4.

POJEM SEKTÁØSTVÍ
V KONTEXTU
PSYCHOLOGIE NÁBOENSTVÍ

Právì tak jako porozumìní dynamice vývoje náboenských skupin (3. kapitola) je pro
pastoraèního poradce v oblasti sekt a sektáøství dùleité i pochopení dynamiky vývoje
lidské religiozity. Tato dynamika má své zákonitosti, které se zde pokouíme struènì
popsat pomocí stupòù víry a pomocí konceptu zralé víry. Aèkoli existuje nìkolik
prací, které se v rámci vývojové psychologie zabývají stupni víry a vývojem religiozity,1
dáváme na tomto místì pøednost orientaci podle studie,2 kterou publikoval James W.
Fowler roku 1981 a kterou pak rozvinul v dalích svých pracích. V této kapitole
zpoèátku (4.1) vyjdeme právì z Fowlera a jeho koncepci doplníme o charakteristiky
dospìlé religiozity, jak je formuloval Gordon W. Allport.3
Dynamické pochopení lidské religiozity otevøe pastoraènímu poradci jiný psychologický - pohled na otázku sekt, ne byl navren ve 3. kapitole. V èásti 4.2 také
bude moci být uveden pojem sektáøství. Tímto pojmem se pak zabývá èást 4.3
a umoní tak pastoraènímu poradci pochopit okolnosti konverze do sektáøského
spoleèenství i dùvody setrvání v nìm. Jako poslední v této kapitole pak èást 4.4
pojednává o dalích skupinách, které se obvykle nenazývají sekty, ale v nich se
vyskytuje sektáøství podobné jako v sektách.
4.1

Vývoj religiozity a duchovní zralost

Zásluhu na zkoumání vývoje lidské religiozity má ji Sigmund Freud (1856-1939) svými
inspirativními vhledy do mechanismù psychosexuálního vývoje. Na Freuda navazují
dalí teoretikové psychického vývoje.4 Studie Erika H. Eriksona (1902-1995), pøedevím
Dìtství a spoleènost, 5 jsou výsledkem výzkumu souvislostí vývoje individua
a jeho spoleèenského okolí6 a obsahují i nìkolik podnìtù, které vycházejí ze souvislosti
tohoto vývoje s náboenstvím. Eriksonova konceptu osmi ivotních stádií, prací
Jeana Piageta (1896-1980) o kognitivním vývoji a o dalích tématech vývojové psychologie7 a prací Lawrence Kohlberga (1927-1987) o mravním vývoji8 vyuil James W.
Fowler (*1940) k formulaci teorie stupòù víry.9
Fowler zdùrazòuje, e vývoj religiozity probíhá v kontextu biologického, kognitivního, emocionálního a morálního vývoje.10 V souladu s Piagetem a Kohlbergem pak
pøedpokládá vývoj ve skocích (stupních), které se uskuteèòují tehdy, pokud je
rovnováný stav poruen krizí. Nerovnováha (disonance), která krizi provází, mùe
být odstranìna pøechodem na vyí stupeò. Na základì svých dlouholetých výzkumù rozèleòuje vývoj lidské religiozity do sedmi stupòù,11 jimi ovem - podobnì jako
u Kohlbergových stupòù morálního vývoje - nemusí projít zdaleka kadý èlovìk.
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Fowler pøiznává, e byl z rùzných stran kritizován pro nevhodnost pojmu víra,
ale pøesto trvá na tom, e neexistuje jiný koncept, který by drel pohromadì rùzné
navzájem provázané dimenze, které se týkají lidského poznání, hodnot, závazkù
a jednání, o nich vech musíme uvaovat souèasnì, pokud chceme porozumìt
vytváøení a udrování smyslu lidské existence.12 V tomto konceptu víry jako komplexu,
který umoòuje èlovìku nacházet smysl ivota, Fowler navazuje na teologické dìdictví
Paula Tillicha (1896-1965) a H. Richarda Niebuhra (1894-1942). Umoòuje mu zobecnit
vývoj víry pro kadé náboenské pøesvìdèení, a dokonce i pro ta pøesvìdèení, která
se deklarují jako nenáboenská èi protináboenská.
V pojetí víry vychází Fowler z Wilfreda Cantwella Smitha (1916-2000),13 který
odliuje tøi èasto smìované pojmy - víra, náboenství a náboenské pøesvìdèení.14
Fowler shrnuje Smithùv pøístup do nìkolika bodù, z nich první a nejdùleitìjí øíká,
víra, spíe ne náboenské pøesvìdèení nebo náboenství, je nejzákladnìjí kategorie
lidského hledání vztahu k transcendenci. Zdá se, e víra je obecný, univerzální rys
lidského ivota, pozoruhodnì podobný na vech místech pøes znaènou rùznost forem
a obsahù náboenské praxe a pøesvìdèení.15
Nultým stupnìm je pro Fowlera nediferencovaná víra. Jedná se o rané stadium,
které se vymyká monostem empirického výzkumu. Fowler pøedpokládá, e v pøedstupni, nazvaném nediferencovaná víra jsou semena dùvìry, odvahy, nadìje a lásky
nerozliitelnì smíchána a zápasí s pociovanými hrozbami oputìní, rozporù a deprivací v okolí dítìte.16
Pøechod k prvnímu stupni víry souvisí s rozvojem mylení a jazyka dítìte
a s pouíváním symbolù. Tento první stupeò je typický pro dìti ve vìku tøí a sedmi
let: Intuitivnì projektivní víra je fantazijní, imitativní fáze, v ní dítì mùe být silnì a
trvale ovlivnìno pøíklady, postoji, èiny a pøíbìhy viditelné víry primárního okruhu
dospìlých.17
Teprve rozvoj konkrétních mylenkových operací umoní dítìti pøeloit svou
zkuenost do pøíbìhu. kolní dìti, pro nì je druhý stupeò mýticko-literární víry
typický, proto vnímají pøedevím prostøednictvím vyprávìní a pøíbìhù. Mýtickoliterární víra je stupeò, na nìm èlovìk pøebírá pøíbìhy, pøesvìdèení a závazky, které
symbolizují jeho pøíslunost ke komunitì. Pøesvìdèení provázejí doslovné interpretace, jakými jsou morální pravidla a postoje. ... Epizodickou kvalitu intuitivnì-projektivní víry nahrazuje více lineární, více vyprávìcí konstrukce souvislostí a smyslu.
Pøíbìh se stává hlavním zpùsobem, jak záitkùm poskytnout jednotu a hodnotu.
Význam je ale vyprávìním jak nesen, tak i zajat; 18 konkrétní mylenkové operace
nedokáí oddìlit pøíbìh od jeho významu.
Tento druhý, mýticko-literární stupeò víry je pøedevím stupnìm kolního dítìte
(aèkoli nìkdy nalezneme tuto strukturu jako dominantní i v adolescenci a v dospìlosti).19 Na druhém stupni je egocentrické pojetí sebe-vìdomí rozíøeno o vnímání existence druhého èlovìka a jeho potøeb. Díky tomuto reciproènímu vnímání se vyvíjí
silný smysl pro spravedlnost. Èlovìk ale jetì není schopen z této reciproèní perspektivy odstoupit podobnì, jako není schopen vystoupit z proudu pøíbìhù a reflektovat je.
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K tomu, aby tato reflexe nastala, se musí pøímoèarost pøíbìhù zhroutit, co se
vìtinou stane s rozvojem formálních mylenkových operací. Právì abstraktní mylení
èlovìku umoní spatøit proud pøíbìhu jakoby ze bøehu. Krach doslovnosti a
jednoznaènosti bývá také zpùsoben konfliktem mezi rùznými, navzájem rozpornými
pøíbìhy (Fowler uvádí jako pøíklad rozpor biblické zprávy o stvoøení a evoluèní teorie).20
Schopnost hledìt na svìt perspektivou druhého èlovìka postupnì umoní hledání
smyslu a významu spíe v mezilidských vztazích ne v pøíbìzích. Tím je otevøena
cesta ke tøetímu stupni - synteticky konvenèní víøe.
Pøedpokladem pro synteticky konvenèní stupeò víry je schopnost vidìt sebe
oèima druhého. Se schopností formálních mylenkových operací vytváøet hypotézy,
øíká Fowler, se mùe vynoøit komplexní schopnost vytváøet hypotetické obrazy sebe
samého, jak mne vidí ostatní. To je samozøejmì mechanismus, jím se pøítel nebo první
láska stává mým zrcadlem.21 Toto zrcadlo nejenom odráí obraz èlovìka, ale èlovìk
na obraz v zrcadle reaguje, a to a u pøizpùsobením nebo odmítnutím. Ve vìku
dospívání (pubescence), který je nejnií vìkovou kategorií, na ní lze do tohoto
stupnì víry vstoupit, a také v následujícím období adolescence, se roziøuje okruh
reciprocity z rodiny na vrstevníky, pøedstavitele populární kultury apod. Vechna
tato zrcadla pøispívají k formování osobnosti toho, kdo do nich hledí, do té míry,
e se snaha naplnit oèekávání druhých mùe stát - jak Fowler pøipomíná - a tyranií.22
Na jiném místì Fowler øíká, e na tomto stupni je já konstituováno svými vztahy a
svými rolemi: Já jsem moje vztahy; já jsem moje role, pøipomíná.23
Hledání vlastního postavení, identity, je snazí, pokud se - jak píe Marie Vágnerová 24 - dospívající jedinec mùe uspokojivì vymezit pøísluností ke skupinì, tzv.
skupinovou identitou, která mu pomáhá pøekonat nejistotu v procesu osamostatòování. ... Tímto zpùsobem se sniuje individuální zodpovìdnost a zvyuje se pocit
sebevìdomí, sebejistoty a moci, které by jedinec jinak velmi pravdìpodobnì
nedosáhl.
Jiný psycholog, Pavel Øíèan, ovem upozoròuje, e hledání identity mívá
náboenskou povahu.25 Navíc hledání smyslu ivota a orientace ve svìtì se v tomto
období vyznaèuje potøebou takového obrazu svìta, který by umoòoval vytyèit jasný
smìr a vykroèit... K této konstelaci patøí mravní rozhodnost, pøedevím v posuzování
a odsuzování, ale také v nárocích na sebe sama...26 To vechno jsou faktory, které
èiní vìk pubescence a adolescence typickým prostøedím pro záitek konverze.27 V nìm
se zavruje spontánní tendence adolescentù, pøípadnì mladých dospìlých, kteøí
postupnì pøekonávají dìtskou mentalitu a duevnì i duchovnì se stavìjí na vlastní
nohy, tíhnou k dospìlosti...28 Konverze je tak výslednicí hledání identity, opory
skupiny, ochoty ke konformitì, snahy o osamostatnìní apod.
Okolnosti konverze a její dùsledky se samozøejmì velmi lií. Nìkdy se v odborné
literatuøe odliuje rychlá a postupná konverze,29 pøièem rychlá bývá nìkterými autory
povaována za dùsledek vymytí mozku (tato metafora je zde diskutována ve
2. kapitole) nebo za dùsledek psychické manipulace (v èásti 4.3). Rychlé konverze
ovem mohou být také nástrojem vyjádøení protestu proti ivotnímu stylu rodiny
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nebo spoleènosti a poèátkem tzv. radikálních odchodù.30 V následující èásti této
kapitoly uvidíme, e pøitalivým cílem radikálních odchodù jsou právì nová náboenská hnutí díky svému protestnímu postoji ke spoleènosti.31
Tøetí stupeò shròme Fowlerovými slovy: Na tøetím stupni synteticky konvenèní
víry se perspektiva èlovìka roziøuje za hranice rodiny. O pozornost si øíká øada sfér:
rodina, kola nebo práce, vrstevníci, ulice, média a snad i náboenství. Víra musí
poskytnout koherentní orientaci uprostøed této komplexní a rùznorodé kály zájmù.
Víra musí syntetizovat hodnoty a informace; musí poskytovat základnu pro identitu a
ivotní postoj.32
Tøetí stupeò typicky nastává a rozvíjí se v adolescenci, pokraèuje Fowler na
stejném místì, ale pro mnoho dospìlých se stává trvalým rovnováným stavem. ... Je
to stadium konformity v tom smyslu, e je pøesnì naladìno na oèekávání a soudy lidí,
kteøí jsou pro èlovìka významní, a e èlovìk jetì nemá dost pevné pochopení vlastní
identity a autonomních soudù, aby mohl vytvoøit a udrovat nezávislou perspektivu.
... Na tøetím stupni má èlovìk ideologii, více èi ménì konsistentní svazek hodnot a
pøesvìdèení, ale jetì ho nevystavil zkoukám a v urèitém smyslu si není vìdom
toho, e ho má. ... Autorita je umístìna do vykonavatelù tradièních autoritativních rolí
(pokud jsou vnímány jako osobnì hodnotné), anebo do souhlasu oceòované skupiny
bezprostøedních vztahù.33
Mnoho dospìlých mùe být - podle dlouhodobých Fowlerových výzkumù nejspíe pøiøazeno ke tøetímu stupni. Jedním z dùvodù rozíøenosti tøetího stupnì je
to, e ètvrtý stupeò -individuálnì reflexivní víra, - vyaduje kritickou reflexi
dosavadního systému víry, získaného na tøetím stupni a zpevnìného vazbou na
náboenskou skupinu a její autority. Tato reflexe pøináí novou kvalitu, ale z mnoha
dùvodù se lidé vyhýbají nebo vzdorují pozvání k tomu, aby jejich pøesvìdèení
a hodnoty byly více vìdomé a aby více vìdomá byla i jejich odpovìdnost za nì. Spíe
se znovu utvrzují ve své závislosti na vnìjí autoritì ...34
A dokonce - Fowler dále pøipomíná - ani relativizace zdìdìných pohledù na svìt
a hodnotových systémù 35 nemusí vdy znamenat pøechod ke ètvrtému stupni víry,
pokud èlovìk zùstává v zajetí spoléhání na externí zdroje autority. A naopak: ani
oputìní konsensuálních nebo konvenèních autorit nemusí umonit pøechod na ètvrtý
stupeò, pokud toto oputìní neprovází kritická sebereflexe vlastního hodnotového
systému.
Pøedpokladem výe zmínìné reflexe vlastní identity je, e si èlovìk pøipustí konflikt
mezi externí autoritou, která se velmi silnì rozvinula na tøetím stupni, a novì vznikající
a vyvíjející se zvnitønìnou autoritou. Toti, øeèeno Fowlerovými slovy, na tomto
stupni se oèekávání a soudy tìch, které èlovìk povauje za dùleité, postupnì stanou
zvnitønìnou èástí vlastní osobnosti. 36 Pokud dojde ke konfliktu mezi externí a
zvnitønìnou autoritou, rozvine se perspektiva tøetí osoby (oproti perspektivì, která
vidí sebe oèima druhého, typické pro synteticky konvenèní stupeò) tak, e èlovìk je
schopen vidìt sám sebe v síti svých konvenèních vztahù z perspektivy vnìjího
pozorovatele. Jak ji ale bylo øeèeno výe, tento krok je nároèný, protoe pøeruit
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tuto sí poukazem na kvalitativnì novou autoritu jedincova ivota a kritickým
zkoumáním sdílených pøesvìdèení a hodnot je jak pro onu osobu, tak pro její okruh
vztahù jako oputìní komunity.37
Nové je na autoritì její umístìní uvnitø èlovìka. Fowler píe: V tomto kvalitativnì
novém druhu autority a odpovìdnosti za sebe a za svùj pohled se jedinec zaèíná ptát:
Kdo tedy jsi, kdy nejsi definován tím, e jsi dcera toho a toho, syn toho a toho, anebo
manelka èi manel toho a toho? Jedinec se vyrovnává s otázkou: Kdo jsi, kdy nejsi
definován svou rolí v zamìstnání nebo kruhem pøátel? Zatímco døíve bylo já derivátem
jeho rolí a vztahù, nyní je konstituováno tak, e má role a vztahy, ale zcela se
neidentifikuje ani s jedním z nich.38
Nárokùm disonancí, které by mohly èlovìka pøivést na vyí stupeò v kadé oblasti
jeho osobnostního vývoje, je ovem moné se bránit. Øadu mechanismù, jak sníit
disonanci, a jak se tedy vyhnout krizi, která je pøedpokladem pøechodu na vyí
stupeò vývoje, popsal Leon Festinger v knize Kognitivní disonance z roku 1957.39
Mechanismy pøekonání duchovní krize, zpùsobené krachem oèekávání náboenské
skupiny s typickým konvenèním usuzováním, u døíve ukázal na pøípadu skupinky,
která se roku 1954 shromádila kolem Dorothy Martinové na základì její pøedpovìdi
katastrofální záplavy a slibu záchrany na kosmických lodích.40 Nechu èlovìka opustit
konvenèní uvaování a konvenèní morálku ostatnì ukazuje i kniha Ericha Fromma
s výstiným názvem Strach ze svobody.41
Ètvrtý stupeò víry - individuálnì reflektující víra - je podle Fowlera42 vyznaèen
dvojím vývojem. Za prvé je to vývoj vlastního já, které si døíve udrovalo svou
identitu díky kruhu tìch, kteøí jsou pro èlovìka významní. Tato identita u nemá
nadále být definována souhrnem rolí èlovìka v mezilidských vztazích, ale je od
ostatních oddìlena. Tyranie ostatních je silnì omezena: jejich soudy zùstávají
významné, ale autorita se na ètvrtém stupni víry pøesunula dovnitø osoby. Za druhé
vývoj na ètvrtém stupni víry pøináí dostatek síly ke kritické reflexi vlastní identity a
vlastního obrazu svìta.
Pøechod na ètvrtý stupeò se uskuteèòuje v mladí dospìlosti, ale èasto se objeví
a po tøicítce nebo ètyøicítce, a - jak ji bylo øeèeno - mnozí dospìlí ho dokonce
neproijí vùbec. Koreluje s kognitivní úrovní v mladé dospìlosti (od asi 20 do 35 let),
pro ni je charakteristické postformální mylení. Jak shrnuje Marie Vágnerová,43
postformálnì uvaující èlovìk je realistický, uvìdomuje si mnohoznaènost vìtiny
problémù a pøipoutí relativitu rùzných názorù i èasové omezení jejich platnosti. To
znamená, e akceptuje kognitivní nejistotu. Ze schopnosti ít s kognitivní nejistotou
vyplývá mení vázanost na bezpeèí, kterou døíve dodávala víra na synteticky
konvenèním stupni a bezvýhradná akceptace skupiny.
Také morální vývoj zpravidla dospívá - slovy Lawrence Kohlberga - od konvenèního usuzování k postkonvenènímu. Konvenèní morální úsudek se zakládá na
pøejímání dobrých a správných rolí, dodrování konvenèního poøádku a toho, co
oèekávají druzí44 a je typický pro mravnì schematické a konformní prostøedí. Pro
postkonvenèní morální úsudek se ovem toto øízené prostøedí stává do znaèné míry
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ji neuspokojujícím. Postkonvenèní morální hodnocení se toti zakládá na hodnotách
a principech, které jsou platné a pouitelné nezávisle na autoritì skupin èi osob, je
tyto principy zastupují, a nezávisle na vlastní identifikaci s tìmito skupinami.45
Kritické vidìní individuálnì reflektivního stupnì je pøekonáno na pátém stupni,
který Fowler nazývá spojující víra. Tento stupeò se podle Fowlera zøídka vyskytuje
pøed dosaením støedního vìku. Víra na pátém stupni je schopna vidìt svìt z rùzných
stanovisek souèasnì a být s tìmito stanovisky v dialogu tak, e nechává promlouvat
jedno s druhým spíe, ne aby je interpretovala. Pøijímá, e pravda má více rozmìrù,
a je si vìdoma toho, e kadý pokus o její vyjádøení je omezující. Nevzdává se své
tradice, ale je otevøená rozhovoru. Je schopna smiøovat zdánlivé protiklady a vytváøet
prostøedí, v nìm i ostatní mohou kultivovat svou identitu.
Èlovìk se na pøechodu ke spojující víøe, øíká Fowler, zaèíná smiøovat s napìtím,
které pøináí skuteènost, e k pravdì je nutné se pøibliovat z mnoha rùzných smìrù
a úhlù pohledu. Souèástí úcty k pravdì je to, e víra musí vydret napìtí mezi tìmito
mnohonásobnými perspektivami a odmítnout je tak nebo onak potlaèovat. V tomto
smyslu se víra poèíná smiøovat s dialektickými dimenzemi zkuenosti a se zdánlivými
paradoxy: Bùh je jak imanentní, tak transcendentní, jak vemohoucí, tak omezující
sám sebe, jak svrchovaný nad dìjinami, tak ten, kdo byl inkarnován a ukøiován.46
Jiným ústøedním rysem spojující víry, pokraèuje Fowler, je její orientace na to, co je
cizí. Protoe si je vìdoma relativity místa, jazyka a kultury, v ní je vyjadøována jeho
vlastní víra, èlovìk na spojujícím stupni víry se uèí pøistupovat s principiální
otevøeností k cizím pravdám o jiných náboenstvích a kulturních tradicích.47 Jak ji
bylo naznaèeno, neznamená to rozplynutí vlastního ne dost ukotveného pøesvìdèení,
ale naopak jistotu, e výsledkem mùe být nová hloubka a usmìrnìné vnímání pravd
své vlastní tradice.48
Já na pátém stupni zùstává, podle Fowlera,49 rozdìleno mezi své spojující poslání
a snahu zachovat své bytí. estý (resp. sedmý, pokud poèítáme i pøedstupeò)
a poslední stupeò, stupeò univerzální víry, pøekonává toto napìtí. Stává se inkarnací
imperativù absolutní lásky a spravedlnosti a zbavuje se vech sebeobranných
mechanismù. Tento stupeò se vyskytuje zøídka; bývá dosaen pøedevím lidmi, kteøí
pøekraèují lidská mìøítka normality. Stávají se proto èasto obìtí nepochopení.
Vemi stupni jsme sledovali proces vývoje vlastního já - od adualismu dítìte
a primární víry a egocentrismu intuitivnì projektivního stupnì jsme na kadém dalím
stupni sledovali stále se roziøující sociální perspektivu. Postupnì se okruh tìch,
kdo jsou významní pro jedincovu víru a jáství, roziøoval, a na spojujícím stupni
dosáhl daleko za hranice spoleèenské tøídy, národa, rasy, ideologické pøíslunosti
a náboenské tradice. V univerzální víøe dochází tento proces zavrení. ... Zdá se, e
u tìch lidí, kteøí pøecházejí od spojujícího do univerzálního stupnì víry, vidíme pohyb,
pøi nìm já vstupuje za sebe do nové kvality úèasti a zakotvení v Bohu nebo v Principu
Bytí. 50 Ti nemnozí lidé, kteøí dosahují tohoto estého stupnì víry, uzavírá Fowler,
ijí tak, jako by království Boí bylo mezi námi ji skuteèností. Vytváøejí tak ve svìtì
zóny osvobození a vykoupení, které nás ostatní stejnì tak ohroují, jako osvobozují.51
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Fowlerovy stupnì víry se staly inspirací pro dalí psychology a terapeuty. Z nich
je u nás patrnì nejznámìjí psychiatr Morgan Scott Peck (*1936), a to díky svým
knihám, pøeloeným i do èetiny.52 Peck rozliuje ètyøi stádia duchovního rùstu, která
nazývá chaoticko-antisociální, formálnì-institucionální, skepticko-individuální
a mysticko-komunitní.53 Z naeho hlediska je nejdùleitìjí, e Peckùv formálnìinstitucionální a skepticko-individuální stupeò zhruba odpovídá Fowlerovì synteticky
konvenèní, resp. individuálnì reflektivní víøe. Rozdíly mezi tìmito dvìma
nejdùleitìjími stádii Peck rozvíjí mnostvím pøíbìhù a postøehù; k Fowlerovi ovem
nic zásadního nepøidává.
Podobnì Peck s Fowlerem souhlasí v tom, e stupnì, stádia èi fáze duchovního
vývoje se týkají vech lidí, a je jejich náboenská pøíslunost jakákoli, anebo a jsou
dokonce bez této pøíslunosti. Zajímavé je, e kvalitu náboenství podle Pecka ukazuje
schopnost nìkterých z nich oslovit lidi na rùzných stupních duchovního vývoje: Ze
zkuenosti se domnívám, e ... postup spirituálního vývoje platí ve vech kulturách a
pro vechna náboenství. Opravdu, zdá se mi, e jedna vlastnost je charakteristická
pro vechna velká náboenství - køesanství, buddhismus, taoismus, islám, judaismus
i hinduismus - a to jejich schopnost promlouvat k lidem jak II., tak IV. fáze vývoje.
Proto se nejspí staly velkými náboenstvími. Jako by jejich slova mìla dvì odliná
vysvìtlení. Vezmìme si jeden pøíklad z køesanství: Jeí je mùj spasitel. Ve II. fázi je
to èasto vysvìtlováno tak, e Jeí je cosi jako královna víl, která mì vytáhne z bryndy,
pokud nezapomenu vzývat její jméno. A to je pravda. Pøesnì to udìlá. Ve IV. fázi je
Jeí je mùj spasitel vysvìtlováno jako Jeí mnì svým ivotem a smrtí nauèil, jak
ho mám následovat, abych doel spasení. A to je také pravda. Dvì naprosto odliná
vysvìtlení, dva naprosto odliné významy a obé je pravda.54
Zatímco Fowler se po vzoru Eriksona spíe soustøedil na otázku krizí, které èlovìka
mohou (aèkoli nemusí) podnítit k pøechodu na vyí stupeò duchovního vývoje,
Peck pokládá dùraz spíe na to, e vichni z nás si uchováváme známky z pøedelých
stádií stejnì, jako si uchováváme nae zakrnìlé slepé støevo. Nìkde dole v aláøi mé
osobnosti se skrývá úlomek z prvního stádia - Scott Peck, zloèinec - aèkoli ho nemám
v úmyslu pustit ven. Ovem jen proto, e o jeho existenci vím, mohu zhruba kadý
týden na møí jeho kobky pøidat dalí zámek.55
Z hlediska pastoraèní péèe je ovem výhodnìjí a patrnì i blií skuteènosti
nechápat duchovní vývoj jako cestu po schodech (zjednoduenì podle Fowlera) ani
jako hlídání pøízrakù pøekonaných fází v aláøi (zjednoduenì podle Pecka), ale spíe
jako soustøedné kruhy. Kolem støedu, v nìm je umístìno Já, je rozvíjen ná duchovní
potenciál. Kdo jednou v duchovním vývoji pronikl do vzdálenìjího bodu od støedu,
mùe se pohybovat v celém prostoru kruhu, který je tímto bodem urèen. Ve
svých lepích chvílích pøebývá a na okraji krunice, v krizových situacích (ohroení,
nejistoty, zmatkù) mùe své dosavadní limity buï pøekroèit a rozvinout svùj potenciál,
anebo se stáhnout blíe ke støedu, a zvolit tedy jednání podle sice ji pøekonaných, ale
stále ivých modelù.
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Model postupného roziøování duchovního potenciálu nám také pomùe snáze
se vyrovnat se skuteèností, e stupnì víry nejsou (a patrnì ani nemohou být) jasnì
definovány a ohranièeny, a to navzdory tomu (anebo právì proto), e Fowler a jeho
áci provedli øadu exaktních výzkumù. Pro praxi pastoraèního poradenství v oblasti
sekt a sektáøství je tedy vhodné doplnit obraz duchovního vývoje o jiné velké téma
vývojové psychologie, a toti o téma zralé (dospìlé) víry.
Ji dlouho pøed prùlomovým dílem Piageta (a tedy i Kohlberga a Fowlera) se jeden
ze zakladatelù psychologie náboenství, filozof William James (1842-1910) zabýval
otázkou zdravé a nemocné náboenské due ve svých pøednákách z let 1901 a 1902,
které pak vyly v knize Druhy náboenské zkuenosti (1903).56 Podobné téma
rozpracovali i dalí autoøi; mezi nimi se velkého ohlasu doèkal pøedevím profesor
psychologie na Harvardovì univerzitì Gordon W. Allport (1897-1967).
Allportovo úsilí bylo namíøeno pøedevím na otázku náboenské orientace, tedy
k odliení zvnitønìlého a vnìjkového náboenského proívání. Zatímco vnìjkové
náboenství se lehce stalo a doposud stává terèem kritiky obce psychologù pro
schopnost generovat psychické obtíe, a dokonce i nemoci, Allport chtìl obhájit
zvnitønìlou, zralou religiozitu jako prospìnou pro rùst osobnosti. Pøitom se pokusil
stanovit znaky zralé víry a on i jeho studenti a pokraèovatelé provedli øadu výzkumù,
v nich prokázali diametrální odlinost psychických i sociálních dùsledkù v pøípadì
vnìjí a zvnitønìlé religiozity.57
Pøi stanovení charakteristik zralé víry se Gordon Allport58 pokouí postupovat co
mono objektivnì, a tak vychází ze tøí primárních cest vývoje, které jsou otevøeny
kadému èlovìku ve smìru jeho rùstu: cesta roziøování zájmù (expandující já), cesta
odstupu a vhledu (objektivizující já) a cesta integrace (sjednocující já).59 Dochází
k esti znakùm zralé víry (náboenského sentimentu), které ale - jak zdùrazòuje nejsou nièím jiným ne speciální aplikací testù osobnostní zralosti pro náboenskou
oblast. 60
Zralá víra je podle Allporta nejprve diferencovaná, tj. schopná sebereflexe a sebekritiky. Ale nejenom to. Diferencovanost znamená i rozliování komponentù víry
(takových jako jsou napø. otázka svobody, modlitba, dobré skutky) a schopnost
uspoøádat tyto komponenty do systému, v nìm mají místo racionální i emocionální
vyjádøení víry a který koresponduje se systémem hodnot daného èlovìka.
Druhým znakem zralé víry je podle Allporta její autonomie. Zatímco nezralá víra je
zmítána napø. touhou po sebeospravedlnìní nebo po uspokojení tìlesných potøeb,
zralá víra je sama o sobì motivem. Zralá víra není pohánìna a øízena výhradnì impulsy,
strachem, pøáním; zralá víra má naopak tendenci spíe øídit a usmìròovat tyto motivy
k cíli, který není ji více urèován pouhým vlastním zájmem.61 Tím Allport nepopírá,
e víra mùe vyrùstat z tìlesných motivù, zralá víra je ale natolik dynamická, e nad
tìmito motivy postupnì pøebírá kontrolu a stává se funkènì autonomní. 62 Zatímco
nezralá víra je spíe sluhou jiných motivù,63 zralá víra má svou vnitøní sílu, take
Allport mùe øíci, e nejdùleitìjí ze vech rozdílù mezi nezralým a zralým náboenským
citem spoèívá v této základní odlinosti jejich dynamického charakteru.64
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Tøetí charakteristikou zralé víry je podle Allporta konzistentnost mravních postojù,
které tato víra vytváøí. Nezralá víra je schopna vyvolat mravní bouøe,65 ale není
schopna stálého, vyrovnaného vlivu, který znamená dlouhodobou zmìnu v mravní
orientaci svého nositele. Allport ovem pøiznává, e vztah mezi osobním náboenstvím
a mravností je velmi sloitý.
Ètvrtým rysem je chápající charakter zralé víry, který vytváøí základ pro toleranci.
Èlovìk ví, e ivot jeho samotného neobsáhne vechny moné hodnoty a vechny
aspekty smyslu. Také jiní lidé mají své elízko v ohni pravdy. Zralé náboenství vyjádøí
pøesvìdèení, e Bùh je, ale jen nezralé náboenství trvá na tom, e Bùh je pøesnì to,
co øíkám, e je.66
Zralá víra je ovem schopná nejenom pochopit jiné hodnoty a výsledky jiného
tázání po smyslu, ale také zakomponovat rùzné druhy lidské zkuenosti do smysluplného rámce. Allport tuto integraci pøirovnává k práci tkalce, který zpracovává rùzná
vlákna do pestrého harmonického celku. Pøíkladem úkolu, který v tomto smyslu stojí
pøed zboným moderním èlovìkem, je Allportovi vìda a její výsledky. Je na moderním èlovìku, tkalci, aby vzal vlákno vìdy a svázal ho s hodnotami a smyslem.
ádná vlákna nesmí být zavrena...67 Nebo jinými slovy (jak Allporta interpretuje
Holm68 ), zralý náboenský sentiment se neutíká ... k primitivním øeením, která
znásilòují realitu, ale je schopen integrovat rùzné výklady reality do harmonického
celku.
estým znakem zralé víry je podle Allporta její heuristický, nadìjný charakter.
Zralá víra si pøipoutí pochybnosti, ale pøesto mùe jednat celým srdcem, ani by
mìla absolutní jistotu.69 Hledí vpøed a její hnací silou je nadìje, která je ochotná i
riskovat. Zralá víra je fungující hypotéza. Její nositel ví, e pochybnost, která se jí
týká, je stále teoreticky moná.70
Na Allportovy testy vnìjí a zvnitønìné religiozity71 navázaly desítky psychologù
a téma náboenské orientace a jejích dùsledkù se stalo hlavním tématem psychologie
náboenství a do devadesátých let 20. století. Mezi Allportovými pokraèovateli se o
syntézu a novou formulaci dosavadních pøístupù roku 1990 pokusila Vicky Geniaová.72
Pátý stupeò v jejím schématu je nazván transcendentní víra a urèen deseti kritérii:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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transcendentní vztah k nìèemu vìtímu;
ivotní styl vèetnì morálky je konzistentní s duchovními hodnotami;
oddanost bez absolutní jistoty;
otevøenost duchovnì rozdílným hlediskùm;
zralá víra není naklonìna egocentrismu, magickému mylení a antropomorfickým pøedstavám Boha;
zralý duchovní pohled sestává jak z racionálního, tak emocionálního komponentu;
zájem o spoleènost a humanitární péèe;
zralá víra zkvalitòuje ivot a umoòuje rùst;
smysl a cíl ivota;

10.

zralá víra není závislá na zvlátním dogmatu, souboru èinností nebo na
náboenské struktuøe.73

Nìkteré dalí podnìty k tématu zdravé (køesanské) víry, které jsou dobøe známy
i u nás, pøinesl nìmecký pastoraèní psycholog Walter Rebell. Stanovil tato kritéria
duevnì zdravé víry:74
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zdravá víra pøispívá k rozvoji osobnosti;
podporuje harmonické vztahy s druhými lidmi;
vyznaèuje se otevøením pro ivotní skuteènosti;
nevzbuzuje strach;
uschopòuje k pluralitní toleranci;
udruje si postoj hledání;
má individuálnì rozdílnou míru tvùrèí síly;
dává prostor pro humor a slavení.

Isidor Baumgartner tato kritéria cituje a staví s nimi do kontrastu náboensky
vadné postoje. Mezi nimi najdeme øadu tìch, s nimi se ve zvýené míøe setkáváme
v nových náboenských hnutích, zvlátì tìch, o nich hovoøíme jako o sektách.
Baumgartner jmenuje napøíklad:
-

zarputilý zápas o bezhøínou svatost;
nenávist vùèi jinak smýlejícím;
pøehnaný strach z Boího soudu, trestu a konce svìta;
bludné náboenské mylenky;
duchovní nátlak (zákonictví);
náboenské výklady budoucnosti (výpoèty konce svìta);
náboenské blouznìní;
pøemrtìný strach z prohøeení;
náboenská touha po moci a uplatnìní;
umrtvování tìla pøehnanou askezí;
útìk pøed svìtem;
neschopnost lásky;
popírání ivota;
okultní praktiky aj.75

Téma zdravé a nezdravé víry èi stupòù víry by samozøejmì mohlo být dále
rozvíjeno. 76 Ale po rychlém seznámení se základy Fowlerova a Allportova konceptu
a s nìkolika dalími podnìty shrneme tuto èást kapitoly konstatováním, e pro
pastoraèního poradce v oblasti sekt a sektáøství je dùleité mít v rozhovoru s kadým
typem klienta na pamìti dynamiku vývoje lidské religiozity. Jak øíká ji výe (ve
2. kapitole) citovaný Eugene Kelly, vývojová perspektiva v porozumìní duchovnosti
a náboenství pøipravuje poradce na to, aby pøistoupil ke klientovì religiozitì nikoli
jako ke statickému souboru internalizovaných pøesvìdèení, ale jako ke stále pokra107

èujícímu transformaènímu procesu s potenciálním významem pro celkový vývoj
klientovy osobnosti. 77
Skuteènost, e lidská víra mùe nabývat rùzné kvality a e se bìhem ivota
dynamicky rozvíjí, poskytuje základ pro pastoraèní optimismus i pro nepøedpojaté
pochopení role, kterou v ivotì èlovìka mùe sehrát náboenská skupina, zvlátì ta
se sektáøskými rysy. Z tohoto hlediska je nejdùleitìjí pochopení rozdílu mezi tøetím
a ètvrtým stupnìm víry (podle Fowlera) a obtíí pøi pøechodu mezi tìmito stupni.
Následující èást se proto vìnuje problematice nových náboenských hnutí a sektáøství
právì pod tímto zorným úhlem.
4.2

Nové náboenské hnutí z hlediska vývoje religiozity

Charakteristiky nového náboenského hnutí (jak byly popsány v èásti 3.3) ukazují, e
náboenská skupina v tomto postavení ve spoleènosti je velmi pøíhodná pro duchovní
ivot na tøetím stupni ve vývoji religiozity,78 který Fowler popisuje jako synteticky
konvenèní víru (viz výe 4.1).
Bezprostøední vztahy, poèetní omezenost a pøedevím spoleèný intenzivnì
proívaný zájem objevit novou cestu spasení, projít ji a pøíp. nabídnout dalím lidem,
vytváøejí ideální rámec pro to, aby èlovìk získal zrcadla, která mu v této fázi jeho
kognitivního vývoje umoní sebepochopení. Spoleèné úsilí pod tlakem kairofilního
uèení, sdílené hodnoty a vzájemná blízkost èlenù skupiny dávají nadìji, e tato zrcadla
budou pro daného èlovìka velmi pøíznivì naklonìna, a e v nich tedy bude moci
spatøit sebe v podobì, která se blíí ideálu.
Je jistì moné hovoøit u nových náboenských hnutí (zvlátì nìkterých) o tzv.
bombardování láskou a podezírat jejich èleny ze zámìrného vytváøení láskyplného
prostøedí za úèelem získání nových konvertitù, ale daleko jednoduí vysvìtlení
zdánlivì a nepøirozenì láskyplného prostøedí je právì vzájemné nastavování pozitivních obrazù. Takové prostøedí samozøejmì stìí uspokojí èlovìka na niím
kognitivním stupni (a na mýticko-literárním stupni víry) a patrnì bude velmi kriticky
reflektováno èlovìkem na ètvrtém stupni Fowlerovy stupnice; ale pro tøetí stupeò
(a zvlátì pro pøechod na nìj) je velmi lákavé.
Pro pozitivní obraz sebe sama je dále ádoucí, aby tento obraz nebyl zpochybòován
jinými zrcadly. To je velmi dobøe moné zajistit odstínìním jakýchkoli jiných vlivù,
a tedy tím, co bylo v èásti 3.3 popsáno jako výluènost nového náboenského hnutí,
podepøená jeho ibbolety, uzavøenost pøed disonantními informacemi, ostré hranice
mezi my a oni apod. Ostatnì i ploné odsuzování nejbliích pøíbuzných a pøátel
jako i odsuzování pøedelého zpùsobu ivota a (èasto i rituálnì provedený) rozchod
s ním jsou snadno vysvìtlitelné právì jako neochota znepokojovat se zrcadly,
která by mohla pøinést jiný ne ideální obraz.
Touto základní charakteristikou zrcadlového vnímání sama sebe na tomto stupni
kognitivního a duchovního vývoje je snáze pochopitelná i charismatizace vùdcovské
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osobnosti a pøedání nezvykle vysoké míry osobních rozhodovacích pravomocí do
jejích rukou. Právì s vùdcovskou osobností je vzájemné nastavování zrcadel nejvíce
úèinné a nejvíce pùsobící na sebepojetí a sebepochopení jednotlivce. Pøisoudit tomuto
vùdci charisma pak zákonitì znamená pøisoudit odraz tohoto charismatu i sobì.
A èím vìtím svìtlem bude takto charismatisovaný vùdce obklopen, tím vìtí a silnìjí
odlesk dopadne i do zrcadla jednotlivce. Síla jeho autority je pak dána jeho mocí
stimulovat jednotlivce pomocí míry svìtla, dopadajícího do jeho zrcadla. Pokud
je sebepojetí jednotlivce závislé na jeho obrazu v zrcadlech (jak tomu je na tomto
tøetím stupni víry), není pøekvapující jeho závislost na vùli charismatizovaného vùdce.
Na pozadí potøeb synteticky konvenèní víry pochopíme i konformitu, která je pro
pøísluníky nových náboenských hnutí typická. Projevuje se ve dvou znacích, jimi
se èasto nová náboenská hnutí také charakterizují: ve fundamentalismu79 a v nekritickém nadení (entusiasmu).80 Projevem nekritického entusiasmu je totální nasazení,
které podøizuje vechny ivotní potøeby touze pracovat ve prospìch víry (anebo
skupiny, ji víra spojuje). Extrémním pøípadem konformního jednání, v nìm se
fundamentalismus a nekritický entusiasmus setkávají, je pak fanatismus.
Fundamentalismus je - jak výstinì napsal orientalista Lubo Kropáèek - pojem
s rozostøenými obrysy.81 Kvùli jeho inflaènímu populárnímu pouívání je tìko nalézt
pøijatelnou definici, ale s Kropáèkovou minimální charakteristikou lze jistì souhlasit:
Fundamentalismus se zakládá na strohém pøesvìdèení o majetnictví pravdy. Vyznaèuje se neústupností, nesnáenlivostí a tvrdostí srdce.82
Jistì, e pøíèinou fundamentalistického postoje u jednotlivce je jeho (momentální
nebo trvalá) neschopnost vyrovnat se s vícerozmìrností pravdy, právì tak je ale
fundamentalismus srozumitelnou a jasnì viditelnou vstupenkou do spoleèenství.
Právì v otázkách uèení, které jsou v tom kterém dìjinném období diskutovány (v
urèitých obdobích to mùe být napø. doslovná závaznost svatých písem, v jiném
období nìco jiného), mùe jednotlivec velmi pøesvìdèivì své náboenské skupinì
dokázat svou loajalitu a svou pøíslunost k ní.
Konformita se projevuje i spoleènì sdíleným entusiasmem, který vede nejen
k nekritickým postojùm, ale i k nereflektované míøe nasazení. Totální nasazení sice
mùe být formou protestu lidí, kteøí se nechtìjí spokojit se ivotem, jen nevyaduje
pøíli mnoho úsilí, ale èasto je spíe projevem touhy zavdìèit se pøísluníkùm nového
náboenského hnutí a zaslouit si jejich pøijetí a schválení. Jak velmi dobøe ukazuje
Rosabeth Kanterová,83 míra nasazení je urèena mechanismy ztrát a odmìn, pøièem
ztráty jsou na stranì jednotlivce a jeho vazeb mimo skupinu, odmìny na stranì skupiny
a posílení jednotlivcovy pøíslunosti k ní.
Touha podat dùkaz vlastní loajality nebo zkouka loajality jejích pøísluníkù ze
strany náboenské skupiny mohou vést a k projevùm fanatismu. Právì ve fanatismu
se setkává entusiasmus s fundamentalismem a motivy sebepotvrzení s motivy vyjádøení posílení skupinové identity prostøednictvím loajality. Günter Hole definuje
fanatismus jako osobnostní strukturou spoluurèené, na omezené obsahy a hodnoty
vztaené osobní pøesvìdèení s vysokým stupnìm identifikace, které je udrováno
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nebo sledováno se znaènou intenzitou, stálostí a dùsledností. Trvá neschopnost
dialogu a kompromisu s jinými systémy a lidmi, se kterými se bojuje jako s vnìjím
nepøítelem nasazením vech prostøedkù a v souladu s vlastním svìdomím.84
Nová náboenská hnutí (jejich nìkteré charakteristiky jsme v pøedchozích
odstavcích znovu pøipomnìli) jsou tedy typickým, aèkoli pochopitelnì zdaleka ne
jediným místem, na nìm je moné realizovat tøetí stupeò víry podle Fowlerova
konceptu (synteticky konvenèní víru). Mohou se proto stát cílem mladých lidí, jim se
roziøuje obzor, doposud vyplnìný pøevánì rodinným prostøedím, ale i starích lidí,
kteøí po nìjakém ivotním otøesu trpí rozbitím základních pøedstav a hledají souhlas
skupiny pro to, aby si mohli utvoøit nové a syntetizovat je.
Zdá se, e v posledních desetiletích se podíl mladých lidí na celkovém poètu tìch,
kdo nová náboenská hnutí tvoøí, zvìtuje.85 Dùvodem je patrnì to (jak píe Erikson),
e adolescence a stále zdlouhavìjí výuka na støední kole a gymnáziu mùe ... být
povaována za psychosociální moratorium: období sexuálního a kognitivního zrání
s dosud schvalovaným odkladem definitivních závazkù. Zajiuje relativnì volný
prostor pro experimentování s rolemi.86 Prostøedí nového náboenského hnutí tak
mùe mladému èlovìku poskytnout odklad vlastního øeení dospìlosti.87 Jak ovem
upozoròuje Øíèan (s výslovným odkazem na sekty), nìkdy je obtíné odliit
adolescentní moratorium, po nìm vývoj bude moci normálnì pokraèovat, od
povahového vyhraòování smìrem k psychopatii.88
Hodnotnou poznámku, kterou je mono vztáhnout na situaci, kdy prostøedí
synteticky konvenèní víry vyhledají lidé, kteøí jsou starí ne mladí dospìlí, uèinil Erik
H. Erikson ve svých úvahách o totalitarianismu:89 Musíme tedy pøedpokládat
psychologickou potøebu totality bez dalího výbìru èi zmìny, a to i tehdy, kdy tato
totalita znamená oputìní velmi ádané celistvosti. 90 Øeèeno jednou vìtou: pokud
èlovìk z dùvodu náhodných nebo vývojových zmìn ztratí esenciální celistvost,
restrukturalizuje sebe a svìt tím, e se uchýlí k tomu, co mùeme nazvat totalismem.
Zdùraznìme, e by bylo moudré zdret se toho, abychom toto povaovali za pouhou
regresi nebo infantilní mechanismus. Je to alternativní èi primitivnìjí zpùsob, jak se
vyrovnat se záitkem, a proto má - pøinejmením v pøechodových stádiích - jistou
hodnotu pro pøizpùsobení se a pro pøeití. Patøí to k normální psychologii.91
Pastoraèní poradce tedy jistì mùe ocenit prostøedí nového náboenského hnutí,
nebo je schopno poskytnout lidem na urèitém stupni kognitivního a duchovního
vývoje anebo v urèité ivotní situaci monost stabilizace a rùstu.92 Zøetelným pøíkladem tohoto pozitivního pùsobení nových náboenských hnutí jsou lidé, kteøí bojují
se závislostí a jim prostøedí synteticky konvenèní víry prospívá.
Tento chápavý postoj k novým náboenským hnutím jako ke spoleèenstvím
synteticky konvenèní víry je dobré si podret i pøi rozvaování o motivech, které
vedou ke konverzi do nich. Rozsáhlá literatura o konverzích do nových náboenských
hnutí èasto zdùrazòuje relativní deprivaci konvertitù.93 Pøi vzniku nových náboenských hnutí v 19. století jistì hrála roli pøedevím ekonomická deprivace,94 snad
skuteènì v tom smyslu - jak napsal Pope, - e sekty nahrazují spoleèenský status
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náboenským statutem.95 Glock a Stark rozliují ekonomickou, sociální, fyzickou,96
etickou a psychickou deprivaci a dokazují, e na základì tìchto deprivací vznikají
rùzné typy náboenských skupin: sekty, církve, uzdravovací hnutí, reformní hnutí,
resp. kulty.97 Oba - Glock i Stark - v dalích pracích deprivaèní teorii rozvíjejí. 98
Deprivaèní teorie je samozøejmì tøeba brát v úvahu, ale vdy je dobré zmìnit
perspektivu od deprivované obìti nového náboenského hnutí k èlovìku, jej krize
(disonance èi nerovnováha) dovedla na tøetí stupeò víry. Dùvodem náhlých konverzí
do nových náboenských hnutí a radikálních rozchodù s dosavadním zpùsobem ivota
toti není ani tak pøíklon k jakékoli doktrínì, ale spíe srozumitelné a s autoritou
komunikované odpovìdi na adeptovy souèasné existenciální otázky99 a autentický
zpùsob ivota a kvalita spoleèenských vztahù, které konvertité v tìchto protestních
náboenských skupinách (alespoò zpoèátku) nacházejí.100
Lze proto souhlasit s Bainbridgem, kdy øíká, e sociologie náboenství pøed
desítkami let pøedpokládala, e to mohou být jen zvlátní a intenzivní frustrace spolu
s extrémní relativní deprivací, které mohou motivovat k pøipojení ke skupinì s vysokým napìtím vùèi spoleènosti. Nyní se ale mnoho vìdcù ze spoleèenských oborù
domnívá, e relativní deprivace není vùbec nutná pro vstup do náboenských
spoleèností, které jsou kulturnì nové. Moná to je tak, e v minulosti byla nová
náboenství povaována za tak deviantní, e jen velmi neobvyklé motivace byly
dostateèné k tomu, aby èlovìk odmítl vùli spoleènosti a pøipojil se k nìkterému z nich
nebo ho zaloil. Ale v moderní pluralistické spoleènosti, kde novinky veho druhu
jsou pro rùzné skupiny atraktivní, je relativnì jen malá spoleèenská sankce za pøipojení
k novému náboenství. V takových kosmopolitních podmínkách mùe být otázka
napìtí a deprivace nedùleitá. 101
Pokud oproti deprivaci zdùrazòujeme u konvertitù do nových náboenských hnutí
hlavnì jejich touhu po víøe na tøetím, synteticky konvenèním stupni, neøíkáme tím, e
jejich konverze byla uvìdomìlá, plnì informovaná a dobrovolná v nejirím smyslu
slova. Konvertité do nových náboenských hnutí jsou zajisté èasto vystaveni
psychické manipulaci. Ale psychická manipulace (jak o ní bude pojednávat èást 4.3)
není vemocná metoda (aèkoli nìkdy nabývá velmi sofistikovaných podob), nýbr je
úèinná pøedevím v pøípadì toho, kdo se (jistì neuvìdomìle) nachází v nerovnováném stavu a komu tato manipulace slibuje poskytnout rovnováhu.
Fowlerovy stupnì víry nám dovolují nejen lépe pochopit okolnosti konverze do
nového náboenského hnutí a setrvání v nìm v entusiastickém a fundamentalistickém
modu, ale jsou uiteèné i pro pochopení dalího vývoje, který jedinec v rámci nového
náboenského hnutí proívá. Je toti pravdìpodobné, e v novém náboenském hnutí
se èasem vyskytnou lidé, kteøí jsou pøipraveni k pøechodu na ètvrtý stupeò víry,
individuálnì reflexivní stupeò. Jistì to nebudou vichni (rùzné náboenské skupiny
se velmi lií v prostoru pro rùst, který svým pøísluníkùm poskytují), ale je pravdìpodobné, e nìkteøí ano. Duchovní vývoj jednotlivce, který ho na práh tohoto ètvrtého
stupnì pøivedl, probíhá v kontextu jeho biologického, kognitivního, emocionálního
a morálního vývoje (tedy v kontextu, který jsme naznaèili na zaèátku této kapitoly).
Nìkolik typických souèástí tohoto kontextu zde uvedeme.
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Biologický vývoj se u jednotlivých pøísluníkù nového náboenského hnutí mùe
projevit napø. tak, e postupnì ztratí energii pracovat do úmoru pro naplnìní poslání
nového náboenského hnutí. Svìdectví jejich pøísluníkù o misijní èinnosti nebo
fyzické práci v rozsahu 14 - 18 hodin dennì nejsou výjimeèná,102 a to ani v pøípadech,
kdy takové vypìtí trvá nìkolik mìsícù a není pøerueno volnými dny. Takové nasazení
není mono udret stále a - pokud nemá dojít k vyhoøení z únavy - musí být èasem
vystøídáno jinou formou zapojení do aktivit náboenské skupiny. Pokud nejsou ti,
jejich energie ochabla, donuceni nové náboenské hnutí opustit (jak se v nìkterých
extrémních pøípadech dìje), díky nim nevyhnutelnì vzniká uprostøed nového náboenského hnutí enkláva meního nasazení.
Stejnì tak v kognitivním vývoji mùe dojít ke zmìnì místa nìkterých hodnot,
napø. ochoty vìnovat pracovní nasazení bez nároku na odmìnu nebo jen s minimálním
kapesným. Nezitnost a obìtavost pøísluníkù nových náboenských hnutí navíc
mùe být konfrontována s nepøimìøeným komfortem ve vyích patrech novì vznikající
hierarchie nebo s nehospodárným vyuitím tìch prostøedkù, které jim byly odepøeny.
Výsledkem pak mùe být zájem o ty pozemské záleitosti, které zpoèátku odsuzovali
jako neduchovní a nepodstatné, napø. o zdravotní a dùchodové pojitìní.
Dùleitìjí zmìna hodnot bývá spojena s touhou po rodinném ivotì. Tato zmìna
ivotních priorit v dùsledku stoupajícího vìku - zdá se - zaskoèila napø. zakladatele
hnutí Hare Krina, indického duchovního uèitele Prabhupádu. Aèkoliv své následovníky vedl k celibátnímu, tzv. brahmaèárínskému stavu a aèkoliv tento stav je napø.
v èeské poboèce tohoto hnutí silnì doporuèován, podle kvalifikovaných odhadù
dnes minimálnì 80% pøísluníkù tohoto hnutí vstupuje do manelství. 103
Mravní vývoj pøináí více spoleèenské odpovìdnosti, napø. odpovìdnosti za
staré rodièe èi za výchovu a vzdìlání dìtí. Od veobjímající touhy pomoci celému
lidstvu, která se v novém náboenském hnutí ale zpravidla nedostane za hranice
proklamací, se vlivem morálního vývoje u jednotlivcù mùe pøesunout tìitì k
záleitostem okamité a konkrétní pomoci.
Vechny tyto a jistì mnohé dalí zmìny ve vývoji èlovìka korespondují s jeho
duchovním vývojem. Jak u bylo øeèeno výe, tento vývoj se mùe dostat do rozporu
s prostøedím, které pøedpokládá a vyaduje konformitu. Øada pøísluníkù nových
náboenských hnutí je proto po urèité dobì sama opoutí, nebo toto náboenské
prostøedí osobnostnì a duchovnì pøerostou. Pozdìji také bude pøipomenuto, e to
bývají zejména ti, jim okolí laskavým a chápajícím pøístupem tento vývoj usnadní.
S výjimkou tzv. efektu otáèivých dveøí (zmínìného v èásti 3.5) má takový jednotlivcùv vývoj vliv i na celé nové náboenské hnutí, a to zvlátì v pøípadì, pokud
v nìm tento jednotlivec setrvá. Není neobvyklé, e se k novému náboenskému hnutí
pøipojí nevyzrálá osobnost s témìø infantilní religiozitou, vyspìje uprostøed nìho
a buï ho opoutí jako nedostaèující, nebo svým setrváním tím více pøispìje k jeho
zmìnì. Nevyhnutelným dùsledkem pøebývání více takových jednotlivcù v novém
náboenském hnutí je toti jeho denominalizace. Souèástí tohoto procesu je poskytnutí
prostoru k duchovnímu (ale i kognitivnímu, emocionálnímu a morálnímu) rùstu.
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Ovem stejnì jako ve 3. kapitole z hlediska sociologie náboenských skupin
musíme i z hlediska vývojové psychologie pøipustit, e proces denominalizace není
pro nové náboenské hnutí automatický ani snadný. Získávání prostoru pro
individuálnì reflektivní víru v prostøedí nového náboenského hnutí toti do znaèné
míry postupuje proti skupinovému zájmu. Jak pøipoutí ji mnohokrát výe citovaný
Fowler, v mnoha ohledech náboenské instituce fungují nejlépe, pokud jsou tvoøeny
lidmi, jejich vìtinu lze nejspíe popsat tøetím stupnìm,104 tedy synteticky konvenèní
vírou.
Velmi tedy záleí na náboenské skupinì, zda odolá pokuení snait se fungovat
nejlépe za cenu omezení moností duchovního vývoje svých pøísluníkù. Zda èlovìk
opravdu uèiní krok do individuálnì reflexivního stupnì, záleí v kritické míøe na
charakteru a kvalitì ideologické skupiny, øíká Fowler105 a pokraèuje: Mnohé
náboenské skupiny ... prosazují konvenènì pojatý systém víry, kdy posvìcují
setrvávání v závislosti na vnìjí autoritì a odvozené skupinové identitì tøetího stupnì
víry.106
Z jiné strany tak pøicházíme k paralelnímu konstatování jako ve 3. kapitole. Tam
jsme shledali nebezpeèí nikoli v samé existenci nových náboenských hnutí, ale
v pøekákách, které jsou nìkdy jimi samotnými nebo vìtinovou spoleèností kladeny
na jejich cestì ke spoleèensky respektované denominaci. Podobnì není nic znepokojivého na roli nových náboenských hnutí, kterou hrají pøi poskytování Fowlerova
tøetího stupnì duchovního vývoje a pokud døíve èi pozdìji vytvoøí prostor pro
duchovní rùst svých pøísluníkù na ètvrtý stupeò a snad i na vyí stupnì. Znepokojivá
situace mùe nastat tam, kde takové hnutí svým pøísluníkùm brání v dosaení
individuálnì reflexivního stupnì víry (podle Fowlera) a v dosaení zdravé náboenské
orientace (podle Allporta a dalích). Toto bránìní jde ruku v ruce s omezováním jejich
kognitivního, emocionálního a morálního vývoje. Pravdìpodobným dùvodem této
meniny nových náboenských hnutí v bránìní pøirozenému vývoji svých pøísluníkù je to, e tento vývoj povauje za ohroující z hlediska efektivity svého fungování
èi z hlediska postavení svého vùdce èi vùdcù.
Toto pojetí do urèité míry koresponduje s bìnými psychologickými definicemi
tzv. sekt, ale díky Fowlerovì teorii duchovního vývoje míøí pøece jen ponìkud jinam.
Psychologické definice toti zdùrazòují pøedevím autoritáøské, ba a totalitní prostøedí
tzv. sekt, manipulovatelnost a závislost èlenù, vysoký stupeò soudrnosti sekty
v dùsledku konformity, angaovanost jejích èlenù, vìdomí jejich odlinosti od okolí
apod. Chybí jim ovem nadìjný dynamický rozmìr, který vyplývá ze skuteènosti, e
tøetím stupnìm duchovní vývoj nemusí konèit.
Jako pøíklad psychologických definic mùeme uvést amerického psychiatra Marca
Galantera, který ovem radìji ne pojem sekta (resp. kult) pouívá pojem charismatická skupina. 107 Ve své známé knize Sekty: víra, uzdravování a donucování108
z roku 1989 uvádí ètyøi psychologické elementy, které sekty charakterizují. Podobnì a
snad ponìkud výraznìji, je pøipomíná o nìkolik let pozdìji takto: Existují ètyøi aspekty,
které se zdají být konstitutivními charakteristikami charismatických skupin. Tyto rysy
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se objevují v náboenských skupinách, politických skupinách a v mnoha jiných
institucích, které udrují autoritu prostøednictvím pøíbuzných postupù skupinové
psychologie. Èlenové takových skupin typicky (a) lnou ke konsensuálnímu
vìrouènému systému, (b) udrují si vysokou míru sociální soudrnosti, (c) jsou silnì
ovlivnìni normami skupinového chování a (d) pøisuzují charismatickou nebo boskou
moc skupinì nebo jejímu vedení. 109
Také francouzský psychiatr Jean-Marie Abgrall hovoøí o donucování. Vytváøí
dokonce zvlátní kategorii koercitivní (donucovací) sekta.110 Jeho dìlení na sektu
a koercitivní sektu ukazuje, e si je vìdom skuteènosti, e nikoli kadá náboenská
skupina, veøejností oznaèovaná jako sekta, pouívá donucovací mechanismy. Ve shodì
s tím, co bude øeèeno v následující èásti této kapitoly, Abgrall tvrdí, e hlavním
nástrojem donucování je pak psychická manipulace.111
Psycholog Michael D. Langone, který se dlouhodobì vìnuje tzv. sektám ve
výstupovém poradenství (více o nìm v 2.2), dochází k následující definici: Sekta je
skupina nebo hnutí, které do významné míry (a) vykazuje velkou nebo nepøimìøenou
oddanost nebo zbonou úctu nìkteré osobì, mylence nebo vìci; (b) pouívá metody
reformy mylení k tomu, aby pøesvìdèila, øídila a socializovala èleny (tj. integrovala je
do zvlátního skupinového vzorce vztahù, víry, hodnot a èinností); (c) systematicky
vytváøí v èlenech stavy psychické závislosti; (d) vyuívá èleny k plnìní zámìrù vùdce
a (e) zpùsobuje psychickou újmu èlenùm, jejich rodinám a jejich spoleèenství.112
V èeském prostøedí je slyitelné pøedevím pojetí Prokopa Remee, podle nìho je
sekta totalitní náboenská skupina. 113 V døívìjí práci nazývá sektu informaèní
virózou, která naruuje individuální identitu èlovìka.114 Informaèními viry Reme
rozumí balíky vysoce agresivních informací. Pro výkon své totality èi pro naruení
individuality èlovìka pouívá sekta mentální programování (o tomto pojmu se zmíníme
jetì v èásti 4.3). Výsledkem programování je absolutní závislost na vùdci sekty.
V tomto bodì Reme odkazuje na polského filosofa J. M. Bocheñskiho, podle nìho
jsou sekty náboenské nebo parareligiózní spoleèenství, která se vyznaèují tím, e
jejich pøísluníci povaují vùdce sekty, svého guru za bezpodmíneènou autoritu,
zároveò epistémickou i deontickou. ... výroky guru jsou povaovány za boské zjevení,
jeho pøíkazy za absolutnì zavazující svìdomí atd. 115
Silnou autoritu a pevnì sjednocující doktrínu zdùrazòuje i psycholoka Marie
Vágnerová ve Psychopatologii pro pomáhající profese.116 Nejprve uvádí definice
z hlediska teologie, sociologie a kulturní antropologie. Z pohledu sociální psychologie, uzavírá odstavec o definicích, jde o totalitním zpùsobem organizované
skupiny s pevnou ideologií. 117 Na dalích stranách pak hovoøí o motivech vstupu
do sekty, vzniku závislosti, okolnostech odchodu apod., tedy o tématech, která jsou
zmínìna i v následujících èástech této práce.
Olomoucká psycholoka Jaroslava Králová píe, e sektu lze chápat jako skupinu
izolující se od nìjakého hnutí nebo spoleènosti vùbec a hlásající dogmaticky urèité
názory. Na èele stojí vìtinou silná charismatická osobnost. Vyaduje se absolutní
poslunost vùdci a vedení.118
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Uvedená (a mnohá dalí) psychologická pojetí dobøe ukazují na znaky, které se
obvykle pøisuzují skupinám, oznaèovaným jako sekty. Tato pojetí jsou ovem - podle
naeho názoru - velmi statická. Konstatují autoritáøství a závislost, ale neberou v úvahu, e na urèitém stupni vývoje osobnosti není závislost na autoritì neobvyklá ani
kodlivá. Rovnì nevysvìtlují skuteènost, e nìkteøí lidé v této závislosti dlouhodobì
(a èasto s velkou mírou osobní spokojenosti) zùstávají. Vímají si - jistì správnì spíe toho, e kvùli mechanismùm radikalizace, popsaným zde ve 3. kapitole, mùe
tato závislost nabýt a sociálnì patologických, a dokonce spoleèensky nebezpeèných
rozmìrù, ale pomíjejí skuteènost, e závislost je v urèitých situacích pøirozená, a
dokonce prospìná.
V koncepci, kterou navrhujeme v této kapitole a která chápe, e nìkteré náboenské skupiny brání svým pøísluníkùm v dosaení duchovní zralosti a vyích stupòù
Fowlerovy kály, je naproti tomu prostor pro zachycení dynamiky vývoje osobnosti.
Není toti moné zapomenout, e i tzv. sekty odpovídají na náboenské potøeby, které
je moné uspokojit právì na tøetím stupni duchovního vývoje a na korespondujících
stupních kognitivního, emocionálního a mravního vývoje. Zdá se, e sekty poskytují
- pøinejmením na èas - uspokojení ... ideologického hladu stejnì tak jako úlevu od
vnitøního zápasu s nejednoznaèností, správnì pøipoutìjí Ungerleider s Wellischem119 a upozoròují tak pastoraèního pracovníka na nutnost chápat té pozitivní
roli, kterou mùe skupina, oznaèená jako sekta, hrát. 120 Problém toti není ve vytváøení podmínek pro dosaení tøetího stupnì Fowlerovy kály (to mùe být velmi
pozitivní), ale v tom, e nìkterá skupina nedovoluje svému èlenu tento stupeò pøekroèit.
Tomuto pøekroèení brání navzdory kodám, které to mùe pøinést - u jednotlivce
v jeho osobnostním vývoji, u celé skupiny tím, e pak je nutné ji stále radikalizovat
(èást 3.5).
Výhodou psychologických definic sekty je ovem to, e nám umoòuje odstoupit
od sociologické definice (která pracuje s náboenskými skupinami) a vimnout si, e
znaky, jimi se obvykle sekta definuje, nalezneme i v jiných náboenských, a dokonce
i nenáboenských skupinách. Spíe tedy ne o sektì bychom mìli na poli vývojové
a sociální psychologie hovoøit o sektáøství jako o fenoménu, jeho doménou je
samozøejmì prostøedí nových náboenských hnutí, ale který se mùe vyskytovat
i mimo nì (èást 4.4).
Sektáøství pak mùeme definovat jako pouívání psychických a sociálnì psychických donucovacích mechanismù v rámci skupiny nebo v její prospìch, které
smìøuje k vytváøení a udrování závislosti na vnìjí autoritì nebo - jinými slovy - k
vytváøení a rozvíjení mechanismù, podporujících konformitu. Toté pøípadnì mùeme
vyjádøit s pøihlédnutím k Piagetovi, Kohlbergovi a Fowlerovi takto: sektáøství je takový tlak, vyvíjený skupinou nebo jednotlivcem v jejich prospìch, jeho úèelem je
zajmout jiného jedince na stupni formálního uvaování, konvenèní morálky a synteticky
konvenèní víry a zabránit mu v rozvoji postformálního uvaování, v pøijetí postkonvenèního morálního usuzování a v pøechodu na individuálnì reflexivní stupeò víry.
Tento tlak je úèinný pøedevím tehdy, je-li podpoøen nìjakou nezpochybnitelnou,
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transcendentní autoritou. Proto se sektáøství primárnì vyskytuje v náboenských
spoleènostech. Setkáme se s ním ale vude tam, kde skupina usiluje o dosaení ideálu
napø. v oblasti politiky, umìní, aktivit mládee, humanitární pomoci, a dokonce i v obchodním styku (4.5). Zatímco o sektáøství jako takovém pojednává následující èást
této kapitoly, o íøi jeho výskytu se zmiòujeme v èásti, která tuto kapitolu uzavírá.
4.3

Nástroje vzniku a udrování závislosti

Psychické a sociálnì psychické donucovací mechanismy, které jsou základem výe
uvedeného návrhu pro pastoraèní poradce, jak uchopit pojem sektáøství, jsou
v odborné literatuøe nazývány a schematizovány velmi rozdílnì. Velmi záleí na tom,
z jaké zkuenosti autoøi vycházejí a jakou sílu a míru nebezpeènosti tìmto mechanismùm pøikládají.
Ve 2. kapitole jsme se zmínili, e pro velmi hrubou podobu tìchto donucovacích
mechanismù, slouících v zájmu komunistické pøevýchovy, pouil psychiatr Robert
Jay Lifton oznaèení reforma mylení, psychologie totalitarismu a metafory
vymývání mozkù. V tée kapitole jsme ukázali, e tato metafora nadále ila vlastním,
ne vdy uiteèným ivotem mimo oblast politických názorù a e byla pouívána jako
tìká zbraò v zápase západní spoleènosti s vlnou nových náboenských hnutí hlavnì
v 70. a 80. letech minulého století.
Podle Liftona je moné rozpoznat ideologický totalitarismus podle osmi kritérií,
která v kombinaci mohou vytvoøit atmosféru, je doèasnì aktivizuje nebo osvìuje,
ale která souèasnì pøedstavuje nejzávanìjí z lidských hrozeb.121 Prvním je øízené
prostøedí, je vzniká izolací od ostatních lidí, psychickým nátlakem, geografickou
polohou a nedosaitelností dopravních prostøedkù a nìkdy i fyzickým násilím.
Nejèastìji po sobì následuje øada programù, napøíklad semináøe, pøednáky, skupinové
mítinky, které jsou èím dál tím nároènìjí a odbývají se v stále rostoucí izolaci, èím se
úèastníkùm znemoòuje odchod, a to jak z fyzických, tak psychologických dùvodù.122
Druhým kritériem ideologického totalitarismu je pro Liftona tajemná manipulace,
jí se vytváøí aura vyího úèelu kolem manipulujících institucí a díky ní se
jednotlivci povaují za vyvolené nástroje pro vykonávání vyího poslání. Tím
vzniká situace, kdy jsou kadá mylenka nebo èin, které zpochybòují vyí úèel,
povaovány za dùsledek nìjakého niího úèelu, napø. snahy dret se zpátky, být
sobecký nebo malicherný v protikladu k velkému, prvoøadému úèelu. Stejný tajemný
imperativ zpùsobuje oèividné extrémy idealismu a cynismu ... dokonce i takové èiny,
které se mohou zdát extrémnì cynické, mohou být nahlíeny jako èiny, které mají
rozhodující význam pro vyí úèel.123
Tøetím kritériem je poadavek èistoty, nebo ideologický totalitarismus podle
Liftona vyaduje u jednotlivce dosaení mravní dokonalosti. Tento nesplnitelný
poadavek vytváøí prostøedí viny a hanby, v nìm jsou lidé snadno ovladatelní. Úlevu
od bøemene viny a hanby pøináí jedinì veøejné vyznávání, v nìm se viník zcela
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poddá pod moc totalitnì øízené skupiny nebo její vedoucí sloky a zcela jako nahý se
jí odevzdá. Úleva, kterou vyznání pøinese, má i velmi praktický dùsledek (a na tomto
místì Lifton cituje Camuse): Èím více se obviòuji, tím vìtí mám právo vás soudit.
Vzniká tak prostøedí obnaování a ztráty lidské dùstojnosti. Jako ètvrté kritérium
ideologické totality proto Lifton uvádí kult vyznávání.
Pátým kritériem je existence posvátné vìdy, tedy soustavy dogmat, posvìcené
jakoby vìdeckým pøístupem ke skuteènosti s mnostvím odborných termínù a jakoby
vìdeckých dùkazù. estým kritériem je pak frázovitý jazyk: Silnì zjednoduená øeè je
plná stereotypù a otøelých frází, ale právì v tom spoèívá její psychologický vliv.
Protoe kadý ivotní problém ... lze redukovat na jediný soubor zásad, ... lze pøedstírat
vlastnictví pravdy a také v nì vìøit. 124
Zásada nauka je víc ne èlovìk je podle Liftona sedmým kritériem toho, jak
rozpoznat ideologický totalitarismus. Tato zásada se uplatní, kdykoli se vyskytne
rozpor mezi tím, co si jednotlivec myslí, a tím, co by si podle nauky èi dogmatu myslet
mìl. Totalitní prostøedí toti pøedpokládá, e èlovìk musí dospìt k pravdì dogmatu a
té pravdì pak podøídit vlastní zkuenost. Opaèná zkuenost a její doznání se okamitì
kvalifikuje jako vina; anebo ... ostatní to odsoudí zpùsobem, kterým se pocit viny
rychle navodí. Postienému se dá jasnì najevo, e pochybnosti jsou pouze výrazem
jeho patných stránek. 125
Osmé a poslední psychologické téma, které ukazuje k ideologickému totalitarismu,
Lifton nazývá rozdílení existence. Týká se toho, co je v mení èi vìtí míøe dobøe
známo z jakékoli malé skupiny: rozdìlování lidstva na my a oni. V extrémních
pøípadech nabývá podoby existence versus neexistence a nutí pøísluníky
totalitnì øízené skupiny k maximálnímu pøizpùsobení ve strachu, aby nebyli vytìsnìni
za hranici, která symbolizuje ivot a smrt a v nìkterých pøípadech (nezapomeòme, e
Lifton má na mysli primárnì komunistickou ideologii v Èínì) je pro ivot a smrt skuteènì
rozhodující.
Jak bylo øeèeno ji ve 2. kapitole, Liftonova reforma mylení se stala jedním
z úhelných kamenù teorie výstupového poradenství. Jeden z hlavních pøedstavitelù
tohoto typu poradenství, Steven Hassan, vysvìtloval mechanismy, s nimi se
v nových náboenských hnutích setkával, také pomocí teorie kognitivní disonance
Leona Festingera.126 Festingerùv zájem se týkal pøedevím toho, jakým zpùsobem se
èlovìk vyrovnává s vnitøními konflikty, které jsou zpùsobeny vzájemnì si odporujícími
elementy poznávání (kognicemi). Jedním ze závìrù, který z Festingerova sbìru dat
a z jejich interpretace vyplývá, je, e napìtí, které èlovìk pocítí, pokud je pøinucen
zmìnit své chování (napø. na vojnì nebo ve válce), zpùsobí zmìnu v jeho mylení
i cítìní tak, aby toto napìtí pokleslo na pøijatelnou míru.
Hassan tedy v inspiraci Liftonem a Festingerem hovoøí o ètyøech slokách
psychické manipulace: øízeném chování, øízeném mylení, øízených emocích a øízených informacích. Na základì práce Edgara Scheina127 pak Hassan aplikuje tøi stupnì
psychické manipulace na problematiku nových náboenských hnutí. Prvním stupnìm
je tzv. rozmrazení, které znamená silný otøes identitou manipulovaného èlovìka. Ve
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chvíli oslabení mu pak - podle tohoto konceptu - má být implantována nová identita
(stupeò zmìna). V závìreèné fázi má tato identita být pomocí manipulativních technik
opìt zmrazena.
Synonymem reformy mylení (a pohøíchu také náhrakou za pojem vymývání
mozku) v oblasti náboenství (a samozøejmì pøedevím nových náboenských hnutí)
se stalo nìkolik dalích pojmù, kterým rùzní autoøi dávají pøednost: Mark Galanter
hovoøí o donucování,128 jiný psychiatr, Francouz Jean-Marie Argyle, o donucovacím
pøesvìdèování,129 Langone a jiní autoøi130 v jím editované knize dávají pøednost pojmu
ovládání mysli, 131 pozdìji132 Langone navrhl a popsal tentý proces jako syndrom
DDD (oklamání, závislost a hrùza),133 nìkolik autorù radìji hovoøí o mentálním
programování,134 èi o sektáøské indoktrinaci. 135 Jsou pouívány i dalí výrazy. Tyto
koncepce mají spoleèný více èi ménì explicitnì vyjádøený pøedpoklad, e potenciální
konvertité jsou vystaveni zvlátním technikám, vùèi nim jsou v podstatì bezmocní.
Tyto techniky sestavuje øada autorù do rùznì dlouhých seznamù (patrnì po vzoru
Liftonových osmi kritérií, na jejich základì má být zøejmé, zda daná skupina provádí
vymývání mozku). Jeden takový seznam uvádìjí Margaret Singerová a Louis
J. West jako prvky sektáøské indoktrinace (mezi prvky jsou napø. izolace, degradace,
kontrola informací apod.). Pøedpokládají, e výsledkem takového programu je, e
psychický stav èlena se mùe postupnì zhorit. Stane se neschopným komplexního
a racionálního uvaování, jeho odpovìdi na otázky se stanou stereotypními, je mu
zatìko provést i nejjednoduí rozhodnutí bez pomoci, jeho úsudky o událostech ve
vnìjím svìtì jsou naruené. Zároveò mùe dojít k takové redukci vhledu, e není
schopen rozeznat, do jaké míry se zmìnil. 136
Jiným výrazem slouícím k popisu techniky náboru do sekty, je mentální programování. Slovník psychologie Raymonda J. Corsiniho137 vysvìtluje mentální programování tìmito slovy: Techniky, pouívané k indoktrinování osob spoleèenskými,
náboenskými nebo politickými postoji, a tím k oputìní døívìjích pøesvìdèení. Mùe
ho provázet násilné uvìznìní a spánková deprivace, hypnóza a látky, které vyvolávají zmìny mysli. Èasto se nazývá vymývání mozkù.
V Èeské republice pouívá koncept mentálního programování ji výe zmínìný
psychiatr a psychoterapeut Prokop Reme. 138 Pravé mylení od programovaného
pseudomylení odliuje na základì tøí znakù, které formuloval Milton Rokeach:139
Prvním prùvodním znakem programovaného pseudomylení je dvojí mylení, tedy
existence kontradiktorních pøesvìdèení v rámci jednoho mylenkového systému.
Druhým znakem je konformnost s autoritou navzdory vekeré evidenci, svìdèící o
opaku, kdy se nikoliv kognitivní struktury pøizpùsobí realitì, ale realita kognitivním
strukturám. Posledním znakem pseudomylení jsou rychlé a snadné promìny
evidencí, kdy napø. na základì sdìlení duchovní autority je èlovìk ochoten podepøít
tento nový fakt pomocí argumentù, které a dosud podpíraly opaèný názor. Vedle
pseudomylení Reme uvádí i pøíklady pseudocitu a pseudovùle. 140
Mezi pokusy popsat mechanismy donucování jinými slovy ne nepøimìøeným
výrazem vymývání mozku musíme zmínit i snahu urèit jejich dùsledky psychiat118

rickými diagnózami. Conwayová a Siegelman roku 1978 navrhli pojem informaèní
nemoc pro poruchu vìdomí, zpùsobenou nikoli bakteriemi, drogami nebo fyzickým
zneuitím, ale manipulací informacemi, které naplòují kadý smyslový senzor nervové
soustavy.141 Ve svém pozdìjím èlánku tito autoøi øíkají: Výzkum v neurofyziologii
potvrdil, e od narození se v mozku vytváøejí a udrují cesty pøenosu informací stálým
proudem informací nervovým systémem. Nae nálezy jdou jetì dále a naznaèují, e
stejné cesty mohou být zmìnìny nebo pokozeny náhlým bombardováním novými
informacemi nebo záitky.142
Podobnì také psychiatr Louis J. West se pokouí popsat konverzi do sekty
i pøípady výe zmínìného stockholmského syndromu (2.1) jako disociativní poruchy,
které vedou k vytvoøení pseudo-identity. 143 Vychází pøitom z vyetøování Patty
Hearstové (také 2. kapitola) a ze své klinické praxe péèe o odpadlíky z nových
náboenských hnutí a sekt. Také psychiatr Ungerleider a psycholog Wellisch ve
svém výzkumu zaznamenali øadu psychických obtíí, které vykazují èlenové sekt, ale
- jak uvádìjí - z testù jejich intelektového, osobnostního a mentálního stavu
nevyplynula ádná data, která by ukazovala na jejich neschopnost ani na omezenou
schopnost èinit zdravé úsudky a právní rozhodnutí o jejich osobì èi majetku. 144
Ovem psychické a sociálnì psychické donucovací mechanismy, které smìøují k
vytváøení a udrování závislosti na vnìjí autoritì není nutné spatøovat v tak
vyhranìné podobì, jak jí odpovídají pojmy reforma mylení, ovládání mysli, mentální
programování, informaèní nemoc a dalí výe zmínìné. Své ponìkud dramatické vidìní
situace toti tito autoøi vìtinou podpírají existencí zvlátních technik, jakými je
podávání omamných látek nebo hypnóza.145 Omamné látky se ale v nových náboenských hnutích vyskytují jen velmi výjimeènì a není ani prokázáno, e by hypnotické
stavy byly v tzv. sektách èastìjí nebo hlubí ne v jiných náboenských spoleènostech.
Na cestì k ménì dramatickému popisu okolností náboru do nového náboenského
hnutí a do sekty Rossová a Langone ve výe zmínìné knize Sekty. Co by mìli rodièe
vìdìt146 uvádìjí pojem sektáøská manipulace: Manipulace jsou neetické (tj. podvodné, násilné) pøesvìdèovací taktiky, které sekty pouívají na svých èlenech,
potenciálních konvertitech anebo na celé spoleènosti a které zahrnují kromì jiného
také falené sliby, zkreslení, potlaèení pochybností, skupinový nátlak, techniky, které
potlaèují rozum, izolaci od vlivu mimo sektu a øízení denních aktivit.
Tato definice je podobná té, kterou pøijala Nadace americké rodiny (AFF) na
konferenci roku 1985: Sekta: ... skupina nebo hnutí, které vykazuje velkou nebo
nadmìrnou oddanost nìkteré osobì, ideji nebo vìci, a pouívá neetické manipulativní
techniky pøesvìdèování a ovládání mysli (napø. izolace od døívìjích pøátel a rodiny,
zneschopnìní, pouívání zvlátních metod ke zvýení sugestibility a podøízenosti,
úèinné skupinové tlaky, øízení informací, zbavení individuality nebo kritického úsudku,
vytvoøení totální závislosti na skupinì, vytvoøení strachu ji opustit atd.), které jsou
urèeny k dosahování cílù vedoucích skupiny, ke skuteènému nebo monému pokození
èlenù, jejich rodin nebo komunity.147
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Je ovem moné silnì pochybovat o tom, e v sektách je èlovìk vystaven nìjakým
jiným mechanismùm ne v dalích oblastech bìného ivota. Proto se také dalí autoøi
pokouejí vidìt nábor do nových náboenských hnutí a sekt v kontextu jiných
spoleèenských dìjù. Hovoøí pak o mechanismech vyhovìní,148 skupinové dynamice149
nebo prostì jen o psychické manipulaci. K názoru, e pøi náboru do nových
náboenských hnutí a sekt není moné mluvit o nièem jiném ne o pøípadné psychické
manipulaci, se pøikláníme i v této práci.
Kontroverze kvùli neastnému pojmu vymývání mozku ovem zpùsobily jetì
jeden - podle naeho názoru - extrém. Nìkteøí psychologové a psychiatøi na té stranì,
která proti vymývání mozku vystupuje, odmítají vidìt v konverzi do nových
náboenských hnutí a sekt cokoliv nestandardního a hovoøí jen o kombinaci nìkolika
faktorù: tlaku vrstevníkù, hraní sociálních rolí, odcizení, nudy apod. Aèkoli jistì
souhlasíme s tím, e ádné speciální techniky vymývání mozku ani ovládání mylení
neexistují, pøece jen jsou okolnosti náboru do nových náboenských hnutí a sekt
(z pochopitelných dùvodù - viz výe v této kapitole v závìru èásti 4.2) deviantním
spoleèenským jednáním. Pojem psychická manipulace tuto deviaci naznaèuje
a jeví se proto jako nejvhodnìjí.
Pøíkladem onoho v pøedchozím odstavci zmínìného extrému je psychiatr Joel Fort.
Ten jistì oprávnìnì kritizuje snahy obhájcù Patty Hearstové (2.1) omluvit její kriminální èiny údajným vymytím mozku. Nejenom e tuto metaforu odmítá, ale nenachází
v okolnostech konverze Patty nic jiného ne kombinaci výe zmínìných faktorù:
Intenzivní, ale nijak jedineèný tlak ze strany vrstevníkù, imitace modelù rolí, veobecné
odcizení, odmítnutí rodiny a konzervativismu a nuda - to ve hrálo roli v dobrovolné
konverzi Patty Hearstové k teologii S. L. A.150 Zdáli se jí [únosci - pozn. Z. V.]
oddaní, idealistiètí, okouzlující a cílevìdomí, protoe pøedtím postrádala smìr a
spoleèenské zakotvení. Aèkoli konverze Patty byla rychlejí ne mnoho jiných
konverzí, nebyla náhlá ani neznamenala celkovou transformaci nebo obrácení, jak
byla obecnì vykreslována v médiích a nìkterými autory, kteøí byli jen povrchnì seznámeni s fakty v tomto pøípadu. Vichni kriminálníci, vichni èlenové S. L. A. a íøeji vichni lidé mají své postoje a chování (a u pro-spoleèenské, anebo proti-spoleèenské) formovány a tvarovány irokou kálou sil ze strany svého okolí.151
Mylenku rovnocennosti zkueností Patty Hearstové a èlenù nìkterých náboenských skupin na jedné stranì a zkueností ostatních lidí pøi jejich socializaci ovem
odmítáme jako extrémní stanovisko. Zdaleka ne vechny techniky, které jsou do pojmu
psychická manipulace (jak bude vysvìtlen níe) zahrnuty, je mono vysvìtlit jako
souèást skupinové dynamiky nebo jiných bìných tlakù. Psychická manipulace
zahrnuje i pøípady masivního ovlivòování, které nemohou být ve fungující spoleènosti
povaovány za normální. A navíc - výsledek psychické manipulace (zvlátì v náboenském prostøedí, jak bude ukázáno níe) v mnoha pøípadech pøekraèuje rámec toho,
co spoleènost chápe jako bìné nebo alespoò pøijatelné chování.
Výe zmínìný pojem psychická manipulace se zdá být díky dvìma pomìrnì
úspìným populárnì odborným knihám 152 dobøe známým výrazem i v èeském
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prostøedí. Jeho výhodou je, e vyhovuje nejen pro otázku sekt, ale i pro dalí srovnatelné situace v mezilidských vztazích, reklamì, obchodu, politice apod. Pojem
psychická manipulace pouívá také psycholoka Marie Vágnerová ve své pomìrnì
rozsáhlé kapitole Náboenství a sekta knihy Psychopatologie pro pomáhající
profese (1999).153 Z hlediska sociální psychologie, píe, je psychická manipulace
pùsobení na kognitivní, emotivní a konativní aspekty lidské psychiky, které postupnì
vede k promìnì osobnosti manipulovaného jedince (a tím ke zmìnì jeho proívání,
uvaování a chování). 154
Pojem psychická manipulace ve smyslu definice Marie Vágnerové je pouíván
i v této práci. Ani zde není zastáván názor, e by sekty pouívaly nìjaké zvlátní
jedineèné techniky.155 Naopak, jsme pøesvìdèeni, e s obdobnou psychickou manipulací se setkáváme v dennì. V bìném ivotì jsme ale také schopni ji odhalit jako
deviantní spoleèenské chování a èelit mu. Psychické manipulaci podléháme jenom
v situaci, kdy jsme oslabeni (napø. matka alergického dítìte, která není uspokojena
jeho léèbou, mùe podlehnout manipulativnímu nátlaku prodejce pøedraených
vysavaèù, který na ni zapùsobí rozborem vzorku prachu z koberce v dìtském pokoji).
A toto podlehnutí vìtinou nemá trvalé následky, nebo v kontaktu s jinými lidmi
a v jiných ivotních situacích manipulativní jednání, jeho se na nás nìkdo dopustil,
- alespoò zpìtnì - odhalíme.
Psychická manipulace v oblasti náboenství ovem má nìkterá specifika, která
èiní situaci vánìjí. Pøednì je mezi nimi skuteènost, e v oblasti náboenství (narozdíl
tøeba od obchodu èi od politiky) nebývá jednání, které by bylo zitné na ná úkor
nebo jinak nás ohroující, oèekáváno. V oblasti náboenství je oèekáváno jednání
bona fide, take - jak øíká Vágnerová, - pokud jsou manipulátoøi povaováni za pøátele,
èlovìk se jim nebrání, protoe vìøí v jejich dobrý úmysl. 156 Je ovem tøeba upozornit
na to, e náboentí manipulátoøi ve své naprosté vìtinì opravdu mají dobrý úmysl
a spoleèenskou problematiènost svého jednání si neuvìdomují.
To nás pøivádí ke druhému specifiku manipulace v oblasti náboenství: náboenské
záleitosti jsou èasto povaovány za natolik dùleité a transcendující tento svìt, e se
vymykají bìným a oèekávaným normám spoleèenského jednání. Není výjimeèná
manipulace s fakty ve jménu náboenství, pøizpùsobování reality za úèelem postavení
náboenství do lepího svìtla, pøípady tzv. zboné li apod.
Tøetím specifikem je absence objektivních kritérií, která by prokázala víru jako
dùsledek manipulace. Zatímco lze celkem snadno získat objektivní posouzení pomìru
kvality a ceny koupeného vysavaèe (pokud zùstaneme u pøíkladu, uvedeného výe),
a tím tedy i základ pro odhalení manipulace, jakékoli posouzení v oblasti náboenství
je podstatnì ménì dùvìryhodné. Zatímco v praktickém ivotì je mnohem tìí vyhnout
se evidencím o vlastním omylu, v oblasti náboenství je moné ít bez pochybností o
kvalitì vlastních úsudkù snadnìji. V této oblasti èlovìk snadno podléhá názorovému stereotypu, e jeho rozum je schopen jej pøed nebezpeènými vlivy ochránit. 157
Posledním specifikem manipulace v oblasti náboenství, které zde jmenujeme,
jsou její dlouhodobé, v nìkterých pøípadech a trvalé dùsledky. Spíe ne v jiných
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oblastech ivota mùe toti v náboenských skupinách být manipulace komplexní
a mùe nabýt mnoha podob. A nejspíe právì v oblasti náboenství se manipulovaný
èlovìk rád a nevìdomì stane manipulátorem, take sí, která se kolem nìho tímto
zpùsobem vytváøí, ho mùe zcela izolovat od toho prostøedí, které by mu mohlo
poskytnout uiteènou reflexi.
Døíve ne se budeme vìnovat podrobnìji pøíkladùm psychické manipulace, je
tøeba znovu zdùraznit, e pøi styku libovolného èlovìka s manipulující náboenskou
skupinou záleí daleko více na jeho momentálním psychickém stavu a spoleèenském
postavení, a tím na jeho ochotì podlehnout manipulaci, ne na schopnostech èlenù
manipulující skupiny.158 Psychická manipulace je deviantní, aè bìné spoleèenské
chování, jemu dospìlý èlovìk za normálních okolností odolá. Pokud mu podléhá,
podléhá do jisté míry - øeèeno s vìdomím znaèné neurèitosti významu tohoto slova dobrovolnì.
Tím samozøejmì nijak psychickou manipulaci neospravedlòujeme. Ale, jak øíká
Eileen Barkerová o manipulativních technikách náboru, oklamání 159 by mìlo být
odlieno od vymývání mozku nebo od ovládání mysli. Pokud jsou lidé obìmi
ovládání mysli, pak jsou povaováni za neschopné èinit rozhodnutí, zda se k hnutí
pøipojí nebo ne - rozhodnutí je uèinìno za nì. Pokud je to naopak oklamání, oè se zde
jedná, konvertité jsou zcela schopni uèinit rozhodnutí - aèkoli by patrnì uèinili jiné
rozhodnutí, kdyby jejich volba spoèívala na pøesnìjích informacích.160 Slovo
oklamání velmi pøíhodnì pouívá i jeden z dokumentù øímskokatolické církve.161
Z velmi podobných dùvodù a navíc z hlediska køesanské teologie kritizují nejen
teorii vymývání mozku, ale i koncepty ovládání mysli a dalí podobné Robert
a Gretchen Passantinovi v èlánku v èasopise Cornerstone.162 Aèkoli se nejedná
o odborný èasopis,163 èlánek vzbudil ohlas pøedevím mezi køesanskými pracovníky
se zájmem o oblast sekt a sektáøství (èlánek byl zmínìn ji ve 2. kapitole). Passantinovi
zastávají podobnou pozici, jakou nalezneme u Barkerové a jaká je prezentována
i v této práci: Vìøíme, e údaje, které jsou zde [tj. v jejich èlánku - pozn. Z. V.] uvedeny,
ukazují, e lidé se pøipojují k sektám, zùstávají v nich a opoutìjí je na vlastní odpovìdnost, i kdy jejich rozhodnutí mohou být ovlivnìna nebo zpùsobena oklamáním,
tlakem, citovým nátlakem a dalími prostøedky.164
Kritika údajné existence techniky ovládání mysli, ústøedního pojmu výstupového
poradenství, se ze strany Passantinových týká nìkolika oblastí. Pøednì Passantinovi
vyèítají výstupovým poradcùm logické smyèky v jejich argumentaci: pokud na základì
výstupového poradenství pøísluník sektu opustí, povaují to výstupoví poradci za
dùkaz toho, e jeho mysl byla døíve podrobena ovládání. Pokud v sektì setrvá
i navzdory výstupovému poradenství, je to pro výstupové poradce dùkazem toho, e
jeho mysl je dosud ovládána. Podobnou smyèku vytváøí uvaování, e nedostatek
dùkazù o existenci technik ovládání mysli (napø. neexistence spánkové ani jiné deprivace v mnoha sektách) je dùkazem pro to, e techniky ovládání mysli jsou jetì jemnìjí
a úèinnìjí.165
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Jako argumenty v kritice výstupového poradenství a pøedpokladu ovládání mysli
pouívají Passantinovi dále zjevnou nízkou úspìnost náboru a naopak vysoký stupeò
odpadlictví bìhem prvního roku èlenství. Pokud by techniky ovládání mysli byly
skuteènì tak úèinné, jak se domnívají zastánci hypotézy o jejich existenci, musely by
pùsobit na daleko vìtí èást tìch, kdo proli náborem do sekty. A pokud by byly
úèinné, nebylo by pro vìtinu konvertitù tak snadné sektu do roka od konverze bez
jakékoli vnìjí pomoci zase opustit.
Passantinovi dále upozoròují na to, e hypotéza ovládání mysli vede v americké
spoleènosti k protináboenským náladám a e odporuje køesanské víøe v osobní
odpovìdnost kadého èlovìka za svá rozhodnutí pøed Bohem.166 Z pøísluníkù sekt
tvoøí obìti, z nich je výstupovým poradenstvím sòata odpovìdnost za jejich
rozhodnutí. Ale realita je taková, shrnují Passantinovi, e lidé, kteøí mají velmi
reálné duchovní, citové a spoleèenské potøeby, hledají jejich naplnìní a smysl pro
svùj ivot. Protoe jsou patnì vybaveni pro to, aby rozpoznali falená evangelia
tohoto svìta, èiní ubohá rozhodnutí ohlednì své náboenské pøíslunosti. Ano, ubohá rozhodnutí, ale nicménì rozhodnutí, za nì jsou osobnì odpovìdni.
Nová náboenská hnutí (a zdaleka nejen ta, jak uvidíme v èásti 4.4) poskytují
mnoství pøíkladù oklamání (øeèeno s Barkerovou, Passantinovými a dalími) èi
psychické manipulace (co je pojem, který je pouíván zde). Následující odstavce
nìkteré z nich zmiòují.
Klasickým pøíkladem takového oklamání je snaha vytvoøit pøátelské svazky s potenciálním konvertitou døíve, ne se tento konvertita dozví, do jaké skupiny je pozván.
Tato praxe je typická pro následovníky Son-Mjong Muna (Církev sjednocení), kteøí
ve Studijních centrech nebo pod hlavièkou CARP (Asociace studentù pro výzkum
Principu) dlouho odmítají pøiznat jinou ne studentskou bázi svých organizací.
Podobných pøíkladù jsou ale desítky: od Nové Akropolis, esoterické spoleènosti na
základech uèení H. P. Blavatské, která vystupuje jako kulturní asociace, a po
køesanské iniciativy, které poøádají výuku angliètiny nebo prázdninové kempy, ani
by udávaly své náboenské zázemí.
Mnohokrát citovaným pøíkladem psychické manipulace (a také èasto démonizovaným jako nástroj vymývání mozku) je tzv. bombardování láskou,167 tedy obklopení potenciálního konvertity neobyèejnì vstøícným prostøedím, které mu velmi ztíí
monost odmítnutí konvertovat. Tento tlak ze strany pøátelských osob se ovem
nemusí týkat jen pozitivních emocí. Èastým pøípadem manipulace je také vyvolání
obav (z vlastní neschopnosti, z trestu, ze svìtové katastrofy), za ním následuje øeení,
které se - pochopitelnì - znejistìlému èlovìku tìko odmítá. Pøíkladem je známý
oxfordský test schopností, 168 jím pøátelský èlen týmu Dianetického centra (a tím
tedy pravdìpodobnì zároveò i pøísluník Scientologické církve) nejprve pozvedne
adeptovo sebevìdomí deklarací jeho mimoøádných budoucích moností, aby v následujícím okamiku srazil jeho pozitivní oèekávání konstatováním jeho souèasného
totálního selhání. Mùe se pøi tom spolehnout na to, e vìtina lidí se v jakémkoli
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dostateènì obecném popisu své osobnosti (a zvlátì jejích selhání) najde a potvrdí
ho jako pravdivý. 169
Název Oxfordský test schopností, který jistì u vìtiny neinformovaných vyvolává asociace s renomovanou univerzitou, nás ostatnì upomíná na fakt, e nìkteré
zde pøipomínané pøíklady psychické manipulace mají své blízké obdoby ve sférách
médií, obchodu èi reklamy. I tyto obdoby jsou èasto nazývány pejorativnì jako klamavá
reklama apod., a dokonce nìkdy s nadsázkou i jako vymývání mozku, a i jim se za
normálních okolností dokáe jejich potenciální obì bránit.
K manipulaci láskou a strachem, zmínìné v pøedminulém odstavci, se vrame jetì
citátem z ji døíve citované práce Prokopa Remee: Obecným znakem totalitních
náboenských skupin je skuteènost, e kladou velký dùraz na indukci dvou polárních
emocí - strachu a lásky. Lásky k organizaci, která je podporována projevy pøátelství,
uvolnìnosti, zájmu, optimismu a emoèní podpory ... a strachu ze svìta leícího mimo
ni. Ten je podporován zprávami líèícími katastrofické vize budoucnosti... Obì emoce
jsou v tìchto skupinách zaívány velice intenzivnì, a tak neudivuje, e vùle velké
èásti vìøících se dostává do absolutní podøízenosti jejich pùsobení. V sektách není
tøeba nic pøikazovat, není tøeba nic zakazovat. Vìtina lidí dìlá s horlivostí to, co se jim
naznaèuje jako správné, a vyhýbá se tomu, co povauje za patné. 170
Na roli pozitivních emocí upozoròuje také ji døíve zmínìná evangelikální
encyklopedie psychologie a poradenství v hesle vyhovìní.171 Jmenuje dva zpùsoby
techniky nìkolikanásobné ádosti: v prvním pøípadì manipulující nejprve poádá
o nepatrnou slubu, projeví vdìènost a obdiv (a vzbudí tak pozitivní emoce) a vzápìtí
podá dalí, podstatnì nároènìjí ádost (napø. návrh zúèastnit se náboenské náborové
akce), která by jinak byla jednoznaènì odmítnuta. Druhým typem této techniky
nìkolikanásobné ádosti je naopak podat nejdøíve návrh, který má malou nadìji na
vyplnìní (encyklopedie uvádí týdenní pobyt s náboenskou skupinou), a po odmítnutí
vyuít pocity viny, které u dotyèného odmítnutí vyvolalo, a podat ménì nároènou
ádost (napø. onen návrh k úèasti v náborové akci).
Na stejném místì jsou popsány i techniky, které vyuívají smysl pro spravedlnost.
Nadìji na vyhovìní budoucí ádosti zvyuje napø. nezaslouený dárek, jím se
obdarovaný cítí být zavázán, a proto povinen vyhovìt nabídce manipulátora. Stejnì
jako v pøedchozích dvou technikách, i zde mùe být úèinek kladné emoce nahrazen
úèinkem vlastní výèitky. Je napøíklad tìké odmítnout spoleènou modlitbu se
zahranièními misionáøi (typické je v tomto smìru chování mormonských misionáøù),
kteøí se dlouho a se zjevnou námahou pokouejí v cizím jazyku pøedat svou zvìst,
protoe takové odmítnutí vyvolává pocit nespravedlnosti i neslunosti vùèi nim.
Zpùsob mormonské misie, rozvrené do esti krokù (tzv. diskusí), které po malých
krùècích vedou adepta mormonismu k vlastní, po misionáøi opakované modlitbì
a nakonec k pøijetí návrhu na køest, nám pøipomíná fakt, e prvky psychické manipulace jsou - zvlátì v oblasti náboenství - zøídka osamìlé. Tvoøí naopak vìtinou
øetìzce, které èlovìku umoòují z manipulativního prostøedí vystoupit, i kdy s kadým
dalím vyhovìním je takové rozhodnutí stále tìí a tìí. Pravdìpodobnì právì tyto
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øetìzce vedou øadu badatelù k pøesvìdèení, e se jedná o jakési sofistikované technologie, jejich dráhu není moné opustit. Ale tøeba právì pøíklad náborové manipulace
mormonské církve, na jeho vrcholu od církve odpadá a polovina pokøtìných, ukazuje
stálou, i kdy jistì ztíenou monost svobodného rozhodování.
Velmi dobøe popisuje takový propracovaný øetìzec manipulací John Lofland,
spoluautor jedné z prvních studií 172 ze samého poèátku vlny nových náboenských
hnutí v 60. letech minulého století a autor velmi vlivné sociologické monografie ze
stejné doby.173 Skupinu, kterou popisuje, nechce jmenovat (nazývá ji v textu proto
DP a mìní i dalí jména), ale zjevnì se jedná o Církev sjednocení (munisty). Ve své
pozdìjí studii174 Lofland nejprve zmiòuje, jak je potenciálnímu konvertitovi zpoèátku
zatajena identita skupiny (viz nìkolik odstavcù výe), aby mohl snadnìji pøijmout
pozvání na víkendový semináø. Víkendový semináø ... poskytl øeení pro dva døívìjí
a hlavní problémy. Za prvé: úèinné opouzdøení adepta umonilo postupné odhalení
ideologie v øízeném prostøedí, tedy v prostøedí, kde vechny pochybnosti mohly být
vytaeny na svìtlo a odmítnuty. Za druhé: mohly být vytvoøeny citové svazky bez
ruivého vlivu lidí, kteøí jsou mimo skupinu.
Opouzdøení175 budoucího konvertity pak Lofland popisuje jako proces, jen
postupuje v pìti hlavních liniích:
1. Zajetí pozornosti. Vechny denní chvíle byly pøedem naplánovány aby, zajaly
úèastníkovu pozornost. Program byl naplnìn od pùl osmé ráno do 11 hodin veèer.
Dokonce i na cestì do koupelny doprovázel adepta jeden urèený kamarád, stín,
který na své duchovní dítì dohlíel.
2. Zamìøení na kolektiv. Denní program byl maximálnì naplnìn kolektivními
aktivitami: spoleèné jídlo, cvièení, práce v zahradì, pøednáky, hry, liturgické
prozpìvování nebo odøíkávání, provolávání hurá, tanec, modlitba, zpìv atd. Tìmito
zpùsoby byla pozornost zamìøena ven a ke skupinì jako jednomu celku.
3. Jediný zdroj informací. Adepti nebyli fyzicky omezováni, ale byli od oputìní
semináøe silnì odrazováni. K dispozici nebyly noviny, rádio, televize nebo snadno
dostupný telefon. Farma [místo konání víkendového semináøe - pozn. Z. V.] byla
daleko od osídlení. Polovina z asi padesáti úèastníkù semináøe byli ji èleny DP, take
to byli oni, kdo urèovali výbìr témat rozhovorù a toho, co v nich bylo øeèeno.
4. Únava. Pøednáky trvaly nìkolik hodin dennì, ale fyzické a spoleèenské tempo
bylo jinak docela intenzivní. Práce na zahradì mohla být rychle vystøídána uspoøádáním závodù a hry jako vybíjená se hrály za bouølivého vzruení. Sobotní odpoledne
pravdìpodobnì konèilo vyèerpáním ... Mírnou úroveò sexuálního vzruení poskytovala èastá poplácání a objetí mezi pøísluníky opaèného pohlaví. Jídlo bylo spartánské a èas na spánek urèen.
5. Logické, souhrnné poznatky. V tomto prostøedí byla ideologie DP systematicky
a peèlivì odkrývána od základních a relativnì nevýrazných principù ... ke komplexním
... Pokud èlovìk pøijal pøedpoklady, od nich se zaèínalo, a pokud ho nevyvedly
z míry nápady, øeèené ad hoc, systém se mohl zdát zcela logický. Souhrnnost systému
kombinovaná s jednoduchostí zjevnì zanechala dojem na znaèný poèet lidí, kteøí se
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s ním seznámili v kontextu Farmy. ...176 Úèinek tìchto nových poznatkù mohl být
jetì vìtí u tìch úèastníkù, kteøí uposlechli radu vydat se cele, vloit do toho
vechno, co má, a kteøí se programu úèastnili s plným nasazením.
V následující èásti své studie ovem Lofland pokraèuje: Ale hlavní prvek tohoto
procesu byl hlubí ne kterýkoli z pøedcházejících. Ve, co bylo doposud zmínìno,
jen èásteènì vedlo úèastníka do pozice, v ní byl otevøen tomu, co bylo klíèové:
pocitu, e je milován, a touze spoleènì roztát177 (pojem pochází z oné skupiny)
v milujícím, zahrnujícím a obalujícím objetí kolektivu.178 V dalích odstavcích Lofland
popisuje komplex toho, co jsme výe zmínili jako bombardování láskou.
Vliv skupiny, o nìm píe Lofland, je obyèejnì vìtí, ne jsme jako lidé ochotni si
pøipustit. Ve skupinì je jednotlivci vìtinou zatìko odolat tlaku na konformní chování,
a tedy napø. nepøipojit se ke spoleèné poklonì guruovi, spoleèné modlitbì nebo
k jakékoli jiné spoleèné náboenské akci. Kdy se vichni lidé kolem nás chovají
stejnì a tak, jak se od nich oèekává, je pro nás tìké kriticky zhodnotit jejich poèínání
anebo se odchýlit od toho, co se v té situaci oèekává od nás, píí psychologové
Andersenová a Zimbardo179 a upozoròují, e tomuto spoleèenskému programování
jsme vystaveni vichni od dìtství a jsme za nìj pozitivnì odmìòováni.
Konformitu, tedy pøizpùsobení se normám spoleèenství, jeho je jednotlivec
souèástí, zkoumal ji zaèátkem 50. let Solomon E. Asch. V experimentu zjistil, e pouze
24% pokusných osob dokázalo odpovìdìt na jednoduchou otázku správnì, kdy
byli souèástí skupiny, v ní vichni ostatní odpovídali nesprávnì. Naopak v kontrolním
testu, pøi nìm pokusné osoby nebyly vystaveny tlaku skupiny, byly nesprávné
odpovìdi naprosto výjimeèné.180 Otázku tlaku skupiny a konformity zpracovávala po
Aschovi øada psychologù181 a také z jejich prací je zøejmé, jak snadno mùe být jedinec
manipulován, a tedy oklamán.
O manipulaci hovoøíme zvlátì tehdy, kdy je zmínìný tlak na splnìní oèekávání
skupiny umìle zvyován a vyuíván. Pøíkladem takového chování mùe být situace
pøi køesanské misijní akci evangelisty Billyho Grahama z roku 1974.182 V rozhodování tehdy pomáhal potenciálním konvertitùm velký poèet tìch, kteøí pøicházeli do
pøední èásti sálu po výzvì k obrácení a pøijetí Jeíe. Noví konvertité ovem
nemohli pøedpokládat, e v tomto strhujícím poètu je mnoho (snad vìtina) tìch, kteøí
ji køesany jsou a na urèené místo pøicházejí jako poradci. Aèkoli ji byli tito poradci
konvertováni, svým pøíkladem strhávali nerozhodné a váhající. Podobná situace se
opakovala i pøi misijní akci ProChrist roku 1998,183 která byla prostøednictvím satelitu
pøenáena do celého svìta. I na tìchto pøíkladech je vidìt, jak je manipulativní jednání
bìné a zdaleka ne ve vech pøípadech uvìdomìlé a zámìrné.
Podobný zámìrný a oklamávající tlak ke konformnímu chování se nemusí týkat jen
rozhodovacích, ale také poznávacích procesù. V náboenském prostøedí se mùe stát,
e je uveden palèivý problém, jeho øeení vyaduje intelektuální námahu. Namísto ní
je ale nabídnuto jednoduché øeení, jeho pøijetí je nejen pohodlné, ale pøináí
i schválení skupinou a dalí emocionální odmìny. Této kratí cestì je tìko vzdorovat
zvlátì tehdy, pokud je souèasnì poadována otevøenost, odstranìní vech
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pøedsudkù, nutnost podívat se na svìt z jiného úhlu, stát se dítìtem
a s dùvìrou nasávat mléko apod. Záludnost tohoto prvku psychické manipulace
spoèívá v tom, e pøijetí øeení je natolik lákavé, e ho jedinec mùe pøijmout zcela za
své a za výsledek svého vlastního odpovìdného poznávacího procesu. Toto pøesvìdèení vedoucí pøedstavitelé nìkterých náboenských skupin (povìstní jsou v tomto
smìru pøednáející Scientologické církve) rádi podporují výzvami, jako napø. Nevìøte
mi, o nich pravdìpodobnì vìdí, e budou mít pøesnì opaèný úèinek.
Od potøeby vyhovìní, konformního chování a nechuti vyvolávat konflikt je u
velmi blízko k poslunosti autoritì. Pokusy, okující svými výsledky, ale i pøekraèující
normy psychologických experimentù, provádìl od 60. let 20. století americký psycholog
Stanley Milgram.184 Prokázal, e nejménì polovina pokusných osob (podle okolností
experimentu) je ochotna jít a k hranici ohroení cizího ivota, pokud je jejich jednání
zatítìno autoritou. Ochota uposlechnout autoritu klesala, pokud byly odstranìny
vnìjí znaky autority (vìdecké prostøedí, bílý plá), nebo pokud autorita nebyla
osobnì pøítomna. Mùeme se jen domýlet, oè je tlak na uposlechnutí autority silnìjí
v náboenské oblasti, v ní jsou vnìjí znaky autority zpravidla jetì znaènì posíleny
charismatizací (3.3).
Vytváøení manipulativního prostøedí mùe napomoci také to, e nový konvertita
se ve skupinì ocitá v roli dítìte. Zajímavé mylenky ohlednì dìtského chování ve
skupinì pøináí Christopher Edwards, kdy popisuje prostøedí, které se stalo tímto
chováním typické - Církev sjednocení: 185 Dìtské chování je bohatì odmìòováno
chválou, potleskem, úsmìvy a intenzivními pohledy plnými souhlasu smìrem k novicovi. Charakteristiky dospìlého chování, vèetnì odstupu, stanovení kontextu,
individuálního rozhodování nebo individuální interpretace nejsou vedoucími skupiny
povzbuzovány. Vedoucí s úsmìvem odkládají otázky a slibují, e budou nakonec
zodpovìzeny. ... Jak jsem pøijímal závislejí, dìttìjí roli ve skupinì, zaèal jsem
dùvìøovat vnímání skupiny více ne svému vlastnímu vnímání. Vìrouèný systém
ospravedlòoval toto chování doktrínou, e noví èlenové skupiny se více otevøou
Boí pravdì, pokud budou dùvìøovat jako dìti a nechají mylení za sebou.
Zvlátní úèinnost tlaku ke konformnímu chování mùeme pozorovat v tìch
pøípadech, kdy manipulovaný èlovìk není pouze pasivním napodobitelem konání ani
pouhým pøíjemcem mylenek jiných lidí (aèkoliv je povauje za vlastní), ale pøímo
tvùrcem toho, co od nìj okolí oèekává. Vyznávání vlastních vin èi vydávání svìdectví
o duchovních a jiných záitcích jsou nevìdomky strukturována pøesnì podle oèekávání
pøísluníkù skupiny a velmi úèinnì tak pomáhají pøemìnit individuální chápání reality
do modelu, který je urèen skupinou. Pokud èlovìka oèekávání skupiny pøivede
k disonanci mezi vlastními slovy a realitou, jak byla dosud vnímána, pak tím, co se
pøizpùsobí a tuto disonanci zmírní, je pochopitelnì zpùsob vnímání.186 Úèinnost této
vlastní tvorby záitkù, které jsou povaovány za natolik vlastní, e jsou
nezpochybnitelné, potvrzuje v posledních letech epidemie tzv. syndromu falené pamìti. 187 Objevuje se u klientù nìkterých náboensko-terapeutických hnutí (napø.
scientologie), nìkterých laických terapeutù (kineziologie, reinkarnaèní terapie,
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vyvolávání vzpomínek na sexuální èi satanistické zneuití v dìtství 188 ) i nìkterých
duchovních (kteøí provádìjí exorcismus na základì údajné démonizace v dìtství).
Cesta k této vlastní tvorbì podle oèekávání okolí bývá pøipravena náboenskými
argumenty, které dodají zvlátní váhu právì probíhajícímu èasu, právì pøítomnému
místu, roli právì daného vùdce, okolnostem apod. Jak jsme se ji zmínili výe, zacházení
s takovými argumenty nazývá Lifton tajemnou manipulací 189 a øíká, e vùdci
totalitních skupin se povaují za obdarované tajemnou mocí, která nejenom
ospravedlòuje ... manipulace, ale èiní z nich povinnost.190 Za touto tajemnou mocí je
podle Liftona napø. vìdomí vyího principu, který pak ospravedlòuje jakékoli èiny
nebo jakýkoli nátlak, a který naopak pøísnì odsuzuje jakoukoli pochybnost
a vzdor.
Úspìný nábor tak mùe vést k naprosté zmìnì chování a návykù konvertity,
take nìkteøí autoøi pak hovoøí o dvou osobnostech - skuteèné a sektáøské. 191 Jak
upozoròují Rossová a Langone,192 výmìnì pøedelého ivotního stylu, slovníku,
zájmù a hodnot napomáhají výzvy jako Staò se dítìtem (o ní jsme se zmínili ji
výe), Staò se naprosto mírumilovným, Odpoj se od materiálního svìta atd.
Rossová a Langone pokraèují: Tento dramatický rozchod s minulostí mùe zpoèátku
zpùsobit konvertitùm velký stres. Ti se pak cítí být roztreni mezi svým minulým
a souèasným ivotem, vláèeni protichùdnými závazky a nejistí, jaká je jejich pravá
identita. Pokud jejich konformní chování k víøe a praktikám sekty pokraèuje, stres
èasto poklesne a nakonec døívìjí pøesvìdèení, ivotní styl, a dokonce døívìjí záitky
se zdají být vzdálené, èásteènì zapomenuté a v podstatì oddìlené od kadodenního
vìdomí.193 Tento mechanismus - jak bylo uvedeno ji døíve - nazývá Steven Hassan194
podle E. H. Scheina rozmrazení - zmìna - opìtovné zmrazení.
Psychická manipulace mùe pokraèovat i po náboru. Její role je pak posílení
skupinové soudrnosti, zvýení výkonu skupiny a prevence odpadlictví. Jednou
z technik, jim se musíme vìnovat na pøedním místì, je vedení k pøeruení stykù
s blízkými lidmi mimo skupinu. Tito lidé toti znamenají pro pøísluníka skupiny autoritu,
její stanoviska mohou být rozdílná od postojù skupiny. Ji ve 3. kapitole jsme zmiòovali
negativní nálepkování rodièù a dalích blízkých osob, které vedlo k radikalizaci
nìkterých nových náboenských hnutí. Na tomto místì jetì pøipojme, e pøísluníci
náboenských skupin mohou být manipulováni naznaèováním, e jsou duchovnì
pokroèilejí ne jejich manelský partner, který je strhává zpìt a brání jim v duchovním
rozvoji. Tímto zpùsobem byly napø. rozbity nìkteré dlouhodobé manelské a pøedmanelské vztahy pøísluníkù komunit Parsifala Imanuele.
Náboenské skupiny, které pouívají psychickou manipulaci, mohou naopak stát
o to, aby vytvoøily manelské páry pouze ze svých pøísluníkù. Manelská a rodièovská role, kterou se tak mladí manelé budou uèit ve skupinì, podstatnì pøispìje
k jejich konformitì. Pokud je vztah mezi maneli zaloen pøedevím na jejich spoleèné
pøíslunosti ke skupinì (pokud napø. vùdce partnery vybírá), je eliminováno na minimum nebezpeèí rebelie takové dvojice a do znaèné míry zajitìna její konformita.
Vybíráním manelských partnerù jsou velmi dobøe známi následovníci Son-Mjong
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Muna (3.3), ale podobná praxe je pøekvapivì èastá i v ménì exotických skupinách.
Mùe mít podobu doporuèení duchovního uèitele (v nìkterých hinduistických
skupinách), rady sborového starího (v mnoha køesanských pentekostálních skupinách), následování Jeíe (v uèednických skupinách), pastýøské péèe (v mnoha
jiných køesanských skupinách) apod.
Jiným prostøedkem psychické manipulace je to, co by Festinger patrnì nazval
øízeným prostøedím, ale co mùeme také ménì dramaticky oznaèit jako naplnìní
volného èasu. Je èasté a typické, e poèáteèní nadení nového èlena je podchyceno
do mnoství aktivit, které naplní jeho vekerý volný èas a døíve èi pozdìji mu postupnì
zabrání vìnovat se døívìjím zájmùm - vzdìlání, sportu, kultuøe i pøátelùm. Tyto aktivity
nebývají sice deklarovány jako povinné, bývá vak naznaèeno, e neúèast by byla na
kodu nejen pro nìj, ale i pro vztahy s jeho novými pøáteli ... Nový èlen je tak vlastnì
laskavým chováním vmanipulován do èasovì nároèného ivotního stylu, z jeho
tempa lze jen tìko slevit bez muèivých výèitek vychladnutí, oputìní poèáteèního
nadení èi zrady. Pøemíra akcí a aktivit, které zpoèátku vypadaly jako dobrovolné a
inspirující, se èasem stává vlastnì povinností, je je splòována spíe kvùli jiným
lidem, zejména tìm, kdo ... pøili pozdìji a poèáteèní nadení jetì neztratili.195 Pøíkladem takového naplnìní èasu mùe být Praské spoleèenství Kristovo. Cíl imitovat
Jeíe je dosahován stálým dohledem tzv. vedoucího v uèednictví nad denními
aktivitami jeho uèedníka. Ty, které vedoucí oznaèí jako neuiteèné, získávají znamení
èinnosti, která není v souladu s Boí vùlí, a která tedy má být v zájmu duchovního
rùstu oputìna. Tímto zpùsobem je provádìn dohled nad celou íøí ivota uèedníka.
Konformitu zvyuje také jazyk, který skupina vytváøí a pouívá. K manipulaci
slouí dvojím zpùsobem: jednak bývá frázovitý a schematický, s omezenou slovní
zásobou, take mylení nerozvíjí, ale spíe omezuje a uzavírá do pøedem daných
kategorií a schémat. Èlenové skupiny nacházejí emocionální odmìnu pøi jeho
pouívání, protoe je jedním z hlavních znakù pøíslunosti. Výsledkem tohoto
prosazování frázovitého jazyka je pro vnìjího pozorovatele dojem, e vichni
pøísluníci skupiny myslí stejnì (jsou programovaní).
Druhý zpùsob, jím jazyk slouí k manipulaci, je vytvoøení vlastního slovníku,
zvlátì prostøednictvím redefinice obecnì známých pojmù. Tím se øeè pøísluníkù
skupiny stane ménì srozumitelná a oni si pochopitelnì více rozumí s tìmi, kdo sdílejí
stejné pojmy a kdo tìmto pojmùm rozumìjí stejnì, ne s tìmi, jejich mylení tìmto
skupinových jazykovým konceptùm neodpovídá. Tak se jazyk stává nástrojem
rozdìlení na my a oni, jak jsme o nìm hovoøili ve 3. kapitole. Extrémním pøíkladem
takového zneuití jazyka je novoøeè, sestávající ze stovek pojmù, je svým
následovníkùm definoval (a bìnì uívané pojmy redefinoval) zakladatel scientologie
L. R. Hubbard.196
Nástrojem psychické manipulace se mohou stát i vyadované dùkazy o loajalitì
èlenù ke skupinì. Extrémním pøípadem je jistì rituál bílých nocí, jimi zajioval
vìrnost svých následovníkù Jim Jones, vùdce Svatynì lidu (3. kapitola). Podobnì ale
mohou slouit i jiné obìti: obìti èasu (mnohahodinová kázání, èekání na pøíchod
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vùdce), pohodlí, spánku, jídla, finanèních prostøedkù, individuálních preferencí
(jednotným odìvem, stravou, vykonáváním nechtìné práce) apod.
Nakonec jetì musíme mezi manipulativními technikami zmínit vyvolávání strachu
z následkù odchodu ze skupiny. Tento strach mùe být dlouhodobì budován
neobjektivnì negativním líèením prostøedí mimo manipulující náboenskou skupinu
(zdùrazòující napø. vysokou kriminalitu, rozvodovost a veobecný mravní úpadek).
Takovému líèení jsou èasto vystaveni napø. svìdkové Jehovovi, kteøí si pak èasto
nedokáí pøedstavit vìrné manelství èi spoøádanou rodinu mimo své náboenské
spoleèenství. Svìdkové ostatnì mohou poslouit za pøíklad i toho, jak bývá negativnì
a katastroficky líèen dalí ivot tìch, kteøí ze spoleèenství odeli. Veøejnì i v soukromí
jsou sdìlovány nadsazené pøíbìhy o selhání a neúspìích tìchto odpadlíkù. Tím je
dokázána nejenom patnost svìta mimo náboenské spoleèenství, ale i dodateènì
vysvìtlen odchod, nebo odejít mohl - podle mylení èlenù skupiny - jen ten, kdo byl
ji døíve mravnì naruený. U svìdkù Jehovových také mùeme zùstat pøi doplnìní
témìø samozøejmého faktu, e strach je vzbuzován i prostøednictvím líèení budoucích
trestù z Boí strany, které za odpadnutím nutnì následují.
Kolekce zpùsobù psychické manipulace, kterou jsme pøedloili na pøedcházejících
stranách, není a nemùe být uzavøená. Nìkteré vyjmenované zpùsoby se pøekrývají a
nìkteré nejsou soumìøitelné s jinými. Kolekce slouí k získání pøedstavy o psychické
manipulaci, která vytváøí sektáøství. Øadu tìchto zpùsobù je moné nalézt i mimo
prostøedí nových náboenských hnutí, a to jednak v renomovaných náboenských
spoleènostech (manipulativní zpùsoby pøi misijních akcích s velmi známým a v celých
Spojených státech uznávaným misionáøem Billy Grahamem ji byly zmínìny výe),
jednak ve skupinách, které nejsou explicitnì náboenské. Této otázce se budeme
vìnovat v dalí èásti této kapitoly.
4.4

Sektáøství mimo nová náboenská hnutí

Sektáøství jsme zde výe (4.2) vymezili jako pouívání psychických a sociálnì
psychických donucovacích mechanismù, které vede k vytváøení a udrování závislosti
na skupinì. Doli jsme k závìru (4.3), e nejvhodnìjím oznaèením pro tyto mechanismy
je pojem psychická manipulace v tom smyslu, jak ho definuje Marie Vágnerová: tedy
jako pùsobení na kognitivní, emotivní a konativní aspekty lidské psychiky, které
postupnì vede k promìnì osobnosti manipulovaného jedince. Objasnili jsme také
specifika manipulace v náboenském prostøedí a vysvìtlili, e nejvhodnìjím místem
existence sektáøství je nové náboenské hnutí. Pøedbìnì jsme výe také upozoròovali
na to, e se sektáøstvím se setkáváme i v jiných skupinách a e také nìkteré
nenáboenské skupiny jsou (z urèitého hlediska oprávnìnì) v obecné mluvì èasto
oznaèovány jako sekty.
Sektáøství se vyskytuje také v náboenských skupinách, které se øadí k jinému
ideálnímu typu ne nové náboenské hnutí (podle typologie popsané v èásti 3.1).
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Také v typu církev èi denominace dochází k pøípadùm psychické manipulace,
a to nejèastìji ve stejných situacích jako u nového náboenského hnutí: pøi misii,
v uzavøených spoleèenstvích a pøi práci s mladými lidmi (pro nì je aktuální tøetí
stupeò Fowlerovy stupnice - viz 4.1).
Je záleitostí diskuse, zda je moné nazvat nìkteré èásti etablovaných náboenských spoleèenství sektami. Na sousloví sekta v církvi, které se stalo obvyklé ve
druhé polovinì 90. let minulého století jak v médiích, tak i v akademických kruzích, 197
reagoval vídeòský øímskokatolický arcibiskup, kardinál Christoph Schönborn velmi
odmítavì.198 Stejné stanovisko u nás hájí teolog a pastoraèní pracovník a dlouholetý
øeditel Pastoraèního støediska pøi Arcibiskupství praském Msgre. Ale Opatrný.199
Ale pøesto nìkteré èásti øímskokatolické církve (napø. Opus Dei, neokatechumenátní
hnutí, hnutí charismatické obnovy) jsou opakovanì za sekty oznaèovány.200 V Èeské
republice se diskuse o sektách v církvi vedla pøedevím v druhé polovinì 90. let 20.
století v souvislosti se skupinou Filadelfia (té Metanoia) kolem knìze Vladimíra
Mikulici201 a v souvislosti s pùsobením Koinonie Jana Køtitele v Plzni,202 tedy v obou
pøípadech èástmi øímskokatolické církve. 203 K tée církvi se hlásila i skupina, která si
dala název Dìti Nejsvìtìjího Srdce Jeíova a její pùsobení v letech 1997-2003 bylo
povaováno za váný problém olomoucké arcidiecéze.204 Liberecký sbor Jednoty
bratrské, který si v 90. letech minulého století vybudoval zvlátní, samostatné
postavení v rámci své církve, pùsobil na veøejnost tak, e byl èasto oznaèován za
sektu. 205
Narozdíl od diskutabilní existence sekt v církvích a dalích etablovaných náboenských spoleènostech je existence sektáøství v nich nepochybná: Je potøeba øíkat, e
sektáøské chování se mùe vyskytnout i v církvi, øíká øímskokatolický knìz a pastoraèní
pracovník Ale Opatrný206 a v jedné své publikaci i nìkolik pøípadù sektáøského
chování v církvi uvádí.207 Jiní autoøi (Müller, tampach) také poukazují na to, e je
tøeba poèítat se sektáøským potenciálem uvnitø církve208 nebo se sektáøskými tendencemi v církvích a s lidmi se sektáøsky ladìnou mentalitou.209 Religionista Ivan
O. tampach pokraèuje tvrzením, e nìkterá nová spoleèenství a hnutí v tradièních
církvích vedle nesporného pøínosu vykazují i sklon k integrismu, biblickému literalismu,
k nepozornosti a neúctì k jiným kolám a smìrùm uvnitø dané církve, k jiným vyznáním
a vùèi duchovním a etickým proudùm souèasnosti.210
Také dokument nìkolika papeských sekretariátù Fenomén sekt a nových
náboenských hnutí211 pøiznává, e v øímskokatolické církvi existuje duch sektáøství,
tj. postoj nesnáenlivosti a nátlakem vyvíjená propagace. Na konferenci Sektáøství
v církvích212 pøednáející referovali o sektáøství (anebo tendencích k nìmu) v øímskokatolické církvi, Jednotì bratrské, Církvi bratrské, Bratrské jednotì baptistù i rùzných
køesanských misijních organizacích. Èasopis Církve bratrské Bratrská rodina publikoval sérii èlánkù s názvem Znaky sekty v Církvi bratrské?. 213
Ohlednì projevù sektáøství ve svém støedu mají církve nadìji v podobném smyslu
jako pastoraèní poradenství v oblasti sekt a sektáøství, popisované v této práci (hlavnì
v èástech 4.1a 4.2), toti ve smyslu vývoje a dosaení duchovní zralosti. Napø. ji
131

zmínìný dokument Fenomén sekt a nových náboenských hnutí nadìjnì øíká, e
køesanské skupiny, v nich pøevauje sektáøský duch, se mohou vyvíjet díky prohloubení své formace a díky kontaktùm s ostatními køesany, a tak dospìt
k církevnìjím postojùm.214 Kardinál Schönborn dokonce - zdá se - sektáøské rysy
a obhajuje: Prvky jako agresivní získávání èlenù nebo intolerance jetì samy
nedokazují, e jde o sektu. Mùe to být prostì nezralost, z ní komunita vyroste jak
prohlubováním své køesanské formace, tak stykem s jinými køesany. Úkol sentire
cum ecclesia, smýlet s církví, klade nárok na obì strany: komunita se musí uèit
chápat své charisma jako jedno z mnohých; ostatní, kteøí nemají pøímý pøístup k jejímu
zpùsobu ivota, se mají uèit vidìt v nìm jeden z darù Ducha svatého církvi.
Vìdomí nebezpeèí sektáøství v církvi i shovívavost k sektáøským projevùm
vyjadøuje metafora, jí pastoraèní pracovník Ale Opatrný zakonèuje sborník svých
úvah na téma sektáøství: Katolická církev je podobná botanické zahradì, nikoliv
monokultuøe, ovem s vnitøním øádem, øeditelem a s vedoucími úsekù. Ale plevel
nepatøí ani do botanické zahrady, ani do monokultury a o jeho rozliení a likvidaci se
mají starat pracovníci zahrady. Nedìlají-li to, mají být upozornìni - jak vedením, tak
návtìvníky. Mìli by ovem také rozeznat plevel od alergenù. Ty toti mohou nìkterým
okolojdoucím návtìvníkùm vadit, ale to neznamená, e mají být ze zahrady vykoøenìny.215
Etablovaná náboenská spoleèenství vytvoøila (právì proto, e jsou ji etablovaná)
mechanismy, jak sektáøství zabránit nebo jak ho eliminovat. Ani uzavøené komunity
(jako napø. øeholní spoleèenství) v rámci církví nemívají se sektáøstvím problémy,
nebo mají jasná a pøedem definovaná pravidla, nelií se od celku vìrouènì a chápou
samy sebe jako pouhou souèást církve.216 Výhodou pro etablovaná spoleèenství
jsou jistì propracované øády, existence kontrolních mechanismù a hlavnì ochota
k sebereflexi (napø. ve smyslu diskuse o sektáøství v církvích). Ovem výe zmínìný
pøípad komunity knìze Vladimíra Mikulici nebo pøípad neomezeného narùstání
sektáøství v Jednotì bratrské a do rozkolu této církve v letech 1998 a 1999217 ukazují
meze shovívavého pøístupu. Jsou také dùkazem toho, e problematika sektáøství
v církvích je velmi aktuální.
Pokud tvrdíme, e etablovaná náboenská spoleèenství (ideálního typu církev
a denominace) postupem èasu vytvoøila mechanismy, které brání psychické manipulaci,
musíme se zároveò ptát, proè nìkterá nová náboenská hnutí takové mechanismy
nevytvoøila. Èásteènì jsme tuto otázku zodpovídali poukazem na výhodnost práce se
skupinou, její èlenové jsou vùèi jejím normám zcela konformní (4.2). Jetì dalí
perspektivu ale umoní poukaz na napìtí mezi meninovou skupinou a vìtinovou
spoleèností, jak jsme o nìm hovoøili v témìø celé 3. kapitole.
Napìtí s vìtinovou spoleèností, které proívá kadé nové náboenské hnutí,
zpùsobuje, e jeho potenciální konvertité musejí pøekonat relativnì vysokou pøekáku,
která je dána protestem nového náboenského hnutí, jeho kulturní a spoleèenskou
deviací. Pøekonat tuto bariéru znamená vìtí èi mení míru nepochopení a snad i
odsouzení ze strany vìtinové spoleènosti.Proto je pochopitelné, e stávající èlenové
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nového náboenského hnutí pouívají nestandardní, deviantní pøesvìdèovací mechanismus - psychickou manipulaci. A protoe kadá skupina ve vysokém napìtí se
spoleèností je nestabilní (je v meninì a je ohroována), musí také pouívat techniky
psychické manipulace k tomu, aby své pøísluníky udrela.
Jakmile toto napìtí poklesne (díky vývoji, popsanému ve 3. kapitole a na zaèátku
této kapitoly), prvky psychické manipulace se postupnì vytrácejí a nové náboenské
hnutí se stává denominací. Vùdcové nových náboenských hnutí, která pouívají
psychickou manipulaci, nemusejí být mravnì zkaenými lidmi tak, jak se nìkdy tvrdí.218
Nejsou spíe dostateènì odpovìdní, aby se dokázali manipulativního chování odøíci;
pravdìpodobnì proto, e toto chování je na první pohled výhodné. Jak ale bylo
podrobnì popsáno v èásti 3.5, jiná situace nastává, pokud je psychická manipulace
zámìrná za úèelem radikalizace skupiny.
Aèkoliv je tedy sektáøství èasté mezi novými náboenskými hnutími, tato
problematika se - jak jsme vidìli výe - èásteènì týká i typù církev a denominace.
Sektáøství ovem pøekraèuje i oblast explicitního náboenství a týká se i skupin, které
jsou náboenské pouze implicitnì. To znamená, e - podle religionisty Jacquesa Waardenburga - jejich význam vnímají zainteresované osoby jako náboenský nevìdomì. 219 Tyto nevìdomì náboenské skupiny Odilo I. tampach220 nazývá kvazireligiózní. Píe o nich, e se nehlásí k náboenství, ale mají nepøiznanì nìkteré
prvky vlastní alespoò nìkterým náboenstvím (dogmata, kult, obøady). Nevìdomì
také plní alespoò nìkteré funkce, tradiènì pøipisované pøedevím náboenství - poskytují smysl ivota a jeho cíl, návod, jak ho dosáhnout, i spoleèenství lidí se stejnou
nadìjí, která je pøesahuje.
Za typická implicitní (kvazireligiózní èi parareligiózní) nová náboenská hnutí je
moné povaovat nìkteré politické strany, obchodní spoleènosti zaloené na pyramidovém zpùsobu náboru spolupracovníkù (tzv. multi-level marketing), nìkteré
ekologické i jiné organizace aktivistù, nìkteré psychoterapeutické koly a zaøízení, ale
tøeba i nìkterá sdruení mládee. Zvlátì politická scéna mùe do jisté míry pøipomínat
scénu náboenskou:  odtìpené politické skupiny èasto vykazují charakteristiky
sekty ve vztahu k dominujícím politickým organizacím církevního nebo denominaèního
typu. 221
Mùeme jistì souhlasit s biologem a pouèeným pozorovatelem spoleènosti
Stanislavem Komárkem, e kadé politické hnutí evropského novovìku nese ve vìtí
èi mení míøe parareligiózní rysy. 222 Projevuje se také v nìkterých skupinách
ekologického hnutí, take religionista Duan Luný mùe hovoøit o zeleném náboenství.223 Hnutí Zelených mìlo od poèátku silný parareligiózní náboj, pokraèuje
Stanislav Komárek, typické jsou zejména rysy analogické evropským pøedkøesanským pøírodním náboenstvím ... Velmi výrazná paralela existuje i k pøedstavì o èistých
a neèistých pokrmech judaismu a islámu, teorie a praxe výivy vyadující neúprosnì
konzumaci biologicky èisté stravy, ...224
Nìkteøí, patrnì extrémní ekologiètí aktivisté se k náboenskému pohledu na svìt
sami hlásí: Ekologie... se dnes stává - troufám si to aspoò tvrdit - jedním z nových
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náboenství naí doby, øíká aktivista Libor Kysuèan v èlánku pro èasopis Poslední
generace. Vyzná-li dnes nìkdo pøed svìtem jsem ekolog, vyvolává jeho sdìlení
zcela jiné konotace ne pouhé nezúèastnìné konstatování jsem pracovník toho
a toho výzkumného ústavu, úøedník toho a toho ministerstva. Jde tu o cosi víc ne
o pouhou vìdeckou pravdu - znamená to zároveò pøihlásit se k urèitému souboru
hodnot, k jistým ideálùm. 225
Tendence k sektáøství mùeme mezi ekologickými aktivisty shledat zvlátì
v apokalyptickém líèení budoucnosti a v extrémním pøípadu americké skupiny Earth
First! dokonce i v násilném boji proti tìm, kdo jsou oznaèeni jako nièitelé Zemì.226
Mírným ohlasem ekologického milenialismu byl u nás napø. název èasopisu hnutí
Duha Poslední generace227 (do roku 1997) a nìkteré èlánky v nìm nebo v dalích
ekologických èasopisech. Manipulativnì v sektáøském duchu pùsobí také vyhledávání
nepøátel (takzvaných lobby), jejich démonizace, èernobílé vidìní svìta, pøísnì rozdìleného na my a oni, fundamentalismus ve vztahu ke stravovacím a jiným návykùm apod.
I hnutí ekologických aktivistù je ovem schopné vývoje (paralelního k vývoji
nového náboenského hnutí, jaký byl popsán zde v èásti 3.4). K nìmu patøí napø.
i reflexe, k ní dospìl ná pøední ekologický myslitel Jakub Patoèka. Ve výe zmínìném
èasopise, jeho titul byl ovem zmìnìn na Sedmá generace, varuje pøed fanatismem
a katastrofismem. Zároveò je ovem omlouvá jako projevy zoufalství, zpùsobené
tìkými èasy, v nich se ekologické hnutí podle nìj ocitlo. 228
Skuteènost, e v nìkterých implicitnì náboenských skupinách mùeme mluvit o
sektáøství, nechávají èasto religionisté, psychologové a sociologové náboenství
stranou. Jeden z hlavních pøedstavitelù výstupového poradenství (2.2), Steven Hassan, má ovem ve své klasifikaci tzv. destruktivních kultù také komerèní kulty:
Komerèní kulty vìøí v dogma hrabivosti. Ve snaze zbohatnout podvádìjí a manipulují
lidi, aby pracovali za nízkou mzdu nebo zadarmo. Existuje mnoho pyramidových èi
nìkolikaúrovòových organizací (multi-level marketing, MLM), které slibují velké zisky,
ale ve skuteènosti ze svých obìtí dímají peníze. ... Úspìch závisí na získávání nových
lidí, kteøí zase získávají dalí.229
Poslední vìta citátu z Hassanovy publikace míøí k nejdùleitìjímu (ale zdaleka ne
jedinému) oklamání zájemce o vstup do pyramidového systému multi-level marketingu.
V tìchto systémech je produkt, s ním se obchoduje, toti pouhou zástìrkou.230 Pøímý
prodej produktù je dokonce nìkdy povaován za chybu.231 Skuteèný úspìch je moný
jen tehdy, pokud úèastník získá vìtí poèet dalích prodejcù a vybuduje sí tìch, kteøí
jeho prostøednictvím do podniku investují. Takové získávání prodejcù se neobejde
bez øetìzce psychické manipulace, v nìm je kadý úèastník manipulován a zároveò
se uèí co nejúèinnìji manipulovat tìmi, které chce získat nebo které ji získal.
Psychická manipulace, její postupy vèetnì výslovných lí jsou bez nejmeních
skrupulí doporuèovány v interních pøíruèkách, 232 pøibliuje tento obchodní systém
sektáøství. Kvazináboenský rozmìr je skryt ve slibech vyøeení finanèních problémù,
rajského bezpracného ivota, znovunabytí zdraví apod. Zároveò bývá silnì odsuzován
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døívìjí zpùsob ivota, jakýkoli jiný zpùsob výdìleèné èinnosti apod.233 Motivaèní
semináøe jsou v systému MLM èasto koncipovány jako bohosluba se svìdectvími
o uzdravení a zbohatnutí, se zpìvy, skandováním jména firmy, kázáním, morálním
apelem apod. Zkuenost takového semináøe pøirovnávají nìkteøí úèastníci k intenzivnímu náboenskému proitku. Zpùsoby psychické manipulace bývají velmi propracované a manipulace je tedy zámìrná (narozdíl od mnoha nových náboenských
hnutí, kde mùeme pøedpokládat spíe spontánní jednání). Je to patrné i v tom, e pøi
semináøích firem, pouívajících MLM, je dbáno, aby efekt manipulace nebyl nièím
umenen, napø. ani doèasným oputìním místnosti. Vnìjí pozorovatelé, kteøí pøicházejí
do styku s jednotlivými pøísluníky systému MLM nebo kteøí se úèastnili motivaèních
semináøù, pak hovoøí o firmách, které systém MLM pouívají, jako
o sektách.234 Ovem v kontextu této kapitoly mùeme pøipustit spíe pojem sektáøství
jako plnì vystihující.
Ideové koøeny multi-level marketingu jsou v tzv. pozitivním mylení, smìru na
pomezí esoterického náboenství a psychoterapie. Pozitivní mylení sdílí s ostatními
proudy hnutí Nového mylení silnou víru v monosti èlovìka tvoøit nebo alespoò
výraznì ovlivòovat materiální realitu prostøednictvím síly svého mylení. 235 Ve
skupinách ovlivnìných Novým mylením (a u jsou pod vedením terapeuta nebo
v rámci rùzných kursù pozitivního mylení, Silvovy metody èi tzv. hnutí lidského
potenciálu236 ) se èasto objevuje psychická manipulace v kombinaci s pøedáváním
a rozvíjením náboenského obrazu kosmu. Psychoterapeutické skupiny237 a skupiny
úèastníkù rùzných kursù pro sebezdokonalení se tak mohou stát sektáøským
prostøedím. Zvlátì silným pokuením pro terapeuty i jejich klienty je v tomto ohledu
tzv. syndrom falené pamìti (zmínili jsme se o nìm výe v èásti 4.3). Tvorbu falených
záitkù nalezneme v tzv. reinkarnaèní terapii, scientologii, kineziologii, holotropním
dýchání i v dalích metodách.
Existence sektáøství mimo nová náboenská hnutí znovu ukazuje, e tato hnutí
nedisponují ádnými zvlátními metodami (napø. metody vymývání mozku) ani
nevytváøejí zvlátní psychické poruchy. Sektáøství je jev, který se vyskytuje v kadé
skupinì, kde jde o vyí cíl (náboenský nebo alespoò náboenství nahrazující), kde
jsou lidé ve jménu tohoto cíle ochotni s druhými manipulovat a kde se najdou ti, kdo
na tuto manipulaci pøistoupí.
4.5

Shrnutí

Pastoraèní poradenství v otázkách sektáøství vychází ze základních znalostí duchovního vývoje, který jde ruku v ruce s vývojem biologickým, kognitivním, emocionálním, sociálním èi morálním. Pastoraèní poradenství v tomto bodì navazuje na
poznatky vývojové psychologie a psychologie náboenství. Jako výhodné se pro
poradenství jeví zvlátì modely psychologù Jamese W. Fowlera (stupnì duchovního
vývoje) a Gordona W. Allporta (duchovní zralost).
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Vìdomí zákonitostí duchovního vývoje umoòuje pastoraènímu poradci rozpoznat,
e nová náboenská hnutí jsou ideálním prostøedím pro rozvinutí víry na urèitém
vývojovém stupni. Konverze do prostøedí nových náboenských hnutí je pak moné
pochopit nikoli jen jako následek deprivace nebo manipulace, ale jako jeden ze zpùsobù,
jak tento stupeò duchovního vývoje realizovat. Nová náboenská hnutí se ovem
vedle této své víceménì pøirozené a pozitivní funkce mohou stát i brzdou dalího
duchovního vývoje jednotlivcù, pokud se v nich vyvinou nástroje k vytváøení
a udrování závislosti. Toto omezování duchovního (a nakonec i celkovì osobnostního) vývoje jednotlivce za pomoci donucovacích mechanismù je pak moné nazvat
sektáøstvím; ostatnì právì tyto psychické a sociálnì psychické manipulativní metody
vìtinou zpùsobují, e nová náboenská hnutí jsou veøejností pauálnì odsouzena
jako tzv. sekty.
Pastoraèní poradce vyuívá znalostí vývojové psychologie nejen k porozumìní
otázkám duchovního vývoje, ale i k porozumìní novým náboenským hnutím a jejich
konfliktu s vìtinovou spoleèností. Sektáøství ovem nachází i mimo jeho ideální
oblast nových náboenských hnutí - v etablovaných náboenských komunitách
a nakonec i v ivotì celé spoleènosti. Pohled na sektáøství v tomto irokém vývojovì
psychologickém a spoleèenském kontextu mu umoòuje pøistupovat ke klientùm
pastoraèního poradenství v otázkách sektáøství s nadìjí a pozitivním oèekáváním,
a pomoci tak uvolòovat jejich potenciál pro obnovení duevní rovnováhy a pro
vyøeení problémù, kvùli nim ho vyhledali.
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POPE, L., Millhands and Preachers...
str. 137.
Zajímavou studií rùzných typù fyzické
deprivace je mono nalézt v èetinì in:
ULC, J., DVOØÁK, J., MORÁVEK, M.,
Èlovìk na pokraji svých sil, Avicenum,
Praha 1984, str. 87-132.
GLOCK, C. Y., STARK, R., Religion and
Society in Tension, Rand-McNally, Chicago 1965, str. 242-259.
Viz napø. GLOCK, C. Y., The Role of
Deprivation in the Origin and Evolution
of Religious Groups, in: LEE, R.,
MARTY, M. (eds.), Religion and Social
Conflict, New York, Oxford University
Press, 1964; LOFLAND, J., STARK, R.,
On Becoming a World-Saver: A Theory
of Conversion to a Deviant Perspective,
American Sociological Review, 30,
1965, str. 862-875; mylenku etické
deprivace pøijímají napø.: ANTHONY,
D., ROBBINS, T. R., The Meher Baba
Movement: Its effect on postadolescent
youthful alienation, in: ZARETSKI, I.,
LEONE, M. (eds.), Religious Movements
in Contemporary America, Princeton
University Press, Princeton 1974.
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Psycholog Michael D. Yapko se v jedné
ze svých knih (které jsou zamìøeny na
ponìkud jinou problematiku) dotkl
otázky konverze do nových náboenských hnutí tìmito výstinými slovy:
Mohli bychom ... se ptát, jak se stalo,
e mladý mu, který vyrùstal na farmì
na americkém Støedozápadu, opustí kolu
a skonèí jako oddaný Krny. V zázemí
tohoto mue není nic, co by ho disponovalo k výbìru právì hnutí Hare Krna.
Je ale ve vìku, kdy je snadno ovlivnitelný
a kdy hledá odpovìdi na nejtìí otázky
ivota: Jaký je smysl mého ivota?
Proè jsem zde? Co mne uèiní astným? Èemu vìøím o ivotì a smrti?
A tak jednoho dne jde do Krnova
spoleèenství na pozvání jednoho pøítele,
který se o to zajímá. A hle, potká lidi,
kteøí øíkají vìci, je vyhovují jeho
potøebì porozumìt sobì samému a nalézt
úèel ivota. Nestane se ihned èlenem,
ale zaène chodit na stále více jejich
pøednáek a setkání. Nauèí se, co si má
myslet, nosit, jaké mít vztahy, modlit
se, pøispívat a dìlat vechno ostatní
správným zpùsobem, tj. Krnovým
zpùsobem. Po èase - ale rychleji ne
tomu kdokoli druhý mùe porozumìt se hluboce ponoøí do ivota s Krnou. YAPKO, M. D., Suggestions of Abuse,
Simon & Schuster, New York 1994, str.
132.
Napø. Saul Levine (zabývá se ovem radikálními odchody obecnì, nejen odchody
do nových náboenských hnutí) øíká:
Dospìlým se daøí udrovat své systémy
víry nìjakým zpùsobem oddìlené od kadodenních záleitostí... Vytvoøit tuto
takøíkajíc psychologickou odluku církve
od státu vyaduje vysoký stupeò sebehodnocení. ... [Na druhou stranu - pozn.
Z. V.] dìti ádají od víry mnoho. Chtìjí,
aby vechno dávalo smysl a bylo
spravedlivé, chtìjí, aby ony samy i jejich
rodièe byli dokonale dobøí. Souèást
dospìlosti je ovem smíøit se s nedostatky lidí, které èlovìk miluje, a se svìtem
samotným. A èlenové radikálních skupin se zdají být tak oddaní, cílevìdomí
a silní, mají plány a vùli je uskuteènit.
To je obzvlátì pøitalivé. - LEVINE, S.,
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Radical Departures, Desperate Detours
to Growing Up, Harcourt Brace Jovanovich, Inc., San Diego, London 1984,
str. 54-56.
Levine také uvádí mezi monými pøíèinami døíve nebývalý tlak spoleènosti
na formaci identity adolescentù, pocit
konvertitù, e pøed konverzí nikam nepatøili, jejich nízké sebevìdomí, hledání
Odpovìdi (Levine ovem pøipomíná, e
touha po Odpovìdi je nevyhnutelným
dùsledkem intelektuálního dospívání),
nejistou, závislost na oèekávání ze strany
rodiny. - Tamté, str. 32, 34, 36, 37, 47.
Jiný motiv - pozoruhodný pro pastoraèní
poradenství - vnáí do diskuse napø. leták
vydaný dánským Dialog Centrem (autor
není uveden, ale text nese známky teologického pøístupu tamního profesora
Johannese Aagaarda): Mnohé napovídá,
e identita èlovìka má mnoho co dìlat
s jeho religiozitou, tj. s religiozitou v nejirím smyslu slova. Krátce: stává se tím,
èemu vìøí. V tomto spojení samozøejmì
slovo vìøit neznamená pøedpokládat
existenci nìèeho - nestane se duchem
jenom proto, e vìøí v duchy. Víra znamená poddání se nìèemu nebo dùvìru
v nìco. Pøedchozí výrok tedy správnì
zní: stává se tím, èemu se - na základì
své víry - poddává a èemu dùvìøuje. Pokud nemá nic, èemu se poddat a èemu
dùvìøovat, tvùj ivot se stává mìlký
a prázdný, a mìlkost a prázdnota volají
po nìèem, pro co ít. Lidé se mohou stát
tak zoufalými v hledání smyslu ivota,
e dobrovolnì pøijmou jakýkoli smysl a
za jakoukoli cenu.
BAINBRIDGE, W. S., The Sociology of
Religious Movements, Routledge, New
York, London 1997, str. 176-177.
Napø. v rozhovoru dne 1. 12. 1995
potvrdila Sheila Silvermanová, bývalá
sekretáøka
Bhagwana
Radníe
(Rajneeshe, pozdìji zvaného Osho), e
v komunitì Radnípúram v americkém
Oregonu bylo obvyklé spát pouze 4
hodiny dennì. Zbylý èas dne byl vìnován
pøedevím práci, popø. duchovnímu
programu.
TATTVA-DARÍ DÁS, FÁREK, M.,
Nìkolik bodù k zamylení. Co by mìl
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èlovìk vìdìt, ne se rozhodne zapojit do
hnutí Haré Krna,
podzim 2000
[citováno 1. 12. 2004], Vainava, bhakti-jóga s lidskou tváøí - Haré Krina inspirace, dostupný na World Wide Web:
http://vaisnava.cz/vypis.php3.
FOWLER, J. W., Stages of Faith, ... str.
164.
Tamté, str. 178.
Tamté.
Galanter øíká: Protoe termín sekta
[angl. cult - pozn. Z. V.] typicky oznaèuje deviantní náboenskou orientaci
a je èasto pouíván pejorativnì, pouívám místo nìj pojem charismatická
skupina. To dovoluje vzít v úvahu kromì
náboenských skupin také rùzná politická
a nenáboenská hnutí, která pouívají
skupinovou psychologii v podobì, kterou
nacházíme v náboenských sektách. GALANTER, M., Cults and Charismatic
Groups Psychology, in: SHAFRANSKE,
E. P. (ed.), Religion and the Clinical
Practice of Psychology, American Psychological Association, Washington
1996, str. 270.
GALANTER, M., Cults: Faith, Healing,
and Coersion, Oxford University Press,
New York, Oxford 1989, str. 5.
GALANTER, M., Cults and Charismatic
Groups Psychology, ... str. 270.
ABGRALL, J.-M., Mechanismus sekt,
Karolinum, Praha 2000, str. 13.
Tamté.
LANGONE, M. D., Introduction, in:
LANGONE, M. D. (ed.), Recovery from
Cults, ... str. 5.
REME, P., Mentální programování
a totalitní náboenské skupiny, Propsy
4 (6), 1998, str. 4.
REME, P., Mentální programování jako
prùvodní jev nového sektáøství, Religio
2 (1), 1994, str. 25.
BOCHEÑSKI, J. M., Struèný slovník
filosofických povìr, Aeterna, Praha 1993,
str. 110.
VÁGNEROVÁ, M., Psychopatologie pro
pomáhající profese, Portál, Praha 1999.
Tamté, str. 378.
KRÁLOVÁ, J., Psychologická manipulace sekt, Forum scientiae 1 / 1996.
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UNGERLEIDER, J. T., WELLISCH, D.
K., Coercive Persuasion (Brainwashing),
Religious Cults, and Deprogramming,
American Journal of Psychiatry 136:3,
1979, str. 279-282. Pøetitìno in:
BROMLEY, D. G., RICHARDSON, J. T.
(eds.), The Brainwashing / Deprogramming Controversy: Social, Legal and
Historical Perspectives, Studies in Religion and Society, vol. 5, 1983, str. 205211.
Pozitivní úlohu pøiznává napø. slovenský
psycholog Michal Stríenec: Niektoré
sekty prispievajú k psychickej stabilizácii
(u¾ahèujú napr. prekonanie drogovej
závislosti). - STRÍENEC, M., Èlovek
a viera: Psychológia náboenstva, in:
VÝROST, J., SLAMÌNÍK, I. (eds.), Aplikovaná sociální psychologie I. Èlovìk
a sociální instituce, Portál, Praha 1998,
str. 177.
LIFTON, R. J., Thought Reform and the
Psychology of Totalism, Norton & Company, New York 1963, str. 420.
LIFTON, R. J., The Future of Immortality and Other Essays for a Nuclear Age,
Basic Books, New York, 1987. Citováno
podle: Hassan, S., Jak èelit psychické
manipulaci ... str. 258.
LIFTON, R. J., Thought Reform and the
Psychology of Totalism ... str. 422.
LIFTON, R. J., The Future of Immortality and Other Essays for a Nuclear Age
... str. 261.
Tamté, str. 261.
FESTINGER, L., The Theory of Cognitive Dissonance, Tavistock Publications,
London 1962, první vydání 1957; FESTINGER, L., RIECKEN, H. W.,
SCHACHTER, S., When Prophecy Fails,
A Social and Psychological Study of
a Modern Group that Predicted the Destruction of the World, Harper & Row
Publishers, New York 1966, první vydání
1956.
SCHEIN, E. H., Coercive Persuasion,
W. W. Norton, New York 1971.
Angl. coercion. Napø. v knize
GALANTER, M., Cults. Faith, Healing,
and Coercion, Oxford University Press,
Oxford 1989. V èeském vydání knihy
RUSHKOFF, D., Manipulativní nátlak.
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Proè tak snadno uposlechneme druhé?
Pøeloila Gabriela Chudaová. Konfrontace, Hradec Králové 2002 je pojem
coercion vhodnì pøeloen jako manipulativní nátlak.
ABGRALL, J.-M., Mechanismus sekt.
Pøeloila Milada Hanáková, Karolinum,
Praha 1999. Pùvodní vydání Payot &
Rivages, 1996.
ZIMBARDO, P., ANDERSEN, S., Understanding Mind Control: Exotic and
Mundane Mental Manipulation, in:
LANGONE, M. D. (ed.), Recovery from
Cults, ... str. 104-125.
Angl. mind control.
LANGONE, M. D., Assessment and
Treatment of Cult Victims and their
Families, in: Keller, P. A., Heyman, S. R.
(eds.), Inovations in Clinical Practice:
Source Book, Volume 10, Professional
Resource Exchange, Inc., Sarasota 1991,
str. 264-266.
Angl. deception, dependency, and
dread. DDD syndrom slouil pùvodnì
jako popis podstaty reformy mylení,
která byla provádìna bìhem Korejské
války. Iniciály znamenaly pùvodnì debility, dependency, dread. - FARBER,
I., HARLOW, H., WEST, L. J., Brainwashing, conditioning, and DDD, Sociometry 20, str. 271-285.
Angl. mind control programming.
Angl. cult indoctrination.
WEST, J. L., SINGER, M., Cults, Quacks,
and Nonprofessional Therapies, in:
KAPLAN, H. I., FREEDMAN, A. M.,
SADOCK, B. J. (eds.), Comprehensive
Textbook of Psychiatry, III, Williams &
Wilkins, Baltimore 1980, str. 32483249, citováno podle: TOBIAS, M. L.,
LALICH, J., Captive Hearts, Captive
Minds, Hunter House, Alameda 1994, str.
45.
CORSINI, R. J., The Dictionary of Psychology, Bruner/Mazel, Philadelphia,
London 1999, str. 598.
REME, P., Mentální programování
a totalitní náboenské skupiny, Propsy,
... str. 4.
ROKEACH, M., The Open and Closed
Mind. Více bibliografických údajù Remeova práce neobsahuje.
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REME, P., Mentální programování jako
prùvodní jev nového sektáøství, Religio
2 (1), 1994, str. 25.
CONWAY, F., SIEGELMAN, J., Snapping: Americas Epidemic of Sudden
Personality Change, Lippincott 1978,
citováno podle: ANDRES, R., LANE J.
R., Cults & Consequences, Jewish Federation Council of Greater Los Angeles,
druhé vydání 1989, str. 3-6.
CONWAY, F., SIEGELMAN, J., Information disease. Have Cults Created a New
Mental Illness? Science Digest, January
1978, str. 88.
WEST, J. L., MARTIN, P. R., PseudoIdentity and the Treatment of Personality Change in Victims of Captivity and
Cults, in: LYNN, S. J., RHUE, J. W. (eds.),
Dissociation: Clinical and Theoretical
Perspectives, ... str. 268-288; WEST, J.
L., SINGER, M., Cults, Quacks, and Nonprofessional Therapies, in: KAPLAN, H.
I., FREEDMAN, A. M., SADOCK, B. J.
(eds.), Comprehensive Textbook of Psychiatry ... str. 3248-3249.
UNGERLEIDER, J. T., WELLISCH, D.
K., Coercive Persuasion (Brainwashing),
Religious Cults, and Deprogramming, ...
str. 281.
Napø. Reme øíká, e pouívání hypnotických praktik v náboenském ivotì
sekt není nièím výjimeèným (REME,
P., Mentální programování a totalitní
náboenské skupiny, Propsy, ... str. 4).
ROSS, J. C., LANGONE, M. D., Cults.
What Parents Should Know, ... str. 84.
The American Family Foundation, Cultism: A Conference for Scholars and Policy
Makers, Cultic Studies Journal 3 (1),
1986, str. 119-120.
Angl. compliance.
Tyto dva pojmy uvádí Bakerova encyklopedie psychologie a poradenství.
Autor hesla vyhovìní R. L. Basset
pøipoutí, e odpovìdnìjí pohled na
tyto otázky by nás dovedl k uznání, e
existují køesané, kteøí v nejlepí vùli
pouívají manipulativní techniky k prosazování Boího království (BENNER,
D. G., HILL, P. C. (eds.), Baker Encyclopedia of Psychology & Counseling,
2. vydání, Baker Books, Grand Rapids
1999, str. 237).
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Symbiotická osvobozenecká armáda.
FORT, J., What is Brainwashing and
Who Says So?, in: KILBOURNE, B. K.,
Scientific Research and New Religions.
Divergent Perspectives. American Association for the Advancement of Science,
San Francisco 1985, str. 60.
NAZARE-AGA, I., Nenechte sebou
manipulovat. Pøeloila Hana Prousková.
Portál, Praha 1999; RUSHKOFF, D.,
Manipulativní nátlak. Proè tak snadno
uposlechneme druhé? Pøeloila Gabriela
Chudaová. Konfrontace, Hradec Králové 2002. Rushkoff cituje z knihy: CIALDINI, R. B., Influence: The Psychology
of Persuasion, William Morrow, New
York 1993. Cialdiniho schematizace
problému na nìkolika místech ukazuje
na inspiraci Robertem J. Liftonem.
VÁGNEROVÁ, M., Psychopatologie pro
pomáhající profese, Portál, Praha 1999.
Tamté, str. 383.
Souhlasíme tedy s výzvou Thomase
Ungerleidera: Odmítnìme tento koncept
vymývání mozku nebo násilného pøesvìdèování, tohoto straáka, který nás
vede jen do konfliktu jednoho s druhým.
Pøiznejme ale enormní sílu skupinového
tlaku na vechny z nás, zvlátì na mladé.
Ale nikdy se neuchylme k bdìní nad spravedlností jako senátor Joe McCarthy
pomocí køiku, e úèel ospravedlòuje prostøedky. - UNGERLEIDER, T., Summary: Researching the Researcher, in:
KILBOURNE, B. K., Scientific Research
and New Religions, ... str. 179.
VÁGNEROVÁ, M., Psychopatologie pro
pomáhající profese, ... str. 383.
Tamté.
Proti Hassanovi, který tvrdí, e v kultu
se mùe octnout kdokoli, bez ohledu na
rodinné prostøedí. Rozhodujícím èinitelem není rodina, nýbr schopnost náboráøe. Nebo na jiném místì: Prùmìrný èlovìk nemá proti nim anci.
O psychické manipulaci nemá pøedstavu.
Neví, jak rùzné kulty pracují. - HASSAN, S., Jak èelit psychické manipulaci
..., str. 114, resp. 71.
Angl. deception.
BARKER, E., New Religious Movements, ... str. 17.
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Dokument Fenomén sekt a nových náboenských hnutí jako pastoraèní výzva hovoøí o technikách a metodách, které jsou
èasto kombinací lásky a oklamání.
Dokument vydal Sekretariát pro jednotu
køesanù, Sekretariát pro nekøesany,
Sekretariát pro nevìøící a Papeská rada
pro kulturu, Vatikán, 3. 5. 1986, citováno podle: WEST, L. J., Persuasive
Techniques in Contemporary Cults: A
Public Health Approach, in: GALANTER, M. (ed.), Cults and New Religious
Movements. A Report of the American
Psychiatric Association, American Psychiatric Association 1989.
PASSANTINO, R. a G., Overcoming the
Boundage of Victimization, Cornerstone
22, 1994, str. 31-44.
Èasopis Cornerstone je urèen køesanským, pøedevím evangelikálním ètenáøùm a je podporován Evangelikální
církví Smlouvy (Evangelical Covenant
Church).
Tamté, str. 33.
Tamté, str. 33-34.
To ostatnì pøiznává i Hassan, jeho
Passantinovi citují: Proè je veøejnost
vùèi psychické manipulaci zhoubných
kultù tak shovívavá? Pøedevím proto,
e souhlas s pøedpokladem, e nemorální
psychická manipulace mùe postihnout
kohokoli, odporuje prastaré filozofické
zásadì (z ní vycházejí souèasné zákony), e èlovìk je tvor rozumový - animal rationale, schopný ve zvládnout
a odpovìdný za vekeré své èiny. Takový
svìtový názor nepøipoutí pøedstavu
o psychické manipulaci. - HASSAN, S.,
Jak èelit psychické manipulaci ..., str.
71-72.
Napø. GALANTI, G.-A., Reflections on
Brainwashing, in: LANGONE, M. D.
(ed.), Recovery from Cults, ... str. 98.
Døíve: oxfordský test osobnosti, angl.:
Oxford Capacity Analysis.
Tohoto faktu vyuívají také vìtci budoucnosti, kontaktéøi se záhrobím apod.
Viz napø. DUTTON, D. L., Technika
ètení osudu, in: Okultismus a vìda.
Pøeklad souboru èlánkù Investigating
the Paranormal z èasopisu Experientia.
Nakladatelství Stanislav Libovický, Praha 1994.
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REME, P., Mentální programování
a totalitní náboenské skupiny, ... str. 5.
BENNER, D. G., HILL, P. C. (eds.), Baker
Encyclopedia of Psychology & Counseling, ... str. 236-237.
LOFLAND, J., STARK, R., Becoming
a World-Saver: a theory of conversion
to a deviant perspective, American Sociological Review 30, 1965, str. 862-874.
LOFLAND, J., Doomsday Cult, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1966.
LOFLAND, J., Becoming a WorldSaver Revisited, in: RICHARDSON, J.
T. (ed.), Conversion Careers ... str. 1023.
Angl. encapsulating.
LOFLAND, J., Becoming a WorldSaver Revisited, in: Richardson, J. T.
(ed.), Conversion Careers ... str. 14-16.
Angl. melt together.
LOFLAND, J, Becoming a WorldSaver Revisited, in: RICHARDSON, J.
T. (ed.), Conversion Careers ... str. 16.
ZIMBARDO, P., ANDERSEN, S., Understanding Mind Control: Exotic and
Mundane Mental Manipulations, in:
LANGONE, M. D. (ed.), Recovery from
Cults, ... str. 106.
ASCH, S. E., Effects of group pressure
on the modification and distortion of
judgements, in: GUETZKOW, H. (ed.),
Groups, leadership and men, Carnegie
Press, Pittsburg 1951. Podle: HAYESOVÁ, N., Základy sociální psychologie.
Pøeloila Irena tìpaníková, Portál, Praha 1998. V této knize je na str. 52-54
komentáø k Aschovým experimentùm.
Pøehled podává: NAKONEÈNÝ, M .,
Sociální psychologie, Academia, Praha
1999, str. 220-225.
BROMLEY, D. G., SHUPE, A. D.,
Strange Gods. The Great American Cult
Scare, Beacon Press, Boston 1981, str.
123-124.
Osobní rozhovor s úèastníkem.
MILGRAM, S., Obedience to authority,
London, Tavistock 1973. Podle: HAYESOVÁ, N., Základy sociální psychologie,
Portál, Praha 1998. V této knize je na
str. 54-58 komentáø k Milgramovým
experimentùm. - Tyto experimenty popisuje a komentuje také ABGRALL, J.M., Mechanismus sekt, ... str. 108-110.
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EDWARDS, C., The Dynamics of Mass
Conversion, in: KASLOW, F., SUSSMAN, M. B. (eds.), Cults and the Family, Marriage & Family Review 4 (3/4),
The Faworth Press, New York, 1982,
str. 35-36.
Mechanismy pøekonání disonance mezi
vzájemnì si odporujícími kognicemi viz:
FESTINGER, L., The Theory of Cognitive Dissonance, Tavistock Publications,
London 1962 (první vydání 1957).
Angl. false memory syndrom.
Více o tom: YAPKO, M. D., Suggestions of Abuse. True and False Memories of Childhood Sexual Trauma, Simon
& Schuster, New York 1994; PENDERGRAST, M., Victims of Memory: Incest
Accusations and Shattered Lives, Upper
Access Books, Hinesburg 1996 (2. vydání); VAN TIL, R., Lost Daughters. Recovered Memory Therapy & People It
Hurts, William B. Eerdmans Publishing
Company, Grand Rapids, Cambridge
1997.
Angl. mystical manipulation. V èetinì
se ujal pøeklad mystická manipulace,
ale slovo mystický v èetinì více ne
v angliètinì odkazuje k mystice, o ni se
ale Liftonovi ani dalím anglicky píícím
autorùm nejedná. Pøekládáme proto
tajemná manipulace, abychom zdùraznili transcendentnost sil, o nì se tento
typ manipulace údajnì opírá.
LIFTON, R. J., Thought Reform and the
Psychology of Totalism, ... str. 422.
Napø. HASSAN, S., Jak èelit psychické
manipulaci ..., str. 109. Viz té 1.2.
ROSS, J. C., LANGONE, M. D., Cults.
What Parents Should Know, ... str. 25.
Tamté.
HASSAN, S., Jak èelit psychické manipulaci ..., str. 101-108.
VOJTÍEK, Z., Netradièní náboenství
u nás, Gaudeamus, Hradec Králové 1999,
str. 20.
Ilustrativní je v tomto smyslu: HUBBARD, L. R., Modern Management Technology Defined. Hubbard Dictionary of
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