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Základná religiózna 
charakteristika

Monoteizmus

Abrahámovské náboženstvo

Božie meno Jah

Zasľúbená zem (Afrika)

Repatriácia (fyzická a spirituálna)

Súd nad Babylonom

Apokalyptický koniec tejto epochy (motívy
Zjavenia)



Zlomy pre vznik rastafariánstva

Ovládnutie Arawakov Španielmi, 
neskôr Angličanmi

Otroci dovezení z Afriky

Vykorenenie z pôvodnej kultúry 
a náboženstva

Strata identity

Útlak a stav podriadenosti

Túžba po slobode

Obnova stratenej identity
a sebavedomia



Marcus Mosiah 
Garvey

Kresťan a panafrikanista
Inšpirátor

Prorok



Ras Tafari
Makonnen → 

Haile Selassie I.
Stelesňuje druhý Kristov príchod

1892-(1930)-1975



Farby a symboly



Životný štýl
Iyaric - zvláštny rastafariánsky jazyk, s 
dôrazom na I a s vyhýbaním sa termínom, 
naznačujúcim stav podriadenosti

Ital - rastafariánske stravovanie s vylúčením 
mäsa, alkoholu, kávy, mlieka a soli, s 
dôrazom na prírodný pôvod a kvalitu 
potravín, s preferenciou ovocia a zeleniny

Reggae - hudba ako prostriedok rozšírenia 
rastafariánstva do celého sveta, napriek 
tomu, že táto viera nemá misijný rozmer

Dredy - symbol slobody a sily



Užívanie marihuany



Termíny pre 
marihuanu

Ganja

Tráva múdrosti

Svätá bylina (the holy herb)

Tráva (the grass, the weed)

Iley



Konzumácia ganji

V cigaretách, väčších alebo menších 
trúbkach, alebo v takzvaných spliffs

Bylina je však širšou súčasťou 
jedálnička, napríklad čajov

Pôvodne sa užívala ako prostriedok 
ľudového liečiteľstva, až neskôr na 
náboženské účely – ako prostriedok 
komunikácie s Jahom, navodenia 
meditácie, odhaľovania a spoznávania 
Jahovej vôle

Neodporúča sa deťom a mladistvým



Biblické odkazy na 
„marihuanu“

„Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom 
semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, 
majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú 
vám za pokrm!“

„Všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu 
neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je 
dych života, dávam všetku zelenú trávu.“

Genezis 1: 29, 30



Biblické odkazy na 
„marihuanu“

„Tráve dávaš rásť pre ťažný dobytok

a byli, aby slúžila človeku.“

Žalm 104:14



Biblické odkazy na 
„marihuanu“

„Dym sa mu valil z nozdier

a spaľujúci oheň z jeho úst,

vyletúvali z neho žeravé uhlíky.“

Žalm 18:9



Mnohorozmerný fenomén rastafariánstva

Africká kultúra

Karibská skúsenosť

Židovsko-kresťanské myslenie

Sociálne-politické hnutie

Náboženský svetonázor

Kultúrny fenomén



Riziká pre dnešného 
mladého človeka?

Atraktivita užívania marihuany

Radikálna opozícia voči politickým, ale aj 
akýmkoľvek iným autoritám

Rastafariánstvo ako neinštitucionalizovaný duchovný 
prúd, ktorý na jedinca nekladie takmer žiadne 
požiadavky, pričom nedisponuje dogmatickým 
aparátom a u nás nie je ani organizovanou cirkvou 
alebo náboženským spoločenstvom

Spiritualizácia konzumácie marihuany?

Nadväznosť na enteogény? Imidžová záležitosť?
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