S čerty nejsou žerty. I kdyby si říkali guruové. Důvěřivé dámy
hledaly tantru a gurua. Co nalezly?
Karel Funk

TANTRICI JÁSEJTE. SLAVNÝ GURU SE DOSTAL AŽ DO
TELEVIZNÍCH ZPRÁV.
JÍM VYVOLENÉ DÁMY MĚLY MOŽNOST PROŽÍT PRIVILEGIUM INTIMNÍ "TŘI DNY S JÁROU" ZA CENU 103 000 KČ. BYLY NA TO
FRONTY.

K níže vedenému článku na internetu:
Jak krásný mladík, jak jiskrný pohled. Až uhrančivý.
Podobně jako kdysi guru Dvorský (alias Emanuel), též stíhaný. Podobně jako
ti, kteří na Oshově dynamických meditacích hromadně znásilnili jednu (jen
jednu?) účastnici. Podobně jako některé účastnice týdenních kurzů tantry v
Chorvatsku pod vedením té či oné dámy-gurua, které neměly před
znásilněním úniku. Podobně jako...
Ale nejde jen o mužné guru a o násilí na těle. Bezpočet kurzů apod. znásilňuje
duši. Zejména jsou to kurzy, hýřící úžasnými pojmy jako Andělé,
odblokování, energie, vibrace, čistění karmy, obrat Země k duchovnu apod.
Zde se naši guruové a přednášející rychle inspirovali ze Západu, ba v řadě
bludů ho předehnali. Snad i ve vznešených nátěrech. Ale ani oběti, o kterých
bude níže řeč, se sem nedostaly náhodně. Přinejmenším nehledaly pravdu a
její souvislosti, nezajímaly se poctivě o náplň kurzu, ale chtěly jen vlastní
prospěch.
Kdysi jsem se ve své knize Od křiku v sobě k šepotu v chrámu opřel o
informaci dr. Zdeňka Váni o zážitku německého novináře A. Eltena, jenž
popisuje zážitky v ášramu Bhagvana – Osha v Púně, které osvětlují podstatu
jeho duchovního školení. Připojím tuto zkušenost na konec za následující
článek, uveřejněný na internetu 28. 7. 2014. Nejde o nic výjimečného, podobně
probíhaly mega-seance Sri Chinmoje a dalších kočovných guruů včetně
masových "uzdravovatelů Ježíšem" ve sportovních halách.

Za odháčkování dívek hrozí guru Járovi až
dvanáct let, před spravedlností prchá
Guru Jára alias nadsamec Óm, muž vyvolený, předurčený k odháčkování. Těmito
výrazy se častoval a častuje třiačtyřicetiletý Jaroslav Dobeš z Petrova na Slovácku, který
již od roku 2004 podle obžaloby veřejně znásilňoval mladé dívky na svých seminářích
esoterické školy Poetrie.
Krajský soud ve Zlíně v pondělí otevřel kauzu, ve které řeší případnou vinu nejen
Dobeše, ale i jeho blízké spolupracovnice a spolupachatelky, čtyřicetileté Barbory
Pláškové ze Zlína. Oběma hrozí nepodmíněný trest ve výši pěti až dvanácti let.
Podle obžaloby měli ve spolupachatelství znásilnit osm mladých dívek. Guru Jára je
navíc obžalován i za pomluvu, když v roce 2009 rozvěsil v Benešově letáky proti své
bývalé lektorce pracující v té době v benešovské nemocnici.
Na těchto plakátech lživě uvedl, že měla lékařka způsobit smrt jednomu svému
pacientovi. Žena poté musela z nemocnice odejít. Dobeš ani Plášková se k soudu
nedostavili. Již dlouhé roky pobývají v jihovýchodní Asii. Proces je s nimi veden jako s
uprchlými.

Nic bližšího o obžalované dvojici nevědí ani jejich přidělení obhájci. „Nevím, kde se
nachází můj klient, nekomunikuje. Neznám proto ani jeho názor,“ sdělil Dobešův
obhájce Libor Knot.
Pomáhaly lektorky
Dobeš dívky podle obžaloby ve vybraných objektech zneužíval v jejich pozměněném
stavu vědomí, do kterého je dostávaly jeho lektorky holotropním dýcháním a drážděním
citlivých míst. Poté na nich měl vykonat soulož.
Guru Jára „odháčkoval” několik dívek i v jednom z rodinných domů ve Zlíně, který
patří jeho přátelům.
„Nevěděla jsem, co je odháčkování. Nemohla jsem se pohnout, měla jsem křeče a
svědění v prstech. Bolelo to. Dělala jsem, co říkal,“ uvedla jedna z dívek.
Další ve čtené výpovědi hovořila obdobně: „Fyzicky jsem byla ve stavu úplného
vyčerpání. Nedávali nám na semináři příliš najíst ani napít, spali jsme jen málo. Ležela
jsem na zemi v tričku a kalhotkách. O tom, co se ve skutečnosti dělo, jsem neměla tušení.
Myslela jsem si, že ten tlak byl způsobený krystalem, který mi Dobeš zasunul do vaginy.
Až později jsem se od Barbory Pláškové dozvěděla, že nešlo o krystal, ale o znásilnění.
Byla jsem z toho v šoku,“ uvedla další z dívek.
Intimní očista

Takzvané odháčkování mělo podle Jaroslava Dobeše znamenat intimní energetickou
očistu dívek od minulých vztahů, která podle něj vychází z tantrické nauky. Ženám
tvrdil, že jejich problémy jsou způsobené háčky, které v nich zanechali jejich bývalí
partneři a které jim následně neumožňovaly plnohodnotný partnerský život.
O tom, jak ale jednotlivé žačky bude odháčkovávat, se mnoho z nich dozvědělo až při
samotném sexuálním aktu, který byl vyvrcholením několikadenního semináře.
Aleš Fuksa, Právo
Tolik internet.

Z knihy KF Od křiku v sobě k šepotu v chrámu.
Žáci sedí kolem gurua ve skupinové meditaci. Bhagvan se upřeně zadívá na Eltena a
přikáže mu zavřít oči. Pak přitiskne palec mezi jeho oči a druhou rukou zvedne jeho
ruce. Elten má pocit proudění jemné, teplé energie. Vidí se na louce, plné rozkvetlých
jarních květů. Bezděčně začne hlouběji dýchat a kývat se dopředu a dozadu. Cítí se
velmi dobře a přeje si, aby tento stav setrval. Probudí ho až Bhagvanův hlas, který ho
volá zpátky. Vrací se jako omámený na své místo a natáhne se na zemi. Bhagvan mu
důrazně sděluje, že nyní je osudově rozhodnuto, že jeho místo je od nynějška u něho.
Z tohoto přijímacího ceremoniálu je patrno, jak je sugestivně ovlivněna vůle
západního člověka, který si uvědomuje prázdnotu svého intelektuálního života a touží
po existenciálních zážitcích a přímých zkušenostech. Ocitá se však v prostředí, které
neprohlédá a kde se cítí být vydán neznámým silám. Je tím vlastně hypnotizován ještě
před vlastní hypnózou magickým nimbem gumovým, který tlumí, ba vymazává jeho
vlastní vědomí. Vlastní chtění a chápání (dnes bezpodmínečně nutné pro další vývoj) je
zcela umlčeno a jeho místo zaujímá vůle guruova. Každý jeho výrok, byť zcela
nesmyslný, je pak prožíván jako projev nejvyšší moudrosti.
To, co Elten v Radžníšově ášramu prožil, nazývá ,,strojem na ničení ega", tj.
obyčejného vědomí já: toto zničení ega se však neděje proto, aby člověk vystoupil ke
svému pravému, vyššímu já, ale aby se vytvořila prázdnota, do níž pak vstoupí
skupinové já Radžníšovy obce. Během svého pobytu v Púně Elten pochopil, že jeho
iniciace vyžadovala totální podrobení se Bhagvanovi, nahrazení vlastního já mediálním
já Bhagvanovým. Extatické zážitky rajské blaženosti jsou tu možné jen za cenu smrti
vlastního ega. Mistr je jakýmsi médiem, skrze něž mohou proudit anonymní síly do žáků
a vyvolávat v nich extatické, orgiastické skupinové zážitky, plné rajských květů - jakási
psychická droga. To vede nakonec k tomu, že žák ztrácí schopnost se orientovat
vlastním úsudkem ve skutečnosti. ,,Spolu s já mizí pomalu potřeba rozlišovat mezi
dobrem a zlem," říká Elten. „Všechno je o.k., neboť všechno je částí existence. Je-li
rozrušena dualita, odpadá všechna kritika."
Tento příklad, uváděný dr. Váňou, je typický pro řadu ostatních guruů, i když
používají třeba jiné metody. Společné jsou jim však meditační a jiné praktiky, sloužící k
oblažujícím pragmatickým účelům, které však s cestou k Bohu nemají pranic
společného. Je to jen zamotávání se do dalších, tentokrát okultních sítí, mnohem

nebezpečnějších, než je prachobyčejné sobectví prachobyčejných lidí v prachobyčejných
poměrech.

