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Nová spiritualita jako jediná 
cesta z dnešní krize
V dnešní době jedinci i celé kultury procházejí procesem rychlé globální změny. 
Staré věci již nefungují a ty nové jsou stále nepatrné nebo nejisté. Není možné dát 
zrod něčemu novému na základech starého cítění. Není možné stavět na základech 
zastaralého myšlení, které vedlo k dnešní situaci – stavu vyčerpání a prohry. Tato 
prohra se netýká pouze společenských institucí, ale hlavně srdcí dobrých žen 
a můžu.

Jak se již stalo v historii lidstva, předzvěstí nové civilizace bude úsvit nové spiritual-
ity. Nová spiritualita bude semenem nového světa a bude později rozvinuta a pocho-
pena. Ale pro to, aby semeno vyrostlo, bude potřeba opravdová spiritualita.

Co je tato opravdová spiritualita? Opravdová spiritualita, ve smyslu duchovního 
cítění, nespočívá na kostelech a knězích, ani na bozích a jejich sochách. Každý může 
být věřící, ať už věří v boha či ne, ať už následuje určité přesvědčení či ne. Jak prohlá-
sil Silo, opravdová spiritualita „není vírou pověrčivosti, není vírou nesnášenlivosti, 
není dogmatem, není náboženským násilím, není to nezáživná víra ze starobylých 
tabulek ani víra v zastaralé hodnoty.“ Nová spiritualita je jednoduše víra v nakládání 
s ostatními tak, jak chcete, aby bylo nakládáno s Vámi.

Svět bez válek a násilí překládá a realizuje tuto novou spiritualitu ve specifickém poli 
míru a odzbrojení. Propojuje sociální aktivity s procesem osobní změny a hlubokým 
kontaktem s duchovní dimenzí, bez které není možná žádná opravdová změna.

Tato nová spiritualita je jediná cesta, jak překonat krizi, kterou prochází dnešní 
svět. Vývoj, o kterém mluvíme, nepovstane z žádného hnutí či organizace bez nové 
společenské mystiky, bez nové spirituality, která inspiruje a popohání základní 
a opravdovou změnu.

Celý text ve španělštině si můžete přečíst na blogu Fernanda Garcii na www.fernandoagarcia.blogspot.com
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ŠPANĚLSKO
Castelldefels | Tony Robinson, mezinárodní 
mluvčí Světa bez válek, poskytl inter-
view Radiu Castelldefels a rozvinul ideu 
světa před a po Světovém pochodu.

Událost byla zorganizována při příle-
žitosti prezentace dokumentární knihy 
Světového pochodu. Přednášející  Inma 
Prieto, členka Základího týmu pochodu 
na tichomořské trase a Pepe Gómez s 
Magdou Burguerou mluvili o cílech SBV 
a vztazích mezi vojenskými náklady a 
společenskými potřebami. Poté vyzvali 
publikum ke spolupráci na workshopu 
Vzdělání pro nenásilí.

2. říjen, Mezinárodní den nenásilí

Castelldefels

Castelldefels

Madrid

Madrid Madrid

Madrid

Madrid

Madrid | Kniha Světového pochodu 
byla představena v Ateneu. Mezi 
přednášejícími bylo několik členů 
Základního týmu pochodu, včetně Ra-
faela de la Rubia, koordinátora pochodu 
a editora knihy, Tonyho Robinsona a 
argentinského herce Alberta Amma-
na. Na náměstí Reina Sofia se později 
uskutečnila veřejná akce na počest 
nedávno zesnulému Silovi.  

Toledo

Toledo | Kniha a dokumentární film 
Světového pochodu byly prezentovány 
v Alcazarské knihovně.
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ŘECKO
Atény| Stáli jsme jako „neviditelní“ před vcho-
dem do Řecké národní banky a protestovali proti 
dnešnímu ekonomickému násilí způsobenému 
extrémními opatřeními, které na řeckou eko-
nomiku uvalil Mezinárodní měnový fond a EU. 
Bylo nás asi patnáct a obdrželi jsme velký ohlas 
a odezvu od kolemjdoucích. Některé z našich 
sloganů byly: „Nedlužíme - neplatíme“, „Oprav-
dové daně bankám a církvi“ nebo „Osvoboďte 
řecké domácnosti od dluhů bankám“.

Korfu | Výstava žákovských kreseb se konala na 
náměstí ve středu města, aby mohla vyjádřit 
hodnoty míru a nenásilí skrze oči dětí. Účast 
byla veliká! 120 kreseb bylo vystaveno předem 
a během výstavy bylo dalších 130 nakresleno 
dětmi na místě. Byly vybrány a představeny 
oceněné fotografie na téma míru a byla promítá-
na videa ke dni nenásilí s úryvky řeči Gándhího, 
M. L. Kinga a Sila.  

Preveza | Zdejší aktivitou Světa bez válek byla in-
teraktivní prezentace spoluorganizovaná s míst-
ní organizací On Stage. Tématem bylo psycho-
logické a slovní násilí. Sešlo se tu více než 100 lidí 
a věkové rozmezí bylo velmi zajímavé: 15 až 55 
let. Po prezentaci různých řečníků o příčinách a 
následcích násilí bylo promítáno video o Novém 
humanismu a aktivitách Světa bez válek. Později 
se účastníci zamysleli a napsali o dvou situacích 
v rámci svého bezprostředního okolí, kdy konají 
násilí a kdy je na nich pácháno. Velmi důležité 
je, že mezi účastníky byli lidé, kteří pracují ve 
vzdělávání, a že o téma vzdělání a nenásilí byl 
velký zájem v živé diskusi, která následovala.

Atény

Korfu

Preveza

Atény

Kniha Světového pochodu za mír a nenásilí   
na 400 stránkách vizuálně dokumentuje to nejlepší ze 

Světového pochodu. Obsahuje tisíce barevných fotografií 
z akcí po celém světě a také 3 DVD s dokumentárními filmy 

a hudbou složenou pro Světový pochod.

Knihu si můžete objednat na www.svetbezvalek.cz.
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FRANCIE 
Paříž | Po projekci dokumentu o Světovém 
pochodu a prezentaci kampaně „Ultime  
Atome“ pro národní radu pro odstranění 
jaderných zbraní asi 70 lidí zformovalo 
živý symbol nenásilí. Organizace Svět bez 
válek a Convergence of Cultures vyzvaly 
k nové nenásilné spiritualitě.

Marseille | Oslava dne nenásilí byla letos 
součástí programu populárního festivalu 
v centru města. Takže jsme zde měli stánek 
Světa bez válek, kde spousta lidí podepsala 
petici „Ultime Atome“ požadující referen-
dum o jaderném odzbrojení Francie.

Promítali jsme dokument o Světovém po-
chodu, písněmi a projevem jsme překřtili 
náměstí na „Gandhi Place“, namalovali ob-
rovskou barevnou mandalu ve tvaru sym-
bolu nenásilí a nakonec vytvořili z asi 70 lidí 
symbol nenásilí včetně krátkého projevu 
o nenásilí a jaderném odzbrojení a nabídli 
lidem psané citáty proslulých osobností ne-
násilí. 

Paříž

Praha

Praha

Paris

Paříž

Marseille

IRSKO
Kilkenny | Po snaze zapálit svíčky v prudkém dešti se skupina přesunula do Kilken-
ny’s Art Cafe, aby zde pokračovala v oslavě. Jednotliví členové zapálili svíce, 
aby vytvořili symbol nenásilí. V teplém mihotání světla si připomenuli svoji 
činnost za poslední rok a půl. Zmíněné události zahrnovaly místní pochody za 
mír z minulého roku, pozitivní spolupráci a vztahy, které navázali s ostatními 
protiválečnými a mírovými hnutími, společné aktivity Světa bez válek a Irského 
CND (Campaign for Nuclear Disarmament) k přivítání přeživších Hirošimy 
z Peace Boat a diskusi u kulatého stolu na téma jaderného odzbrojení, kterou 
zorganizovali vedoucí zástupci irských a mezinárodních nevládních organizací.

ČESKÁ REPUBLIKA
Prague | Na Vyšehradě byla zorganizována meditace za nenásilí a na konci byly 
vypuštěny létající lucerny přání. Byly také natočeny krátké video-vzkazy pro 
kampaň Million Pleas (www.millionpleas.com).

Praha
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ITÁLIE
Řím, Garbatella | Akci proběhla za pod-
pory Provincie Řím, 11. městské části, 
velvyslanectví Indie a zastupitelů kraje 
Lazio a Rady města Říma. Podílelo se na 
ní několik organizací, mimo jiné Green-
peace, Lékaři bez hranic, organizace 
COMES a skupiny dobrovolníků civilní 
obrany.

Celá akce se skládala ze tří částí: tiskové 
konference v budově úřadu provincie 
Řím, na které zástupci institucí přislíbili, 
že bude opravena pamětní deska na 
historické budově, kterou v roce 1931 
navštívil Mahátma Gándhí. Dále jsme 
pořádali velký běžecký závod a koncert 
Sarangi Group Kamala Sabriho – jediné 
vystoupení těchto hudebníků v Itálii 
v rámci jejich evropského turné. Jako 
předskupina zahráli humanističtí Pure 
Utopia.

Milán | Odpolední program zahrnoval 
pouliční divadelní vystoupení a hru 
nazvanou Osvoboď Milán. Účastníci 
byli rozděleni na skupiny, které měly 
za úkol „osvobodit“ ve městě místa 
symbolizující násilí (velvyslanectví 
států vlastnících jaderné zbraně, banky 
atd.) a předat hodnoty míru, toleran-
ce, porozumění a nenásilí. Večer byla 
představena kniha a dokumentární film 
o Světovém pochodu za mír a nenásilí. 
Poté všichni zpívali „Imagine“ Johna 
Lennona a znovu jsme tak prožili nád-
herné karaoke jako v loňském roce na 
náměstí Duomo. 

Vicenza | Uspořádali jsme vzpomínkovou 
akci na náměstí se sochou Gándhího. 
Pak jsme procházeli ulicemi centra 
města a nakonec jsme se vrátili zpět na 
náměstí, kde jsme předčítali některé 
Gándhího texty, sledovali videoprojekci 
a vystoupení skupiny bubeníků. 

Brescia | Na hlavní ulici jsme promítali 
dokumentární film o Světovém pocho-
du a přednesli jsme program činností 
zaměřených proti výrobě malých zbraní 
v provincii Brescia.

Terst | Svět bez válek, Multikultura, Hudba 
bez hranic, Provincie Terst, Dům divadel 
a mnoho dalších sdružení zorganizovalo 
večer v Basagliově divadle, na kterém se 
hudba stala prostředkem ke sjednocení 
rozmanitých společenství a kultur. Ob-
rázky z průchodu Světového pochodu 
Terstem byly mimořádně působivé.  

Řím

Vicenza Brescia

Řím

Řím Milán

MilánTerst
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ARGENTINA
Tucumán | Byli jsme pozváni, abychom 
představili naši činnost na Prvním 
uměleckém dni pořádaném na fakultě 
umění. Humanističtí studenti filozofické 
fakulty zorganizovali pochod.

San Miguel de Tucumán | Uspořádali jsme 
prezentaci a výstavu knih filozofa Sila.

Mar del Plata | Svět bez válek uspořádal 
společně s dalšími organizacemi Hu-
manistického hnutí a Silovým po-
selsvím festival. Akce v Payrově di-
vadle se zúčastnilo více než 400 lidí. 
Vystavovala se zde díla místních umělců 
a shromáždilo se několik set kilogramů 
potravin pro děti. Festival byl zahájen 
vzpomínkou na Sila.

EKVÁDOR
Guayaquil | Na náměstí San Francisco se 
sešlo více než sto lidí, kteří se následně 
vydali na pochod a uspořádali ceremo-
nii se zapálením svíček. Děti a mladí 
lidé tancovali a na závěr se podávalo 
občerstvení. 

CHILE
Santiago | Zorganizovali jsme pochod 
„neviditelných“.

Arica | 250 lidí vytvořilo živý symbol míru.

MEXICO
Mexico City | V parku se konala umělecká 
a hudební akce s názvem „Festimír, 
kultura pro nenásilí“ (Festipaz, Cultura 
por la No-Violencia), jejíž součástí byla 
i výstava obrazů, fotografií a plakátů 
znázorňujících různé formy násilí, 
informační stánky a hudební vys-
toupení. Zahájili jsme kampaň „Všichni 
za nenásilí“, která poběží v rozhlase a na 
internetu.  

Guadalajara | Vytvořili jsme v parku sym-
bol nenásilí.

Tucumán Tucumán

Guayaquil

Guadalajara

Mar del Plata

Santiago

Santiago

Arica

Santiago
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KANADA
Waterloo | Tým Světa bez válek uspořádal 
v období od Mezinárodního dne míru 
(21.9.) do Mezinárodního dne nenásilí 
(2.10.) dvanáctidenní festival. Zahájili 
jsme jej vytvořením 4.  ročníku živého 
symbolu míru a zakončili 5. výročním 
průvodem míru. Jednotlivé činnosti 
jsme zorganizovali ve spolupráci s  míst-
ními skupinami a zahrnovaly mimo jiné 
meditaci, jógu, tai-či, ukázky řemesel, 
filmovou noc a výukový kurz. Z turnaje 
ve hře Scrabble jsme získali finanční 
prostředky pro místní azylový dům pro 
ženy a místní knihkupectví vystavovalo 
ve výloze knihy s tématikou míru a ne-
násilí.

Rigaud | Studenti Bourget College vytvořili 
na oslavu Mezinárodního dne nenásilí 
nástěnku z fotografií. Bourget College je 
členem Sítě přidružených škol UNESCO 
i Sítě škol pro svět bez násilí založené 
Komisí pro mládež a nenásilí.  

D. R. KONGO 
Lubumbashi | U příležitosti Mezinárod-
ního dne nenásilí byla představena Síť 
škol pro svět bez násilí. V závěru akce 
organizátoři pohovořili o dalších aktivi-
tách sítě ve městě Lubumbashi a jejím 
rozšíření nejen po celé zemi, ale i v okol-
ních státech i jinde.

KEŇA
Slum Kibera, Nairobi | Oslav Dne nenásilí se 
zúčastnilo mnoho lidí včetně zástupců 
vlády.

Lubumbashi

BANGLADÉŠ
Dhaka | Akce se konala v Jednotě dhác-
kých novinářů (Dhaka Reporters Unity). 
Zúčastnilo se jí 45 osob a 10 redaktorů 
z různých novin. Po skončení úvodní 
řeči jsme představili několik Silových 
děl a promítli několik filmů. Následova-
la ceremonie s meditací a poté diskuze 
o aktivním nenásilí.

RUSKO
Petrohrad | V Petrohradském institutu byla 
poprvé představena kniha Světového 
pochodu.

Petrohrad

Nairobi

Waterloo
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Buletin Světa bez válek a násilí, mezinárodní humanistické organizace | www.worldwithoutwars.org

REDAKCE | Anna Polo (Itálie), Remigio Chilaule (Mozambik), Anne Farrell (Kanada), Jana Jedličková (ČR), Kostas Klokas (Řecko) 
KONTAKT | bulletin@worldwithoutwars.org (mezinárodní), info@svetbezvalek.cz (ČR) 
Všechna vydání buletinu jsou ke stažení na www.worldwithoutwars.org (anglicky, španělsky) nebo www.svetbezvalek.cz (česky). 
K volnému šíření. Přebírání obsahu povoleno pod podmínkou uvedení zdroje.

Vzpomínka na Sila
Mario Rodriguez Cobos – více znám jako Silo – argentinský spisovatel, filozof a zakladatel Hu-
manistického hnutí, které je aktivní ve více než 100 zemích světa, zemřel ve čtvrtek 16.9.2010 
ve svém rodném městě Mendoze v Argentině v kruhu své rodiny, po dlouhých měsících zdra-
votních problémů se selháním ledvin.

Tomas Hirsch, Silův blízký přítel a bývalý prezidentský kandidát v Chile, minulou 
noc řekl: „Zemřel jako někdo, kdo nejen nevěřil ve smrt, ale kdo především pok-
ládal život za součást transcendence. Jeho dědictví je natolik široké, že dnes ani 
nemůžeme pochopit celý jeho rozměr. On je mužem, který uvedl do pohybu projekt, 
který jej absolutně přesahuje v čase, projekt osobní a společenské transformace, 
která se promítla do mnoha organizací po celém světě: v oblasti politické, sociální, 
kulturní a především duchovní.” 

Světu se představil v Andách v roce 1969 ve svém projevu nazvaném Uzdravení 
se z utrpení, v malém horském městečku nazvaném Punta de Vacas, které bylo 
jediným místem, kde mu tehdejší představitelé vojenského režimu v Argentině 
povolili veřejně promluvit. U této příležitosti poté, co vysvětlil, jak touhy vedou 
k násilí, poté, co vyjmenoval a odsoudil všechny různé druhy násilí ve světě, řekl: 
„Pouze vnitřní víra a vnitřní meditace mohou ukončit násilí v tobě, v ostatních a ve 
světě kolem tebe.”

Tento duchovní rozměr doprovázel kroky k vytvoření celosvětového Humanistic-
kého hnutí a je důležitou součástí organizací Komunita pro lidský rozvoj, Conver-
gence of Cultures, Světové centrum humanistických studií a Svět bez válek a násilí, 
založených na Silově principu společenské a osobní změny.

V posledních letech Silo varoval před nebezpečím představovaným jadernými 
zbraněmi a jeho myšlenky byly inspirací pro vznik historické události – Světového 
pochodu za mír a nenásilí, iniciovaného Světem bez válek a násilí. Tento pochod 
prošel všemi kontinenty a spojil lidi různých kultur a věku se společným cílem: bo-
jovat proti násilí a vytvořit nenásilný svět. 

Ve svém posledním veřejném projevu na 10. summitu držitelů Nobelovy ceny míru 
v Berlíně, v listopadu 2009, Silo řekl: „Nejnaléhavějším úkolem je vytvořit povědomí 
o míru a odzbrojení. Je však také nutné zvýšit povědomí o aktivním nenásilí, které 
nám umožňuje odmítnout nejen fyzické násilí, ale všechny formy násilí, jako je 
ekonomické, rasové, psychologické, náboženské a sexuální. Samozřejmě doufáme, 
že tato nová myšlenka může inspirovat a zakořenit ve společenských strukturách 
a otevřít tak cestu k budoucnosti univerzálního lidského národa.“

V posledních letech se pak Silo věnoval především vytváření Parků studií a reflexe, 
kterých je aktuálně již téměř třicet v různých částech světa a kde se nacházejí 
speciální meditační sály – zevnitř zcela kulovité a zvenčí zašpičatělé, bez jakýchko-
liv rušivých elementů kromě sebe samých a ostatních lidí. Věnoval se také ducho-
vnímu projektu Silovo poselství – malé knížečky, která obsahuje dřívější Silovo dílo 
„Vnitřní pohled“ napsané již v roce 1971, autorovu cestu od stavu „nesmyslnosti“ po 
smysluplnou existenci, osm ceremonií, doprovázejících důležité mezníky v životě 
člověka jako je svatba nebo smrt, a meditaci nazvanou „Cesta“. 

Jak napsal v ceremonii uznání, „Naše spiritualita není spiritualitou pověrčivosti, 
není spiritualitou netolerance, není spiritualitou dogmatickou, není spiritualitou 
náboženského násilí. Je to spiritualita probuzená z hlubokého spánku k tomu, aby 
znovu živila lidi v jejich nejlepších aspiracích.”

Mario Rodriguez Cobos, Silo, narozen 6.  led-
na 1938, zemřel 16. září 2010 ve věku 72 let. 
Zanechal zde svoji manželku Anu Luisu a své 
dva syny Alejandra a Federica. 
Autor početných literárních děl, například 
Polidštit zemi, Mluví Silo, Dopisy mým 
přátelům, Silovo poselství a Příspěvky 
k myšlení; zakladatel Humanistického hnutí 
a Parků studií a reflexe. V říjnu 1993 byl 
oceněn čestným doktorátem Ruské akade-
mie věd.


