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Úvod 
 

V dnešním světě plném protikladů a názorového pluralismu zřejmě nikoho 

příliš nepřekvapí ani náboženská roztříštěnost. Existence všudypřítomného vlivu 

křesťanství či islámu se zdá být již minulostí – pokud jsme ochotni pro tento 

okamžik pominout celosvětově rozšířené politické zneužívání těchto velkých 

náboženství, které je dnes na denním pořádku a tyto náboženské proudy pomalu 

ale jistě diskredituje. 

Ztráta pevných pravidel, zastřešujících život člověka ještě na začátku 20. 

století, obrovský technologický rozvoj a dvě války světového dopadu – to vše 

jsou vlivy, které postupně způsobily vznik jakéhosi náboženského a tím i 

existenčního vakua. Toto náhlé prázdno bylo něčím zcela novým pro celé masy 

lidí. Postupy, jakými se lidé s tímto nepříjemným pocitem vyrovnávali, byly 

rozmanité. Jako výstižný příklad může posloužit rozšířené hnutí hippies s celou 

svou kulturní základnou, dále americká beat generation a mnohá další hnutí, jež 

měla podstatný vliv na životní styl i podobu umění. Nejobecnější filosofií těchto 

hnutí byla obvykle kritika stávajících poměrů a nevídaná otevřenost vůči 

různorodým oblastem zájmu – světu orientálních nauk, rozvíjející se 

psychoterapii (zejména té skupinové), esoterickým - do té doby v podstatě 

neznámým naukám, ekologii a alternativám životního stylu, velký zájem byl 

věnován i působení psychotropních látek. 

S otevřeností, s jakou skupiny lidí přistupovaly k formám sebevyjádření a 

nového životního stylu, souvisí i změna smýšlení v kontextu náboženství a 

posvátna. Množství lidí hledalo naplnění životního smyslu právě zde a celková 

otevřenost tehdejší společnosti jim k tomu poskytovala vítaný prostor. Být 

stoupencem nebo alespoň sympatizantem nějakého kupříkladu východního 

náboženského proudu jako by patřilo téměř k bontonu. Zakládání vlastních, ať už 

náboženských či psychoterapeutických skupin, také rozhodně nepatřilo 

k činnostem, které by vzbuzovaly podezření. Stejně tak i skupiny založené dříve a 

mající komplikovanou minulost, mohly svobodně působit a přijímat nové členy.  

S ubíhajícím časem si některé ze skupin upevnily své postavení natolik, že 

se průvodním znakem jejich činnosti stalo posilování vlastní moci – a to i té, 

kterou měly nad svými členy. S rozrůstáním těchto skupin rostla i míra 

 6



koncentrace této moci na jednom místě. Hlavním kritériem pro duchovní „růst“ 

členů těchto hnutí se tedy stala zvláště poslušnost vůči autoritě. 

 

Skupiny, které se dnes označují jako „sekty“, se vyznačují právě touto 

centralizací moci, jíž disponuje absolutisticky pojímaná autorita, poslušností 

svých členů a plným ovlivňováním jejich životů.  

Prostředí náboženské organizace nesoucí výše zmiňované znaky, jimž se 

budu v následující části ještě dále věnovat, považuji za velmi specifické zvláště 

z hlediska dítěte, které v něm vyrůstá. U dospělých stoupenců konkrétních 

náboženských sekt se běžně užívá termínu „kultovní identita“, která 

charakterizuje celkovou vnitřní proměnu, jež se s osobností dospělého člověka 

v průběhu let strávených v určité náboženské organizaci odehrává.  

Pokud však zvažujeme možnou podobu života dítěte, jež v takto 

specifickém prostředí vyrůstá od svého narození, s „kultovní identitou“ zdaleka 

nevystačíme. Identita a sebepojetí dítěte se v tomto případě totiž utváří již 

v prostředí, vyznačujícím se určitými (nejen) náboženskými specifiky. Tyto 

zvláštnosti odrážející se v konkrétní náboženské nauce i ve zvoleném životním 

stylu, následně tvoří jádro postojů k dětem – a to jak na úrovni dané skupiny jako 

celku, tak i na rovině vztahů rodičů a dětí. 

 

Právě možnost alespoň částečného rozkrytí zmiňovaných souvisejících 

mechanismů mě inspirovala k volbě tohoto tématu. Rozhodla jsem se jej 

zpracovat i přes úskalí, na něž jsem v průběhu studia celé problematiky narážela. 

Jedním z problémů byla nejednoznačnost samotného pojmu „náboženská sekta“, 

který dnes bývá zejména religionisty nahrazován méně komplikovaným spojením 

„nová náboženská hnutí“, s tím, že se v kontextu s nimi v některých případech 

objevují určité projevy „sektářského chování“ (viz dále).  

Další upřesnění, které bych ráda uvedla na samém začátku, se vztahuje 

k výraznému nebezpečí zobecnění informací uváděných v práci. Pokud 

charakterizuji postoje k dětem v rámci jednotlivých náboženských sekt, je nutno 

přihlížet k tomu, že se uvedené poznatky téměř ve všech případech týkají 

konkrétního projevu dané ideologie. Je skutečně málo případů, v nichž by 

bylo možné označit ideologii samotnou za skutečně „závadnou“ a z hlediska 

vývoje dítěte výrazně škodlivou. 
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Práce je podložena několika typy literatury :  

1) Původní literatura (materiály jednotlivých náboženských hnutí, 

včetně původních didaktických a metodických materiálů a 

internetových stránek) 

2) Převážně zahraniční literatura zaměřená na život dětí v prostředí 

nových náboženských hnutí 
3) Odborná, religionisticky orientovaná literatura, popisující a 

charakterizující jednotlivá nová náboženská hnutí (včetně 

časopisecké literatury) 
4) Literatura zaměřená na vývojovou psychologii (s akcentem na 

období dětství) 
5) Literatura orientovaná na psychologii náboženství (např. Holm, 

N.G.) 
6) Materiály publicistického charakteru (knihy obsahující výpovědi 

bývalých členů atp.) 
 

Předpokládaným cílem práce je zejména poskytnutí určitého náhledu na 

okolnosti, jež mohou v prostředí dané náboženské organizace rozhodující měrou 

působit na osobnost dítěte a její rozvoj. Dílčím cílem práce je též snaha o nalezení 

alespoň částečně směrodatné odpovědi na otázku, zda lze dítě v náboženské sektě 

vnímat a posuzovat jako dítě v určitém ohrožení. 

 

Jako základní metodu práce jsem využila především studium původní 

literatury a její komparaci s ostatními dostupnými prameny a materiály. Pro 

určitou sumarizaci a syntetizující uzavření práce jsem použila jednak poznatky 

získané vlastním studiem dané problematiky, jednak výsledky prováděného 

expertního šetření, které bylo zaměřeno na odborníky z oborů, jež s tématem 

korespondují. 

 

Celá práce se skládá ze šesti základních, na sebe navazujících celků:  

V prvním je pojednán význam termínu „náboženská sekta“ společně se 

znaky, které ji charakterizují. 
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Druhý blok podává poměrně vyčerpávající informaci o jednotlivých 

nových náboženských hnutích (běžně označovaných také jako „náboženské 

sekty“), která jsou zde umístěna do kategorií, odkazujících k jejich základním 

náboženským východiskům. Kapitola obsahuje i tabulku s přehledem 

nejvýraznějších náboženských sekt v ČR. 

Třetí tématický okruh je orientován na specifické postoje k dětem 

v kontextu vybraných náboženských sekt. 

Čtvrtý celek řeší možné podoby rodiny v rámci náboženské sekty a tyto 

náboženské organizace podle přístupů k rodinné struktuře dále kategorizuje do tří 

základních skupin. 

V páté kapitole jsou vedle sebe postaveny základní vývojové proměny 

dítěte (podle Eriksona) a předpokládané vlivy života v náboženské sektě, jež 

mohou do psychosociálního vývoje dítěte v dané fázi nejvýrazněji zasahovat. 

Šestý oddíl je jakousi závěrečnou bilancí, která se na základě předešlých 

kapitol a výsledků expertního šetření pokouší problematiku uzavřít, a která hledá 

směrodatnou odpověď na otázku : „Lze dítě v náboženské sektě vnímat a 

posuzovat jako dítě v ohrožení?“ 

Text je doplněn souvisejícími poznámkami, které jsou umístěny vždy na 

příslušné stránce. Každá kapitola má vlastní soubor poznámek. 
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1.   

„Náboženská sekta“ a její vymezení  

 

Sekta je termín, který vyvolává a i v minulosti vyvolával řadu polemik a 

diskusí. Příčinou častých výhrad a nejasností při použití tohoto označení pro 

určitou skupinu lidí může být zejména problematičnost přesného vymezení pojmu 

a také jeho téměř výlučně negativně vnímaný význam, vyvolávající pocit jakési 

pejorativní nálepky. 

 

Slovo pochází - a do evropských jazyků včetně českého se dostalo - 

z latinského secta, které bývá většinou odvozováno ze sequor (následuji) nebo 

seco (řežu, krájím, sekám). V latinském překladu Bible nahrazuje slovo „secta“  

původní řecké „hairesis“, jehož význam se vykládá jako výběrová skupina nebo 

filozofická škola či názor. Tento původní řecký termín byl tedy jednak přeložen 

do latiny jako „secta“, jednak byl pojem také přenesen v polatinštěné podobě 

„haeresis“, jakožto označení věroučné odchylky a bludu.  

V současnosti je samozřejmou nutností rozlišovat širší a užší význam 

pojmu sekta. V širším kontextu je pojem (v přímé souvislosti s původem slova) 

používán jako označení pro výsledek jakékoliv náboženské diferenciace, 

jakéhokoliv odštěpení od hlavního náboženského proudu. Je zde tedy tendence 

k významové neutralitě, která se nedotýká žádných dalších zvláštností. 

 Jinak je tomu u významu užšího a v dnešní době používanějšího. Sekta tu 

označuje religionistický, sociologický a psychologický fenomén, jinak také 

nazývaný „destruktivní kult“, který disponuje určitými charakteristikami.  

Podle výnosu francouzské MILS (Mission interministrielle de lutte contre 

les sectes) lze sektu (v užším smyslu) definovat jako „sdružení s totalitní 

strukturou, které může a nemusí deklarovat své náboženské cíle, a jehož praktiky 

představují zásah do lidských práv i sociální rovnováhy.“1 

Jean-Pierre Jougla, právník a člen UNADFI (Union Nationale des 

associations de défense des familles et de l’individu), společnosti specializující se 

                                                 
1 Podle MILS (výnos z r. 1999). www.unadfi.org (UNADFI – „Union nationale des associations 
de défense des familles et l’individu“, francouzská organizace orientovaná zvláště na poskytování 
informací o náboženských sektách, prevenci a pomoc obětem zhoubných kultů) / 6.12. 2003. 
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na fenomén sekt, prevenci a pomoc obětem destruktivních kultů, definuje pojem 

takto: 

 

 „Sektu můžeme vnímat jako dogmatickou a podrobující strukturu 

uzavřenou v sobě samé (poslušnost přítomnému či nepřítomnému vůdci je jak 

vynucovaná tak dobrovolná), v níž individuum ztrácí svůj osobnostní a občanský 

rozměr a regreduje k psychické, intelektuální, emocionální a někdy fyzické 

závislosti na absolutně nekontrolovatelné autoritě, která často disponuje veškerou 

mocí.“ 2 

 

Do popředí vystupují zejména dva výraznější náhledy na problematiku. 

Jeden z nich - spíše religionistický - je velmi opatrný v souvislosti s označováním 

náboženské skupiny termínem „sekta“. Zkoumá danou skupinu zejména jako 

unikátní náboženský systém. Hlavním krédem takto orientovaných badatelů 

zůstává pochopitelně velká míra náboženské tolerance a uznání náboženských 

svobod a práv každého jedince. K termínu „sekta“ tito odborníci nepřiřazují a 

priori negativní charakteristiky, představuje pro ně především odnož většího 

náboženského systému.  

Hlavním postojem vyplývajícím z tohoto náhledu zůstává zvláště snaha o 

mezináboženský dialog. Tyto snahy jsou orientovány i na skupiny, jež nesou 

neklamné známky náboženského totalitarismu. 

Druhý výraznější pohled na problematiku sekt je zaměřen spíše na 

mechanismy, odehrávající se v jejich prostředí. Všímá si fenoménů mladšího data, 

jako je například psychická manipulace či proces „náboru“ do skupiny. Tento 

náhled, orientovaný psychologicky a sociologicky, je v používání pojmu „sekta“ 

méně obezřetný a také náboženské souvislosti vnímá okrajověji. Postojem, který 

z takového pohledu vyplývá, je pak více či méně účinná snaha o detailní 

prozkoumání vnitřních pravidel skupiny, sankcí a možného negativního dopadu 

na členy. Rizikem, plynoucím z tohoto náhledu, může být značná podezíravost a 

ostrá až bojovná intolerance. 

Neopatrně se s pojem „sekta“ nakládá i mezi laiky. Zde je „sekta“ často 

jakési synonymum pro nové, většinou značně exoticky se jevící náboženství, které 

                                                 
2 www.unadfi.org / 6.12. 2003. 
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působí tajemně. Ve skutečnosti však nemusí disponovat ani jedním ze znaků 

typických pro tzv. sektářské společenství. 

 

 

1.1  Charakteristické rysy náboženských sekt 
 

Fenomén sekt je natolik komplikovaným jevem, že se lze pouze 

pohybovat na určité škále jevů a znaků, které sektu charakterizují a podle 

intenzity toho kterého znaku usuzovat na míru nebezpečnosti. Přesto se nyní 

charakteristické rysy, které obvykle tvoří jakési pilíře těchto skupin, pokusím 

definovat. 

Základním rysem sekt – ať je vnímáme z jakéhokoli hlediska – zůstává 

jejich jednoznačná tendence k odštěpení a izolaci od okolní většinové 

společnosti, což je rovněž možné považovat za základní rozdíl mezi 

náboženstvím a náboženskou sektou. 

Tento podstatný rys potvrzuje také skutečnost, že postupem doby téměř 

každá sekta tenduje k tomu, stát se sektou „donucovací“ – tedy takovým 

společenstvím, jehož existence plně závisí na míře závislosti jeho členů.  

„ Koercitivní (donucovací) sekta se vyznačuje donucovacím charakterem a 

z něho vyplývající nesvobodou. (…), neboť přežití každé sekty záleží na tom, jak se 

podaří prosadit u vyznavačů bezpodmínečnou disciplínu. V tomto smyslu je vývoj 

k donucování nevyhnutelný. Hlavním nástrojem donucování je pak mentální 

manipulace.“ 3 

 

Dalším znakem, podle kterého lze usuzovat na sektářský charakter 

skupiny, je přítomnost a neomezená moc vůdce nebo guru, jehož 

nezpochybnitelná autorita je často opředena až božskými atributy a vlastnostmi. 

Pozorovatelé sekt a odborníci zajímající se o tuto problematiku se převážně 

shodují na tom, že právě tento prvek činí z náboženské skupiny sektu. Analogii 

s tímto pojetím najdeme i v termínu rovněž používaného v souvislosti se sektami 

– totiž v termínu „náboženský totalitarismus“, který zřetelně poukazuje na 

závažnost pojetí a rozložení moci ve skupině. 

                                                 
3 ABGRALL, J.M. Mechanismus sekt. Praha, Karolinum 1999, s. 13. 
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Vůdčí osobnosti skupiny nejsou autoritami pouze v otázkách duchovního 

růstu a náboženského dogmatu. Obvykle si nárokují určování pravidel i 

v takových oblastech, jako je hygiena, stravování, délka spánku nebo volba 

partnera. To vše napomáhá vůdci k absolutní kontrole členů sekty a tím se  

posiluje míra soudržnosti skupiny, která se neustálým zpevňováním vnitřních 

pravidel stává jakousi hradbou proti okolnímu světu. Vůdce či guru skupiny je 

často povýšen natolik, že jeho postavení překrývá i samotnou hlavní ideu skupiny 

– totiž myšlenku, na jejímž základě skupina vznikla, a sám o sobě se stává pro 

členy sekty cílem.  

Velmi často se setkáváme s případy, kdy si hlava sekty přidává ke jménu 

ještě další přízviska, která mají u podřízených členů vyvolávat pocit pozitivní – 

rodičovské závislosti. Tak například vůdce Církve Sjednocení – Sun Myung 

Moon - se nechává nazývat „Pravým rodičem“ a zakladatel sekty Rodina – David 

Brandt Berg – „Otcem Davidem“. Tento důležitý detail poukazuje mimo jiné i na 

to, jak důležité je pro existenci sekt to, aby její členové odložili své kritické úvahy 

a nadále se ve společenství chovali jako děti, které se se vším, co je tíží, mohou 

obrátit na svého „rodiče“ – totiž vůdce, který jedině je garantem pravdy.  

Velmi názorně popisuje rizikovost takového obdivného následování 

živého vůdce Petr Konečný ve svém spise Sekta, v němž se věnuje zejména 

svému vlastnímu členství v sektě Imanuelitů 4 Jana Dietricha Dvorského :  

„Následovat živého člověka na cestě za poznáním Pravdy se podobá 

zamilovanosti. Zamilovat se do svého vůdce, znamená zamilovat se do svého cíle! 

Do cíle nejvyššího a tedy nejkrásnějšího. A v takovém případě vydávám ze sebe to 

nejlepší. (…) Je to oddání se svému cíli bez osobní odpovědnosti. Znamená to 

vidět ve svém vůdci jen to nejlepší a nevidět nic nesprávného.“ 5 

 

S principem absolutní autority (a tím i absolutní kontroly) souvisí další 

z typických vlastností sekty, kterou je šíření informací z jednoho ústředního 

centra, jímž je opět sám vůdce skupiny či sekce hierarchicky o úroveň pod ním, a 

s tím související selekce informací.  Pokud sekta nepatří k těm, které žijí jako 

komunita na jednom místě a mají tak o denním životě svých stoupenců dokonalý 
                                                 
4 Imanuelité : sekta založená Janem Dietrichem Dvorským (nar. 1966), ideově vycházející z Hnutí 
Grálu a z přesvědčení, že se jeho hlavní představitel a nový „mesiáš“ Abd-ru –shin inkarnoval 
právě do osoby J.D. Dvorského. 
5 KONEČNÝ, P.: Sekta. Plzeň, nakl. Petr Konečný 1999. 
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přehled, tak alespoň velmi zásadně až direktivně nedoporučuje sledování 

televizního vysílání, poslech rozhlasu nebo čtení knih, novin a časopisů – pokud 

neprošly schválením příslušných orgánů sekty. S odmítáním informací, které mají 

svůj zdroj ve světě mimo sektu, se pojí i častý odpor ke vzdělání a k racionalitě 

jako takové. Daleko větší akcent je obvykle kladen na cítění, prožívání a zvláštní 

stavy mysli. 

Zakladatel jedné z nejnebezpečnějších sekt, které kdy působily na našem 

území, Jan Dietrich Dvorský, k této otázce sám říká : „Jakékoliv pěstování 

rozumu je na úkor duševních schopností.“ Stejně nekompromisně se vyjadřuje i o 

školním vzdělání: „Školy jsou zhoubné obzvlášť, neboť vzdělání omezuje zdravý 

duchovní rozvoj Jdoucího.“ 6  

Pravdou je, že záměrné pěstování rozumu a kritického myšlení by mělo na 

jakoukoliv podobnou sektu pravděpodobně zcela dezintegrační dopad. Proto se 

jak tradiční vzdělání, tak obyčejné analytické a logické myšlení většinou zavrhuje 

až očerňuje – často jako svody zlého a zkaženého světa obklopujícího sektu.  

 

Tím se dostávám ke znaku, který rovněž ovlivňuje realitu sekty. Je jím 

systematické prohlubování pocitu strachu a viny u jejích členů. Zdrojem 

tohoto úzkostného strachu se může stát v podstatě cokoliv. Vždy se ale jedná o to, 

co se vyskytuje mimo sektu a mimo její působnost. Pocit strachu „pomáhá“ 

vůdcům sekt budovat u svých stoupenců představu nebezpečného nepřítele, 

kterému je třeba se společnými silami bránit. Takovým nepřítelem mohou být 

lidé, kteří nepřijali dogma sekty, stejně jako celkově neutěšený stav planety a 

přírodní katastrofy. Jak známo – pocit strachu (stejně jako mnoho dalších 

výrazných emocí) lidi sjednocuje. Očekávání apokalypsy a čelení společnému 

nepříteli je jedním z důmyslných nástrojů psychické manipulace. Všechny tyto 

prvky podporují postupnou a stále větší izolovanost sekty. Ta se tak stává jediným 

ostrůvkem „Pravdy“ a jedinou možností záchrany.  

Odejít ze skupiny v případě, kdy je takováto víra již přijata a zvnitřněna, 

se tedy v mnoha případech rovná dobrovolnému odmítnutí správné životní cesty. 

Proto jsou odchody členů sekt všeobecně vnímány jako velmi těžká rozhodnutí. 

Pokud jde o nedobrovolné opuštění sekty, jak tomu bylo často například v případě 

                                                 
6 KŘEMEN, P: Boj se sektou. Praha, Duel s.r.o. 1997 / druhá část citace viz  KONEČNÝ, P.: 
Sekta. Plzeň, nakl. Petr Konečný 1999. 
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již zmiňované sekty Imanuelitů Jana Dietricha Dvorského, který po naprosté 

indoktrinaci vyzval své stoupence k odchodu, protože již nesplňovali jeho kritéria 

(resp. nebyli nadále pro skupinu finančním přínosem), byly výsledkem časté 

sebevražedné pokusy či hospitalizace a výrazné psychické poruchy: „Byl jsem 

zcela závislý na rozhodování druhých, měl jsem tendenci unikat do hodně 

vzdálené minulosti, do ničeho se neplést, nic nedělat. Trpěl jsem ztrátou paměti a 

neschopností se soustředit, choval jsem se jako stroj, robot.“ 7  

Po odchodu ze sekty se její bývalý člen snaží nejen zapomenout na 

nepochopitelnost svého počínání, ale pokouší se obnovit a rozvzpomenout se na 

svou původní – „předkultovní“ identitu. Podle míry závislosti na skupině a její 

izolovanosti, získává bývalý adept znovu sociální zvyky a dovednosti, pro většinu 

lidí tak samozřejmé.  

 

Kompenzací strachu, který se pro člena sekty stává takřka denním 

chlebem, je opojný pocit výlučnosti. Vstupem do sekty se z člověka hledajícího 

životní smysl a pravdu stává adept, tedy ten, kdo dosáhl cíle (lat. adeptus: 

dosáhnuvší). Následováním mistra se stává vyvoleným a povolaným, neboť zcela 

rezonuje s ústřední ideou svého vůdce – a tou je ve většině případů poznání 

kosmického dosahu (například poznání, že vůdce dané skupiny je dalším vtělením 

„mesiáše“ či víra v blížící se konec pozemského světa). Na tomto poznání tedy 

člen sekty participuje - je mu umožněno znát to, co většina lidí ani netuší, a právě 

toto nové poznání se pro něj stává jediným smysluplným životním naplněním. 

 

Sekta se chce svým zaměřením i prostou životní realitou co nejvíce 

vzdalovat od většinové společnosti. K tomu jí slouží jak výše jmenované znaky, 

tak i existence určitých myšlenkových stereotypů a specifický frázovitý jazyk. 

Bez těchto prostředků je realita života v prostředí náboženské sekty téměř 

nemyslitelná – veškerý úspěch totiž závisí zejména na jejich propracovanosti a 

všudypřítomnosti.  

Již první kontakt se sektou je obvykle veden v duchu něčeho velmi 

tajemného až nepřístupného a není výjimkou, že už během počátečních setkání 

zaznívá jeden nový termín za druhým. Systém věrouky bývá většinou 

                                                 
7 KONEČNÝ, P.: Sekta. Plzeň, nakl. Petr Konečný 1999.  
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komplikovaný a rozvržený do menších dávek, aby případné adepty neodradil. Ti 

jsou do koncepce uváděni postupně a plynule se také seznamují s novými 

(většinou velmi zvláštními) pojmy, které se tak pro ně stávají klíčem ke stále 

intenzivnější integraci do skupiny a také markantním znakem odlišení od 

většinové společnosti.  

Kromě fixace specifických pojmů a zvláštností daného náboženského 

systému jsou členové sekt často vyzýváni k tomu, aby si „vyčistili“ mysl od 

všeho, čím je zanesena – otevřeli se nové víře a s ní i působení určitých 

myšlenkových stereotypů a náboženských dogmat. Samo o sobě by bylo takové 

působení – založené pouze na poznávání nových pravd konkrétní věrouky – 

účinné jen částečně. V sektě se však efektivně snoubí teorie s praxí. Stoupenec je 

tak veden nejen v otázkách víry, ale také v otázkách nejvšednějšího života. Cílem 

tohoto působení je spojit obě dvě oblasti do celistvého tvaru a tím utvořit zcela 

novou životní realitu – dokonale kompatibilní se záměry sekty. Úplné propojení 

náboženského a praktického života lze ilustrovat i na rozmanitých náboženských i 

jiných praktikách pevně vklíněných do reality všedního dne. Je samozřejmé, že 

opakování mahámantry 1728 x denně, které je povinností každého stoupence 

hnutí Haré Kršna, viditelně ovlivní i jeho praktický život. Podobně ani předepsané 

studium periodik „Strážná Věž“ či „Probuďte se“ a jejich povinná distribuce 

nezanechá běžný život, a zejména mysl stoupenců Svědků Jehovových, bez 

následků.  

Pro co nejdokonalejší reformu myšlení jsou používány i další 

mechanismy, často jakoby mimochodem přítomné v prostředí sekt. Zmiňované 

promyšlené spojení náboženských úkonů a praktických požadavků života často, 

zvláště ve společně žijících komunitách, znemožňuje soukromý a intimní život. 

Členové komunity jsou vyzýváni k co největší angažovanosti v záležitostech 

společenství a věci osobního významu jsou pokládány za nepodstatné.  

Přestože dochází u stoupenců sekty k mnoha a mnoha radikálním změnám 

i poměrně zásadním obětem, které jsou dobrovolně vykonávány, jsou obvykle - 

zdánlivě paradoxně - přijímána i stále další omezení, která je mají vést k cíli. To 

je způsobeno mimo jiné i známým psychologickým mechanismem „souslednosti“ 

nebo jinými slovy vyrovnáváním vnitřní kognitivní disonance. Člověk, který si je 

plně vědom své angažovanosti v minulosti, který si uvědomuje své závazky a 

sliby, které dal svým nadřízeným, pravděpodobně nedopřeje sluchu vnitřnímu 
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hlasu kritického uvažování a vzniklé napětí přebije jen větší mírou aktivity ve 

prospěch sekty. Možné pochybnosti a doznívající kritické našeptávání si 

pravděpodobně vysvětlí jako symptomy vlastní duchovní nezralosti, v čemž bude 

významně podněcován a utvrzován i svým vůdcem. 

Tento mechanismus je funkční v mnoha situacích lidského života. 

V prostředí konkrétní sekty však podstatně víc, neboť právě zde je logické 

myšlení systematicky umlčováno a přebíjeno mnoha absolutistickými tezemi. 

Sekty vyvíjejí na své členy skrytý nátlak i v souvislosti s jejich vlastní 

minulostí. Velká část praktických změn, které musí stoupenci sekty obvykle 

podstupovat, je míněna právě jako odpoutávání se od zvyků minulosti a přijímání 

zvyků nových – správných. Jsou měněny zvyklosti v jídle, oblékání, způsobu 

zábavy, ve volbě přátel, ve způsobu mluvy a v mnoha dalších oblastech.  

Jiným prostředkem změny myšlení mohou být i široce využívané odměny 

a tresty. Ti z členů, kteří se svým chováním přibližují vůdci či alespoň 

dlouholetým členům sekty, jsou označováni za pokročilejší a duchovnější než ti, 

kteří se jim tolik nepodobají. Naopak potíže s přijetím určitého dogmatu a kladení 

otázek jsou hodny trestu ve formě upozorňování na nevyspělost a neduchovnost.  

Sekty v odměnách a trestech často využívají i svého vnitřního 

„kruhovitého“ uspořádání. Znamená to, že těm, kteří jsou vedením sekty vnímáni 

pozitivně, je sděleno jisté tajemství, související s náboženským dogmatem či 

s postavou vůdce. Členové, jež jsou takto odměněni, se rázem ocitají na vyšším 

stupni (nebo také ve vnitřním kruhu sekty). Ostatní, jimž toto tajemství zůstalo 

odepřeno, mají rázem další důvod, proč zvýšit míru své angažovanosti pro 

skupinu. Tresty mohou mít naproti tomu formu veřejného zostuzení a silně 

prožívaného strachu z vyloučení ze sekty.  

 

Charakteristikou, která se klene jako most nade všemi výše zmiňovanými 

rysy, je nadřazenost doktríny (náboženské nauky) nad lidmi a skutečnost, že 

zájmy sekty jsou vnímány jako mnohonásobně důležitější než zájmy jednotlivců. 

Právě tento rys bývá také důvodem, proč lidé raději snesou trpkou a náročnou 

životní realitu sekty, než aby z ní odešli. Jsou přesvědčeni o nutnosti vytrvání a 

přinášení obětí nauce (a potažmo vůdci), která se pro ně stala synonymem pravdy 

a zárukou konečné spásy. 
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1.2 Vstup do náboženské sekty 

 

Z obecnějšího hlediska by se dalo říci, že míra nebezpečnosti dané skupiny 

vzrůstá přímo úměrně s mírou psychické manipulace – ve všeobecně známých 

zhoubných sektách tak hojně využívané. Ona míra pak obvykle přímo souvisí se 

samotnou postavou vůdce, od nějž se – zvláště v nebezpečných sektách s totalitní 

strukturou – vše odvíjí. 

Ukazatelem toho, jak je s lidmi v sektě manipulováno, je už sám proces 

vstupu do skupiny, který by byl sám o sobě velice členitým tématem. Jak už bylo 

řečeno, bývá první kontakt se sektou pojímán jako setkání s něčím velmi 

výjimečným. Pokud není potencionální nováček do sekty pozván přímo svými 

známými, odehrávají se tyto první kontakty obvykle formou vícedenního 

„soustředění“ či jakéhosi kurzu, který nemá s jakoukoli vírou zdánlivě nic 

společného. S takovýmito postupy se můžeme setkat zvláště u Moonovy sekty – 

Církve sjednocení, v níž nováčci dlouho nevědí o tom, že se jedná v prvé řadě o 

propracovaný kult jedné osoby… Články víry jsou jim doslova odkrývány 

s velkou obezřetností. Každé odkrytí je však spojeno s určitým vyznamenáním – 

člen hnutí tak bezesporu získává dojem, že je na správné cestě.  

Moonova sekta je ukázkovým příkladem i v konkrétních formách toho, jak 

samotný vstup nových členů probíhá. Ve většině případů je dějištěm prvního 

seznamování se skupinou odlehlejší místo, které je pokud možno zcela izolováno 

od jakýchkoli možností „externího“ vyžití. Celý pobyt je pak koncipován podle 

velmi náročného a naprosto zaplněného časového plánu. Potencionální člen je tím 

nepřímo vmanipulován do stavu bojové pohotovosti a ostražitosti, do stavu, který 

ho sám o sobě emočně vysiluje – nehledě k tomu, že je většinou obklopen mnoha 

novými tvářemi a mnoha „vědoucími“, zajímavými lidmi… Pokud je zde dvojice 

nováčků, která se zná z minula, vzniká ze strany vedoucích tendence je od sebe 

oddělit a poskytnout jim asistenci někoho z řady stávajících členů.  

Nabitý časový rozvrh spolu s mnoha novými informacemi, přicházejícími 

v rychlém tempu a zhuštěné formě, způsobuje u nově příchozích přirozený úbytek 

pozornosti a kritického posuzování okolí. Toto rozpoložení je systematicky 

podporováno i nedostatkem spánku a prostoru pro určitou reflexi a zklidnění. Tím 

se možnost objektivního zhodnocení situace zcela minimalizuje. 
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Je využíváno i sympatií, které u nováčků stoupenci sekty vyvolali svým 

„přesvědčovacím“ uměním. Budoucí členové jsou tak ostatními ujišťováni o 

svých výjimečných duchovních kvalitách a dochází k jevu známému jako 

„bombardování láskou“. To se stává aktuální i v situacích, kdy nováček začíná 

váhat a projevuje tendence k odchodu. Jeho pochybnosti jsou obvykle 

zaznamenány a tímto „láskyplným“ mechanismem včas podchyceny.  

Závěrem takového počátečního setkání může být nevinný příslib účasti na 

dalších podobných akcích, na kterých se pokračuje v postupném odhalování 

dogmatu sekty a pravidel života v ní. Intenzita kontaktů s budoucím členem se 

obvykle stále stupňuje, stejně jako se velmi pozvolna zvyšují požadavky na něj 

kladené. Touha podobat se pokročilým členům sekty a touha po vlastní 

dokonalosti, spolu se zvyšujícím se tlakem skupiny, ústí na konci seznamovacího, 

vstupního procesu, v osobní slib a slavnostní přijetí do skupiny.   

Nadšení nového člena je často využíváno ve prospěch sekty a jeho aktivita 

zcela pohlcena novými službami pro skupinu. Tím postupně ztrácí kontakt s tím, 

co jej spojovalo s minulostí i s vlastní „předkultovní“ identitou - totiž se svými 

zájmy, přáteli, kulturou a vzděláním.  

Dalších dílčích charakteristik, které by prostředí sekty více méně trefně 

popisovaly, by se dala nalézt ještě celá řada. Považuji však za užitečnější zůstat u 

těch, které jsem již zmínila. Jakékoliv další konkretizace by problematiku příliš 

zúžily, což vzhledem k mému záměru, jímž byl základní popis hlavních znaků, 

není žádoucí. 
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2.  

Některé celosvětově rozšířené sekty 
 

Náboženské sekty je možné klasifikovat více způsoby. Ačkoliv je každý 

pokus o exaktnější zařazení většinou zjednodušující, přidržím se pro účely této 

práce  klasifikace základní, která odkazuje k náboženským počátkům skupin.  

 

 

 2.1 Sekty inspirované židovsko-křesťanskou tradicí  

 

Sekty, které je možné zařadit do této skupiny, se ve své nauce dovolávají 

Bible, která je výchozím bodem pro další interpretace a činnost. Do této kategorie 

by bylo možné zařadit Svědky Jehovovy, Církev Ježíše Krista Svatých Posledních 

dnů (Mormonismus), Církev Sjednocení (Moonovo hnutí), Rodinu lásky, Hnutí 

grálu, Křesťanskou vědu, Hnutí víry a další. O několika skupinách spadajících 

pod tuto křesťansko-židovskou inspiraci bych se nyní zmínila obšírněji. 

 

Vliv základní knihy křesťanů i Židů – Bible - je velmi silný zejména u 

Svědků Jehovových.1 Zakladatelem tohoto hnutí byl Američan Charles Taze 

Russell (1852-1916). Ten pocházel z prostředí, které bylo doslova prodchnuto 

apokalyptickým očekáváním konce světa a druhého příchodu Ježíše Krista na 

tento svět. Russell založil studijní skupinu Badatelů bible, která se úspěšně 

rozrůstala, zřejmě i díky vydávání časopisu Siónská strážná věž (dnes Strážná 

věž). Kolem Russellovy studijní skupiny začaly postupně vznikat další podobné 

kroužky – tzv. Mezinárodní badatelé bible. V roce 1931 se společnost 

přejmenovala na Svědky Jehovovy. V současné době má 5,8 milionu členů na 

celém světě. 

Charakterem se Svědkové Jehovovi přibližují protestantskému křesťanství, 

ovšem některé konkrétní křesťanské doktríny jsou tvrdě zamítány. Podstatným 

znakem je doslovné, resp. fundamentalistické chápání a specifické vykládání 

                                                 
1 srov.:   FUNKE, K. a kol.: Malý slovník sekt – Sekty a nová náboženská hnutí v kontextu 
tradičních církví. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1998, s. 112-114. 
 www.sekty.cz/texty/netradicni_nabozenstvi/kap3/svedkove.html 
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Písma (Bible), které je doplněno ještě dílčími věroučnými zvláštnostmi, dále 

velmi horlivé získávání nových členů a živé apokalyptické přesvědčení. Dalším 

velmi typickým rysem členů této sekty je jejich absolutní oddanost vedení, jež 

zejména prostřednictvím periodik „Probuďte se!“ a „Strážná věž“ rozhoduje o 

věcech víry i každodenního života. Zarážejícím faktem, vztahujícím se k těmto 

materiálům, je to, že je sám Russell prohlašoval za důležitější než samu Bibli. 

Pochybnosti, které členové na základě těchto periodik a výroků v nich, mohou 

mít, jsou často trestány přísnými postihy či přímo vyloučením ze sekty.  

Za kontroverzní znaky této sekty se vedle absolutní oddanosti autoritě 

považuje například striktní odmítání krevní transfúze a odmítání slavit narozeniny 

či Vánoce. Původní zákaz transplantace a očkování byl (stejně jako některé další 

zákazy) autoritami amerického ústředí nenápadně opuštěn.  

 

Sektou, v níž je vliv autority neméně výrazný, je Církev Sjednocení2 

(původně: Společenství Ducha svatého pro sjednocení světového křesťanství). 

Byla založena roku 1954 Korejcem Sun Myung Moonem, který v hnutí dodnes 

působí jako jeho zakladatel i vůdce. On sám je také (dle svých slov) pozemským 

Mesiášem, kterého Bůh dva tisíce let po ukřižování Krista dlouze hledal. Jeho 

přesvědčení o vlastním mesiášství vychází z myšlenky, že Bohu šlo od počátku 

především o naplnění ideálu pravé rodiny. Cesta za tímto ideálem byla nejprve 

narušena hříchem Adama a Evy, následně i Ježíšem, který byl usmrcen dříve, než 

mohl tento ideál uskutečnit. Moon je tak – spolu se svou manželkou Hak Ja Han – 

oním mesiášem, který má tento ideál konečně naplnit.  

Tím, že členové Církve Sjednocení přijmou Moona a jeho manželku za 

své „Pravé rodiče“ (a zamítnou své rodiče biologické), se stávají vyvolenými a 

jsou připraveni pracovat na vytvoření nového, ideálního světa. Důležitým 

rituálem, se kterým je Moonovo hnutí zvláště spojováno, je svatba s partnerem, 

kterého členovi vybere sám vůdce – pochopitelně rovněž v řadách svých 

stoupenců. Manželé se seznamují těsně před svatebním obřadem nebo až po něm. 

Pár poté žije většinou dlouhou dobu odděleně a na různých místech pracují pro 

                                                 
2 srov.:   FUNKE, K. a kol.: tamtéž, s. 21-24. 
 TYCHO, A.P.: Tak mnoho cest. Olomouc, Spolek moravských nakladatelů 2001, s. 204 -
214. 
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Moona a získávají mu peníze - (prodej předmětů, propagační či organizační 

činnost). Tím potvrzují svou oddanost. 

Moonovo hnutí se vyznačuje také tím, že vystupuje „v převleku“ za různé 

neziskové organizace - (Federace rodin za mír ve světě, Federace žen za mír ve 

světě, Akademie profesorů za světový mír atp.) – a tak často ani budoucí člen při 

vstupu do sekty neví, že se jedná v prvé řadě o náboženské hnutí.  

Církev Sjednocení je považována za nebezpečnou zejména vzhledem ke 

svým propracovaným mechanismům mentální manipulace a očividným 

mocenským ambicím svého vůdce, jehož minulost i současné bohatství a 

ekonomický vliv svědčí spíše pro politické či ekonomické zájmy… Počet členů 

hnutí se odhaduje na 200 000. 

 

Sektou, jejíž nebezpečí je (mimo některé extrémní a fundamentalistické 

skupiny v USA) o poznání menší a jejíž vnitřní mechanismy jsou uvolněnější, je 

Církev Ježíše Krista Svatých Posledních dnů – jinak také Mormonismus.3 

Toto hnutí založil roku 1830 Američan Joseph Smith. Ten ve svém učení vyšel 

z údajného nálezu zlatých desek, popsaných egyptskými hieroglyfy. Tyto desky 

byly Smithovi poskytnuty po rozhovoru, který vedl jednak s Bohem, s Ježíšem a 

posléze také s andělem jménem Moroni, jenž k němu byl seslán. Ten mu následně 

oznámil fakta o existenci zlatých desek, jejichž obsah potom Smith překládal za 

pomoci zázračných kamenů urim a tummin. Výsledkem byla výchozí kniha všech 

budoucích mormonů – kniha Mormon. 

Nové náboženství zaznamenalo zejména v Americe velký nárůst, spojený 

zřejmě zvláště s tím, že jeho věrouka poukazuje na důležitost právě této země – 

Kristus se podle knihy Mormon zjevil v Americe, Indiáni jsou vnímáni jako 

potomci izraelských kmenů, velké náboženské události se odehrávaly 

v Americe… 

Úspěch tohoto hnutí lze snad vysvětlit i soustavným zvyšováním 

sebevědomí jeho členů – ať už tím, že byl Mormonismus od svých počátků 

vnímán jako jediná pravá církev, nebo tím, že jsou všichni mužští členové 

kněžími.  

                                                 
3 srov.:   FUNKE, K. a kol.: tamtéž, s. 69-71. 

NOVOTNÝ, T.: Mormoni a Děti Boží. Praha, Votobia 1998. 
www.sekty.cz/texty/netradicni_nabozenstvi/kap3/cjkspd.html 
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Zasvěcení v chrámu a křest jsou pro mormona rituály, kterými získává 

jistotu posmrtného života v božské dokonalosti. Důraz, který klade toto hnutí na 

rodinu, je daný právě touto možnou existencí manželství a rodiny v posmrtném 

rozměru. Rituálem tzv. zpečetění se konkrétní manželský svazek stává „nebeským 

manželstvím“, jež trvá i po smrti. Děti jsou rovněž „pečetěny“ na své rodiče. 

Funkcí takto „zpečetěného“ manželství je pak co největší počet potomstva. 

Rituály křtu a zasvěcení jsou podle mormonského učení možné i posmrtně. Jsou 

tak hojně využívány a právě díky tomu platí mormoni za největší znalce 

rodokmenů.  

Misijní aktivity mormonů jsou dnes obvykle úspěšné. Díky svému 

sympatickému a velmi slušnému vzezření poutají mladí misionáři nemalou 

pozornost a vzbuzují důvěru. Mormonské hnutí je často funkční také jako 

záchranná sociální síť pro osoby ve svízelné životní situaci. Zcela naplňuje jejich 

čas a tvoří pevný rámec pro jakoukoliv činnost.  

Misijní aktivity mormonů jsou dnes účinné zvláště v zemích tzv. třetího 

světa. Hnutí má dnes přibližně10 milionů členů.  

 

Sektou, která rovněž vychází z křesťanského základu, je dodnes velmi 

ostře sledovaná skupina s názvem Rodina4 (jiná používaná označení : Boží děti, 

Heaven’s Love, Magic Love, Rodina lásky).  

Hnutí založil roku 1969 Američan David Berg, který se sám označoval za 

„zakladatele a původce Ježíšovy revoluce“ a za „ordinovaného duchovního“ 

Christian and Missionary Alliance. V rámci tohoto hnutí byl Berg označován jako 

Mojžíš David – nebo pouze zkráceně „Mo“.  

David Berg působil jako křesťanský misionář až do roku 1968, kdy 

vyhlásil revoluci a „válku“ proti systému (stávajícímu establishmentu a 

vzdělávacím, rodinným i církevním strukturám). Tehdy se spojil s mladými 

radikálními hippies a založil komunitu Božích dětí.  

Skupina se věnovala zvláště studiu bible a propracovávání jejích dalších 

neobvyklých interpretací. Tato studijní činnost vyústila až ve svéráznou – údajně 

                                                 
4 srov.:   FUNKE, K. a kol.: tamtéž, s. 16-17. 
 NOVOTNÝ, T.: Mormoni a Děti Boží. Praha, Votobia 1998. 
 www.sekty.cz/texty/netradicni_nabozenstvi/kap3/rodina.html  
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nábožensky podloženou – sexuální nauku, pro níž se sekta později zcela stahuje 

z veřejnosti. 

Kontroverzní učení má svůj původ v interpretaci všech biblických pasáží o 

lásce tak, jako by šlo o sexuální akt. Na základě této revoluční nauky začínají 

komunity praktikovat např. „sharig“ (sdílení se), tj. sex na základě jakéhosi 

rozpisu, který určuje vedoucí komunity. Odmítnutí tohoto aktu, partnera na 

rozpisu či případné výhrady ze strany manželů nebo manželek, jsou pak 

považovány za nekřesťanské a hrubě sobecké.  

Sex se stává postupně i hlavní metodou „misijní činnosti“. Sám Berg 

vypracoval metodu pro získávání nových mužských členů – tzv. „flirty fishing“ 

(laškovné rybaření). Tento akt, vykonávaný příslušnicemi sekty v nočních 

podnicích, znamenal na symbolické rovině oběť přirovnávanou k Ježíšově smrti 

na kříži a zvěstování jeho lásky. Na rovině praktické byl však pouhou prostitucí, 

která tvořila podstatný zdroj příjmů sekty. 

Samostatnou kapitolou tohoto hnutí by mohlo být časté zneužívání dětí, ke 

kterému docházelo* právě díky zmiňované sexuální nauce. Berg neváhal 

prohlašovat, že sexuální zážitky mohou mít již děti od 5-6 let a nabádal rodiče, 

aby své děti do této oblasti co nejdříve uváděli. Nepřirozené vztahy mezi 

dospělými, obvykle nemožnost navštěvovat veřejnou školu, Bergovy časté 

sexuální experimenty, dětská pornografie – to vše jsou důvody ostré kritiky a 

zkoumání hnutí. Sám Berg tak přechází v roce 1978 zcela do podzemí. Se svými 

členy udržuje kontakt prostřednictvím tzv. „Mo–letters“ (Mo-dopisů), které 

nadále řídí činnost v sektě.  

 

Hnutím, dotýkajícím se křesťanské inspirace spíše okrajově, je Hnutí 

grálu.5 Jeho zakladatelem a šiřitelem byl Němec Oskar Ernst Bernhardt (1875-

1941) – známější ovšem pod přijatým jménem Abd-ru-shin, který se v roce 1929 

prohlásil za mesiáše – Syna Člověka, jenž přišel, aby soudil lidstvo a nastolil 

„tisíciletou říši“.  

                                                 
* 70. – 90. léta minulého století. Dnešní situace má zřejmě poněkud jiný charakter. 
5 srov.:   FUNKE, K. a kol.: tamtéž, s. 91-92. 
 www.mvcr.cz/casopisy/policista/prilohy/pril8.htm  
 TYCHO, A.P.: Tak mnoho cest. Olomouc, Spolek moravských nakladatelů 2001, s. 250-
253. 
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Věrouka je písemně shrnuta v díle „Ve světle pravdy“ (s podtitulem 

Poselství Grálu) ve formě 168 přednášek. Její základ a hlavní ideu tvoří rozlišení 

tří úrovní hmotnosti. Lidé se nacházejí v té nejnižší – hrubohmotnosti – a svým 

poznáním a dobrou morálkou mají v průběhu nových životů vystoupat až do 

úrovně duchovní (vyšší pásmo). Třetí (nejvyšší) úroveň je již na pomezí úrovně 

duchovní a božské – a právě zde se údajně nachází hrad Grálu, v němž je i 

nádoba, do níž byla podle legendy zachycena krev umírajícího Krista – Svatý 

Grál.  

Posláním Abd-ru-shina je ozřejmit a odhalit lidem cestu z hrubohmotnosti 

zpět do praduchovní úrovně, ze které vzešli. Nejpodstatnější pro tuto cestu jsou 

pak tři zákony: zákon tíže (čím přízemnější jsou naše myšlenky a činy, tím 

hlouběji klesáme), zákon přitažlivosti stejnorodého (myšlenky a činy přitahují 

podobné „formy bloudící kolem“) a zákon zvratného působení (žádná myšlenka 

ani čin nemohou zůstat bez následků). Ke svým minulým životům a nižším 

úrovním jsou lidé podle Abd-ru-shina připoutáni právě kvůli nedostatečnému 

uvědomování si řetězce příčin a následků. Hnutí má několik desítek tisíc členů po 

celém světě a vyznačuje se umírněností až upjatostí. Jeho stoupenci jsou obvykle 

lidé se silně vyvinutým smyslem pro mravnost, pořádek a zákon. 

 

 

2.2 Sekty s orientální inspirací 

 

Hnutí zaměřená tímto směrem se nejčastěji opírají o více či méně přesné 

interpretace buddhismu, hinduismu či islámu. Náboženská praxe těchto skupin 

může být obecně orientovaná na meditaci (propojení s božským principem), 

případně na dosahování mystických stavů a extází. Charakteristickým prvkem je 

zde fyzická nebo duchovní přítomnost mistra, který je nositelem nejvyššího 

vědění. Do této kategorie spadají na jedné straně organizace jako hnutí Haré 

Krišna a Sahaja Joga (náboženské skupiny) a na druhé straně Sri Chinmoy a 

Osho (jako guruové, inspirující a do určité míry vedoucí své stoupence). 

 Pro centrální roli mistra zde svědčí i časté použití jeho jména v názvu 

samotného hnutí. Konkrétní charakteristiky jednotlivých skupin disponují rovněž 

některými viditelnými styčnými body.  
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Navenek velmi nápadně se projevuje zvláště zmíněné hnutí Haré Krišna 

(oficiálním názvem – Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny – ICKSON) 6. 

Jeho zakladatelem a působícím mistrem byl indický učitel Abhaj Čaran De, 

známý spíše pod přijatým jménem Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda (1896-

1977). Základem učení a celé náboženské praxe hnutí je uctívání indického boha 

Višnua  v jednom z jeho vtělení – totiž v Krišnovi, který je tak vnímán jako 

nejvyšší osobnost božství. Následování mistra a oddanost Krišnovi má stoupence 

postupně vést k poznání skutečnosti vlastní věčné duše, pomíjivosti všeho 

pozemského a probuzení pravého božského vědomí. Cestou, jež otevírá pomyslné 

dveře ke Krišnovi, je zejména zpěv mahámantry „Haré Krišna, Haré Krišna, 

Kršna Krišna, Haré Haré, Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré.“  

Cílem snažení každého stoupence je rozvinutí lásky ke Kršnovi a 

vysvobození z koloběhu minulých životů. Tomu je uzpůsoben i běžný život takto 

orientovaných komunit. Nutno ovšem podotknout, že stoupenci tohoto proudu 

dnes již nežijí pouze v nich, ale i samostatně – více či méně propojení s hnutím. 

Přesto zůstává komunita pilířem sekty už proto, že je v ní prostor pro uplatňování 

všech zásad, které jsou četné a jejichž dodržování je nesnadné. Společným 

jmenovatelem se zdá být především jednoduchý až asketický styl života - 

(vstávání kolem čtvrté hodiny ranní, mytí studenou vodou, pravidelné obřady 

spojené s božstvy, fyzicky náročná práce, vegetariánská strava).  

Na obecnější rovině se každý stoupenec striktně drží čtyř hlavních zásad, 

které jsou téměř analogické požadavkům buddhistickým: je to příkaz 

vegetariánství, zákaz požívání drog, hraní hazardních her a sexu mimo manželství 

a záměr zplodit potomka. Asketický život spolu s povinností odříkání či 

odezpívání mahámantry 1728 x denně vykresluje obrázek skutečně značně 

náročného náboženství. Počet stoupenců se odhaduje na několik desítek tisíc. 

 

Hnutí Osho7 bylo více než čím jiným vzorným příkladem kultu osobnosti. 

Jeho zakladatelem byl indický profesor filozofie Mohan Chandra Rajneesh (1931-

                                                 
6 srov.:   FUNKE,K. a kol.: tamtéž, s. 38-39. 
 www.mvcr.cz/casopisy/policista/prilohy/pril8.htm  
 MRÁZEK,M.: Děti modrého boha : tradice a současnost hnutí Haré Kršna. Praha, 
Dingir 1999. 
7 srov.:   FUNKE,K. a kol.: tamtéž, s. 86-88. 
 www.mvcr.cz/casopisy/policista/prilohy/pril8.htm  
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1990) – později píšící a působící pod jménem Osho, který na podkladě nauky 

hinduismu postavil vlastní náboženský výklad. Jeho jádrem bylo jakési 

zjednodušení duchovní cesty. Zatímco v hinduismu je nutné absolutní odříkání a 

askeze k tomu, aby člověk dosáhl hlavního pozemského cíle – totiž osvícení , 

Osho vystupuje s tezí, že ho lze dosíci méně komplikovaně. Stačí pouze opustit 

vězení své vlastní mysli a přijmout božského učitele za nejvyšší autoritu. Oshovo 

charisma, humor a originální spojení meditačních technik s prvky psychoterapie 

k sobě brzy přitáhly pozornost zejména mladých Američanů a Němců.  

Základem Rajneeshova učení bylo přesvědčení o nutnosti uvolnění 

potlačovaných pudů a emocí. Jen tak se totiž vědomí – podle Osha – může otevřít 

působení božské přirozenosti. Svérázné psychoterapeutické techniky, používané 

na setkáních, byly většinou spojeny s vyjadřováním hněvu i jiných emocí – a 

často i se sexuálním uspokojením. Tyto skupinové aktivity mnoho stoupenců 

Oshova hnutí silně psychicky poškodily a mnohé na další život výrazně 

poznamenaly.  

Ambice vytvořit fungující božskou komunitu se nevyhnuly ani Oshově 

skupině. Na začátku osmdesátých let skupina zakoupila rozlehlý pozemek 

v americkém Oregonu s cílem vybudovat ášram – zárodek nového společenského 

zřízení. Stoupenci hnutí zde pracovali s obrovským nasazením s vizí odměny ve 

formě pohledu na mistra, projíždějícího ášramem.  

Po několika skandálech a soudních procesech se hnutí rozpadlo a Osho byl 

z USA vyhoštěn. Po svém návratu do Indie začal s psaním knih o meditaci – sám 

vymyslel několik nových druhů – a právě touto svou činností vstoupil do 

povědomí mnoha lidí. Počet jeho stávajících příznivců se odhaduje na několik 

desítek tisíc. 

 

Sektou, disponující charakteristikami podobnými Oshovu hnutí, je Sahaja 

Joga8. Zakladatelkou a „Velkou Matkou“ celého hnutí je Sri Mataji Nirmala Devi 

(nar. 1923, od roku 1970 působící jako duchovní učitel.) Stejně jako Oshovo 

učení se i nauka Sahaja Jogy nese v duchu přístupnosti osvícení a dokonalosti 

                                                                                                                                     
 TYCHO, A.P.: Tak mnoho cest. Olomouc, Spolek moravských nakladatelů 2001, s. 238-
244. 
8 srov.:   FUNKE,K. a kol.: tamtéž, s. 100. 
 www.mvcr.cz/casopisy/policista/prilohy/pril8.htm  
 TYCHO, A.P.: tamtéž, s. 244-246. 
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každé lidské bytosti. Jako zásadní přelomový bod je vnímán rok 1970, kdy 

zakladatelka hnutí údajně otevřela „sahasrára čakru“ a tak ji zpřístupnila všem 

lidem. Tím nastala doba osvícení pro všechny – a to prostřednictvím sahaja jogy 

(sahaja – spontánní, joga – spojení, zde s božstvím).  

Prvním stupněm osvícení je plynulé obnovení energetické rovnováhy 

v čakrách a tím celkové uzdravení – ať už fyzických nebo psychických neduhů. 

Dosažení tohoto stupně a s ním spojeného pravého prožívání radosti, pokoje a 

bezpečí, je však jen začátkem. Duchovní pokrok má nadále pokračovat – a to 

zvláště během očišťovacích obřadů a meditací s pohledem upřeným na fotografii 

Velké Matky, z níž údajně vyzařují silné vibrace, napomáhající osvícení.  

Sri Mataji je svými následovníky svorně považovaná za matku 

celosvětové rodiny sahaja jogínů. Ona sama také poskytuje základní normy pro 

běžný život, které se dotýkají způsobů jednání, výchovy dětí a výběru partnera. 

Jako červená niť se učením táhne nadřazenost Sahaja Jogy nad vším ostatním. 

Stoupenci jsou vedeni zejména k růstu na duchovním poli a pokud možno k úplné 

nezávislosti na hmotných skutečnostech, což se týká i vztahu rodičů k dětem. 

V komunitě jsou tak děti běžně vychovávány kolektivně a nebo jsou posílány do 

vzdálených škol spravovaných tímto náboženským hnutím. Počet členů oddaných 

Sri Mataji se pohybuje kolem 20 000 v 56 zemích (polovina v Indii), 

sympatizantů hnutí je přibližně 100 000. 

 

Neméně kultovní postavou je pro své stoupence i Sri Chinmoy9 

(Chinmoy Kumar Ghose, nar. 1931). Stejnojmenné hnutí vychází z hinduismu a 

integruje v sobě meditaci, umění i sport.  

Sri Chinmoy se prezentuje jako guru mající přímé napojení na 

„Nejvyššího“, který skrze něj promlouvá. Oddanost tomuto Nejvyššímu se tedy 

logicky projevuje úctou k jeho prostředníkovi. Touto oddaností, láskou a 

odevzdaností pak adept získává možnost participovat na božství a prožitku 

jednoty s dokonalostí.  

 Pro své studenty je Sri Chinmoy jakýmsi zářivým vzorem, jemuž se 

postupnou změnou svého životního stylu chtějí co nejvíce přiblížit. Tato proměna 

                                                 
9 srov.:   FUNKE, K. a kol.: tamtéž, s. 47-48. 
 www.mvcr.cz/casopisy/policista/prilohy/pril8.htm  
 NOVOTNÝ, T.: Sri Chinmoy. Praha, vlastním nákladem 1999. 
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je založena zvláště na meditaci, které by se měl student věnovat alespoň dvakrát 

denně čtvrt hodiny – nejlépe v místě, které je pro tento účel vytvořeno. Fotografie 

mistra je pochopitelně nezbytností. Intenzivně by se měl následovník věnovat  i 

četbě spisů Sri Chinmoye a meditaci ve skupině s dalšími věřícími.  

 Sri Chinmoy je pro své studenty vzorem i v oblasti tvořivosti a sportu. 

Zdroj úspěchu v těchto sférách spatřuje v meditaci, která je inspirací i hybnou 

silou těchto činností. Duchovní pokročilost se podle něj projevuje právě 

uměleckými či sportovními schopnostmi.  

 Guru tak sám sebe představuje jako vynikajícího umělce i sportovce 

neobyčejné produktivity. Podle svých slov by měl být autorem pěti milionů 

kreseb ptáčků, tisíce básní a písní a za sebou by měl mít rovněž i celou řadu 

nadstandardních sportovních výkonů na hranici lidských možností. Veřejnosti je 

znám především svými mírovými kampaněmi a meditativními koncerty. Počet 

příslušníků hnutí ve světě dosahuje několika desítek tisíc. 

 

 

2.3 Sekty s gnostickou inspirací 

 

Skupiny, které je možné zařadit do této kategorie, odvozují svůj původ od 

vyznání a praktik Orientu i západního světa. Setkáme se zde se skupinami 

majícími své kořeny v esoterismu, v alchymii, astrologii, v mýtech o 

mimozemských civilizacích, v numerologii, v okultních pohanských rituálech i 

v psychoterapii. Výchozím bodem těchto sekt tedy nejsou zjevené skutečnosti, ale 

objevy, kterých je dosahováno studiem a vynaloženou energií.  

 Velmi často se v jakémsi prvním plánu jedná spíše o širší názorové a 

filozofické proudy, z nichž se postupem doby komunity s extrémními a 

sektářskými rysy teprve pozvolna stávají. Taková hnutí, která se v minulosti stala 

živnou půdou pro zrod některých výraznějších sekt, jsou zejména New Age a 

Satanismus. Proudem fungujícím samostatně a disponujícím poměrně přísnou 

vnitřní organizací je Scientologie.  
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Hnutí Nového Věku10 (New Age) je více než čím jiným jakousi obecnější 

životní orientací a filozofií, zastřešující různorodé aktivity. Zakladatele ani řídící 

centrum toto hnutí nemá. Samotný základ filozofie New Age tvoří znovuobjevení 

tzv. druhého nejstaršího náboženství – „spirituality hada“, která vychází 

z biblického příběhu o Adamovi a Evě a připomíná, že „můžeme být jako 

bohové“. Většina aktivit spojených s tímto hnutím se tedy pokouší hledat skrytý 

božský potenciál v každém člověku – a to prostřednictvím velkého množství 

alternativ k dnes existujícím způsobům života. V rámci New Age se tak lze 

setkávat s alternativami ve stravování, léčitelství, pedagogice, náboženství, umění 

a mnoha dalších oblastech.  

Tradiční monoteismus a evropské názorové proudy jsou obvykle 

zavrhovány, důraz je kladen na očišťování, (které je významné zvláště vzhledem 

k očekávané krizi), a na otevírání nových duchovních obzorů. Pro hnutí je dále 

typická akcentace vědomí jednoty a sounáležitosti („monismus“), které je často 

také středobodem mírových akcí, tímto hnutím pořádaných, i jejich heslem: „Jsme 

jedna láska, jsme jedno.“ Rozvíjení pocitu jednoty je podle stoupenců hnutí New 

Age důležité i proto, že tlumí dnešní tendence k ničení životního prostředí. 

Dalším rysem tohoto proudu je tak i příklon k přírodě a ekologii.  

Hnutí není vnímáno jako náboženské. Svou tendencí k jednotě stírá rozdíl 

mezi sekulární a náboženskou sférou života. Určitým náboženským směrem, 

který nejlépe zachycuje právě toto směřování k jednotě, je panteismus - 

(přesvědčení, že vše, co z metafyzického hlediska existuje, je bůh) a víra v minulé 

životy. Absolutistické pravdy a dogmata jsou zamítány, duchovní orientace a 

systém vlastních „pravd“ jsou individuální volbou každého člověka. 

Všeobecně je New Age projevem optimismu a víry ve skutečnost, že 

lidstvo směřuje do „nového věku“ duchovních objevů, nazývaného též věk 

„Vodnáře“. Poněkud kontroverzním rysem hnutí může být fakt, že i záporné a 

nízké činy mohou být vnímány jako cesta k duchovnímu obohacení, s tím, že 

jejich tlumení znamená ztrátu jedinečné zkušenosti a možnosti prožít obohacující 

dobrodružství. Jedinou uznávanou morální autoritou je zde člověk sám před 

sebou. Počet příznivců hnutí se odhaduje na několik desítek milionů.  
                                                 
10 srov.:  FUNKE, K. a kol.: tamtéž, s. 78-80. 
 GROOTHIUS, D.R.: New Age-tváří v tvář. Praha, Návrat domů 1995. 
 TYCHO, A.P.: Tak mnoho cest. Olomouc, Spolek moravských nakladatelů 2001, s. 66-
82. 
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Satanismus11 je převážně vnímán jako téměř nejnebezpečnější 

náboženský trend. Působivě temný název spolu s hysterií, kterou vyvolávají 

údajné zvířecí i lidské oběti, působí jednoznačně negativně a do značné míry 

vylučuje schopnost střízlivého úsudku.  

Pokud odhlédneme od této nevole, které hnutí často vzbuzuje, zjistíme, že 

se nejedná v prvé řadě o satanův kult, ale spíše o náboženství vzdoru – odporu 

vůči stávající morálce, podobě kultury a křesťanskému Bohu. Společným 

jmenovatelem tohoto celosvětově rozšířeného hnutí je tedy pouze tento vzdor a 

protest. Zakladatele ani jednotnou posvátnou knihu hnutí nemá. Jak bylo 

naznačeno výše, může mít satanismus více podob. Zcela obecně jej lze rozdělit na 

satanismus: náboženský - (satan je zde vnímán jako reálná duchovní postava, 

které jsou zasvěceny mnohé rituály - včetně tolik kontroverzních a diskutovaných 

krvavých obětí), antimorální – (satan není vnímán jako skutečná bytost, ale jako 

symbol přirozenosti, svobody a pokroku. Základem je protest proti křesťanské 

morálce a nejvyšší hodnotou naprostá volnost, nespoutanost a egoismus dravého 

člověka, který však nemá bezdůvodně škodit svému okolí). Jako poslední typ lze 

jmenovat satanismus antikulturní, který zavrhuje tradiční normy krásy i estetiky a 

staví své umění na často tabuizovaných tématech hnusu, krve, smrti apod. Tomuto 

podtypu jde, zdá se, zvláště o to, šokovat společnost – ať už způsobem oblékání, 

hudbou nebo různými „výtvarně-vandalskými“ počiny. Počet příznivců není 

možné odhadnout. Hnutí je tvořeno na sobě zcela nezávislými skupinami a řády, 

mezi nimiž často nebývá žádná komunikace, a které se mnohdy ani vzájemně 

neuznávají jako skuteční satanisté. 

 
 Scientologie12 bývá často zařazována do kategorie tzv. „škol moudrosti“. 

Její počátky jsou spojeny s Americkým spisovatelem sci-fi a brakové literatury 

Lafayette Ronaldem Hubbardem a s jeho knihou „Dianetika – moderní věda o 

                                                 
11 srov.:  FUNKE, K. a kol.: tamtéž, s. 101-102. 
 www.mvcr.cz/casopisy/policista/prilohy/pril8.htm  
 TYCHO, A.P.: Tak mnoho cest. Olomouc, Spolek moravských nakladatelů 2001, s. 232-
238. 
12 srov.:  FUNKE, K. a kol.: tamtéž, s. 104-106. 
 www.mvcr.cz/casopisy/policista/prilohy/pril8.htm  
 TYCHO, A.P.: Tak mnoho cest. Olomouc, Spolek moravských nakladatelů 2001, s. 185-
196. 
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duševním zdraví“, již napsal na základě četby několika děl z oblasti psychologie a 

psychiatrie.  

Scientologie osciluje na rozhraní vědy (podle některých zdrojů spíše 

„vědy“) a náboženství. Její první podobou byla v podstatě jakási nevědecká a 

nová forma psychoterapie (dianetika), již Hubbard vyvinul na základě svých 

poznatků. Aktivity s ní spojené se odehrávaly a odehrávají v tzv. dianetických 

centrech, které jsou i dnes hlavní formou působení organizace. Až později si 

Hubbard i se svými následovníky prosadil Scientologickou církev, která se vedle 

zavedené světské psychoterapie vybavila ještě náboženskou doktrínou. Tou se 

stalo učení o tom, že člověk je ve své podstatě duchovní bytostí mimozemského 

původu („thetan“), jež sestoupila do hmoty a v průběhu minulých životů do sebe 

vstřebala množství problémů, čímž zapomněla na svůj božský původ. Veškeré 

scientologické techniky (včetně dianetiky jako hlavní metody) jsou tedy zaměřeny 

právě na detekci a odstraňování těchto problémů, jež jsou brzdami pozitivně 

prožívaného života.  

Mezi hlavní metody tak patří především tzv. auditingy13, při nichž 

auditovaný znovuprožívá a analyzuje své problémy za přítomnosti auditora z řad 

„vyspělých“ scientologů. Specifikem jsou dětské auditingy, které jsou využívány 

v souvislosti s úspěšností  (resp. neúspěšností) dětí ve škole a s jejich dalšími 

problémy. Nezbytnou procedurou je také tzv. purifikační proces, jehož výsledkem 

má být alespoň hrubě očištěná bytost, otevřená dalšímu duchovnímu působení. 

„Purifikace“ je kombinací saunování, joggingu a jiných aktivit, sloužících 

k detoxikaci organismu.  

Činnost scientologů a dianetických center je často orientována na prostředí 

ekonomicky lukrativní – s jejich aktivitou se lze setkat u nabídek kurzů určených 

firmám. Veřejnosti běžně přístupné jsou scientology propagované tzv. Oxfordské 

testy osobnosti. Počet členů hnutí se odhaduje na několik desítek tisíc. 

                                                 
 
13 Auditing: specifický terapeutický proces, probíhající za přítomnosti auditora, jímž je scientolog, 
a auditovaného, který má v rukou „E-metr“ (detektor lži) a v lehkém hypnotickém stavu v sobě 
hledá, objevuje a následně verbalizuje zážitky z minulosti. Konkrétní zážitek pak dvě až tři hodiny 
opakuje, znovu-prožívá jej a vmýšlí se do stále nových detailů. Tak se často i naprosté maličkosti 
vytržené z kontextu stávají důvodem údajného potlačování duchovního rozvoje např. v rodině. 
Auditor výpověď zpravidla detailně zapisuje a archivuje. Konec auditingu je často vnímán 
s jakýmsi ulehčením a tím vzniká u auditovaného přesvědčení, že negativní zážitek byl 
„odauditován“. Tak je klient připraven jít dál – tedy pustit se na příštím sezení do dalšího 
problému. 
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2.4 Zhoubné kulty 

 

Jako specifickou kategorii můžeme vnímat ta společenství, která 

„završila“ svou činnost smrtí svých členů či útokem namířeným proti lidem mimo 

sektu. Neštěstí, která se lavinovitě odehrála zvláště v 70. - 90. letech, měla 

obvykle stejného jmenovatele. Byla jím naprostá oddanost vůdci, který 

ztělesňoval jediný možný způsob záchrany před apokalyptickým koncem 

civilizace.14  

Tak tomu bylo zejména u mediálně známého případu sekty Svatyně lidu 

s čelním představitelem Jimem Jonesem. Ten byl původně protestantským 

pastorem se silným sociálním cítěním. Později od církve odešel, prohlásil se za 

„Božího dědice“ a spolu s okruhem svých nadšených přívrženců založil komunitu 

v Guyaně. Jonesovy praktiky záhy vzbudily podezření z psychické manipulace, 

bití i pohlavního zneužívání. Jednou z kontroverzních praktik byla i zkouška 

oddanosti tekutinou, jejíž požití mělo způsobit smrt. O pouhé zkoušky se jednalo 

až do roku 1978, kdy do místa přiletěla delegace kongresmana Lee Ryana ve 

snaze zjistit, zda jsou zprávy o fyzickém a mentálním zneužívání  pravdivé. Mezi 

Jonesovými lidmi a delegací vznikl konflikt, který vyústil v zastřelení sedmi lidí, 

včetně Lee Ryana. Následujícího dne se opět konala „zkouška oddanosti“, při níž 

byli členové komunity skutečně otráveni kyanidem. Jones sám byl zastřelen. 

Celkový počet obětí dosáhl 913 lidí. Z tohoto počtu bylo 260 dětí. 

 

Velmi podobné byl osud komunity pod vedením Vernona W. Howella 

(Davida Koreshe). Tento muž ideově vycházel z Davidovské větve adventistů 

sedmého dne a své stoupence v mnohahodinových kázáních přesvědčoval o 

nutnosti vybojování závěrečné bitvy s americkou armádou. Na základě tohoto 

přesvědčení se on i jeho přívrženci usadili na farmě Mt. Carmel u města Waco 

v americkém Texasu, kde začali s opevňováním a zaopatřováním zbraní a 

potravin. Vzhledem k nelegálnímu držení zbraní byla komunita sledovaná agenty 

FBI, jejichž snaha o zkontrolování počtu a druhů zbraní na ranči, vyústila v ostrý 

konflikt, při němž byli čtyři agenti zabiti a patnáct zraněno. Podle víry davidiánů 
                                                 
 
14 srov.:  www.mvcr.cz/casopisy/policista/prilohy/pril8.htm  

MOOS, K.: Save Our Children. Silkeborg – Denmark, Forlaget Haumaagen/Seagull 
Production  1993, s. 26-42. 
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tak začala očekávaná apokalypsa. Následujícího dne podnikli obléhající útok 

s cílem vypudit obyvatele farmy slzným plynem. Nenarazili na odpor, neboť 

davidiáni se v té době již připravovali na hromadnou sebevraždu zastřelením či 

upálením. Konečný počet obětí dosáhl 86 lidí, z toho 17 dětí. Devíti lidem se 

podařilo uniknout. 

 

Celkem 74 členů tajné sekty Řád Chrámu slunce spáchalo od roku 1994 

v několika vlnách a na různých místech hromadnou sebevraždu nebo se stali obětí 

rituální vraždy. První a největší vlna v říjnu 1994 znamenala oběť téměř 50 lidí. 

Ti svěřili své osudy do rukou lékaře Luca Joureta, který se z lékařství 

přeorientoval na alternativní medicínu, esoterismus, magii a okultismus. Živé 

apokalyptické vize, jež byly zřejmě hlavním motivem sebevražedného rituálu, 

měly svůj původ v neutěšeném ekonomickém a ekologickém vývoji společnosti.  

Myšlenka apokalypsy stála zřejmě i za útokem nervovým plynem 

v tokijském metru dne 20.3. 1995, který měla na svědomí japonská sekta Óm 

šinrikjó s vůdcem Šókó Asaharou. K útoku se váže hypotéza, že měl zřejmě 

vyprovokovat světovou válku, po níž by přišel konec světa. Tím by se údajně 

vyplnily Asaharovy předpovědi. 

 

Až do své hromadné sebevraždy (1997) žila v Kalifornii nenápadně 

náboženská sekta Nebeská brána. Její členové se - pod dohledem svých 

„mimozemských“ mistrů (Marshalla Applewhite a Bonnie Nettlesové) – 

připravovali na přechod do vyšší duchovní úrovně. Pro přechod bylo nezbytné 

odložit tělo, jež bylo vnímáno jen jako pouhý „kontejner“ či „dopravní 

prostředek“. V době přeletu Hale-Boppovy komety v blízkosti země se údajně 

naskytla optimální příležitost k odložení těl a k transportu do vesmírného korábu, 

který měl být umístěn v chvostu komety. Na tuto „pouť“ se tak vydalo 38 obětí 

hromadné sebevraždy. 
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2.5 Jiné významné náboženské sekty působící v České republice15 

 

Vzhledem k tomu, že na území naší republiky působí až na několik málo 

výjimek především odnože již zmiňovaných celosvětově rozšířených organizací, 

dala jsem tomuto oddílu formu stručné přehledové tabulky (viz následující dvě 

strany).  

Údaje o počtu členů daného náboženského hnutí se týkají rozšíření 

organizace na našem území. V závěru tabulky jsou uvedeny dvě náboženské 

komunity (Imanuelité a Most ke svobodě), které – přestože své učení odvodily od 

již existujících hnutí (Hnutí Grálu a New Age) – zůstávají do značné míry 

českými specifiky. 
 

                                                 
15 srov.: TYCHO, A.P.: Tak mnoho cest. Olomouc, Spolek moravských nakladatelů 2001, s. 185-
260. 

www.mvcr.cz/casopisy/policista/prilohy/pril8.htm  
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Název vznik, autorita   organizace 

skupiny 

nauka, dogma Počet členů, 

působiště 

Svědkové 

Jehovovi 

Původně : 

„Badatelé 

Bible“. 

- 1931 přijat 

název, zakladatel 

Charles Taze 

Russel. Dnes 

řídící centrum 

v Brooklynu.  

Probíhá  

prostřednictvím 

periodik „Strážná 

Věž“ a „Probuďte 

se!“ a skrze 

pravidelná setkání 

nad Biblí a 

časopisy. 

Vychází ze svérázné 

interpretace Bible a 

časopiseckých 

periodik. Živé 

apokalyptické 

přesvědčení. 

23 000,  

komunity se 

mohou scházet 

v každém větším 

regionu. 

(Čelné osobnosti 

v ČR:  E. Sobička, 

ing. V. Kohút) 

Církev 

Ježíše Krista 

Svatých 

Posledních 

dnů 

1830, zakladatel 

Joseph Smith 

 

Členové žijí 

obvykle pospolitě. 

Komunita se 

spojuje v chrámu - 

(obřady zasvěcení 

apod.) Členové 

často působí 

misijně. 

Základem nauky je 

kniha Mormon, 

přesvědčení o 

božské podstatě 

člověka a o 

možnosti přechodu 

do „nejvyššího“ 

nebe.  

Více než jeden 

tisíc, 

hlavní působiště 

v Praze.  

Hnutí Haré 

Krišna 

Jeho vznik se 

váže k životu 

Bhaktivédanty 

Svámí 

Prabhupády 

(1896-1977) 

Obvykle komunitní 

styl života na 

odlehlejších 

místech (není 

podmínkou) 

Vychází zvláště ze 

spisu „Bhagavadgíta 

– taková jaká je“. 

Cílem je přiblížení 

ke Krišnovi, který je 

uctíván jako 

nejvyšší božstvo. 

200, centrum 

v Praze nebo 

Kršnův dvůr 

v Chotýšanech na 

Benešovsku 

Církev 

sjednocení 

1954, Sun 

Myung Moon 

Členové žijí  

rozptýleně, 

pravidelně se 

schází, často 

pracují 

v Moonových 

organizacích nebo 

se věnují propagaci 

hnutí. 

Vychází z poznání, 

že Moon a jeho žena 

jsou „Pravými 

Rodiči“ seslanými 

Bohem pro naplnění 

ideálu pravé rodiny. 

500, hlavní 

působiště je 

v Praze (Anton 

Uhnák) 

 
 
 
 
 
 

Scientologie 

 

 

 

1955, Laffayette 

Ronald Hubbard 

 

 

Hnutí funguje 

zvláště v rámci tzv. 

Dianetických 

center a kurzů.   

Opírá se o knihu 

„Dianetika – 

moderní věda o 

duševním zdraví“.  

Několik málo 

stovek členů, 

hlavní centrum 

v Praze, J. Voráček
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Rodina 1968, David 

Brandt Berg 

V minulosti i dnes 

funguje jako 

komunita. Skutečný 

rodinný život 

v jejím rámci 

zřejmě neexistuje. 

Nauka se odvozuje 

ze specifického 

výkladu Bible, kdy 

jsou pasáže o lásce a 

oběti přeneseny do 

sexuální roviny.  

Kolem deseti 

členů, komunita 

v Týnci nad 

Sázavou a v osadě 

Borka ve sředních 

Čechách. Mluvčím 

Rodiny je u nás 

Dave Newmann. 

Imanuelité 1993, Jan 

Dietrich Dvorský 

Do roku 1995 jako 

komunita, zcela 

pod vedením 

J.D.Dvorského 

Vycházela z Hnutí 

Grálu a z uznání 

Dvorského (alias  

Parsifala Imanuela) 

jako inkarnace 

pozemského 

mesiáše Abd-ru-

shina, který má 

vybudovat 

„Tisíciletou říši“.  

Několik desítek 

členů – zejména 

rodin. Dnes již 

neexistující 

komunita na 

Hořovicku. 

Most ke 

svobodě 

90. léta, guru 

Ladislava 

Kujalová 

Komunita, režim 

podobný 

klášternímu stylu 

života. 

Vychází z filozofie 

New Age, 

z očekávání 

„vibračního zlomu“ 

a z nutnosti 

radikální proměny a 

očisty duše. 

V komunitě cca 20 

členů, několik dětí. 

Sídlo:hájenka u 

Kuroslep 
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3.  

Specifické postoje k dětem v kontextu vybraných 

náboženských sekt 

 
Každá náboženská organizace a tedy i náboženská hnutí, jež nazýváme 

„sektami“ se vyznačují specifickými kritérii pro výchovu dětí, anebo alespoň 

jistými znaky a postoji vůči nejmladším členům, které jsou více či méně výrazné a 

svědčí o charakteru celého hnutí. Přístupů k dětem je ve sféře náboženství a 

zvláště v prostředí náboženských sekt celé spektrum – od přijímání dítěte jako 

„božího daru“ až po hnutí, která se v minulosti stala terčem negativních kritik 

vzhledem ke svým praktikám, jež hraničily se zneužíváním dětí anebo tímto 

zneužíváním (tělesným, psychickým, emocionálním i rituálním) přímo byly. O 

této problematice se zmíním obšírněji v dalších částech práce. Nyní už 

k charakteristickým „obrázkům“ dětí z prostředí konkrétních náboženských sekt. 

 

 

3.1 Svědkové Jehovovi 

 

Svědkové Jehovovi se, jak známo, přísně drží výroků Bible (resp. svého 

výkladu těchto výroků) a to se odráží velmi výrazně v přístupech jak k rodině 

obecně tak v pojetí dítěte. Bible zde pochopitelně není jediným východiskem. 

Stejnou měrou jsou pro výchovu dětí směrodatné i četné brožury a periodika – 

Strážná věž, Probuďte se!, brožurka „Tajemství rodinného štěstí“ či „Otázky 

mladých lidí – praktické odpovědi.“ Základním pilířem pro výchovu dítěte je tak 

soustava pravidel a moudrých rčení, jež jsou vyhledávána v Bibli a aplikují se na 

rozmanité oblasti života. Nutno podotknout, že tyto zásady („Jehovovy zásady“) 

jsou podle Svědků Jehovových použitelné skutečně ve všech situacích, i  s tím, že 

se jedná převážně o citace, které jsou vyjmuty z kontextu a aplikovány 

samostatně.  

V oblasti přístupu k dítěti je zásadní zejména teze: „Synové jsou dědictví 

od Jehovy…“ a dále „Důvěřuj v Jehovu celým svým srdcem a neopírej se o své 
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vlastní porozumění.“ 1 Rodiny, které jsou ve sboru Svědků Jehovových, jsou tak 

vedeny k tomu, aby hledaly odpovědi na otázky „rodinného štěstí“ jedině v Bibli 

a publikacích Strážné věže.  

Na dítě je tedy nahlíženo z hlediska specifického výkladu Bible. Je 

vnímáno především jako dar. S úctou k životu dítěte souvisí i ostré odmítání 

jakékoliv metody antikoncepce, která zahrnuje nějakou formu potratu. Život 

dítěte však není vnímán pouze jako dar a pýcha rodičů – zcela zásadní je zde 

odpovědnost rodičů za duchovní rozvoj dítěte. Život potomka je tak pro rodiče 

především jakýmsi úkolem. Cílem jejich usilování se stává dítě jakožto budoucí 

dospělý, zralý a odpovědný křesťan (resp. Svědek Jehovův), který do svého života 

plně integroval víru a všechny potřebné zásady. Tomuto cíli jsou podřízeny 

všechny ostatní možné přístupy k dítěti.  

Podle náboženských zásad Svědků je naprosto nutné, aby dítě vyrůstalo 

v prostředí dobře fungující rodiny (tedy rodiny dodržující zásady), v ovzduší 

mírnosti a kázně. V rodině má jako prvotní výchovný impuls působit zejména 

dobrý příklad rodičů, jejich vzájemný soulad a příkladné dodržování všech zásad 

náboženského života.  

Soulad rodičů je založen na biblických výrocích, a to i ve smyslu 

tradičního rozdělení mužské a ženské role. Vzhledem k doslovnému chápání 

Písma je tak muž v postavení „hlavy své ženy“, která by mu – věrna své roli – 

měla být především oddanou pomocnicí, neboť byla stvořena jako „doplněk“ 

muže.  

Se samotnou výchovou dítěte by se podle Svědků Jehovových mělo začít 

co možná nejdříve. Důraz je kladen na uspokojování zejména citových a posléze 

duchovních  potřeb dítěte, velmi akcentovanou součástí výchovy je rovněž co 

nejranější rozvoj myšlenkové a verbální složky osobnosti.  

Duchovní potřeby dítěte jsou zásadním úkolem rodičů a jejich naplňování 

znamená soustavné, opakované vštěpování „Jehovových zásad“ do mysli a 

vnitřního světa dítěte  tak, aby bylo posléze schopné se s nimi plně ztotožnit a 

v pozdějším věku si již promyšleně utvářet osobní vztah k Bohu. Typickou 

metodou tohoto postupného vštěpování základů věrouky je pravidelné biblické 

studium s celou rodinou i nezávazné povídání s dětmi. Doporučovaným 

                                                 
1 Tajemství rodinného štěstí. Brooklyn, Watchtower Bible and Tract Society of Pensylvania 1991. 
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způsobem je zvláště kladení otázek – např.: „Proč nám dal Jehova tento zákon? 

Co se stane, když ho nebudeme dodržovat?“ 2 

Výrazným prvkem výchovy je ukázňování dítěte, pochopitelně v duchu 

celkové jemnosti, mírnosti a ocenění, které se děje zvláště prostřednictvím 

rozhovorů s rodiči, jež by měli být pro své dítě skutečnou morální a duchovní 

autoritou.  

S dospívajícími dětmi by měl být rodič ve stejně intenzivním, ba 

intenzivnějším kontaktu – měl by být kdykoliv k dispozici a reagovat otevřeně 

vždy, když se nabízí možnost rozhovoru s dospívajícím potomkem. Měl by u 

svých dětí rovněž neustále ověřovat, zda je pro ně mravně čistý život opravdovou 

hodnotou. Ani v této době by nemělo ustávat „Jehovovo myšlenkové 

usměrňování“ a výchova ke kázni.  

Výchova v duchu biblických zásad, kázně a tělesné, duchovní a mravní 

čistoty se projevuje i v oblasti volby odpočinkové činnosti. Rodiče tak mají u 

svých dětí odpovědnost i za tuto sféru – samozřejmě ne stále stejně silně 

projevovanou. Čím je dítě starší, tím větší prostor pro vlastní rozhodování by 

mělo dostávat. U Svědků Jehovových jde v oblasti „zábavy“ hlavně o rozlišování 

zábavy nevhodné, odehrávající se nesprávným způsobem s nesprávnými lidmi, a 

zábavy vhodné, která má většinou aktivní formu a děje se v okruhu lidí, kteří jsou 

na „stejné lodi.“ Vhodná odpočinková činnost by měla kompenzovat povinnosti 

dítěte, aby se tak naučilo si své práce vážit a mít z ní pocit naplnění.  

Pokud snahy rodičů nevyústí požadovaným směrem, může se stát, že se 

děti rozhodnou pro vlastní duchovní cestu a odmítnou víru svých rodičů. Ačkoliv 

se tato možnost připouští, je zároveň podotýkáno, že pokud se rodiče budou řídit 

biblickými zásadami, je tato alternativa téměř vyloučená . 

Přesto je mnoho prostoru věnováno tomu, co dělat v případě, když „je 

někdo v rodině rebel“ - „Hlavní příčinou vzpurnosti je satanské ovzduší světa…“ 

a dále „…celý svět leží v moci toho ničemného.“ „…ve světě, který je v satanově 

moci, se  rozvinula škodlivá kultura, se kterou musí křesťané bojovat. Velká část 

této kultury je v dnešní době obhroublejší, nebezpečnější a je v ní více špatných 

vlivů než v minulosti…“ „Kdyby rodiče své děti nevzdělávali, nevarovali a 

nechránili, mohl by v mladých lidech převládnout duch, který nyní působí 

                                                 
2 tamtéž 
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v synech neposlušnosti.“ „…ten, kdo se stýká s lidmi, kteří jsou prodchnuti 

duchem světa, bude pravděpodobně tímto duchem ovlivněn. Mají-li mladí lidé 

pochopit, že základem opravdu nejlepšího způsobu života je dodržování Božích 

zásad, potřebují neustálou pomoc.“ 3 

Pokud se dítě dopustí nějakého závažnějšího přestupku, či pokud se chová 

vzpurně a nevhodně, nedoporučuje se rodičům, aby tento fakt před sborem a před 

„staršími“ tajili. Naopak – „starší“ sboru jsou ti, u kterých je v těchto případech  

(podle Svědků) třeba hledat pomoc. Jestliže se z dítěte stane skutečně „vzpurný“ 

člověk, platí pro Svědky při kontaktu s ním tato zásada: „O tom, z koho se ve 

sboru stane nenapravitelně vzpurný člověk, apoštol Jan řekl: Nepřijímejte ho do 

svých domovů, ani ho nezdravte.“ 4 

Další oblastí, jejíž kontrolu považují Svědci Jehovovi za velmi důležitou, 

je sféra okolních (tedy – jazykem Svědků – zhoubných) vlivů. Mezi základní patří 

kontrola školního prostředí – tedy toho kdo dítě vyučuje a co je obsahem výuky. 

Zásady Svědků Jehovových jasně udávají, že rodiče by měli být připraveni, aby 

„mohli působit proti jiným nesprávným myšlenkám, které se děti možná učí ve 

škole – proti světským filozofiím, např.: evoluci, nacionalismu nebo myšlence, že 

žádná pravda není absolutní.“ 5 

Stejně tak by určité kontrole mělo být podrobeno i to, jaké si děti vybírají 

přátele. Rodiče jsou tak vyzýváni k tomu, aby si o této problematice s dětmi často 

povídali a učili je rozlišovat, které vlastnosti jsou u přátel nejdůležitější – v pojetí 

Svědků Jehovových je onou zásadní vlastností „láska k Jehovovi“. Tak by se děti 

měly učit vybírat přátele podle „stále stejných měřítek“.   

Jinými slovy: „Moudří rodiče pomáhají svým dětem najít dobré přátele a 

pak se společně s nimi věnují prospěšné odpočinkové činnosti.“ 6 

Důležitost, jakou Svědkové Jehovovi připisují tomu, s kým a jak bude dítě 

trávit čas, může ilustrovat následující text: „Vždycky jsme se snažili o náhradní 

řešení. Když škola chtěla našeho syna do fotbalového mužstva, oba s manželkou 

jsme si s ním promluvili, proč si myslíme, že by to nebylo dobré – kvůli 

společnosti, do které by se dostal. Ale potom jsme mu navrhli, aby sehnal několik 

                                                 
3 tamtéž 
4 tamtéž 
5 tamtéž 
6 tamtéž 
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jiných dětí a aby si všichni šli na hřiště zahrát fotbal. A tak se to skvěle vyřešilo.“ 
7 

Všeobecně známou zvláštností v rodinách Svědků Jehovových je 

skutečnost, že nejsou slavena různá výročí a svátky – pro majoritní společnost 

obvyklé (např. Vánoce a narozeniny). To se pak stává viditelnou odlišností i 

v prostředí školy, kam děti docházejí. Může jít o prvek ztěžující socializaci dítěte, 

nemluvě o ambivalentním prožívání tohoto jevu samotnými dětmi. Přesto se 

v materiálech Svědků Jehovových setkáváme s příběhem, který má zřejmě 

vyvrátit jakoukoliv pochybnost o správnosti odmítání „pohanských“ rituálů: 

„Přišla ke mně matka jednoho mého spolužáka mého šestiletého synka Erika a 

říkala, že je jí Erika moc líto, protože při oslavách narozenin ve třídě zůstává 

stranou. Řekla jsem jí : ,Velmi si vážím toho, že se takto zajímáte o mého syna. 

Z toho je vidět, že jste dobrý člověk. Ale pravděpodobně vám nemohu povědět nic, 

co by vás přesvědčilo, že Erik nemá pocit, že o něco přichází.‘ Přisvědčila. Řekla 

jsem tedy : ,Pak se, prosím, ve vlastním zájmu nerozpakujte a zeptejte se Erika, 

jak se cítí.‘ Když  jsem poodešla, zeptala se Erika : ,Nemyslíš, že při těchto 

pěkných oslavách narozenin o něco přicházíš?‘ Udiveně se na ni podíval a řekl : 

,Myslíte, že těch deset minut, několik sušenek a písnička je nějaká slavnost? Měla 

byste přijít k nám a viděla byste skutečnou slavnost!‘ Chlapcův nevinný údiv to 

vyjádřil jasně – rozhodně neměl pocit, že je odstrčený nebo že o něco přichází.“ 8 

V souvislosti s věkem chlapce (6 let) by se jednalo o opravdu mimořádně 

vyvinutý smysl pro náboženské zásady. 

Pokročíme-li směrem od vlivu, který mohou mít špatně zvolení přátelé, 

zbývá ještě oblast médií. K tomu se zásady rovněž poměrně nekompromisně 

vyjadřují: „Moudří křesťanští rodiče kontrolují hudbu, televizní programy, 

videonahrávky, kreslené seriály, videohry a filmy, o které se zajímají jejich děti. 

Prohlédnou si ilustraci a pojednání na obalu, přečtou si texty písní i recenze 

v novinách a sledují citované výroky. Ti, kdo chtějí své děti ochránit před 

nečistými vlivy, si pomocí Bible a publikací založených na Bibli (…) se svou 

rodinou povídají o nebezpečí takové zábavy.“ 9 

                                                 
7 tamtéž 
8 tamtéž 
9 tamtéž 
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Cílem rodinného snažení každého pravověrného Svědka Jehovova by mělo 

být „vítězství nad světem“ – což jinými slovy znamená především to, že účelem 

pozemského života není co nejkvalitnější propojení s lidským světem, ale spíše 

jeho překonání. Takto pojímaný svět představuje výhradně nebezpečí a riziko.  

Tento úhel pohledu je jako směrodatný nepochybně předkládán i dětem a 

určuje způsob jejich budoucího života v lidské společnosti. 

 

 

3.2 Církev Ježíše Krista Svatých Posledních dnů (Mormoni) 

 

Pokud bychom mezi náboženskými hnutími hledali takové, u něhož je 

nauka propojena s rolí a fungováním rodiny, pravděpodobně nenalezneme lepší 

příklad než právě „Církev Ježíše Krista Posledních dnů“. Tato skutečnost potom 

dosti zásadně ovlivňuje jak náboženskou praxi tak rodinný život – včetně postojů 

k dětem a k jejich specifickým náboženským „úkolům“.  

Stejně tak má na roli dítěte vliv i mohutnost a stabilita této celosvětově 

rozšířené organizace, která se odráží v písemných materiálech i v sebejistotě 

s jakou zástupci hnutí vystupují na veřejnosti. Rovněž se v tomto případě 

setkáváme s neobvyklým jevem, kterým je propojenost organizace s okolním 

světem. Ona izolační tendence, vytvářející v tolika případech nepřekonatelnou 

bariéru mezi náboženskou skupinou a světem „tam venku“, je tedy minimální, což 

samo o sobě dokládá, že se nejedná o netolerantní a elitářské hnutí v pravém slova 

smyslu. Máme zde co do činění spíše s náboženstvím, jehož prvotní uzavřenost 

vůči světu se v dnešních dobách přetransformovala do určité sevřenosti ve smyslu 

pevných vnitřních struktur a pravidel. O tomto charakteristickém rysu se ještě 

dále zmíním – je totiž symbolickou půdou, z níž vyrůstá výchova dětí. 

Zmiňovanou jednotu mormonského učení a rodiny dokládá jednoznačně 

sama nauka Církve. Obsahuje poměrně značné množství článků víry, které se 

často významně odlišují od křesťanského pojetí Písma. (Nutno podotknout, že to 

je jedna ze skutečností, na niž jsou příslušníci Církve hrdí – podle svého 

přesvědčení totiž věří, že mají oproti křesťanům jisté zvýhodnění v podobě knihy 
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Mormon, dalšího pravdivého svědectví o životě Ježíše Krista a o podstatě Boha). 
10 

Jeden z podstatných prvků víry všech mormonů tkví v přesvědčení o tom, 

že rodina patřící zde na zemi do Církve, je věčná, a její podoba bude nadále 

zachována i v „Božím království“.  

„A totéž společenství, které existuje mezi námi zde, bude existovati mezi 

námi tam, pouze bude spojeno s věčnou slávou, z kteréžto slávy se nyní netěšíme.“ 

(Nauka a smlouvy 130:2) 

Důležitost rodiny vyzdvihuje též prezident Církve Gordon B. Hinckley: 

„Národ se nikdy nepozvedne výše, než jak vysoko ční síla jeho rodin. Chcete-li 

napravit národ, musíte začít u rodin, u rodičů, kteří budou učit své děti zásadám a 

hodnotám, jež jsou kladné a jednoznačné a jež je povedou k tomu,aby byly něčím 

užitečné. Právě toto se v Americe nedaří. A my se velmi usilovně snažíme, aby 

v rodinách bylo více soudržnosti. Rodiče nemají na tomto světě žádnou větší 

zodpovědnost než vychovávat děti tím správným způsobem, a jak budou dny 

plynout, nenajdou větší uspokojení než to, když uvidí, jak jejich děti dorůstají 

v bezúhonnosti a počestnosti a žijí hodnotným životem, protože přispívají 

společnosti, jejíž součástí jsou.“ (www.mormon.org) 

Z výše uvedených citací je tedy jasně zřejmé, že rodina je v tomto případě 

skutečně základem Církve jako takové – stává se celkem, který má možnost 

přetrvat i ve věčnosti. Jakýmsi logickým vyústěním tohoto přesvědčení je pak 

usilování o co největší počet potomků – budoucích „dědiců“ Božího království. 

V minulosti se k tezi o věčné rodině vázala též kontroverzní praktika polygamie, 

která je dnes již minulostí.* Opět tu šlo především o expanzi a rozšiřování 

rodinných klanů, které měly později zaujmout přední místa po boku Stvořitele. 

V myšlence o důležitosti a věčnosti rodiny jako takové lze hledat i 

podstatu role dítěte. V souladu s naukou jsou děti obecně nahlíženy především 

                                                 
10 „Bůh sám byl kdysi takový, jako jsme my dnes, je povzneseným člověkem a trůní kdesi na 
nebesích!“  
„Mysl nebo inteligence, jíž disponuje člověk, je rovna té, kterou má Bůh sám.“ 
“Muži a ženy se mohou stát bohy a bohyněmi.“ 
„Duch Svatý je muž.“ 
„Ježíš byl polygamní.“ 
„Bůh Otec byl první muž-Adam a manžel Marie.“  
(GEER, T.G.: Mormonism, Mama and Me. Chicago, Moody Press Edition 1986) 
* V ojedinělých případech se s ní stále setkáváme. Z nauky však byla odstraněna. 
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jako děti Boží, to znamená jako děti s potenciálem stát se později lidmi, kteří 

budou zrcadlem Boha, a kteří se stanou bohy a bohyněmi.  

V základní příručce pro náboženskou výchovu dětí (Walk in His Ways -

Basic Manual for Children, Part A) se v radách pro učitele dočítáme: „Miluj děti, 

které učíš. Ke každému buď přátelský – nejen během vyučování, ale kdykoli je 

vidíš. Vnímej je jako jedinečné Boží děti a ony tě budou na oplátku milovat proto, 

že v nich vidíš to nejlepší.“ 

K totožnému postoji k dětem jsou vedeni i jejich vlastní rodiče. Mají jim 

být jak zárukou citové jistoty, tak garanty náboženského pokroku, který je 

v materiálech Církve zpracován do nejmenších detailů.11  

Rodiče jsou ve vztahu ke svým dětem nabádáni k zodpovědnosti, lásce a 

trpělivosti. Symbolickým mostem, který se klene nad rodinou, a který veškerému 

jednání udává směr, je  vize dokonalého společenství, v němž nebude místo pro 

špatnost. 

 

„(…) Naše rodiny jsou prvním místem, kde se děti učí milovat a sloužit 

druhým. Naše domovy mohou být plny míru a radosti pokud se členové rodiny 

navzájem milují a chtějí sloužit ostatním. (…) Rodičovství vyžaduje mnoho času. 

Vyžaduje pozornost, interakci a denní starost. (…) Navzdory vašim chybám a 

vadám máte potenciál být svým dětem těmi nejlepšími rodiči. (…) Vaše dítě vás 

potřebuje. Dejte mu svůj čas, aby vědělo, jak moc vám na něm záleží.“ 

(www.mormon.org) 

 

Jak již bylo ukázáno, jsou postoje k dětem naplněny i jinými obsahy než 

„pouze“ citovými. Osobnost dítěte se stává rovněž cílovým objektem velmi 

přesných výchovných, vzdělávacích a náboženských snah. Tyto obsahy jsou 

vnímány jako velmi důležité. Pro to, aby bylo dítě správně vychováno a bylo tak 

schopné náležité obsahy přijmout za své, je rodičům poskytována rada, aby 

studovali dispozice a temperament svého dítěte. Stejně tak samy děti jsou 
                                                 
11 Pro děti jsou Církví vytvořeny speciální příručky individuálního náboženského pokroku (Víra 
v Boha pro chlapce a Víra v Boha pro dívky). Zde jsou systematicky řešeny jednotlivé „úkoly“ 
jako například „Má smlouva křtu“, dále „Požadavky pro získání ocenění víra v Boha“, „Učení se 
evangeliu a život podle něj“, „Služba druhým“, „Rozvíjení talentů“, „Příprava na kněžství“ pro 
chlapce a „Příprava na vstup mezi Mladé ženy“ pro dívky a kapitola „Mé svědectví“ ve formě 
osobního deníku. Poslední položkou je tabulka, v níž dítě vyplňuje, do jaké míry zvládlo dané 
úkoly, a jakýsi diplom – „Ocenění víra v Boha“, jež dítě získává pokud úspěšně splní všechny 
předpokládané činnosti. 
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důkladně a od velmi útlého věku vedeny k sebereflexi a sebepoznání – ovšem 

pochopitelně výhradně ve věcech týkajících se víry, jež jim zprostředkovávají 

rodiče, učitelé náboženské výchovy či vyšší představitelé Církve: 

 

„Každý rok vykonej alespoň dvě z následujících činností:  

Vysvětli, jak ti přijímání svátosti pomáhá obnovovat smlouvu křtu. Během 

rodinného domácího večera vyučuj druhé tomu, jak můžeme zůstat věrni.  

Připrav si lekci na rodinný domácí večer o prvním vidění Josepha Smitha. 

Veď diskusi o tom, jak Nebeský Otec zodpovídá na naše upřímné modlitby. 

Označ si v písmech tyto verše týkající se Ducha Svatého: Jan 14:16-17, 2. 

Nefi 32:5 a Moroni 10:5. Veď diskusi o tom, jak ti Duch Svatý pomáhá. 

(…) Přečti si NaS 89. Veď diskusi o tom, jak nám Nebeský Otec žehná, 

když žijeme věrně podle Slova moudrosti. Pomoz naplánovat a vést nějakou 

činnost, která by ostatní učila Slovu moudrosti.(…)“ (Víra v Boha pro chlapce, 

2003)  

 

 

3.3 Hnutí Haré Krišna 

 

Poněkud specifičtější jsou přístupy k dětem v hnutí Haré Krišna, zvláště 

jedná-li se o komunitní formu života – (u nás tzv. ekologická farma Krišnův dvůr 

v Chotýšanech u Benešova).  

Je zřejmě nutné si uvědomit celkově poněkud jiné kulturně-náboženské 

schéma, v němž se život věřících a jejich dětí odehrává. Nejedná se již o tradičně 

západoevropský kontext, v němž působí převážná většina hnutí na našem území. 

Náplň náboženství i obraz ideálního věřícího jsou tu zcela jiné.  

Postoje k dětem se utvářejí spontánně v souvislosti s naukou a  hlavním 

cílem hnutí, kterým je bezpochyby oddaná služba Krišnovi, zbavená jakýchkoliv 

osobních zájmů. Sama existence a lidský život je tak oddanými vnímán v prvé 

řadě jako tato služba, přičemž všechny denní aktivity by měly být vykonávány 

právě se zřetelem na ni. Doslova – všechny činy mají být obětí Bohu. Oddaný by 

si měl svůj život uzpůsobit tak, aby za žádných okolností nezapomněl na Krišnu a 

aby si jej přes všechny „nástrahy“ všedního dne nepřestával uvědomovat.  
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Oddaní dále uznávají nezpochybnitelnost indických svatých písem – 

kromě Bhagavadgíty a Bhágavatapurány jsou to upanišady a sedmnáctisvazkový 

bengálský spis Čaitanja-čaritamrta. Všechny zmíněné texty jsou pokládány za 

neomylná Boží poselství. Sám Prabhupáda (duchovní otec hnutí Haré Krišna) 

vedl své žáky k tomu, aby zcela věřili v doslovný smysl těchto písem.  

Dalším pevným článkem víry je přesvědčení o věčnosti, vševědoucnosti, 

všemocnosti a všudypřítomnosti jediného Boha, kterým je Krišna. On sám je pak 

nazýván otcem všeho živého, udržovatelem energie všeho života, veškeré přírody 

a vesmíru. Hnutí Haré Krišna tak tedy představuje striktně monoteistický směr 

hinduistické tradice. 

Zásadním prvkem ovlivňujícím život oddaného je chápání člověka nikoliv 

jako tělesné, ale jako duchovní bytosti. Podstatou člověka tak není jeho tělo, 

nýbrž „věčná duše“, která je hlavní částí Boha. Samotným počátkem duchovního 

života oddaného je tedy právě toto uvědomění – objevení pravé identity člověka, 

jež spočívá v duši (átman). Tělo je vnímáno pouze jako dočasná schránka, duše 

naopak jako věčná – bez počátku a konce. Pobyt v tomto hmotném světě (a v těle) 

je chápán jako určitý trest za to, že se v lidských duších, které byly na samém 

počátku věčnými služebnicemi Boha, usadila pýcha, jež duším vnutila touhu po 

panování. Tak musí každá duše znovu a znovu podstupovat koloběh převtělování 

(reinkarnace), procházet různými vývojovými stadii podle kvality svého bytí 

(karmy) a na samém konci (při pozitivním duchovním vývoji) z tohoto koloběhu 

vystoupit a získat zpět své místo u Boha… Toho však lze docílit jen s Krišnovou 

pomocí (milostí).  

I pobyt na tomto světě má však pro oddané jistý význam – je jím již 

zmiňovaná „čistá oddaná služba“. Jde především o schopnost „zpřetrhat“ pouta, 

kterými jsou lidské bytosti připoutány k tomuto světu, a tím se stát svobodnými 

tvory pro službu Bohu. Účinným prostředkem pro postupné vymaňování se z pout 

hmotného světa je „pěstování spirituální vědy“, které se děje zvláště z touhy po 

ukončení koloběhu převtělování. Čistá oddaná služba je naproti tomu projevem 

upřímné lásky k Bohu – Krišnovi, kdy člověk o nic pro sebe neusiluje. 

V dnešní (upadlé) době, kdy jsou lidské skutky znečištěny „nižšími 

kvalitami“, oddanému pomůže spíše než vlastní usilování, úplné odevzdání se 

Bohu a spolehnutí se na jeho milost. Potřebnou víru a uvědomění v sobě oddaný 

může probouzet zpěvem svatých jmen „Nejvyšší Osobnosti Božství“ a také 
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nasloucháním tomuto zpěvu, což je považováno za nejlepší metodu k „dosažení 

zralého stadia lásky k Bohu“.12 

 

Jak již bylo výše naznačeno, pilířem usilování všech stoupenců hnutí je 

především oddanost osobnímu Bohu a služba jemu samému. Právě ona je 

základní hodnotou vyzdvihovanou učením hnutí i jeho stoupenci. Brahmačárinský 

celibát je tedy mezi Krišnovými oddanými ceněn více než život v manželství, 

který je zvláště ve své možné pozdější rodinné formě do určité míry přirozeně 

fixován na hmotný svět. Rodina zde tedy – oproti jiným náboženstvím – nemá 

onu stěžejní hodnotu. Není prostorem nedotknutelnosti, jak je tomu například u 

Svědků Jehovových či v Církvi Ježíše Krista Svatých Posledních dnů. Vystupuje 

spíše jako jakási formální a funkční jednotka uvnitř skupiny. I výchova a 

vzdělávání dětí se často děje v rámci komunity – nikoliv v uzavřeném a 

soukromém okruhu rodinných členů. 

V přístupu k dětem je zřejmě nejnápadnější přirozená tendence – zaopatřit 

optimální prostředí a možnosti pro jejich duchovní rozvoj ve výše uvedeném 

smyslu. Děti, vyrůstající v komunitě věřících, jsou tak odmala vedeny 

k náboženskému životu v duchu víry svých rodičů. Nezbytností je přirozeně i 

vzdělání v oblasti školního „trivia“ (čtení, psaní, počítání). Právě požadavek na 

vzdělání (ovšem v duchu náboženské tradice Haré Krišna) se stal důvodem pro 

snahy o schválení „Gurukuly“, speciální formy vzdělání pro děti v komunitě 

věřících na zmiňované farmě v Chotýšanech. Hlavní cíle tohoto projektu jsou 

totožné se základními směry ve výchově dětí v prostředí hnutí. 

Neopomenutelným prvkem, který má na výchovu dětí v obecnějším pojetí 

zásadní vliv, je prodchnutí všech výchovných a vzdělávacích aktivit poznáním, že 

lidská bytost je zde na zemi především duší (jiskrou života) a tělo je pouze jejím 

dočasným příbytkem. Dalším krokem je poznání myšlenky o propojení a vztahu 

této duše s osobním Bohem.  

Od tohoto elementárního základu víry se následně odvíjí další konkrétní 

cíle. Děti by tak měly být vedeny v duchu praktické etiky, která vyžaduje zejména 

poctivost a pravdivost, vyzdvihuje skromnost a odříkavost, (cílem zdejšího života 

není hromadění pozemských statků a život v materiálním blahobytu). Důraz je 

                                                 
12 MRÁZEK, M.: Děti modrého boha - tradice a současnost hnutí Haré Kršna. Praha, Dingir 
2000. 
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dále kladen také na vyhýbání se zbytečnému násilí, na soucit s ostatními a na 

pomoc bližním. Na rozdíl od hodnot, které jsou charakteristické pro tradiční 

evropské školství (soutěživost, individualismus, úspěch…), jsou pro výchovu 

v rámci hnutí Haré Krišna klíčové spíše hodnoty korespondující s mravními a 

etickými kodexy – a pochopitelně s duchovními cíli. 

Projekt Gurukuly, (jejíž název dobře koresponduje s konkrétními záměry, 

neboť doslova znamená: „místo, kde je přítomen duchovní učitel“), byl kromě 

plného integrování náboženské výuky do učiva, charakteristický i dalšími rysy – 

malým počtem dětí, slovním hodnocením či zapojením dětí do praktického života 

na ekologické farmě. 

Aktivitám, odehrávajícím se v rámci Gurukuly, obvykle předcházela 

společná bohoslužba, která se odehrávala před pátou hodinou ranní. Pokud na ni 

nebyly děti dostatečně odpočaté, nemusely se jí účastnit. Poté následovala tzv. 

ranní družina, jež probíhala, když se dospělí věnovali své každodenní meditaci 

manter. V ranním vyučovacím bloku, se děti se svým učitelem věnovaly zpívání, 

hře na tradiční nástroje a výuce veršů z Bhagavadgíty nebo kreslení, divadelním 

scénkám a hrám. Poté děti dostaly svačinu a v sedm hodin se společně 

s dospělými účastnily chrámového programu celé komunity se zpíváním a 

přednáškou. Další vyučovací blok tak přišel na řadu v devět hodin, po snídani. 

V něm se děti učily matematice, čtení, psaní a dalším předmětům. V jednu hodinu 

byl konec vyučování a děti odcházely i s učitelkou do přírody hrát hry či na 

procházku. Ve dvě hodiny byl obvykle společný oběd, kterým „školní“ část dne 

definitivně končila. 

Základní osou projektu Gurukuly byla teologie hnutí, spojená s rozvojem 

abstraktního filozofického myšlení a s meditativní praxí (zpívání, recitace manter 

atp.). Od tohoto základu se dále odvíjely další dvě roviny: totiž výuka specifické 

etiky a morálky a rovina znalostí a dovedností, které jsou samozřejmostí 

v běžných školách (čtení, psaní, počítání, základní poznatky o světě a lidech). 

V tělocviku navíc přibyla jógová cvičení.13  

 

Gurukula, jako specifická forma vzdělávání dětí z prostředí tohoto hnutí, 

existuje v poměrně silném zastoupení v zahraničí. Nutno podotknout, že se lze 

                                                 
13 FÁREK, M.: Gurukula jako zkouška. Dingir 2001/2 
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setkat i s velmi významnými negativními ohlasy na tuto „instituci“, které se 

vztahují k vlně, která proběhla v sedmdesátých a osmdesátých letech médii. 

Mnoho bývalých žáků těchto zahraničních škol totiž vypovídalo o zneužívání, 

jehož obětmi se stali právě ve zdech gurukuly. Podle některých zveřejněných 

výpovědí, mohlo být jedním z latentních důvodů špatného přístupu k dětem to, že 

byl v prostředí hnutí velmi vyvyšován celibát, a děti – jako důsledek života 

v manželství a mimo posvátný stav celibátu – neměly patřičnou hodnotu ani 

důležitost.14  

 

Jinou kontroverzní záležitostí, která se rovněž vztahuje k možným 

přístupům k dětem v rámci tohoto hnutí, je vztah k roli ženy – a tedy přístup 

k výchově dívky. Sám zakladatel hnutí – Prabhupáda vysvětluje, že žena nikdy 

nebude rovna muži kvůli své mateřské funkci a nižší úrovni myšlení. Vzdělávání 

dívek je tak chápáno především jako nutná příprava na vytvoření domova. 

Konkrétní příklad bývalé členky Susan Murphy ukazuje, že nemohla navštěvovat 

veřejnou školu, neboť „Haré Krišna učí, že ženy nejsou pro školu dost 

inteligentní“.15 Samozřejmě zůstává otázkou do jaké míry je tento postoj 

zakořeněn v hinduistickém náboženství jako takovém a do jaké míry je součástí 

„východního“ stylu života, byť by byl tento styl jakkoliv odcizený západnímu 

způsobu vnímání.   

 
 

3.4 Sahaja Joga 

 

Hnutí Sahaja Jogy opírá svou nauku i praktickou náplň především o 

postavu samotné zakladatelky tohoto směru – Sri Mataji Nirmala Devi neboli 

„Velké“ či „Božské Matky“. Ta je také hlavou celé organizace Sahaja jogínů - jak 

na formální tak na duchovní úrovni. Základ učení se týká zvláště obnovení 

energetické rovnováhy v „čakrách“ lidské bytosti, které by mělo vést k celkovému 

uzdravení a odstranění duševních a fyzických problémů. Po dosažení tohoto 

prvotního cíle však duchovní cesta stoupence nadále pokračuje – a to směrem 

                                                 
14 PAIS, A.J.: Child Abuse Victims to sue ISKCON. www.rediff.com/news/1999/jun/15us1.htm 
15 MOOS, Kaj.: Save Our Children. Silkeborg-Denmark, Forlaget Havmaagen/Seagull Production 
1993, s. 27. 
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k hlubokému vnitřnímu růstu ve smyslu celkové proměny vnímání, jež má teprve 

intenzivní meditací a očistnými obřady postupně dospět k plné kvalitě. 

Jak již bylo naznačeno, je koncept celého hnutí postaven na kultu „Božské 

Matky“, která se tak stává centrem veškerého dění a fyzickou personifikací víry 

všech členů. Přerušení vazby mezi vírou v „Božskou Matku“ jako fyzickou osobu 

a praktikováním Sahaja Jogy jako takové je tedy nemožné a nežádoucí. Duchovní 

úspěch adepta je tak přímo úměrný tomu, zda je ochoten se bezvýhradně odevzdat 

do rukou „Matky“, zapomenout na svá osobní práva a přenechat rozhodování na 

její vůli. Stoupenec by měl být ochoten se nechat zcela přetvořit a svou důvěru 

opřít o poznání, že spása přichází jedině přes „Božskou Matku“, jež přináší 

„realizaci“ (osvícení).  

 Neopomenutelnou součástí náboženské praxe je rovněž meditace před 

fotografií „Božské Matky“, čímž se, jak věří Sahaja jogíni, její duchovní energie 

zpřítomňuje v daném okamžiku a napomáhá stoupencům v procesu očišťování. 

Tato obřadně prováděná duchovní očista vede Sahaja jogíny k absolutnímu ideálu 

a k dosažení určité uzavřené „pevnosti“ tak, aby mohli ve svém duchovním 

rozvoji pokračovat stále dál a výš. 

  

Postoj k dětem Sahaja jogínů je rovněž determinován centrální rolí 

„Božské Matky“, která vytváří jak svérázný rodičovský model tak kritéria pro 

výchovu a vzdělávání. Hodnota rodiny jako takové ztrácí v prostředí hnutí svou 

váhu, což vyplývá zvláště z přesvědčení o všeobjímající a nadpřirozené mateřské 

roli Sri Mataji, jakožto nábožensky vnímaného rodiče všech stoupenců. Tak se i 

dospělí členové a rodiče vlastních dětí stávají dětmi „Božské Matky“, aby jim 

bylo jejím prostřednictvím umožněno „vyrůst“.  

Rodičovský model, zkonstruovaný „Božskou Matkou“, operuje se dvěma 

základními složkami. Jednou z nich je sama Sri Mataji (matka), druhou – 

doplňující a podřízenou silou je symbolický otec „Ekadesha Rudra“, který 

v hinduismu jako takovém zaujímá roli obecně destruktivních sil. Tato 

destruktivní potence má v tomto rodičovském modelu zásadní význam, neboť u 

konkrétního stoupence ničí údajně vše, co by mohlo jakkoli zabraňovat 

blahodárnému vlivu „Božské Matky“. Jako další působící sílu lze vnímat Sri 

Ganeshu, jehož vliv se podle Sahaja Jogy uplatňuje v okamžiku početí. Hovoří se 

zde o síle, která působí spolu s „Božskou Matkou“ na utváření nové generace, 
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dává dítěti vnímání, vybírá obličej, barvu očí, vlasů a disponuje magnetickou 

silou, jež umně spojuje budoucí výbavu dítěte.16  

 

V přístupech k dětem v prostředí Sahaja Jogy se zřetelně objevuje snaha 

uchránit je od vlivu okolního světa, jenž je vnímán výhradně negativně a 

problematicky. Děti Sahaja jogínů tak mají být „realizovanými bytostmi“, 

chráněnými od působení špinavého a zkaženého okolí. Vzhledem k této poměrně 

zásadní výchovné myšlence jsou děti často posílány do speciálních škol Sahaja 

Jogy  v Indii a to od svých šesti let. Ředitel jedné z těchto škol naznačuje její 

hlavní význam: „Tyto děti jsou čistota sama. Nejsou ještě kontaminovány vnějším 

světem, který je špatný. (…) Proto jsme je umístili sem, daleko od všeho. (…) 

Chceme se pokusit vytvořit zde nový druh univerzálnější lidskosti. Vznešení ve své 

čistotě, nalézají žáci svůj rozkvět a svou sílu v sobě samých.“ 17  

Děti jsou tak vychovávány samotným ideálem „Božské Matky“ a podle 

výše citované autorky tak žijí ve velmi přísném koloběhu, jenž dává zcela 

zapomenout na to, že by měly mít právo na to, být „pouze“ dětmi se vším, co 

k tomuto stavu patří. Tatáž autorka pak na adresu  Sahaja Jogy poznamenává, že 

se v jejím prostředí odehrává v podstatě „výroba myšlenkových klonů“. 

 

 

3.5 Církev Sjednocení 

 

Realita života dětí v prostředí Církve Sjednocení (Moonova hnutí) se opět 

zcela jednoznačně odvíjí od nauky hnutím proklamované. Vše – a tedy i postoje 

k dětem a jejich budoucí role – je spojeno s přesvědčením o beznadějné 

zkaženosti vnějšího světa, který je pro lidského jedince nebezpečný. 

 Ve stati vydané „Federací žen za světový mír“ (jednou z odnoží Církve 

Sjednocení) se dočítáme: „Podobně jako Adam a Eva, ničí dnešní mladí lidé na 

celém světě prvotní etiku lásky a vedou zkažený život. Mnoho mladých lidí opouští 

své sny a zrazuje své duše, jen aby se mohli připojit k promiskuitě, drogám a 

násilí. Kolikrát ještě uslyšíme špatné zprávy o nechtěných těhotenstvích 

nezletilých dívek, o mladých lidech závislých na kokainu a o školácích, kteří byli 

                                                 
16 srov.:  MOUNTACIR, H.: Les enfants des sectes. Fayard 1994, s. 59-60. 
17  MOUNTACIR, H.: tamtéž, s. 60. 
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zraněni či zabiti míči nebo otráveni v našich školách? Kdy si uvědomíme tyto 

skutečnosti a pochopíme, že éra nadvlády Satana začala…?“ 18  

Právě toto neochvějné přesvědčení přítomné v nauce Církve Sjednocení, má 

vést adepty k přijetí řešení v podobě nového vtělení mesiáše. Tím je pro celou 

organizaci její zakladatel a vůdce – Sun Myung Moon, který je společně se svou 

manželkou považován za hlavu „Pravé rodiny“, tedy posledního čistého místa 

neovládaného Satanem.  

 Základní esenci víry tvoří tedy přijetí těchto „Pravých rodičů“, jejich 

nadřazení všemu ostatnímu a intenzivní participace na postupné stavbě nové – 

dokonalé společnosti. K naplnění tohoto cíle by tak měla přispívat celá velká 

rodina „moonistů“.  

  

V kontextu s postavením dětí, je v této organizaci nejpodstatnější zřejmě 

přesvědčení o tom, že z manželství uzavřeného čistým způsobem (kdy jsou oba 

partneři aktivními stoupenci hnutí) a jemuž je požehnáno „Pravými rodiči“, 

vzejde v budoucích letech nový – tzn. v pořadí třetí mesiáš (spasitel).  

 Této radikální myšlence jsou pak podřízeny všechny ostatní kroky: o 

uzavření manželství, stejně jako o výběru partnera rozhoduje sám Sun Myung 

Moon, jenž v tomto kontextu považuje za zásadní zejména množství práce, kterou 

jeho oddaní ve svých lokalitách odvedli. Partneři se shledávají až při samotném 

obřadu, který má obvykle davový a rituální charakter.  

Děti, jež vzejdou z takovýchto „čistých“ svazků, hrají od samého počátku 

roli potencionálního spasitele. Jsou vychovávány doktrínou hnutí, vedeny 

k nejvyšší možné dokonalosti a k oddanosti svému „Pravému otci“ – Moonovi. 

Svým dětstvím tak procházejí s prohlubujícím se vědomím zodpovědnosti za 

úkol, jehož dosah je nesmírný a nepředstavitelný.  

 Jinými slovy tvoří „Pravá rodina“ rámec, v němž se utváří osobnost dítěte, 

jež má být „dokonalá s ohledem na doktrínu“.19  

V časopise vydávaném Církví Sjednocení se v souvislosti s dětmi dočítáme:  

„Budou schopny setrvat v hodnotách, kterým se naučily a žít s nimi v souladu? 

                                                 
18  MOUNTACIR, H.: tamtéž, s. 33. 
19 MOUNTACIR, H.: tamtéž, s. 35. 
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Dají vyrůst semenům, která byla zaseta do jejich malých srdcí a stanou se silnými 

muži a ženami – pravými tvůrci budoucnosti?“ 20 

 

„Pravá rodina“ je vnímána jako struktura nadřazená všem ostatním jevům. 

Tak se ke slovu dostává  skutečnost, že i vztahy fungující podle všech církevních 

pravidel jsou nezřídka obětovány v její prospěch. Matky často opouštějí své děti 

z důvodu práce pro církev, nemluvě o dlouhodobém odloučení partnerů. 

 Děti takovýchto párů jsou potom vychovávány a vzdělávány kolektivně ve 

střediscích organizace, kde o ně pečují obvykle dva dospělí stoupenci hnutí. 

Samotné vzdělání, považované organizací za nezbytné, se týká v první řadě přijetí 

víry. Tak je výuka koncipována především jako pamětní osvojování základních 

doktrín. Specifická dynamika dětské skupiny (třídy) je ovlivňována především 

působením autoritativních metod, běžně používaných při konverzi dospělých. Při 

samotné výuce není místo pro otázky ani vlastní iniciativu dětí. Tato preventivní 

opatření pak účinně zabraňují tomu, aby dítě mělo jakoukoliv širší představu o 

realitě a v té souvislosti i možnost zvolit si život mimo církev.21 Obecně by se 

tedy dalo říci, že vzdělání znamená pro tuto organizaci totéž, co memorování a 

následné praktikování doktrín a pravidel.  

 S vyžadováním dokonalosti dětí kontrastují některá Moonova prohlášení, 

která se týkají rodičovských postojů k nim. Jako hlavní požadavek na rodiče je 

zde formulována schopnost odsunout své dítě úplně mimo a věnovat se šíření 

víry, nebo dítě umístit do výchovného zařízení – podstatné však je, aby byl 

dospělý v případě potřeby vždy „v první linii“.22  

Dalšími velmi spornými skutečnostmi, ukazujícími postoje k dětem 

v poněkud jiném světle, jsou výpovědi bývalých členů organizace, kteří měli 

přístup k některým tajným doktrínám. Jedna z takovýchto tajných regulí se 

vztahuje k problematice dětí, narozených ve svazcích, jež neměly Moonovo 

požehnání a do organizace vstoupily již s dítětem. Takové děti pak byly označeny 

jako „děti satanského světa“, separovány od svých rodičů a umístěny na odlehlé 

farmě v Kalifornii. Tam vyrůstaly bez náležité lékařské a výchovné péče, svěřeny 

do rukou pověřených osob.  

                                                 
20 MOUNTACIR, H.: tamtéž, s. 36. 
21 srov.: MOOS, K.: Save Our Children, s. 53. 
22 srov.: MOOS, K.: tamtéž, s. 59. 
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 „Během osmi měsíců, které jsem strávil v Církvi Sjednocení v Berkley 

v Kalifornii, jsem měl možnost být svědkem emocionálního trápení mnoha dětí 

členů církve – přímého výsledku praktik založených na tajných doktrínách. Od té 

doby, co skupina začala učit, že děti, narozené v manželství mimo církev, jsou děti 

Satana, měli  synové a dcery členů jen tu nejmenší možnou péči. Matky byly 

separovány od svých dětí, které byly ponechány v přívěsu na farmě v Kalifornii. 

Pokud pak rodiče žádali o to, aby mohli své dítě navštívit, byli většinou 

pronásledováni jako lidé, kteří jsou příliš ovlivněni svými předchozími špatnými 

životy. To samozřejmě hluboce zasahovalo dítě i matku. Myslím, že některé z těch 

dětí byly ve školním věku, a přesto nebyly nikdy poslány do školy. (…)“ 23  

O nadřazenosti organizace a její moci nad životy členů dále vypovídá 

způsob, jakým je nezřídka nakládáno i s nově narozenými dětmi manželů, jimž se 

Moonova požehnání dostalo. Tito novorozenci mohou být „distribuováni“ jako 

„dary lásky“, což je jen jiný název pro interní adopci v rámci Církve Sjednocení. 

O tomto přerozdělování dětí rozhoduje opět její svrchovaný vůdce. 24 

 

 

3.6 Imanuelité Jana Dietricha Dvorského 

 

 Myšlenkový základ hnutí vycházel zvláště z učení Hnutí Grálu – ovšem 

v podobě zásadně upravené a přetvořené, jak ostatně vysvítá ze spisu „Syn 

Člověka“ 25. Nejvýraznějším prvkem v této „upravené“ verzi bylo přesvědčení o 

vlastní „mesiášské“ předurčenosti J.D.Dvorského a jeho ženy Lucie Dvorské 

(dcery české herečky Mileny Dvorské), jejichž poslání zahrnovalo shromáždit 

vyvolené, žít podle specifických pravidel a postupně dosáhnout takové duchovní a 

finanční úrovně, aby bylo možné započít s vytvářením tzv. „Tisícileté říše“, 

ostrůvku „vědoucích“, kteří jako jediní přežijí katastrofu očekávanou v budoucnu.   

Charakteristickým prvkem učení Dvorského byla teorie o „převrácenectví“, 

tzn. absolutní přesvědčení o tom, že všechny lidské neduhy, nemoci světa, 

myšlenkové konflikty a neporozumění jsou ve své podstatě způsobeny tím, že 
                                                 
23 MOOS, K.: tamtéž, s. 50 / výpověď Christophera Edwardse. 
24 srov.: MOOS, K.: Save Our Children,- (zřejmě 60., 70. léta minulého století), s. 64. 
25 Syn Člověka aneb Mesiášovo živé Slovo k všenápravě světa – dílo, v němž se autor velmi 
kriticky vyjadřuje k mnoha oblastem lidského života, duchovním otázkám, kultuře, výchově atp. 
Na základě této knihy, zájmu o ni a o jejího autora, vzniká později náboženská komunita na 
Hořovicku. Ta zde působí přibližně do roku 1995. 
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muži nejsou duchovně pravými muži a ženy pravými ženami. Jinými slovy, že 

ženy disponují vlastnostmi mužů a muži naproti tomu vlastnostmi žen, díky 

čemuž jsou tedy tzv. „převrácenci“.  

Další – obecnější cíl usilování - vychází z Poselství Grálu a je spojen 

s učením o třech základních úrovních, které se promítají v lidském životě. První 

z nich, úroveň „hrubohmotnosti“, je příznačná pro lidské bytosti předtím, než 

odhalí svou duchovní podstatu a přijmou „Učení“. Je tak tedy vlastní všem lidem 

mimo komunitu, stejně jako vnějšímu světu obecně. Druhou úroveň představuje 

rovina „duchovní“, jež vytváří jakýsi přechod do úrovně poslední – 

„praduchovní“, v níž se podstata lidská spojuje s božstvím a v níž duše teprve 

nachází svou přirozenou podobu.  

Aby tato přesvědčení získala potřebnou životnost, byla postupně vytvořena 

komunita několika rodin i jedinců, která v době největšího rozmachu tvořila cca 

40 lidí a soustředila se převážně v okolí Hořovic na Berounsku. Většinou se 

jednalo o případy lidí, které natolik nadchla kniha „Syn Člověka“ a ucelená, 

radikální vize světa, že se rozhodli započít „nový život“ přímo u zdroje. Základ 

tohoto nového života tkvěl zejména v odevzdání veškerých finančních prostředků 

ve prospěch komunity, absolutní izolaci od okolního světa a v drastické úpravě 

životosprávy.  

Komunitní způsob života spolu s mnoha zvláštnostmi praktikované nauky 

(„Vědění“) se velmi zřetelně dotýkal zvláště dětí. Přísnost nauky, která 

vyžadovala očišťování a strohost materiálního života, se projevovala v dietách, 

jejichž podobu ovlivňoval „jasnovidec“ podle toho, jakou měli nově příchozí auru 

a jakými podle jeho názoru trpěli nemocemi. Jídelníček byl tak často redukován 

na pití vývaru z dubové kůry (či vlažné vody se solí) a jeden rohlík denně.  

Vzhledem k tomu, že byly děti vnímány jako nedílná součást společenství, 

nebyly nijak  šetřeny a týkal se jich i běžný harmonogram dne dospělých, tzn. 

přes den nepracovat (nenavštěvovat školu), chodit spát po půlnoci a vstávat 

s příchodem poledne. S radikální změnou způsobu života souviselo i přijetí 

nového jména a očištění se od „nástrojů ideologické diverze“, jakými byly 

například knihy, ale i vlastní literární, umělecká a hudební dílka či oblíbený 

nábytek… 

Televize, rozhlas, časopisy a noviny byly rovněž pokládány za 

opovrženíhodné produkty vnějšího - „hrubohmotného“ světa. Tak došlo postupně 
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i k předepsání titulů, které smějí být příslušníky komunity čteny. Pro dospělé to 

byla kniha „Syn Člověka“ a vybrané části Poselství Grálu, pro děti do 16 let 

„Medvídek Pú“. Hudba byla nepřípustná obecně. S „nekultisty“ se mělo jednat 

lehce odmítavě a povýšeně. Pokud byli tito nevěřící shodou okolností 

v příbuzenském vztahu se stoupenci kultu, nastoupila na scénu jasná Dvorského 

tendence tato pouta postupně rozbíjet a navádět k tomu i ostatní.  

 

Výchova dětí se odehrávala přímo ve skupině, neboť školní docházka byla 

vnímána jako nepotřebná a ve svých důsledcích škodlivá. Dvorský sám školní 

výchovou opovrhoval: „Mám učitelskou aprobaci, tak učím Julinku sám. Umí 

psát i počítat. Ve svých osmi letech toho ví víc než dost – možná byste se divili.“ 

Jeho družka Lucie k problému dodává: „Samozřejmě nechceme, aby  naše děti 

byly nevědomé. Naopak. Ale chceme, aby se nenaučily vedlejším špatným věcem, 

které ve školách jsou. A také obsah vědomostí, které jí chceme předat, je jiný, než 

se učí ve školách. Ví daleko víc o běhu rodiny, o dětech, o přírodě, bylinkách a 

zvířátkách – což já pokládám za důležitější než třeba fyziku, chemii nebo algebru. 

Spočítá si, co potřebuje, a to jí stačí.“ 26 

 

V „Synu Člověka“ se dále dočteme: „Nároky Komenského na předškolní 

děti (jak je popisuje v Informatoriu školy mateřské) jsou značně zpožděné a 

nenáročné. To, co žádá od pětiletých, to už by měly znát a umět děti tříleté. Víc 

dávat dětem a víc žádat od dětí! (Je třeba mluvit na toto téma konkrétně a 

podrobně, a to zvláště s Lucií, svět se bude divit, jaké vlastně jsou 

nepřevrácenecké děti, jak jsou šťastnější, světlejší, vyvinutější…, nežli děti 

převrácenecké!) Pak jsou děti pouze radost a rozkvět a zdraví!“ 27 

To však neodpovídá tomu, co tvrdili někteří členové skupiny – totiž, že 

dcera Dvorských ještě v devíti letech neuměla pořádně číst a znala jen velká 

písmena. Ostatní děti měly proto používání jiných písmen zakázané.  

 

Rozumová výchova byla jako taková považována za „překážku“ rozvoje 

citového a duchovního. Celkově byly přístupy k dětem, které Dvorští ve skupině 

                                                 
26 KŘEMEN, P.: Boj se sektou. Praha, Duel s.r.o. 1997. 
27 DVORSKÝ, J.D.: Syn Člověka. Vlastním nákladem 1990. 
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prosazovali a pokládali za funkční a prospěšné, založeny na poměrně přísném 

jednání, omezeních a trestech:  

„Takhle teda ne! Nebudete pokračovat jako dřív! Nebudete si přetahovat 

životní styl vašeho pardubického života sem! Znamení střední hrubohmotnosti se 

vám zhoršilo, Jiřík je drzounek, plkal a vytahující se rozumář (…) Ozvěte se, až  

to bude vše hotové a až zrušíte Jiříkovi všechna autíčka a až mu vysvětlíte, že do 

hovoru dospělých se nemá míchat, že to, že byl ve škole nejlepší, je příšerná 

ostuda (…) Až přestanete být měkcí k tomu vašemu ďáblíkovi, skřetovi Radečkovi, 

až začnete respektovat naše doporučení, mumlá-li si nesrozumitelně, že to nemáte 

překládat, ale říct mu, že mu není rozumět, že mluví jako debil a podobně. Jen 

sobě i dětem škodíte. Do prčic s tou vaší měkkou láskou!!! Do prčic s tou vaší 

medůzovitostí!! Ti vaši pacholci potřebujou fackovat, fackovat a nic než 

fackovat.“ 28 

 

Ani ve vztahu k vlastním dětem nebyli Dvorští shovívavější: „Julie byla 

další trhlinou v dokonalosti nejdokonalejších. Chovala se tak, že to u Lucie 

vyvolávalo záchvaty vzteku. Zlobila, lezla po kdejakém klukovi, předváděla se, 

řvala, lhala a vymýšlela si. Zkrátka: chovala se jako většina holek jejího věku. Co 

se na jejím chování navíc odrazilo, bylo asociální chování jejích rodičů. Chyběl jí 

styk s jinými dětmi, byla neustále zavřená doma, nesměla mluvit s jinými než 

schválenými kamarády. Za každou maličkost ji rodiče trestali a ponižovali, takže 

měla neustále slzy na krajíčku. Na druhou stranu se jí líbilo, že byla svým 

způsobem ‚princeznou‘ . “ 29  

Rovněž slovník, který Dvorští před svými dětmi používali, byl svérázný. 

„Podle Dvorských byli všichni debilové, blbci, idioti, zrůdy, obludy, ohavy nebo 

‚převrácenci‘. Mluvili tak i o svých dětech: když se zrovna Manuela nekoukala 

tak, jak by si oni přáli, hned se podle nich dívala jako debílek…“ 30 

 

Realita v prostředí komunity, zdá se, podivně kontrastovala s výchovnými 

ideály, jež jsou popsány ve Dvorského „Synu Člověka“, nebo přímo obsaženy 

v názorech Abd-ru-shina (zakladatele Hnutí Grálu, z nějž Dvorský vyšel) :  

                                                 
28 KŘEMEN, P.: tamtéž. 
29 KŘEMEN, P.: Boj se sektou. Praha, Duel s.r.o. 1997. 
30 KŘEMEN, P.: tamtéž 
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  „Když se lidé dotazují, jak mají své děti správně vychovávat, je třeba, aby 

především dítě pozorovali, a pak se podle toho řídili. Vychovatelova vlastní přání 

musí přitom ustoupit zcela stranou. Dítě má jít na zemi svou vlastní cestou, nikoli 

vychovatelovou…“ 31 

 

„Každé dítě je nutno vést k laskavosti, vlídnosti, přirozenosti, citovosti 

(např. nenutit dítě mít rádo někoho, ke komu svým citem cítí nechuť. Atd., atd.), 

pravdy – a svobodomilovnosti – a to důsledně, příkladně. Vědoucí rodiče už 

nebudou nuceni hrát před svými dětmi ‚divadlo‘, protože úplná přirozenost a 

vnitřní vyrovnanost je to, co vlastně vede k pravé důslednosti. A to vše nám může 

poskytnout jen život ve Vědění. (…) Všichni, kdož mají co do činění s dětmi, musí 

být dítěti dobrými duchovními vzory a pomocníky (dítě musí navíc cítit mezi rodiči 

lásku), po pubertě by měli být chápaví přátelé, citové lnutí dítěte k nim je jim 

odměnou, nesmějí ji však od dítěte žádat, vynucovat si ji; dítě je samo o sobě 

‚půltečkou‘ a nemá povinnost být k nikomu násilně připoutané, někomu zavázané, 

díkuplné, nechce-li dobrovolně a z vlastní potřeby. (…)32 

  

 Z uvedených informací je zřejmé, že děti vyrůstaly v silně rozpolceném a 

rozporuplném prostředí, jehož charakter byl v praxi (oproti teorii „Vědění“) silně 

manipulativní, agresivní a nesvobodný. 

 

 

3.7 Scientologie 

 

 Postoje k dětem v rámci scientologické církve se jako v kterékoli jiné 

náboženské organizaci opírají o specifika dané věrouky jako takové. V tomto 

případě je provázanost velmi nápadná.  

Základ scientologie v širším smyslu tvoří syntéza racionální nauky 

s vědeckými ambicemi (dianetiky) a až následně propracovaného „náboženství“ 

(scientologie). Právě tato originální a svérázná náboženská dogmatika tvoří základ 

nového konceptu dětství tak, jak jej ve svých spisech prezentuje L. Ron Hubbard.  

                                                 
31 DVORSKÝ, J.D.: Syn Člověka. vlastním nákladem 1990. 
32 DVORSKÝ, J.D.: tamtéž 
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Cílem, jenž se vine jako červená nit celým scientologickým náboženstvím, 

je zejména dosažení úplné svobody. Nejedná se zde však o žádné abstraktní 

snahy. Celá tato cesta „směrem k úplné svobodě“ je do nejmenších detailů 

propracována samotným autorem. Charakteristickým rysem této scientologické 

cesty je přesvědčení o tom, že každá lidská duše je ve skutečnosti „thetanem“ 

neboli nesmrtelnou duchovní bytostí:  

„Thetan: osoba sama – nikoli její tělo nebo jméno, hmotný vesmír či její 

mysl nebo cokoli jiného. Je to to, co si je vědomo, že si je vědomo, identita, kterou 

jedinec je.“ 33 

Ačkoliv tato duchovní bytost není ve své podstatě totožná s myslí ani 

s tělem člověka, obojí řídí a ovládá. Historie „thetanů“ se údajně odvíjí již triliony 

let s tím, že se tyto duchovní bytosti opakovaně rodí do stále nových, jiných těl. 

Během těchto cest se na ně nanáší množství nezpracovaných problémů – tzv. 

aberací, jež „thetany“ omezují a jsou překážkou pro to, aby fungovali jako 

nesmrtelné, božské bytosti.  

Znovunabytí stavu čistoty (stavu „clear“) bez těchto omezujících aberací 

předpokládá podstoupení četných dianetických procedur – zvláště dianetického 

auditingu. Těmito procedurami nastupuje „thetan“ cestu ke svému plnému 

osvobození, pomocí auditingu a jiných technik se zbavuje negativních záznamů, 

dosahuje stavu „clear“ a stává se „operujícím thetanem“. Tomuto stavu pak opět 

odpovídá množství dalších stupňů, jež nakonec vedou k úplnému vysvobození – 

spasení. Na závěrečné úrovni získává „thetan“ (podle scientologie) své původní 

schopnosti, mezi něž patří výborný zdravotní stav a různé nadpřirozené vlastnosti.  

 

Tato svébytná nauka tvoří jakýsi orientační bod, který je více či méně 

přítomen v konkrétních postojích k dětem a v technikách pro ně určených. Opět se 

zde setkáváme s jasně artikulovaným cílem snažení, kterým má i v tomto případě 

být „vytvoření kultury a civilizace, která bude vynikající. Jde o vytvoření nového 

stavu bytí – nového typu dětství.“ 34 

Veškeré usilování v organizaci jako takové je vedeno právě touto snahou 

po naprosté možné dokonalosti, což se nejnápadněji projevuje zejména ve 

výchově a vzdělávání dětí, které jsou se scientologickou církví nějakým 

                                                 
33 HUBBARD, L.R.: Scientologie: nový pohled na život. Copenhagen  Denmark, New Era 2002. 
34 MOUNTACIR, H.: Les enfants des sectes. Fayard 1994, s. 37. 
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způsobem spojeny (nejčastěji přes své rodiče). Děti jsou tak vedeny k uvědomění 

si své vlastní nepostradatelné úlohy ve scientologickém obrazu světa. Více či 

méně přesvědčeny o své jedinečné roli, jež je jim od raného věku předkládána 

jako nepopiratelná a závažná skutečnost, jsou děti v organizaci postupně 

dovedeny až k uzavírání zvláštních a neobvyklých kontraktů o práci pro 

scientologickou organizaci. Neobvyklost těchto závazků spočívá v jejich platnosti 

– jsou totiž uzavírány na „biliony let“.  

Dětem jsou tato opatření vysvětlována tak, že jsou nezbytná pro to, aby 

byly jednou schopny zachránit svět. A děti si pod vlivem svých rodičů a církve 

nic jiného nepřejí. Konečně – není na tom nic špatného… A s tímto přesvědčením 

vstupují do církve bezpochyby i rodiče dětí. 

Svět dětí je v prostředí scientologické církve naplněn především svébytnou 

naukou o „thetanech“ a praktickým dosahováním stupňů očištění, které jim 

umožní se postupně stát dokonalými duchovními bytostmi bez jakýchkoli 

fyzických či psychických neduhů. 

 

„Máme úrovně ‚operujícího thetana‘ a ty jdou až do OT 8 a věříme 

v úplnou svobodu! Ne v takové svobody, jaké nám nabízejí v kostelích, ale ve 

svobodu, která nám dovolí odejít z naší planety.“ 35 

Taková je tedy výpověď chlapce, jehož rodiče jsou aktivními členy 

scientologické církve, a který má již zcela „jasnou“ představu o své budoucnosti a 

o pozici, jíž chce dosáhnout. „Odejít z planety“ zde znamená možnost stát se 

„operujícím thetanem“ – čistou a dokonalou duchovní bytostí vnímanou jako 

nejvyšší ideál. 

Cesta, jež vede od stavu „pre-clear“ (tedy od stavu před očištěním) ke 

stavu „clear“ (již úplnému očištění), zahrnuje velké množství rozmanitých kurzů a 

technik. K těm počátečním patří kurzy komunikace, jež dále ústí do široké 

nabídky konkrétních tematických kurzů vytvořených Hubbardem – kurzy 

kvalifikační, profesionální, doplňkové… 

Úrovně duchovního růstu jsou (jak již bylo řečeno) rovněž odstupňované. 

Ve stavu „pre-clear“ musí adept projít zhruba šesti úrovněmi a teprve pak je 

dosaženo limitu, od něhož je možno začít s „operací thetan“. I ta je ovšem členěna 

                                                 
35 MOUNTACIR, H.: Les enfants des sectes. Fayard 1994, s. 37. 
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do více na sebe navazujících kategorií (OT1 – OT15). Poslední úrovně se údajně 

podařilo dosáhnout pouze samotnému L. R. Hubbardovi. 

Toto je tedy širší pohled na myšlenkový koncept, v němž se denně 

pohybují dospělí i dětští adepti scientologické církve.  

 

Z hlediska postavení dětí v této organizaci je však směrodatnější opět 

jakási konfrontace teoretických materiálů o výchově a přístupech k dětem 

(výhradně z pera L. R. Hubbarda) a reálných prožitků bývalých členů hnutí 

popsaných v literatuře. 

Ve spise „Děti“ – založeném na spisech L. Ron Hubbarda, se setkáváme 

s několika významnými myšlenkami. Především se jedná o jednoznačné 

odmítnutí represivní kontroly ze strany rodičů a uznání práva na svobodu dítěte a 

na jeho vlastní sebeurčení, které považuje Hubbard zřejmě za základ celého 

výchovného procesu. Vždy vychází z přesvědčení, že dítě není žádný speciální 

živočišný druh, k němuž je třeba se chovat podle nějakých zvláštních vzorců. 

Jinými slovy uznává, že dítě je muž nebo žena, kteří ještě nedosáhli plného 

vzrůstu. Dále Hubbard ve svém spise uvádí, že ve vztahu rodič-dítě je to právě 

dítě, kdo dokáže situaci lépe zhodnotit a adekvátně se zachovat. Proto by rodiče 

neměli tlumit jeho vrozeně správné chování, jež je obrazem jeho vlastní čistoty a 

toho, že na rozdíl od svých rodičů ještě není natolik přetvořeno okolním a 

nemocným světem.  

Pokud rodiče dítěti něco darují či mu poskytnou cokoli k osobnímu 

užívání, měli by jej – podle Hubbarda – rovněž nechat, aby si s věcmi dělalo, co 

samo uzná za vhodné. Neměli by omezovat jeho vnější pohyb, ale naopak 

zaopatřit takové prostředí, které možnost nebezpečí a zranění omezuje na 

minimum. 

Podstata všech výchovných problémů leží (dle brožury) jednoznačně a 

výhradně v komunikaci. Hubbard zde dává rodičům konkrétní návody, jak s dětmi 

hovořit a jak zvládat situace podráždění, zranění a smutku. Jako společné řešení je 

nabízena jakási rodinná forma auditingu (viz str. 31), při němž dítě rodiči 

několikrát za sebou vylíčí událost, jež ho trápí. Rodič by se měl zcela vyvarovat 

projevů lítosti a rozmazlování. Ke svému dítěti by měl zaujímat jakýsi 

kamarádský až partnerský vztah založený na oboustranné svobodě. 
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Jakkoliv ideálně může tento koncept na první pohled působit, poskytuje již 

počáteční premisa o „malém dospělém“ důvod k pochybám. Přeceňování 

schopností a fyzické i psychické kapacity dítěte může totiž snadno vést k jeho 

přetěžování: 

 „Během dne chodila Beth stále do školy. Ale v noci pracovala jako 

archivující úřednice a zastávala i jiná místa, často po boku svého otce ve Fort 

Harrison. Podle své vlastní žádosti v pracovní době občas studovala scientologii. 

(…) Ve scientologické škole nikdy nedávali domácí úkoly. Beth říkala:  ‚Bylo to 

vlastně pochopením toho, že sotva jsme odešli ze školy, šli jsme do práce.‘ 

Popisuje typický pracovní program:  

Neděle: od 8 hodin ráno do 10:30 večer. 

Pondělí až pátek: od konce školy do 10:30 večer. 

Sobota: od poledne (12:00) do 10:30 večer – jeden týden, ten další volno. 

Takto pracovala přibližně padesát hodin týdně, během docházky do školy. V létě, 

jak Beth doplňuje, běžně pracovala na „plný úvazek“ Ostatní děti pracovaly 

podobný počet hodin.“ 36 

  

 Vše, co se týká scientologie a výchovy v prostředí prodchnutém jejím 

působením, je bráno velmi vážně. To se týká i postoje k dětem, které jsou 

nahlíženy jako bytosti s potenciálem změnit svět. Jejich právo být „pouze“ dětmi 

je tak popřeno ustavičným hledáním absolutního ideálu, jímž je ona dokonalá 

duchovní podstata – „thetan“. 

 Velmi ostré odmítání rodičovské kontroly dítěte a důraz na jeho sebeurčení 

jednoznačně kontrastují s některými technikami, které jsou na děti orientované. 

Především to je Hubbardova dětská „bezpečnostní kontrola“ pro děti šesti až 

dvanáctileté (1959), jež se za pomoci „E-metru“ (zvláštního přístroje na měření 

napětí  povrchu těla) a přesně zkonstruovaných otázek zaměřovala na odhalení 

dětských prohřešků v morálním kodexu scientologické církve. V následujících 

letech byla tato „kontrola“ přejmenována na „proces celistvosti“ a ještě později na 

„zpovědní auditing“ – jako nepřímou obdobu zpovědi v katolické církvi.  

 Během tohoto aktu „kontroly“ byly všechny výpovědi dítěte pečlivě 

zaznamenávány. Mezi nejužívanější otázky procesu patřily zejména tyto:  

                                                 
36 MOOS, K.: Save Our Children, s. 102. 
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 „Řekl ti někdo něco, o čem nemáš mluvit? Rozhodl ses někdy, že nebudeš 

jako některý člen tvé rodiny? Vzal jsi někdy něco, co patřilo někomu jinému, a 

nikdy to nevrátil? Předstíral jsi někdy nemoc? Dělal jsi někdy nemocného nebo 

ses zranil proto, abys v někom probudil lítost? Toužil jsi někdy silně po něčem a 

přitom jsi o tom nikomu neřekl? Ušpinil ses někdy záměrně? Odmítl jsi někdy jíst 

proto, abys někoho rozzlobil? Vzpomněl sis někdy na něco o sobě a nikomu to 

nepověděl, protože sis myslel, že by ti nikdo nevěřil, nebo by se na tebe někdo 

rozzlobil?  Odmítl jsi někdy poslechnout příkaz od někoho, koho bys měl 

poslouchat?  Zapomněl jsi někdy dát krmení a vodu zvířeti, které je závislé na tvé 

péči? Rozbil jsi někdy něco, co patřilo někomu jinému? Máš tajemství? 

Zpozoroval jsi někdy, že je něco v nepořádku s tvým tělem a bál ses to někomu 

říct?“ 37  

 Podobných vzorových otázek je v publikaci uvedeno téměř sto. Časové 

rozpětí takovéto seance se obvykle pohybovalo mezi čtyřmi až pěti hodinami. Je 

proto nabíledni, že tyto praktiky byly a jsou považovány za velmi kontroverzní.  

 Samotný dianetický auditing, jak je známý dnes, se od této kontrolní 

„zpovědi“ s bloky přímočarých otázek poněkud liší. Jedná se zde o jakýsi 

terapeuticky zaměřený rozhovor, při němž se auditovaný (v tomto případě dítě) 

vrací do okamžiků svého života a prožívá je znovu. Cílem má být určitá katarze 

spojená s uvolněním. Jako základní premisa zde figuruje přesvědčení o tom, že se 

konfliktní a bolestivé prožitky zeslabí opakováním a sami poté vymizí. Tak je 

auditovaný veden k neustálému opakování dané situace. V lehce hypnotickém 

stavu si uvědomuje a vypráví i věci, o nichž před začátkem sezení neměl zdání. I 

to je následně považováno za důkaz účinnosti této procedury.  

   

 Ukázka dianetického auditingu38 (Jimmy, věk10 ½) 
 

A (auditor): Kde jsi? 

J (Jimmy): V pokoji. 

A: Po čem se natahuješ? 

J: (pausa) Po…dřevěném tácu. 

A: Co se děje? 

J: Máma mě chytne a naplácá mi. 

                                                 
37 MOOS, K.: tamtéž, s. 87-88. 
38 MOOS, K.: Save Our Children, s. 91-97. 
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A: Co říká? 

J: Nic. 

A: Cítíš jak tě plácá? 

J: Ano. (Jimmyho pozice ukazuje, že cítí bolest) 

A: Bolí to moc? 

J: Ne. 

A: Co se děje potom? 

J:  Máma mě dává do pokoje a pokládá do postýlky. 

(Po čtyřnásobném opakování incidentu somatické prožívání odezní.) 

A: Jak se cítíš, můžeme pokračovat? 

J: Fajn, dobře. 

A: Teď se vrať do chvíle předtím, než ses narodil. Do momentu, kdy jsi byl poprvé při vědomí. 

Vrať se do stavu před svým narozením. Když dojdu od A k E a lusknu prsty uslyšíš slova. A-B-C-

D-E (lusknutí prsty). Co slyšíš? 

J: Nic. 

A: Když přečtu A až E uslyšíš první slova. A-B-C-D-E (lusknutí). Co slyšíš? 

J: Nic. 

A: Co se děje? 

J: Má matka se prochází venku. Jde přes pár bloků, otočí se a jde domů. 

A: Začni tím a zopakuj to znovu. 

J: Má matka se prochází venku. 

A: Co slyšíš? 

J: Jedoucí auta. 

A: Co říká tvá matka? 

J: Nic. 

A: Co vidíš? 

J: Nic. 

A: Jak jsi starý? 

J: Osm. 

A: Osm dnů – ano nebo ne? 

J: Ano. 

A: Pokračuj. 

J: Matka projde přes pár bloků, otočí se a jde domů. 

A: Jak se cítíš? Uvědomuješ si nějaké nepohodlí? 

J: Ano, po celém těle. 

A: Kde jsi? 

J: V matčině břiše. 

A: Vezmi to od začátku. 

J: Má matka se prochází venku. 

A: Co se děje jako první? Vraťme se zpátky o deset minut. Co se děje? 
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J: Spím. Má matka schází ze schodů . 

A: Kde se probudíš? 

J: Zrovna když sejde z posledního schodu. 

A: Zrovna když sejde z posledního schodu? 

J: Ano. 

A: A potom? 

J: Jde na ulici. 

A: Co slyšíš? 

J: Jedoucí auta. 

A: Ještě něco? 

J: Kroky mojí matky. 

A: Jak se cítíš? 

J: Ne tak špatně. (…)   

  

  

 Ukazuje se, že jakkoliv je akt kontroly teoreticky zavrhován, tvoří ve své 

podstatě nosnou sílu veškeré výchovy ve scientologickém kontextu. Odlišnost 

dianetického auditingu dospělých a dětí pak spočívá pouze v používání jiných 

výrazů a v částečném přizpůsobení se věku dítěte. I to poukazuje na určitou 

přísnost a strohost systému ve vztahu k dětství jako takovému. 

 Svoboda, jež je považována za prvořadou hodnotu, a která je deklamována 

rovněž ve výchově dětí, může stát v pozadí prohlášení tohoto typu: „Pokud chcete 

být dobrými scientology, musíte nechat své děti, aby byly zodpovědné samy za 

sebe. Nemusím říkat svému pětiletému synovi, zda má hlad nebo ne, on to ví sám. 

Nemusím mu dělat večeři, může si sám sehnat jídlo.“ 39 

 Jako u mnoha jiných organizací, se i v případě scientologie setkáváme 

s absolutní nadřazeností doktríny nad přirozenými vztahy, například rodinnými a 

partnerskými. Tato skutečnost se života dětí dotýká zřejmě nejvýrazněji. Ačkoliv 

v Hubbardových spisech nalézáme jednoznačnou tezi, že „dospělý člověk, který je 

spolehlivý a stabilní, mající ve srdci lásku a toleranci, je nejlepší terapií, jaké se 

může dítěti dostat.“ 40, skutečnost překvapivě dokazuje, že scientologická 

organizace často stála v pozadí rodinných krizí a vážných roztržek. Jako jeden 

z důvodů se ukazuje ustavičný nedostatek času na rodinné záležitosti. Jako druhý 

                                                 
39 MOOS, K.: Save Our Children, s. 103 / slova členky scientologické církve Adeline Dodd – 
Bova. 
40 HUBBARD, L.R.: Děti, s. 3. 
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důvod lze vnímat rozpor a zejména naprosté nepochopení mezi jinak nábožensky 

orientovanými rodinnými členy, většinou rodiči.  

  

 Jak dokládá zaznamenaný příběh bývalé členky scientologické církve – Beth 

Erlich, stálo právě takové nepochopení za jejími problémy v organizaci i v životě. 

Ačkoliv byli v tomto případě otec i matka praktikujícími scientology, vznikla zde 

komplikovaná situace po rozvodu, která byla důvodem rozpadu rodiny. Beth byla 

svým otcem přesvědčena, aby odešla žít s ním a opustila matku se sestrou. 

S otcem pak žili v hotelu, který patřil organizaci. Všechny životní potřeby zde 

byly naplňovány pouze na samé hranici nezbytného minima. Beth (v té době 

desetiletá) pracovala a studovala pro scientologickou církev, přesvědčena o tom, 

že je to naprostou nezbytností. Zároveň trpěla neustále přítomným zmatkem ve 

svých myšlenkách, neboť nerozuměla tomu, proč po ní církev vyžaduje tak těžké 

věci jako opustit matku a sestru, těžce pracovat a netrávit téměř žádný čas 

s otcem, s nímž přijela. Po uplynutí několika let byl její otec klasifikován církví 

jako „zakázaná osoba“ a jako nepřítel scientologie. To zmatek ještě dále 

prohlubovalo. 

  Rozpadem rodiny však netrpěla jen Beth, ale i daleko žijící matka se 

sestrou. Matka Beth byla svými pocity neméně zmatená – uvědomovala si, že 

musí nechat svou dceru jednat tak, jak ona sama chce, na druhou stranu ji jako 

matka chtěla mít ve své blízkosti.41 

 

3.8 Rodina (Děti Boží) 

 

 Tato náboženská organizace se v minulosti více než kterákoli jiná stávala 

terčem mediálního a odborného zájmu i ostré kritiky. Důvodem byly zprávy o 

zneužívání dětí v prostředí komunity, o jejich participaci na svébytné, nábožensky 

podmíněné sexuální praxi, které čas od času vyplouvaly na povrch. 

Z pochopitelných důvodů byly takové zvěsti skupinou velmi důrazně vyvraceny, 

nutno ovšem podotknout, že tato snaha obvykle narazila na poměrně pádné a 

jednoznačné skutečnosti. Jednou z nich byly písemné záznamy, vydané samotným 

zakladatelem hnutí Davidem Bergem (Mojžíšem Davidem, 1919-1994) – tzv. 

                                                 
41 MOOS, K.: tamtéž, s. 99-106. 
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Mo-letters, v nichž jsou velmi podrobně popisovány různé požadované úkony a 

praktiky. Dalšími skutečnostmi, kriticky vypovídajícími o této organizaci, jsou 

pak četná svědectví bývalých členů a různých nezávislých pozorovatelů, ať už 

z řad odborníků či laiků.  

 Nauka Dětí Božích se v minulosti opírala o postavu svého zakladatele 

Davida Berga. V současné době se organizace snaží postupně zvyšovat svou 

důvěryhodnost a zdá se, že se o odkaz svého vůdce zajímá spíše okrajově, 

s vědomím problematičnosti jeho osobnosti i myšlenek. Dnes se tedy hnutí jeví a 

prezentuje jako náboženské společenství postavené na základní křesťanské 

hodnotě – lásce k bližním.  

 Nakolik jsou v prostředí fungujících komunit i nadále udržována některá 

dogmata, stojící v minulosti za určitým zdiskreditováním organizace, není zřejmé. 

Proto se budu dále zabývat spíše takovými informacemi, jež pocházejí z doby 

Bergova působení v čele hnutí. 

  

 „(…) A vzpomeňte, patříte především Bohu! Uzavřeli jste sňatek s Ježíšem, 

se mnou a s prací pro Boha.“ 42  

 Již tato prvotní myšlenka poukazuje na zvláštní významovou rovinu všech 

dalších Bergových výroků a záznamů. Jde o charakteristické „vnímání věcí 

doslovně“ a rovněž vyžadování věcí a činů nekompromisně a doslovně. Členové 

hnutí byli skutečně vedeni k tomu, aby se vzdali svých osobních snů a jakéhokoli 

osobního vlastnictví, kterým byly i vlastní zájmy a zejména vztahy. To vše mělo 

být důvěřivě položeno na oltář komunity a záměrů, jež s ní její vůdce měl.  

 Toto specifické doslovné vnímání stojí i za samotnou naukou, na jejímž 

základě Berg organizaci vybudoval. Vztahuje se k částem Písma, jež se nějakým 

způsobem dotýkají lásky k bližním či oběti z lásky. Tyto sekvence jsou Bergem 

interpretovány zcela specificky – totiž sexuálně. Právě o těchto svébytných 

interpretacích se dočítáme v jeho „Mo-letters“, pomocí kterých komunikoval Berg 

se svými stoupenci v době, kdy se ocitl mimo zákon a stáhl do ústraní. 

 „Každý z vás, chlapci, kteří máte dívku, jež dělá flirty fishing43, imitujete 

Boha! Víte to? (…) Děláte pro ztracené duše tam venku to samé, jako udělal Bůh 

                                                 
42 MOUNTACIR, H.: Les enfants des sectes. (Manuel de flirty fishing), s. 114. 
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pro vás, pro vaši duši. Obětoval svého jediného Syna za záchranu vaší duše – tak 

jako jste vy, muži, dali své milované ženy pro záchranu duší ostatních.“ 44  

 Kromě výrazného vyzdvihování sexuality45, se do učení a tím i do postojů 

ke generaci vyrůstající v prostředí hnutí, promítaly i další charakteristické prvky. 

Byl to především silný odpor k řádům současného vnějšího světa a s tím 

související očekávání jeho brzkého zničení ve světové bitvě – Armagedonu. Právě 

toto očekávání pak determinovalo každodenní život stoupenců – kladlo na ně 

nároky v podobě nezbytnosti „správné přípravy“ na tuto událost, jež se dotýkala 

jak jídelních předpisů, tak způsobů, jak jednat s lidmi.  

 Dalším všudypřítomným rysem byla víra v působení duchů a démonů, což 

se u skupiny, prezentující své vyznání jako křesťanské, jeví velmi zvláštně. 

Jednalo se však o časté a živé téma, jež se objevovalo ve všedním životě jedince – 

vliv duchů a démonů byl pokládán za významný zvláště v oblasti snů. 

 Nejpodstatnější charakteristikou hnutí však bezpochyby zůstává téma lásky 

ve všech možných významech – stojí tak jako záštita za všemi rituály a 

požadavky, které se jedinci stojícímu mimo komunitu nutně zdají přinejmenším 

nepochopitelné. 

 Přesuneme-li se nyní přímo k tomu, co lze vnímat jako jádro postojů 

k dětem v této organizaci, narážíme opět na jisté rozpory mezi verzí „ideální“ 

(teoretickou) a „reálnou“ (praktickou).  

  

 Na jedné straně se o dětech dočítáme: „Jsou tím nejdrahocennějším darem! 

– Největším Božím darem! – Boží láska v malém dítěti, tak sladkém a krásném! 

Děti jsou poklady! Mnohem vzácnější než zlato, stříbro, drahokamy, perly, 

diamanty, smaragdy nebo jiné podobné věci. Ony jsou vzácné! (…) 

 Myslím, že mateřství je tou největší výzvou na světě! – Matky příštích 

generací! Ony jsou ty, které určují budoucnost a vytváří svět! Svět zítřka je 

                                                                                                                                     
43 „Flirty Fishing“: jinak označované též FFing nebo FF. Toto „laškovné rybaření“ (zaváděné 
Bergem po roce 1976), je termínem pro určitý způsob misie, kdy je pro zvýšení účinnosti 
svědectví využíváno sexuální přitažlivosti. Krajní možností FFingu  a demonstrací Ježíšovy lásky 
k lidem je pohlavní styk. Po roce 1987 byla tato praxe omezena. srov. NOVOTNÝ, T.: Mormoni a 
Děti Boží, s.153. 
 
44 MOUNTACIR, H.: tamtéž, (Mo-letter No. 60), s. 76. 
45 „Nic na celém světě není špatného na sexu… Nezáleží na tom, s kým, kdy, v jakém věku, 
v jakém příbuzenském poměru ani jakým způsobem. BERG, D.: Mo-Letters / The Devil Hates 
Sex, 5/80,odst. 69. 
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takový, jaký jej matky dnes utvářejí – v souvislosti s tím, jakým způsobem 

vychovávají své děti.  

 „Takže tím nikdy neopovrhujte a nebanalizujte to! Pečovat o děti je 

pravděpodobně ta nejdůležitější práce, zahrnující tvarování malého života a jeho 

každodenní učení.“46  

  

 Na straně druhé však nalézáme tvrzení, které realitu determinuje podstatně 

více:  

 „Pokud nejste schopni se v daný čas vzdát svého manžela, manželky či 

jiného bližního pro Boha, pak nejste schopni se pro Něj vzdát ničeho!  

 Nezapomínejte, že se to týká i dětí! Zvláštní upřednostňování a náklonnost 

jsou jen jiná jména pro sobecký, vlastnický a majetnický zájem!  

 Jestliže milujete tělo a krev svých dětí více než Boží Rodinu, potom nikdy 

úplně nepochopíte, co Boží Rodina skutečně znamená!  

 Jestliže jste laskavější k tělu a krvi svých vlastních dětí a dáváte jim věci, 

které neposkytnete ostatním, anebo pokud hlídáte, zda mají vaše děti větší komfort 

než děti ostatních, pak jste zaujatí, sobečtí a uzavření. (…) 

 Jinými slovy – náklonnost k vaší ženě, manželovi nebo dětem je překážkou 

samotnému základu komunitního života – je překážkou jednoty a svrchovanosti 

Boží Rodiny, její jedinečnosti a soudržnosti!“47 

 Uvedená tvrzení zřetelně ukazují, že postoj k dětem v prostředí komunity 

byl zřejmě nejasný a ve své podstatě neřešený. Centrem veškerého usilování byly 

především cíle komunity – a zejména osobní cíle Davida Berga, který v době 

svého působení disponoval téměř absolutní mocí. Komunita Boží Rodiny patřila 

v době svého vzniku a raného trvání k typu organizací, jejichž obsah a vize 

řadového člena zcela pohltí. Jen tak si lze vysvětlovat naprostou nekritičnost 

některých rodičů, kteří své děti podrobovali Bergovým disciplinárním nařízením, 

tzn. fyzickým trestům, znemožňovali jim základní vzdělání a vystavovali je 

četným sexuálním praktikám.  

 S dětmi bylo v této organizaci podle všeho nakládáno podobně jako 

s dospělými. Jinými slovy zde neexistovalo nějaké obecnější chápání dětského 

                                                 
46 BERG, D.: Concern and Care for Children. www.thefamily.org/ourfounder/tribute/trib30htm  
47 MOOS, K.: Save Our Children. (Mo-letter No. 249), s. 133. 
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věku jako specifického životního období, k němuž se vztahují některé zcela 

svébytné vývojové potřeby.  

   

 Jako základní idea, jejíž všeobecnou platnost dokládal David Berg citacemi 

z Bible, figurovala v komunitě Boží Rodiny od samého počátku myšlenka „volné 

lásky“. Ta měla své kořeny jistě i v minulosti, kdy bylo toto hnutí úzce spojeno se 

základními myšlenkami hnutí „hippies“. Proklamovaná svoboda jedince i ve 

smyslu jeho sexuality byla však v prostředí Boží Rodiny zanedlouho přetavena 

v určitou povinnost a důkaz pravé víry a oddanosti.  

 Zcela malé děti se tak ocitaly tváří v tvář těmto specifickým povinnostem 

svých rodičů a samy byly od útlého věku k podobným aktivitám pobízeny. 

Vzhledem k jejich věku ovšem nešlo hovořit o promyšlených důkazech oddanosti 

a víry. Situace získávala v jejich očích charakter normality48 – tedy toho, co je 

běžně vyžadováno a co lze vnímat jako správné.  

  

 „Děti jsou pobízeny ke vzájemné sexuální stimulaci a vstupování do 

sexuálních aktů s dospělými. Otcové leží a „hrají“ si se svými malými dcerami, 

podobně i matky jsou podporovány v sexuálních vztazích se svými malými syny.  

 Dívky jsou od malička učeny tomu, podrobit se komukoliv, kdo na ně 

sexuálně naléhá, jsou učeny se oblékat a chovat provokativně a jsou také 

instruovány ve všech technikách, jak uspokojit muže. (Mluvím zde o malých 

dětech mezi 3 a 12 lety, ne o ženách a dospívajících dívkách.)  

 Malé dívky jsou také pobízeny k tomu, aby se oblékaly a chovaly „sexy“. Od 

malička předvádějí striptýz a tanec (bez šatů) před muži, po němž jsou odměněny 

jejich aplausem, pískáním, mazlením a líbáním. Jsou poté rovněž vyzývány, aby si 

šly sednout mužům na klín a „hrály“ si s nimi. 

 Nuceny svými otci, svými „pastýři“ nebo jinými vlivnými členy, se tyto 

nebohé malé dívky (mnoho z nich mezi 5 a 10 lety) podrobují různým druhům 

                                                 
48 „Chtěli jsme přidat svou zmínku o dětském sexu a milostném životě… Děti se o to zajímají 
docela přirozeně. Eleonora (5) ráda masturbuje a nevypadá, že by se starala o to, kde. Nakonec 
už jsme cítili potřebu jí vysvětlit, aby to nedělala z důvodu možného pohoršení okolí, například 
v obýváku… Rubin (6) a Jones mají oba své malé milenky mezi svými sestrami, které je občas 
navštěvují. (…) Všichni milují, když se mohou svléknout a plazit se po svých pokojích se svými 
malými bratry a sestrami.“  MOOS, K.: Save Our Children, s. 145 / svědectví matky patřící do 
organizace.  
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sexuálních vztahů, včetně homosexuálního sexu, často ze strachu před 

potrestáním, káráním a nebo dokonce vyobcováním z komunity.“49  

 Zřejmě nejkontroverznější otázkou zůstává téma incestu, neboť ani ten 

nebyl Bergem vnímán jako překážka volné a „svobodné“ lásky. Na mnoha 

místech se dočítáme o incestu, jehož se David Berg dopouštěl se svou mladší 

dcerou Faithy, jež ho, na rozdíl od starší dcery Deborah, neodmítla a stala se tak 

jeho „královnou“. Případů s touto tematikou byla celá řada a netýkaly se pouze 

osoby Davida Berga.  

 

 „Dívky jednohlasně odpovídají, že jejich největším traumatem byla sexuální 

setkání s jejich vlastními otci, nebo s hrozbami, že pokud odmítnou, budou nadále 

považovány za špatné a rebelující.“50  

 

 Tyto a podobné skutečnosti zřetelně poukazují na to, že svébytnost rodiny, 

její soudržnost a vůle rozhodovat o základních věcech týkajících se dětí, byla 

v komunitě výrazně ba zcela oslabena. Více než pokrevní příbuzenské vztahy zde 

platily symbolické vazby, vztahující se zejména k Davidu Bergovi, jakožto 

duchovnímu Otci všech členů skupiny – jak dospělých tak dětí. Vše ostatní bylo 

bez nadsázky považováno za nepodstatné. V takovém prostředí byla pak 

specifická role dítěte, jež se utváří především v rodinném kontextu citové jistoty, 

značně banalizovaná. Plně odpovídala základnímu a absolutistickému 

předpokladu uplatňovanému ve vztahu k nejmladším členům komunity, totiž že: 

„Děti patří kultu!“51 

  

 „Jednou z nejhorších věcí, jakou můžete dítěti udělat, je připravit je o 

znalost toho, kdo je jeho otec. Když jsem se kdysi zeptal jedné těhotné ženy z COG 

(Children of God) kdo je otcem jejího dítěte, odpověděla, že otcem je muž, kterého 

jednou někde potkala, ale ztratila onen kousek papíru, kam si napsala jeho jméno 

s telefonním číslem, čímž si znemožnila jakýkoliv kontakt s ním.  

                                                 
 
49 MOOS, K.: Save Our Children, s. 140  / svědectví bývalé členky Dalvy Lynch 
50 MOOS, K.: tamtéž, s. 141. 
51 MOOS, K.: Save Our Children, s. 152. 
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 Malé dítě vyrůstající kdesi ve světě (nyní asi 11 let staré) tak nemá žádnou 

šanci se dozvědět, kdo je jeho otcem, protože jeho matka kdysi dávno ztratila ten 

kousek papíru s telefonním číslem.  

 Je s podivem, kolik matek otěhotní poté, co chytí nějakého turistu na jednu 

noc někde na diskotéce nebo v baru, někoho, kdo jen projíždí městem, někoho, 

koho nikdy předtím neviděly, ani ho už znovu neuvidí.“52   

 Přestože byla role dětí a jejich potřeby výrazně oslabovány, zdá se, že zde 

fungovala určitá rodičovská projekce do dětí, lpění na jejich „dokonalosti“ ve 

smyslu doktríny a usilování o jejich plné začlenění do komunity. Znamená to, že 

ačkoliv byly děti vychovávány v prvé řadě kultem jako takovým, byli to zejména 

jejich rodiče, kvůli kterým se děti více či méně ochotně této kultovní výchově 

podrobovaly.53 

 

                                                 
52 MOOS, K.: tamtéž, s. 143 / Isam Ajemian : Child Abuse, s. 10-11. 
 
53 „Od dvanácti let žijí některé z dětí na speciálním ranči pro ‚náctileté‘, což jsou jakási střediska 
rekreace a indoktrinace. Zvláštní problém je, když dívky nenaplňují ideál krásy podle COG 
(Children of God), protože mají nadváhu. Tyto dívky jsou trestány mimo komunitu a jejich rodiče 
je obviňují, že jsou příbytky špatných duchů – to je také důvodem těchto fyzických trestů.“  
(MOOS, K.: tamtéž, s. 152.) 
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4.  

Rodina v náboženské sektě 

 
Jak již bylo na konkrétních případech ilustrováno, tvoří náboženské sekty 

typ společenství, které se vyznačuje velmi specifickými rysy, jež podstatně 

ovlivňují životní realitu členů – tedy i rodin integrovaných do dané 

organizace. Právě podoba rodiny a její pojetí v rámci doktríny konkrétního 

náboženského hnutí následně determinuje postoje k nejmladším členům. 

V souvislosti s tím, jak jsou v prostředí náboženských sekt měněna některá 

životní pravidla a chápání normality, setkáváme se i u rodin a dětí 

s proměnami jejich zcela základních postojů ke světu, lidem a vztahům. 

Shledáváme se i s tím, že jsou zde přetvářena i vzájemná pouta rodinných 

členů, která se často modifikují v kontextu s požadavky konkrétní náboženské 

nauky a vůdce hnutí. 

Na předchozích příkladech pojednávajících o specifických postojích 

k dětem v kontextu vybraných náboženských sekt, do popředí jasně 

vystupoval vztah mezi pojetím rodiny (její hodnoty a  důležitosti) a 

konkrétními  postoji k dětem. Obecně by tedy bylo možno spojovat silnou 

narušenost spontánních rodinných vztahů v prostředí některých náboženských 

sekt s celkově horším vztahem k dětství a k dětem.  

Rodina zde hraje roli jakéhosi „prostředníka“ – a podstatného 

intervenujícího faktoru - mezi danou náboženskou sektou a konkrétním 

dítětem… 

 

V prostředí náboženských sekt se můžeme setkat s velmi různými pojetími 

rodiny. Opět se jedná o škálu, která zahrnuje celou řadu jevů – od těch 

pozitivních až k případům s evidentně proti-rodinným  zaměřením.  

Pokud bychom chtěli postihnout onen zásadní rozdíl mezi rodinou tak, jak 

je vnímána majoritní společností, a tím, jak se tato struktura utváří v rámci 

uzavřeného náboženského uskupení, je dobré brát v potaz zejména postavu 

vůdce dané organizace. Ten rodinu ve své nauce často zcela redefinuje a staví 

ji na jiných základech - způsobem, který může být v protikladu se základními 
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právy a svobodami lidského individua, tak, jak jsou formulována např. ve 

Všeobecné deklaraci lidských práv a svobod OSN.  

V konfrontaci s tím, jak je rodina obecně chápána (tedy jako struktura 

vyjadřující různost v rámci jednoty se společností), vystupuje v prostředí 

náboženské sekty do popředí tendence k uniformitě rodinného života v rámci 

dané organizace. Rodina v tomto prostředí tedy nezřídka tvoří rámec, který 

náboženská organizace využívá pro naplnění svých cílů. 

Pro větší přehlednost by se daly náboženské sekty z hlediska úlohy rodiny 

rozčlenit do tří podskupin*:  

 

 

4.1 Náboženské sekty, v nichž rodina plní obvykle všechny funkce, 

které jsou jí majoritní společností připisovány (tzn. funkci emocionální, 

socializačně-výchovnou, biologicko-reprodukční a ekonomicko-

zabezpečovací) a u nichž je význam rodinného společenství obsažen 

přímo v náboženské nauce 

 

Mezi taková hnutí bychom mohli zařadit např. Církev Ježíše Krista 

Svatých Posledních dnů a  Svědky Jehovovi, jakožto typy organizací, v nichž 

rodina hraje poměrně zásadní a nenahraditelnou roli.* I v těchto organizacích 

se však vyskytují momenty, situace a přesvědčení, jež rodinné vztahy a jejich 

spontaneitu oslabují.  

Například u Svědků Jehovových se (i přes uznávanou hodnotu rodiny) 

setkáváme se značným vlivem společenství na výběr budoucího partnera. 

Ačkoliv zde nefunguje striktní a jednoznačný výběr (jako např. u Církve 

Sjednocení), dává skupina svým členům velmi ostře najevo, kdo je vhodným a 

kdo jednoznačně nevhodným partnerem. Pokud je uzavřeno manželství, které 

neodpovídá ideálu kongregace Svědků, tzn. pokud jeden z partnerů není 

členem Náboženské společnosti Svědků Jehovových, není takový svazek 

                                                 
* Uvedené rozlišení je velmi hrubé. Lze jej vnímat jako určité vodítko, nikoli jako jednoznačný 
ukazatel s všeobecnou platností. I v případě jediného náboženského hnutí je třeba diferencovat.  
* Ačkoliv na sebe rodina bere v těchto hnutích podobu relativně autonomního společenství, 
setkáváme se zde, více než v jiných náboženských organizacích, se silným tlakem konvence (a 
unifikace) , který je výsledkem právě oné výrazné provázanosti rodinného a náboženského života. 
Pokud dochází v prostředí těchto hnutí ke konfliktu mezi rodinou a náboženskou naukou, lze opět 
očekávat spíše „triumf“ doktríny.      
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v rámci společenství jakkoli slaven. Dalším „postihem“, který může 

z takového spojení pro člena vyplývat, je znemožnění přístupu do „Sálu 

království“ – tzn. do společenství vyvolených, kteří budou jednou zaujímat 

místa po boku Ježíše Krista. Manžel (manželka), který není členem 

náboženské společnosti, může být společenstvím navíc označen jako tzv. 

„opoziční manžel“, což znemožňuje vznik jakýchkoli pozitivních vztahů se 

společenstvím.  

Co z takového schizmatu může vyplývat pro děti, které se takovýmto 

rodičům narodí? Setkáváme se zde s případy dětí, jež prožívaly velký zmatek. 

Je zřejmé, že se jich hluboce dotýkalo, pokud byl jeden z rodičů vnímán jako 

horší člověk a jako někdo, kdo své rodině a svému partnerovi v podstatě 

ubližuje. Rozpolcenost se prohlubovala tím spíš, že děti spontánně cítily, že 

osočovaný rodič se ničeho špatného nedopouští a měly k němu stále vřelý 

vztah. To ovšem odporovalo tvrzením, která se k dětem dostávala skrze 

společenství a často i prostřednictvím věřících rodičů. Shledáváme se i 

s případy, kdy byly děti nabádány k lživým výpovědím a zatajování toho, 

čeho byly svědky ve společenství.1 

Navíc se v rámci tohoto náboženského společenství setkáváme i 

s požadavkem „zavrhnutí“ svého dítěte, pokud se z něj přes náboženskou 

snahu rodičů a společenství stane „nenapravitelně vzpurný člověk“.2 Tento 

požadavek pak může stát za rodinnými rozkoly, jak ilustruje následující 

výpověď jednoho z bývalých členů organizace:  

„Jsme s manželkou pořád svoji, ale tragické je, že si naše děti po letech 

strávených ve společenství vybraly nebýt dál Svědky Jehovovými, takže je má 

žena musí zavrhnout.“ 3  

  

Pokud pozornost obrátíme k Církvi Ježíše Krista Svatých Posledních dnů, 

vidíme organizaci, která podobně radikálními požadavky neoperuje – nemá 

pro to žádný důvod. Propracování náboženské výchovy dětí a jednoznačná, 

pevná struktura společenství a rodiny, neposkytuje téměř žádný prostor pro 

                                                 
1 MOUNTACIR, H.: Les enfants des sectes. Fayard 1994, s. 85. 
2 „O tom, z koho se ve sboru stane nenapravitelně vzpurný člověk, apoštol Jan řekl: Nepřijímejte 
ho do svých domovů, ani ho nezdravte.“  (Tajemství rodinného štěstí. Brooklyn, Watchtower 
Bible and Tract Society of Pensylvania 1991.) 
3 MOUNTACIR, H.: tamtéž, s. 86. 
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případné „rebelské“ tendence. Náboženství zde plynule přechází z generace na 

generaci a tvoří jádro správného a spokojeného života podle přesně 

stanovených kritérií.  

Úspěch tohoto náboženství a zvláště jeho životaschopnost tkví jistě i v 

tom, že děti jsou prostřednictvím velmi propracované náboženské výchovy 

vedeny ke zcela konkrétnímu porozumění náboženské nauce, která je zde ve 

srovnání s jinými náboženskými systémy předkládána formou zcela adekvátní 

věku dítěte a jeho mentálním schopnostem. Celá organizace má v současnosti 

velmi jasný charakter. Rovněž náboženská  nauka operuje zejména 

s hodnotami, které jsou přístupné a důležité pro širší okruh lidí.  

O důležitosti rodiny vypovídá i tzv. „Prohlášení o rodině“, které bylo 

publikováno vedoucími Církve (Prvním předsednictvem) v roce 1995: 

„(…) Božský plán štěstí umožňuje, aby rodinné vztahy  pokračovaly věčně, 

i za hrob. Posvátné obřady a smlouvy, které lze obdržet ve svatých chrámech, 

umožňují jedincům vrátit se do přítomnosti Boží a rodinám umožňují, aby byly 

sjednoceny na věčnost. (…)  

Prohlašujeme, že způsob, kterým je tvořen smrtelný život, je božsky 

určený. Potvrzujeme posvátnost života a jeho důležitost ve věčném Božím 

plánu. 

Manžel s manželkou mají posvátnou zodpovědnost vzájemně se milovat a 

vzájemně o sebe pečovat a pečovat o své děti. „Aj, dědictví od Hospodina jsou 

dítky.“ (Žalmy 127:3) Rodiče mají posvátnou povinnost vychovávat své děti 

v lásce a spravedlnosti, starat se o jejich tělesné a duchovní potřeby, učit je 

vzájemně se milovat a sloužit jeden druhému, dodržovat přikázání Boží a být 

občany, kteří dodržují zákony, kdekoli žijí. Manželé a manželky – matky a 

otcové – budou voláni k zodpovědnosti před Bohem za nesplnění těchto 

povinností. 

Rodina je ustanovena Bohem. Manželství mezi mužem a ženou je základem 

jeho věčného plánu. Děti mají právo na to, aby se narodily v manželském 

svazku a byly vychovávány otcem a matkou, kteří s naprostou věrností ctí 

manželské smlouvy. Štěstí v rodinném  životě dosáhneme s největší 

pravděpodobností tehdy, když je založeno na učení Pána Ježíše Krista. 

Úspěšná manželství a rodiny jsou založeny a udržovány na zásadách víry, 

modlitby, pokání, odpuštění, úcty, lásky, soucitu, práce a hodnotných 
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odpočinkových činností. Otcové jsou božsky určeni, aby v lásce a 

spravedlnosti předsedali svým rodinám, a jsou zodpovědní za to, že se 

postarají o životní potřeby a ochranu svých rodin. Matky jsou zodpovědné 

především za výchovu svých dětí. (…) 

Varujeme ty jedince, kteří porušují smlouvy morální čistoty, kteří 

zneužívají manželky nebo své potomstvo nebo kteří neplní rodinné povinnosti, 

že jednoho dne se budou zodpovídat před Bohem. Dále varujeme, že rozpad 

rodiny přivede na jednice, obce a národy pohromy předpověděné dávnými i 

současnými proroky.  

Vyzýváme odpovědné občany a vládní úředníky, ať jsou kdekoli, aby 

podporovali ty kroky, které jsou určené k udržení a posilování rodiny jako 

základní jednotky společnosti.“ 4 

 

Podobný charakter mají rovněž četná doporučení, která se týkají toho, jak 

dosáhnout naplnění v manželství a v rodinném životě. Členové Církve jsou 

nabádáni k dodržování „rodinného domácího večera“ – dne (nejlépe z kraje 

týdne), jehož večer bude věnován společné činnosti, jež může zahrnovat 

náboženské vzdělávání, společné hry, občerstvení, plánování různých akcí atp. 

Primárně jde v těchto společných činnostech o zapojení dětí a o to, aby tak 

vstřebávaly hodnoty, které jsou pro rodinu důležité.  

Podobně harmonizační účinek by mělo mít dodržování tzv. „rodinné 

rady“, „domácího a navštěvujícího učení“ (rodiny jsou každý měsíc 

navštěvovány dvojicí mužů, kteří dohlíží nad celou rodinou, a dvojicí žen, 

které pomáhají ženám v rodině) a v neposlední řadě dodržování „nedělního 

shromáždění“, jež se dělí do několika podskupin (pro muže jsou to kněžská 

shromáždění, pro ženy Pomocné sdružení, pro děti tzv. Primárky a sdružení 

Mladých mužů a Mladých žen). Veškerá diskusní témata jsou obvykle 

orientována na pochopení náboženské nauky (zvláště v dětských Primárkách) 

a dále na rodinný a manželský život.5   

                                                 
4 www.cjkspd.cz/rodina/5.html / prohlášení přečetl president Gordon B. Hinckley jako součást 
svého poselství na generálním shromáždění Pomocného sdružení, které se konalo 23. září 1995 
v Salt Lake City v Utahu.  
5 www.cjkspd.cz/rodina/5.html  
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4.2  Náboženské sekty, v nichž je oslabena autonomie a některé 

související funkce rodiny, nebo v nichž dochází k 

výraznějším jevům deformujícím spontánní rodinné vazby 
 

Do této kategorie by se dala zařadit hnutí, která jsou inspirována 

východními náboženskými proudy, jako je např. hnutí Haré Krišna a Sahaja 

Joga. U obou těchto směrů se již setkáváme s výraznou dominancí doktríny a 

s její převahou nad důležitostí rodinného společenství. Stejně tak by do této 

skupiny patřila Církev Sjednocení a Scientologie, jako typy hnutí, která 

některými svými metodami mohou zabraňovat rodinné intimitě.  

U hnutí Haré Krišna vystupuje do popředí vyvyšování posvátného stavu 

celibátu, který je nadřazen stavu manželskému. Ten je považován za světský 

prvek, oslabující odevzdanost bohu Krišnovi. Manželé jsou nabádáni k tomu, 

aby projevy tělesné intimity omezovali pouze na akty vedoucí ke zplození 

potomka. Děti jsou obvykle vychovávány kolektivně, neboť rodina zde 

nefunguje jako autonomní jednotka s vlastními specifiky a zvyklostmi. Jinými 

slovy, v rámci tohoto náboženství není rodina považována za onen zásadní 

pilíř, jako je tomu například u Církve Ježíše Krista Svatých Posledních dnů. 

Soukromý prostor pro rodinu tak téměř neexistuje. Zvláště v zahraničí je 

hojně využívanou praktikou posílání dětí do vzdálených speciálních škol – 

„ashramů“ (od cca pěti let), jejichž účelem je přerušení emocionálních pout 

s rodiči tak, aby byly děti schopny se celou myslí obrátit k bohu – Krišnovi. 

Rodiče se po přerušení kontaktů s dětmi věnují  zejména práci pro komunitu a 

pomoci ostatním prostřednictvím šíření náboženské nauky.  

Zakladatelka Sahaja Jogy - Sri Mataji (Velká či Božská Matka) ovlivňuje 

rodinný život svých stoupenců, zdá se, ještě více.  

Centrum tohoto absolutistického vlivu lze spatřovat zejména v požadavku 

naprostého odevzdání se a přijetí Sri Mataji jako Matky, která vychovává své 

„děti“:  

„Jedině Matka může pochopit problémy svých dětí se soucitem, láskou a 

delikátní péčí, může je navést na pravou cestu, cestu vzestupu. To je důvod, 

proč Matka musí přijít.“6  

                                                 
6 MOUNTACIR, H.: Les enfants des sectes. Fayard 1994, s. 106 / Revue Nirmala Yoga, N. 4, 
1984, s. 34. 
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Požadavek tohoto odevzdání se týká bez výjimky všech stoupenců – 

dospělých i dětí. Tak zde vzniká specifický problém – Sri Mataji vystupuje 

v roli symbolické matky jak rodičů tak jejich dětí, čímž značně deformuje 

realitu a znejasňuje ji. Takto nově utvořené rodičovské určení může být totiž 

dětmi vnímáno jako výrazně destabilizující a problematický prvek.  

Dalším zákrokem, který slouží této náboženské organizaci k posílení 

vnitřní struktury, je specifický obřad, při němž guru (Sri Mataji) žehná 

manželům před vstupem do společenství. Prvořadé zde však není spojení 

partnerů, ale pevné začlenění obou manželů do organizace. Svatba se tak stává 

rituálem, který zpečeťuje rozhodnutí do společenství vstoupit a pracovat pro 

něj. Budoucí manželé odpovídají při obřadu na otázky tohoto typu: „Jste 

připraveni zasvětit svůj život Sahaja Joze? Rozhodli jste se pro sňatek pro váš 

rozvoj a pro blaho Sahaja Jogy?“7 

Co se týče vztahů se širším příbuzenstvem, setkáváme se i zde s projevy 

totalitarismu této náboženské organizace. Veškeré rodinné vztahy (zvláště ty 

mezi prarodiči a vnoučaty) jsou tak podmíněny tím, zda se nesou v duchu 

souhlasu s naukou Sri Mataji: 

„Kdo není zásadně proti Sahaja Joze, k tomu je možno přivést děti. Kdo je 

proti, s tím je třeba spálit mosty…“ 8 

O rodinném společenství jako takovém se dále dočítáme : 

„Společenství rodiny může zůstat chráněné, jestliže někteří jeho členové 

praktikují Sahaja Jogu a pracují pro ni. (…) Ale jestliže je společenství této 

rodiny neustále proti ní a hledá, jak ji rozvrátit, pak může být tato rodina bez 

lítosti kompletně zničena.“9 

  

Podobné mechanismy ovlivňující rodinný život lze vypozorovat i u Církve 

Sjednocení, která podobně jako Sahaja Joga působí především skrze svého 

neomezeného vůdce. I v tomto  případě je jím jakýsi „rodič“ celého 

společenství – Sun Myung Moon. Ten tvoří společně se svou manželkou 

nejvyšší instanci tzv. Pravých rodičů. Toto ústředí rozhoduje o všech 

záležitostech, jež se týkají členů.  

                                                 
7 srov.: MOUNTACIR, H.: tamtéž, s. 78. 
8 MOUNTACIR, H.: tamtéž, s. 120 / Nirmala Yoga, N. 4, 1984.  
9 MOUNTACIR, H.: tamtéž, s. 121 / Nirmala Yoga, N. 21, s. 29. 
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Rozhodnutím, jemuž je v této organizaci obecně připisován největší 

význam, je výběr partnera a svatební obřad. Ten má, podobně jako u Sahaja 

Jogy, charakter jistého završení, finálního přijetí, jímž člen definitivně 

stvrzuje svou oddanost. Bez nadsázky tak můžeme konstatovat, že se u těchto 

hnutí setkáváme s využíváním manželství a rodinných vztahů ve prospěch 

doktríny, jakož i ve prospěch soudržnosti a fungování celé organizace.  

Přijetím partnera, kterého vybírá vůdce, přijímá člen Církve Sjednocení 

samotného Moona, stvrzuje svou víru v něj a uznává jeho spasitelskou úlohu. 

Nepřijetí partnera naopak symbolizuje odmítnutí „Pravého rodiče“. 

Výběrem partnera přebírá Moon za své stoupence zodpovědnost a činí je 

tak definitivně svými poslušnými „dětmi“. Celý akt má však ještě poněkud 

filozofičtější rovinu. Podle nauky Církve Sjednocení je člověk velmi křehce 

rozdělen na tělo a duši. Tělesná schránka představuje nástroj ovládaný 

Satanem, zatímco duše je na straně Boha. Obě tyto složky jsou tak v neustálé 

konfrontaci. Tu lze opět vyřešit přijetím „Pravého rodiče“ – čímž se stoupenec 

definitivně vzdává negativních sil, jež ho v předchozím životě ovládaly.   

Z hlediska žen je celý proces rozdělen na dvě základní etapy: v první fázi 

před zásnubami je dívka symbolickou dcerou Moona. Toto období je vnímáno 

jako zkušební lhůta, která je naplněna prací ve prospěch organizace. Po jejím 

uplynutí (druhá fáze) dostává dívka Moonovo požehnání, jímž se z ní stává 

symbolická Moonova manželka a může očekávat datum svého sňatku 

s partnerem, jehož jí vůdce posléze vybere.  

Akceptace zvoleného partnera a jeho přijetí je rovněž postaveno na 

přesvědčení, že emocionalita a různé sentimenty nejsou totéž jako opravdové 

„hnutí srdce“. To v tomto případě znamená spíše určitou sílu charakteru. Ta se 

odráží právě v přijetí vybraného partnera, který pochopitelně nemusí plně 

odpovídat představám nevěsty.  

 

Postavení rodiny v této organizaci je nadmíru vzdálené od pojetí rodiny 

jako autonomního celku, jež se otevírá vlivům společnosti a kultury v širším 

slova smyslu. 

Rodina hraje v prostředí Církve Sjednocení v prvé řadě roli určité 

duchovní instituce, jejímž účelem není vytváření svébytného citového 

prostoru, ale uchovávání a dodržování konkrétních  náboženských pravidel: 
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„Cíl můj a mého manžela není vytvořit izolovanou rodinu, ale rodinu, která 

může pomoci ostatním rodinám a jiným lidem najít duchovní směr v jejich 

životech.“10 

   Navíc se zde setkáváme s další často používanou technikou, kterak 

plnohodnotnému rodinnému životu úspěšně zabránit – totiž sezdáváním 

partnerů zcela odlišných kultur a jiných národností. Velké množství párů tak 

žije a pracuje odděleně. Uzavření sňatku tím pádem zůstává pouze 

symbolickým náboženským aktem stvrzujícím poslušnost Moonovi. 

 

V rámci Scientologie se setkáváme s větším množstvím projevů rodinného 

života. Ve scientologické literatuře nacházíme množství tvrzení, jež svědčí 

pro uznání hodnoty rodiny jako důležitého celku. Na druhé straně se objevují 

skutečnosti tuto pro-rodinnou orientaci negující.  

Vycházíme-li přímo z nauky a filosofického jádra scientologie, tvoří 

základ poznání, že všichni lidé bez výjimky jsou ve své nejhlubší podstatě 

nesmrtelnými duchovními bytostmi – thetany. Tyto bytosti disponují úžasným 

potenciálem, který je však, vzhledem k mnoha negativním prožitkům 

(většinou z období dětství) blokován. Jinými slovy se zde operuje s nutností 

odstranit tyto negativní „aberace“ a dosáhnout opět kýženého stavu čistoty 

(stav „clear“).  

Thetan je tedy především nezávislou bytostí – není vázán na své okolí, na 

rodinu, na jakékoli jiné společenství, není vázán ani na společnost s jejími 

etickými normami. To, co je správné, poznává bytost výhradně ze svých 

emocí a prožitků.  

Rodina se tak často stává prostředím, ve kterém omezující negativní 

aberace vznikají. Dianetické auditingy, jež adepti scientologie podstupují, 

totiž „otevírají oči“ a ukazují na viníky z rodinných řad, zvláště pak na špatné 

a příliš autoritativní rodiče apod.  

Hlavní myšlenku rodiny ve scientologii představuje, jak se zdá, požadavek 

neomezující svobody. Dítěti by měla být (v souladu s naukou) poskytována co 

největší míra nezávislosti. To ovšem často vede k pojetí dítěte jako „malého 

dospělého“, který je již dokonale rozvinutý a nepotřebuje tedy výraznější péči. 

                                                 
10 MOUNTACIR, H.: Les enfants des sectes. Fayard 1994, s. 81 / výpověď členky organizace. 
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Jak bylo výše naznačeno (kap. 3.7), může takový postoj vést k přetěžování 

dítěte a k jeho destabilizaci.  

Navíc je nutné zdůraznit, že tato proklamovaná svoboda má často 

paradoxně charakter  zcela řízené kontroly. Setkáváme se s ní na více 

úrovních: jednak u již popsané „bezpečnostní kontroly“ malých dětí, jež by 

měla mapovat jejich myšlenky a tajemství, dále u dianetického auditingu a 

v neposlední řadě u některých popsaných technik, jimiž někteří scientologičtí 

rodiče či vychovatelé vedou děti k odbourávání reaktivního myšlení. To je, na 

rozdíl od myšlení analytického, považováno za špatné: 

„Již dítě od  tří let se může naučit rozdílu mezi úrovní analytickou a 

reaktivní. Během určité doby jsem použila tabuli, kterou jsem pro oba chlapce 

rozdělila na „dobrou“ a „špatnou“ stranu. Chlapci dostávali vždy plusové 

body, pokud jednali analyticky, a minusové, když jednali reaktivně. Na konci 

týdne byly počty bodů na tabuli vyhodnoceny a chlapcům bylo podle 

dosaženého výsledku zvýšeno kapesné.“11 

Setkáváme se tu tedy s aplikovaným behaviorismem, nesoucím se v duchu 

totalitarismu, který může výrazně limitovat vnitřní prostor pro tvůrčí 

imaginaci a fantazii dítěte.  

 

Zvláštní praktiky ovlivňující rodinný život, byly (podle výpovědi bývalé 

členky) uplatňovány v hlavních centrech scientologie – v městech Clearwater 

v USA a Copenhagen v Dánsku. Zde byla rodina skutečně podřadnou 

skutečností – primární byla práce pro scientologii. Podle výpovědi bývalé 

adeptky zde byly děti ihned po narození separovány od rodičů a umístěny do 

zvláštního zařízení, kde se o ně starala speciální chůva.12  

 

O vztazích se širší rodinou se sám L. Ron Hubbard vyjadřuje jasně: 

„Prarodičům nebude dovoleno přijít do domu jejich vnoučat, pokud se 

nenaučili dianetickému chování.“13 

                                                 
11 MOUNTACIR, H.: Les enfants des sectes. Fayard 1994, s. 130 / výpověď scientoložky R. 
Minshull 
12 srov.: MOUNTACIR, H.: tamtéž, s. 155 / podle výpovědi bývalé členky scientologie 
13 MOUNTACIR, H.: tamtéž, s. 122. 
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4.3 Náboženské sekty, v nichž je role a funkce rodiny zcela 

minimalizována a záměrně oslabována 

 

Za téměř jednoznačný příklad takovéto organizace bychom mohli 

považovat náboženskou sektu „Rodina“ (dříve Děti Boží), jejíž zakladatel a 

vůdce David Berg ve svých spisech  vyjadřuje radikální myšlenku vztahující 

se k rodině jakožto zásadní překážce pospolitého života v komunitě věřících.  

„Historie komunit ukazuje, že nejúspěšnější komunity buď úplně zavrhly 

všechny soukromé vztahy a vyžadovaly naprostý celibát, anebo vyměnily 

soukromé manželství za skupinové! Přišly na to, že privátní skupina rodiny 

byla vždy ohrožením Velké Rodiny jako takové!“14  

O uplatňování tohoto radikálního názoru vypovídají i někteří z bývalých 

členů organizace, na jejichž rodinných životech se skupina výrazně podepsala. 

Páry i rodiny byly často oddělovány z důvodu příliš velké soudržnosti a 

nezávislosti na skupině.  

Fungovala zde značná provázanost mezi proklamovanou naukou a 

dopadem, který měla tato nauka na konkrétní členy. Sexuální nevázanost a 

svoboda, která tvořila ve své době jádro učení, tak sloužila především k 

separaci párů. O sexuálních vztazích pak rozhodovali tzv. „bergers“ – vůdci 

jednotlivých lokálních poboček organizace. 

Je tedy zřejmé, že v takovém prostředí soukromý prostor pro rodinu 

(jakožto základní podmínku jejího fungování) neexistoval. Adept vstupující 

do komunity se stával členem velké Rodiny jako takové, ostatních vztahů měl 

jen využívat ve prospěch fungování tohoto celku. 

Jedinou centrální rodičovskou úlohu hrál sám David Berg, který byl jak 

dospělými tak dětmi oslovován jako „Velký otec“. Všechny ženy i malé dívky 

společenství však byly zároveň jeho symbolickými manželkami, čímž se 

potvrzuje incestní ladění celé nauky.   

Rovněž bývalá členka organizace Dalva Lynch (odchod r. 1989 po 15 

letech) potvrzuje absenci rodiny v klasickém slova smyslu. Rodina je v rámci 

společenství vnímána široce a uvolněně - tak, že: „Nějaké tři, čtyři, devět 

nebo deset dětí, kdokoliv je zrovna v obydlí, tvoří část rodiny. (…) Vůdci děti 

                                                 
14 NOVOTNÝ, T.: Mormoni a Děti Boží. Praha, Votobia 1998./Mo-letter 6, N.: 112. 
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seskupovali a separovali podle sebe. Cokoliv jiného už bylo egoistické. Nebyla 

svatba, jak ji znáte. Otec, matka a děti – to byla jednoduše náhoda. Takže – 

kdokoliv byl v mé posteli, byl otec… Děti se postupně stávaly hrozně 

zmatenými. (…)“15 

Pocity a city byly považovány za špatné, protože mohly zabraňovat 

vnímání Boha. I proto byly intimní styky mezi členy regulovány rozpisem. 

Toto přesvědčení však jednoznačně působilo na děti, pokud bereme v potaz, 

že vyrůstaly ve společenství, které rodičovský cit považovalo za projev 

egoismu a překážku víry.  

„Není možné mít nějaký láskyplný vztah jako takový! Vše je spojeno 

v programech, ale děti se tím zatvrzují jako kámen (…) Ony v sobě nemají už 

žádnou lásku (…). Jednodušší malí roboti.“16 

 

Tak se opět potvrzuje negativní dopad vstupních charakteristik některých 

„extrémních“ (resp. uzavřených) náboženských sekt - absolutní nadřazenosti 

náboženské nauky, tlaku souvisejících pravidel a požadavku bezvýhradně se 

jim podřídit.  

                                                 
15 MOUNTACIR, H.: Les enfants des sectes. Fayard 1994, s. 115 / výpověď Dalvy Lynch / 
překlad z „No longer children“, Newsletter, sept. 1990. 
16 MOUNTACIR, H.: tamtéž, s. 116 / výpověď DalvyLynch/ tamtéž. 
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5. 

Život v náboženské sektě 

 a jeho konfrontace  se základními vývojovými proměnami 

dítěte 
 

To, jakým způsobem může být osobnost dítěte determinována, pokud je 

od raného věku integrována do více či méně uzavřené náboženské skupiny 

(náboženské sekty), lze, jak se domnívám, dobře ilustrovat na Eriksonově 

teorii osmi stadií lidského života.1  

Tento koncept je mimo jiné využíván i v psychologii náboženství, neboť 

operuje s pojmy a veličinami, které mají přímý vliv na utváření vztahu 

k náboženství jako takovému.  

Oproti jiným vývojovým teoriím disponuje tento rámec značně širokým 

záběrem – zřetelně prokresluje jak základní vývojové „úkoly“, tak i bazální 

potřeby, jež s těmito „úkoly“ přímo souvisí. Dotýká se podstatně také okolí 

dítěte - jeho vztahů a osob, které v daném úseku životní cesty hrají onu 

směrodatnou a nenahraditelnou úlohu.  

Vzhledem k těmto charakteristikám se na následujících stranách pokusím 

o určité prolnutí a vlastní komparaci prvních pěti vývojových stadií a 

podmínek života v náboženské sektě s tím, že hlavní důraz položím na to, jak 

se mohou předpokládané vlivy života v náboženské sektě promítat do 

základních vývojových úkolů a potřeb jedince v dané etapě života. 

Základní myšlenky Eriksonovy teorie lze shrnout způsobem, který 

nalézáme v Psychologii náboženství Pavla Říčana (Praha, Portál 2002, s. 

280): 

 

1. Člověku psychologicky nejlépe porozumíme, vyjdeme-li 

z předpokladu, že jeho životní příběh tvoří smysluplný celek. 

2. Osm stadií po sobě následuje v životě každého člověka v zákonitém 

sledu. 

                                                 
1 ERIKSON, E. H.: Dětství a společnost. Praha, Argo 2002, s. 225-249. 
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3. Vývoj v každém stadiu je závislý na souhře tří faktorů: vývoje 

organismu, psychiky (Já) a příležitostí, respektive úkolů, jež před 

jedince nacházejícího se v odpovídajícím věku postaví společnost. 

4. Každé stadium je charakterizováno specifickým psychosociálním 

napětím, jež snadno přerůstá do vývojové krize. 

5. V každém stadiu stojí před člověkem jeden hlavní vývojový úkol. 

Způsob, jakým je tento úkol splněn a krize vyřešena, rozhoduje do 

značné míry o průběhu dalších stadií, případně o druhu psychické 

poruchy, k níž může dojít v tomto stadiu, případně později.  

 

Jestliže vývoj proběhne normálně (tedy pokud jsou vývojové úkoly 

naplněny a krize překonány), vychází lidské „Já“ z každého stadia obohaceno 

o určitou kvalitu – chceme-li ctnost. Tyto „plody“ lidského vývoje pak 

nastupují (v souladu s danými vývojovými stadii) v tomto pořadí: naděje – 

vůle – záměr – schopnost – věrnost – láska – péče – moudrost.   

Zvlášť důležité je však varování samotného Eriksona, který na samém 

konci svého spisu „Osm věků člověka“ upozorňuje na nebezpečí zúženého 

vnímání celé koncepce. Zdůrazňuje zejména skutečnost, že tzv. „úspěchy“, 

kterých je v jednotlivých vývojových obdobích dosahováno, nemohou být 

nahlíženy jako jednou provždy získané neměnné konstanty. Celý lidský vývoj 

je tak třeba posuzovat spíše jako dynamický proces, během něhož jsou 

„úspěchy“ (např. získání základní důvěry či síly autonomie) v neustálém 

dynamickém protikladu k „negativním“ pocitům (základní nedůvěře či studu a 

pochybnostem o sobě samém). To, co lze v tomto kontextu považovat za 

významné, můžeme nazvat určitou celkovou „bilancí“, jež vede k tomu, že 

jedinec inklinuje v určité situaci převážně k jednomu či druhému pólu – (tedy 

například na problémy v partnerských vztazích pohlíží spíše skrze silný 

vnitřní pocit základní důvěry nebo naopak skrze prizma základní nedůvěry).2   

                                                 
2 Eriksonova koncepce staví do dynamické konfrontace vždy dvě možné alternativy, jež jsou 
symbolickými aktéry „základního vývojového konfliktu“. K tomu dochází v jednotlivých fázích 
lidského vývoje : v případě kojence základní důvěra / základní nedůvěra, u batolete autonomie 
/ stud a pochyby, v případě předškoláka iniciativa / vina, u dítěte mladšího školního věku 
přičinlivost / inferiorita, u pubescentního a adolescentního dítěte (resp. dospívajícího) identita / 
konfuze rolí, v případě mladého dospělého intimita / izolace, v období střední dospělosti 
generativita / stagnace a v období stáří ego integrita / zoufalství.                                         
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Vzhledem k primárnímu zaměření na dětskou osobnost, použiji pro 

následující text pět prvních Eriksonových kategorizací lidského vývoje – tedy 

pásmo od narození do období dospívání (cca 12/18 let). 

 

 

 

5.1 Stadium základní důvěry 
 

 

Aby mohla dávat mléko i med, 

musí být nejen dobrou matkou, 

ale také šťastným člověkem. 

 

E. Fromm 

 

Jako charakteristický rys tohoto počátečního období (přibližně prvního 

roku) života lze vnímat zvláště jednoznačnou závislost novorozence (později 

kojence) na okolí, na pečujících osobách, na příjmu potravy a na celkové 

vnitřní i vnější harmonii.  

Na symbolické úrovni je ekvivalentem pro tuto fázi tzv. „inkorporativní 

modus“, který vyjadřuje skutečnost, že dítě v této životní etapě především 

přijímá. Setkáme se i s pojetím dítěte jako jednoho „velkého smyslového 

orgánu“.3  

Toto všechno naznačuje, že se jedná o období, kdy dítě vstřebává a silně 

vnímá své nejbližší okolí. Inkorporativní modus se zde projevuje jak na 

zmíněné symbolické úrovni, tak na úrovni konkrétních činností (příjem 

potravy) a vztahů (důvěra ve spočinutí u mateřské osoby). 

Tím se přibližujeme k základnímu konfliktu tohoto období, kterým je 

vznikající dynamické napětí mezi základní důvěrou a základní nedůvěrou. 

Mateřská osoba by se měla v tomto období stát jakousi „vnitřní jistotou a 

vnější předvídatelností“4, což vede k  postupné výstavbě základního pocitu 

identity ega.  

                                                 
3 srov.: LIEVEGOED, B.C.J.: Vývojové fáze dítěte. Praha, Baltazar 1992, s. 45. 
4 srov.: ERIKSON, E.H.: Dětství a společnost – Osm věků člověka. Praha, Argo 2002, s. 225.  
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Vytváření této bazální identity se tak odvíjí přímo od pocitu základní 

důvěry a od předpokladu, že „existuje vnitřní soubor zapamatovatelných a 

předvídaných vjemů a představ, které jsou pevně sdruženy s vnějším souborem 

známých a předvídatelných předmětů a osob.“5 

Klíčový pojem důvěra se v tomto období vyskytuje jednak ve smyslu 

spoléhání se na určitou stabilitu, neměnnost a trvalost vnějších podnětů 

(pečovatelů, matky, atp.), jednak ale také ve smyslu určité základní důvěry 

vůči sobě samému – tzn. jako víra ve zvládnutí vlastních vnitřních popudů a 

ve schopnost vlastních orgánů.  

Vzhledem k bezbrannosti a závislosti malého dítěte je základní vývojový 

konflikt a jeho vyřešení (získání převažujícího pocitu základní důvěry) 

zejména úkolem mateřské péče, přičemž rozhodující není množství 

poskytnuté potravy či fyzických kontaktů s matkou, ale spíše jakási celková 

kvalita vztahu.  

V souvislosti s inkorporativním modem a s plně „odevzdaným“ 

nastavením dítěte se setkáváme také s poznatkem, že „čím méně vědomé stojí 

dítě vůči vjemu, tím hlouběji vniká tento vjem do jeho duše.“6  

Kojenecký věk je tak právem považován za fázi určité „tělesné 

religiozity“7; za období, v němž se vnímání dítěte jakoby propojuje 

s vědomím „kosmického řádu“.  

Právě proto, že dítě v tomto období ještě nedisponuje analytickými 

schopnostmi (jež později do určité míry oddělují vědomé obsahy od 

nevědomých), může intenzivně přijímat a integrovat hluboké duševní obsahy 

svého okolí.  

 

Tuto fázi tak můžeme vnímat jako významný „startovací“ bod pro celý 

příští život – především pak pro ty oblasti života, do nichž se jako určující síla 

promítá pocit základní důvěry či nedůvěry: partnerský vztah, vlastní 

sebedůvěra, důvěra/nedůvěra v život jako takový a schopnost či neschopnost 

vytvoření vztahu k bohu na bázi osobně prožívané víry. 

 
                                                 
5 ERIKSON, E.H.: tamtétž, s. 225.  
6 LIEVEGOED, B.C.J.: tamtéž, s. 46. 
7 LIEVEGOED, B.C.J.: tamtéž, s. 46 / pojem, který použil ve svých pedagogických přednáškách 
Rudlof Steiner 
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Připouštíme-li význam bazálního pouta důvěry mezi dítětem v první fázi 

života a mateřskou osobou, musíme si nejprve položit otázku, zda může být 

tato elementární potřeba v prostředí dané náboženské skupiny skutečně 

naplňována a zda je tomuto vztahu připisována taková důležitost, jakou 

skutečně vykazuje pro příští osud dítěte.  

V tomto ohledu je zcela jistě třeba  značné diferenciace jak mezi 

jednotlivými hnutími tak i v kontextu hnutí jediného. Setkáváme se zde totiž 

s natolik rozmanitými přístupy, že vynášet jednoznačné obecné soudy o 

konkrétní náboženské sektě nelze.  

Domnívám se však, že je dobré upozornit na některé případy, kdy byl tlak 

dané náboženské doktríny a souvisejících požadavků natolik intenzivní, že 

zabraňoval jednak vzniku zmiňovaného důvěrného citového pouta v raném 

věku dítěte, jednak i samotnému kontaktu matky a dítěte.  

Ačkoliv k podobným jevům dochází bezpochyby i v nenáboženském 

kontextu, jsem přesvědčena, že prostředí náboženských organizací, které lze 

klasifikovat jako náboženské sekty, může být z hlediska naplňování 

konkrétních ranných potřeb dítěte rizikovější. Obzvlášť pak v případě, kdy 

jsou stoupenci daného hnutí postupně vedeni k obětování svých tužeb, vztahů 

a své identity ve prospěch konkrétní náboženské ideologie. Konečnou etapou 

této cesty pak může být i „obětování“ vlastního potomka. Je jisté, že autorita 

ideologie (případně autorita konkrétního vůdce), jež dovede své následovníky 

k takovéto oběti, disponuje neobyčejnou mocí a silou.  

 

„Sotva se ve Scientologické církvi narodilo dítě, bylo co nejdřív odděleno 

od svých rodičů, od své matky. Bylo umístěno do péče „nani“ – což byla velmi 

zvláštní kategorie chůvy. Ta se starala o skupinu deseti dětí, dokud nedosáhly 

12 let. Tyto děti neměly možnost být s jinou chůvou (…). „Nani“ učila děti 

způsobům a metodám Scientologie. Rodiče své děti téměř neviděli. Matka, 

která porodila, byla co nejdříve poslána na patnáctidenní misi do zahraničí, 

což se obvykle protáhlo na tři měsíce. Stejně tak otec dítěte.“8 

 

                                                 
8 MOUNTACIR, H.E.: Les enfants des sectes. Fayard 1994, s. 155 / výpověď bývalé členky 
scientologické církve, která žila v dánském Copenhagen (jedno z nejvýznamnějších evropských 
center scientologie).  
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S přímým oddělením dětí a rodičů v takto ranném věku se setkáváme také 

v souvislosti s Církví Sjednocení, v jejímž rámci se jednalo jednak o 

přesvědčení o „ďábelském“ charakteru dětí, zrozených mimo církví 

posvěcený svazek – (tyto děti pak byly izolovány od svých rodičů a svěřeny 

do péče určených vychovatelů), jednak o rituál „darů lásky“, resp. Moonem 

řízené interní adopce v rámci církve.9 

 

Z výše uvedeného opět vyplývá nutnost zvažovat míru autonomie rodiny – 

čas a prostor, jež má k dispozici, stejně jako možnost činit na náboženské 

sektě více méně nezávislá rozhodnutí.  

 

Z hlediska vývoje osobnosti dítěte však není základní důvěra či nedůvěra 

to „jediné“, co má v tomto období význam. Dalším pocitem, který v této fázi 

rovněž vstupuje do děje, je pocit určité širší sounáležitosti s daným 

prostředím, jenž vzniká spontánně v souvislosti s tím, jak dítě integruje 

vnímané obsahy. Důvěra má tedy tendenci se rozšiřovat do okolí a pojímat je 

jako spolehlivý rámec pro budoucí život. Jestliže dítě vyrůstá v náboženské 

organizaci, jež se vyznačuje rigidní strukturou, přísností pravidel a 

nepropustnými hranicemi vůči okolnímu světu, lze předpokládat, že se 

základní (a nevědomý) pocit širší sounáležitosti dítěte omezí na danou 

skupinu.  

Stejně tak lze usuzovat na postupné utváření poněkud odlišného pojetí 

normality např. v oblasti mezilidských vztahů. S tímto rizikem se setkáváme 

zvláště u  náboženské sekty „Rodina“ (Děti Boží), v jejímž rámci se 

vyskytovaly kontroverzní praktiky zvláště sexuálního charakteru, jimž 

přihlížely i zcela malé děti.10  

 

Pokud se přidržíme toho, že „pro dítě je důležité, jak rodiče žijí, protože 

na dítě působí realita a nikoliv slova“11, platí to o tomto období života dítěte 

se zvýšenou závažností, neboť se jedná o výše zmiňované nevědomé 

                                                 
9 srov. výše - Specifické postoje k dětem v kontextu vybraných náboženských sekt, s. 55. 
10 srov. výše – Specifické postoje k dětem v kontextu vybraných náboženských sekt, s. 71-73. 
11 JUNG, C.G.: Gesammelte Werke. sv. 17, Walter–Verlag, Zürich–Düsseldorf, s. 54.  
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„vstřebávání“ a tím o vytváření onoho nevědomého podhoubí, jež má tak 

zásadní vliv na celý pozdější život. 

 

 

5.2 Stadium první autonomie 

 

 

Vychovávat člověka k osobnosti nemůže ten, 

kdo ji sám postrádá. 

Neboť výchova osobnosti nezáleží v ničem menším 

než v co nejlepším rozvoji celé jedinečné bytosti. 

Osobnost je nejvyšším uskutečněním 

vrozené svébytnosti určité živoucí bytosti. 

 

C. G. Jung 

 

V průběhu dalšího vývojového období (spadajícího přibližně do věkového 

pásma od prvních do třetích narozenin) jsme svědky postupného zrodu 

osobnosti. Jak napovídá samotný název této fáze, půjde zde o určité 

vymezování hranic rodícího se „ega“, o prvotní střet se světem, který již 

nebude vnímán jako všezahrnující jednota, ale spíše jako pozvolna se 

diferencující prostředí, mající určité více či méně pochopitelné vlastnosti.  

Dítě tedy opouští vnitřně prožívanou jednotu vlastního nevědomí a začíná 

se (vědomě) vztahovat k vnějším skutečnostem a k okolí, jež ho obklopuje.  

Za modus, charakterizující tuto etapu vývoje, tak můžeme označit právě 

zmíněné „vztahování se ke světu“, které se opět projevuje jak na rovině 

symbolické, tak na úrovni konkrétních projevů. Jedním z těchto výrazných 

projevů je i vznikající schopnost ovládání vlastního těla a prezentování této 

dovednosti navenek v podobě „retence“ a „eliminace“ – jinými slovy - 

schopností věci „držet“ a „pustit“.  

Tato základní schopnost se objevuje jak v kontextu s (Freudem 

zdůrazňovanou) anální zónou dítěte, tak na mnoha dalších rovinách 

vznikajícího autonomního života: záměrné držení a pouštění hraček, 

experimentování  v kontaktech s nejbližšími lidmi (např. odstrčení matky), 
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vyjadřování odporu atp. Dítě tak zjišťuje, že může ke svému okolí zaujímat 

rozličné postoje, a že toto prostředí rovněž nějak reaguje na jeho činnost.  

Nastává tak fáze, kterou nejvýstižněji charakterizuje hravá svévole dítěte a 

jeho neúnavná aktivita v mnoha oblastech života. Probíhající symbolický 

„rozběh“ dítěte však není zcela bez rizik. Opět zde vstupuje na scénu 

specifický vývojový konflikt, který se v tomto případě odehrává mezi 

zmiňovanou autonomií a jejím „oponentem“ – pochybností a studem… 

Autonomní svévoli, probíhající v tomto období, můžeme též klasifikovat 

jako určité prvotní období vzdoru dítěte. Právě tento vzdor ukazuje, že se 

nejedná o čistě vnitřní konflikt, ale o střet se světem. Dítě je plně ovládáno 

svou potřebou autonomie, zároveň však naráží na to, že velké množství jeho 

projevované svévole končí krachem. Tak si dítě nedobrovolně uvědomuje 

svou relativní bezmocnost (- pochybnosti o sobě samém) a to, že okolní svět 

(rodiče, výchova, prostředí domova) představuje nejen způsob zábavy, ale 

také soustavu různých omezení, která se často zdají nesmyslná a nepříjemná. 

Pouze autentické prožití tohoto období vzdoru však umožňuje přijetí 

smysluplného východiska tohoto konfliktu, kterým je akceptace určitého řádu. 

Ta se tak ukazuje jako řešení této vývojové krize.  

Řád by měl být dítěti poskytován přirozenou cestou skrze osoby milujících 

rodičů tak, aby dítě mělo možnost jej skutečně vnitřně přijmout za svůj. 

Akceptace řádu prezentovaného rodiči pak vede k tomu, že dítě získává trvalý 

pocit pevného vedení, a to i přes to, že si je vědomo omezení, jež skrze tento 

řád a rodiče přicházejí. Jelikož však přijetí tohoto řádu zaručuje dítěti 

v podstatě spravedlivou míru autonomie, jsou i omezení vnímána jako její 

součást.  

Aby byl tento proces úspěšný jak pro dítě tak pro rodiče (resp. aby dítě 

přirozeně integrovalo poskytovaný řád do svého vnitřního světa), měl by zcela 

jistě probíhat jako proces společného vytváření prostředí naplněného 

přítomností řádu, tedy jako určitý dialog mezi rodiči a dítětem.  

Akceptace řádu může být narušována mnoha faktory. Těmi zásadními 

mohou být bezesporu samotní rodiče a jimi poskytovaná výchova, která se 

v krizovém období vzdoru často uchyluje např. k zahanbování dítěte: 
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„Přílišné zahanbování nevede ke skutečné poslušnosti, nýbrž k tajnému 

rozhodnutí jedince pokusit se, aby mu některé věci prošly, aby proklouzl 

neviděn, pokud ovšem všechno neskončí vzdorovitou nestoudností.“12  

 

Pokud není krize tohoto období uspokojivě vyřešena, ústí další vývojová 

cesta dítěte do dvou základních možných alternativ:  

1) dítě může řád zcela a programově odmítnout („triumf autonomie“) 

a nadále podléhat neregulovaným vnitřním impulsům, majícím 

často i agresivní charakter. 

2) dítě jde dalším životem s nalomenou vůlí („triumf pochybnosti“) a 

s obsedantním přizpůsobením pravidlům, která se mu stanou 

náhražkou vnitřně přijatého ducha řádu.13 

 

Erikson vnímá toto vývojové období jako „rozhodující pro poměr mezi 

láskou a nenávistí, spoluprací a vzdorovitostí, svobodou vyjadřování sebe 

sama a jejím potlačováním. Z pocitu sebeovládání bez ztráty sebeúcty vychází 

trvalý pocit dobré vůle a hrdosti. Pocit ztráty sebeovládání a pocit cizí 

dominance vyvolává trvalý sklon k pochybování a studu.“ 14   

 

Za hlavní úkol tohoto vývojového období lze v souvislosti s výše 

uvedenými informacemi považovat přijetí určitého vyváženého vnitřního 

řádu. Jeho vyváženost by měla dítěti umožňovat jak projevování vlastní 

autonomie, tak vnímání potřeb okolí a akceptování specifických požadavků a 

omezení, která život přináší.  

Pokud má dítě úspěšně projít svým obdobím vzdoru, jehož průběh ani ono 

samo mnohdy nevnímá jako příjemnou záležitost, je nezbytné, aby se v okolí 

dítěte i v jeho vnitřním světě vyskytovaly základní jistoty, o které se může 

vždy symbolicky „opřít“.  

Jestliže skutečně vycházíme z propojenosti jednotlivých stadií a z jejich 

vzájemné podmíněnosti, vidíme, že zdárný průběh každého období do značné 

míry závisí na  prožitcích z fáze předešlé. Dítě, u něhož bilance základní 

                                                 
12 ERIKSON, E.H.: Dětství a společnost – Osm věků člověka. Praha, Argo 2002, s. 230.  
13 srov.: ŘÍČAN, P.: Psychologie náboženství. Praha, Portál 2002, s. 287. 
14 ERIKSON, E.H.: tamtéž, s. 231. 
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důvěry výrazně převažuje a je tak relativně trvalým ziskem minulého stadia, 

bude i v tomto období ve výhodnější pozici.  

 

Toto kontinuální vnímání vývoje dítěte je nezbytné, zvláště pokud tento 

vývoj  konfrontujeme s možnými vlivy života v náboženské sektě.  

V předešlém období se ukázala jako zásadní odpověď na otázku, zda 

prostředí dané náboženské organizace vychází vstříc intenzivní potřebě 

důvěrného pouta mezi matkou a dítětem. V této vývojové fázi se podobně 

signifikantně jeví otázka, zda konkrétní náboženská skupina poskytuje prostor 

pro rannou autonomii dítěte, resp. zda dítěti umožňuje plný prožitek 

vzdorného období v bezpečném rámci vlastní rodiny a tím přirozené přijetí 

vnitřního řádu. 

 

Opět zde narážíme na nutnost zvažovat míru autonomie rodinné struktury 

jako takové. Lze předpokládat, že výrazně autoritativní náboženské 

organizace (např. náboženská sekta Rodina, Církev Sjednocení, Sahaja Joga)  

s dominantním vůdcem  budou na rodiny, jež jsou do nich integrovány, 

působit silou, která jejich autonomii postupně nahradí jednoznačnou 

submisivitou*.  

Otázkou pak zůstává, jakým způsobem za těchto okolností dochází 

k integraci vnitřního řádu do prožívání a osobnostní výbavy dítěte. Pokud 

v prostředí dané náboženské sekty na vytváření řádu z nějakého důvodu 

nespolupracují rodiče s dítětem, pak zcela jistě vstupují do děje síly vnějšího 

řádu, který rodinu v konkrétní náboženské skupině obklopuje. Jelikož se právě 

náboženské sekty mnohdy vyznačují tím, že prezentují velmi rigidní řád a 

jejich prostředí působí jako celek neobyčejně dominantně, můžeme v jejich 

kontextu očekávat spíše podmínky vedoucí k vytváření takové osobnosti, 

která vnitřního „ducha řádu“ nahrazuje soustavou vnějších pravidel. 

 

U vysoce autoritativních náboženských sekt lze rovněž očekávat značný 

tlak na výchovu dětí, přičemž jsou zde obvykle přesně stanovena kritéria toho, 
                                                 
* Na našem území lze za takovouto výrazně autoritativní náboženskou skupinu považovat sektu 
„Imanuelitů“ Jana Dietricha Dvorského, v níž byl vliv vůdce na podobu vztahů v rámci komunity 
jednoznačně dominantní a po všech stránkách určující – viz výše Specifické postoje k dětem 
v kontextu vybraných náboženských sekt, s. 55-59.  
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co u dítěte vnímat jako dobré (zbožné, čisté) chování a co jsou již jednoznačné 

projevy „zlých duchů“. V tomto kontextu může být probíhající období vzdoru 

dítěte nahlíženo jako pouhá zlostná svévole bez závažnějšího významu a 

podle toho může být také řešena, případně potírána rozmanitými sankcemi 

(zahanbování, fyzické tresty, „vymýtání“ zlých duchů…)  

Ačkoliv se s možným nepochopením vzdoru dítěte můžeme zcela jistě 

setkat ve všech možných (i nenáboženských) oblastech, je zřejmě užitečné si 

uvědomit podstatnou intervenující roli náboženské nauky. Ta může, zvláště 

pokud je prezentována dominantním a charizmatickým vůdcem,  zapůsobit 

natolik silně, že zcela změní i přístup k výchovným otázkám.15  

 

 

5.3 Stadium iniciativy 

 

„Podle moudrosti půdorysného plánu není dítě v žádném okamžiku připravenější 

rychle a dychtivě se učit, stát se dospělejším ve smyslu sdílení povinností a práce než 

právě v průběhu tohoto období vývoje.“ 

 

E. H. Erikson 

 

Často se shledávám s názorem, že v tomto období je dítě nejšťastnější. 

Toto tvrzení má pochopitelně velmi obecný charakter a rozhodně jej nelze 

vnímat výrazně určujícím způsobem, přesto se domnívám, že na něm jistý 

dotek pravdy ulpívá.  

Věkem zhruba spadajícím do tohoto vývojového pásma je věk 

předškoláka, tedy dítěte mezi třemi a šesti roky. S Freudovou vývojovou 

koncepcí, která pojímá toto stadium jako „falické“, souvisí tzv. „intruzivní 

modus“, jenž opět propojuje úroveň symbolickou s konkrétními činnostmi a 

chováním dítěte této vývojové fáze.  

Projevy tohoto „výbojného“ modu, v němž nyní dítě symbolicky setrvává, 

můžeme pozorovat na intenzivní „rozkoši z lokomoce“16, kterou dítě prožívá 

                                                 
15 srov. výše – Specifické postoje k dětem v kontextu vybraných náboženských sekt, s. 67-73. 
(Rodina) 
16 srov.: ŘÍČAN, P.: Psychologie náboženství. Praha, Portál 2002, s. 287. 
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jednak při energickém až divoce útočném pohybu, jednak při vyjadřování 

sebe sama (např. ono známé dorážení věčnými „proč?“).  

Termín „intruze“ se však zdá být vhodnější u chlapců, neboť souvisí 

s rodící se sexuální identifikací a konkrétním uzpůsobením mužského pohlaví. 

U dívek tak Erikson používá pojem „inkluze“, který charakterizuje specifický 

smysl pro vnitřní prostor připravený přijmout intruzi.  

Na psychosociální úrovni odpovídá intruzivnímu (a inkluzivnímu) modu 

pojem „iniciativa“, která se stává skutečně typickým projevem tohoto období. 

Dítě je aktivní jak fyzicky tak psychicky, vyžaduje neustálé podněty okolí a 

samo se stává jedním velkým podnětem pro osoby, jež ho obklopují.  

Vzhledem k tomu, že dítě již prošlo (či alespoň mělo projít) fází, pro níž 

byla typická postupná integrace vnitřního řádu, dochází nyní k jeho dalšímu 

rozvíjení a diferenciaci, takže dítě získává postupně schopnost prožívat vinu a 

mít tzv. výčitky svědomí. Náhle se objevuje pocit, který aktivitu a iniciativu 

dítěte reguluje a také brzdí (inhibuje). Dostáváme se tedy k dalšímu 

zásadnímu vývojovému konfliktu – totiž ke vzniku napětí mezi iniciativou na 

jedné a vinou na druhé straně.  

Pokud není „čerstvé“ a dosud nehotové svědomí* dítěte vyváženým 

způsobem usměrňováno, může dojít k závažné vývojové krizi a k jejímu 

nežádoucímu vyústění dvěma základními způsoby:  

1) svědomí se nemusí vůbec vytvořit a člověk je následně v iniciativě 

omezován pouze strachem. 

2) může dojít k vytvoření příliš skrupulózního svědomí, které trvale 

podlamuje a nadměrně inhibuje iniciativu. Výsledkem může být 

ustrašenost vůči vnějším autoritám stejně jako nadměrná 

sebekontrola. 

 

 Se vzrůstající členitostí vnitřního prožívání dítěte souvisí i jeho orientace 

na  pohádkový, magický svět a na „velké“ příběhy soubojů dobra se zlem. 

Přes nově vznikající „filtr“ svědomí tak mohou procházet i velké náboženské 

příběhy, jež dítě tohoto věku vnímá opět spíše pohádkově, ovšem již s určitým 
                                                 
* V tomto období dochází podle Eriksona u dítěte k určitému rozštěpení ve dví, totiž na část 
dětskou (obsahující růstový potenciál) a rodičovskou (zabývající se pozorováním, vedením a 
trestáním sebe sama). Díky rozvíjejícímu se svědomí je dítě v této vývojové fázi rovněž schopno 
vzít na vědomí určitou existenci Boha jakožto postavu nad-rodičovského charakteru. 
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chápáním významu viny, jakožto možného výsledku nějakým způsobem 

nesprávné činnosti… 

 

V konfrontaci s životem v náboženské sektě vystupuje do popředí 

fundamentální otázka, zda je v jejím rámci (resp. v rámci jedné konkrétní 

náboženské organizace) možné vyrovnané působení na dítě - v tomto 

vývojovém období zvláště s ohledem na napětí mezi iniciativou a vinou. To 

znamená, že se jedná o otázku, jakým způsobem je v daném náboženském 

kontextu nakládáno s utvářejícím se svědomím dítěte (zde do hry vstupují 

normy, požadavky a sankce  konkrétní náboženské sekty) a jak je vnímána 

(povzbuzována či inhibována) iniciativa dítěte.  

Jak již bylo uváděno na mnoha místech výše, setkáváme se i zde 

s rozmanitými způsoby nakládání s touto vývojovou epochou dítěte. Opět je 

nutné upozornit na skutečnost, že podcenění důležitosti úkolů tohoto stadia lze 

očekávat ve všech možných (jak náboženských tak nenáboženských) sférách. 

Stejně tak ovšem cítím potřebu akcentovat, že prostředí takové náboženské 

organizace, jež se prokazuje především jednoznačnou nadřazeností 

náboženské nauky nad konkrétními životy lidí, je možné z tohoto hlediska 

považovat za poněkud rizikovější.  

 

Iniciativa dítěte  

 

Zdá se, že s určitou formou inhibování dětské iniciativy, se v prostředí 

náboženských sekt setkáváme poměrně často. Důvodem může být přítomnost 

výrazných konvencí a jejich silného tlaku na mnohé oblasti života členů – 

včetně aktivity dětí.  

 

U náboženské sekty Imanuelitů Jana Dietricha Dvorského byly projevy 

dětí obecně posuzovány velmi přísně. Chování dětí bylo hodnoceno 

především z toho hlediska, zda se již blíží tzv. „nepřevrácenectví“, nebo zda 

se stále drží na „převrácenecké“ úrovni.17 To se následně odráželo na všech 

úrovních života a aktivity dítěte.  

                                                 
17 Nauka o „převrácenectví“ byla podstatnou složkou učení  J.D. Dvorského. Jejím jádrem bylo 
přesvědčení, že veškeré špatnosti současného světa jsou způsobena převážně tím, že ženy mají 
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Vyžití dětí omezovalo množství regulí platných pro všechny členy 

komunity bez rozdílu věku. Vlastní iniciativa nejmladších dětí se tak rovněž 

stala oblastí kontrolovanou a posuzovanou vedoucími osobami – J. D. 

Dvorským a jeho družkou Lucií. Výrazná omezení se objevovala v oblasti 

styků s vnějším světem (členové měly kontakty s okolím - se svými 

příbuznými a známými - v podstatě zakázané, dětem nebyl umožňován 

kontakt s vrstevníky mimo skupinu), v oblasti využívání volného času (dětem 

i dospělým byly povoleny pouze takové knihy a způsoby zábavy, jež byly 

určeny vedením) i v oblasti samotné výchovy dětí.  

Veškeré typicky dětské projevy byly obvykle shledávány jako 

jednoznačné znaky výchovy, která se ubírá nežádoucím směrem a nevede 

k duchovnímu rozvoji dítěte.18  

    

U Církve Ježíše Krista Svatých Posledních dnů (Mormonů) se na obecné 

úrovni setkáváme s poměrně výraznou regulací dětské iniciativy. Toto 

usměrňování se zde děje zvláště v následujícím vývojovém stadiu dítěte (tedy 

v období školní docházky), ovšem právě v této (předškolní) fázi zapouští 

symbolické kořínky. Zde však považuji za nutné poznamenat, že iniciativa je 

v prostředí této náboženské organizace regulována na všech životních 

úrovních a vývojových stupních. Tvoří tak naprosto kompaktně odstupňovaný 

rámec činností. Pro děti předškolního věku se tak stává jedním z hlavních 

způsobů vyžití činnost v tzv. „primárkách“ (zařízení, kde se předškolním 

dětem dostává elementární náboženské výchovy). Celý systém je vypracován 

natolik precizně, že poskytuje přesné odpovědi na všechny otázky týkající se 

tohoto náboženského systému a předkládá je dětem ve formě, která se jeví 

velmi přístupně a konkrétně, takže může být dětmi plně přijímána.  

Konflikt iniciativy a viny příznačný pro toto období zde můžeme vidět 

tedy v tomto významu: „Pokud se budeš zapojovat  do her v primárkách, 

budeš poslouchat své rodiče a dodržovat svou smlouvu křtu, nemusíš se 

obávat nepříjemných pocitů. Okolí od tebe v tomto věku již cosi očekává, 

                                                                                                                                     
„mužské“ duše a naopak. Cílem bylo dojít k původnímu stavu – tedy k tomu, aby ženy 
znovunalezly své ženské duše a muži mužské. Ideálními prototypy „nepřevrácenectví“ byl údajně 
sám Dvorský se svou partnerkou Lucií Dvorskou.  
18 srov. výše – Specifické postoje k dětem v kontextu vybraných náboženských sekt, s. 55-59. 
(Imanuelité) 
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proto se vyvaruj vlastní svévole a snaž se přinášet radost osobám kolem sebe. 

Pokud se dopustíš čehokoli špatného, může ti být odpuštěno skrze vlastní 

pokání a usmíření Ježíše Krista.“19  

   

Domnívám se, že v náboženských sektách, kde rodina jednoznačně neplní 

svou úlohu, resp. tam, kde je rodinná struktura přímo rozmělňována a 

deformována (např. náboženská komunita Rodina), a kde lze tedy očekávat 

pouze minimální rodičovskou regulaci iniciativy dítěte, může docházet 

k tomu, že je dítě do značné míry vydáno „napospas“ svým vnitřním 

neregulovaným pocitům a popudům.  

Tak dochází k úzkostným stavům, neboť dítě nedisponuje žádným 

rámcem, který by mu tyto nepříjemné vnitřní tenze pomáhal usměrňovat. Tak 

lze předpokládat, že se u dítěte postupně vytvoří zmiňované příliš skrupulózní 

a inhibující svědomí (v případě absence vnitřního či vnějšího mechanismu 

usměrňujícího prožívanou vinu), nebo se svědomí neutvoří kvůli nedostatku 

„stavebního materiálu“ nezbytného pro jeho vybudování a dítě tak bude svou 

další iniciativu regulovat pouze prostřednictvím pocitu strachu (obavy 

z fyzického trestu, zahanbení či jiné sankce).  

 

 

Vina a svědomí dítěte 

 

Souvislost se svědomím vykazuje problematika tzv. „Božích vnoučat“. 

Tento termín se používá obvykle pro člověka, který vyrůstal ve výrazně 

náboženském prostředí, a který byl více či méně nucen k určité formě 

zbožnosti. Dominantní působení náboženské výchovy a především jejích 

zástupců (rodičů) může v pozdějším věku vyvolat specifické problémy. 

Objevuje se neschopnost odpoutat se od rodičů, vytvořit si vlastní identitu atp. 

V takovém výchovném prostředí, které se vyznačuje silnou rigiditou (což 

je v případě některých náboženských sekt charakteristické), se postupně 

vytrácí spontánní láskyplné city a pocity. Rovněž dochází k tomu, že příliš 

                                                 
19 srov.: Walk in His Ways. Basic Manual for Children, Part A. Salt Lake City,  Published by The 
Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints 1979, 1982, 1987. / Víra pro chlapce. zdroj : 
www.mormon.org  
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jistí rodiče lpí na daném náboženství a na dokonalé výchově takovou měrou, 

že se postupně staví mezi děti a Boha a vyžadují absolutní poslušnost.  

Často tak vzniká u dětí dojem, že pokud nedělají přesně to, co vyžaduje 

otec či matka, dopouštějí se provinění nejen proti rodičům, ale i proti Bohu. 

Tak jsou i malé prohřešky vnímány jako „spouštěče“ Božího hněvu a ohrožení 

života na věčnosti.  

Celý tento výchovný princip může vést až ke strachu z náboženství a 

k utváření takového svědomí, které po celý další život aktivitu a životní 

energii jedince inhibuje a vyvolává spíše úzkost než pocit určitého 

duchovního bezpečí. 

V tomto prostředí tak může dojít až k symbolickému konfliktu mezi dětmi 

a jejich potřebami na straně jedné, a náboženstvím, Bohem a rodiči na straně 

druhé. Jestliže se k tomuto prožívanému konfliktu připojuje ještě přísné 

ovlivňování způsobů chování, mluvy, oblékání atp., vzniká u dětí tzv. pocit 

marginality (pocit, že nepatří nikam), kdy se necítí bezvýhradně přijímány ani 

doma ani v daném náboženském okruhu či okolním světě. Právě pocit takto 

získané marginality může v budoucím životě působit celou řadu problémů – 

zvláště ve spojení s volbou povolání a přijetím odpovědnosti za širší 

společenské okolí. 

Život člověka, který vyrůstal v takovém nábožensky přísném a často až 

úzkostném prostředí, se může vyvíjet zhruba těmito způsoby:  

 

1) Ve svém dalším životě se stane ateistou a bude popírat vše, co 

v dětství zvnitřnil. 

2) Bude se pokoušet dále žít svou víru, výsledkem však bude provinilá 

zbožnost. Nikdy se nebude cítit plně přijímán. Prožívání víry a ohledy 

na ostatní budou v ostrém protikladu s nízkým sebevědomím a úzkostí 

jedince.  

3) Bude se silně identifikovat s náboženstvím, v němž vyrůstal, a to až do 

té míry, že bude v podstatě jeho rigidním zastáncem. Přesto však bude 

pravděpodobně plný skryté agresivity a nespokojenosti vůči svému 

okolí.20   

                                                 
20 srov.: HOLM,N.G.: Úvod do psychologie náboženství. Praha, Portál 1998, s. 136-140. 
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5.4 Stadium snaživosti 

 

Osobnost se vyvíjí během života z těžko znatelných  

nebo zcela neznatelných zárodečných vloh  

a teprve naše činy ukáží, kým jsme. 

 

C. G. Jung 

 

…Život musí být nejdřív život školní, 

ať už je školou pole, džungle či třída. 

 

E. H. Erikson 

 

 

Snaživost lze vnímat jako klíčový pojem zvláště v období mladšího 

školního věku dítěte – tedy zhruba od nástupu do školy v šesti letech do 

začátku pubescence (cca 12 let). Na psychosociální úrovni nedochází v tomto 

období k převratným změnám, což dítěti poskytuje potřebný prostor pro 

významný vstup do širšího sociálního prostředí.  

Dítě tohoto věku by mělo být natolik vnitřně konsolidováno, aby se 

postupně dokázalo přizpůsobit nárokům okolí a společnosti. Ústřední 

determinantou tohoto vývojového stupně je tedy vytvoření určitého 

bezpečného pocitu o vlastní hodnotě a o tom, že „danou věc (úkol, jenž přede 

mne okolí postaví) zvládnu a tak se uplatním ve „velkém světě“, který mě 

obklopuje.“21 

Nejen v kontextu se školním prostředím se u dítěte v tomto věku objevuje 

také smysl pro dělání věcí technicky správně. Jelikož však malé dítě stále 

naráží na svou omezenost, případně i na svou jinakost ve srovnání s ostatními 

dětmi a na své dílčí nedostatky, dochází i v této fázi (podle Eriksona) 

k základnímu vývojovému konfliktu – tentokrát mezi silami snaživosti a 

pocity méněcennosti. 

                                                 
21 srov.: ŘÍČAN, P.: Psychologie náboženství. Praha, Portál 2002, s. 288-230. 
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Pokud není napětí mezi těmito dvěma silami harmonickým způsobem 

vyvažováno, může vyvstalá krize ústit do podlomení snaživosti, nebo naopak 

vede k přílišné soutěživosti.  

Mladší školní věk může být rovněž významným obdobím ve smyslu 

náboženského vývoje, resp. v kontextu s přijetím konkrétního náboženství a 

s ním souvisejících zvyklostí. Dítě v tomto věku vstřebává předkládanou 

náboženskou nauku, role a činnosti většinou ochotně a projevuje zájem o 

konkrétní náboženské příběhy a dogmata, která chápe obvykle doslovně*. 

Podmínkou pro takovou harmonickou integraci je adekvátní předkládání 

náboženské nauky tak, aby korespondovala s rozumovou i citovou 

vybaveností dítěte a vycházela vstříc jeho zájmům.  

Výše nastíněné poměry lze považovat za určující pouze v sociokulturně a 

nábožensky homogenním prostředí. V dnešní době se však mnohem častěji 

setkáváme s tím, že některé náboženské organizace (společnosti a skupiny, 

mezi něž patří i náboženské sekty) žijí ve společnosti jako specifické menšiny.  

Jestliže je taková menšina z nějakého důvodu marginalizovaná společností 

(jako je tomu u některých náboženských sekt), mohou vznikat pro dítě 

poměrně závažné vnitřní a vnější konflikty.  

Právě proto, že v tomto vývojovém období rapidně vzrůstá význam širší 

společnosti, může ve výše uvedeném kontextu docházet jednak ke konfliktu 

kognitivnímu (rozpor mezi mytologickým obrazem světa předkládaným 

konkrétní náboženskou naukou a vědeckými poznatky, s nimiž se dítě 

konfrontuje např. ve škole) a dále ke konfliktu podmíněnému skupinovým 

tlakem dané náboženské organizace (zvláště pokud se daná organizace 

vyznačuje přítomností centrální autority).  

Jedním ze způsobů, jak se dítě může s těmito vnitřně prožívanými 

konflikty „vyrovnávat“ je důsledné rozštěpení osobnosti na část věřící a část 

světskou. To, že takové rozdělení neznamená pro dítě pozitivní a optimální 

řešení, zřejmě není třeba příliš zdůrazňovat.22   

 

                                                 
* Dítě tohoto věku můžeme tak označit za jakéhosi „malého fundamentalistu“ – a to nejen ve 
spojení s náboženským cítěním, ale i v jiných oblastech života. (srov.: ŘÍČAN, P.: tamtéž, s. 289.)  
22 srov.: ŘÍČAN, P.: tamtéž, s. 289-290. 
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V kontextu s náboženskými sektami se setkáváme jak s přímým tlumením 

a omezováním dětské snaživosti tak i s jejím využíváním ve prospěch 

náboženské skupiny. Opět jsou zde však rozhodující možnosti vyváženého 

působení na dětskou osobnost – zde v souvislosti s poměrem mezi 

podporováním a omezováním snaživosti dítěte. Tyto možnosti mohou být 

konkrétní náboženskou sektou do značné míry ovlivňovány, jak ve smyslu 

působení konkrétní náboženské nauky tak především volbou určitého 

životního stylu a programu… 

 

„POŽADAVKY PRO ZÍSKÁNÍ OCENĚNÍ VÍRA V BOHA: 

 

Na ocenění Víra v Boha můžeš začít pracovat, jakmile dosáhneš osmi let. Abys 

mohl ocenění získat, splň požadavky uvedené v této příručce před dosažením 

dvanácti let. Tvoji rodiče a vedoucí Primárek ti mohou s těmito činnostmi pomoci. 

Základní požadavky 

Důležitou součástí víry v Boha je dodržování smlouvy křtu a udržování duchovní 

síly. Když budeš dělat následující věci, pomůže ti to rozvíjet víru a odolávat pokušení: 

• Každý den se modli k Nebeskému Otci. 

• Pravidelně čti písma. 

• Zachovávej přikázání a žij podle toho, co říkají „Má měřítka evangelia“. 

• Měj v úctě své rodiče a buď laskavý ke své rodině. 

• Plať desátek a účastni se konečného vyrovnání desátků. 

• Pravidelně navštěvuj shromáždění svátosti a Primárky. 

Další požadavky 

Když vykonáš následující činnosti, pomůže ti to, abys lépe porozuměl evangeliu a 

aby tvé svědectví o něm rostlo: 

• Zapiš si své svědectví. 

• Nauč se zpaměti Články víry a vysvětli, co znamenají. (…)“23 

 

Uvedený text podle mého názoru výstižně ilustruje případ náboženské 

organizace, která se velmi zasazuje o využití potencí (a snaživosti) dítěte tohoto 

věku. Je však zřejmé, že v tomto konkrétním případě může náboženský vývoj 

dítěte postupně získat charakter jakési svébytné soutěže s ostatními, v níž nejde 

primárně o individuální prožitek Boží přítomnosti v životě a víry jako takové, ale 
                                                 
23 Víra v Boha pro chlapce. zdroj : www.mormon.org  
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spíše o co nejefektivnější splnění „náboženského úkolu“, podobně jako tomu je ve 

školním prostředí.  

S využíváním (i zneužíváním) snaživosti dětí mladšího školního věku se 

setkáváme i v některých jiných náboženských sektách (např. Rodina). Ovšem 

v těchto případech se obvykle nejedná o její programové začlenění do životního 

stylu skupiny, ale spíše o využití dětí jako „levné pracovní síly“ pro potřeby 

propagace daného náboženského hnutí (prodej květin, obrázků a jiných předmětů, 

zpěv na veřejných prostranstvích aj.).  

 

U některých náboženských sekt se oproti tomu objevuje výrazné tlumení 

snaživosti školních dětí:  

„(…) Znamení střední hrubohmotnosti se vám zhoršilo, Jiřík je drzounek, 

plkal a vytahující se rozumář (…) Ozvěte se, až to bude vše hotové a až zrušíte 

Jiříkovi všechna autíčka a až mu vysvětlíte, že to, že byl ve škole nejlepší, je 

příšerná ostuda (…)“24 

Autor uvedené citace, J. D. Dvorský, byl rovněž, podobně jako jeho 

partnerka Lucie, zásadním odpůrcem školního vzdělávání dětí.  

Pokud však škola hraje opravdu roli přechodu do „velkého světa“, jakým 

způsobem zde byl tento přechod nahrazen? V tomto konkrétním případě se 

naskýtá zcela jednoznačná odpověď – totiž, že neexistoval, a to ani v podobě 

jakékoliv alternativy ke školní instituci. Děti setrvávaly po celý den se svými 

rodiči a týkal se jich také obdobný režim (viz str. 54 - 56).  

 

S odmítáním školní docházky se setkáváme i ve spojitosti s náboženskou 

komunitou Rodina, která dětem umožňovala jen velmi redukované vzdělání (často 

plně nahrazované náboženskou doktrínou). Dětem byly často poskytovány pouze 

určité znalosti a dovednosti bez širšího systému, který by je vzájemně propojoval. 

Navíc byl v této komunitě prokazatelně oslaben styk s okolím. Skupina udržovala 

adresu svého trvalého pobytu v tajnosti a tak byl kontakt s vnějším světem zcela 

eliminován. V literatuře nalézáme i případy příbuzných (např. prarodičů) členů 

                                                 
24 viz – Specifické postoje k dětem v kontextu vybraných náboženských sekt, s. 58 / část 
dopisu J.D. Dvorského adresovaného jedné z rodin napojených na komunitu Imanuelitů.    
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tohoto náboženského hnutí, jež se po léta bez úspěchu pokoušeli o opětovné 

navázání kontaktu se svými dětmi či vnoučaty.25  

Tyto přístupy se výrazně odrážely i v socializaci dětí, z nichž některé do 

základních škol nastupovaly - (např. ve spojení se změnou bydliště): 

  „Je velký rozdíl dělat si kamarády mimo skupinu – a může to být i 

matoucí. Ve skupině jsem vždycky jenom k někomu přišla a mohli jsme být 

kamarády. 

Tady jsem k někomu přišla a pokoušela se být kamarádská a on to 

nechtěl… Někdy si ze mne ostatní dělali i legraci kvůli tomu, že nemám tolik 

kamarádů jako oni. (…)“26  

 

Na podobný přístup ke vzdělání a rozvíjející se dětské snaživosti tohoto 

období narážíme i u Církve Sjednocení, kde je vzdělávání dětí vnímáno rovněž 

především jako postupné osvojování náboženské nauky s akcentem na paměťové 

učení. V souvislosti s těmito metodami a s kolektivním charakterem výchovy i 

vzdělání lze předpokládat značnou regulaci až omezování iniciativy a snaživosti 

dětí.27  

Osobně považuji za velmi problematické, pokud se náboženská výchova 

dítěte stává jedinou a navíc takto didaktickou složkou vzdělání. 

 

Podstatným vývojovým úkolem, který se váže k dětské snaživosti a 

aktivitě tohoto období, je i zmiňované vymezování se vůči „velkému světu“, které 

naplňuje specifickým významem všechny skutečnosti, s nimiž se dítě setkává. 

Právě tato konfrontace s okolím může vést za určitých okolností k výše 

definovaným kognitivním konfliktům v prožívání dítěte. Lze to očekávat zvláště 

v případě, kdy dítě vyrůstá v náboženské sektě, která se výrazně uzavírá vnějšímu 

světu, případně jej považuje za jednoznačně špatný a škodlivý.  

S takovým přístupem se setkáváme u Svědků Jehovových, jejichž přísná 

konfrontace s okolním světem je všeobecně známá a promítá se i do některých 

výchovných principů: 

                                                 
25 srov. MOOS, K.:  Save Our Children. s. 129-155. / uváděné informace se týkají převážně 70., 
80., a 90. let minulého století. 
26 MOOS, K.: tamtéž, s. 131 / výpověď bývalé členky COG (Children of God / Rodina) - Jodie, 
která v této komunitě vyrůstala. 
27 srov. – Specifické postoje k dětem v kontextu vybraných náboženských sekt, s. 54. 
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„Kdyby rodiče své děti nevzdělávali, nevarovali a nechránili, mohl by 

v mladých lidech převládnout duch, který nyní působí v synech neposlušnosti.(…) 

Ten, kdo se stýká s lidmi, kteří jsou prodchnuti duchem světa, bude 

pravděpodobně tímto duchem ovlivněn. Mají-li mladí lidé pochopit, že základem 

opravdu nejlepšího způsobu života je dodržování Božích zásad, potřebují 

neustálou pomoc.“28 

   Oproti některým radikálnějším náboženským organizacím jsou děti 

Svědků Jehovových obvykle posílány do běžných škol. Zde však může vstupovat 

do děje specifický kognitivní konflikt, neboť rodiče dětí jsou ve vztahu k jejich 

vzdělání vedeni jednoznačně tak, aby „mohli působit proti nesprávným 

myšlenkám, které se děti možná učí ve škole – proti světským filozofiím, např. 

evoluci, nacionalismu nebo myšlence, že žádná pravda není absolutní.“29 

Obecně si ve vztahu k tomuto vývojovému úkolu dovolím uvést myšlenku, 

že čím je struktura dané náboženské organizace rigidnější (jak uvnitř sebe samé 

tak ve vztahu k okolí), tím problémovější vstup do života bude vytvářet pro děti, 

které v jejím prostředí vyrůstají. U starších dětí a dospívajících může pak 

paradoxně docházet k až extrémním projevům vzdoru vůči danému náboženství a 

lidem, kteří jej praktikují. 

                                                 
28 viz výše - Specifické postoje k dětem v kontextu vybraných náboženských sekt, s. 40-41. 
29  viz tamtéž, s. 41.  
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5.5 Stadium identity 

   

Osobnost se totiž nikdy nemůže rozvinout, 

aniž si člověk vědomě 

a s vědomým mravním rozhodnutím 

volí vlastní cestu. 

 

C. G. Jung 

 

Bez útrap se nezmění nic, 

tím méně pak lidská osobnost. 

 

C. G. Jung 

 

Stadium identity, jež tvoří rámec zhruba pro věk od dvanácti do patnácti 

let, představuje určité završující období. V jistém smyslu se v něm uzavírají 

období předešlá a dochází k akumulaci všech dříve prožitých proher a vítězství. 

Ze souhrnu různorodých kvalit předešlých fází by se měla v této etapě postupně 

zrodit již pevnější identita jedince. Ta je pak (sama o sobě) specifickým souborem 

relativně zažitých odpovědí na ty nejosobnější a nejbytostnější otázky typu: 

“Kdo opravdu jsem? V co skutečně věřím? Co opravdu dokážu? Jaký jsem 

člověk? atp.“ 

Už charakter těchto otázek dokazuje, že se jedná o proces mimořádně 

obtížný, a že jde o úkol, který je do podstatné míry závislý na průběhu minulých 

vývojových obdobích.  

Podle Eriksonovy koncepce zde může docházet k charakteristickému 

vývojovému napětí mezi budováním identity a určitou konfuzí rolí, která tak 

představuje neschopnost či ztíženou schopnost orientace v sobě samém. K tomuto 

nebezpečí („nebezpečí difusnosti“)30 vedou zejména nevyřešené „úkoly“ 

z předchozích vývojových stadií. 

Celé období můžeme dále dělit na pubescenci, v níž se rozvíjí zvláště 

schopnost abstraktních logických operací a dochází k prvotní a spíše povrchní 

vzpouře vůči rodičům včetně  souvisejících „instancí“, a adolescenci, během které 

                                                 
30 ERIKSON, E.H.: Dětství a společnost – Osm věků člověka. Praha, Argo 2002, s. 238. 
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už dochází ke skutečné konfrontaci generací a často i k intenzivnímu hledání 

vůdčí osobnosti, směru nebo skupiny. 

Fázi dospívání tak můžeme nazvat „věkem ideologie“, v němž se často 

rodí výrazná až palčivá touha po jasném obrazu světa a určitém jednoznačném 

směru, který člověka vede kupředu. Tato touha je živena základní potřebou tohoto 

období – totiž potřebou nového pocitu kontinuity a neměnnosti.31 

Nesprávně vyřešená vývojová krize se projevuje obvykle tzv. falešnou 

dospělostí, kdy jedinec pouze přebírá role a vzorce, které jsou mu předkládány 

rodiči a okolím. 

 

 Zásadní vývojové úkoly a změny, jichž jsme v tomto vývojovém období 

svědky, jednoznačně poukazují na to, jakou závažnost má nyní okolí dítěte, resp. 

prostředí, v němž dítě vyrůstalo, a v kterém nyní probíhá proces utváření jeho 

identity. 

U dětí se v období dospívání setkáváme s masivními změnami v jejich 

vnitřním světě a s tím, že jsou pod jejich vnitřním tlakem téměř nuceny vyžadovat 

jiné přístupy od lidí, kteří je obklopují.  

Pokud do takto napjatě prožívaných vnitřních stavů zasahují navíc 

specifické podmínky života v určité náboženské sektě, lze očekávat podobně 

specifické problémy. Pochopitelně i zde je však třeba se stranit jakýchkoli 

zjednodušujících a zobecňujících soudů. Mezi jednotlivými náboženskými 

skupinami je i v tomto ohledu nutná diferenciace.  

Z hlediska hlavního vývojového úkolu tohoto období, kterým je zejména 

postupné „sebeutváření“ a hledání způsobů jedinečného „sebevyjádření“, považuji 

za podstatný opět především prostor, jenž může (či nemůže) být v rámci té které 

náboženské skupiny danému jedinci poskytnut. 

Tento prostor se dospívajícímu jedinci otevírá (či uzavírá) v rozmanitých 

oblastech života (nejen) v náboženské sektě.  

Ve sféře intelektuálního zrání* nadchází období přechodu od slepé 

důvěry k autoritám k požadování důkazů, resp. od názorové závislosti 

k nezávislosti. V prostředí některých náboženských sekt může mít tato vývojová 

                                                 
31 ERIKSON, E.H.: tamtéž, s. 237. 
* rozlišení kategorií podle : A. Cole (1965) - viz ČAČKA, O.: Psychologie duševního vývoje dětí a 
dospívajících s faktory optimalizace.Brno, Doplněk 2002, s. 221-225.  
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potřeba velmi radikální charakter a vést až k úplnému rozchodu dítěte a daného 

náboženství – potažmo rodiny. Prostředí, jež zůstává i ve vztahu ke změnám, 

jimiž dospívající člověk prochází, stále neměnné a rigidní, pak může na vyvstalou 

krizi reagovat výrazně intolerantním postupem: 

„O tom, z koho se ve sboru stane nenapravitelně vzpurný člověk, apoštol 

Jan řekl: Nepřijímejte ho do svých domovů, ani ho nezdravte.“32 

Vzhledem k rozvíjejícímu se intelektuálnímu vnímání je také do značné 

míry směrodatné, jakým způsobem je v rámci určité náboženské skupiny 

přistupováno k informacím. Jistá regulace informačních toků (četby, 

volnočasových aktivit či využívání medií) je přítomna v mnoha náboženských 

organizacích a signalizuje víceméně uvědomělý přístup k této oblasti života. 

Podstatná je v tomto ohledu její míra.  

S výraznou regulací jak přístupu k informacím, tak například zájmových 

činností a volby přátel dítěte, se setkáváme opět u Svědků Jehovových: 

„Moudří rodiče pomáhají svým dětem najít dobré přátele a pak se 

společně s nimi věnují prospěšné odpočinkové činnosti.“33     

V oblasti intelektuálního rozvoje jde tedy především o možnost 

pomyslného „otevření dveří do světa“. V některých náboženských organizacích 

však dochází k programovému uzavírání těchto dveří, což pak za určitých 

okolností může vyústit v jejich násilné vyražení a tím ve značně nepříjemnou a 

komplikovanou situaci pro děti i jejich rodiče.   

 

Další oblastí, podstatnou pro toto vývojové období, je sféra volby 

povolání. I zde se můžeme setkat se značnou podmíněností, pokud jde o 

náboženský osud jedince. V případech některých náboženských organizací 

můžeme například očekávat značné množství stoupenců, kteří svůj život – včetně 

volby povolání – zcela přenechávají „Boží iniciativě“ a jakémusi vyššímu plánu.  

V prostředí Církve Ježíše Krista Svatých Posledních dnů je „profesní“ 

cesta každého dítěte určitým způsobem naplánována již dlouho dopředu – pro 

chlapce vede směrem k přijetí kněžství nebo k zastávání významné funkce 

v rámci církve, pro dívky směřuje poměrně jednoznačně k roli matky. Otázkou 

                                                 
32 viz výše – Specifické postoje k dětem v kontextu vybraných náboženských sekt, s. 41.  
33 viz výše – Specifické postoje k dětem v kontextu vybraných náboženských sekt, s. 41. 
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zůstává, jak toto předurčení vnímají a přijímají právě dospívající děti, kterých se 

týká.  

Sférou, která přímo souvisí s oblastí předešlou, je kategorie aktivního 

trávení volného času, jež koresponduje zvláště se zájmy a radostmi dospívajícího 

dítěte. V tomto období by mělo docházet zvláště k prohlubování a stabilizaci 

konkrétních zájmů tak, aby se časem staly východisky budoucí profese dítěte.  

V konfrontaci s podmínkami života v některých náboženských sektách 

opět narážíme na možné významné ovlivňování zájmových a volnočasových 

aktivit dítěte – a to jak v pozitivním smyslu (např. podporování společně 

tráveného volného času s rodinou při společných hrách atp.), tak i ve smyslu, 

který vývoj zájmů dítěte výrazně omezuje, (kdy je například realita života dané 

náboženské komunity natolik vyčerpávající, nebo je naplněna natolik svébytnými 

praktikami, že se rodičům nedostává energie pro odhalení a podporování 

vznikajících zájmů svého dítěte apod.)*  

 

 

V oblastech dosažení citové zralosti a zájmu o opačné pohlaví by se měl 

dospívající člověk postupně propracovat od lability k emoční rovnováze a 

k umění „vyvažování“ svých vnitřních popudů a dětských strachů; a od 

povrchního okouzlení opačným pohlavím k vážnějšímu hledání a sexuální 

zralosti. 

V souvislosti s některými náboženskými sektami se v tomto kontextu 

setkáváme s velmi citlivými tématy. Citová a sexuální oblast bývá v těchto 

kontextech nezřídka využívána, a to jak pro určité podpoření svébytnosti 

náboženské nauky (Rodina, Církev Ježíše Krista Svatých Posledních dnů), tak i 

jako skutečnost dokládající jakousi živočišnou omezenost a nedokonalost člověka 

(a tím i nutnost očištění a pokání). Je zřejmé, že některá z těchto pojetí mohla 

vývoj sexuality a citového prožívání dítěte značně deformovat: 

„Když jsem byla ještě malá, David Berg zaváděl své učení o Ffingu, tedy o 

tom, jak být prostitutkou pro Ježíše. Berg říkal znovu a znovu svým členům, že to 

je úplně v pořádku, když to dělají, aby získali lidi pro Ježíše… Maminka byla 

šokována a říkala tatínkovi, že to je špatné, ale on ji přesvědčil, aby přijala toto 

                                                 
* Takovou skupinou byla např. komunita Imanuelitů J. D. Dvorského či náboženská komunita 
Rodina (Děti Boží).   
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důležité Boží učení. O rok a půl později bylo zavedeno tzv. „sexuální sdílení“ 

mezi členy. Brzo poté můj otec poslal maminku, aby žila s jiným mužem v jiné 

komunitě. Sám zůstal s mojí starší sestrou. 

Když maminka nebyla nablízku, tatínek mě pohlavně zneužíval… Začala 

jsem se ho strašně bát. (…)  

V jisté době byl vydán „dopis“ nazvaný „Moje malá ryba“. V něm byly 

fotografie nahých dětí, jak se jich dospělí dotýkají… (Vyrůstala jsem s hlavou 

plnou sexu. Většina učení sekty byla totiž o sexu anebo na něm byla založena.)“34 

  

Sociální zrání a emancipace od rodičů představují další dvě sféry, jež se 

bezprostředně dotýkají vývojových úkolů dospívání. Společenské zrání jedince by 

mělo zahrnovat přechod od podrobování k emancipaci, od širší skupiny 

vrstevníků k užšímu výběru stálých přátel, od bezmyšlenkovitého napodobování 

vzorů k vlastnímu sebeřízení a od kritické netolerance k toleranci.  

S tímto procesem plně souvisí emancipace od rodičovské kontroly, 

vedoucí k sebekontrole a sebeurčení. Měl by zde být rovněž patrný výraznější 

přechod od vnímání rodičů jako vzorů k jejich pojetí jako partnerů.35  

Jestliže má být tento proces a vývojový přechod úspěšně realizován, je 

nezbytné, aby byly role obou rodičů dětmi vnímány do určité míry stabilně a 

kontinuálně. Podobně „bezpečně“ by měl být prožíván i citový vztah rodičů a 

dětí.  

V některých náboženských skupinách se však vyskytuje značné zmatení i 

těchto základních vztahů.  

Biologičtí rodiče například vůbec nemusí být vnímáni jako lidé mající pro 

vývoj dítěte zásadní význam. Určitou rodičovskou úlohu tak často plní vůdce 

daného hnutí. (David Berg al. Mojžíš David – Rodina, Sun Myung Moon – 

Církev Sjednocení, Sri Mataji – Sahaja Joga, atp.)   

Mnohem častější je však přímé posílání malých dětí (od cca 5 let) do 

speciálních vzdělávacích institucí spadajících pod konkrétní náboženskou 

organizaci (Sahaja Joga, Haré Krišna, částečně Církev Sjednocení). 

                                                 
34 NOVOTNÝ, T.: Mormoni a Děti Boží. Praha, Votobia 1998, s. 131 / svědectví bývalé členky 
Rodiny – Kristiny Jonesové, která v komunitě strávila celé dětství. Dále viz – Specifické postoje 
k dětem v kontextu vybraných náboženských sekt, s. 67-73. 
35 srov. ČAČKA, O.:  Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace, s. 
225. 
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 Lze předpokládat, že v případech některých náboženských sekt 

dochází k tomu, že dospívajícím dětem chybí onen stabilní a kontinuální 

prvek (tedy zvláště vztah s rodiči) vůči němuž by se mohli vymezit - 

s vědomím, že nebudou zatraceny, jako tomu může být u Svědků Jehovových.  

Podstatným předpokladem zvládnutí tohoto přechodu k samostatnosti je 

tedy funkčnost vztahu rodičů a dětí, resp. zejména přítomnost oboustranné, 

vnitřně prožívané důvěry. 

V případě určitých náboženských sekt může být vzniku tohoto 

„funkčního“ vztahu do značné míry zabraňováno, což je opět podmíněno zejména 

absolutistickým vlivem dané náboženské doktríny, konkrétního vůdce nebo celé 

skupinové struktury.36    

 

Oblastí, jež završuje vývoj dospívajícího dítěte, je hledání osobní životní 

filozofie (vlastního světonázoru). Cesta by měla směřovat od vnitřní desintegrace 

k integraci a harmonizaci, od egoismu k nadosobním ideálům a od nejasného 

vědomí smyslu vlastní existence k určitému životnímu poslání.37 

Jestliže dospívání a mládí skutečně chápeme především jako dobu pokusů 

a práva na hledání (včetně rozmanitých rizik a omylů), předjímáme tím i určitou 

nutnost změny prostředí, která zahrnuje i specifickou transformaci vztahů mezi 

rodiči a dětmi. Ta se týká zvláště odlišných způsobů komunikace a proměny 

rodičovské autority:  

„Pubescenti se dají ovlivňovat jen nevnucovanou autoritou, kterou 

uznávají na základě osobně významných kvalit. (…) Základem výchovy 

adolescenta je brát ho vážně.“38 

 

V souvislosti s životní realitou určité náboženské sekty si tedy musíme 

odpovědět na otázku, jak je v jejím rámci přistupováno k duchovnímu hledání 

obecně - a dále, s jakými postupy se dospívající dítě setká ze strany vůdčích 

osobností dané náboženské skupiny i ze strany svých rodičů, pokud se rozhodne 

pro zcela odlišnou duchovní cestu. 

                                                 
36 K extrémním projevům konkrétní náboženské doktríny dochází i v tomto kontextu spíše 
v případech skupin, které žijí a fungují jako komunita. (viz Rodina a Imanuelité J.D. Dvorského).    
37 srov.: ČAČKA, O.: tamtéž, s. 225. 
38 ČAČKA, O.: tamtéž, s. 359. 
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Vzhledem k tomu, že za jeden z charakteristických rysů náboženských 

sekt lze považovat výrazně autoritativní působení nauky i jejích přímých zástupců 

na jednice, můžeme i zde očekávat specifické problémy. 

Mohou nastat situace vedoucí k přerušení rodinných pout, jak se tomu 

v některých extrémních případech děje u Svědků Jehovových, kde mají rodiče 

povinnost se svých dětí vzdát v případě jejich náboženské revolty. 

Dále tu jsou případy dětí, jež vyrůstají natolik pevně zaklíněné v daném 

náboženském systému, že možnost vlastního duchovního hledání nemají, a tím 

následně žijí v určitém duchovně-náboženském kompromisu či latentním vnitřním 

konfliktu, jak je to naznačeno v souvislosti s problematikou „Božích vnoučat“ 

(str. 97 – 98). 

V případech některých svérázných náboženských komunit lze očekávat 

naprostou dezorientaci dětí* – a to jak ve smyslu vnímání reality, tak ve sféře 

mezilidských vztahů a postojích k předkládané nauce. Tato dezorientace se může 

stát zdrojem silné neurózy a tak dítěti v poměrně dlouhodobé časové perspektivě 

zcela zabránit v hledání a nalézání vlastní duchovní cesty a životní filozofie. 

 

Rozhodující skutečností je v tomto kontextu tedy jakýsi poměr mezi 

mírou rigidity konkrétní náboženské struktury a mírou důvěry a autentické 

vzájemnosti mezi rodiči a dětmi. V případě relativně harmonické součinnosti 

těchto složek může zcela jistě dojít i k tomu, že dospívající dítě přijme 

náboženství svých rodičů plně za své, nebo bude moci bez větších konfliktů 

následovat odlišný duchovní směr. 

 

Vlastní duchovní cesta a mravní rozhodnutí ji následovat koresponduje 

s plným rozvojem osobnosti (nejen dospívajícího) člověka. Jinými slovy: 

„Člověk se může mravně rozhodnout pro vlastní cestu jen tehdy, jestliže ji 

považuje za to nejlepší. Kdyby měl považovat za lepší nějakou jinou cestu, pak by 

ji tedy měl také žít a tím rozvíjet vlastní osobnost.“39 

                                                 
* Uvedená informace se týká dětí, které od narození vyrůstají v takové náboženské komunitě, jež 
se některými svými praktikami výrazně odchyluje od  běžných společenských norem. Pokud dítě 
navíc vnímá prvotní odpor rodičů vůči předkládaným požadavkům a jejich následnou (avšak často 
v podstatě již „nedobrovolnou“) akceptaci, pocit celkové dezorientace výrazně vzrůstá a činí 
všechny další kroky dítěte mnohonásobně složitější.  
39 JUNG, C.G.: Gesammelte Werke, sv. 17, Walter – Verlag, Zürich – Düsseldorf, s. 54. 
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6. 

Dítě v náboženské sektě jako dítě v ohrožení ? 
 

V souvislosti s výše uvedenými informacemi nyní vyvstává potřeba 

smysluplné odpovědi na otázku, jak vnímat dítě, které v konkrétní náboženské 

sektě skutečně vyrůstá.  

Můžeme prostředí náboženské sekty klasifikovat jako ohrožující 

z hlediska přirozeného vývoje dítěte a z hlediska jeho budoucího života? Nebo 

může toto prostředí naopak plnit funkci nezbytné a bezpečné sociální sítě, a tak 

být pro dítě spíše určitým přínosem?  Do jaké míry zde musíme diferencovat mezi 

jednotlivými hnutími a organizacemi? Lze tedy vůbec nalézt směrodatnou a 

obecně platnou odpověď na tuto otázku? 

Vzhledem ke složitosti tématu a nejednoznačnosti názorového spektra, 

jsem pro účel práce oslovila několik odborníků a položila jim otázky vztahující se 

k řešené problematice.  

Toto expertní šetření bylo pojednáno formou elektronicky zaslaného 

souboru otázek, na nějž oslovení odborníci rovněž elektronickou formou 

odpovídali. Účelem bylo získat materiál pojednávající problematiku z více stran.  

V rámci šetření byly zastoupeny následující obory (číslo v závorce uvádí 

počet osob, které daný obor v šetření zastupovaly) : 

psychologie (1), religionistika (1), prevence v oblasti náboženských 

sekt (3) a přímý zástupce konkrétní náboženské organizace (1). Kompletní 

verze šetření, obsahující jména a zaměření všech odborníků a přesné znění všech 

otázek a odpovědí, viz příloha č. 6. 

Výsledky tohoto expertního šetření se nyní pokusím interpretovat 

způsobem, kterým zároveň shrnu stěžejní myšlenky své práce a tím ji zakončím.  

Pro přehledné syntetizující shrnutí použiji vybrané otázky použité v šetření 

s tím, že některé z nich (vzhledem k jejich částečnému překrývání) budou tvořit i 

jakési širší okruhy.  
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6.1 Může doktrína dané náboženské skupiny nějak výrazně ovlivňovat 

postoje rodičů k dětem a obecně postoj k dětství v rámci konkrétní skupiny? 

Jakým způsobem může tyto postoje ovlivňovat? 

 

Oslovení odborníci se celkově shodují v tom, že konkrétní náboženská 

doktrína může mít na výše uvedené postoje výrazný vliv, protože působí jak na 

základní hodnotovou orientaci přítomnou ve skupině, tak i na rodiče a oblast 

výchovy. V souvislosti s otázkou výchovy byl uváděn příklad náboženské sekty 

„Sahaja Joga“, jejíž zakladatelka a hlavní představitelka Sri Mataji poskytuje 

rodičům integrovaným do hnutí jednoznačné výchovné návody.  

Náboženská doktrína se dále (podle výsledků šetření) výrazně promítá do 

oblasti celkové podpory či naopak eliminace rodinného života.1  

Jako nejfrekventovanější oblast předpokládaného vlivu dané náboženské 

nauky se (v názorech odborníků) jeví sociální aspekty života dítěte. Tyto 

aspekty pak mohou mít  pozitivní i negativní charakter. Na straně 

problematických - negativních dopadů na dítě se jedná zvláště o okolnosti života 

v uzavřené náboženské sektě: znalost vztahů pouze v rámci daného společenství, 

omezení výrazových prostředků dítěte související s tím, že některé citové projevy 

jsou naukou považovány za nepřístojné – např. vyjadřování hněvu, pochybností o 

správnosti náboženského učení a dalších pocitů. 

Na druhé straně se v některých prezentovaných názorech setkáváme s 

takovým vnímáním náboženské nauky, které akcentuje spíše pozitivní přínos pro 

dítě – zvláště pokud jde o vliv morálky, dodržování určitých obecně platných 

předpisů a osvojení režimu. Za obdobně působící faktor můžeme pokládat také 

přítomnost výrazného duchovního aspektu, který se odráží na všech rovinách 

výchovy dítěte. Působení tohoto duchovního zaměření může mít na dítě v mnoha 

ohledech pozitivní vliv – lze s ním spojovat určitou pro-sociální orientaci, úspěšné 

zvládání krizových situací, zájem o životní prostředí a o problémy, jejichž 

vyřešení je důležité z hlediska budoucích generací.  Toto široce pojímané 

duchovní působení je však třeba vnímat diferencovaně v kontextu s konkrétní 

náboženskou naukou. 

                                                 
1 viz výše – Rodina v náboženské sektě, s. 74-85. 

 116



Jako samostatný problematický rys života v náboženské sektě je třeba 

podle odborníků jmenovat udržování obvykle vysoké kontroly nad dítětem, 

které může vést k výrazné izolaci dítěte od okolního světa a tím u něj prohlubovat 

riziko vzniku závažných (nejen) kognitivních konfliktů. Signifikantní je opět míra 

této kontroly a její podoba v konkrétní rodině a náboženské sektě.  

 
 

6.2 Jakým způsobem je v prostředí náboženské sekty limitována 

svoboda volby dítěte ve smyslu náboženství a životního stylu?  

 

Převládajícím názorem na tuto problematiku bylo nejčastěji potvrzení 

vlivu náboženské sekty na to, jakým způsobem se bude vyvíjet náboženské 

zaměření a životní styl dítěte. Nutno podotknout, že tento vliv (a v některých 

případech také nátlak) může vést nejen k přijetí totožného náboženství a životního 

stylu, ale v mnoha případech i k jeho radikálnímu odmítnutí.2   

Názory na míru tohoto vlivu se mírně rozcházely a to od pojetí, které 

naznačovalo, že jde o vliv absolutní a velmi výrazný, přes jakýsi kompromis (dítě, 

které je odmala formováno jediným a značně zúženým směrem, může mít 

v dospělosti sníženou možnost svobodné volby), až k postoji, že svoboda ve 

smyslu volby dítěte je v prostředí náboženské sekty určována obdobně jako 

v prostředí bez náboženství a dítě se samo rozhoduje  zda a čemu věřit. 

I z tohoto hlediska je tedy směrodatná míra rigidity a uzavřenosti 

konkrétní náboženské skupiny a zvláště její vztah k osobnímu hledání dítěte, které 

se stává závažným vývojovým úkolem zejména v období jeho dospívání.3  

                                                 
2 srov.: Život v náboženské sektě a jeho konfrontace se základními vývojovými proměnami 
dítěte, s. 100-101. 
3 srov.: Život v náboženské sektě a jeho konfrontace se základními vývojovými proměnami 
dítěte, s. 108-114. 
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6.3 Může život v náboženské sektě dítě nějakým způsobem 

obohacovat a vést jej k většímu porozumění vlastnímu vnitřnímu světu a 

k osobnímu hledání víry? 

 

Názorová jednotnost se zde objevuje zejména v souvislosti s tím, co může 

život v náboženské sektě dítěti za příznivých okolností poskytnout. Jedná se o: 

vědomí a prožívání určitého pevného řádu4, pochopení významu pracovitosti, 

poskytnutí prevence v oblasti experimentování s drogami, odmítání některých 

negativních společenských projevů – např. xenofobie a rasismu, jasná morální 

kritéria, všeobecný duchovní náhled na život a schopnost tolerance k různým 

odlišnostem (např. ve smyslu tělesného a duševního postižení). 

Některá společenství tak mohou být pro dítě svými konkrétními projevy 

přínosem - (společenství, která jsou postavena na morálnějších základech, na 

intenzivnějším mezilidském kontaktu, na podpoře, a tím poskytují svým členům – 

obzvláště těm, kteří to skutečně potřebují, řád a strukturu).   

V oblasti víry dítěte, resp. jejího osobního hledání v prostředí náboženské 

sekty, se oproti tomu vyskytují převážně názory inklinující k tomu, že dítě má ve 

sféře hledání vlastního světonázoru, případně náboženství, výrazně omezené 

možnosti. To se vztahuje zvláště k tomu, že v prostředí mnoha náboženských sekt 

(Svědkové Jehovovi, Církev Ježíše Krista Svatých Posledních dnů, Církev 

Sjednocení atp.) je víra prezentována jako danost a spíše určitá pevná soustava 

norem a pravidel, která se následně promítá do rodičovských postojů k dětem.  

 

Tato problematika dle mého názoru koresponduje s tím, jakým způsobem jsou 
obecně pojednáváni tzv. „zprostředkovatelé (náboženské) tradice“5 – tedy osoby, které 
dítěti předávají náboženskou tradici a nauku, ať už to jsou rodiče, jiní vychovatelé či 
učitelé.   

                                                

Tyto osoby mohou být definovány jako „nejistí zprostředkovatelé“, dále jako 
„jistí zprostředkovatelé“ (ideální forma, kdy výchova dětí probíhá především dobrým 
příkladem a náboženská dogmata jim nejsou vnucována) a konečně jako „příliš jistí 
zprostředkovatelé“, kteří se projevují výrazně autoritativně a tím zprostředkování 
kognitivních a emocionálních náboženských obsahů překážejí. V tomto případě splývá 
otcova a matčina vůle s vůlí Boží. Příliš jistí vychovatelé mohou dítě také ukázňovat a 
příliš silně ovlivňovat i ve světě jeho osobních představ a tak mu zabraňovat 
v samostatném vyzrávání. 

 

 
4 více na téma „řád“ viz výše, s. 93, 94.  
5 srov.: HOLM, N.G.: Úvod do psychologie náboženství. Praha, Portál 1998, s. 77-80.  
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„Je-li pojetí náboženství zcela určováno afektivní (a často negativní) vazbou vůči 
otci, matce či jinému příbuznému, mluvíme o afektivních antropomorfismech. Silní a 
nároční rodiče mohou svou výchovou ovlivnit pojetí Boha u dítěte natolik, že se u něj už 
nikdy nemůže ustavit osobní a jednoznačný vztah k Bohu, církvi a náboženství. Viděno 
psychologicky – zvnitřňování náboženství je silně ovlivněno způsobem, jak členové starší 
generace náboženství vyučují a jak přitom vznikají psychické zábrany. (…) Rodiče často 
natolik podrobují děti své vůli, že tím je zabarvena veškerá religiozita.“ 6 

 

 

6.4 Jakým způsobem se odráží autoritářská struktura některých 

nových náboženských hnutí (náboženských sekt) v pojetí dětství, postojích 

rodičů k dětem a v jejich výchově?  
 

Názory, vztahující se k této problematice, lze rozčlenit do dvou stěžejních oblastí 

týkajících se na jedné straně potřeby autority a řádu, jíž mohou 

některé náboženské sekty skutečně naplňovat, na straně druhé tlaku konvence, 

který v prostředí náboženské sekty do značné míry determinuje vše ostatní.  

 U autority a řádu narážíme na jejich zřejmou nezbytnost pro život 

každého člověka. To, co zde má (podle odborníků) určující vliv na budoucí 

„zdravou“ akceptaci rámce (řádu a autority) nabízeného konkrétní náboženskou 

sektou, je však předchozí přirozená integrace řádu poskytovaného milujícími 

rodiči do osobnosti malého dítěte.   

 Tento vnitřní řád (jeho přítomnost či nepřítomnost) následně determinuje 

přístup k vnějšímu řádu, k autoritě, náboženské nauce  a souvisejícím normám. Za 

příznivých okolností (resp. v případě dobrého a flexibilního vztahu s rodiči) tak 

může rámec dané náboženské sekty představovat pozitivní faktor – např. ve 

vývoji dospívajícího dítěte, které má obvykle silnou potřebu sounáležitosti 

s určitým světonázorem a hledá možnosti stvrzení své vznikající identity.  

 Tlak konvence a zvláště jeho projev, kterým je určitá rigidita výchovy, 

představuje (podle výsledků šetření) faktor, jenž se může dotýkat mnoha oblastí 

života dítěte. Náboženské sekty lze v některých ohledech vnímat právě jako 

prostředí, v němž tato konvence vzniká a dále se rozvíjí. Její rozšiřování 

(podněcované silnou autoritou, např. vůdcem) vytváří atmosféru, v níž jednotliví 

členové touží zejména po schválení. V takovém ovzduší se pak dítě může stát 

nástrojem rodičů právě v jejich snaze dosáhnout schválení. 

                                                 
6 HOLM, N.G.: tamtéž, s. 78. 
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 S tím související rigidita výchovy se může následně projevovat mnoha 

způsoby a dítě se tak stává jakýmsi „objektem limitů“, stanovených danou 

náboženskou sektou. Dochází k regulaci volby přátel, způsobu oblékání, zábavy i 

jiných prvků života, čímž se podstatně oslabuje možnost zažít určitou „volnost“, 

příznačnou pro období dětství. 

 

 

 6.5 Může vést život v náboženské sektě z hlediska dítěte k tomu, že je 

připraveno o své dětství s jeho specifiky a nuceno přejímat často neadekvátní 

role? 

 

 V souvislosti s touto otázkou se vyskytovala celková shoda v tom, že je 

třeba výrazné diferenciace mezi jednotlivými náboženskými organizacemi, jejichž 

spektrum je z tohoto hlediska značně široké. Pouze v jednom případě se vyskytl 

absolutní souhlas s uvedeným tvrzením. Všechny ostatní náhledy byly poměrně 

opatrné a poukazovaly zejména na důležitost postoje rodičů, který může mít na 

dítě ve výše uvedeném významu negativní dopad pouze v případě, pokud rodiče 

sami výrazně podléhají konkrétnímu učení a do výchovy promítají určitý 

fanatismus. Otázka ztráty dětství je tedy opět problematikou, do níž se promítá 

především to, do jaké míry zůstává jedinec a rodinná struktura autonomní a 

víceméně privátní  složkou náboženského společenství. 

 

  

6.6 Jak lze přistupovat k tvrzení, že některé náboženské sekty a jejich 

hlavní představitelé usilují o rozpad vztahů mezi rodiči a dětmi – i o rozpad 

rodiny jako takové? 

 

Zde se oproti předchozí shodě vyskytuje poměrně značná názorová 

roztříštěnost. Objevují se zde postoje (jednoznačně potvrzující takovéto 

zaměření některých náboženských sekt), jenž jsou podpořeny informacemi lidí, 

kteří se s „proti-rodinným“ působením konkrétní náboženské sekty sami nějakým 

způsobem setkali. 
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Dále se v tomto kontextu vyskytují i upozornění na časté ovlivňování 

širších příbuzenských vztahů, resp. na skutečnost, že je jim v některých 

případech programově zabraňováno. 

Za určitý názorový střed můžeme v této souvislosti pokládat náhled 

poukazující na odlišnost nauky a tím i podob rodinného společenství, které 

může být naukou samotnou do podstatné míry podporováno či naopak 

rozrušováno. I v takové náboženské organizaci, v níž je význam rodiny 

integrován do nauky, však může docházet k situacím rozkolu mezi rodiči a dětmi, 

vyvolanému např. neochotou přijmout (v některých případech) vnucovaný 

náboženský model. Právě tento typ rozpadu rodinných vztahů však jednoznačně 

poukazuje na určitou problematičnost prožívání dané náboženské nauky a s ní 

spojených požadavků.  

Názorem, uzavírajícím toto spektrum, je přesvědčení, že prezentované 

riziko rozpadu rodinného společenství v rámci některých náboženských sekt, není 

ničím jiným, než pouze proti-sektářskou kampaní, která šíří nepravdivé a 

zkreslené informace.  

Nutností tak opět zůstává pečlivé studium informací o konkrétní 

náboženské skupině, k níž se uvedené tvrzení v některých případech váže.  

 

 

6.7 Může patřit prostředí náboženské sekty k podstatným rizikovým 

faktorům, pokud jde o fyzické a psychické zneužívání dítěte? 

    

V souvislosti s touto otázkou se vyskytovaly názory, které převážně (více 

či méně opatrně) uznávaly, že prostředí náboženské sekty lze ve spojení 

s možným psychickým a fyzickým zneužíváním dítěte považovat za rizikový 

faktor.  

Tyto náhledy byly však většinou rozvedeny ve smyslu další diferenciace 

náboženských sekt, kdy některé mírou své uzavřenosti skutečně tendují 

k zanedbávání potřeb dítěte a k jeho možnému zneužívání, některé však působí 

přímo opačně a vedou své členy (i rodiče dětí) k určitým pozitivním morálním 

principům a k respektování potřeb dítěte. 

Rizikovým faktorem je zde tedy spíše jeden z charakteristických projevů 

náboženské sekty a tím je míra její uzavřenosti od okolního světa a běžného 
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života (a s ní související extremismus). Izolovanost dané náboženské sekty vede 

pak na jedné straně k tomu, že se dítě stává členem společenské menšiny se všemi 

negativními důsledky pro celý jeho příští život7, na druhé straně může být tato 

uzavřenost spouštěčem mnoha typů zneužívání dítěte a rovněž překážkou toho, 

aby se okolí o zanedbávání či zneužívání dítěte dozvědělo. 

 

 

6.8 Jaké právní mechanismy mohou být využity v případě, kdy děti 

v prostředí konkrétní náboženské organizace nějakým způsobem strádají? 

Jakým způsobem se v takové situaci řeší konflikt mezi osobními právy dítěte 

a právy rodičů?  

 
Nejfrekventovanější odpovědí na tuto otázku, bylo většinou konstatování, 

že by se měly využívat obdobné právní postupy jako ve všech jiných 

případech, kdy dochází k týrání a zanedbávání dítěte. Zmiňovanými materiály 

pak byla Všeobecná deklarace lidských práv a další konkrétní předpisy dané 

země.  

V souvislosti se situací na našem území by se dal využít zákon o sociálně-

právní ochraně dítěte. Konkrétní řešení daného případu je však vždy velmi 

složité.  

Jednou ze zřejmých komplikací, vztahujících se k této problematice, je 

obvykle konstatování spíše určitých „psychických dopadů“ na osobnost dítěte 

vyrůstajícího v dané náboženské sektě, které se velice těžko posuzují. Navíc se 

zde setkáváme s nepřipraveností soudců a sociálních pracovnic.  

Jako další a zcela zásadní problém se ukazuje to, že zde dochází ke 

konfrontaci mezi právy rodičů (právo a přání vychovávat dítě podle svých 

představ) a právy dítěte, které může být v některých případech danou výchovou 

poškozováno. V této konfrontaci tedy musí být následně zvažováno optimální 

řešení  pro obě strany. Obvykle se pak konfrontace vyvíjí směrem k rozhodování 

o tom, zda dítě z dané rodiny odebrat či nikoliv. Zde je pak třeba zvažovat, zda 

bude např. umístění dítěte do zařízení ústavní výchovy z jeho hlediska skutečně 

lepším řešením.  

                                                 
7 srov.: Život v náboženské sektě a jeho konfrontace se základními vývojovými proměnami 
dítěte, s. 103-107 („kognitivní konflikt“ a „konflikt vyvolaný skupinovým tlakem“). 
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Řešení podobné situace na Slovensku může být podloženo využitím 

paragrafu o „týrání svěřené osoby“, v němž je přesně specifikováno, jaké 

chování vůči dítěti nesmí být beztrestné. V rámci tohoto paragrafu je zmiňováno i 

psychické týrání dítěte.  

 

 

6.9 Lze považovat prostředí náboženské organizace, která vykazuje 

určité znaky náboženského „sektářství“ za ohrožující z hlediska přirozeného 

vývoje dětské osobnosti? 

 
 Ačkoliv převažovalo souhlasné zaměření odpovědí, vyskytovalo se 

zde ve vysoké míře rovněž zdůrazňování nutné diferenciace mezi jednotlivými 

náboženskými skupinami.  

 Pouze v jednom případě šlo o jednoznačný souhlas s otázkou a o 

konstatování, že náboženská sekta je pro dítě ve všech oblastech sociálního života 

nepřirozeným prostředím.  

 Další  názory se vyznačovaly opatrností a rozlišováním podmínek 

života v rámci té které náboženské organizace. Jako směrodatná kritéria byla 

nejčastěji uváděna: typ společenství, čas strávený v dané skupině a výchovné 

postoje rodičů.  

 Určitým „zastřešujícím“ kritériem by mohla být rovněž uváděná 

„intenzita“, v jaké má konkrétní náboženská sekta či rodiče formovaní jejím 

působením vliv na utváření osobnosti a postojů dítěte. Silná intenzita tohoto vlivu, 

která je přítomná zvláště v konvenčním prostředím některých náboženských sekt, 

vyvolává následně rigiditu výchovy a tím u dítěte do dalších let výrazně snižuje 

schopnost adaptace na změnu životních podmínek. 

 Jiným pojetím odpovědi na danou otázku bylo určité rozlišení spektra 

náboženských sekt na skupiny klasické („solidní“) a extrémní, které se vyznačují 

jak fyzickou tak ideovou uzavřeností, a mohou být tedy pro dítě skutečně 

rizikovým prostředím - (ve smyslu porušování základních lidských práv). I zde 

však zůstává podstatným působícím faktorem především postoj rodičů dítěte. 

 Snaha o překlenutí výrazné obecnosti otázky se dále projevila 

názorem, poukazujícím na obtížnost srovnání kvality hodnot přítomných v rámci 

určité náboženské sekty a hodnot ovlivňujících život ve většinové společnosti.  
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 V případě náboženských sekt nejde tedy primárně o vyřešení 

hodnotové otázky - (tedy  toho, jaké hodnoty jsou z hlediska dítěte a jeho vývoje 

„lepší“), ale spíše o přítomnost určitého konfliktu mezi konkrétní 

náboženskou sektou a širší společností, který sám o sobě může dítě v určitých 

vývojových fázích negativně poznamenat.  

  

Na základě výsledků šetření, i všech ostatních – výše uváděných údajů, lze 

vytvořit souhrn několika výrazných položek, které můžeme z hlediska míry 

„ohrožujícího“ vlivu prostředí náboženské sekty (na osobnost dítěte) chápat jako 

určující faktory: 

• Podoba náboženské nauky, způsob vnímání a praktického 

naplňování této nauky konkrétními členy (resp. míra nadřazenosti 

doktríny nad životy a potřebami členů) 

• Propustnost vnějších hranic náboženské skupiny - (vztah k lidem 

mimo náboženskou skupinu a k hodnotám přítomným v rámci širší 

společnosti) 

• Význam rodinného společenství v rámci dané náboženské 

organizace (autonomie rodiny) 

• Podoba vztahu mezi rodiči a dětmi - (míra ovlivnění tohoto vztahu 

danou náboženskou naukou a přítomnost / nepřítomnost autentického 

dialogu mezi rodiči a dětmi) 

• Celková míra rigidity prostředí a výchovy (kvalita a kvantita 

faktorů, kterými je limitován život dítěte – zejména pokud jde o oblast 

výchovy a vzdělání) 

 
Práci na tomto tématu nepovažuji zdaleka za vyčerpanou. Spíše se 

domnívám, že by byla vhodným uvedením do dalšího rozpracování. Nabízejí se 

zde související oblasti, např. pokus o kvantifikaci případů dětí patřících do 

náboženských sekt (v ČR) a provedení konkrétních kazuistik se zmapováním 

širších důsledků života v náboženské sektě - (např. možné důsledky pro 

pedagogy ve školách, kteří se s dětmi setkávají a mají tak zásadní podíl na jejich 

intelektuálním, emocionálním a sociálním vývoji).  

Za problematiku vybízející k následnému rozpracování považuji možnou 

komparaci konkrétního (nejen) výchovného prostředí rodiny integrované do 
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specifické náboženské skupiny (či náboženské sekty určitého typu) s „běžnou“ 

rodinou, jež do podobného společenství začleněna není.  

Dalším okruhem, jehož zpracování pokládám v kontextu s celou 

problematikou za určující, by mohlo být také přesnější rozkrytí jednotlivých 

mechanismů a faktorů, působících na výchovu a osobnostně/sociální vývoj 

dítěte v konkrétní náboženské skupině (případně náboženské sektě). 

 125



Závěr 
  

Zpracovávané téma považuji za oblast velmi bohatou a zajímavou, ačkoliv 

má v některých chvílích poněkud deprimující charakter. 

Domnívám se, že hlubokou touhu člověka, jejímž výsledkem může být 

právě vstup do určité náboženské sekty, lze zcela jistě pokládat za legitimní. 

Snaha vytvářet svůj vlastní „mikrokosmos“, jenž by se stal rámcem pro dospělého 

člověka i jeho děti, je pravděpodobně zakořeněna v samé podstatě lidského rodu. 

Co se však stane, pokud do této základní lidské touhy vstoupí prvek moci, který 

snahu o vytváření „pocitu domova“ a sounáležitosti se světem i vesmírem 

transformuje v soustavu víceméně povinných předpisů? Jakým způsobem může 

takové prostředí následně ovlivňovat děti a jejich psycho-sociální vývoj? 

 Uvědomuji si, že na tyto otázky jednoznačné odpovědi neexistují, neboť 

vše se (zvláště v kontextu s touto problematikou) odvíjí především od konkrétních 

lidí a jejich příběhů, které mohou mít konce šťastné, stejně jako tragické.  

 Mou snahou nebylo poskytnout jednoznačnou odpověď na otázku, zda lze 

považovat prostředí náboženských sekt z hlediska dítěte přímo za ohrožující. 

Množství proměnných, jež v tomto kontextu působí, je totiž příliš vysoké. Mým 

cílem bylo spíše položit si a řešit následující otázky: „Jak může konkrétní 

náboženská nauka proměňovat rodičovské postoje k dětem?“, „Jak může být 

působením náboženské nauky a vlivem náboženské sekty jako takové určována, 

případně limitována podoba rodiny?“, „Jakým způsobem mohou některé 

podmínky života v náboženské sektě vstupovat do vývojových proměn dítěte?“, 

„Co mohou tyto specifické životní podmínky ve vývoji dítěte způsobit?“, „Jakým 

způsobem můžeme nahlížet na  dítě, které od narození vyrůstá v prostředí 

náboženské sekty?“, „Existují faktory, které by mohly poukazovat na míru rizika 

přítomného v rámci dané náboženské sekty?“.  

 Nyní mohu už jen doufat, že se mi alespoň některé z těchto otázek 

podařilo pokud ne přímo zodpovědět, pak alespoň částečně rozkrýt a projasnit.  
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