-
entologické církve jako nábo�enství musí
skuteènì provokovat. A to zvlá�tì úøedníky
státu, který poskytuje religiózním organiza-
cím znaèné výhody, a dále pøíslu�níky jiných
(�autentických�) nábo�enských organizací.
Pøièem� je jasné, �e právní definice nábo�en-
ství musí být jiná ne� religionistická nebo
filosofická.

Prezident Scientologické církve Heber Jentzsch.
Foto: archiv.

Nábo�enství lidských mo�ností

Vývoj od pokusù, jak pracovat s lidskou
myslí, ke svéráznému, na èlovìka zamì-
øenému nábo�enství, není v hnutí lid-
ského potenciálu (do nìho� Scientolo-
gická církev jistì patøí) zas tak neobvyklé.
Napø. Silvova metoda by mohla vznést
nárok, �e je nábo�enstvím, témìø okam-
�itì (kdyby to pro ni bylo z komerèních
dùvodù výhodné). Dokonce si jako ná-
bo�enství lehce doká�eme pøedstavit
i jakoukoli aplikaci multi-level marke-
tingového obchodního systému, který
pod vlivem Nové my�lenky a hnutí lid-
ského potenciálu vznikl. - Zajímavé je, �e
prùchodná se zdá být i opaèná cesta (od
nábo�enství do oblasti hnutí lidského
potenciálu), o ni� se desetiletí pokou�í
Transcendentální meditace.    Z. Vojtí�ek
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Scientologie v Èeské republice

První oficiální scientologická/dianetická skupina vznikla v ÈR na podzim roku 1991. Dianetikou a scientologií se v�ak zabývali lidé ji�
v dobách komunismu, zhruba od 70. let. V tuto chvíli existují v ÈR dvì mise. Jejich oficiální (scientologické) názvy jsou: Pra�ská mise
Scientologické církve a Pelhøimovská mise Scientologické církve. (Poznámka: doposud nebylo mo�no zaregistrovat oficiálnì Scien-
tologickou církev v ÈR, a proto pùsobí v rámci jiných právních názvù. Nejèastìji se tedy mù�ete setkat s názvem Dianetické centrum.)
Poèet lidí, kteøí se zúèastnili nìkteré scientologické slu�by (napø.: nedìlní slu�ba, duchovní poradenství (auditing) nebo studium
(kursy)) je zhruba 5 tisíc. Z tohoto poètu je nìkolik set lidí, kteøí praktikují scientologii v dennodenním �ivotì a pøevá�ná vìt�ina
zbytku lidí pou�ívá scientologické informace, ale ve scientologii aktivnì nepokraèují.
Vzhledem k tomu, �e scientologie je v ÈR pomìrnì mladá, je�tì nikdo zde nedosáhl základního duchovního stavu Clear ani následných
pokroèilých duchovních stavù OT. Pøesto zde �ijí lidé, kteøí tohoto stavu dosáhli, ale bylo to díku tomu, �e �ili v zahranièí.
Stav Clear a dal�í stupnì vy�adují urèité odhodlání a úsilí tohoto stavu dosáhnout, co� trvá i nìjaký èas. Na druhou stranu to
vy�aduje i vzdìlaného duchovního (auditora), jeho� výcvik trvá zhruba 1 rok studia (pøi 40 hodinách týdnì) a do nedávné doby
(1998) zde �ádný takový nebyl.  V ÈR existuje 7 auditorù rùzného stupnì vzdìlání (tedy mohou èlovìka auditovat do urèité úrovnì),
kteøí jsou schopni pomoci lidem na cestì ke stavu Clear. Pouze jeden je v�ak mù�e dostat do stavu Clear. Dal�ích auditorù, kteøí jsou
vy�koleni v základních technikách auditingu, je v ÈR nìkolik desítek. Pouze tøi auditoøi v ÈR mají oprávnìní slou�it nábo�enské
obøady jako je svatba, jmeniny (obdoba køtin), pohøeb a nedìlní slu�by.
Poèet lidí, kteøí pro�li prvním stupnìm na cestì ke Clearu, tzv. purifikaèním programem, a jsou na cestì ke Clearu, je asi 200.
Scientologie je dostupná kromì zmínìných center prostøednictvím publikací, které se postupnì pøekládají do èe�tiny a vydávají.
První knihou byla Dianetika - moderní vìda o du�evním zdraví (1998), která ji� vy�la v druhém vydání a v nákladu cca 15.000 výtiskù.
Druhou knihou, respektive základní knihou scientologie je kniha Scientologie - základy my�lení (1999). Vedle toho bylo vydáno:
Obrázková kniha Scientologie, pøíruèka Pomoc pøi nemocech a zranìních, video Úvod do Scientologie (Interview s L. Ron Hubbar-
dem) a video Jak pou�ívat Dianetiku. Kromì toho bylo pøelo�eno a vydáno nìkolik materiálù pro kurzy. Kromì knih se v�ak také
nepravidelnì publikují rùzné èasopisy napø. Skuteènosti nebo ��astná planeta.     Jiøí Voráèek, mluvèí Scientologické církve v ÈR

t é m a

Jak se tedy ke sporu mezi vý�e uvede-
nými pojetími postavit? Obì skupiny argu-
mentù mají svá opodstatnìní. Nicménì
argumenty odpùrcù nábo�enskosti mi pøi-
padají pøesvìdèivé ménì. Mám za to, �e
kdyby byla situace obrácená a scientolo-
gie se nábo�enské nálepce bránila, mnozí
z tìchto odpùrcù by naopak odhalovali její
�kryptonábo�enskost�. A bylo by co od-
halovat, i kdyby neexistovaly obøady ve
scientologických kostelích ani nábo�enská
terminologie.

I kdy� pøipustíme, �e Hubbard vymyslel
scientologické nábo�enství kvùli daòovým
úøedníkùm a odborným kritikùm, poøád zù-
stává otázka, jak to, �e tolik lidí jeho uèení
pøijalo. Není tomu tak, �e tomu prostì �uvìøi-
li�, proto�e se pøi ètení Moderní vìdy o du-
�evním zdraví setkali s nìèím, co pro nì
bylo posvátné? Neplnila dianetika funkci
nábo�enství u� v dobì, kdy se Hubbard
proti nábo�enství výslovnì stavìl?

Profesor religionistiky londýnské uni-
verzity G. Parrinder si v�ímá toho, �e ji�
vztah k zakladateli této organizace je vzta-
hem k nìèemu posvátnému. Vstoupíme-li do
scientologických kostelù, �setkáme se
s mnoha obrazy Rona Hubbarda a na jeho
pøítomnost poukazují nápisy na stìnách
(napø. �Neuhánìj, mohl bys vrazit do Rona�).
A kdy� pìvecký sbor zpívá hymnus �Pouze
tento èlovìk uèinil tu cestu známou�, zazní-
vá hlas nábo�enského dogmatismu. Mo�ná,

Písmeno S v tomto symbolu zna-
mená scientologii. Spodní troj-
úhelník pøipomíná tzv. ARC (afi-
nita - realita - komunikace), hor-
ní jiné tøi faktory - poznání, od-
povìdnost a ovládání.

S pou�itím materiálù Scien-
tologické církve - Z. V.

�e Ron Hubbard, podobnì jako Buddha,
bude zahalen do roucha nadpøirozené au-
tority a stane se tøeba i bo�stvem, alespoò
ve funkci, kdy� ne v teorii.�11

Mnohé ideologie a mnohá hnutí plní
nìkteré funkce, které primárnì pøisuzujeme
nábo�enství. Hovoøí se pak o nich jako
o kryptonábo�enstvích nebo vhodnìji o im-
plicitních nábo�enstvích12. Dianetika tyto
funkce plnila i pøed svou �konverzí� k ná-
bo�enství. Lépe øeèeno: plnila je tak, jak to
nìkterým moderním lidem vyhovuje. Tím,
�e se jako nábo�enství sama zaèala na ve-
øejnosti pøedstavovat, do�lo k vytvoøení za-
jímavého útvaru, který bychom s trochou
nadsázky mohli oznaèit jako explicitní im-
plicitní nábo�enství.

Podle mého názoru je tedy z religionis-
tického hlediska mo�né o scientologii hovo-
øit jako o nábo�enství, èím� se nic neøíká
o tom, je-li toto oznaèení pozitivní nebo ne-
gativní. Nevidím v�ak dùvod, proè by tato
organizace mìla mít jakékoliv výhody oproti
jiným firmám. Kdyby je mìlo mít v�e, co pro
jedince plní funkci nábo�enství, neplatily
by se danì skoro vùbec. V�dy� pro mnohé
tuto funkci plní samo ekonomické podniká-
ní, které je se svojí tr�ní �etikou� a pøedsta-
vou v�emocné a neviditelné �ruky trhu�
také mo�né interpretovat nábo�ensky13.

n
Poznámky:

1 Bouma, G. D., Is Scientology a Religion?, http://
www.religion2000.de/ENG/bouma/index.htm
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INSPIRAÈNÍ ZDROJE
SCIENTOLOGIE

t é m a

Pìt mo�ných zdrojù dianetiky jako vìdy a scientologie jako nábo�enské nauky

Pavel Jurkoviè

Scientologická církev (Church of Scientology International) je, zjednodu�enì øeèeno, organizací se
znaky nábo�enství, psychoterapie a obchodní spoleènosti. Následující odstavce se sna�í poukázat na
to, z èeho vychází její vìrouka.

INSPIRAÈNÍ ZDROJE
SCIENTOLOGIE

Domnívám se, �e lze nalézt nejménì tøi,
mo�ná ale a� pìt inspiraèních zdrojù scien-
tologie:

1. Zdroj psychoterapeutický
Scientologie bývá øazena napø. mezi tzv. psy-
choterapeuticko-výchovné skupiny nebo
do hnutí lidského potenciálu. Scientologo-
vé se ov�em od psychoterapie (i od psycho-
logie) distancují, jak jen mohou, pøesto�e
jsou jí jednoznaènì ovlivnìni. V knize �Sci-
entologie - základy my�lení�1 Hubbard pí�e:
�Jakékoli srovnání mezi Scientologií a pøed-
mìtem známým jako psychologie je ne-
smysl.� Mnohé postupy a poznatky z oboru
psychologie, na nì� scientologie skuteènì
navazuje, Hubbard ani jeho �oddaní� vùbec
nezmiòují, anebo je dokonce odsuzují, napø.
psychoanalýzu. Pøitom lze zcela jasnì vidìt
inspiraci Freudovým nevìdomím (které
nazývají �bezvìdomí�), potlaèenými obsa-
hy (kterým øíkají �reaktivní mysl�) apod.
nebo napø. Jungovými komplexy (tìm øíkají
�engramy�). (Podobnì Hubbard pøeformu-
loval té� jiné vìdní obory, napø. darwinis-
mus - ve scientologickém imperativu �Pøe-
�ij!�). Hubbard tyto zdroje vùbec necituje,
jako by na v�e pøi�el teprve on! Pøisvojil si
základní koncepce jiných autorù, dal jim jiné
názvy, v mnohém je zjednodu�il a pøizpù-
sobil vlastní nauce. Mo�ná i proti takovým
výtkám se Hubbard chrání hned v úvodu
své klíèové knihy �Dianetika - moderní vìda
o du�evním zdraví�, kde pí�e: �V�echny
obory, ze kterých Dianetika vychází, byly
z této knihy vynechány.�2 Potom ale nelze
dianetiku prezentovat jako vìdeckou meto-
du. Na psychology a lékaøe se Hubbard
odvolává jen výjimeènì, a to jen tehdy, kdy
to neu�kodí jeho teoriím (napø. na H. Ellise
a R. von Krafft-Ebinga). Jinak tyto obory
a jejich pøedstavitele zpochybòuje a nìkdy
i zesmì�òuje (napø. str. 151, 169,  209,  433).

2. Zdroj nábo�enský
Na nábo�enské zdroje a nábo�enskou pod-

statu své nauky se scientologové odvolá-
vají, i kdy� ne v�dy hned tam, kde by jim to
mohlo ubrat na sympatiích (napø. v zemích
s nízkou religiozitou). Scientologie obsahu-
je prvky pøedev�ím následujících systémù:

Buddhismus. �Scientologie nedìlá -
stejnì jako napøíklad buddhismus - koneèné
výroky o Bohu. Vychází v�ak z existence
nejvy��í duchovní bytosti,� pí�e se v jed-
né z prvních èeských publikací.3 Je ov�em
otázka, zda tato formulace nepostrádá vnitø-
ní logiku, nebo� postulát existence nejvy��í
duchovní bytosti je jistì výrokem o bohu.
S buddhismem snad scientologii také spo-
juje touha øe�it pøedev�ím otázku utrpení.

Spolu s hinduisty (ale v naprostém pro-
tikladu k buddhismu) scientologové vìøí
v existenci du�e (thetana) a v jeho pøevtì-
lování (reinkarnaci).

Stejnì jako teistická nábo�enství uzná-
vá scientologie nejvy��í duchovní bytost,
její koncepce je v�ak spí�e
deistická ne� teistická.
Mno�ství spoleèných zna-
kù v oblasti duchovní na-
uky, klientského zpùsobu
nábo�enské praxe i nábo-
�enských cílù sdílejí scien-
tologové s Køes�anskou
vìdou4, jedním z nábo�en-
ských pøedchùdcù hnutí
lidského potenciálu.

My�lenku sebevykou-
pení cestou vy��ího, po-
stupnì odhalovaného po-
znání a cíl v koneèném
osvobození od hmoty sdílí
scientologie s gnostický-
mi smìry. Z �magického�
období svého �ivota (na
konci 40. let Hubbard pù-
sobil v esoterní spoleè-
nosti Ordo Templi Orien-
tis) pøinesl do scientologie
její ústøední symbol køí�e

se ètyømi vedlej�ími rameny, známý té� z ji-
ných esoterních tradic.

S dal�ími smìry hnutí lidského poten-
ciálu má scientologie spoleènou napø. tvor-
bu svérázné terminologie, která oznaèuje
známé nábo�enské i vìdecké pojmy novì
a vytváøí pseudovìdecký newspeak (audi-
tor, thetan, operovat apod.). Tato terminol-
ogie je dùle�itá v ka�dém synkretickém
smìru, proto�e pomáhá pøekrýt jeho nesou-
rodé èásti.

Scientologická církev - stejnì jako jiné
smìry hnutí lidského potenciálu, ale v dale-
ko vy��í míøe - se chová zároveò jako ob-
chodní spoleènost. V této církvi jsou slu�by
vìt�inou placeny; zdarma je jen úvodní test
a úèast na bohoslu�bách. Scientologie také
opatøuje své tzv. �nábo�enské produkty�
ochrannými známkami. Jak stojí na vìt�inì
scientologických materiálù, �symboly sci-
entologie a dianetiky, scientologický køí�

Ani údajná etnografická studia, ani rùzná nábo�enství,
ani vìda nedaly Hubbardovi odpovìï na otázku lidské
mysli. �Poznal jsem, �e budu muset udìlat mno�ství
výzkumù,� øíká L. R. H. v popisku pod tímto vyobraze-
ním v propagaèní knize �What Is Scientology� (Bridge
Publications, 3. vydání, 1998).
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Auditing mù�e s lidskou myslí nepøíjemnì otøást

Jana Bla�ková

Bála jsem se ka�dého telefonátu. Bála jsem se jejího rozkazovaèného
hlasu, který jsem si zvykla poslouchat. Mìla jsem strach, �e jí ne-
doká�i øíci �Ne�. Na strach jsem byla sama, o svých zá�itcích jsem
nesmìla s nikým hovoøit, proto�e jinak by terapie pøestala fungovat.
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Je to u� sedm let. Volala mi dennì od chvíle,
kdy jsem pøeru�ila docházku na její hodiny
auditingu. �Nesmí� léèbu takhle ukonèit.
Musí� pøijít, mám pro tebe výsledky testù!
Ty se vymlouvá�!� uhodla. Vìdìla, �e ne-
jsem nemocná, jak tvrdím. Vìdìla, �e kdy�
se vrátím, znovu propadnu touze vìdìt
o své minulosti víc. A klíè k návratùm mìla
ona. A já jsem v té chvíli zase vìdìla, �e u�
nikdy nevkroèím do jejího obýváku. Jen
jsem to nedokázala vyslovit.

Znala mì lépe ne� kdokoli jiný. Vìdìla
o mnì víc ne� donedávna já sama. Ostrý
tón jejímu hlasu propùjèila moc. Znala mé
vzpomínky, mùj �ivot, ztráty i prohøe�ky
a mìla je slovo od slova zapsané. Chtìla mì
znovu vidìt. Musela mì znovu vidìt, ztráta
�nalomené du�e� a zdroje financí se ve scien-
tologické církvi trestá. A já se modlila,
abych ji u� nikdy nemusela spatøit. Svou
�auditorku� .

�Proè bìhem kursu nesmím brát �ádné
léky?� zeptala jsem se jí jednou. �Na lidi
ovlivnìné léky a psychofarmaky nemáme
zatím vyvinutý léèebný postup. Narkoma-
ny u� na�imi metodami v Nìmecku léèíme,
máme �edesátiprocentní úspì�nost. Nesni-
�ujeme jim dávky, jako to dìlají lékaøi, my
jim drogu sebereme. Auditor je pak s nimi
24 hodin dennì, tøeba nìkolik mìsícù. Vìt�i-
nou u dianetiky zùstanou,� vysvìtlila. Po-
chopila jsem. Hledání odpovìdí v minulosti,
touha dozvìdìt se víc, rozpomenout se, je

jako droga. Nejen pro mì. I moje auditorka
má svého auditora a ten zase jiného�

Nebyla zlá, chtìla mi jen pomoci. A já jí
svým spì�ným odchodem zpùsobila prob-
lémy uvnitø církve, i kdy� jsem se nechtìla
mstít. Nebyla pøítelem, byla pro mne nut-
ností. Pomocí jejích otázek jsem se dokáza-
la vracet do minulosti: chápat, proè dnes
dìlám to, co dìlám, proè se mi nedaøí, jaký
je mùj Osud. Proto�e skrze minulost lze
ovlivòovat vlastní budoucnost. Jejím pro-
støednictvím jsem poznala scientologii, dia-
netiku a auditing. Vìdu, která znovupro�í-
váním minulých zá�itkù oèistí nedoko-
nalého lidského tvora od jeho emocionální
zátì�e, upevní jeho EGO, zbaví jej zbyteè-
ných citových vazeb a otevírá brány vstøíc
dokonalosti.

Nepamatuji si jméno své auditorky. Bylo
jí kolem pìtatøiceti, kdy� se chopila obtí�-
ného úkolu udìlat ze mì dokonalou bytost.
Intenzivní kurs auditingu, po nìm� mìla
pøijít øada dal�ích, tehdy stál 1 200 korun.
Za nì jsem se mìla zbavit nepøíjemných
zá�itkù, které bránily rùstu mé osobnosti.
Za 1 200 korun jsem se v�ak ve skuteènosti
zbavila emocí provázejících vzpomínky
z dìtství.

�Probereme si nìkterý z engramù, zá�itek
spojený s psychickou a fyzickou bolestí,�
øekla pøi jednom z posledních sezení. Upøe-
la na mì svùj pohled. Neusmála se. Sedìla

a znaèky: Hubbard, Scientologie, Dianeti-
ka,  ... jsou obchodní znaèky, které vlastní
Religious Technology Center.�

3. Science-fiction
Scientologické nábo�enství je známé svým
mýtem, pøipomínajícím romány science-fic-
tion. Setkáme se v nìm se jmény vládcù ga-
laxií, neznámých planet apod.

Dal�í dva zdroje scientologického nábo�en-
ství jsou spí�e chtìné ne� skuteèné.

4. Vìda
Hubbard si v�dy pøál, aby jeho dianetická
metoda byla uznána jako vìda. Ve svém
�ivotopise uvádí øadu absolvovaných studií
a vìdeckých úspìchù (na poli etnografie,
botaniky, matematiky, technických vìd,
nukleární fyziky atd.). �ádný nezávislý
zdroj v�ak nepotvrzuje dokonèení jeho uni-
verzitního vzdìlání a vliv vìdy není na jeho
díle patrný.

5. Filosofie
V se�itì �Co je Scientologie� se na str. 13
pí�e, �e L. Ron Hubbard pøi vytvoøení dia-
netiky a scientologie vyslovil zvlá�tní uzná-
ní (mezi jinými) pro Anaxagora, Aristotela,
Sokrata, Euklida, Lucretia, Rogera Bacona,
Francise Bacona, Isaaca Newtona, Tho-
mase Paina, Thomase Jeffersona, René Des-
carta, Jamese C. Maxwela a Voltaira. Otázkou
ov�em je, co je mínìno oním zvlá�tním
uznáním. Ve své Dianetice Hubbard nìkteré
uèence (Aristotela, Sokrata, Rousseaua,
Schopenhauera) spí�e zpochybòuje a ze-
smì�òuje. - Stejnì jako v pøípadì psycho-
terapie, nábo�enství a vìdy je na Hubbar-
dovi patrná snaha vzbudit dojem, �e v�ech-
no zná, ze v�eho naèerpal to správné a u�i-
teèné, a zároveò toto v�echno zanechal da-
leko za sebou.

Závìr
Úèelem tohoto struèného pøehledu je pod-
nítit ètenáøe ke snaze zasadit scientologii
do �ir�ích souvislostí Hubbardových prav-
dìpodobných a mo�ných inspiraèních zdro-
jù a zároveò podnítit scientology k dùklad-
nìj�ímu studiu tìchto zdrojù, a tím k nabytí
plastiètìj�ího pohledu na L. R. Hubbarda
a jeho dílo.

n

Poznámky
1 L. Ron Hubbard Library, 1999, str. 7
2 V èeském vydání (1997, 1999) na stranì 4
3 se�it �Co je Scientologie�, neautorizovaný pøeklad Iva

Mejstøíková, Praha, 1992, str. 8
4 Køes�anská vìda, zalo�ena r. 1879 v Bostonu (USA)

Mary Baker-Eddyovou (1821 - 1910) na základì jejího
spisu �Vìda a zdraví s klíèem k Písmu� (1875).

�Auditing znamená naslouchat;
znamená to také kalkulovat. Kalkulování o pøípadu obsahuje urèení toho, kde se pacient
ve svém chování v �ivotì odchyluje od optimální racionality a, co� je dùle�itìj�í, kde se
nacházejí engramy s fyzickou bolestí a bolestnou emocí, jak se k nim lze dostat a
zredukovat je.
Pacienti, kdy� jsou v terapii, odhalí nìkteré udivující vìci o svých rodièích a pøíbuzných.
Èasto zjistí, jako jeden pacient, který vìøil, �e ho otec dennì bil, �e �ivot byl ve skuteènosti
mnohem lep�í, ne� se jim zdálo.�

L. Ron Hubbard, Dianetika. Moderní vìda o du�evním zdraví,
pøelo�ila Lenka Strajblová, Suchánek - Návrat, Brno 1997.
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Auditing.         Foto: Propagaèní leták centra v anglickém Saint Hill.

jsem proti ní v pohodlném køesle. V�dycky
jsem se musela cítit pohodlnì tak, aby mì
bìhem cest do minulosti nic neru�ilo. �Má�
tu zaznamenaný vá�ný úraz. Aby sis zá�itek
dobøe vybavila, musí� si vzpomenout na nì-
jakou fyzickou bolest, kterou sis zpùsobila
nedávno. Zavøi oèi a vra� se do chvíle, kdy
jsi pro�ila fyzickou bolest. TEÏ,� lusknutí
prsty znìlo jako výstøel z pistole a jako v�dy
fungovalo. �Loni pøi ly�ování jsem spadla
a vymkla si palec,� rozpomnìla jsem se po-
ctivì. Pøi�la jsem se sem pøece léèit. Ne-
�vindlovala jsem a zá�itek velmi pøesnì líèi-
la. V minulém a pak v pøítomném èase. Po-
pisovat své pocity. Desetkrát, dvacetkrát.
�To staèí,� pøeru�ila mì a rozkázala: �Tvùj
archiváø teï vyhledá star�í zá�itek spojený
s psychickou a fyzickou bolestí.� A já se
vrátila do minulosti. K jednomu odpoledni,
kdy jsem mìla poøádný vztek. Bylo vedro
a já se musela uèit na zkou�ku na nenávidìné
�kole. Ka�dý mìl prázdniny, jen já ne. Na
oknì bzuèela moucha. Tlustá spokojená ma-
saøka. Nenávidìla jsem ji i v�echno kolem.
Chtìla jsem ji zabít. Nepovedlo se: vyletìla
dírou v oknì. Støepiny skla mi rozøezaly
zápìstí, ruka zchromla a mnì se hroznì
ulevilo. Auditorka chtìla vìdìt, co jsem teh-
dy cítila. Vztek, hrozný vztek. Zeptala se,
kdo se v mém okolí takhle vzteká? A já po-
pravdì øekla, �e mùj táta. �Vzpomeò si, kdy
se tvùj otec vztekal naposledy. Kdy se NA
TEBE vztekal naposledy,� luskla prsty. Cíti-
la jsem její upøený pohled, i kdy� jsem mìla
poøád zavøené oèi. Odpor byl marný a já
znovu podlehla a zaèala vyhrabávat z pa-
mìti �pínu na svého tátu. Jako u� tolikrát
pøi pøedchozích sezeních.

Podle scientologù jsou obvykle rodièe
vùèi svým dìtem v postavení supresorù.
Tìch, kdo svými pøíkazy a zákazy ovlivòují
rostoucí osobnost dítìte a rozvoj thetana.
Zákaz veèerní vycházky, urèitého typu ob-
leèení, to v�e vnímá jedinec jako útlak.
V�ichni jsme potomci nesmrtelných theta-
nù, kteøí vstoupili do hmoty a bìhem pøe-
vtìlování zapomnìli na vlastní bo�ský
pùvod. Thetanovi se nevyplácí ublí�it. Bolí
vás soustavnì hlava? Podìkujte sami sobì:
mo�ná vás toti� zaène bolet v�dy ve chvíli,
kdy se podíváte na ostrý nù�. To proto, �e
jste si v minulém �ivotì nedali pozor a skonèi-
li na gilotinì. Thetan to nemá rád. Pùsobí
mu to bolest.

Auditing má oèistit takzvanou reaktivní
mysl èlovìka, a tím ji dovést k maximální
výkonnosti. V reaktivní èásti mysli jsou
v øetìzcích ulo�eny ve�keré zá�itky. Øetìzce
se pak skládají ze sekundarù (zá�itkù spo-

ho pøece nenávidìla. �Nenávidím ho,� roz-
pomnìla jsem se. Pomsta pøi�la a� za èas.
Rodièe se roze�li a máma se pozdìji chtìla
k tátovi vrátit. Tehdy pøi�la má chvíle. Pøe-
mlouvala jsem mámu, a� to nedìlá, pøála jsem
si, abychom zùstaly samy. Neposlechla mì.
Návaznost dvou zá�itkù vzdálených nìko-
lik let, jsem �objevila� a� pøi auditingu. Ob-
jevila jsem ji sama, auditorka mi jen �pomoh-
la�. A uvìøila jsem. V�dy� jsem na to pøece
pøi�la sama. �To mìl za v�echny ty facky, co
mi dal,� vysvìtlila jsem, jako by jich byly
tisíce. Ve skuteènosti mì pøitom táta uhodil
jen párkrát za celý �ivot.

Výslech trval tøi hodiny a� do chvíle,
kdy u� jsem nic necítila, kdy ze v�ech tìch
hnusných historek zmizely jakákoli emoce.
�Je mi to jedno. I táta je mi jedno,� skonèila
jsem a cítila únavu a prázdno. A bylo mi to
fuk. Zapomnìla jsem, �e je�tì ráno jsem tátu
mìla ráda. Necítila jsem vùbec nic.

Uprostøed noci jsem se vzbudila a uvnitø
bylo poøád prázdno. A zima. Vstala jsem
a �la do lo�nice svých rodièù, kteøí teï byli
mými supresory. Spokojenì oddechovali do
tmy, jakoby netu�ili, �e mì táta dnes dopo-
ledne tøi hodiny v kuse fackoval. Klidnì si
spali, a pro mì byli cizí. Sedìla jsem u jejich
postele a najednou jsem nechtìla, aby mi
byli tak stra�nì ukradení. Zoufale jsem to
nechtìla a nemohla jsem s tím nic dìlat,
proto�e jsem to byla já sama, kdo mi je ukra-
dl. Vùbec jsem nemohla vstát, odtrhnout se
od nich. Dostala jsem strach, �e umírají, �e
mì opustí jako moje vzpomínky. Musela
jsem si na nì sáhnout a v té chvíli pøi�lo
teplo a bezpeèí.  n

jených s psychickou bolestí) a engramù
(zá�itkù spojených s psychickou a fyzickou
bolestí). V mysli jsou i takzvané overty
a withholdy: to jsou vzpomínky na situace,
kdy èlovìk sám ublí�il jinému. Vyvolá-li se
poslední zá�itek, lze øetìzcem projít hluboko
do minulosti: mo�ná a� k minulým �ivotùm.
A odèinit tak, co se dá.

Vyprávìla jsem jí o v�ech fackách, které
mi táta v posledních dvaceti letech dal.
V minulém a pak v pøítomném èase. Poøád
dokola. �Co vidí�? Co cítí�? Jak se tvùj otec
tváøí, kdy� tì chce uhodit?� støílela otázky.
�Má nabìhlé �íly na krku, je brunátný a øve,�
odpovídala jsem. �Má stisknuté zuby. Zve-
dá ruku, je taky nabìhlá. Teï mì uhodil
a poøád na mì køièí.� Nestaèilo to. �Opakuj
tuto situaci znovu. Je�tì jednou. Co cítí�?
Co vidí�?� A� jsem zaèala cítit bolest ve
tváøi. Z oèí mi vystoupily slzy pokoøení.
�Nechala sis to líbit? Co jsi mu za to pro-
vedla ty?� pokraèovala palba otázek. Ne-
mohla jsem si to nechat líbit. V té chvíli jsem
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NA CESTÌ
KE SVOBODÌ

Rozhovor s tiskovým mluvèím britských scientologù

Zdenìk Vojtí�ek

Jedním ze svìtových center scientologù je zámek Saint Hill nedale-
ko mìsteèka East Grinstead v jihovýchodní Anglii. V letech 1959 -
1967 zde pøebýval sám zakladatel L. R. Hubbard se svou rodinou.
V historické budovì, kde bydlel, je dnes jeho muzeum a kaple,
v novém zámku se nacházejí desítky uèeben a místností pro audi-
ting, velký divadelní sál, kanceláøe pro více ne� dvacet scientologic-
kých organizací, ubytovací zaøízení apod. V tomto komplexu se
vzdìlává a pracuje nìkolik stovek scientologù. Vztahy s veøejností
má na starosti sympatický Skot, pan Graeme Wilson, který se
projevil jako dobrý hostitel, ochotný odpovìdìt i na nìkolik otázek.

r o z h o v o r

NA CESTÌ
KE SVOBODÌ

Pøál jste si hned zpoèátku vyjasnit kontro-
verze, které se týkají Scientologické círk-
ve. Jeden z nejvìt�ích problémù je, zda se
jedná opravdu o nábo�enství.

Více ne� dvacet vìdcù na základì svých
definic potvrdilo, �e ano. Scientologie
splòuje kritérium víry v duchovní rozmìr,
který pøekraèuje materiální svìt. A o dosa-
�ení tohoto transcendentního rozmìru usi-
luje ve skupinì, tak�e je tady nábo�enská
praxe i nábo�enská spoleènost. Jedná se
o praktické nábo�enství, jím� je mo�no krok
za krokem dosáhnout toho, v co doufáme.

Ale na zaèátku tato metoda nebyla prezen-
tována jako nábo�enství.

Ne tak docela. Dianetika je vìda o mysli, ale
jak L. R. Hubbard pokraèoval ve výzkumu,
zaèalo mu být jasné, �e se dostal k otázkám
duchovní podstaty èlovìka a �e vlastnì
zkoumá oblast nábo�enství. Rozpoznal, �e
scientologie je nábo�enství, a scientologové
se zaèali organizovat jako církev.

Kým je pro vás pan Hubbard? Co k nìmu
cítíte?

Enormní úctu, obdiv a lásku pro to, èeho
dosáhl. Mnoho scientologù ho pova�uje za
velmi dobrého pøítele (a� u� ho znali osob-
nì nebo ne) kvùli tomu, co jim dal pro �ivot.
Pro mne udìlal to, �e mi otevøel cestu, jak
dosáhnout �tìstí, cílù, pravých vztahù a jak
být celistvou osobností. Pan Hubbard se
nepova�oval za boha ani za nic více ne� lid-
skou bytost, ale byl velmi chytrou lidskou
bytostí, velmi vnímavou a citlivou. Hodnì
se staral o jiné lidi a celá jeho filozofie je
zamìøena na to, jak pomoci èlovìku.

Èeho pan Hubbard dosáhl po smrti? Má
scientologie uèení o �ivotì po smrti?

Ano, scientologie rozpoznává, �e jsme ne-
smrtelnými duchovními bytostmi. To je
nìco, na co pøijdete sám, nemusíte o tom
jen èíst, ale mù�ete to osobnì pro�ít. A kdy�
si èlovìk vzpomene a pro�ije, �e ji� pøedtím
�il v jiných tìlech a v jiných dobách, je mu
naprosto jasné, �e je nesmrtelnou ducho-
vní bytostí. Je to vlastnì dùkaz - kdy� víte,
jak jste �il pøed tøemi tisíci lety tak jasnì,
jako to, co jste dìlal dnes ráno, dokazuje
vám to, �e je to pravda. - A pan Hubbard?
Nevím, kde je. Snad v�ude.

Pan Hubbard tedy pravdìpodobnì u� nemá
�ádné tìlo, proto�e hmota není ve scien-
tologii moc oceòována.

Není to tak, �e bychom hmotu neoceòovali
nebo ji pøímo negovali. Ale �ivot nekonèí
materiálními statky a nás daleko více zajímá
duchovní bohatství. Materiální vìci jsou
u�iteèné k dosa�ení duchovních cílù.

Pokud tedy èlovìk dosáhne urèité ducho-
vní vý�e, není u� pravdìpodobné, �e bude
mít hmotné tìlo.

Není to u� nutné. Zále�í na tom, co chcete
dìlat. Kdy� chcete snadno komunikovat
s lidmi, kteøí je�tì toho stupnì vìdomí ne-
dosáhli, pak mù�ete pøijmout tìlo.

L. R. Hubbard má ve svém nábo�enství vel-
kou autoritu, jeho výroky jsou stále citová-
ny, v�ude se nacházejí jeho portréty, jeho
knihy jsou stále vydávány. Mù�e je�tì nì-
kdo jiný ze scientologù dosáhnout jeho
stupnì autority?

Co se týèe jeho díla, tak urèitì ne, proto�e
to byl on, kdo zmapoval cestu k duchovní
svobodì. Tato cesta funguje, a tak není nut-
né mapu mìnit nebo zkou�et nìco jiného.

Tak�e nepøedpokládáte, �e by nìkdo v do-
hledné dobì dosáhl stejné duchovní úrovnì
jako pan Hubbard.

To není tak docela pravda, proto�e on vy-
budoval celý most k duchovní svobodì,
tak�e jí mù�e dosáhnout kdokoli. Jsou rùzné
duchovní bytosti, rùzní lidé, ale on získal
zpìt v�echny duchovní schopnosti, tak�e
ho pokládáme za nìkoho velmi, velmi vel-
kého, za velkou osobnost. A ne ka�dý je
schopen dosáhnout tìch úrovní, které on
otevøel.

Pan Hubbard �il v Saint Hill nìkolik let.
Co se zde dìje nyní?

Hlavnì se tu poskytuje auditing a studium.
Je mo�né se zde nauèit, jak být plnì profe-
sionálním auditorem. To je hlavní, co se zde
dìje. Máme také na starosti managment
v�ech scientologických kostelù ve Velké
Británii a odpovìdnost za nì.

Je mo�né zde dosáhnout stavu �Clear�
a stupòù OT?

Ano, a� do stupnì 5. Na Floridì je mo�né
dosáhnout stupòù 6 a 7 a na �Freewinds�,
na na�í lodi, stupeò 8 a - a� budou uvol-
nìny - také vy��í stupnì. Od stupnì 7 ji�
èlovìk audituje sám sebe.

V Èeské republice - pokud je mi známo -
stavu �Clear� je�tì nikdo nedosáhl.

To je docela dobøe mo�né, proto�e k tomu,
aby byl èlovìk uznán �clearem� je tøeba
zvlá�tní druh auditingu. Je to velký milník
v �ivotì èlovìka.

Jak byste vysvìtlil, co je OT?

Je to zkratka, která oznaèuje operujícího the-
tana. Thetan - to je výraz pro duchovní
bytost. Thetan, to jste vy sám. Tento nový

Podle Graema Wilsona je ve Velké Británii asi 250 tisíc lidí, kteøí si zakoupili nìkterý
produkt scientologie, to vìt�inou znamená, �e se zúèastnili nìkterého z kurzù. Wilson
odhaduje, �e scientologické metody zde pravididelnì pou�ívá asi 100 tisíc lidí. �Clearù�
je asi témìø jeden tisíc, a stupnì OT 5 dosáhlo asi 200 - 300 scientologù. Ve Velké
Británii je asi 200 auditorù - pøibli�nì polovina z nich audituje v Saint Hill.
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Graeme Wilson.
Foto: Z. Vojtí�ek

termín je pou�íván proto, aby nedo�lo k ne-
dorozumìní s jinými nábo�enstvími, která
pro tentý� význam pou�ívají slova �du�e�.
Nìkteøí vìøí, �e máte du�i a �e je to nìco, co
vlastníte, ale ve scientologii vy jste du�e.
Vy jste du�e a máte tìlo a mysl. To jsou tøi
èásti èlovìka.

A operující thetan je ten, kdo dosáhl
schopnosti operovat a kdo ji� není nadále
omezován a ovlivòován tìlem. Je to jako
kdy� øídíte auto a to auto je stále zamèené.
A v�e, co dìláte, musíte dìlat uvnitø toho

auta. To mohla být analogie k tomu být
uvìznìn v tìle. A operující thetan je jako
nìkdo, kdo zvládl otevøít dveøe. Kdo teï
mù�e auto opustit a mù�e se do nìj i vrátit,
ale ka�dopádnì mù�e operovat, - mù�e dìlat
vìci - ani� by pou�ívat auto. Je to tedy
schopnost operovat svobodnì jako du-
chovní bytost.

A této schopnosti je mo�no dosáhnout po-
mocí auditingu.

Ano, témìø jen samotným auditingem. Stu-
dium také pomáhá a pan Hubbard zdùraz-
òoval, �e lidé se mají uèit a studovat me-
chanismus toho, jak funguje �ivot a jak na
zaèátku byli thetani - tedy lidé, nová stvo-
øení - uvìznìni do svých tìl, jak pokraèoval
jejich sestup po spirále dolù a samozøejmì
jak se dostat zpátky nahoru. Tak�e auditing
i studium pomáhají èlovìku dostat se zno-
vu nahoru.

To, jak jsou u� nahoøe, vyjadøují úrovnì
OT.

Kdy� nìkdo dosáhne OT 1 nebo OT 2, to
je�tì neznamená, �e je plnì operujícím the-
tanem. Ve skuteènosti to jsou stupnì pøed
dosa�ením OT, jsou to kroky na cestì k do-
sa�ení stavu plnì operujícího thetana.

Co pro vás osobnì znamená být na této ces-
tì k úplné svobodì?
Nemohu øíci, co znamená dosáhnout stupòù
OT, proto�e tam zatím nejsem. Dosáhl jsem
stupnì �Clear� a velmi se tì�ím na to, a�
budu na úrovních OT. Ale u� teï mohu øíci,
�e pro mì osobnì je scientologie fantas-
tická. Ne� jsem pøi�el do scientologie, mìl
jsem v �ivotì hodnì vìcí, ale nebyl jsem
��astný. Nemìl jsem kontrolu nad vìcmi
a s mnoha vìcmi jsem nebyl schopen si po-
radit. A zvlá�tì jsem si nebyl vìdom toho,
�e jsem duchovní bytost, co� není toté� co
lidská bytost. A scientologie mi dala osob-

ní �tìstí, sebevìdomí, schop-
nost snadno komunikovat
s jinými lidmi - vzpomínám, �e
jsem byl dost stydlivý, kdy�
jsem pøi�el do scientologie. A
dala mi schopnost pomáhat
lidem, co� je velká vìc. Scien-
tologie není dobrá jen
pro dosa�ení vlastních cílù, ale
umo�ní vám pomáhat dal�ím
lidem. Proto�e kdy� jste chvíli
scientologem, zjistíte, �e jste
se zbavil mnoha napìtí, a to,
co vás teï napíná, je, jak po-
moci dal�ím lidem.

Jedna z mých prvních zku�eností byla,
�e scientologie doká�e zachránit èlovìku
�ivot. Byl to rybáø, Skot, který jezdil na nìko-
lik týdnù na moøe, vydìlal tisíce liber, a kdy�
se vrátil zpátky, v�echny je utratil za drogy.
Jeho �ivot byl stra�ný. Pak pøi�el do scien-
tologie, podstoupil purifikaèní program
a jeho tìlo bylo celé oèi�tìno od drog. Øekl
mi, �e utratil mo�ná 40 a� 50 tisíc liber za
drogy, �e nyní utratil ménì ne� tisíc liber za
purifikaèní program a �e u� nikdy nebude
potøebovat brát drogy, proto�e jeho �ivot
se naprosto zmìnil. Je to u� 22 let. A dnes je
øeditelem podniku, je �enat a je ��astný.

Zmínil jste peníze, a ty také patøí ke kon-
troverzním otázkám. Zvlá�tì v té souvislos-
ti, �e stojíte o uznání jako církev a �e
slu�by, které mají být nábo�enské, jsou ex-
trémnì drahé.

Nìkterá ze souèasných nábo�enství patøí
k nejbohat�ím organizacím na svìtì. Tyto
organizace roky akumulovaly tím nebo oním
zpùsobem bohatství. My nic takového ne-
máme. A u nás to také není tak, �e by byl
jeden knìz pro 300 lidí. Církev má zde 450
zamìstnacù. Máme otevøeno sedm dní
v týdnu. Zde pracují celé týmy dlouhodo-
bì profesionálnì vy�kolených auditorù,
kteøí pou�ívají auditorské vybavení a mno-
ho dal�ích vìcí. A navíc - vìnovali jsme
mnoho knih do knihoven, kam mù�e kdoko-
li pøijít a studovat zdarma, máme Dianetická
centra, která jsou zdarma pro nemajetné lidi,
nedìlní bohoslu�by se skupinovým audi-
tingem jsou také zdarma. To v�echno vy�a-
duje peníze. A tak pokud nìkdo chce profe-
sionální auditing, musí zaplatit více.

Dìkuji za rozhovor.     nZámek Saint Hill.        Foto: archiv.

MORÁLNÍ ZÁSADY SCIENTOLOGIE
(z publikace Cesta ke �tìstí)

1. Dbejte o sebe.
2. Buïte pøimìøení.
3. Nebuïte promiskuitní.
4. Dávejte dìtem lásku a pomáhejte

jim.
 5. Ctìte va�e rodièe a pomáhejte jim.
6. Dávejte dobrý pøíklad.
7. Sna�te se �ít v pravdì.
8. Nevra�dìte.
9. Nedìlejte nic ilegálního.

10. Podporujte vládu, která je mínìna
pro v�echny a jedná v zájmu v�ech.

11. Ne�koïte lidem dobré vùle.
12. Ochraòujte a zlep�ujte

své prostøedí.
13. Nekraïte.
14. Buïte dùvìryhodní.
15. Splòte své závazky.
16. Buïte pracovití.
17. Buïte kompetentní.
18. Respektujte nábo�enská

pøesvìdèení druhých.
19. Pokuste se druhým nedìlat to, co

byste nechtìli, aby oni dìlali vám.
20. Pokuste se s lidmi jednat tak, jak

byste chtìli, aby oni jednali s vámi.
21. Buïte úspì�ní a prosperujte.
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�inovým a neregistrovaným nábo�enstvím.
Do stejné skupiny je zaøazeno z evropský-
ch zemí Srbsko, kde prý re�im zneu�ívá
etnického, nábo�enského a politického
rozdìlení k udr�ení vlády. Srbská vláda
potlaèuje nábo�enské men�iny a dává pøed-
nost srbské pravoslavné církvi, uvedla zprá-
va.

Rusko spolu s Izraelem, Bulharskem, Ru-
munskem, Bìloruskem a Tureckem figurují
na seznamu státù, které podle USA uplatòují
diskriminaèní legislativu nebo provozují
praxi znevýhodòující nìkterá nábo�enství.
Rusko podle zprávy postupuje podle zá-
kona z roku 1997, který nahradil mnohem
liberálnìj�í normu z roku 1990.

Místní úøady aplikují nový zákon zvý-
hodòující vìt�í církve selektivnì, a proto
panuje ponìkud nepøehledná právní situ-
ace, konstatovala zpráva.

Rakousko, Belgie, Francie, Nìmecko
a Èeská republika prý oèeròují nìkteré sek-
ty a kulty poukazováním na jejich nebez-
peènost a �kodlivost pro jednotlivce i spo-
leènost.

Francouzský parlament podle zprávy
sestavil seznam 173 takových nábo�en-
ských skupin, co� podle dokumentu pøispí-
vá k vytváøení ovzdu�í nesná�enlivosti. Jen
nìkolik skupin je pøitom skuteènì nebez-
peèných, ostatní jsou témìø neznámé nebo
neoblíbené. Zpráva v�ak vítá, �e Francie
pøiznala status nábo�enské obce svìdkùm
Jehovovým.

Mnoho nìmeckých úøedníkù se podle
zprávy zase domnívá, �e scientologové jsou
jen skupinou, která je spí�e �strojem na pení-
ze� ne� nábo�enským spoleèenstvím. Úøady
nadále zkoumají tuto církev a varují pøed
jejími �totalitními� tendencemi, ani� podnika-
jí konkrétní akci. To vyvolává ovzdu�í diskri-
minace a vede k tomu, �e zamìstnavatelé
odmítají èleny scientologické církve najímat,
pí�e se ve zprávì.

Egypt: Fale�ná prorokynì
dostala pìt let

KÁHIRA 5. záøí - Káhirský soud dnes od-
soudil k pìti letùm nucených prací za zneu�í-
vání nábo�enství samozvanou prorokyni,
která tvrdila, �e je poslem Bo�ím. Oznámili
to soudní èinitelé.

�ajka Manál Vahíd Maníová byla zatèe-
na loni potom, co tvrdila, �e její zemøelý strýc
s ní bì�nì komunikuje a øekl jí, �e Mohamed
nebyl poslední Bo�í prorok, jak vìøí musli-
mové, dodali èinitelé, kteøí si nepøáli být
jmenováni.

i n f o  -  s e r v i s

Proruský správce Èeèenska
zakázal vahhábismus

MOSKVA 25. èervence (ÈTK) - Vahhábis-
tické islámské hnutí zakázal na území Èeèen-
ska tamní proruský civilní správce Achmed
Kadyrov. Podle dne�ních informací ruských
tiskových agentur své rozhodnutí zdùvod-
nil tím, �e vahhábité nesou hlavní odpovìd-
nost za nynìj�í váleèný konflikt v této jiho-
ruské provincii.

Nejmenovaný zdroj z èeèenského Gu-
dermesu uvedl, �e muftí Kadyrov ji� v pon-
dìlí svolal schùzku èeèenských imámù, aby
s nimi zákaz projednal. Ti údajnì jeho pøed-
stavy podpoøili a Kadyrov je�tì tý� den pøí-
slu�ný zákaz podepsal.

�Me�ity, v nich� se vahhábité obvykle
scházejí, a také islámské �koly, které døíve
v Èeèensku zalo�ili, budou zavøeny,� citova-
la agentura Interfax �éfa Kadyrovovy ad-
ministrativy Ajuba Taramova.

Vahhábité patøí k sunnitskému islámu,
který má nej�ir�í zázemí v Saúdské Arábii.
V posledních letech získali relativnì znaèný
vliv v Èeèensku. Právì jeden z vahhábitù,
jordánský polní velitel Chattab, spoleènì
s èeèenským polním velitelem �amilem Ba-
sajevem, stáli v èele asi 7000 ozbrojencù,
kteøí loni 7. srpna vstoupili na území Dages-
tánu a prohlásili ho �nezávislým islámským
státem�. Tím zaèal nynìj�í rusko-èeèenský
konflikt. ... Podle èeèenského teologa Ada-
ma-Chad�iho Bersanova èlenové �vahhá-
bistických band nemají skuteènou víru�.
�Rekrutují mladé lidi, kteøí o nábo�enství
moc nevìdí,� vysvìtlil.

Vìt�ina Èeèencù jsou stoupenci súfis-
mu. Vahhábité jsou daleko ortodoxnìj�í, pod
hrozbou pøísných trestù si vynucují strikt-
ní dodr�ování muslimské víry a modlí se a�
pìtkrát dennì. Podle nìkterých Èeèencù za
èastými únosy ruských vojákù a cizincù
v Èeèensku stojí právì vahhábité.

V Èínì zatèeno 1200
stoupencù hnutí Fa-lun-kung
PEKING 26. èervna - Èínské úøady v up-
lynulém týdnu zatkly pøes 1200 stoupencù
hnutí Fa-lun-kung, kteøí zaèali ve zvý�ené
míøe provozovat svoje cvièení na rùzných
místech po celé Èínì. Oznámilo to dnes In-
formaèní støedisko pro lidská práva a demo-
kracii se sídlem v Hongkongu.

Od minulé nedìle po celý týden stovky
èlenù hnutí provádìly svá cvièení mj. v par-
cích v Kuang-èou, Pekingu èi Charbinu.
Policie zatkla èleny Fa-lun-kungu celkem
v devíti provinciích.

Tato sekta je ji� témìø rok v Èínì za-
kázána. Tisíce jejích stoupencù byly poslá-
ny do pracovních táborù, desetitisícùm bylo
naøízeno vzdát se své �víry�. Skupiny jeho
pøíznivcù pøesto pravidelnì demonstrují.

Mezi zatèenými z minulého týdne je
i profesor pekingské univerzity prùmyslo-
vého a obchodního øízení Èao Sin, který
musel být hospitalizován poté, co ho zøej-
mì policisté ztloukli, oznámilo støedisko.
Údaje støediska nicménì nemohly být ovì-
øeny z nezávislých zdrojù.

Peking popírá, �e by s èleny hnutí bylo
�patnì zacházeno. Hongkonská organizace
v�ak tvrdí, �e dvì desítky stoupencù Fa-
lun-kungu ve vìzení zemøely.

Sekta, která se sama oznaèuje za �medi-
taèní skupinu�, propaguje smìs buddhis-
tického a taoistického uèení. Za svùj hlavní
cíl oznaèuje maximální kultivaci osobnosti.

USA: I demokratické zemì
poru�ují svobodu
nábo�enství

NEW YORK 5. záøí - Americká ministrynì
zahranièí Madeleine Albrightová, její� úøad
vypracoval letos na pøání Kongresu ji� dru-
hou výroèní zprávu o stavu nábo�enské
svobody ve svìtì, dnes v new Yorku prohlá-
sila, �e nábo�enská svoboda je�tì není ve
svìtì bì�ným jevem a �e Spojené státy se
budou nadále zasazovat o její dosa�ení.

Zpráva, z ní� ministrynì hodnocení vza-
la, konstatuje, �e velká èást svìtové popu-
lace �ije v totalitních a autoritáøských ze-
mích, kde je nábo�enská svoboda zakázána
nebo omezena. Mezi státy omezujícími po-
dle názoru USA nábo�enskou svobodu se
v�ak letos ocitly rovnì� nìkteré západoev-
ropské zemì, které prý diskriminují nìkteré
sekty a kulty tím, �e je oznaèují za nebez-
peèné. Mezi kritizované státy patøí i Èeská
republika.

Nejtvrd�í kritiku sklidila ve zprávì Èína,
kde se prý stav nábo�enské svobody od
loòského èervence zhor�il. Èínské úøady se
podle dokumentu sna�í potlaèit vzestup ná-
bo�enské aktivity zatýkáním a fyzickým
týráním vìøících. Peking se prý také sna�í
získat kontrolu nad neregistrovanými nábo-
�enskými skupinami.

Pøíkladem potlaèování církví je zachá-
zení s èleny sekty Fa-lun-kung nebo tibet-
skými buddhisty.

Neménì tvrdì zpráva pranýøuje Afghá-
nistán, Barmu, Laos, KLDR, Vietnam
a Kubu. Írán se posunul do skupiny zemí,
kde stát projevuje jen nepøátelství vùèi men-
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Podle jejich slov Maníová pøed soudem
øekla, �e její strýc, který byl �ejk, zemøel pøed
pìti lety a staèil jí prý mezitím sdìlit, �e onou
poslední prorokyní je ona sama. Podle islá-
mu jsou výroky Maníové pova�ovány za
rouhání. Zdroje je�tì uvedly, �e spolu se
�enou bylo odsouzeno za spolupráci dal-
�ích dvanáct lidí. Tresty se pohybovaly od
�esti mìsícù do tøí let.

AFP: Naklonování èlovìka -
mo�né, ale riskantní

WASHINGTON 29. srpna - Francouzská
vìdkynì, pøíslu�nice sekty, její� èlenové
vìøí, �e �ivot na Zemi pøinesli pøed 25.000
lety mimozem��ané, hodlá na podzim na-
klonovat dítì, které nedávno ve Spojených
státech zemøelo. Pomineme-li morální strán-
ku problému, jde o pokus, o nìm� odborníci
soudí, �e je velmi obtí�ný, nicménì tech-
nicky mo�ný, napsala agentura AFP.

K implantaci embrya získaného klono-
váním z uchovaných bunìk desetimìsíèního
dítìte, které nedávno zemøelo kvùli chybì
lékaøù, dojde v øíjnu a veøejnost o tom bude
informována, øekla Brigitte Boisselierová
francouzské agentuøe.

Zakladatel sekty, k ní� Francouzka patøí,
nìkdej�í francouzský novináø Claude Voril-
hon ve svém nynìj�ím bydli�ti v kanadském
Quebeku tvrdí, �e �klonování umo�ní lid-
stvu dospìt k vìènému �ivotu�. Sekta (jed-
ná se o tzv. raeliány, blí�e viz Dingir 4/99,
str. 16 - 17 - pozn. red.) se dovolává nedáv-
ného souhlasu britské vlády s klonováním
embryí pro vìdecké úèely a je pøesvìdèena,
�e dne�ní znalosti nakonec umo�ní pøekonat
poslední tabu i pro OSN a mno�ství zavede-
ných spoleèenských i nábo�enských orga-
nizací, vèetnì katolické církve.

Peníze k financování operace - 200.000
dolarù - zaplatí rodièe dítìte. Boisselierová
nechtìla prozradit ani datum, ani místo, kde
dítì zemøelo. �V jedné nemocnici lékaøi udì-
lali chybu. Rodièe pak dostali spoustu penìz
na od�kodnìní i od dárcù, a tyto peníze po-
slou�í k ob�ivení dítìte.�

Ètyøiaètyøicetiletá Boisselierová o sobì
tvrdí, �e je chemièka se specializací na mole-
kulární biologii. Do amerického exilu prý
ode�la proto, aby utekla z prostøedí ve Fran-
cii, které je silnì zamìøeno proti sektám.
Odmítá sdìlit, kde se nachází její laboratoø,
ale øíká, �e její tým, slo�ený z genetika, dvou
biologù a odborníka na oplodòování ze zku-
mavky, pracuje v zemi, ve které není klono-
vání nezákonné. Lidské klonování není za-
kázáno ve Spojených státech, s výjimkou

veøejného výzkumu. Francouzská vìdkynì
také prozradila, �e je v kontaktu se stovka-
mi osob, které mají velké problémy s neplod-
ností, nebo které ztratily dítì.

Experti, kteøí o pokusu Francouzky ho-
voøili, se shodli v tom, �e je z oblasti mo�ného,
by� znaènì obtí�ný. �Míra úspì�nosti je
velmi nízká, mo�ná jeden pøípad ze sta,� øíká
David Kirby, genetik z univerzity ve Wa-
shingtonu, podle nìho� nutnì dojde k mno-
ha potratùm, ne� se klonované dítì narodí.
...  �Nicménì, technika se stala mnohem jed-
nodu��í, a nebudu nijak pøekvapen, kdy�
se v nejbli��í budoucnosti doèkáme naklo-
novaného èlovìka.�

Brigitte Boisselierová se brání naøèení,
�e by chtìla �produkovat monstra nebo klo-
nované vojáky�. �Ano, je to urèitì velký
etický problém. Ale jen pokud vìøíte v Boha
nebo Darwinovu evoluèní teorii. Pokud jste
jako já pøesvìdèeni, �e nás stvoøili jiné vel-
mi inteligentní bytosti s vìdeckým pozná-
ním, které znaènì pøevy�ovalo na�e, �ádný
problém nemáte.�

Samaritáni bojují o pøe�ití
HORA GARIZIM (západní bøeh Jordánu)
6. záøí - Samaritáni, horské spoleèenství na
západním bøehu Jordánu známé v této ob-
lasti vì�tìním, bojují o pøe�ití i tím, �e se
sna�í zabránit svým mladým, aby uzavírali
man�elství s partnery nepatøícími k jejich
sektì, pí�e tisková agentura Reuters. ...

�Sòatky s vnìj�ím svìtem by vykolejily
vlak samaritánù,� øíká samaritánský knìz
Fadíl Kahin. �Radìji zavírám oèi pøed va-
dami (novorozencù) a podporuji man�elství
mezi pøíbuznými.� ... Samaritáni praktikují
nìkteré �idovské obøady, av�ak sami se ne-
pokládají za �idy a poukazují na 700 odli�-
ností ve víøe a rituálech.

Husní Kahin, který zøídil muzeum vìno-
vané samaritánské komunitì, tvrdí, �e pøed
1400 lety bylo 1,2 miliónu samaritánù.
Vìt�inu z nich zabili Byzantinci a v roce 1917
jich bylo u� jen 146. Nicménì poèet èlenù
sekty postupnì rostl, a� dosáhl nynìj�ích
zhruba 630. Polovina z nich �ije u svého
posvátného místa na hoøe Garizim na zá-
padním bøehu Jordánu, zbytek v izraelském
mìstì Holon. ...

Samaritánský èlen Palestinské rady (par-
lamentu) Salum Kahin øíká, �e jeho klan
zva�uje zavedení bezplatných svateb.
�Zvý�í to poèet èlenù na�í skupiny a u�etøí
svatební výdaje. Av�ak nevyøe�í to problém
vrozených vad. Máme genetické potí�e,�
prohla�uje nábo�enský èinitel a upravuje si
tradièní èervený turban. ...

Fadíl Kahin uvádí, �e nejvýznamnìj�í
vìrouèný rozdíl mezi samaritány a �idy se
týká Chrámové hory, nejposvátnìj�ího mís-
ta judaismu. Podle nìj jeho sekta vìøí, �e
chrám byl pøemístìn ze Sinaje na horu Ga-
rizim a nebyl v Jeruzalémì.

Samaritáni se pova�ují za Palestince, mají
palestinské prùkazy toto�nosti a pasy. Nìk-
teøí ale dostali izraelské doklady. ...

Scientologická církev
chce registrací
získat mo�nost mlèenlivosti

PRAHA 26. øíjna - Scientologové by chtìli
dosáhnout práva oddávat a mít zaji�tìnu
mo�nost mlèenlivosti, kterou je podle záko-
na napøíklad chránìno zpovìdní tajemství
v katolické církvi. Navrhovaný nový model
registrace církví a nábo�enských spoleènos-
tí jim to v�ak podle jejich mluvèího Jiøího
Voráèka pøes uva�ovanou liberalizaci pøí-
stupu státu k men�inovým nábo�enstvím
asi stejnì neumo�ní.

�Máme vlastní systém financování,
peníze od státu tedy chtít nebudeme, chtìli
bychom v�ak získat právo mít vlastní du-
chovní a být u státu akreditováni pro nì-
které èinnosti, jako je oddávání nebo vlast-
ní �koly,� øekl dnes ÈTK Voráèek ...

Scientologická církev v rámci dianetic-
kých center uskuteèòuje podle svého uèení
jako terapii takzvaný auditing. Právì kvùli
údajùm takto získaným by chtìla mít také
garanci mlèenlivosti, tedy mo�nost chránit
záznamy auditù zpovìdním tajemstvím. ...

Nìkteré evropské státy zaèínají podle
Voráèka scientology uznávat a buï u� je
jako nábo�enskou spoleènost registrovaly,
nebo k tomu smìøují. �Problematické je
Nìmecko a hlavnì Francie,� øekl. Zatímco
v Nìmecku mají podle nìj scientologové
nadìji stát se organizací osvobozenou od
daní a tím i �anci být jednou snad i státem
uznanou církví, Francie je podle nìj �bo-
ji�tìm�.

Sám se v pondìlí zúèastnil v Paøí�i ne-
povolené mezinárodní demonstrace asi 7000
pøíslu�níkù této sekty proti tamnímu návrhu
zákona, který má podle názoru nìkterých
men�in umo�nit postihy èi dokonce rozpu�-
tìní rùzných nábo�enských skupin. Z Èes-
ké republiky, kde je asi 300 aktivních scien-
tologù, se k paøí�ským protestùm podle
Voráèka pøipojilo asi 60 lidí. ...

n
Z informaèního servisu

Èeské tiskové kanceláøe
vybral a zprávy zkrátil Z. V.
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Jak
v roce 2000
na horu Karmel

Ivan O.  �tampach: A nahoøe nic�
Portál Praha, 2000, 156 stran, 197,- Kè;

Jeden z pøípisù pod kresbou Výstupu na
horu Karmel od svatého Jana od Køí�e, ze
které si Ivan �tampach vypùjèil název své
nové knihy, zní: �Abys do�el toho, èeho
neví�, musí� jít tamtudy, kde neví�.� �tam-
pachova kniha �o mo�nostech postmo-
derního èlovìka �ít duchovnì� se nás na
tuto cestu nevìdìní sna�í pøivést.

Abychom se uschopnili k putování
k nic, je tøeba se vymanit ze sevøení starých
stereotypù my�lení. Pro nìkteré ètenáøe
bude �tampachùv útok na �skoøápku tradi-
ce�, která dusí �jádro duchovního �ivota�,
patrnì pøíli� tvrdý, inspirace nejrùznìj�ími
mystickými proudy napøíè svìtovými nábo-
�enstvími podezøelá, pozitivní zmínky o poly-
teistických kultech, gnozi, svobodných zed-
náøích a dal�ích vyzývavé. �tampach se ale
pouze pevnì dr�í nemilosrdného odhalení
moderní filosofie: není jistota, které bychom
se mohli snadno dr�et, a� u� díky nìjaké
nauce, rituálùm, tradici apod. Jsme odkázá-
ni hledat na vlastní pìst, cestou na�eho
vlastního duchovního �ivota. Jde o to trpìli-
vì se zbavovat fale�ných pøedstav. �V této
nahosti najde duch klid a odpoèinek,� pí�e
Jan od Køí�e.

Kdo by zapomnìl, �e celé �tampachovo
pøemítání je vedeno na rovinì, jak se vìci
jeví, nikoli jak nutnì a neomylnì jsou (co�
je jistì filosoficky peèlivé stanovisko), bude
zaskoèen tím, jak daleko mù�e autor, staro-
katolický knìz, ve své analýze duchovního
�ivota jít. �Staví-li kdo stavbu svého �ivota

na svém oblíbeném monoteismu nebo poly-
teismu, má tento dùm základy na písku, stej-
nì jako kdy� ho staví na ateistických jis-
totách. Kdo se nebojí v kterémkoli okam�iku
pøiznat, �e neví, je na dobré cestì,� tvrdí
�tampach (str. 58). Pro odpùrce postmo-
derny je tato vìta jistì explicitním pøíkladem
toho, �e jí docent �tampach ji� definitivnì
upsal svou du�i. Je-li to ale tak, pak se jí
také ji� pøed staletími upsali velcí støedovìcí
køes�an�tí mystikové, zenoví mistøi a jiní.

Jestli�e je snadné pøehlédnout v textu
�tampachovo køes�anství, jeho postoj k cír-
kvi (církvím) je ponìkud transparentnìj�í.
Jeho negativní charakteristika �stavu sou-
èasného køes�anství� (str. 10) je snad více
ne� popisem skuteèného stavu autorovým
osobním svìdectvím o boji s katolickou
hierarchií v posledních nìkolika letech.
Jakkoli autor zøejmì není jediný posti�ený
necitlivou katolickou ma�inérií, nìkteré
pasá�e mají silnì autobiografický nádech.
(Viz napø.: �Dogmata visí nad èleny a pøede-
v�ím slu�ebníky církve a souhlas s nimi -
a dokonce i souhlas s ménì významnými,
dobovì a místnì podmínìnými interpreta-
cemi víry - je vynucován cestou adminis-
trativních a existenèních postihù.� - str. 12).

Na duchovní cestì postupujeme od
vnìj�ích projevù na hlubinu. Tak i �A na-
hoøe nic�� se církevním problémùm vìnu-
je jen v první kapitole a s ka�dou dal�í ses-
tupuje k problémùm podstatnìj�ím. Filozo-
ficky nesmírnì fundovanì a pøitom jasným
jazykem vybru�uje �tampach jednotlivé
fasety duchovního �ivota z úhlù nejrùznìj-
�ích nábo�enských tradic tak, aby na konci
zùstal drahocenný kámen èistý: nahoøe nic.
Ne nic nihilistù nebo relativistù, ale nic
mystikù, duchovních mistrù. Nevyslovitel-
né, pøetékající, láskyplné.

Pro toho, kdo následoval autora a� sem,
mù�e být závìreèné �tampachovo pozvání
k ustavièné hostinì zcela dobøe tou radost-
nou zprávou (evangeliem), kterou nikdy
pøedtím z �ádné kazatelny nesly�el.  n
Martin Fojtíèek

Hubbardova
fantazie
na plátnì

Boji�tì Zemì
Battlefield Earth, USA, 2000

Podle reklamních sloganù patøí Hubbardo-
va sci-fi �Boji�tì Zemì� z roku 1982 mezi
nejúspì�nìj�í knihy svého �ánru. Abychom
si o ní udìlali obrázek, není snad nutno pro-
kousávat se deseti díly nekoneèné ságy,
staèí shlédnout stejnojmenný americký film,
natoèený podle její první èásti.

Pùvodnì jsem zamý�lel napsat recenzi,
tristní kvalita díla mì v�ak donutila su�e
pøevyprávìt pouhý obsah:

Lapidárnì jednoduchý dìj snímku re-
�írovaného Rogerem Christianem nás zavádí
do roku 3000. Hned zkraje se doèkáme jedi-
ného pøekvapení, Zemi toti� nepøevzali dle
Hubbardova pùvodního plánu scientolo-
gové, ale zlí mimozem��ané z planety Psy-
chlo. Zbytky zdecimovaného lidstva ji� po
staletí obývají nepøístupná pohoøí. �ivoøí
na úrovni doby kamenné a strachují se pøed
�démony z nebes�, dokud nepøijde mladý
hrdina Jonnie Goodboy Tyler (hraje ho Bar-
ry Pepper), jen� se rozhodne situaci �v údo-
lí� prozkoumat. Brzo narazí na tøímetrové
vetøelce a je jat pro otrockou práci pod do-
zorem krutého �éfa bezpeènostní slu�by
Psychlonù Johna Travolty alias Terla. Po
nìkolika logikou pokulhávajících scénáris-
tických eskapádách se Jonnie dostane na
svobodu a rázem i do èela antimimozem-
��anského odboje. Oprá�í tisíc let staré stí-
haèky a vy�kolí z divochù bravurní piloty.
Pak u� nic nebrání tomu, aby byli Psychlo-
ni na hlavu pora�eni a jejich planeta tele-
portovanou atomovou bombou znièena.
Závìreèný zábìr filmu, kde je hami�ný Terl
Travolta uvìznìn v kleci mezi stohy zlatých
cihel centrální banky, vyzní jako nechtìná
ironie vùèi Hubbardovým výzvám k vydì-
lávání co nejvíce penìz.

Podle vlastních prohlášení snil scien-
tolog Travolta o filmovém pøepisu Hubbar-
dovy vize dlouhých osmnáct let. Snímek,
na nìm� se podílel i producentsky, mìl bom-
bastickou reklamu. Pøesto v�ak ve Spoje-
ných státech i v Evropì zcela propadl. n
Martin Koøínek

�Tvrdá duchovní cesta je pøedev�ím cesta pravdy. Tato pravda osvobozuje. Na této
cestì dochází k radikální promìnì èlovìka a spolu s ním se mìní i jeho svìt. Dozrávají

v nás takové plody Ducha jako láska, radost, pokoj,
trpìlivost, mírnost a tichost. Cíl v�ak nespoèívá v pouhém
dílèím vylep�ení - je transcendentní. Není to nic men�ího
ne� samo bytí. Jdeme-li k nìmu, zøíkáme se v�eho a pøi-
volíme k vlastní smrtelnosti. Na vrcholu není nic, co
bychom mohli uchopit. Je to spí�e dìj ne� vìc. Nahoøe
opravdu není nic. Tato nicota nebo prázdnota je bo�ská
a je vyplnìna prostým, ka�dodenním lidstvím. Projde-
me-li odvá�nì celou stezku, vracíme se ke skuteènosti
takové, jaká pøirozenì je. Mù�eme s pøáteli, ale i s ne-
známými, pøedev�ím s chudými a nemocnými tohoto
svìta zasednout ke stolu a sdílet to, co �ivot pøiná�í.
A pak mù�eme pracovat a starat se dál...

Ivan O. �tampach, A nahoøe nic...
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První ukázkou ze studentské práce se vra-
címe k tématu minulého èísla Dingiru -
�Nábo�enské komunity�. Druhá se vzta-
huje k tématu tohoto èísla. (red.)

Od Lhotky
ke Kr�novu dvoru

Martin Fárek: Od Lhotky ke Kr�novu
Dvoru - promìny èeského venkova, Filozo-
fická fakulta University Karlovy, str. 9:

Hnutí Haré Kr�na se ujímá trosek
Revoluce 1989 s sebou pøinesla uvolnìní
v �ivotì spoleènosti a v tehdej�ím Èesko-
slovensku mohli oficiálnì pùsobit i èlenové
Mezinárodní spoleènosti pro vìdomí Kr�ny
(hnutí Haré Kr�na). Jeliko� mezi dùle�ité cíle
hnutí patøí rozvoj sobìstaèných zemìdìl-
ských komunit, Turija dás* zaèal hledat
vhodné místo pro takový projekt. Jednou
z mo�ností byl i dvùr Lhotka. Pan Emil Leh-
ký junior v té dobì u� vìdìl, �e statek i po-
zemky dostane zpìt v restituci, zámìr hnutí
Haré Kr�na se mu zamlouval, a tak byla 9.
èervence uzavøena pøedbì�ná smlouva
o koupi Lhotky. 12. èervence se na Lhotku
pøistìhoval první èlen hnutí. Farma byla pøe-
jmenována na Kr�nùv dvùr. Dal�í dva roky
je mo�né charakterizovat jako období
zabydlování farmy a odstraòování násled-
kù �péèe� JZD, poèínaje opravou vnitøních
prostor a vybudováním zatím provizorních
sociálních zaøízení. Zaèalo se rovnì� s od-
klízením sutin po hlavních stájích. Tato tì�ká
práce trvala s pøestávkami a� do 13. února
1992. V prvních letech byla rovnì� velká po-
zornost vìnována programùm pro veøejnost
na rùzných místech republiky. 15. dubna
1992 byla otevøena vegetariánská restau-
race v Praze Libni, která odebírá pøebytky
produktù vypìstovaných na farmì. Postup-
nì pøibývalo obyvatel farmy. Sysifovou
prací bylo kladení vodovodního potrubí od
pramene v horní èásti údolí za kolejemi a�
do nádr�e v domì. Výkop, místy a� 2 metry
hluboký, byl v èervenci nìkolikrát zanesen
nenadálými pøívaly vody po silných de�tích.

Rok 1993 pøedstavoval výrazný milník
v �ivotì Kr�nova dvora, a to z nìkolika dù-
vodù. Za hlavní z nich pova�uji skuteènost,
�e vai�navové** zaèali ve velkém hospo-
daøit na polích le�ících za kolejemi. V øíjnu
byla uzavøena definitivní smlouva mezi hnu-

tím Haré Kr�na a panem Lehkým o koupi
dvora a pronájmu pozemkù k nìmu patøí-
cích. Na podzim byla rovnì� dokonèena
rekonstrukce pùdy, kde vzniklo pìt pokojù,
a tím se velmi zlep�ily ubytovací podmínky.
V tomto roce byla rovnì� opravena støecha
na sýpce a zaèalo se s výkopem rybníka.
Také pøibylo nìkolik dal�ích zvíøat. Poslední
tøi léta pøinesla dokonèení vnitøních úprav
domu, opravu støechy na stodole, do chodu
byla uvedena ekologická èistièka odpad-
ních vod DANF 3. Nejintenzivnìj�í rozvoj
za�ilo zemìdìlství... V roce 1995 byla otev-
øena dal�í vegetariánská restaurace v centru
Prahy. Komunita má k lednu 1996 tøicet pìt
stálých èlenù, z toho pìt dìtí. Kromì zemì-
dìlství zde bì�í starý mlýn, druhým rokem
usilujeme o uznání 1. stupnì soukromé zá-
kladní �koly, zásilková slu�ba odpovídá na
mno�ství dopisù i objednávek veøejnosti.
Úspì�nì byla dokonèena první hlinìná
stavba. Z farmy také pravidelnì na léto vy-
chází volský povoz doprovázený skupinkou
kazatelù, kteøí takto �íøí v Èechách ideje
hnutí Haré Kr�na. Roènì nav�tíví Kr�nùv
dvùr prùmìrnì 2 500 hostù, vìt�ina z nich
se úèastní pravidelných nedìlních progra-
mù spojených s ochutnávkou vegetarián-
ské stravy, v létì nìkteøí absolvují semináøe
o staroindické filozofii nebo alternativním
zemìdìlství.

n

scientologické
asisty

Petr Studnièka: Scientologická církev -
profil sekty, první písemná práce, Evange-
lická teologická fakulta University Karlovy,
1997, kapitola �Teoretická základna scien-
tologie - auditing�

Speciálním druhem auditingu je tzv. asist.
Je urèen k vyléèení nemocí, úrazù, �okù
a nevolnosti. Ve studijním materiálu Scien-
tologické církve (z nìho jsou v�echny ná-
sledující citace - zde kurzívou) je v�ak dùle-
�itá poznámka: Údaje o asistech, uvádìné
v tomto kurzu, nejsou my�leny jako do-
poruèení pro lékaøské o�etøení. Nenabízí
�ádnou náhradu kompletní lékaøské péèe
a není cílem nìkoho odradit od vyhledání
lékaøské pomoci. Techniky zde uvádìných
asistù pou�ívá ka�dý na vlastní zodpovìd-
nost.

Asistù je nìkolik druhù:
1) lokalizaèní proces je urèen hlavnì pro
pøípady neurèitých obtí�í (je-li nìkomu
��patnì�) nebo pro pøípad zranìní. Prove-

p r á c e  s t u d e n t ù

dení: Posti-
�ené osobì je
postupnì u-
kazováno na
vìci v jejím
okolí (�idle,
stùl, strop
atd.) a je vy-
bídnuta, aby
si je prohléd-
la. Do toho-
to výètu je
pak zahrnuta

i posti�ená èást tìla (napø. ruka). Bolest se
tímto zpùsobem má údajnì zmen�it.
2) Kontaktní asist má neomezené vyu�ití.
Nìkdy pùsobí pøímo zázraènì � v�dycky
v�ak pomù�e. Jakýkoliv druh poranìní
mù�e a mìl by být zvládnut kontaktním
asistem. Posti�ená osoba musí pøesnì zopa-
kovat situaci, ve které ke zranìní do�lo,
s tím, �e zranìné místo se musí lehce do-
tknout pøedmìtu, kterým bylo poranìno.
Napø. kdy� si nìkdo skøípnul ruku mezi
dveømi, necháte ho se vrátit na toto místo
a poranìnou rukou se dotknout stejného
místa na tìch samých dveøích, pøièem� mu
øeknete, aby pøesenì duplikoval své pohy-
by, pøi kterých do�lo k úrazu. Tìmto in-
strukcím pøedchází upozornìní o nutnosti
první pomoci. Kdy� èlovìk napø. silnì krvá-
cí z tepny, stlaèíme nejprve tepnu, co� krvá-
cení zastaví, a teprve potom mù�eme zaèít
s asistem. Pokud se èlovìk popálil o horký
pøedmìt, necháme jej nejprve vychladnout
a teprve potom zaèneme s asistem. Do�lo-
li k poranìní elektrickým proudem, vypne-
me nejprve proud a pak teprve provedeme
asist.
3) Nervový asist slou�í k narovnání køivé
páteøe. Negativní roli zde hrají �stojaté vlny�
energie v nervových kanálcích vzniklé
nárazem èi �okem. Odstraòují se masá�í
páteøních partií a konèetin.
4) Dotykový asist. Mnohostrannost po-
u�ití tohoto jednoduchého, ale úèinného
procesu je neomezená. Následuje výèet:
nara�ená ruka, popálený kloub, tupá bolest
v zádech, stálá bolest v u�ích, hnisavé
nádory, potí�e �aludku, bradavice, jizvy.
Úspìch spoèívá v obnovení komunikace
s poranìným místem. To se provádí násle-
dovnì. Poranìné osobì je øeèeno: �vnímej
mùj prst�. Potom se prstem dotkneme zra-
nìného místa. V�e provádíme tak dlouho,
a� zranìná osoba pozná, �e v�e u� je dobré.

n

* Jméno ve staroindickém jazyce sanskrtu, které pøijímají
oddaní Kr�ny podobnì jako køes�an�tí mni�i pøijímají
nové jméno pøi vstupu do øádu.

** vai�nava - oddaný Vi�nua, Kr�ny (Boha), vai�navismus
je jeden ze tøí nejsilnìj�ích proudù �ir�í hinduistické tra-
dice.



32

SCIENTOLOGIE
A TECHNOLOGIE L. R. H.

Vztah scientologie a dal�ích organizací, které pou�ívají Hubbardovy technologie

Jiøí Voráèek

V nìkolika minulých èíslech DINGIRu (1/99, 3/99, 4/99 a 1/00 - pozn. redakce) se pøetøásalo údajné
spojení Scien-tologické církve a dal�ích organizací vyu�ívajících my�lenky zakladatele Scientologie L.
Rona Hubbarda. Z tìchto organizací se nejvíce mluvilo o Narcononu. V následujícím èlánku se pokusím
jako mluvèí Scientologické církve podat dostateèné informace k tomu, aby se tato situace osvìtlila a
bylo jasné, zda se jedná o údajné spojení èi nikoliv.

SCIENTOLOGIE
A TECHNOLOGIE L. R. H.

První úèastníci programu Narconon v arizonském státním vìzení
roku 1966. Jako první zleva sedí William Benitez.

Foto: publikace L. Ron Hubbard, The Humanitarian, 1996.

V rubrice �reflexe� uveøejòujeme té� názory, které nemusejí zcela vyjadøovat stanovisko redakce.
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Scientologie
Na poèátku stál jeden mu� - zakladatel Scien-
tologického nábo�enství - L. Ron Hubbard.
Ten v únoru roku 1952 v pøedná�ce poprvé
pou�il slovo Scientologie ve významu
nábo�ensko-filozofického systému, který
mù�e jedince vyvést z vìèného kolobìhu
zrození a smrti. O dva roky pozdìji vznikla
v Kalifornii první Scientologická církev. Zá-
kladní cíl, který L. Ron Hubbard vetkl Scien-
tologii v jejím poèátku a který stále trvá, je
�civilizace bez du�evních nemocí, bez kri-
minality a bez válek, kde schopní mohou
prosperovat a èestné bytosti mohou mít svá
práva a kde èlovìk má volnost rùst vý�e
a vý�e�.

Základní vlastností èlovìka je pomáhat
ostatním. A tato vlastnost se nevyhýbá ani
scientologùm, zvlá�tì pak v kontrastu
s dne�ní upadající spoleèností. Proto se Sci-
entologové anga�ují v rùzných sociálních
a charitativních programech církve nebo
i jiných organizací. S vìdomím toho, �e vý-
zkumy a poznatky (tzv. technologie) uèinì-
né L. Ronem Hubbardem o lidské mysli
a chování jedincù, které se prokázaly být
velice efektivní, jdou za hranice nábo�enství,
vznikly rùzné programy urèené pro zvlád-
nutí specifických oblastí spoleènosti, které
upadají. A� ji� tyto programy vze�ly pøímo
z církve nebo od jednotlivých èlenù církve
nebo i lidí, kteøí se s urèitým principem setka-
li poprvé a nemìli vazbu na církev, v�echny
sledují jeden cíl - efektivnì pomoci druhým.

V následující èásti se pokusím struènì
popsat jednotlivé typy programù.

1. ABLE
ABLE je zkratka zastøe�ující organizace
s názvem Spoleèenství pro lep�í �ití a vzdì-
lávání (Asociation for Better Living and
Education). Byla zalo�ena Scientologickou
církví v roce 1988. Cílem ABLE je pomoci

spoleèensky prospì�ným programùm, aby
dosáhly svých cílù, tím, �e jim pomáhá
zaji��ovat finanèní prostøedky pro jejich èin-
nost a provádí osvìtové kampanì o tìchto
slu�bách a jejich výsledcích. Scientologická
církev a její èlenové sponzorují spoleèen-
ství ABLE, co� mu umo�òuje podporovat
skupiny, které pou�ívají technologie L. Rona
Hubbarda, které zvládají ètyøi nejbolestivìj�í
problémy spoleènosti - zneu�ití drog a alko-
holu, kriminalitu, vzdìlávání a upadající
morálku.

A. Narconon: Zvládání drog a alkoholu
Narconon (z anglického �narcotics� a
�non�; znamená �ádné drogy) je program,
který vznikl mimo církev èi její èleny.

V roce 1966 byl chovanec arizonské stát-
ní vìznice W. Benitez  poètvrté zpìt ve vìz-
nici jako notorický recidivista poté, co byl
tì�ce závislý na drogách od svých 13 let
a pro�el mnohými odvy-
kacími kùrami, a ji� se
smíøil s my�lenkou, �e
zùstane nadosmrti dro-
govì závislý. Benitez se
tehdy dostal ke knize
Scientologie - základy
my�lení. Za pomoci kni-
hy, respektive principù,
které zde byly obsa�eny,
se dokázal své závislos-
ti zbavit. Nejdøíve je po-
u�il sám na sobì a na
skupince deseti spolu-
vìzòù. Poté, co se tento
program roz�íøil na sto
vìzòù, se ho vedení vìz-
nice rozhodlo povolit
v celém zaøízení. V té
dobì se W. Benitez spo-
jil s místní církví ve
Phoenixu a L. Ronem

Hubbardem, který mu poskytl dal�í mate-
riály. V roce 1970 byl Benitez propu�tìn
a odjel do Los Angeles, kde zalo�il Nar-
conon US.

Narconon si do dne�ního dne získal
mnohá ocenìní pro svùj pøínos v drogové
rehabilitaci. V souèasné dobì existuje 34
organizací Narcononu v 11 zemích svìta
a do roku 1992 vyu�ilo její slu�by více ne�
25 tis. lidí.

Program Narcononu je rozdìlen do dvou
èástí - preventivní a rehabilitaèní. Drogová
rehabilitace probíhá na základì série cvièení
a studia bez pou�ití náhra�kové drogy jako
napø. metadon. Celý program se skládá
z 9 èástí. Jedním z krokù, který je stì�ejní
a který umo�òuje narkomanovi se zcela
zbavit tzv. flashbackù, tedy momentù
znovupro�ívání drogy, je detoxikaèní pro-
cedura. Dal�í kroky umo�òují jedinci získat
znovu respekt sám k sobì a napomáhají mu
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vrátit se znovu do �ivota a být plnohodnot-
ným èlenem spoleènosti.

V Èeské republice se pøes poèáteèní
snahy nepodaøilo rozbìhnout Narconon a�
do roku 1998, kdy bylo zalo�eno stejno-
jmenné obèanské sdru�ení, které zaèalo
s preventivními pøedná�kami.

B) Criminon: Kriminální reforma
Criminon (z anglického �Criminality�
a �non�, co� znamená �ádný zloèin). Crimi-
non je odvìtvím Narcononu. Je to organi-
zace, která pùsobí v trestním systému, aby
rehabilitovala recidivisty, a tak obnovila je-
jich smysl pro hodnoty, díky nim� se mo-
hou stát produktivními èleny spoleènosti.
Criminon vznikl v roce 1970 na Novém Zé-
landu.

Klíèovým prvkem Criminonu je kurz Ces-
ta ke �tìstí, který je zalo�en na stejnojmen-
né pøíruèce. Jedná se o korespondenèní
kurz, jen� je prvním krokem k rehabilitaci
a který je upraven tak, aby se student nauèil
správnì rozli�it správné a �patné chování.
Studenti v rámci tohoto kurzu provádìjí
i praktická cvièení pøímo ve vìznici. Po
úspì�ném ukonèení kursu následují dal�í
4 kroky, které se rovnì� pou�ívají v drogovì
rehabilitaèních programech Narcononu.

V ÈR není program Criminon je�tì eta-
blován.

C) Aplikovaná scholastika:
Øe�ení vzdìlávání

Aplikovaná scholastika (znamená pou�ívání
studijních metod a principù) existuje jako
vzdìlávací systém zhruba od 70. let.

Jednou z mnoha oblastí, kterou se
L. Ron Hubbard zabýval, je vzdìlávání
a studium. V prùbìhu 50. a 60. let uèinil nì-
které zásadní objevy ohlednì vzdìlávání,
které se týkají dùvodù negramotnosti, tzv.
�neschopnosti se uèit� a bariér ve studiu,
které zpùsobují to, �e student vzdá studium
urèitého pøedmìtu. Na základì tìchto vý-
zkumù vznikla tzv. studijní technologie, která
osoby nejen nauèí, jak se uèit, ale také jak
rozpoznat mo�né bariéry ve studiu a jak je
pøekonat.

V �edesátých letech zaèali uèitelé veøej-
ných �kol v USA pou�ívat tuto technologii
se svými �áky. V roce 1971 zalo�il jeden uèi-
tel - scientolog první vzdìlávací organizaci
v Kalifornii, která se specializovala na pou-
�ívání studijní technologie. O rok pozdìji
byla zalo�ena týmem pedagogù a uèitelù
nìkolika amerických �kol a univerzit Apli-
kovaná Scholastika, jejím� úkolem je roz�iøo-
vat pou�ití studijní technologie L. R. Hub-

barda mimo Scientologickou církev, a tak
intenzivnì zvládat studijní potí�e, kterými
trpí lidé jakéhokoliv vìku a intelektu.

Studijní technologii v souèasné dobì
roz�iøuje 165 rùzných skupin ve 29 zemích
svìta. V ÈR existu-
je �kola LITE, která
vyuèuje angliètinu
pomocí studijní
technologie L. Ro-
na Hubbarda.

D) Nadace Cesty ke �tìstí
Cesta ke �tìstí je nenábo�enský morální ko-
dex, který byl sepsán L. Ronem Hubbardem
v roce 1980. Tento kodex, který obsahuje 21
bodù, reaguje na souèasný úpadek morál-
ních hodnot ve spoleènosti a sna�í se se-
známit ètenáøe se zásadami, které mu pomo-
hou vést lep�í a kvalitnìj�í (morálnìj�í) �i-
vot. Kodex se nedotýká nábo�enství a pou-
ze apeluje na zdravý rozum ètenáøe.

Vzhledem k tomu, �e byla zaznamenána
velká poptávka po této bro�uøe, byla za-
lo�ena Nadace Cesty ke �tìstí, která má
ústøedí v Los Angeles. Aktivity Cesty ke
�tìstí jsou zamìøeny na distribuci tohoto
kodexu ve spoleènosti. Není neobvyklé, �e
tam, kde je této bro�urky tøeba, se jí objed-
návají tisíce, jako napø. pro Policii v Jihoaf-
rické republice v roce 1992, která po�adovala
114 tis. výtiskù, aby ji mohl vlastnit ka�dý
policista v zemi.

V Èeské re-
publice Nadace
Cesty ke �tìstí
není je�tì zalo-
�ena. Pøesto je
bro�urka ji� pøe-
lo�ena do èe�-
tiny a ji� se dis-
tribuovala do
spoleènosti.

II. Obèanská komise za lidská práva
(CCHR)

CCHR byla zalo�ena v roce 1969 èleny Scien-
tologické církve a profesorem psychiatrie
doktorem Thomasem Szaszem.

Cílem komise je dokumentovat situaci
na poli psychiatrie a upozoròovat veøejnost
na praktiky, které se na psychiatrii dìjí (napø.
zneu�ívání psychiatrie k hospitalizaci ne-
pohodlných jedincù nebo starých lidí) nebo
které psychiatrie pou�ívá k �léèbì,� která
v�ak podle prùzkumù má mizivé procento
úspì�nosti a více jedince po�kozuje, ne�
mu pomáhá (napø. elektrické �oky, loboto-
mie nebo aplikace psychiatrických psycho-

farmak, která zpù-
sobují sebevra�dy
u pacientù). CCHR,
které funguje jako
samostatná orga-
nizace, spolupra-
cuje s odborníky
z lékaøské a právní
oblasti.

V 70. letech se napø. CCHR zasadila o
odhalení psychiatrického �tábora�, kde byli
pacienti tmavé pleti dr�eni v primitivních
podmínkách a vyu�íváni jako otrocká pra-
covní síla. Po zmìnì vlády bylo jako dùsle-
dek tohoto odhalení provedeno znovu �et-
øení a byla pøijata Listina práv psychiatric-
kých pacientù.

V ÈR se CCHR v souèasné dobì zasa-
zuje o propagaci tzv. protipsychiatrického
pasu - dokladu, který znemo�òuje pobyt
a léèbu jedince na psychiatrii bez souhlasu
jeho zákonného zástupce. Poboèka CCHR
pùsobí v ÈR jako obèanské sdru�ení od roku
1996.

III. Svìtové sdru�ení scientologických
podnikatelù (WISE)

WISE je sdru�ení, které je plnì autonomní
a které pùvodnì sdru�ovalo jen obchod-
níky, kteøí byli scientology. V souèasné
dobì je navíc WISE zodpovìdné za �íøení
administrativní technologie pana Hubbarda
ve svìtì obchodu.

Administrativní technologie pana Hub-
barda je oblast metod a principù, které se
pou�ívají k etickému a úspì�nému fun-
gování jedincù a firem ve svìtì obchodu.
Tyto organizaèní metody a poznatky, které
L. Ron Hubbard pùvodnì sepsal pro scien-
tologické církve, byly shledány velmi efek-
tivními èleny WISE v øízení jejich vlastních
soukromých firem. Mezi takovéto poznatky
a metody patøí napøíklad kvalita výrobkù,
kvalifikace a motivace zamìstnancù, organi-
zaèní schéma a náplò práce, porozumìní
podstatì výmìny a nezbytnosti komunikace
v obchodním svìtì a jiné. Tyto poznatky
a organizaèní postupy se li�í od vlastní ná-
bo�enské nauky Scientologické církve.

Jeliko� se jedná o mezinárodní sdru�ení,
není WISE etablováno v ÈR. Ústøedí je
v USA. Existují v�ak scientologové, kteøí
jsou èleny WISE v ÈR.

n

Pøíspìvky v rubrice �reflexe� v redakci procházejí pouze minimální jazykovou úpravou.

Dal�í informace (v angliètinì):
www.scientology.org;
www. narconon.org;
www.criminon.org;
www.appliedscholastics.org;

www.thewaytohappiness.org;
www.cchr.org;
www.wise.org.
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KDO KLAME
A KDO JE OKLAMÁN?

Dva ètenáøi pí�í o registraci Svìdkù Jehovových v roce 1993

Lubomír Müller / Martin Cibulka

Na èlánek �Nový zákon, staré otázky� (Dingir 1/2000) reagovali pøíspìvkem dva ètenáøi. Shodou
okolností se oba vyjadøovali pøedev�ím k registraènímu øízení s Nábo�enskou spoleèností Svìdkové
Jehovovi, které bylo ukonèeno v roce 1993. První z pøispìvatelù (JUDr. Lubomír Müller) je èelným
pøedstavitelem této spoleènosti, druhý je jejím bývalým èlenem. (redakce)

KDO KLAME
A KDO JE OKLAMÁN?

V rubrice �reflexe� uveøejòujeme té� názory, které nemusejí zcela vyjadøovat stanovisko redakce.
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Kdo drze klame?
V èlánku �Nový zákon, staré otázky� pøi-
nesl Dingir 1/2000 zajímavý rozhovor s paní
RNDr. Janou Øepovou, vedoucí odboru
církví Ministerstva kultury ÈR. V úvodu
PhDr. Zdenìk Vojtí�ek shrnuje problematiku
zákona è. 308/1991 Sb. a mj. uvádí, �e
Nábo�enská spoleènost Svìdkové Jehovovi
mìla v roce 1993 �tu drzost, �e registrující
orgán oklamala�. Rád bych se k onomu re-
gistraènímu øízení, které se v�ím v�udy trva-
lo témìø ètyøi roky, struènì vrátil.

Koncem roku 1989 pøedstavitelé Svìd-
kù Jehovových po�ádali o legalizaci své èin-
nosti. Sdìlením ze dne 29. prosince 1989
vzala vláda ÈSSR �na vìdomí, �e k 1. 1. 1990
[Svìdkové Jehovovi] obnovují svou èin-
nost, která byla pøeru�ena fa�istickým
re�imem v r. 1939 a opìtovnì zakázaná
4. dubna 1949�.

Dne 12. ledna 1990 Svìdkové Jehovovi
pøedlo�ili Úøadu pøedsednictva vlády ÈSSR
Základní zásady èinnosti (Statut) a po-
�ádali o zákonné uznání.

Sdìlením z 1. bøezna 1990 Ministerstvo
kultury ÈR oznámilo pøedstavitelùm Svìd-
kù Jehovových, �e �v�echna registraèní øí-
zení [budou] zahájena a� po pøijetí nového
církevního zákona�.

Nový zákon pøijalo Federální shromá�-
dìní ÈSFR 4. èervence 1991. Zákon byl pub-
likován pod è. 308/1991 Sb. a nabyl úèin-
nosti 1. záøí 1991. K zahájení registraèního
øízení bylo ov�em zapotøebí, aby byl je�tì
vydán �závazný pøedpis Èeské republiky
a Slovenské republiky�.

Èeská národní rada pøijala jako �závazný
pøedpis� zákon è. 161/1992 Sb., který nabyl
úèinnosti 1. dubna 1992. Podle nìj je pøed-
pokladem registrace, aby se k církvi èi nábo-
�enské spoleènosti (není-li èlenem Svìtové
rady církví) hlásilo �nejménì deset tisíc zleti-
lých osob, které mají trvalý pobyt na území
Èeské republiky�.

Dne 7. dubna 1992 Ministerstvo kultu-
ry ÈR zástupcùm Svìdkù Jehovových sdì-
lilo, �e �byly vytvoøeny pøedpoklady pro
øe�ení [jejich] �ádosti� a �e je tøeba podat
�nový návrh s potøebnými údaji�.

Návrh byl pøedlo�en 15. záøí 1992.
Dne 13. listopadu 1992 Ministerstvo

kultury ÈR zástupci Svìdkù Jehovových
sdìlilo, �e �vzhledem ke zvlá�tní slo�itosti
zahájeného øízení [byla] prodlou�ena lhùta
pro rozhodnutí o registraci�.

K upozornìní na prùtahy v øízení sdìli-
la 8. bøezna 1993 generální prokuratura ÈR,
�e jí �nepøíslu�í posuzovat odbornou strán-
ku vìci, zejména z pohledu dùkazù pro-
vádìných v rámci tohoto specifického
správního øízení�, nicménì uznala, �e �byly
shledány dílèí procesní nedostatky, spoèí-
vající zejména v tom, �e správní orgán�
nesdìlil pravdìpodobnou lhùtu, ve které se
o vìci rozhodne�. Generální prokuratura
ov�em dospìla k celkovému závìru, �e �tyto
nedostatky v�ak nemají podstatný vliv na
prùbìh daného správního øízení, které je
mimoøádnì èasovì nároèné�.

Následujícího dne Kanceláø pøedsedy
vlády ÈR sdìlila, �e �pøedseda vlády vìøí,
�e ministerstvo kultury Èeské republiky
vyøe�í pøedmìtnou otázku správnì�.

Dne 7. dubna 1993 si Ministerstvo kul-
tury ÈR od zástupcù Svìdkù Jehovových
vy�ádalo �v�echna èísla Strá�ní vì�e v èes-
kém jazyce od prvního legálnì vyti�tìného
èísla po roce 1989�. Tomuto po�adavku bylo
vyhovìno.

Dne 15. dubna 1993 pøedlo�il ministr
kultury ÈR písemnou odpovìï na posla-
neckou interpelaci ohlednì Svìdkù Je-
hovových: �Otázka nestojí, zda Svìdky Je-
hovovy registrovat nebo ne, ale: Vyhovuje
�ádost NSSJ v�em podmínkám stanoveným
zákonem? Jestli�e ano, bude tato nábo�en-
ská spoleènost nepochybnì registrována.
V prùbìhu správního øízení je tøeba zjistit,

zda tyto podmínky jsou splnìny, pøièem�
u ka�dého �adatele je a bude postupováno
naprosto stejným zpùsobem.�

Dne 7. èervna 1993 Ministerstvo kultu-
ry ÈR zástupcùm Svìdkù Jehovových sdì-
lilo, �e �byla dokonèena kontrola� podpisù
èlenù Nábo�enské spoleènosti svìdkù Je-
hovových� a bylo shledáno �celkem 10 958
platných podpisù�. Spolu s tím ministerstvo
sdìlilo, �e �nyní� probíhá druhá etapa re-
gistraèního øízení, která se zabývá� po-
dáním po vìcné stránce podle ustanovení
§ 15 zákona è. 308/1991 Sb.�

V odpovìdi na dal�í stí�nost ohlednì
prùtahù øízení sdìlil 25. èervna 1993 pøedse-
da vlády ÈR zástupci Svìdkù Jehovových:
�Nevidím dosavadní postup ministerstva
kultury jako zaujatý, ale jako odpovìdný.�

Dne 28. èervna 1993 vyjádøilo Minister-
stvo kultury ÈR své formální pøipomínky
k Základním zásadám èinnosti NSSJ a vy-
zvalo pøípravný výbor, aby pøipomínky do
Základních zásad zapracoval. Zároveò mi-
nisterstvo polo�ilo pøípravnému výboru tøi
vìrouèné otázky, na nì� �ádalo �jednoznaè-
né a závazné odpovìdi�. Dùvodem polo�ení
otázek nebylo hodnocení správnosti vìro-
uky, ale to, �zda zalo�ení a èinnost NSSJ
splòuje podmínky uvedené v § 15 zákona è.
308/1991 Sb.�

Svìdkové Jehovovi ve své odpovìdi
z 30. èervence 1993 vyhovìli po�adavku na
�jednoznaèné a závazné odpovìdi�. (Ano -
Ne.) Aby pøede�li pøípadným nedorozu-
mìním, ke ka�dé odpovìdi pøilo�ili komentáø,
v nìm� dali k otázkám podrobnìj�í vysvìt-
lení.

Nic dal�ího nebylo �ádáno. Pøedsta-
vitelé Svìdkù Jehovových byli pouze tele-
fonicky pozváni, aby 1. záøí 1993 osobnì
pøevzali rozhodnutí o registraci. V odùvod-
nìní se mj. uvádí: �Registrující orgán ve
správním øízení zevrubnì pøezkoumal zalo-
�ení a èinnost Nábo�enské spoleènosti
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Èást dopisu pøípravného výboru Nábo�enské spoleènosti Svìdkové Jehovovi Ministerstvu kultury ze dne 30. èervence 1993. Teto dopis je
pøedmìtem sporu o to, zda pøípravný výbor ministerstvo oklamal, èi nikoliv. Úplný text dopisu byl pøeti�ten v publikaci Prokopa Reme�e
�Svìdkové Jehovovi - historický pøehled�, Oliva, Praha 1995.

svìdkové Jehovovi z hlediska ustanovení
§ 15 zákona è. 308/1991 Sb. a nezjistil �ádné
zákonné dùvody, které by registraci podle
cit. zákona bránily.�

Jak registraèní øízení hodnotí ti, kteøí se
ho pøímo úèastnili? PhDr. Jan Bechynì
v mìsíèníku U nás (èerven 1994) uvedl:

�Obèas se setkávám s názorem, �e mi-
nisterstvo kultury podporuje nábo�enské
sekty. Jsem zamìstnancem tohoto minister-
stva a navíc jsem zodpovìdný za provádìní
registraèních øízení nových církví a nábo-
�enských spoleèností. Uvedený názor se
mì tedy osobnì dotýká.� K otázce Svìdkù
Jehovových øíká:

�Po jejich registraci se snesla na hlavu
na�eho úøadu hora výèitek, �e jsme regis-
traci udìlili, stejnì velká jako ta pøed regis-
trací, obviòující nás z úmyslného bránìní
registraci. Mohu s èistým svìdomím pro-
hlásit, �e ani jedna z výèitek nebyla opráv-
nìná a ani jednou z nich jsme se nenechali
ovlivnit, proto�e práci státního úøedníka (na
rozdíl tøeba od poslance) urèují výhradnì
platné zákony a nikoliv �hlasy z ulice�.�

Svùj èlánek pak autor uzavírá: �Øadu lidí
mo�ná moje zdùvodnìní neuspokojí, oni
pøece vìdí, �e Svìdkové pùsobí negativnì,
neslaví vánoce, nezpívají hymnu, nechodí
k volbám a obtì�ují lidi v jejich domovech.
Nic z uvedeného, co tøeba pobuøuje øado-
vého obèana, v�ak neporu�uje zákon, a tudí�
nemù�e být dùvodem k zamítnutí regis-
trace.�

Co lze tedy øíci o drzosti a klamu? Mám
za to, �e je projevují ti, kteøí svými výmysly
o �oklamaném registrujícím orgánu� po-

mlouvají Svìdky Jehovovy a z minister-
ských úøedníkù dìlají úplné hlupáky.   n

(JUDr. Lubomír Müller)

Kdo byl oklamán?
Dingir 1/2000 pøinesl èlánek �Nový zákon,
staré otázky�, jen� pojednával o pøipravo-
vaném novém zákonu, který se týká posta-
vení církví a nábo�enských spoleèností.
V tomto èlánku autor mimo jiné upozornil
na to, �e nìkteré církve èi nábo�enské
spoleènosti pøi své registraci v minulosti
�mìly tu drzost, �e registrující orgán okla-
maly�, a jako pøíklad uvedl Nábo�enskou
spoleènost Svìdkové Jehovovi (NSSJ), je�
byla podle zákona è. 308/1991 Sb. zaregis-
trována v roce 1993. Proto�e èasopis Din-
gir usiluje o takovou odbornou úroveò, je�
by mohla být za�ifrována do slov �fakta�,
�osobní zku�enost� a �kritiènost� (viz Din-
gir 1/2000, str. 2), rozhodl jsem se, �e ne-
bude na �kodu pøipomenout, pøípadnì
upøesnit nìkterá fakta ohlednì registrace
NSSJ.

Ve ètvrtletníku Setkávání 1/1998 (èa-
sopis, který byl v letech 1997 - 1999 vydáván
bývalými svìdky Jehovovými) byl toti� oti�-
tìn rozhovor s Janou Barto�ovou, èlenkou
Spoleènosti pro studium sekt a nových
nábo�enských smìrù a zároveò bývalou
svìdkyní Jehovovou, která se podílela na
formulování tøech otázek, je� polo�ilo mi-
nisterstvo kultury pøípravnému výboru
NSSJ a na nì� tento výbor nepravdivì od-
povìdìl. Na otázku: �Co na to øíkali ti minis-
ter�tí úøedníci, kdy� svìdkové takto zalha-
li?� Jana Barto�ová v rozhovoru odpovìdì-

la: �Jim jde o to, zda urèitým jednáním bude
naplnìna skutková podstata trestného èinu.
Øíkali, �e to, co bylo do této doby, jim ne-
vadí, ale jakmile se od teï objeví nìco, co
bude v rozporu s tímto prohlá�ením a nìk-
do podá trestní oznámení, bude zahájeno
�etøení a shledá oznámení oprávnìným,
svìdkové mohou o registraci pøijít� otáz-
ka krve byla vlastnì jen nastrèená, ohro�ení
registrace stálo spí�e na civilní slu�bì. Kvùli
krvi by jim registraci neodmítli. Byla tam jen
proto, aby se zjistilo, jestli je to opravdu
tak, jak se øíká.�

Jak je z tìchto slov vidìt, �registrující
orgán� nebyl NSSJ oklamán. �Registrující
orgán� toti� od poèátku vìdìl, �e odpovìdi
byly nepravdivé. Pøesto NSSJ zaregistro-
val. Zde v�ak nutno poznamenat, �e se po-
stoj svìdkù Jehovových k civilní slu�bì na-
konec pøece jenom zmìnil, a to po vydání
Strá�né vì�e z 1. kvìtna 1996 (ústøední èa-
sopis svìdkù Jehovových). Od té doby ji�
není za nastoupení civilní slu�by nikdo z øad
svìdkù Jehovových vyluèován. Pouze pøe-
chodné období od registrace do roku 1996
bylo mezi svìdky Jehovovými øe�eno pøi
nástupu civilní slu�by tak, �e o dotyèném
bylo v místním sboru nebo sborech pro-
hlá�eno, �e opustil spoleèenství - tedy nebyl
vylouèen, ale údajnì sám opustil organiza-
ci svìdkù Jehovových. K jediným, kdo byli
pøi registraci NSSJ oklamáni, tak pøipadají
v úvahu pouze øadoví svìdkové Jehovovi,
kteøí uvìøili pøedstavitelùm NSSJ a jejich
rùznì zdùvodnìným tvrzením, �e k �ádnému
lhaní pøi registraci nedo�lo.        n

(Martin Cibulka)

Pøíspìvky v rubrice �reflexe� v redakci procházejí pouze minimální jazykovou úpravou.
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V západní spoleènosti pomalu, ale stále vzrùstá zájem
o judaismus. Jaké je dnes �idovské nábo�enství u nás,

jaké v Izraeli, jaké je dne�ní oèekávání mesiá�e mezi �idy a co je tzv. køes�anský sionismus
- takové a podobné budou otázky, jich� se dotkneme v tématu Dingiru 1/+-2001.
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Èasopis vychází za podpory Nadace
rozvoje obèanské spoleènosti

Vá�ený pane Vojtí�ku,

se zájmem jsem otevøel èíslo Dingiru 2000/
2, jeho� èást jste se rozhodli vìnovat i Obci
køes�anù. A� na drobné vìcné chyby vìt�i-
na pøíspìvkù k tomuto tématu odpovídala
tomu, co na druhé stranì obálky deklaru-
jete jako cíl svého èasopisu. Èlánek G. O.
Schmida, který jste otiskli na str. 18-19, v�ak
Va�im ideálùm rozhodnì èest nedìlá. Ne-
jedná se toti� o vìdeckou studii, jak by si
mohl nezasvìcený ètenáø myslet podle Va�í
poznámky na konci èlánku, nýbr� o propa-
gaèní spisek proti antroposofii a proti Obci
køes�anù sta�ený z webového sídla �výcar-
ské reformované církve, jeho� autor neváhá
obèas si nìco vybájit, jen aby mohl lépe
kritizovat.

Nechci se vyjadøovat k celému èlánku -
na èásti vìnované �ivotu R. Steinera a an-
troposofii a� zareaguje nìkdo povolanìj�í -
ale rád bych uvedl na pravou míru odstavec,
který napadá Obec køes�anù:

V roce 1922 zalo�il Friedrich Rittel-
meyer �Obec køes�anù� jako nábo�enské
køídlo antroposofie. Steiner se v obci ov�em
neanga�uje, proto�e jeho antroposofie chce
být vìdou a nikoli nábo�enstvím. Pøesto
detailnì navrhuje pro Obec køes�anù boho-
slu�bu. Kult Obce køes�anù (který se jinak
podobá m�i v katolické tradici) je pøejme-
nován na �obøad posvìcení èlovìka�.
Dùvodem je ritualistické porozumìní
køes�anství. Protestantská idea pøednosti
slova pøed kultem je ostøe odmítnuta. Ve
Steinerovì porozumìní køes�anství nejde
o vykoupení lidstva, nýbr� o zaruèení vlast-
ní spásy. Zástupná obì� je vylouèena.
Ka�dý si musí své vlastní høíchy odpykat
podle karmického zákona. Bible jako
�prazvìst� je zajímavá, základem víry je
ale mnohem víc �duchovnìvìdecký� vý-
zkum, tedy dílo Rudolfa Steinera.

Je tì�ké odpovìdìt struènì na podob-
nou snù�ku nesmyslù; pokusím se proto
jen heslovitì dotknout nejpodstatnìj�ích
bodù a doplnit polemiku pana Schmida vìc-
nými informacemi.
� U� zaèátek odstavce, kde nás pan
Schmid oznaèuje za �nábo�enské køídlo an-
troposofie�, navozuje naprosto zkreslenou
pøedstavu o cílech Obce køes�anù. Antro-
posofie je poznávací metoda (podobnì jako

d o p i s y

øeknìme fenomenologie nebo empirika),
resp. na této poznávací metodì zalo�ená
vìda, a tudí� se dá sotva mluvit o jejím
�nábo�enském køídle�. Obec køes�anù je
nábo�enské hnutí vyu�ívající (vedle pod-
nìtù z jiných zdrojù) mnoha postupù a vý-
sledkù antroposofie jako poznávací meto-
dy. Neèiní to ov�em proto, aby vytváøela
jakousi nábo�enskou antroposofii, nýbr�
proto, aby jimi obnovila a obohatila køes-
�anské nábo�enství.
� Obec køes�anù nechápe køes�anství �ri-
tualisticky�. Køes�anství pro ni znamená
pøedev�ím pøihlá�ení ke Kristu v du�i
i v zevním �ivotì. Bohoslu�by a svátosti
nejsou samospasitelné úkony, nýbr� jen
jedny z mnoha pomocí na cestì k Bohu.
� Obec køes�anù neodmítá protestantské
ideje (v�dy� sama pøímo vy�la z protestan-
tismu), ale sna�í se je doplnit bohatstvím
rituálu, jak ho znají církve katolické a pravo-
slavné. Je v�ak nesmysl tvrdit, �e tím trpí
slovo zvìstování - v porovnání s na�í skrov-
nou velikostí vyvíjíme rozsáhlou publikaèní
a pøedná�kovou èinnost. �e máme na tom-
to poli co nabídnout, to ukazuje skuteènost,
�e na na�e kurzy a pracovní skupiny chodí
nezøídka i lidé z katolických a evangelických
církví.
� Zcela pochybené je tvrzení, �e se nám
jedná jen o �zaruèení vlastní spásy� nebo
�e �vyluèujeme zástupnou obì��. By� v Ob-
ci køes�anù ctíme plnou svobodu uèení
a vyuèování, dosud jsem se nesetkal s na�í
publikací, která by nìco takového hlásala.
Je�tì lep�ím pøíkladem jsou na�e bohoslu-
�ebné texty, které jsou celosvìtovì závazné
- v nich nenajdete nic o �vlastní spáse�,
zato v�ak mnoho míst, která zdùrazòují úkol
køes�anù v pomoci celému svìtu, a celá na�e
bohoslu�ba by byla nemyslitelná bez Kris-
tovy obìti a bez objektivní spásy, kterou
tato obì� pøiná�í.
� Korunu celému odstavci pana Schmida
nasazuje závìreèná vìta o vztahu Obce køes-
�anù k Bibli. Bible a zejména Nový zákon
jsou pro nás nenahraditelným svìdectvím
o vztahu èlovìka a Boha; nejsme v�ak fun-
damentalisté a nebereme Bibli dogmaticky,
co� nám pan Schmid zøejmì nedoká�e od-
pustit. Nemáme �ádné povinné uèení, �ádné
povinné èlánky víry - ani dílo R. Steinera,
jak se autor èlánku sna�í ètenáøùm vsugero-

vat - a ka�dý z nás hlásá to, k èemu sám
do�el zdravým rozumem a osobním nábo-
�enským pro�itkem.

V závìru Vás prosím o zveøejnìní to-
hoto mého listu v dopisní rubrice pøí�tího
èísla Va�eho èasopisu. Domnívám se, �e text
pana Schmida potøebuje podobné infor-
maèní vyrovnání. Zároveò zvu v�echny, kdo
se chtìjí pøesvìdèit na vlastní oèi, zda je
pravdì blí�e pan Schmid nebo pan Horák,
aby tak bez obav uèinili - na�e bohoslu�by
i v�echny ostatní akce jsou otevøené v�em
bez ohledu na jejich církevní pøíslu�nost
a nábo�enské pøesvìdèení, a kdokoli se
k nám mù�e pøijít podívat, aby si o nás uèinil
vlastní mínìní.

Se srdeèným pozdravem
Milan Horák, faráø v Obci køes�anù

NA PØÍ�TÌ
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PROÈ DINGIR

POZVÁNÍ
A KONTAKTY
POZVÁNÍ
A KONTAKTY

PROÈ DINGIR
Nìkteré starovìké jazyky mìly zajímavý zvyk,
který spoèíval v tom, �e do psaného textu vklá-
daly tzv. ideogramy. Byly to znaèky, které pøed-

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

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

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

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

k tìmto skupinám hlásí, jak právì jejich DINGIR ovlivòu-
je jejich �ivot a jaké formy jejich cesta za tímto cílem
nabývá. Èasopis DINGIR by tak mìl pomoci porozumìt
oblasti, která je od pradávna neodmyslitelnou souèástí
�ivota lidstva, a pøesto zùstává pro mnohé nezmapovanou
krajinou.                       tn

Dal�í veøejné pøedná�kové akce Spoleènost pro studium
sekt a nových nábo�enských smìrù: 12. 1. 2001 semináø
v Pastoraèním støedisku, Kolejní 4, Praha 6, od 10 hodin:
Církev Pánova, Církev Bo�í, Kristova obec. 23. 2. 2001
semináø tamté�, od 10 hodin: Sahad�a jóga.
Spoleènost pro studium sekt a nových nábo�enských
smìrù, Jankovcova 31, 170 00 Praha 7, hodiny pro veøej-
nost: ètvrtek 15,30 - 17,30, tel/fax: (02) 8387 2222, e-mail:
sssnns@volny.cz, internet: www.sekty.cz; poboèka Brno,
Gorkého 2, 602 00, hodiny pro veøejnost: pondìlí 16,00 -
18,00, tel: (05) 4124 8780, e-mail: sssnns.brno@post.cz;
Poradna o nábo�enských sektách (Husitská teologická
fakulta UK), Pacovská 350/4, 140 00 Praha 4, tel.: (02)
433 386 nebo (02) 433 280, linka 37; Obèanská poradna
Jihlava, Palackého 50, Jihlava, úøední hodiny: èt 15,00 -
17,00, tel.: (066) 733 0164 nebo (0604) 928 733, e-mail:
poradcex@centrum.cz.

Chrám Církve Je�í�e Krista Svatých posledních dnù v nìmeckém Freibergu,
kam jezdí vykonávat chrámové obøady i èe�tí pøíslu�níci této nábo�enské
spoleènosti.   Foto: archiv.

Ji� témìø dva roky oèekává pøílet komety Syna Èlovìka Du�an Kohoutek se
svými nejbli��ími. �ijí v minimálním kontaktu se zbytkem svìta v tomto
domì na severu Èech.   Foto: archiv.

Dùm ve støedu Prahy (v Jindøi�ské ulici), v nìm� je ji� ètvrté sídlo Dianetického
centra Praha od jeho zalo�ení.          Foto: Jan Kotrè.
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Vyznání Scientologické církve je náv�tìvníkùm Dianetického centra bì�nì dostupné. Modlitba za naprostou svobodu je souèástí
Nedìlní slu�by Scientologické církve. Neformální køest pøelo�il z publikace �Ceremonies of the Founding Church of Scientology�
(Hubbard College of Scientology, East Grinstead 1959, str. 47 - 48) Z. V.

Vyznání víry Scientologické církve

My ze Scientologické církve vìøíme:
� �e vsichni lidé jakékoli rasy, barvy nebo vyznání mají stejná práva;
� �e v�ichni lidé mají nezcizitelná práva na vlastní nábo�enské praktiky a jejich

provádìní;
� �e v�ichni lidé mají nezcizitelná práva na vlastní �ivot;
� �e v�ichni lidé mají nezcizitelná práva na vlastní zdraví;
� �e v�ichni lidé mají nezcizitelná práva na vlastní obranu;
� �e v�ichni lidé mají nezcizitelná práva vytváøet, volit a podporovat

vlastní organizace, církve, vlády;
� �e v�ichni lidé mají nezcizitelná práva svobodnì myslet, svobodnì

mluvit, svobodnì vyjadøovat své vlastní názory písemnou formou
a nesouhlasit s názory jiných nebo se o nich vyjadøovat nebo o nich psát;

� �e v�ichni lidé mají nezcizitelná práva vytvoøit si vlastní zpùsob chování;
� �e du�e lidí mají práva lidí;
� �e studium mysli a léèení mentálních poruch není nábo�enství cizí, ani by nemìlo

být pøedáno nenábo�enským oblastem;
� �e �ádná instance kromì Boha nemá moc zru�it tato práva nebo je opomíjet, a� u�

otevøenì nebo skrytì.
A my z církve vìøíme:
� �e èlovìk je v podstatì dobrý;

� �e se sna�í o pøe�ití;
� �e jeho pøe�ití závisí na nìm samotném a na jeho bli�ních a na dosa�ení bratrství s vesmírem;
� �e zákony Boha zakazují èlovìku nièit nebo sni�ovat mo�nost pøe�ití svého druha nebo své skupiny.
A my z církve vìøíme:
� �e du�e mù�e být zachránìna a du�e sama má moc zachránit nebo vyléèit tìlo.

Modlitba za naprostou svobodu

Ké� by stvoøitel vesmíru uschopnil v�echny lidi, aby dosáhli pochopení své duchovní podstaty. Ké� by se vìdomí a porozumìní
�ivota roz�íøilo tak, aby v�ichni mìli mo�nost poznat stvoøitele vesmíru. A ké� by také ostatní dosáhli tohoto porozumìní, jen� pøiná�í
naprostou svobodu. V této chvíli myslíme na ty, jejich� svoboda je ohro�ena; na ty, kteøí jsou kvùli své víøe vìznìni; na ty, je� jsou
zotroèeni nebo kteøí se nechtìnì stali muèedníky. A na v�echny ty, je� jsou týráni, nedobrovolnì dr�eni nebo napadáni. Modlíme se
za to, aby lidská práva byla zachována, aby tak v�ichni lidé mìli mo�nost svobodnì vìøit a uctívat a aby se tak svoboda znovu
objevila v na�í zemi. Svoboda, kde neexistují války, chudoba ani bída, svoboda být, svoboda konat, svoboda mít. Svoboda vyu�ívání
lidského potenciálu a porozumìní mu. Potenciálu, který je daný bohem a je bo�ský. A svoboda dosáhnout tohoto porozumìní a
vìdomí, co� je naprostá svoboda. Ké� to Bùh dovolí.

Neformální køest
(Pøepis neformálního køtu, provedeného L. Ron Hubbardem na kongresu Svobody, 7. èervna 1957. K pou�ití jako návod.)
�O. K. Rodièe tìchto dìtí je pøinesou dopøedu a doprostøed.
(K dítìti): Toto je pan ... a toto je paní ... Právì teï je pøedstavuji pøítomným. A ... a ... se rozhodli být kmotrem a kmotrou, tak�e jsme
v�ichni. - Jdeme na to. (K dítìti): Jak ti je? All right. Jmenuje� se .... Má� to? Dobøe. Jsi z toho vedle? A je ti jasné, �e jsi èlenem HASI*?
To je dobré, co?
All right. A teï tì pøedstavím tvému otci. To je pan ... . (K rodièi): Pøijïte sem. (K dítìti): A toto je tvoje matka.
A teï, pokud se dostane� do problémù a bude� si chtít pùjèit ètvrtdolar, tak zde je pan ... . Vidí� ho? To je tvùj kmotr. Podívej se na
nìj. Tak, v poøádku. - A tady je ... - pokud bude� chtít opravdu dobrý auditing. Je to tvoje kmotra. Chápe�?
A teï jsi správnì pokøtìn. Netrap se s tím, mohlo to být hor�í. O. K. Moc ti dìkuji. Budou s tebou dobøe zacházet.�

* HASI - Hubbardova mezinárodní spoleènost scientologù, zal. 1952.
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