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pojmy	„sekta“	a	„nové	náboženské	hnutí“

duchovní společenství 
označujeme v počáteční etapě jejich existence 

v určité společnosti
jako

nová	náboženská	hnutí



duchovní společenství 
označujeme v počáteční etapě jejich existence 

v určité společnosti
jako

nová	náboženská	hnutí

vznikají
v důsledku snahy o inovaci duchovního života

pojmy	„sekta“	a	„nové	náboženské	hnutí“



nová	náboženská	hnutí

navazují na duchovní tradice,
ale zároveň je zásadním způsobem inovují

pojmy	„sekta“	a	„nové	náboženské	hnutí“



inovace vlastně znamená protest
proti stávajícímu duchovnímu životu společnosti 

je vyjádřen odlišnostmi od postojů, hodnot a norem, 
které ve společnosti převládají

pojmy	„sekta“	a	„nové	náboženské	hnutí“



inovace vlastně znamená protest
proti stávajícímu duchovnímu životu společnosti 

je vyjádřen odlišnostmi od postojů, hodnot a norem, 
které ve společnosti převládají

reakce na protest:
„sekta“

pojmy	„sekta“	a	„nové	náboženské	hnutí“



pejorativním výrazem
„sekta“	

nazýváme ta nová náboženská hnutí,
která nemáme	rádi,

od nichž se distancujeme

kvůli (skutečnému nebo domnělému) nebezpečí, 
kvůli novosti, nezvyklosti,
někdy i kvůli předsudkům

tato hodnocení jsou někdy potřebná a užitečná,
někdy zavádějící, vždy subjektivní

pojmy	„sekta“	a	„nové	náboženské	hnutí“



určité duchovní společenství 
označujeme v počáteční etapě jeho existence 

v	určité	společnosti
jako

nová	náboženská	hnutí

pojmy	„sekta“	a	„nové	náboženské	hnutí“



určité duchovní společenství 
označujeme v	počáteční	etapě	jeho	existence	

v určité společnosti
jako

nová	náboženská	hnutí

obvykle se společnosti časem přizpůsobí,
začlení se jako „normální“, běžné náboženské společenství

pojmy	„sekta“	a	„nové	náboženské	hnutí“
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duchovní společenství 
označujeme v počáteční etapě jejich existence jako

nová	náboženská	hnutí

vznikají
v důsledku snahy o inovaci duchovního života


nová	náboženská	hnutí	a	jejich	rysy



inovace vlastně znamená protest
proti stávajícímu duchovnímu životu společnosti 

je vyjádřen odlišnostmi od postojů, hodnot a norem, 
které ve společnosti převládají


nová	náboženská	hnutí	a	jejich	rysy



protest
proti převládajícím postojům, hodnotám a normám

Vesmírní	lidé,	Andělé	světla


nová	náboženská	hnutí	a	jejich	rysy



protest
proti převládajícím postojům, hodnotám a normám

hnutí	Hare	Krišna


nová	náboženská	hnutí	a	jejich	rysy



protest
proti převládajícím postojům, hodnotám a normám

svědkové	Jehovovi


nová	náboženská	hnutí	a	jejich	rysy



protestní postoj vede k náboru, 
při němž může docházet 

k využívání	psychického	oslabení	a	sociálního	vlivu
(k „psychické manipulaci“)

Dianetické	centrum,	
Scientologická	církev


nová	náboženská	hnutí	a	jejich	rysy



protestní postoj formuluje 
a nové náboženské hnutí vede
charismatická	autorita

nová	náboženská	hnutí	a	jejich	rysy

Mahéšvaránanda	 Prabhupáda



charisma

vznik charismatického vztahu

1. budoucí vůdce 
formuluje	plausibilní	teorii	

poskytující řešení toho, co alespoň část populace chápe 
jako naléhavý problém, 

2. budoucí stoupenec nebo budoucí stoupenci
mu přisoudí	charisma (přístup k nadpřirozenému zdroji), 

3. budoucí vůdce přijme	charismatizaci
a začne se chovat jako vůdce, 

stoupenci se začnou chovat jako následovníci.


nová	náboženská	hnutí	a	jejich	rysy



v důsledku charismatizace a dalších jevů

vzniká soudržné	a	dynamické	společenství

hnutí	svámího	Mahéšvaránandy	‐ Jóga	v	denním	životě


nová	náboženská	hnutí	a	jejich	rysy



v důsledku charismatizace a dalších jevů

vzniká soudržné a dynamické společenství
s neobvyklou mírou nadšení	a obětavosti



hnutí	víry

nová	náboženská	hnutí	a	jejich	rysy



základ nauky bývá přehledný a jednoduchý, 
poskytuje jednoduché	odpovědi	na závažné otázky



Rodina:	Noviny	času	konce!	 časopis	svědků	Jehovových

nová	náboženská	hnutí	a	jejich	rysy



inovace

protest

psychická manipulace

charismatické vedení

soudržné a dynamické společenství

oddanost a obětavost

jednoduché odpovědi










nová	náboženská	hnutí	a	jejich	rysy



inovace duchovního života

bengálský (gaudíjský) višnuismus
Čaitanja	Maháprábhu (1486–1533)
bhakti jóga

zpěv mahámantry, džapa 


nová	náboženská	hnutí	a	jejich	rysy,

příklad	hnutí	Hare	Kršna



inovace duchovního života

roku 1965 přeneseno 
z Indie na Západ
(nejprve do USA) 

vzniká nové náboženské hnutí


nová	náboženská	hnutí	a	jejich	rysy,

příklad	hnutí	Hare	Kršna



nová	náboženská	hnutí	a	jejich	rysy,
příklad	hnutí	Hare	Kršna

„Tito američtí chlapci už se nabažili tohoto 
materialistického způsobu života. Chtějí 
něco duchovního. Ale protože tu podobné 
informace nejsou, protože tu chybí podob-
ný vůdce, stávají se z nich hippies, jsou 
zmatení a zfrustrovaní. A protože my máme 
něco podstatného, přijímají to. To je tajem-
ství úspěchu tohoto hnutí pro vědomí 
Krišny.“ Prabhupáda,	1971


protest
proti převládajícím postojům, hodnotám a normám



priorita náboženského rozměru života,
indické náboženství,
rezignace na vzdělání, úspěch 
a konzumní způsob života,
život v komunitě,
vesnice, zemědělské hospodářství, 
tvrdá fyzická práce,
askeze, vegetariánství
jiné vnímání vlastního těla (sexuality)
a mnoho jiného


nová	náboženská	hnutí	a	jejich	rysy,

příklad	hnutí	Hare	Kršna

protest proti převládajícím postojům, hodnotám a normám



B. V. svámí: Co	si	myslíš	o	pokroku	moderní	společnosti?
Narmada svámí: Pokroku? O jakém pokroku? Lidé žijí 
jako kočky a psi, všichni namačkaní v těchto špinavých, 
smradlavých městech. Tady v Bombaji vidíš bohaté lidi žít 
v mrňavých bytech. Žádné místo k pohybu. Krysí pokolení. To je 
přesné označení. Krysí pokolení. Všichni se o závod honí, aby se 
stali krysami. Žádný smysl pro slušnost. Lidé ani nevědí, jak 
spolu mluvit. I kvůli běžným věcem se mluví hrubě. Žádný čistý 
vzduch, čerstvé potraviny, čerstvá voda a všechny ty odpadky. 
Všechno je z plastu, ta nestoudná hlasitá hudba, která otřásá 
kostmi... Kolik toho mám vypočítávat? A ten nesmysl s ženským 
osvobozením. Naše dcery budou vyrůstat jako prostitutky. 
Soutěž krásy (směje se pohrdavě). To je pokrok? Ne, to je pokles. 
Vracíme se, abychom se stali psy a kočkami a krysami a opicemi. 
To je Darwinova teorie pozpátku. „Pokrok“ je pojem politiků 
sloužící k vymývání mozků. časopis	Náma–Hatta,	5/2006





nová	náboženská	hnutí	a	jejich	rysy,
příklad	hnutí	Hare	Kršna

využívání	psychického		oslabení	a	sociálního	vlivu
(„psychická manipulace“)



„V hnutí Hare Krišna se mi zdá nejhorší strach. Oddaní se vi-
ditelně bojí mluvit o určitých tématech nebo s určitými lidmi

(včetně mě). Bojí se, že když 
nebudou hodné holčičky 
a kluci, nebudou mít žádnou 
možnost udělat jakýkoli du-
chovní pokrok nebo oddanou 
službu.“

bhaktin	Veronika,	2000



nová	náboženská	hnutí	a	jejich	rysy,
příklad	hnutí	Hare	Kršna

protestní postoj formuluje 
a nové náboženské hnutí vede
charismatická	autorita

Bhaktivédanta svámí Prabhupáda
Abhaj Čaran De (1896–1977)





nová	náboženská	hnutí	a	jejich	rysy,
příklad	hnutí	Hare	Kršna

v důsledku charismatizace a dalších jevů
vzniká soudržné	a	dynamické	společenství





nová	náboženská	hnutí	a	jejich	rysy,
příklad	hnutí	Hare	Kršna

v důsledku charismatizace 
a dalších jevů vzniká soudržné 
a dynamické společenství
s neobvyklou mírou 
nadšení a obětavosti





Moje hlavní výtka je, že za ty roky se z hnutí Hare Krišna stala 
organizace zneužívající naivity a nadšení nových oddaných a vy-
užívající jejich energie čím dál méně ve službě Kršnovi a čím dál 
více ve službách pohodlného života vedoucích. Celé hnutí je 
uspořádáno tak, aby nabíralo nové lidi, drželo je v přísné izolaci 
a nevědomosti o různých otázkách, krmilo je překroucenou 
filozofií, že když budou poslouchat vedoucí, udělají jistý pokrok 
v duchovním životě...  a když se po několika letech nebo negativ-
ních zážitcích proberou a snaží se přijít na to, o co tu vlastně běží, 
vedoucí mají velmi propracovaný systém, jak je odizolovat od 
ostatních a zbavit se jich. V krátkosti – stalo se z toho hnutí pro 
pár lidi, kteří se snaží získat ostatní, aby na ně pracovali. Místo 
aby je vedoucí učili o duchovním a individuálním růstu a filozofii 
jako takové, učí je spíše o totální poslušnosti.“

Tattva‐darší	dás,	2000

„Petice“
(pochybujících a bývalých členů hnutí)



nová	náboženská	hnutí	a	jejich	rysy,
příklad	hnutí	Hare	Kršna

základ nauky bývá přehledný a jednoduchý („černobílý“)

například předpoklad reinkarnace 
jako odpověď na všechny otázky podmínek života





B. V. svámí: Vidíš	na	moderním	životě	něco	dobrého?
Narmada svámí: Ano, Haré Krišna hnutí. Šríla Prabhupáda 
nám předal tento nejúžasnější proces zpívání svatého jména, 
kterým můžeme překonat oceán kalijugy. Tahle odporná 
kalijuga je plná chyb, ale jedinou záchranou je, že pouhým 
zpíváním Krišnových jmen se každý může stát v tomto životě 
šťastným...

časopis	Náma–Hatta,	5/2006

kalijuga = neblahý věk,
v němž se nyní lidstvo nachází
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?

nová	náboženská	hnutí	a	jejich	možná	nebezpečí



zavádějící inovace 
nová	náboženská	hnutí	a	jejich	možná	nebezpečí



zavádějící inovace

ovšem 

někdy též obohacení	duchovního života

cesta obvykle nekončí 
u protestního experimentu

v novém náboženském hnutí


nová	náboženská	hnutí	a	jejich	možná	nebezpečí



nevhodná forma	a	míra	protestu 
nová	náboženská	hnutí	a	jejich	možná	nebezpečí



nevhodná forma	a	míra	protestu

ovšem:

proti některým postojům společnosti je vhodné protestovat,
potřeba revize vlastních, převzatých postojů, hodnot apod.,

potřeba prohloubení duchovního života,
potřeba emancipace,
potřeba „začít znovu“

apod.


nová	náboženská	hnutí	a	jejich	možná	nebezpečí



životní orientace pod vlivem 
„psychické	manipulace“ 

nová	náboženská	hnutí	a	jejich	možná	nebezpečí



životní orientace pod vlivem 
„psychické	manipulace“

ovšem:

jakákoli manipulace by nebyla účinná,
kdyby se nesetkala 

s naléhavými (byť třeba nevědomými) potřebami


nová	náboženská	hnutí	a	jejich	možná	nebezpečí



závislost na
charismatizovaném vůdci

a charismatizujícím společenství	

svámí	Mahéšvaránanda,	Jára	Dobeš,	Šrí	Činmoj,	Satja	Saí	Baba


nová	náboženská	hnutí	a	jejich	možná	nebezpečí



závislost na
charismatizovaném vůdci

a charismatizujícím společenství	

hnutí	Svatyně	lidu,	1978


nová	náboženská	hnutí	a	jejich	možná	nebezpečí



závislost na
charismatizovaném vůdci

a charismatizujícím společenství

ovšem:

odpovědnost za důsledky výkonu charismatické autority 
nesou obě strany

(samozřejmě v nestejné míře)


nová	náboženská	hnutí	a	jejich	možná	nebezpečí



rozpad	dosavadních	sociálních	vazeb
v důsledku příslušnosti 

k soudržnému a dynamickému společenství


nová	náboženská	hnutí	a	jejich	možná	nebezpečí



rozpad	dosavadních	sociálních	vazeb
v důsledku příslušnosti 

k soudržnému a dynamickému společenství,

ovšem také (a možná hlavně):

emancipace mladých dospělých
řešení neuspokojivého vztahu

řešení dlouhodobé nespokojenosti v manželství


nová	náboženská	hnutí	a	jejich	možná	nebezpečí



zneužití	nadšení	a	obětavosti 
nová	náboženská	hnutí	a	jejich	možná	nebezpečí



zneužití	nadšení	a	obětavosti

ovšem:

relativnost hodnot


nová	náboženská	hnutí	a	jejich	možná	nebezpečí



omezenost	pohledu,	uzavřenost	názoru
nová	náboženská	hnutí	a	jejich	možná	nebezpečí



omezenost	pohledu,	uzavřenost	názoru

ovšem:

nic mimořádného...
otevřenost a ochota revidovat vlastní postoje není samozřejmá


nová	náboženská	hnutí	a	jejich	možná	nebezpečí



nebezpečí,	
která	vyplývají	z	reakce	většinové	společnosti

agresivní chování
(agresivní jazyk: „sekta“, „vymývání mozků“ apod.)

nerespektování, paternalismus,
kritika s cílem vyhladit, zrušit apod.

utvrzení, 
zabránění v osobnostním a duchovním růstu,

zabránění v možnosti odchodu, 
výjimečně i násilí


nová	náboženská	hnutí	a	jejich	možná	nebezpečí
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ostražitý, ale nepředsudečný a vyvážený pohled
na tzv. sekty

možnosti	prevence 



ostražitý, ale nepředsudečný a vyvážený pohled
na nová náboženská hnutí

soustředění 
nikoliv na seznam „sekt“ ani na přímé varování před nimi,

ale na

,    a  

možnosti	prevence 

 



otevřený rozhovor

o	spiritualitě a náboženství

možnosti	prevence 



otevřený rozhovor

o spiritualitě a náboženství

předpoklad:

reflexe	vlastní	spirituality

možnosti	prevence 



školské	systémy	a	náboženství

waldorfské školství (antroposofie)

centra a školy Basic (scientologické hnutí)

systém Šťastná škola

Rodová škola

možnosti	prevence 
přístup	k	informacím



přístup	k	informacím

možnosti	prevence 

scientologické	hnutí



přístup	k	informacím

možnosti	prevence 



přístup	k	informacím

možnosti	prevence

Církev	sjednocení





přístup	k	informacím

možnosti	prevence

tantra





rozhovor	o	„psychické	manipulaci“

možnosti	prevence 



rozhovor	o	„psychické	manipulaci“

možnosti	prevence 
chování může rozhodujícím způsobem ovlivnit

potřeba vyhovět, získat schválení a souhlas
(konformita, poslušnost...)

potřeba kladného sebehodnocení

potřeba intimity
(vliv přátelského jednání)

potřeba nacházet smysl

potřeba jistoty

apod.



rozhovor	o	„psychické	manipulaci“

možnosti	prevence 

to, co nás může rozhodujícím způsobem ovlivnit,

jsou především nevědomé potřeby



rozhovor	o	„psychické	manipulaci“

možnosti	prevence 
psychická manipulace by nebyla účinná,

kdyby se nesetkala 
s naléhavými (byť třeba nevědomými) potřebami

skutečnost, že člověk je „psychicky manipulován“,
ho nezbavuje odpovědnosti

(třeba nevědomě) „chce“	být	manipulován



Liška	a	hrozny
Liška si chtěla natrhat pár hroznů, ale byly příliš vysoko. 
Skákala, vrčela, ale nešlo jí to. Nakonec si řekla, že je ani 

nechce, jsou určitě nedobré a kyselé.
Poučení: Když nemůžeme dosáhnout toho, co bychom chtěli, 

tváříme se, že o to nestojíme. (Podle	Ezopa)

rozhovor	o	„psychické	manipulaci“

možnosti	prevence 



rozhovor	o	„psychické	manipulaci“

možnosti	prevence 

člověk „chce“	být	manipulován, 
a dokonce rád manipuluje vlastní	myslí



rozhovor	o	stereotypech	
v	oblasti	náboženství

možnosti	prevence 
náboženství ustupuje ze scény

religiózní lidé bývají staří,
méně vzdělaní a méně chytří

religiózní lidé bývají neúspěšní,
náboženství je kompenzací (berličkou)

nebezpečné jsou organizace, nikoli jednotlivé setkání

atd.



rozhovor	o	nebezpečných	stereotypech	
v	sebepojetí

možnosti	prevence 
nestanu se součástí žádného společenství, 

vždy si zachovám nezávislost

na mě nemá vliv žádná autorita, mám to pod kontrolou,
jsem svobodný

nikomu a ničemu nevěřím, všechno si ověřím, 
věřím jen sám sobě

vždy si udělám vlastní názor

atd.



Prevence	v	oblasti	radiální	religiozity	

I.	
pojmy	„sekta“	a	„nové	náboženské	hnutí“

II.	
rysy	nových	náboženských	hnutí

III.
nová	náboženská	hnutí	a	jejich	možná	nebezpečí

IV.
možnosti	prevence



Sociologický	ústav	Slovenské akadémie vied (dr. Tížik)
Univerzita	Komenského	v Bratislave: Katedra porovnávacej 
religionistiky, Filozofická fakulta
Prešovská	univerzita: Katedra filozofie a religionistiky, 
Gréckokatolícka teologická fakulta
Žilinská	univerzita: Katedra filozofie a religionistiky, Fakulta 
humanitných vied, 
Trnavská	univerzita: Katedra pedagogických štúdií, Pedagogická 
fakulta (doc. Dojčár), Filozofická fakulta (doc. Orbanová)
cirkevný odbor Ministerstva	kultúry	Slovenskej republiky
Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt (Mgr. Škodová)
Centrum	pre	štúdium	siekt	a	nové	religiozity pri Ekumenickej 
rade cirkví (dr. Rakovský, časopis Rozmer)

informace



Dingir.	

Časopis	o	současné	

náboženské	scéně. 

čtvrtletník

založen 1998

49,– Kč

http://www.dingir.cz
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