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Ženy kolem Jaroslava Dobeše, co si říká ÓM NADSAMEC a jehož duchovně tělesnou činnost vyšetřuje policie, mi
doporučily, abych poslal jejich guruovi nechat osouložit svou manželku. Parta Dobešových fanynek, většinou
guruem sexuálně využívaných, se zcela odtrhla od reality a založila nestoudnou sektu rejžující pro Dobeše peníze a
verbující mu nové sexuální otrokyně.

To se mi líbí Buďte první mezi svými přáteli, kterým se to líbí.

 

VÍTEJTE V TAJEMNÉM a kontroverzním světě fotografa Jaroslava Dobeše (z hesel na webech)

 

Otevřel jsem e-mail a fakt se i po těch letech praxe divil: „Četli jsme Váš poslední článek v Reflexu č. 16 o Kámasútře a vychládání
sexuálního libida v manželském vztahu. Rádi bychom Vás upozornili, že tento jev může mít přímou souvislost se vztahem s dívkou
s předcházejícím divokým sexuálním životem. A samozřejmě i arttantrickými háčky, které jste tím pádem na sebe navázal. Pro Vaši
ženu by bylo velmi vhodné odháčkování od pana Jaroslava Dobeše, nebo alespoň naučení pár základních arttantrických technik
pro zamezení odtoků této důležité životní energie. Kámasútra v tomto případě vůbec nepomůže. Přesto nás Váš článek o
Kámasútře zaujal, neboť je dobře, že se o tematice sexuality otevřeně píše. Navíc se úzce dotýká připravované knihy pana
Dobeše, která se sexem a tantrou explicitně zabývá. Zveme Vás proto na setkání EXHIBICE GURU JÁRA 2011 – premiéra
nejnovějších ASTROFOCUS( R) koláží v České republice. Za organizátory Exhibicí Guru Jára 2011 Ing. Arch. Magda Holá“

 

Vzhledem k tomu, že jsem fenomén gurua Járy v minulosti studoval, vím, co v hantýrce jeho následovníků znamená „odháčkovat“.
Znamená to nechat se od Nadsamce Óm osouložit. A začalo mi vrtat hlavou, kdo je tak neuvěřitelně nestoudný – či pomatený –, že
si dovolí poslat někomu e-mail, že žena toho adresáta potřebuje ošukat od jejich Jardíka.

 

KDO JE NADSAMEC ÓM

Lepší nežli v bance je investice do umění Óm nadsamce! (z hesel na Jardíkových webech)

 

Na některých kolážích, na nichž se objevují fotky gurua Járy, vidíme malého Jardíka, asi čtyřicetiletého chlapíčka nevelké postavy
v kulichu, s řídkou bradkou a vyjeveným výrazem, kterého bych ohodnotil nejspíše slovem tajtrlík. V takovém hodnocení jeho
osobnosti se utvrdíte, když si přečtete něco z jeho mouder: „První sex s novou partnerkou je tantrickým zasvěcením Velekněžkou,
po něm končí dominance tantrických sil radostného duchovního setkání dvou mikrokosmů, které začnou po prvním průniku
uvolňovat místo karmě vztahu, ta začíná skrze zplozené dítě anebo tantrický háček, který byl k jeho zplození určen.“

 

Jde o standardní new age mix indických filozofií v evropsky popovém hávu. Když nahlédnete podstatu Jardíkova učení, podivíte se
nad jeho jednoduchostí: Kořenem všeho utrpení jsou sexuální háčky, jež v ženách zůstaly z předchozích nepodařených vztahů.
Tyto háčky jsou pozůstatkem negativních partnerských energií a ženy je mají v pochvě. Odstranění těchto háčků je klíčem k
veškerému lidskému štěstí. Háčky se odstraňují několikastupňovým tantrickým cvičením, kde na začátku je kurs (placený) a na
konci u vyvolených žákyň pak odháčkování nástrojem nejpovolanějším, totiž guruovým penisem. Jinak řečeno: pošuk nabízí
placený sex.

 

Jardík podle jeho oficiálního životopisu v roce 1989 emigroval do Itálie, tam po dvou letech v poustevně dosáhl satori a od té doby
cestuje po světě. V Asii čerpá svá duchovní moudra a v Evropě pak penisem tato naučená moudra předává trpícím žákyním.
Třináct let pořádal nejprve po Moravě, pak po celé republice setkání, kursy, besedy a odháčkovávací obřady. Shromáždil kolem
sebe řadu oddaných žen i mužů. Sepsal a vyprodal řadu duchovních knih. Před dvěma lety se na Internetu začaly objevovat
výpovědi jeho nespokojených žákyň, až guru vzbudil pozornost médií i úřadů.

 

ŽÁDNÉ TVÁŘE, JEN PENISY!

„Co jiného než sex může být kontakt surfera coby penisu, který jezdí po energii vlny coby pochvy, než sexuální spojení
transformovaného ega s nekonečnou masou energie vody.“ (z Jardíkových výroků na webu)
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Nespokojené žákyně, jež se cítí poškozené Jardíkovým tělesným duchovnem, shromáždily na adrese www.poetrie.estranky.cz
spoustu skutečně pikantních detailů o kázáních povedeného gurua. Když si je přečteme, pochopíme, že podobně by uměl kázat
dharmu každý čtenář mužského pohlaví.

 

„Jsem bývalá lektorka. Nejsem ani blondýna, ani mladá, ani modrooká. Tehdy se to ještě nemuselo. Zato jsem zažila ,odháčkování‘
a byla jsem i na akci, kde Jára odháčkovával dívky hromadně. Ani jedna z nich předem nevěděla, do čeho jde, bylo jich tehdy asi
deset. Byly uloženy do tmy. Hrála hlasitá hudba. Každá dostala k sobě jednu ženu-dívku, která ji střídavě hladila na prsou a v
rozkroku. Trvalo to dlouho. Dívky byly bez sebe, dostaly se do změněného stavu vědomí. A pak přišel Jára – místo kalhot měl
okolo sebe omotaný nějaký kus látky –, běhal od jedné k druhé, podle toho, která měla zrovna ,nejlepší energii‘. My, co jsme
seděly u těch dívek a staraly se o to, aby byly k odháčkování dostatečně použitelné, jsme se nedívaly napravo ani nalevo.
Ostatně, nebylo skoro nic vidět, byla tma. Polovina z těch dívek byla druhý den vyděšená, zmatená. Nevěděly, jestli se jim to, že s
nimi v noci souložil Jára, zdálo, nebo to byla pravda. Chodily se nás ptát, nechápaly to, nevěděly, proč a co se to stalo.“

 

Jiná – prostá žákyně – popisuje své duchovní zasvěcení takto: „,Lehni si a zavři oči! ‘“ Klepala jsem se strachy, ale poslušně jsem
dělala vše, co Jára řekl. ,Představ si, že je to penis. Takovej, jakej jsi ještě nikdy neviděla!‘ Vrazil mi palec do pusy. ,Představ si to
víc!‘ Prudce do mě vnikl. ,Vzdychej!‘ U toho nás Bára s další studentkou osahávaly. Ani jsem nevěděla, koho jsou to ruce. ,A teď
jinej! ‘ rozkázal, vyndal mi palec a znovu mi ho tam vrazil. ,Větší! ‘ ,Je jich víc!‘ Chtěla jsem křičet bolestí, ale přes palec to nešlo.
,Zapomeň na tělo! Představ si jenom ty penisy! Žádný tváře, jenom penisy …,‘ šeptal mi Mistr do ouška, které mi předtím málem
prokousl. Moje vzrušení dosáhlo bodu frigidity, když jsem se šla odklidit s podrápanými a fi alovými zády od jeho rukou do
koupelny. Zatímco jsem seděla nahá u záchodu a snažila se tu skvělou energii zpracovat v šišce, obcoval s další studentkou.“

 

JARDÍK DNES

Zajeďte si do Habeše pro vlastní fotku od Dobeše! (z hesel na Jardíkových webech)

 

Krátce poté, co se na webu objevily první výpovědi dívek, jimž se odháčkování nelíbilo, začala se o společenství zajímat policie,
Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). Prý ale policie sledovala skupinu už někdy od roku 2007. Vyšetřují Dobeše
pro podezření z pohlavního zneužití žákyň. Proběhly i razie, které sami členové společenství vysvětlují jako útok státu: „Vzpomínky
tantrika sahají na velmi vysoká místa soudnictví a státních orgánů. A tak spousta lidí si nepřeje slyšet pravdu. Přes morální a
náboženské násilí, které trvá již několik let, jsme si dovolili vydat tyto texty, které jsou nejenom slovem, ale i fotodokumentací. Ale
krátce po vydání 1. dílu Vzpomínek tantrika vtrhly silové složky s naprosto nesmyslným, směšným, trapným vysvětlením do bytů
všech členů redakce a zabavily jim všechny fotografie, laptopy, deníky … členy redakce pak psychologicky týrali. Dnes už jsme
všichni v pořádku, ale zdroje nám navráceny nebyly. Přesto kopie fotografií a deníku jsou uloženy ve třech zemích, tedy se
nemusíte obávat, že přijdete o své duchovní i historické informace.“

 

Guru Jára se uchýlil – samozřejmě studijně, učí se tam nejspíš další kousky s penisem – mimo republiku a vyšetřování stojí. V
posledních týdnech však začaly jeho oddané pořádat mítinky jako ten, na němž jsme byli v Brně. Proběhly už v Olomouci a chystá
se i pražský. Nemám informace zevnitř, kolik peněz Járovi ženy vydělají, ale na serveru poetrie.estranky.cz najdeme zajímavý údaj:
„Propočítat si jeho měsíční příjmy je jednoduchá záležitost. Všechny jsou založeny na aktivitě lektorek: prodeje školních skript,
audiokazet, tarotů, koláží, fotek, a především vstupné ze seminářů. Tohle jsou také hlavní kritéria určující, jak úspěšná lektorka je
(všimněte si celé duchovnosti založené čistě na přílivu do Dobešovy kapsy). Neboť nejlepší je jen ta, která přináší Dobešovi
nejvíce peněz. Dohromady zhruba přes 160 tisíc korun českých měsíčně.“

 

DUCHOVNÍ PROSTITUTI V INDII

Astrofocus je materializace osudu, v níž je abstraktní vize horoskopu prostřednictvím díla umění zhmotněna do existence. (z hesel
na Jardíkových webech)

 

Když se zamyslíme nad oficiálním mýtem kolem gurua Járy, který říká, že své duchovní dovednosti pochytil v Asii, dojdeme k
závěru, že to nejspíše bude pravda. Zatímco v Evropě je mužská prostituce z diskursu, jímž na gender role nahlíží evropská
tradice, v podstatě cosi nežádoucího, v Indii, kde jsem řadu měsíců pobýval, jsem se setkal s opakem. Namátkou můžu jmenovat
své dva tamní kamarády, kteří se oba alespoň částečně živili penisem.

 

První z nich byl Šivánand, hinduistický mnich žijící na ghátu – nábřeží – svaté řeky Gangy ve svatém městě Váránasí (Benáres).
Dnes by mu mohlo být mezi šedesátkou a sedmdesátkou, v době, kdy jsme spolu na ghátu sedávali, měl mezi čtyřiceti a padesáti
a byl na vrcholu svých mužských sil. Byl to sošný narcista jiskrných černých očí s hřívou mohutných dredů, vždy ladně
upravených, s náramky na rukou a vkusně oblečený do červeného hábitu mnichů Bohyně. Poskytoval – podle všeho za velmi
přijatelné ceny – západním turistkám duchovní a často i tělesné služby. Ony mu za to, jak je mnichům v Indii zvykem, platily. Když
jsme se skamarádili, ukazoval mi fotografi e dívek, jež za ním jezdí z celého západního světa. Měl jich dvě tašky, a když jsem si pár
fotek prohlédl, pochopil jsem, že to, čím se Šivánand živí, je těžká práce. Ty holky byly šeredné a většinou i tlusté.

 

Šivánand sám sebe chápal jako normálního šizunka, jako součást turistického průmyslu a ty duchovní řeči, které svým klientkám
tlačil do hlavy, bral hodně s nadhledem.

 

Ještě jiný příklad duchovní prostituce jsem viděl v tibetském klášteře, kde lama Tenzin Namgyal, s nímž jsme vypili (on) a vyhulili
(já) nejednu láhev a pěkných pár gramů, byl buddhistický mnich nejstarší školy tibetského buddhismu, která je v něčem hodně
blízká zenu, a tak svým klientkám, jež za ním rovněž z celého světa jezdily za útěchou a doslova mu vnucovaly peníze, ani nic
nevykládal, jen je ve své pohodlné klášterní cele šukal a čekal, až jim ta dharma, Velké poznání, skrze jeho penis dojde sama. Tak
pracuje zen – nepoučuje. Ani Tenzin se nepovažoval za nic duchovního (ale ani za vydržovaného, on normálně fungoval jako
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produkce kláštera) a to, že své žákyně hobluje, rozhodně nenazýval šířením dharmy. Přesto mohl tento způsob obživy Jardík
pochytit právě tam, je v Indii běžný.

 

Oba pánové byli ve svém prostředí legitimními fenomény, ale jde o značnou sociokulturní odlišnost a ve zdejších, českých
poměrech jsou muži, kteří se nechávají živit ženami a pak je odměnou občas (či, jako v Jardíkově případě, třeba jen jednou)
osouloží, chápáni jako gigolové nebo prostituti. A to, co guru Jára dělá, není nic jiného než decentní, duchovně okecaná a hodně
drahá forma mužské prostituce.

 

ODHÁČKOVANÉ ZBLÍZKA

Přijíždíme do brněnského centra Slévárna, jež si skupina pronajala, a nejprve se nás ujímá dáma, která mi psala, že Alex
potřebuje osouložit od Jardíka.

 

Paní inženýrka Holá se jako architektka účastnila besedy o čínské metodě stavění v estetické harmonii s prostředím a místem
zvané feng-šou a tam se dozvěděla o guruovi Járovi. Stala se fanynkou či oddanou, jak by se řeklo v Indii. „Vy jste akademicky
vzdělaný člověk. Jste si vědoma naprosté nepřijatelnosti nabídky, co jste mi učinila?“ ptám se jí. Paní inženýrka Holá se nejprve
opakovaně za mail omluví, vysvětlí, že ho nepsala ona, ale kolega, a když se ptám opakovaně, zda chápe, že se něco takového
opravdu nedělá, že je to nepřijatelné, odpoví: „Bohužel v tento moment, pokud mne nepřestanete tímto způsobem atakovat, tak se
jen ještě jednou omluvím a víc vám nemůžu říct.“ Ženy, které mluví o sexuální manipulaci panem Dobešem, na něj prý jen
nemohou sexuálně zapomenout. Když za ním někam jedou do ciziny, tam se před ním dobrovolně svléknou a lehnou si do postele,
co čekají? Sex? Focení?

 

Pak se dostáváme někam, kam jsem ani nečekal, že se dostaneme. Slečna inženýrka říká, že když pořádali poslední pouť do Asie
za Jardíkem, tak měly některé účastnice podepsané povolení senátorem. „Dvacet žen mělo na žádosti napsáno Povoluji ženě XY
odjezd na duchovní pouť, na které možná proběhne i tantrický obřad. Někteří senátoři si pravděpodobně myslí, že mají takové
pravomoci. Ale jméno toho senátora vám neřeknu.“

 

Obcházím fanynky jednu po druhé a ptám se, zda jsou odháčkované. Ty starší a méně pohledné do jedné říkají, že ne, jednu prý
kvůli tomu, že nechtěla, ty mladší a hezčí jsou naopak odháčkované s jednou jedinou výjimkou všechny. Ta, jež říká, že
odháčkovaná není, však má na tričku anglo- -hindsky napsáno: „Ženský genitál šťastný z gurua Járy.“ Kromě ní se všechny
oslovené hezké k tomu, že je guru ojel, hrdě hlásí. Proces pro bíhá následovně: Nejprve fanynka přišla na nějakou besedu za
stovku. Pak na kurs za litr. Pak si koupila koláž za tři až sedm tisíc. A pak ji guru zadarmo ojel.

 

Všechny ty oslovené ženy jsou hezké, neměly by sebemenší problém najít si sex zadarmo za jediný večer. Jedna z nich mi ale
snad dá klíč vysvětlující, proč asi dvacítka nejvěrnějších fanynek, jež na dýchánku vedle asi deseti fanoušků a dvaceti nově
příchozích byly, guruovi tak podléhá: Mnohé z nich říkaly, že znají Járu třeba dvanáct nebo čtrnáct let – a přitom byly kolem
třicítky. Jedna z nich pak výslovně říká: „Panu Dobešovi jsem zaplatila, třeba když jsem byla na jeho semináři. Třeba když mi bylo
patnáct roků, dvacet roků, dvacet pět. Ale to bylo jen za seminář, odháčkoval mne zdarma. Odháčkování nepokládám za soulož.“
Celkové investice do Járy vložené vyčíslit nechce, ale vlastně fenomén jeho fanynek vysvětluje: To tvrdé jádro, které pro něj teď
prodává jeho mazanice a nabírá nové maso na sex, do svého společenství Dobeš získal, když jim bylo patnáct, a pomalu si je léta
vychovával.

 

Svou práci dělají jeho odháčkované náborářky zřejmě úspěšně, Jardík na webu píše o tom, jak si užívá na Bali či v Egyptě, a
žádný zdroj příjmů kromě své duchovně výtvarné činnosti neuvádí.

 

A ty koláže, jež se na setkání vystavují, jsou opravdu obludné matlanice. Kraluje jim obrázek nahé Asiatky ve skoro životní
velikosti, která roztahuje nohy, až je jí vidět do krku zespodu. A pak je taky dobrá jedna koláž s Jardíkem v kulíšku, zase se
namane myšlenka, že fakt vypadá jako tajtrlík. Prodávají se i trika (360 Kč) a koláže stojí 7000 Kč, ale mají i za 3000 Kč. V
momentě, kdy mělo začít předčítání z nejnovější Jardíkovy knihy, v nás převládl pud sebezáchovy a i s fotografem jsme uprchli.

 

NIC VESELÉHO

„Je jen otázkou času, kdy dojde k prolomení mediální bariéry – J. Dobeš se tak může stát ,mediální hvězdou‘ srovnatelnou s
americkými ,televizními guruy‘. Další alternativu může představovat odchod J. Dobeše do ústraní a vznik uzavřené skupiny
vlastních žáků podle klasického modelu ,guru–žák‘. Třetí možností je ,duchovní vedení‘ skupiny, která bude stále více akcí
pořádat samostatně, bez přímého Dobešova vlivu,“ psal v roce 2001 o Járovi časopis o nových náboženských uskupeních Dingir.
Nastala třetí verze – Jára je fuč a skupina mu vydělává.

 

Přestože příběh společenství ošukaných, jež vydělávají peníze pro svého gurua a verbují mu nové maso, působí zcela bizarně a
komicky, nic veselého na něm není. Ty stoupenkyně – to jsou do jedné labilní neurotické oběti vymytí mozku, které, místo aby se
staraly o svůj vlastní život, slouží vykutálenému týpkovi, co se válí na pláži a čeká, kdy mu pošlou do postele holky, jež ještě za sex
s ním zaplatí. Společenství ožívá a začíná lákat další ovečky. Takže stala-li se některá z vašich blízkých či vy sama v minulosti
Járovou obětí nebo hrozí-li akutně někomu z vašeho okolí manipulace Járovými fanynkami, kontaktujte policii na telefonním čísle
739 881 270.
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