Tiskové prohlášení Nadace Hnutí Grálu k případu
týraného dítěte Ondřeje a nezvěstné Anny
Nadace Hnutí Grálu v České republice se rozhodně distancuje od případu týrání Ondřeje a
nezvěstné Aničky. Odmítá jakoukoliv souvislost s tímto případem.
Deník MF DNES ve svém sobotním vydání z 19. 5. 2007 dává uvedený případ do souvislosti s
Hnutím Grálu. Vychází tak z neověřených a nepravdivých údajů, které šíří dále bez vědomí
odpovědnosti. Uveřejněné smyšlenky, které poškozují Hnutí Grálu, nemají očividně nic společného
s vážnou snahou najít viníka, nýbrž mají nepříliš morální motiv – vystupňovat mediální přitažlivost
tohoto smutného případu.
Žádáme MF DNES, aby neprodleně zjednala nápravu ve formě uveřejnění článku, jež uvede
vše na pravou míru, a to na místě stejně viditelném jako uvedený článek poškozující Nadaci
Hnutí Grálu.
Hnutí Grálu existuje v České republice od r. 1932 s přestávkami v období okupace a totalitního
režimu jako volné sdružení lidí, kteří ve svém světovém názoru vycházejí z díla Ve Světle Pravdy –
Poselství Grálu od Abd-ru-shina. Základem tohoto díla je požadavek neustálého mravního
zdokonalování člověka a respektování přírodních zákonitostí. Jedním z prvních projevů správného
přijetí tohoto díla bude bezúhonný občanský život a snaha po smysluplném uplatnění se v rámci
společnosti. Spojování tohoto celoživotního úsilí, kterým by se měl každý vážný čtenář Poselství
Grálu projevovat, se zločineckým chováním, je nejenom absurdním přehmatem, ale doslova zlým
úmyslem. Kniha Poselství Grálu je totiž již přes patnáct let volně prodávána na knižním trhu. Na
internetových stránkách jsou na adrese www.hnutigralu.cz k nahlédnutí základní informace, týkající
se nejenom Poselství Grálu, ale také Hnutí Grálu v České republice. Z uvedených zdrojů je možno
kdykoliv načerpat alespoň tolik informací, aby bylo ihned zřejmé, že zločinný způsob chování je s
touto životní filozofií naprosto neslučitelný. Pokud by autorka článku měla opravdu snahu dojít k
objektivním závěrům ještě dříve, než v tomto otřesném kriminální případě vrhne stín na tisíce lidí,
kteří nemají s tímto způsobem myšlení nic společného, měla k tomu jistě dostatek příležitostí. Hnutí
Grálu bylo v minulosti již podobným způsobem několikrát mediálně pošpiněno. Vždy se jednalo o
extrémní chování některých lidí, kteří se odvolávali na Poselství Grálu. Od těchto lidí se Hnutí
Grálu vždy jednoznačně distancovalo již v období, kdy začali rozvíjet svoje nepřijatelné osobní
aktivity, díky jimž vešli později mediálně ve známost. Jedním z těchto lidí byl např. J.D.Dvorský.
Autoři mediálních sdělení, kteří na základě svých osobních domněnek představili veřejnosti Hnutí
Grálu jako nebezpečnou sektu, projevili tak nedostatek morální odpovědnosti a profesionální

kompetence. V tomto případě se však jedná o svévolné a ničím nepodložené pošpinění, které je
osobní odpovědností pisatelky.
Z článku nepřímo vyplývá, že i Hnutí Grálu může být sektou, přestože se za ni nedá považovat,
neboť mu chybí základní charakteristické rysy sekty. Např. v Hnutí Grálu neexistuje členství, a
proto není možné do něj vstoupit. Je možné se k němu jen dobrovolně hlásit a později s ním
kdykoliv přerušit kontakt. Důvody jsou osobní záležitostí každého člověka, u něhož se předpokládá
vlastní odpovědnost. Proto nelze s určitostí ani říci, kolik lidí se k Hnutí Grálu v České republice
hlásí. Hlavním posláním Hnutí Grálu je zprostředkovatelská úloha. Právnickou osobou Hnutí Grálu
je Nadace Hnutí Grálu v České republice se sídlem v Brně, která podporuje aktivity spojené se
šířením díla Ve Světle Pravdy – Poselství Grálu. Činnost lidí, kteří v rámci Hnutí Grálu dobrovolně
pomáhají, se týká např. účasti při organizaci pobožností, přednášek, seminářů, tématických setkání
a vydávání knih.
Jsme otevřeni jakémukoliv kontaktu a jsme připraveni zodpovědět dotazy. Tímto způsobem bude
snad možné v budoucnosti zabránit dalšímu poškozování dobrého jména Hnutí Grálu.
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