„New Age“
Stručne o „Novom veku“*)
O celosvetovom hnutí „nový vek“ (New Age) vyšlo v poslednom čase viacero publikácií.
Aj ja sa ním zaoberám pomerne podrobne vo svojej knihe „Nový vek“ alebo koniec tohoto (Starého“) veku (informácie o nej nájdete na tejto webovej stránke – na stranách CENNÍK a ANOTÁCIE). V tomto článku preto nechcem zachádzať do podrobností; rád by som
iba veľmi stručne zhrnul základné znaky tohoto protikresťanského učenia – tie, ktorými
sa zásadne líši od kresťanstva. Pokladám to za potrebné preto, lebo niekoho by možno
mohla ľahko oklamať terminológia predstaviteľov tohoto hnutia; obsahuje totiž často výrazy
používané kresťanmi (dokonca také, ktoré sa nachádzajú v Biblii, i keď, pravdaže v inom
význame, alebo súvislostiach). Človek nedostatočne informovaný by sa teda mohol domnievať, že tu ide iba o nejakú novú kresťanskú denomináciu („modernejšiu verziu“ kresťanstva).
Hneď na úvod treba povedať, že v rámci New Age existuje niekoľko smerov, medzi ktorými sú niekedy značné rozdiely (v učení i praxi). To však nie je nič mimoriadne; veď napr.
ani kresťanstvo nie je v učení a náboženskej praxi jednotné: porovnajme si len napr. tri jeho
hlavné smery – ortodoxný (pravoslávny), rímsko-katolícky a protestantský; okrem toho sú tu
stovky denominácií a siekt, ktoré sa hlásia ku kresťanstvu, ale učením i praxou sa navzájom
často značne líšia. A podobne je to napr. aj v islame, budhizme a iných svetových náboženstvách. Predsa však každé z týchto náboženstiev obsahuje isté základné znaky, ktorými sa
odlišuje od ostatných veľkých náboženstiev, a ktoré sú spoločné všetkým jeho „odnožiam“
(aj keď sú možno nie vždy rovnako zdôrazňované alebo interpretované).
Podobne je to aj s New Age, ale názorová „pestrosť“ v tomto hnutí je oveľa väčšia: patria k nemu napr. vyslovení ateisti, pohania, ale aj takí, čo si zachovali zlomky svojho pôvodného monoteistického (kresťanského, židovského) náboženstva; New Age je totiž typickým
synkretickým (t.j. z rôznych nesúrodých prvkov pozliepaným) názorovým hnutím. Niektoré
znaky sú však spoločné všetkým odnožiam hnutia – takými sú prvé tri z nižšie vymenovaných znakov (ostatné sú vlastné iba niektorým smerom):
1. Učenie o reinkarnácii (o prevteľovaní, o tzv. „minulých životoch“). Toto učenie je prevzaté z pohanstva, konkrétne z budhizmu a hinduizmu (i keď v New Age je trochu modifikované). Takéto predstavy sú kresťanstvu (v akejkoľvek ich podobe) absolútne cudzie. Preto
ak napr. niekto hovorí, že „niečo prežil (alebo niekým bol) v minulom živote“, celkom isto nie
je kresťanom.
2. Učenie o evolúcii. New Age v podstate prevzalo „teóriu“ neslávne známeho jezuitu –
darvinistu Teilharda de Chardina (1881-1955), ktorý evolučnú teóriu aplikoval aj na „vývoj
duchovný“ (ten by podľa neho mal skončiť v akomsi „bode omega“); de Chardin hovorí
Podrobnejšie o hnutí New Age píšem v knihe „Nový vek… alebo…“ Informácie o nej nájdete na
tejto webovej stránke (na stranách CENNÍK a ANOTÁCIE).
*)
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dokonca aj o „vývoji boha“ (môžeme si domyslieť akého „boha“ mal na mysli tento „kresťanský vedec“, keď vieme, že ten Boh, v ktorého veria kresťania, je od vekov naveky stále ten
istý, nepremenný). Kresťania tiež vedia, že všetko čo Boh stvoril, bolo dobré; iba neskôr (po
páde človeka) došlo následkom hriechu k prerušeniu spojenia s Bohom s následnými negatívnymi dôsledkami – „vývoj“ ľudského ducha teda nemal a nemá „progresívny trend vývoja“, ale naopak (pozor: teraz nehovoríme o úrovni a množstve vedeckých poznatkov, ktoré
sa v priebehu času, celkom pochopiteľne, hromadia, nehovoríme ani o technickom pokroku,
ale o všeobecných vlastnostiach a schopnostiach človeka v oblasti telesnej, duševnej a
duchovnej!).
3. Zvláštny „optimizmus“ súvisiaci s tým, čo bolo uvedené v bode 2.: „evolúcia ducha“
má vraj priviesť ľudstvo k „vyššej úrovni existencie“, kedy sa uvolnia „netušené (priam „božské“) možnosti ľudského potenciálu“; k tomu „zbožšteniu“ majú ľudia dospieť sami (bez
pomoci Boha). Kresťania však vedia (na základe biblických proroctiev), že perspektíva
hriešneho sveta je úplne iná.
Zmienené názory a ich postupné šírenie medzi často nič netušiacimi ľuďmi (médiami,
školami, niektorými „umelcami“, „popularizátormi vedeckým poznatkov“ atď.), čoho sme
dnes svedkami, priniesli už mnohé negatívne dôsledky (hlavne v krajinách tzv. „západnej
civilizácie“). Napríklad s vierou v „neobmedzené možnosti človeka“ (bez Boha) súvisí enormný egocentrizmus, ktorý je hlásaný rôznymi smermi v psychológii, pedagogike, umení.
Jeho plodmi sú: sebectvo vo vzájomných medziľudských vzťahoch, postupné vyhasínanie
citu spoločenskej solidarity (ktorá je založená na kresťanskej láske k blížnemu) a presadzovanie „darvinovského“ princípu „iba silnejší má právo na život“ v každej oblasti (súčasťou
toho je okrem iného aj tolerovanie, či dokonca legalizovanie okrádania slabších silnými);
ďalej je to presadzovanie tzv. „sexuálnej slobody“ (so všetkými dôsledkami, vrátane AIDS) a
celkový úpadok morálky.
4. Spojenie s „duchmi“ – tzv. „channeling“ (duchovná komunikácia) prostredníctvom médií („channelov“). Má to veľa spoločného so špiritizmom (i keď v New Age sú praktiky tejto
komunikácie, a najmä dôvody, pre ktoré sú konané, ešte absurdnejšie ako u špiritistov).
Pokusy o komunikáciu s duchmi sú však Bohom (máme o tom doklady na viacerých miestach Biblie) prísne zakázané.
5. Okultizmus, ezoterika. Sem patrí vlastne už aj vyššie zmienená „komunikácia s duchmi“, ale okrem nej sú tu aj mnohé ďalšie okultistické predstavy a na nich založené praktiky.
Často sa napr. hovorí o tzv. „kozmickej energii“ (čo síce naoko vyzerá racionálnejšie, „vedeckejšie“, ako reči o „stykoch s duchmi“, ale je to v podstatne to isté). Patria sem aj rôzne
druhy veštenia, čarovania, „zázračného uzdravovania“ (niektoré druhy tzv. „alternatívnej
medicíny“, ako je napr. tradičná akupunktúra, homeopatia, „liečba pomocou kozmickej energie alebo biologického magnetizmu“ a pod.), a tiež všetko, čo má pôvod v rôznych pseudovedeckých učeniach (ako je napr. astrológia, numerológia a mnohé ďalšie, dnes veľmi
rozšírené formy podvodného podnikania, založeného na zneužívaní dôverčivosti neinformovaných ľudí). Niektoré z týchto praktík patria do skupiny „čarovania“ (Bohom výslovne
zakázaného), iné sú obyčajným podvodom (ktorý tiež nemá miesto nielen medzi kresťanmi,
ale v žiadnej spoločnosti, ktorá rešpektuje morálne normy).
6. Novopohanstvo. Rôzne jeho formy, najčastejšie je to znovuoživovanie keltských, germánskych a slovanských pohanských kultov a mýtov. Ale môžeme sa stretnúť aj s tými
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najprimitívnejšími formami pohanstva (ako je animizmus, šamanizmus, viera v bájne, či
dokonca rozprávkové bytosti, ako sú víly, škriatky a pod.); často sa tiež hovorí o duchu (nie
o duši, ale o duchu!) zvierat, rastlín, stromov, ba dokonca neživých predmetov. Uctievajú sa
rôzne pohanské božstvá, medzi nimi „matka zem“. O takéto predstavy sa opierajú napr.
viaceré tzv. „ekologické hnutia“ (činy mnohých „ochranárov“ nie sú motivované ničím iným
ako takýmito pohanskými predstavami). Uctievanie ženského božstva („bohyne) je zasa
v pozadí niektorých „feministických“ hnutí. Aj mnohí (i keď nie všetci) vegetariáni, a najmä
tzv. vegáni, odmietajú živočíšnu potravu nie zo zdravotných, ale čisto z náboženských
(pohanských) dôvodov.
Veľký vplyv na šírenie myšlienok učenia „New Age“ majú hlavne spisovatelia a politici.
Najmä tí prví prostredníctvom kníh a filmov, televízie, internetu a pod. ovplyvňujú milióny
ľudí. Takýchto „umelcov“ sú tisícky; spomeňme si tu aspoň niektorých, tých najznámejších:
Mac Leanová, Marilyn Fergusonová, u nás populárny Daniel Brown (autor Da Vinciho kódu), J. K. Rowlingová (autorka „slávneho“ Harry Pottera) a mnohí iní. V súčasnosti sme
priam zavalení literatúrou a filmami s tzv. „mysterióznou“ tematikou (ide tu vlastne o popularizovanie rôznych foriem okultizmu), často sú tiež líčené kontakty (alebo boje) s „mimozemšťanmi“ (aj „ufológia“ sa stala súčasťou učenia hnutia New Age). Politici sa zase činia
v inom smere – najviac presadzovaním rôznych foriem „globalizácie“. Pritom im zďaleka
nejde iba o proklamované ekonomické výhody a „zbližovanie národov“, ale najmä o vytvorenie podmienok pre „zglajšaltovanie“ ľudstva a následné indoktrinovanie novou „celosvetovou“ ideológiou („náboženstvom“). Taká jednotná ideológia (sen všetkých diktátorov) má byť
predpokladom bezproblémového vládnutia (ovládania „más“) a politicko–vojenská globalizácia – jedno rozhodovacie centrum („hlavný štáb“) plus obrovská vojenská sila („medzinárodné jednotky“, pozostávajúce z veľmi dobre platených žoldnierov a vyzbrojené najvyspelejšou technikou) – majú zase spoľahlivo zabrániť akémukoľvek prejavu opozície.
Kto pozná biblické proroctvá, vie, že tu nejde o nič iné ako o prípravu na prevzatie moci
vládcami (nazývanými v poslednej knihe Biblie „šelmami“ zo zeme a z mora), ktorí prídu na
scénu na konci tohoto veku. Záver tohoto („starého“) veku je podľa biblických proroctiev
úplne iný, ako predpovedajú ideológovia a učitelia „Nového veku“ – oni (práve oni!) nemajú
najmenší dôvod na „optimizmus“.
Po posledných dňoch tohoto veku (po dočasnom „triumfe“ antikrista) totiž nenastane nimi očakávaný, ružovými farbami líčený „nový vek“, v ktorom budú „bohmi“ oni sami, ale
príde súd jediného pravého Boha. Ako pre koho tento súd dopadne, závisí od Božej milosti.
Ale či môžu v ňu dúfať tí, ktorí vedome zavrhli Boha, odmietli Ním ponúkanú pomoc, cestu,
ktorou je Boží Syn a po ktorej by sa mohli vrátiť k svojmu nebeskému Otcovi, svojmu Stvoriteľovi, ale i Sudcovi?
M. B. Benjan
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Darček pre Vás:
D
Deessiiaattkkyy ppuubblliikkáácciiíí zzaaddaarrm
moo
Radi by sme Vás upozornili, že teraz máte možnosť si pozrieť
a gratis („free“) stiahnuť desiatky dokumentov v elektronickej
podobe – vo formáte PPS („prezentácie“) a v PDF (články,
fakty, úvahy). Stačí jednoducho kliknúť na názov zvoleného
dokumentu v zozname, ktorý nájdete po zvolení voľby
„mimoknižné publikácie“ (v sekcii „Prejsť na:“) na webstránke:
www.knihy-benjan.sk
Ide o originálne publikácie s mnohými (často málo známymi)
faktami o pravde, poznávaní, ale aj o lži, podvádzaní a
manipulovaní; o vede a viere; s faktami a úvahami o svete,
o Bohu, ale i o Vás. V mnohých pps dokumentoch
(„prezentáciách“) tiež nájdete unikátne fotografie a krásne
melódie.
Okrem toho na tejto web-stránke nájdete PONUKU KNÍH,
kde je vyše 20 titulov, ktoré si môžete objednať a ktoré nikde
okrem u nás (a v internetovom kníhkupectve MARTINUS.sk)
nedostanete. O knihách si tu môžete prečítať podrobné
informácie – nielen o ich rozsahu, formáte, cene a špeciálnych
zľavách, ale aj o ich obsahu (t.j. anotácie); z niektorých z nich
sú dokonca k dispozícii aj ukážky (úryvky).
(Pozn.: ak ste túto informáciu dostali e-mailom, nemusíte
otvárať váš prehliadač, stačí jednoducho kliknúť na tu uvedenú
webovú adresu, t.j. na: www.knihy-benjan.sk ).
So srdečným pozdravom
MBKB
mb@knihy-benjan.sk

