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Předmluva

Nepředstírám, že dokážu být dokonale objektivní. Nevěřím, že
člověk by byl schopen dokonalé objektivnosti, nejsa vševědoucí.
Objektivitu, o kterou se pokouším, lze vymezit v tom smyslu, že
se nesnažím zatajit nebo zastřít dostupné informace za účelem
stranění jedné či druhé pozici.
Přesto jsem však přesvědčen, že kdokoliv se k danému pro-

blému vyjadřuje, musí tak nutně činit již z nějaké pozice, kterou
zastává. Možná lze být do jisté míry objektivní, nelze však být
neutrální. Podle presupozicionalistů (viz Pojmosloví: Presupo-
zicionalismus, str. 102) každý něčemu o problému věří apriorně,
tj. bez důkazu dříve, než přistoupí k jeho vlastnímu zkoumání.
Tyto presupozice pak výraznou měrou ovlivní nejen metody bá-
dání, nýbrž i jeho výsledky. Nazírajíce na realitu brýlemi svých
presupozic, tzv. „objektivní” fakta interpretujeme takovým způ-
sobem, aby posloužila coby důkaz pro pozici, kterou hájíme, za-
ujavše ji apriorně.
Ve světle presupozicionalismu se ukazuje, že ten, kdo by

chtěl nezaujatě a nezúčastněně pouze popisným způsobem ko-
mentovat progres New Age na našem území, jako by se to jeho
samotného netýkalo, projevuje tím již postoj, charakteristický
pro New Age: že totiž každá novota je vítána, protože každá
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změna se děje automaticky k lepšímu. (Srv. Projevy, New Age:
Pohrdání rozumem, str. 38.)
Přiznávám otevřeně, že tuto ani jiné presupozice New Age

nesdílím; věřím v dualismus pravdy a nepravdy, dobra a zla,
správného a špatného, a že jsem přesvědčen o ultimátní (viz Po-
jmosloví, str. 110) neslučitelnosti těchto protikladů. V souladu
s učením presupozicionalistů připouštím, že těmto věcem lze vě-
řit, aniž vyžadují důkazu; to s sebou nese morální rozměr víry:
každý má na své apriorní presupozice neupiratelné právo.
Chovám nicméně naději, že tyto skutečnosti mi nebrání

zůstat „objektivním” ve výše uvedeném smyslu; nepřehlížím
kladné přínosy New Age, na druhé straně nehodlám zavírat oči
před vlivy negativními, které se, žel, zdají vysoce převažovat.
Mám za to, že přinejmenším ve dvou ohledech je moje práce

přínosná: představením presupozicionalismu a testu autoreferen-
ciální absurdity. Tyto dva koncepty nejsou v naší zemi dosud
příliš rozšířeny a vyznačují se neopomenutelným významem pro
apologetiku jak křesťanské víry, tak i zdravého rozumu; věnuji
jim náležitou pozornost na příslušných místech textu.

Výrazné poděkování dlužím zejména svým rodičům za vše-
strannou podporu po celý průběh práce. Mimořádný dík patří
Mgr. Marii Kavkové za nedocenitelnou pomoc při elektronickém
zpracování Průzkumu religiozity mládeže. Zvláštní poděkování
zasluhuje Tomáš Nováček za zprostředkování cenných informací
ohledně počítačových her a problematiky s nimi spojené. V ne-
poslední řadě pak dlužím poděkování Doc. Ligušovi za podnětné
instrukce při koncipování práce.
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Úvod

Rozčlenění práce

Těžiště této práce spočívá v postižení vlivu, který má hnutí New
Age na českou mládež, v pojmenování jeho negativních aspektů
a v nastínění v úvahu připadajících apologetických způsobů, jak
jim čelit. Některé z těchto obranných prostředků jsou uvedeny
v poslední kapitole, nazvané „Možné prostředky obrany”.
Než se však dalo hovořit o negativních aspektech vlivu New

Age na mládež, bylo nutno ujasnit, co se pojmem New Age ro-
zumí a proč je jeho vliv chápán negativně. O vystižení termínu
New Age se pokouším v kapitole první, nazvané „Co je New
Age?”.
Kapitola druhá, nazvaná „Vznik New Age” stručně shrnuje

kořeny New Age z hlediska historického, ideologického a filoso-
fického. Kapitola třetí, nazvaná „Projevy New Age” se pokouší
nastínit některé ze způsobů, kterými se ideje New Age viditelně
projevují navenek.
Přestože kapitoly druhá a třetí již obsahují některé náznaky

negativních stránek New Age, důraz na ně je položen v kapi-
tole čtvrté, nazvané „Zájem New Age o mládež”. Součástí této
kapitoly je stručné seznámení s Průzkumem religiozity mládeže,
který byl podniknut na několika základních, jedné střední a dvou
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vysokých školách. Pro jeho rozsáhlost je přehled hlavních vý-
sledků uveden v Příloze C.
Počítačové hry by z hlediska logické struktury textu měly

správně patřit do kapitoly o Zájmu New Age o mládež, je to však
fenomén natolik nový a nezmapovaný, že podle mého soudu za-
sluhoval zvláštní kapitolu. Pozornost je mu tedy věnována v ka-
pitole páté — „Počítačové hry”.
Protože je New Age v naší společnosti jev relativně málo

známý, je to téma z pochopitelných důvodů kontraverzní. Ve
snaze předejít zbytečným nedorozuměním vložil jsem na konec
každé kapitoly pasáž, nazvanou „Varování před extrémy”, jejímž
prostřednictvím se pokouším upozornit na některé nežádoucí po-
zice, které lze k dané problematice zaujmout.
Vzhledem ke skutečnosti, že seriózních studií, zabývajících

se New Age je v češtině zatím stále poskrovnu, považoval jsem za
vhodné připojit slovníček pojmů s problematikou nějak souvise-
jících: buďto jsou to termíny, frekventovaně používané v rámci
New Age samotného, anebo takové, které souvisejí s neotřelými
a pro nás mnohdy novými apologetickými přístupy. Slovníček
s titulem „Pojmosloví” je uveden za vlastním textem práce,
který na Pojmosloví často odkazuje. (Viz str. 86.)

Technická stránka dokumentu

Celá práce je vysázena prostřednictvím sofistikovaného pro-
gramu jménem TEX, jehož autorem je profesionální matematik
a amatérský theolog Donald E. Knuth ze Stanfordské univer-
zity v kalifornském Palo Altu. Makro LATEX, vyvinuté pro TEX
programátorem Leslie Lamportem, nabízí mezi jinými vymo-
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ženostmi také automatické generování obsahu, poznámek, se-
znamu literatury, křížových odkazů a rejstříku. Všeho toho je
v práci využito v hojné míře. Proto např. odkaz na literární
zdroj je uváděn v hranatých závorkách: [43] uvádí číslo Knu-
thovy publikace podle seznamu literatury, uvedeného na str. 150;
reference se dvěma čísly v podobě [43, str. 20] pak odkazuje ke
straně dvacáté v téže knize.

Jazyková stránka dokumentu

Pravidla českého pravopisu uvádějí jako spisovné psaní slov řec-
kého původu se skupinou -th- jako se samotným -t-: antologie,
ateista, atlet. . . , připouštějí však, že v úzce odborných textech
lze užít podoby s -th-: ethan, methylalkohol apod. [68, str. 29]
Usoudiv, že magisterská práce na theologické fakultě je úzce

odborný text, rozhodl jsem se přidržet se tradičního psaní „bož-
ské théty”: všechna místa, ve kterých se vyskytuje slovní základ
theo- mají důsledně formu s -th-.
Problém nastal s psaním s a z ve slovech přejatých. Pravidla

nabádají ke psaní původního -s- jako -z- ve slovech zdomácně-
lých: analýza, báze, próza, oáza, torzo apod. Mezi příklady, které
pravidla uvádějí, se vyskytuje i filozofie. Anžto na určitých mís-
tech textu používám slovo „theosofie”, mělo by se zřejmě psát
(při podržení pravidla o úzce odborném -th-) analogicky k filo-
zofii theozofie.
Rozhodl jsem se, že k takové neúctě vůči mateřštině se ne-

nechám donutit žádnou nedůslednou normou; i zůstávám u tra-
dičních „regresívních” tvarů typu theosofie, a analogicky k nim
i filosofie. Připouštím, že tím poněkud vstupuji do vrstvy knižní,
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nicméně ze všech možných zel, která se zde nabízejí, shledávám
tuto alternativu nejschůdnější.
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Přehled použitých zkratek

3D třídimenzionální, prostorový (většinou o grafice počítačo-
vých her)
apod. a podobně
atd. a tak dále
č. číslo, čísla
dosl. doslova
ed. editor
et.al. a kolektiv
Ibid. tamtéž
Kaz Kazatel
kral. citace z kralického překladu
např. například
PC Personal Computer; počítač, počítačový
popř. popřípadě
pozn. aut. poznámka autora; můj komentář k citovanému textu
př. Kr. před Kristem
r. rok, roku
rpt. reprint, obnovené vydání
Sk Skutky apoštolské
srv. srovnej
str. strana, strany
tj. to jest
TV televize, televizní
tzn. to znamená
tzv. tak zvaný, tak zvaně
Zj Zjevení
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Kapitola 1

Co je New Age?

Můžete udělat jednu ze dvou věcí: můžete buďto s New Age udržet krok,

anebo o něm můžete psát — nikoli však obojí zároveň.

Alexander Brooks: Interview pro Russella Chandlera

1.1 Nesnáze s definicí New Age

Definovat New Age přesně, výstižně a vyčerpávajícím způso-
bem je nemožné. Jestliže přistoupíme na označení „hnutí”, pak
jsme nuceni přiznat, že hnutí New Age mění tvář takřka každým
dnem. Ne snad v tom smyslu, že by nemělo svou kontinuitu,
nýbrž spíše tím, že je neustále v procesu růstu. Rozmanitých
směrů, trendů, konceptů a vývojových tendencí uvnitř hnutí sa-
motného je bezpočet; tato skutečnost jen komplikuje porozu-
mění problematice a znesnadňuje pokusy o stručné a výstižné
charakterizování jevu.
Ronald Nash přirovnává podobné pokusy ke snaze stisknout

v dlani hrst plážového písku: čím silněji tiskneme, tím více nám
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ho mizí mezi prsty. „Zřetelnost a důslednost jsou dvě kvality,
které obhájce New Age necharakterizují.” [61, str. 131]

Je tedy třeba poctivě si přiznat — chtít vytvořit en-
cyklopedické heslo New Age, které by mělo méně než
několik desítek stran, by znamenalo přispívat jen k dal-
šímu matení pojmů a nedorozumění. [75, str. 35]

Nicméně právě díky skutečnosti, že si New Age určitou
kontinuitu udržuje, lze v něm vystopovat jisté rysy, společné
všem jeho vnitřním proudům. Pro obtížnost spojenou s hle-
dáním vhodného pojmenování nebude bez užitku začít výčtem
toho, co New Age není.

1.1.1 Co New Age není

New Age (viz Pojmosloví, str. 99) není kult nebo sekta sama
o sobě. Neexistuje žádná organizace jejíž členem by bylo nutno
se stát, není žádného kréda, které by jedinec musel vyznávat,
aby mohl považovat New Age za své náboženství, nebo aby ho
bylo lze označit za stoupence New Age. Stanoviska některých
lidí se shodují s určitými částmi New Age a rozcházejí s jinými;
někteří další se od celého hnutí rozhodně distancují, a přesto si
osvojují základní prvky jeho myšlení.
Komunita New Age nemá žádného mluvčího, který by ho-

vořil jejím jménem. Uvnitř hnutí samotného se vyskytují po-
chybnosti, jak New Age definovat a zda je vůbec dostatečně
kohezivní, aby zasluhovalo označení „hnutí”. [76, str. 15]
New Age rovněž není jednotné globální organizované spik-

nutí, které by usilovalo opanovat svět centralizovanou vládou,
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a cestou k dosažení tohoto cíle vyhubit „staromódní” a „reakci-
onářské” monotheisty, křesťany v prvé řadě. New Age však není
ani cesta k utopické blaženosti či ráji na zemi, jak si ho malují
někteří jeho příznivci.

1.1.2 Snahy definovat New Age

Někteří odborníci se však neprůhlednosti New Age nelekají
a o formulaci encyklopedických hesel se pokoušejí. Gordon Mel-
ton považuje New Age za „ . . . vizi proměněného světa, ráje na
Zemi, společnosti, ve které budou překonány dnešní problémy
a nová existence bude nastolena.” [33, str. 113]
Melton postihl významný rys New Age: vizionářský cíl v bu-

doucnosti. Mnohé jevy, které svědčí o vědomém či nevědomém
směřování ke globálnímu socialismu s centrální vládou, lze pova-
žovat za střípky mozaiky, skládající se v pestrý, široký a neohra-
ničitelný, nicméně přece jen viditelný a místy i docela zřetelný
obraz, nesoucí jméno New Age.
Některé z dalších pokusů o shrnutí podstaty a významu

New Age zasluhují pozornosti, protože na problematiku vr-
hají světlo z různých úhlů. „Počátek duchovního probuzení pro
mnoha lidí na planetě Zemi;” „nehierarchické globální vědomí;”
„posun do oblasti, která zdůrazňuje sebeobjevování, duchovní
růst a osvícení, . . . vzrušující doba přesahování našich omezení;”
„globální i individuální změna ve vnímání, která nabízí posun
v myšlení a jednání směrem ke kooperativnějšímu způsobu bytí
namísto současného odděleného, soutěživého způsobu existence”
[56, str. 52] — to jsou názory některých přívrženců New Age,
dotázaných, co pro ně New Age znamená.
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Stanovisko Marilyn Fergusonové, jednoho z nejvýznamněj-
ších New Agerů (viz Pojmosloví, str. 99), se od náhledu řadových
„členů” příliš neliší: „Mystická zkušenost celosti, která přesmě-
rovává veškerý separatismus.” [29, str. 380] Marilyn Fergusonová
se dotýká dalšího podstatného rysy New Age: je to jedincův po-
stoj k realitě.

1.1.3 Za co tedy lze New Age považovat

New Age (dosl. „Nový věk”) je světový názor (viz Po-
jmosloví, str.107). Pantheismus, monismus a synkretismus (viz
Pojmosloví, str. 100, 98, 108) jsou některé z termínů, výstižně
hodnotících základní postoje New Age z hlediska náboženského;
relativismus (viz Pojmosloví, str. 104) nejlépe postihuje myšlen-
kovou podstatu New Age z hlediska filosofického.
Tím vším by New Age ještě nezasluhovalo přídomek

„nový”. Všechny výše uvedené myšlenkové systému jsou pra-
staré. Novost hnutí New Age však někteří spatřují v jejich hro-
madné slitině coby produktu sklonku 20. století, kdy teprve celé
hnutí dosahuje masových rozměrů.

Rodí se nové paradigma, které je nové víc a jinak
než všechna dosavadní nová paradigmata — protože je
kombinací nového paradigmatu se starým, kombinací
moderního vědeckého světového názoru s archaickým
animistickým myšlením. [75, str. 110]

Nicméně považovat pouhou směsici starého s novým za je-
diný či nejdůležitější průkaz novosti New Age je přinejmenším
diskutabilní. Lze namítat, že i to už zde bylo — ve formě řeckého
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a římského kosmopolitního paganismu (srv. Pojmosloví, str. 97).
Čím se však New Age skutečně zásadně liší od hinduismu, který
je jeho primárním náboženským zdrojem, je zájem o tento svět
a o osud lidstva v něm. [58, str. 22]
Na každý pád je zřejmé, že fenomén New Age zde není

náhodou.

Dnešní New Age je logické pokračování trendů, exis-
tujících v Americkém liberalismu od roku 1830. Tytéž
myšlenky se zdají převažovat: východní spiritualita,
politický liberalismus směřující k socialismu, liberální
křesťanství a Nové Myšlení. [39, str. 49]

Mezi ortodoxními křesťany (srv. Pojmosloví: Fundamenta-
lismus, str. 92.) převažuje nedůvěra vůči New Age a postoje spíše
negativní a odmítavé.

Friederich Haack pokládá New Age za neopaganismus
(viz Pojmosloví, str. 100). Pohanství pak charakteri-
zuje takto . . . : Je to biotický postoj. Jde mu pouze
o tento život, ne o zásvětné sféry. Život je nejvyšší
hodnota, a vlastně jediná hodnota. Pohanství je an-
tropický postoj. Není nic mimo člověka. Je to vlastně
totéž, jako bychom řekli, že člověk je božský, a nebo
že v člověku je Bůh. Pohanství je dále fatalistický po-
stoj. Dějiny podle něj nemají žádný smysl. Nic nemá
smysl. Vše je jen hra. Člověk není nekonečně eticky
zodpovědný za své činy. O spravedlnost se stará zákon
reinkarnace. A konečně pohanství je pantheistický po-
stoj. Věří, že neosobní božství je přítomno ve všech
věcech. [75, str. 112]
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Zatímco někteří, zejména ortodoxní křesťané, před New Age
takto ostře varují, jiní na něm nespatřují nic podezřelého a pro-
hlašují je za „esenciálně neškodnou antologii iluzí”. [30, str. 72]

1.2 Vystižení povahy New Age

Nejvýstižněji se podařilo charakterizovat New Age Elliotu Mille-
rovi. Podle něj je New Age

[E]xtrémně rozsáhlá, volně strukturovaná síť organi-
zací a jednotlivců, poutaná dohromady společnými
hodnotami (spočívajícími v mysticismu a monismu:
„všechno je jedno”) a společnou vizí (nadcházejícího
„nového věku” míru a masové osvícenosti, „Věku Vod-
náře”). [58, str. 15]

1.3 Varování před extrémy

Zřejmě je záhodno vyvarovat se nemístných krajností; ani zasle-
penost v odsudcích, ani bezbřehá vstřícnost nejsou nejvhodnější
zaujmutelné přístupy.
Je důležité umět rozpoznat, co je na New Age skutečně

natolik nebezpečného, aby to zasluhovalo varování, a co je na-
opak závažnosti spíše okrajovější a proti čemu vznášet námitky
je bojováním s větrnými mlýny.
Pouhý slovník termínů, ve spojitosti s New Age frekven-

tovaně používaných, by se neměl stát důvodem k apriornímu
zavržení jevů, ke kterým se vztahují. Specifická terminologie ne-
znamená ještě duchovní závaznost doktrínámNew Age, podobně
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jako biblická terminologie ne vždy indikuje křesťanskou víru. [14,
str. 5] Slova jako „holistický”, „mír”, „globální vesnice”, „kos-
mická loď Země”, „Matka Země”, „duha”, „vzájemné propo-
jení”, „paradigma”, „vize”, „seberealizace”, „vědomí”, „osobní
růst”, „pozitivní mentální postoj”, „lidský potenciál”, „energie”,
„ jednota” či „probuzení” nejsou sama o sobě ničím špatná či ne-
bezpečná. Je to jejich častý výskyt v kontextu New Age, kterým
jim v očích některých ortodoxních křesťanů dodává pejorativ-
ního konotátu. Zbytečně a ne vždy právem.
Např. přímé spojení použití symbolu duhy s okultismem

(viz Pojmosloví, str. 100) je sporné, jakož i otázka, které sku-
piny s ním přišly jako první.1 Někteří pozorovatelé poukazují
na tibetské učení, že duha symbolizuje člověkův ultimátní (viz
Pojmosloví, str. 110) dokonalý stav božství, jakož i sloučení
dobra a zla, světla a stínu. Někdo se odvolává na odkazy New
Age k „duhovému mostu”, „duhovým energiím” nebo k barvám
„sedmi paprsků čaker” (viz Pojmosloví, str. 90). Spojení duhy
s New Age bylo zpečetěno s vydáním knihy Constance E. Cum-
beyové “Hidden Dangers of the Rainbow”. [18]
Přesto v biblickém podání je duha první boží znamení za-

slíbení; má nepřehlédnutelný význam pro židovské i křesťanské
věřící všech věků. Opouštění důležitého křesťanského symbolu
ve prospěch New Age, které mu pozměnilo význam, se jeví jako
zbytečná kapitulace před hlučnou propagandou.
Odmítnutí neinformovaného zjednodušování a zaslepené

hysterie v přístupu k New Age však neznamená, že toto hnutí je
nutno nekriticky vítat se vším všudy, bez rozeznání rysů pro spo-
1První výskyt obrázků duhy, hodný naší pozornosti, byl zaznamenán před mnoha lety

ve formě malých nálepek na amerických automobilových oknech a poznávacích značkách.
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lečnost nežádoucích až nebezpečných, bez zřetele k vážnosti dů-
sledků, ke kterým dnešní myšlenkové trendy prokazatelně smě-
řují. Tento druhý extrém by byl rovněž výrazem neinformova-
ného zjednodušování.
Často se hovoří o tzv. „rozpadu paradigmatu” (viz Po-

jmosloví: Paradigma, str. 100). Nové pojetí dobra a zla, pravdy
a nepravdy, správného a špatného (spočívající v tom, že tyto
dosavadní protiklady již nejsou neslučitelné, nýbrž komplemen-
tárně se doplňující a navzájem se potřebující) s sebou nese přímý
vliv na morálku. K přijetí závěru, že mezi dobrem a zlem není
žádného esenciálního rozdílu, protože to jsou jen dvě strany
téže mince, je zapotřebí vyjít z premisy, že neexistuje absolutní
měřítko dobra a zla, které by bylo stejnou měrou závazné pro
všechny (srv. Pojmosloví: Absolutismus, Relativismus, Světoná-
zor, str. 86, 104, 107). K přijetí závěru, že neslučitelné protiklady
nejsou neslučitelné, je zapotřebí ignorovat logický zákon sporu
(viz Pojmosloví, str. 112). Proto New Age vede k pohrdání rozu-
mem s jeho „parazitující aktivitou”. [45, str. 46] (Srv. Projevy
New Age: Pohrdání rozumem, str. 38.)
K věcem spojeným s New Age, před kterými je nutno varo-

vat, tedy patří relativismus morálky, ztráta respektu k tradičním
autoritám (srv. Projevy New Age: Holistické vnímání skuteč-
nosti, str. 38) a naopak naprostá závislost na autoritách netra-
dičních — guruech a „průvodcích” (viz Pojmosloví, str. 104),
jakož i potlačení rozumu. To vše může vést v relativně blízké
budoucnosti k důsledkům nedozírných rozměrů.
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Kapitola 2

Vznik New Age

Mnoho moderních hledajících z různých důvodů (včetně chabých příkladů

křesťanství) dává přednost méně konvenčím formám spirituálního vyjádření.

Elliot Miller: A Crash Course on the New Age Movement

2.1 Historické kořeny New Age

V širokém slova smyslu je New Age moderní revival (viz Po-
jmosloví, str. 105) starých náboženských tradic, doplněný a
promísený spoustou vlivů, jako jsou: východní mysticismus,
moderní filosofie a psychologie, kontrakultura (viz Pojmosloví,
str. 97) padesátých a šedesátých let, věda a vědecko-fantastická
literatura a kinematografie.

2.1.1 Antická náboženství

Mezi starými náboženskými zdroji New Age lze jmenovat např.
zen-buddhismus, hinduismus, gnosticismus a kosmopolitní pa-
ganismus. (srv. Pojmosloví, str. 93, 97).
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Zen-buddhismus

Pro zen-buddhismus je realita totožná s vyšším vědomím či
pravým já, což jsou synonyma pro Buddhovu mysl. Pro zen-
buddhistu nemá žádné rozlišování smysl. Není nic „vnitřního” a
„vnějšího”; mimo pravé já nic neexistuje. Věci, které se jeví být
externími, jsou jen uvnitř Buddhovy mysli. Všechno je ve všem.
Buddhova mysl není věc, avšak paradoxně nic neexistuje mimo
ni. [60, str. 52–53]
Tento koncept je odvozen od života a učení mnicha jménem

Siddhartha Gautama, který putoval Indií kolem 500 př. Kr. [39,
str. 43] a proslul jako Buddha, „Osvícený”. Dnes se Buddhova
cesta těší přízni více než 500 miliónů následovníků po celém
světě; většina z nich je koncentrována v Asii, značný počet však
obývá i Evropu a Severní Ameriku.

Buddhismus a hinduismus

Buddhismus, podobně jako i jiná velké světová náboženství
(včetně filosofie New Age) není monolitický systém víry a praxe.
Vliv buddhismu na New Age je neoddiskutovatelný, stejně jako
vliv jeho nejméně o tisíc let staršího mateřského systému, hin-
duismu.
Obě tyto tradice zdůrazňují nauku o převtělování (srv.

Pojmosloví: Reinkarnace, str. 104) a karmě (srv. Pojmosloví,
str. 96). Hinduismus i buddhismus učí nevyhnutelnost cyklu
zrození–smrt–zrození, který může být přerušen jedině nahro-
maděním dostatečného množství dobré karmy, která uvolní je-
dince z iluze hmotného světa a zpřístupní mu tak vysvobození.
V buddhismu se tomuto stavu říká nirvána (srv. Pojmosloví,
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str. 100), což je výraz pro skončení utrpení a radost z věčné
blaženosti.

Taoismus

Tradiční čínské náboženství taoismus také přímo poznamenal
myšlení New Age. Základní rys taoismu je víra, že ve světě jevů
a za ním leží Tao, věčný neměnný princip.
Tao je původní zdroj všeho ve vesmíru, který spontánně

produkuje všechno prostřednictvím harmonické souhry dvou sil,
jin (princip pasivní receptivity) a jang (princip aktivity).

Gnosticismus

Vliv gnosticismu na New Age je rovněž nepopiratelný, tím spíše,
že vůdcové New Age se k němu hrdě hlásí. Gnosticismus (srv. Po-
jmosloví, str. 93) tvrdí, že lidé jsou předurčeni ke znovusjedno-
cení s božskou podstatou, od níž se odštěpili. Jedinci obdaření
poznáním (doslovný význam řeckého γνoσις) „chápou, že člo-
věk je božský, že jeho božský původ a určení ho oddělují od
zbývajícího stvoření a že jeho moc nemá žádných omezení”. [47,
str. 84]
Carl A Raschke popsal tradiční gnosticismus jako mýtus

tajného osvícení,

. . . vystavěný na motivu esoterické moudrosti, pří-
stupné pouze několika málo privilegovaným a zasvě-
ceným. Tato moudrost neboli gnóze s sebou nese anta-
gonistický boj s vládnoucími silami materiálního světa,
cestu na zakázané území za účelem získání elixíru věč-
ného života. . . .Metoda dosažení spásy pro gnosticis-
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mus. . . vyžaduje bezprostřední záblesk vnitřního fun-
gování kosmu, rozhodující klíč, který rozluští hádanky
nebes a země. [70, str. 24, 26]

2.1.2 Zdroje 19. století

Mezi vlivy 19. století, kterým New Age vděčí za svou dnešní
podobu, lze jmenovat např. transcendentalismus, spiritualismus
či theosofii.

Transcendentalismus

Transcendentální hnutí (1836–60) bylo utvářeno filosofy jako He-
nry David Thoreau a Ralph Waldo Emerson, kteří byli hluboce
ovlivněni moudrostí Východu. Transcendentalisté si eklekticky
vypůjčovali z východních písem, upravujíce je tak, aby zapadla
do amerického standardu autonomie a individuální determinace.
Připravili tím půdu pro populární osobnosti New Age, které
vstoupily na scénu o 130 let později. [39, str. 45]
Ralph Emerson, ovlivněný hinduistickou literaturou, mlu-

vil o „nadduši” (Over-Soul), tj. mystické síle, která je přítomna
v celé přírodě i v lidské osobnosti a řízena Myslí, z níž také
čerpá svou existenci. Transcendentalisté hledali Boha v pří-
rodě a vyvyšovali neomezenost lidských možností. Transcen-
dentalismus využil nedávných anglických překladů východních
posvátných knih, Bhagavad Gity a Upanišád (viz Pojmosloví,
str. 89, 110) a vytvořil z nich „jedinečnou americkou formu
mysticismu. . . první podstatné náboženské hnutí v Severní Ame-
rice s výsadně asijskými prvky.” [33, str. 108] Theologie „lé-
čení mysli” často spojuje omezenou lidskou mysl s božskou či
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transcendentní Myslí, do níž musí obyčejné vědomí asimilovat.
[70, str. 178]

Spiritualismus

Hnutí spiritualismu vděčí za svůj vznik rakouskému lékaři Franzi
Antonu Mesmerovi (1734–1815), jehož žáci přinesli „hnutí no-
vého mentálního uzdravování” do Ameriky. Mesmer vyučoval
technikám „mesmerického spánku”, založeným na „zvířecím
magnetismu”. [39, str. 45] Phineas Parkhurst a Mary Baker Pat-
terson Eddy rozšířili učení, že nemoc je způsobena nesprávnou
vírou, nikoliv fyzickou poruchou.

Theosofie

Spiritualismus je kolébka theosofie (viz Pojmosloví, str. 109), jež
svůj vznik dluží excentrické ruské mystičce Heleně Petrovně Bla-
vatské (1831–91), která vedla skandální život a zemřela, jsouc
mnohými obviňována z podvodů. [39, str. 46] Se svým blízkým
přítelem plukovníkem Henrym S. Olcottem (1832–1907) se po
delší návštěvě Indie vrátili do Spojených Států. Do své již existu-
jící Theosofické společnosti (viz Pojmosloví: Theosofie, str. 110),
založené v r. 1875, začlenili svou modifikaci hinduismu, se kte-
rým se blízce seznámili v Indii.

2.1.3 Zdroje 20. století

Ve století dvacátém lze již zaznamenat hotovou ohňostrojovou
explozi rozmanitých skupin, hnutí a směrů, spoluutvářejících
New Age, ale také i oblastí, ve kterých se vyskytují, od psy-
chologie po kvantovou fyziku: aktivita JÁ JSEM (I AM acti-
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vity), Společenství seberealizace, Přátelé Mehera Baby, feminis-
tické hnutí „bohyně Matky”, psychoanalytikové Sigmund Freud
a Carl Jung, Albert Einstein a další vědci kvantové mechaniky
(neboť oni také pomáhali „rozvinout před New Age červený ko-
berec” [39, str. 47]).

Mágové od Východu

V roce 1893 se konal první Parlament světových nábožen-
ství v Chicagu. Duchovní mistři, swamiové a guruové zapla-
vili Ameriku jako přílivová vlna v nebývale masovém měřítku,
aby v následujících dekádách zpřístupnili (a zpřijatelnili) vý-
chodní mysticismus tisícům Američanů. [39, str. 47] Ind Swami
Vivekananda (1862–1902) zůstal po zmiňované expozici světo-
vých náboženství ve Spojených Státech, kde založil Společnost
Vedanta (Vedanta Society). Paramahansa Yogananda přijel do
Ameriky v r. 1920 a později založil Společenství seberealizace
(Self-Realization Fellowship). Ve třicátých letech se dostavil „ti-
chý, samozvaný avatar” (viz Pojmosloví, str. 89) Meher Baba
a založil islámsky orientovanou skupinu Přátelé Mehera Baby.
[38, str. 26]

Psychoanalýza

Psychologie v kaleidoskopu mutantních škol a teorií ovlivnila
moderní svět, jeho víru a životní styl jako sotva co jiného. Vět-
šinu jejího účinku lze pozorovat po druhé světové válce; k po-
rozumění toho, jak „univerzální jednota” prosákla do „kolektiv-
ního podvědomí” New Age, je zapotřebí se vrátit k Freudovi,
věhlasnému zakladateli psychoanalytické školy.
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Sigmund Freud. Sigmund Freud (1856–1939) věřil, že mocné a
často navzájem soupeřící podvědomé síly a instinkty jsou mo-
torem lidské mysli. Užíval techniky transu a hypnózy (viz Po-
jmosloví, str. 110, 95), aby z podvědomí vychytal potlačené před-
stavy (represe). Freud tvrdil, že sexuální represe jsou příčinou
většiny lidských onemocnění.
Podle Freudových teorií determinismu tyto biologické in-

stinkty neustále narážejí na morální měřítka vnucovaná společ-
ností. Freud, jsa obeznámen s okultní literaturou, byl rovněž
přesvědčen, že víra v Boha je příznakem neurózy a že člověk se
neliší od zvířat, ani jim není nadřazen.

Carl Jung. Ne všichni Freudovi žáci se svým výstředním učite-
lem ve všem souhlasili. Jeden z nich, švýcarský psychoanalytik
Carl Jung (1875–1961) zpochybňoval Freudovo spojení veške-
rého lidského chování se sobeckými a infantilními sexuálními im-
pulsy a na rozdíl od něho vnímal spiritualitu coby vitální složku
osobnosti. Tím Jung otevřel psychologii prostor pro náboženské
smýšlení a mystické zkušenosti.
Jung rovněž postuloval „kolektivní podvědomí”, definované

jako „zásobník psychologických obrazů a sil, vzrůstající s průbě-
hem historie a sdílený všemi lidmi”. [35, str. 74] Tyto zkušenosti
jsou podle Junga „věčné obrazy, které vždy byly základem lid-
ského myšlení — celá pokladnice mytologických motivů”. [42,
str. 62] Psychiatr Scott Peck nazývá kolektivní podvědomí teo-
rií, podle níž „dědíme moudrost a zkušenost svých předků bez
své vlastní zkušenosti”. [67, str. 252]
Někteří odborníci identifikují jev channelingu (viz Po-
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jmosloví, str. 95) jako způsob dolévání do tohoto zásobníku
všemi sdílené kolektivní paměti.

V jednom pozoruhodném vnuknutí se Jungovi stala
idea „kolektivního podvědomí” konstrukcí, která vů-
bec poprvé v dějinách myšlení mohla být citována
jako záruka nejen výroků mystiků, nýbrž i nezvyklých
a často otřesných metafyzických výpovědí jasnovidců,
spiritualistů a gnostiků.. . . Tvrdil, že smysl lidské his-
torie je nutno hledat mimo ni — v kolektivním podvě-
domí. [70, str. 145–46]

2.1.4 Současné zdroje

Ze současných kořenů New Age nelze přehlédnout hnutí kon-
trakultury (viz Pojmosloví, str. 97) nedávno uplynulých dekád:
beatnikové padesátých let byli fascinováni zenem; v letech šede-
sátých je vystřídali hippies se svými „nespoutanými sny a vý-
chodními guruy, mocí květin a utopickým radikalismem”. [39,
str. 48]

Dalším článkem řetězu se stalo „hnutí lidského poten-
ciálu” let sedmdesátých, šířené „humanistickými” te-
rapeuty rozmanitých mystických inklinací.. . . V letech
osmdesátých se všechny tyto a další nitky splétaly do-
hromady v novou pestrou směsici. [13, str. 34]

Hnutí lidského potenciálu

Abraham Maslow. Jeden z hlavních budovatelů humanistické
školy byl Abraham Maslow (1908–70), jehož koncept seberea-
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lizace se stal nefrekventovaněji užívaným slovem v kruzích lid-
ského potenciálu a pastoračního poradenství sedmdesátých let.
Sebeaktualizace byla na špičce Maslowovy škály lidských potřeb.
Co je všechny spojovalo, byla transcendence: jedincova schop-
nost dosáhnout za individualitu a sjednotit se s celkem reality.
Protože naše „vnitřní přirozenost je dobrá nebo neutrální

spíše než špatná,” psal Maslow, „je nejlepší dát jí průchod a
povzbudit ji spíše než potlačit. Jestliže smíme sami řídit svůj
život, vyrůstáme zdraví, plodní a šťastní.” [53, str. 5]

Carl Rogers. Netrvalo dlouho a další psychologové začali sta-
vět na Maslowově presupozici (viz Pojmosloví: Presupoziciona-
lismus, str. 102), že lidé jsou dobří od přirozenosti a že lidský
potenciál je neomezený. Mezi nejznámější a nejvlivnější psycho-
terapeuty lidského potenciálu patří Carl R. Rogers (1902–87).
Jeden z jeho nejvýznamnějších přínosů bylo nediagnostikování
— technika známá jako „terapie zaměřená na klienta” (client-
centered therapy). Tento přístup pramenil z Rogersova přesvěd-
čení, že jednotlivci vždy mají uvnitř sebe odpověď na jakýkoliv
problém, pročež role poradce spočívá pouze ve vytvoření patřič-
ného prostředí, aby řešení vyplula na povrch. Toho je dosaženo
jednoduše reflexí klientových pocitů, namísto jeho řízeného ve-
dení.
Není tajemství, že absolventi seminářů lidského potenciálu

přikládají zodpovědnost za tragédie, jako je např. rakovina, těm
lidem, kteří jimi trpí. [58, str. 26] (Srv. Zodpovědnost, str. 45.)
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2.2 Ideologické kořeny New Age

Vzhledem k vojenské porážce nacismu a fašismu, vzhledem ke
kolapsu liberalismu zevnitř, vzhledem k očividné ztrátě víry so-
cialistů v teorii i praxi socialismu všech variant jsou někteří toho
názoru, že žijeme v tzv. interregnu (tj. v časovém intervalu mezi
dvěma životaschopnými ideologiemi). V jistém smyslu lze tedy
hovořit o „konci ideologie”. [48, str. 264]
Fritjof Capra se pozastavuje nad skutečností, že patnáct

miliónů lidí každoročně zmírá hlady, že čtyřicet procent obyvatel
planety nemá postaráno o zdravotní péči a že třicet pět procent
lidstva nemá nezávadnou vodu k pití, zatímco polovina vědců
se zabývá technologií výroby zbraní. [15, str. 22]
New Age razí postoj, že odborníci prokázali neschopnost ře-

šit problémy, vzniknuvší v oblasti jejich kompetencí, a vyvozuje
z toho, že téměř všechno, co je s moderní civilizací v nepořádku,
lze přičíst kolektivní intelektuální slepotě: příliš lpíme na myš-
lení, které je dávno vyšlé z módy.
New Age, vycházejíc z předpokladů humanistických a evo-

lučních, je ve své perspektivě globální (nikoliv nacionální). Nej-
vážnější zájem projevuje o přežití světa. Klade výlučný důraz
na nalezení holistických řešení planetárních problémů, toto úsilí
obvykle vyúsťuje ve vizi spojené světové komunity.
Označení se mohou různit podle toho, který aspekt většího

intelektuálního hnutí je brán do úvahy. Ve vědeckých a techno-
logických kruzích se hovoří o „hnutí systémů”. Politická oblast si
dosud neosvojila žádnou nálepku, ale mnozí se začínají navenek
identifikovat jako „planetariáni”. [58, str. 54]
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2.3 Filosofické kořeny New Age

Poté, co věda přijala Darwinovu vývojovou teorii, brzy se uká-
zaly zřejmými její implikace: Jestliže všechen život pochází vý-
hradně z nahodilé mutace a přirozeného výběru, člověku nezů-
stává žádná duchovní základna, na níž by vybudoval svou etiku,
naděje a vlastní identitu. Někteří myslitelé se tedy ujali úkolu
vyhledat způsob, jak se vyhnout bezvýchodnosti lidského posta-
vení, aniž by bylo nutno zříct se evoluce.
Počátkem 19. století byl kontext pro takové snahy vytvo-

řen německým filosofem G.W.F. Hegelem. Jeho chápání historie
jako Boha v procesu dalo vzniknout vizi lidstva, postupujícího
kupředu ve známých krocích teze — antiteze — synteze k no-
vým stupňům svobody. V takovém prostředí nebylo obtížné na-
lézt místo pro biologickou evoluci. Jediné, co chybělo, bylo dodat
evoluci tvůrčí princip, skrytý za mutací a selekcí, který by řídil
vývoj žádoucím směrem a vrátil tak spiritualitě její roli.
Tato potřeba došla naplnění v dílech Herberta Spen-

cera, Henriho Bergsona, Lloyda Morgana, Samuela Alexandra,
Alfreda NorthaWitheheada a Pierra Teilharda de Chardina. [58,
str. 65] Zrodila se procesní filosofie, považující evoluci za již ni-
koliv popření, avšak naopak základ duchovních aspirací člověka.

2.4 Varování před extrémy

Ne každý moderní filosof je automaticky přiřaditelný k New Age
jenom proto, že není křesťan. Přijímat však slepě každou novou
filosofii bez kritického zkoumání její potencionální pravdivosti
jenom proto, že je nová, by znamenalo stavět se apriorně na

30



presupozici New Age, tvrdící, že každá změna je vždy k lepšímu.
(Srv. Projevy New Age: Pohrdání rozumem, str. 38.)
Přestože nikdo nehodlá tvrdit, že s tímto světem je vše

v nejlepším pořádku, je na místě se ptát, kde berou New Agerové
(viz Pojmosloví: New Ager, str. 99) svůj neutuchající optimis-
mus o jeho budoucnosti. Na čem stavějí svou víru, že vývojový
„kvantový skok” kupředu vyřeší dnešní problémy? Jedna věc je
tyto vize hlásat, a druhá je dokázat, že evoluce vskutku probíhá.
(Srv. Pojmosloví: Presupozicionalismus, str. 102.) Přes všechno,
co lze říct o technickém pokroku, objektivní pohled na světovou
situaci naznačuje, že věci jsou v mnoha ohledech stále roztříště-
nější a čím dál více mimo lidskou kontrolu. [58, str. 67]
æ
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Kapitola 3

Projevy New Age

Drahý Swami, v jakém vztahu jsou astrální projekce a kvantová mechanika?

Waylon Wall

Drahý Waylone, je to jednoduché. Když spálíš žárovku svého astrálního

projektoru, je tu kvantová mechanika, aby to dala do pořádku.

Swami Beyondananda

3.1 Hudba

Nahrávkami s esoterickou hudbou je již zaplaven i náš trh. Jsou
to zvuky, které připomínají přírodní prostředí, pomáhají uvol-
nit se a rozjímat, vzbuzují radost, která posluchače rozjasňuje
a naplňuje energií. Tento druh hudby, často v instrumentálním
aranžmá, mnohdy postrádá formální, harmonickou i melodic-
kou strukturu: tok hudby nemá konec nebo vyústění; zvuky se
linou neodhadnutelným směrem. Podle Francise Schaeffera to
byl Claude Debussy, kdo první představil světu hudbu těchto
rysů. [71, str. 37]
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3.2 Fascinace záhrobím

Na mládež má v obecném měřítku hudba nonartificiální (někdy
nesprávně nazývaná „moderní”, někdy nepřesně „populární”)
nesrovnatelně větší vliv než hudba artificiální (tzv. „vážná”).
Není bez zajímavosti, že zatímco ještě před nedávnem bylo
v módě hudebních skupin dávat si taková jména, která usilo-
vala zdůraznit vlastní individualitu kontrastem hudebního stylu
s narážkami na tradiční biblická jména: Genesis, Exodus, Naza-
reth apod., doba se stihla prudce změnit; dnes jsou v kurzu
názvy kapel vysloveně rouhačské: Judas Priest (Jidáš kněz),
Helloween (slovní hříčka: Halloween je tradiční anglosaský svá-
tek — předvečer všech svatých; heavy metalová kapela pozmě-
nila pravopis, aby do názvu dostala slovo “HELL” — peklo);
Depression (Deprese), Grave (Hrob), Purgatory (Očistec), De-
composed (Rozložený), Rotting Christ (Hnijící Kristus), Cani-
bal Corpse (Lidožravá mrtvola), Death Infection (Smrtelná ná-
kaza) apod.2 (Srv. Příloha D: Alba některých heavy metalových
skupin, str. 149; Projevy New Age: Zájem New Age o mládež,
str. 58.)

3.3 Výtvarné umění

Ve výtvarném žánru New Age jsou populární počítačově gene-
rované artefakty od simulovaných deformací přírodních tvarů
(např. lidských tváří) až po třídimenzionální šifrované obrazy.

Umění New Age je snaha vytvořit bezpečné vyfanta-
2Vyjmenovaná hudební tělesa od Depression po Death Infection jsou hosté death-

metalového festivalu, pořádaného v těchto dnech na jižní Moravě.
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zírované prostředí s přátelskými zvířaty jako stromy,
krajinou a zámky. Zaměřuje se na „sousední vesmír”,
avšak únikově a narcisisticky. Zobrazuje kontakty s du-
chy — jinými bytostmi lidem podobnými — avšak bez
vztahu k nim. [39, str. 150]

New Age malíř Sharon Skolnick, tvořící surrealistické vý-
jevy umisťované do scenérií San Franciska, říká: „Tvorba umění
je pro mne denní výlet do mého primárního já a kolektivních já,
kde se všichni spojujeme v jakémsi božském modlitebním tanci
molekul.” [39, str. 150]

3.4 Architektura

Architektura New Age je „umění pro lidi”. Koresponduje se
vztahem k přírodě: domy bývají ručně stavěné, dřevěné či napá-
jené sluneční energií. New Age architekt Eugene Tsui z Berkley,
Kalifornie, říká o svých dílech, že „vyjadřují nejvyšší inteligenci
a duchovní síly, manifestované v Přírodě”. [39, str. 150]

3.5 Publikační činnost

V literatuře pro děti, zejména v nových překladech z anglič-
tiny, se stále častěji objevují prvky, vedoucí k přijímání základ-
ních postojů New Age. Pohádkové zlo již není tak často ztě-
lesňováno netvorem (není bez zajímavosti, že pohádky, legendy
a pověsti všech kultur a náboženství ztělesňují zlo nějakým dru-
hem plaza), nýbrž bytostí, která usiluje zmařit prosperitu ko-
munity (Pocahontas, Lví Král). Tyto „moderní” pohádky jsou

34



přeplněny pantheismem, animismem; hrdinové chodí pro radu
ke stromům či duchům zesnulých.
Lví král vyučuje svého syna, budoucího nástupce, panthe-

ismu:

Vše, co kolem sebe vidíš, synáčku, je v rovnováze, vše
se řídí přesnými zákony. Jako král musíš porozumět
této rovnováze a respektovat všechny živé tvory, s ni-
miž jsme spojeni ve velkém kruhu života. [22, str. 17]

Animismus (víra, že věci a rostliny mají duši) je dětským
čtenářům sugerován v podobné „disneyovce”: Babička vrba po-
vzbuzuje Indiánku Pocahontas, která již začíná ztrácet naději,
že se situace v dobré obrátí, tím, že ji vybízí, aby se „nechala
vést duchy země”. [21, str. 78]
Smazávání rozdílů mezi dobrem a zlem je nejlépe patrné

na publikaci „Kniha zloduchů” [73]. Kniha obsahuje fragmenty
z osmi známých Disneyovských pohádek: Sněhurka a sedm tr-
paslíků, Aladin, 101 dalmatinů, Petr Pan, Šípková Růženka, Pi-
nocchio, Malá mořská víla a Kráska a zvíře. Všechny končí ví-
tězstvím zla nad dobrem!
Sněhurčin příběh končí odstavcem:

Jablko vypadlo Sněhurce z ruky. Vzápětí se sesula na
podlahu. Čarodějnice k ní přistoupila a vítězně se za-
chechtala. „Teď budu v zemi nejkrásnější!” [73, str. 17]

Aladin na tom není ve své závěrečné scéně o nic lépe:

„Ty hlupáku,” zasyčel Jafar, když pomalu utahoval ko-
lem Aladina smrtící smyčku. „Ty sis myslel, že přelstíš
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nejmocnějšího čaroděje na světě?” Uvězněný Aladin
zoufale lapal po dechu. „Zmáčkni ho, Jafare,” šeptal
Jago s krutým potěšením. „Zmáčkni ho!” [73, str. 26]

Podobným způsobem vyúsťují všechny epizody: kladný hr-
dina doplácí na své dobro životem, zatímco záporný tomu při-
hlíží se zvrácenou radostí. Taková kniha by nemohla vyjít před
půl stoletím. Autor i vydavatel vystihli svou příležitost v době,
které jim nahrává svou relativizací morálky a ztrátou absolutní
normy dobra a zla.

3.6 Pokles jazykové úrovně

Pod vlivem amerikanismů, zaplavujících češtinu v rámci coca-
colonizace (viz Pojmosloví, str. 90), česká jazyková norma ustu-
puje a podléhá anglické. Oslovení nebo slovo „prosím” vidíme
na tištěných nálepkách, nesoucích označení výrobků, neodděleny
interpunkcí od zbytku věty, přestože tyto větné členy nevstupují
s ostatními do skladebních dvojic. Podle anglických pravidel se
však interpunkce objevuje tam, kam podle českých nepatří: „Co
je čokoláda Tulpa, to ví už, (čárka !) každý správný muž.”
Reklama finančního institutu Komero suverénně a nečesky

hlásí cestujícím Metra: „. . . obchodují mi na burze akcie”; „mě
půjčili proti akciím peníze”; „mě v RM systému stačí jen zavo-
lat”.
Hlasatelé televizní stanice Nova usilují (v závislosti na svých

amerických vzorech) přiblížit se divákům neformálním tónem
svého projevu. Neuvědomují si však, že právě TV hlasatelé jsou
posledními nositeli a garanty spisovné češtiny. Jestli i oni krát-
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kozrace podlehnou tlaku cocacolonizace, kam se poděje jazyková
norma?

3.7 Holistické vnímání skutečnosti

Holistické léčení. Holistická (viz Pojmosloví: Holistický, str. 94)
medicína je komplexní a poslední dobou stále častěji diskutované
téma. Mnohé její terapeutické techniky lze označit za „quasime-
dikální”. [39, str. 151] Je to však také šířící se medicínská praxe,
založené na konceptu celosti: tělo, mysl a duch jsou navzájem
propojeny, a skutečné zdraví — být celý (z anglosaského výrazu
healen [39, Ibid.] — je výsledek náležité interakce a souladu
všech tří složek.
Asociace pro holistické zdraví (Association for Holistic He-

alth) popisuje holistický přístup jako orientaci na osobu spíše než
na nemoc, s cílem plného zdraví (namísto odstranění symptomů)
a primární prevence (namísto krizové intervence). [57, str. 13]

Systém víry je primární psychologická realita. Největší
síla v lidském těle je přirozená schopnost těla uzdra-
vit se samo — avšak tato síla není nezávislá na sys-
tému víry, který může přeložit očekávání do fyziolo-
gické změny. [17, str. 31]

Když léčitelé hovoří o takových věcech, jako jsou „přirozené
uzdravovací síly intuitivní mysli” nebo „léčivé hlubiny vlastní
duše”, pak se pohybují — ať vědomě či nevědomě — na hranici
konceptů New Age o mysli, tělu a kosmu. Základní presupozice
(viz Pojmosloví: Presupozicionalismus, str. 102) řady nových di-
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agnostických a léčebných technik je ta, že realita je jedna a že
se projevuje jako univerzální duchovní energie v těle.
Tato „všudypřítomná” duchovní energie prý plyne

z vesmíru do živých bytostí, v jejichž organismech cirkuluje
podle poznatelného řádu, a pak se zase uvolňuje zpět do vesmíru.
Proto je bolest ve východní medicíně chápána nikoliv jako pří-
znak, nýbrž jako akumulace energie v určité části těla. Její
správné přerozdělení může vrátit zdraví a harmonicky „vyvá-
žit” organismus.

Holistická výchova. V oblasti výchovy vzdělávání je holistické
pojetí známo jako „ujasnění hodnot” (values clarification), které
učí děti objevit a formulovat své vlastní hodnoty namísto toho,
aby si je nechávaly vnutit vnější autoritou. [39, str. 144] Tato
teorie New Age proklamuje rovnocennost individuálních hodnot,
protože podle New Age má každý moudrost vesmíru v sobě.
Mezi reklamami lze kromě otevřené propagandy spiritismu

(reklama na operátor) narazit i na skrytější útoky na tradiční
autority: „Narodíš se, a už to začíná. Rodiče si nevybereš, . . . ale
tu správnou žvýkačku si vybrat můžeš! Nudí tě ve škole? . . . Ale
je to přece tvůj život! Tak si vyber tu správnou žvýkačku!” Or-
todoxní židé a křesťané v takových narážkách právem spatřují
útok na tradiční respekt vůči učitelům a rodičům.

3.8 Pohrdání rozumem

K přijetí některých základních tezí New Age je zapotřebí neu-
važovat důsledně. Např. vyvodit z předpokladu, že není rozdílu
mezi dobrem a zlem, tvrzení, že každá změna je vždy jen k lep-
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šímu, je nesmysl: jestliže neexistují protiklady dobra a zla, pak
nelze mluvit o ničem „dobrém” ani „zlém”. Hovořit o změně je
k lepšímu znamená totéž, co o změně k horšímu.
K úspěchu své iracionální demagogie New Age potřebuje,

aby lidé nepřivykli domýšlet tvrzení do jejich důsledků. V našich
zemích, podobně jako ve Spojených Státech, se mu to velmi daří
— jen málokdo umí používat rozum, protože jen málokdo je
k tomuto umění veden.

Na Západě se praktikuje hathajóga; tělesné polohy
(asány) nevylučují meditaci, která umenšuje parazitu-
jící aktivitu rozumu a obnovuje stav klidné vnímavosti.
[45, str. 46]

Kdo domýšlí věci do jejich důsledků, vystavuje se riziku,
že odhalí nutné nepravdivosti některých základních presupozic
(viz Pojmosloví: Presupozicionalismus, str. 102) New Age. Není
divu, že New Age označuje aktivitu rozumu za „parazitující” —
z hlediska New Age je nebezpečná a tudíž nežádoucí.
Za jednu z nejvýznamnějších vlastností lidské mysli je

možno považovat schopnost rozlišit mezi pravdou a nepravdou,
a tedy i schopnost verifikovat, co je reálné a co je iluze nebo
klam. New Age je program ignorace těchto protikladů. [39, 39]

3.9 Nevraživost vůči křesťanům

Při americkém vánočním šílenství (které začíná někdy v říjnu)
se již ve výlohách a nad vchody vyzdobených obchodních domů
nevidí poutače a transparenty s nápisem “Merry Christmas”
(veselé vánoce), nýbrž jen “Happy Holiday” (šťastné svátky).
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To proto, aby byl z očí veřejnosti odstraněn Kristus — “Christ”
ve slově Christmas.
To je jeden z mnoha projevů nenápadného, avšak stále sí-

lícího tlaku, namířeného proti konzervativním křesťanům. Mezi
dalšími si lze povšimnout filmů z devadesátých let a jejich ná-
hledu na křesťanství. V primitivním sci-fi, nazvaném Soudce
Dredd, probíhá válka na život s na smrt mezi anarchisty, plun-
drujícími město, a tzv. „soudci”, kteří se jim v tom snaží brá-
nit. Největší vyvrhelové však žijí mimo kovové hradby města
v pouštních jeskyních. Jsou to primitivové, na pohled ty nejo-
havnější zrůdy, jaké si lze představit, a kanibalové. Při tom všem
však film nezapomene zdůraznit, že to jsou křesťané: neustále se
vyjadřují v křesťanských frázích a klišé. Když se k jeskyni blíží
letoun, sestřelí ho ručně odpálenou raketou s voláním díkůvzdání
typu: „Haleluja, synové, chvalme Pána za tuto žeň, kterou nám
seslal jako nebeskou manu. . . ”, čímž se myslí mrtvoly, které tito
zbožní psanci vytáhnou z vraku a sežerou.
Filmů s podobnými náznaky, že křesťané jsou nežádoucí

skupina, s níž se společnost bude muset vypořádat, přibývá.
K tomuto trendu přispívají i TV a novinoví reportéři používá-
ním termínu „fundamentalismus” bez náležité definice (srv. Po-
jmosloví: Fundamentalismus, str. 92). Nic netušící ortodoxní
křesťané si nechají líbit označení „fundamentalisté” v domnění,
že to znamená víru v autoritu Písma, zatímco dnes to slovo již
označuje anarchisty mimo zákon.
Nelze vyloučit, že dnes programově šířená nevraživost

vůči křesťanům má za cíl připravovat půdu pro budoucnost.
Vizím jednotného globálního společenství překáží křesťanství
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(a vlastně kterákoliv forma monotheismu).

3.10 Sci-fi kinematografie

Od dob největších rozpuku sci-fi literatury v 70. letech se ustálila
vzorová forma filmů a seriálů, zachycujících život budoucnosti,
do několika často se vyskytujících rysů:

1. všichni jsou v uniformách,

2. všichni plní rozkazy i za cenu vlastního sebezapření až se-
beobětování,

3. nejvyšší ocenění patří „nelehkým rozhodnutím” velitele
(často velitelky) obětovat pro dobro celku některého z členů
posádky, (za povšimnutí stojí, že velitel nikdy neobětuje
sebe sama — to náleží k povinnostem řadových členů, ni-
koliv vůdcůí),

4. boj s nepřítelem je nesmiřitelný a neexistuje odpuštění či
smíření,

5. vývojem vše nabývá dokonalosti,

6. mimozemšťané jsou sympatické zrůdy,

7. celým vesmírem vládne jedna neosobní Síla.

3.11 UFO

K zájmu o mimozemské civilizace přispěla nepřehlédnutelnou
měrou díla Erika von Dänikena. Ta však jen otevřela dveře ma-
sové UFO-mánii, jaké jsme svědky dnes. Časopisy, knihy, TV po-
řady se hemží svědeckými výpověďmi o setkáních třetího druhu
(tj. setkání pozemšťana s živým mimozemšťanem tváří v tvář)
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a důkazy o „seriózním” vědeckém výzkumu a jeho pozitivních
výsledcích.
Výpovědi svědků se zdají vykazovat některé společné body:

1. Nejsme ve vesmíru sami. Je egocentrické domnívat se, že
Planeta Země je jediné obydlené vesmírné těleso v nedozír-
ném kosmu. Vysoce kulturní bytosti, které před námi mají
galaktický náskok v duchovním a vědeckém vývoji, obývají
jiné planety.

2. Všechny věci jsou navzájem propojeny; co ovlivní jednu,
ovlivní všechny.

3. Stojíme na prahu kvantového skoku kupředu jak na biolo-
gické, tak i na duchovní úrovni.

4. Tento posun energetických polí se neobejde bez bolesti,
stresu a změn. Vstupujeme do „posledních dnů”; Věk Vod-
náře je Věk Apokalypsy.

5. Kosmická inteligence k nám přišla via UFO, aby nás uvedla
do Nového Věku tím, že nás naučí, jak dosáhnout vyšších
úrovní vědomí. Mimozemšťané si uvědomují, že to způsobí
porodní bolesti, avšak jakmile bude tohoto stavu jednou
dosaženo, stane se pouhým počátkem zlatého věku míru
a prosperity.

6. Smrt je iluze, je to jenom vstupní brána do jiné existence.
[39, str. 88]

Diskuse o existenci UFO je dosud neukončená. Zatímco ně-
kteří zacházejí tak daleko, že tvrdí, že jsou schopni „před sou-
dem jednoznačně dokázat, že UFO existují” [39, str. 89], jiní
jsou skeptičtější a poukazují na nápadnou shodu obsahu zvěstí
mimozemšťanů se zprávami, přijímanými již po staletí prostřed-
nictvím médií a mystiků. [39, str. 90]
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Mimozemšťané jako zrůdy jsou móda devadesátých let.
Stojí za povšimnutí, že svědectví o údajně autentických setká-
ních třetího druhu (kontakt pozemšťana s inteligentním mimo-
zemšťanem tváří v tvář) se podobají sci-fi scénářům jako vejce
vejci. Stejný vzor je k nalezení v dětské literatuře: zrůdný avšak
dobrý mimozemšťan přistál na planetě Zemi, aby pomáhal zlým
lidem. (Srv. Zájem New Age o mládež: Školství, str. 41; Příloha
A.2 Ufin the Traveller, str. 117.) Kreslené seriály pro děti se
hemží hrdiny v podbě jakýchsi zvláštních pololidí s magickou
mocí, kteří nemilosrdně kosí své nepřátele po stovkách.
Některé konzervativní křesťanské skupiny jsou přesvědčeny,

že kontakty s UFO a mimozemšťany jsou způsobeny démonickou
aktivitou, podobně jako komunikace s entitami, zprostředkovaná
skrze channeling (viz Pojmosloví, str. 95, UFO, str. 110).
Nelze se jim divit: vyjdeme-li z presupozice, že Antikristův

příchod se dá čekat v době, kdy bude po celém světě vládnout
jediné náboženství (srv. Zj 13 : 7nn), jeví se schématicky šablono-
vité popisy mimozemšťanů (zrůdy podobné lidem, které nebudí
svým vzezřením hrůzu) a jejich postojů vůči pozemšťanům (lid-
stvo si samo neporadí a potřebuje pomoc od někoho ne z této
země, kdo to s ním myslí dobře) nepřehlédnutelně nápadnými.
Je možné, že propaganda UFO je programová? Je možné,

že někomu záleží na šíření představy o pomoci, na kterou všicni
čekáme, z rukou zrůdy? Je možné, že se tímto jednotvárně se
opakujícím scénářem připravuje půda pro příchod globálního
světovládce? Opustíme-li křesťanské presupozice, pak na tyto
otázky nemáme odpověď.
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3.12 Relativismus morálky

Pro filmy (nejen sci-fi) z poslední doby je příznačný i další rys:
ztráta konceptu dobra a zla. Chceme-li sledovat boj dobra se
zlem, musíme sáhnout filmům starým. V dnešních filmech již
soupeří toliko silný s ještě silnějším a lépe vycvičenějším a vy-
zbrojenějším (v méně násilných formách chytrý s chytřejším,
např. Dallas). Diváci včetně dětí (!) už nefandí straně, hájící
dobro, čest a spravedlnost; nic takového totiž neexistuje. Dua-
lismus dobra a zla zmizel z očí veřejnosti.
Průzkum religiozity mládeže (viz Přílohy, str. 128) uka-

zuje, že převážná většina respondentů má měřítka pro morálku
pružná; jako by to, čeho se člověk sám nedopouští, bylo za kaž-
dých okolností špatné samo o sobě, zatímco to, čeho se občas
sám dopouští, někdy přípustné. (Srv. Příloha C, str. 128.)
Na relativizaci morálky mají svůj vliv i počítačové hry, přes-

tože lidé, kteří je pomáhají šířit, se takovému tvrzení vzpírají.
[26, str. 4]

3.13 Relativismus pravdy

Absolutní tolerance ke všem možným i nemožným pravdám na
světě s sebou nese nutnou intoleranci vůči každému, kdo by si
s doktrínou „tolerance ke všem pravdám” dovolil nesouhlasit.
Tvrzení, že všichni mají stejně validní pravdu, se zhroutí v oka-
mžiku, kdy jeden z oněch „všech” prohlásí, že to není pravda.
Názor, že všechna náboženství vedou k témuž Bohu, by mohl
být pravdivý jenom potud, pokud by křesťanství netrvalo na
tom, že k Němu vede jenom Kristus.
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Proto je křesťanství z hlediska New Age netolerantní: činí si
nárok na absolutní pravdu, kterou si přece nikdo nemůže dovolit
mít, když žádná není. Všichni musejí věřit absolutnímu tvrzení,
že absolutní pravda neexistuje; hlásit se ke známosti pravdy je
považováno za nespolečenské, netolerantní vůči ostatním, kteří
nejsou tak nadutí, je to projev politické nekorektnosti.
Tím se New Age podařilo zbořit další paradigma (viz Po-

jmosloví, str. 100): zatímco dříve se člověk při jakémkoli veřej-
ném projevu musel obávat, aby se nedopustil omylu, dnes je
nucen mít se na pozoru, aby náhodou neměl pravdu.

3.14 Zodpovědnost

Na rozdíl od křesťanské zodpovědnosti vůči vnějším autoritám
New Age definuje zodpovědnost výhradně vůči individuálnímu
vnitřnímu Já. Každý máme moc vytvořit svou vlastní realitu,
avšak ta bude vytvořena vnějšími silami, neuchopíme-li svou
zodpovědnost za to, co se s námi děje. Proto je známo, že
lidé, kteří projdou výcvikem v kurzech lidského potenciálu, jsou
ochotni tvrdit, že za tragické události, jako je znásilnění, nesou
zodpovědnost sami postižení. (srv. Hnutí lidského potenciálu,
str. 28). [58, str. 26]

3.15 Varování před extrémy

Není tajemství, že farmakologie je výnosný průmysl; rozšíření
alternativních holistických způsobů terapie by mohlo způsobit
citelné ztráty výrobcům a prodejcům léků. Farmaceutická loby
proto organizuje, kde může, kampaně proti akupunktuře a po-
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dobným metodám. Křesťané by se měli mít na pozoru, komu
ve hlučné aréně názorů sedají na lep a čí politickou polívčičku
pomáhají přihřívat.
Holistický přístup neznamená sám o sobě nic špatného. Je

jenom žádoucí, aby lékaři uzdravovali celého člověka, namísto lé-
čení jednotlivých orgánů, často na úkor jiných vlivem vedlejších
účinků medikamentů. Otázka může vznikat o druh životní filoso-
fie, skryté za konkrétním druhém léčby, holistická terapie sama
o sobě je však jen žádoucí. Vždyť v jistém smyslu je i Kristus
lékař holistický:

Dovolte, abych vám to vysvětlil. Jako dítě mě často
sužovalo bolení zubů a věděl jsem, že když půjdu za
maminkou, dá mi něco, co tu bolest na noc utiší a co
mě nechá spát. Za maminkou jsem ale nešel — ale-
spoň ne dřív, než se bolest stala nesnesitelnou. Věděl
jsem totiž, že mi dá aspirin, ale stejně dobře jsem také
věděl, že potom bude následovat ještě něco dalšího.
Věděl jsem, že mě na druhý den odvede k zubaři. To,
co jsem chtěl, jsem z ní nemohl vymámit, aniž bych
návdavkem dostal, co jsem nechtěl. Chtěl jsem, aby
bolest okamžitě polevila; to ale nešlo, aniž bych měl
zub v pořádku trvale. A se zubaři jsem měl svou zku-
šenost; věděl jsem, že se začnou šťourat ve spoustě dal-
ších zubů, které ještě bolet nezačaly. Moc rádi hasili,
co mě vůbec nepálilo; podali jste jim prst a vzali celou
ruku.

Náš Pán je, abych tak řekl, jako ti zubaři. Podáte-li mu
prst, vezme vám celou ruku. Desítky lidí k němu při-
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cházejí, aby je vyléčil z nějakého konkrétního hříchu, za
který se stydí (jako je třeba masturbace nebo fyzická
zbabělost) nebo který jim zjevně ničí každodenní ži-
vot (jako je prchlivost nebo opilství). On je tedy rád
vyléčí; ale nemá na tom dost. Nic víc jste možná ani
nechtěli; pokud ho ale jednou přivoláte, podrobí vás
komplexní léčbě. [51, str. 138–139]

Není nejsprávnější se domnívat, že všichni umělci, filmoví
režiséři, hudebníci, spisovatelé a nakladatelé jsou spiknuti s poli-
tiky, aby svými díly přispívali ke štvavé kampani, namířené proti
křesťanům. Spíše je na místě vyjít z předpokladu, že úspěšní
umělci (a koneckonců i politikové) dokážou odhadnout poptávku
publika. Nevraživost vůči křesťanům je atmosféra dnešní doby;
režiséři vědí, že vyhovět tomuto trendu se setká s ohlasem. Po-
kud někdo věří, že „duch doby” je skutečná bytost, diktující své
normy světu, nikdo mu v tom nemůže zabránit; z hlediska této
presupozice (viz Pojmosloví: Presupozicionalismus, str. 102) pak
ovšem bude vnímat události kolem sebe v poněkud jiných sou-
vislostech než ti, kdo s ním tuto apriorní víru nesdílejí.
Soudný člověk by neměl propadat paranoidní hysterii a hle-

dat pekelné spiknutí na každém plakátě, ohlašujícím rockový
koncert. Od odborníka se očekává kvalifikované rozlišení mezi
okultismem a křesťanstvím, schopnost odhalit neslučitelné roz-
díly mezi nimi a umění pojmenovat a obhájit pravdu.
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Kapitola 4

Zájem New Age o mládež

Bitva o budoucnost lidstva musí být vedena a vybojována ve třídách

veřejných škol učiteli, kteří správně vnímají svou roli proselytů nové víry:

náboženství humanity, které rozeznává a respektuje jiskru toho, čemu

teologové říkají božství, v každé lidské bytosti.

John Dunphy: A Religion for a New Age

4.1 Školství

Tzv. cocacolonizace (viz Pojmosloví, str. 90), které naše země
spolu s jinými právě úspěšně podléhá, se projevuje nejen v ob-
lasti obchodu, nýbrž i v přejímání amerických kulturních a mrav-
ních hodnot a norem. Lze očekávat, že podobně, jak tomu bývalo
většinou vždy, se to, co se odehrává ve Spojených Státech právě
nyní, dříve či později dostane k nám. Americké školství v sou-
vislosti s New Age však není příklad hodný následování.
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4.1.1 Americké varování

Chtějí-li američtí rodiče, aby se jejich děti blízce seznámily s
astrologií, jógou, numerologií, ESP, řízenými imaginárními fan-
tastickými výlety a vizualizačními technikami, které napomáhají
kontaktům s „vyšším já” a s osobním duchovním vůdcem; s me-
ditačními technikami, učícími „hledat uvnitř sebe” řešení všech
problémů; s otevíráním čaker a probouzením hadí síly Kundalini;
s astrální projekcí a vykládáním snů, pak je nemusejí posílat do
speciálních seminářů těchto praktik, kterými se kdysi zabývali
fakírové, kouzelníci, média, čarodějnice a další okultisté. Dnes,
v „osvícenějším” věku, stačí děti ponechat v péči státních škol,
ve kterých učitelé aplikují nejnovější psychologické poznatky.
Mnoho z takových učitelů si ani neuvědomuje, že skrze psycho-
logickou metodologii byli vystaveni okultismu. Meditace, holis-
tické vyučování, mudrci, duchovní vůdcové, alternativní stavy
vědomí apod. se rapidně stávají normou psychologické přípravy
učitelů. [59, str. 34]

Například desetitisíce učitelů, vzdělávacích konzul-
tantů a psychologů, poradců, badatelů a pedagogů
učitelských ústavů jsou mezi milióny zúčastněných v
osobní transformaci. Začali se na sebe vzájemně na-
pojovat regionálně i na národní úrovni, dělí se o stra-
tegie, sdružují se kvůli vyučování všeho toho, čeho si
nejvíce cení: svobody, vysokých očekávání, povědomí,
vzorů, kontaktů, tvořivosti.. . . I maličká menšina zapá-
lených učitelů a poradců může způsobit seizmický šok
s programy, které fungují. [29, str. 281, 314]
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Američtí křesťanští rodiče jsou právem pohoršeni, že v zemi,
kde čarodějnice mají přístup do státních škol a smějí tam nejen
propagovat své náboženství, ale i odvolávat se na Bibli ve věci
reinkarnace [59, str. 199], učitelé nesmějí zmínit jméno Ježíš
Kristus pod hrozbou vyloučení ze školství. Antikřesťanský tlak
dochází tak daleko, že osmiletá dívka se ocitla před soudem za
to, že věnovala vánoční pohlednici spolužačce, která si všimla,
že vánoce mají něco společného Ježíšem Kristem. [16, str. 48]

4.1.2 České školství

Učebnice

V českých školách zatím nemají programy „transpersonálního
vzdělávání” zelenou v příliš hromadném měřítku. Protože od
marxismem odkojených učitelů nelze čekat, že se zničehonic vrh-
nou na studium okultismu nebo transcendentální meditace s cí-
lem zpřístupnit tyto tajuplné světy svým žákům, New Age ve
školství je nuceno k nesmělým začátkům.
Jsou to převážně učebnice zahraničního původu, již některé

myšlenky New Age nenápadně českým dětem podsouvají, a z
nich pak zejména učebnice angličtiny.
Nejvděčnější téma je UFO, protože je možné je snadno a ne-

násilně předložit jako samozřejmost i nejmenším dětem. Učeb-
nice Come and Play [79] představuje mimozemšťana jménem
Pixie–Dixie hned na titulní straně (viz Příloha A.1, str. 116).
Podobně si počíná i komiksová brožura Ufin the Traveller:

English for Pleasure. Mimozemšťan se podle svého dopravního
prostředku jmenuje Ufin, a je to zrůda (srv. Sci-fi kinematogra-
fie, str. 41): je zelený a má tři oči (viz Příloha A.2, str. 117). Je
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dobrý a pomáhá lidem, kteří jsou zlí. [81, stránky nečíslovány]
Učebnice angličtiny Project English, mezi žáky i jejich ro-

diči relativně populární, je vděčnou platformou ideologie New
Age. Doktrína o evoluci je zde sugerována srovnáním rychlost-
ních výkonů některých zvířat a sportovců. Z tohoto srovnání
pak nenápadným „skokem víry” automaticky vyplývá, že lidé
jsou zvířata. [69, str. 62] Od zvířat se liší jenom řečí a stavbou
těla: malým nosem, neochlupeným tělem a končetinami, slabými
zuby, schopností uchopit věci do ruky. Při procvičování je učitel
nabádán, aby trval na tom, aby žáci tvrdili, že lidé jsou zvířata:
„Books closed. Ask: — Are people animals? Establish that they
are.”3 [69, str. T62]
Project se neštítí ani záhrobí. Lekce o zvířatech dává pro-

stor i upírům. U žáků se předpokládá, že mají o upírech po-
drobné znalosti a jsou jim kladeny otázky po způsobu jejich ži-
vota, po složení, zdroji a době potravy apod. Jedním z úkolů je
dokončit interview s upírem hrabětem Draculou, které započal
reportér-novinář. (Viz Příloha A.3, str. 118.)

Průzkum religiozity mládeže

Průzkumu se účastnilo celkem 674 respondentů ze všech tří
stupňů našeho školství. Ze základních škol odpovídalo 426 re-
spondentů, středoškoláků odpovídalo 136, dotazovaných vyso-
koškoláků bylo 112. Všichni respondenti vyplňovali dotazník se
46 otázkami zaškrtnutím čtverečku s odpovědí, která se na ně
vztahovala.4

Následuje ukázka formulace některých otázek; celý dotazník
3Knihy zavřeny. Zeptejte se: — Jsou lidé zvířata? Ubezpečte, že jsou.
4Počty procent u jednotlivých odpovědí jsou uvedeny v Příloze C, str. 128.
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je uveden v Příloze C, str.128.

1. Jsem 2 chlapec; 2 dívka.

2. Je mi let (vyplň číslicí).

3. Světový názor je 2 názor celého světa;2 názor části světa;

2 názor jednotlivce na svět.

4. Věříš, že existuje pravda, kterou mohou všichni lidé všech dob a všech kultur poznat

jako stejnou? 2 ano; 2 ne; 2 nevím.

5. Věříš, že ubližovat bez důvodu kterémukoliv jinému člověku je 2 vždy špatné

2 někdy správné2 nevím.

6. Věříš, že úkladně (tzn. nikoliv v sebeobraně nebo v obraně někoho jiného) zavraždit

člověka je 2 vždy špatné 2 někdy správné2 nevím.

7. Věříš, že krást (přivlastňovat si něco, co mi nepatří) je 2 vždy špatné 2 někdy

správné2 nevím.

8. Věříš, že lhát ve svůj prospěch je 2 vždy špatné 2 někdy správné 2 nevím.

9. Věříš, že pohrdat vlastními rodiči (nevážit si jich) je 2 vždy špatné 2 někdy

správné2 nevím.

10. Věříš, že přebrat někomu manželku je 2 vždy špatné 2 někdy správné2 nevím.

11. Věříš, že věci jako krást nebo vraždit jsou 2 špatné samy o sobě; 2 každý na to

může mít svůj názor.

12. Věříš, že věci jako potkat kominíka, vidět meteor, najít čtyřlístek nebo pověsit si

nade dveře podkovu mohou přinést štěstí? 2 ano; 2 ne; 2 nevím, ale rád bych

to věděl; 2 nevím a je mi to jedno.

13. Věříš, že věci jako zabít pavouka, šlápnout na kanál, vidět černou kočku přecházet

cestu, rozbít zrcadlo, rozsypat sůl, projít pod žebříkem apod. mohou přinést smůlu?

2 ano; 2 ne; 2 nevím, ale rád bych to věděl;2 nevím a je mi to jedno.

14. Věříš, že planetu Zemi navštívila nějaká mimozemská civilizace? 2 ano; 2 ne;

2 nevím.
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15. S vyvoláváním duchů jsem se setkal 2 ve filmu; 2 mezi příbuznými; 2 mezi

známými; 2 ve škole;

2 ve družině; 2 osobně; 2 nikdy; 2 chtěl bych to někdy vyzkoušet.

16. Viděl jsi někdy ducha nebo znáš někoho, kdo ho viděl? 2 ne; 2 ano. Jestli ano,

kdo? (Vypiš.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Setkal ses s Ouija board (stolek popsaný abecedou, po kterém se pohybuje nezná-

mou silou vedený ukazatel, který z písmen sestavuje smysluplné zprávy)? 2 ve

filmu; 2 mezi příbuznými; 2 mezi známými; 2 ve škole;

2 ve družině; 2 osobně; 2 nikdy; 2 chtěl bych to někdy vyzkoušet.

18. Setkal ses s věštěním z ruky (hádáním osudu podle čar na dlani)? 2 ve filmu;

2 mezi příbuznými; 2 mezi známými; 2 ve škole;

2 ve družině; 2 osobně; 2 nikdy; 2 chtěl bych to někdy vyzkoušet.

19. Setkal ses s věštěním z karet? 2 ve filmu; 2 mezi příbuznými; 2 mezi známými;

2 ve škole;

2 ve družině; 2 osobně; 2 nikdy; 2 chtěl bych to někdy vyzkoušet.

20. Setkal ses s jinou formou věštění? (Vypiš jakou.) . . . . . . . . . . 2 ve filmu; 2 mezi

příbuznými;2 mezi známými; 2 ve škole; 2 ve družině; 2 osobně; 2 nikdy;

21. Věříš něčemu z toho, co je uvedeno v otázkách 17–20?2 ne;2 ano (Vypiš čemu.)

. . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Setkal ses se čtením horoskopů?2 ve filmu;2 mezi příbuznými;2 mezi známými;

2 ve škole;

2 ve družině; 2 osobně; 2 nikdy;

23. Věříš, že horoskopy dokážou pravdivě předpovídat lidský osud? 2 ano; 2 ne;

2 nevím, ale rád bych to věděl;2 nevím a je mi to jedno.

24. Znáš někoho, kdo používá snář (výklady snů)? 2 příbuzný; 2 známý; 2 osobně

používám; 2 neznám; 2 nevím, co to je.

25. Znáš někoho, kdo cvičí jógu?2 příbuzný;2 známý;2 osobně cvičím;2 neznám;

2 nevím, co to je.

26. Znáš někoho, kdo používá akupunkturu (léčení pomocí napichování určitých bodů

na těle jehlami)? 2 příbuzný;2 známý; 2 osobně používám; 2 neznám; 2 ne-

vím, co to je.
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27. Znáš někoho. kdo používá akupresuru (léčení pomocí masírování určitých bodů na

těle)?2 příbuzný;2 známý;2 osobně používám;2 neznám;2 nevím, co to je.

28. Setkal ses někdy s telepatií (čtením myšlenek)? 2 ve filmu; 2 mezi příbuznými;

2 mezi známými; 2 ve škole;

2 ve družině; 2 osobně; 2 nikdy; 2 chtěl bych to někdy vyzkoušet.

29. Setkal ses někdy s telekinezí (pohybováním předměty silou vůle

na dálku)? 2 ve filmu; 2 mezi příbuznými; 2 mezi známými; 2 ve škole;

2 ve družině; 2 osobně; 2 nikdy; 2 chtěl bych to někdy vyzkoušet.

30. Setkal ses někdy s čarováním nebo zaklínáním? 2 ve filmu; 2 mezi příbuznými;

2 mezi známými; 2 ve škole;

2 ve družině; 2 osobně; 2 nikdy; 2 chtěl bych to někdy vyzkoušet.

31. Setkal ses někdy s numerologií (přiřazování tajných významů číslům?)2 ve filmu;

2 mezi příbuznými; 2 mezi známými; 2 ve škole;

2 ve družině; 2 osobně; 2 nikdy; 2 chtěl bych to někdy vyzkoušet.

32. Posloucháš heavy metalové skupiny? 2 ne; 2 ano. V případě že ano, vyjmenuj

některé. . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. Některé heavy metalové skupiny uctívají Satana. Vadí ti to natolik, že bys takovou

skupinu odmítl poslouchat i přesto, že se ti jinak líbí? 2 ano; 2 ne.

34. Máš nějakou svoji oblíbenou počítačovou hru? 2 ne; 2 ano. V případě, že ano,

uveď nějakou. . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. Některé počítačové hry propagují Satana. Vadí ti to natolik, že bys takovou hru

odmítl hrát i přesto, že se ti jinak líbí? 2 ano; 2 ne.

36. Znáš nějakého léčitele?2 příbuzný;2 známý;2 někdo jiný;2 neznám;2 nevím,

co to je.

37. Nechal by ses od léčitele prohlédnout?2 ano; 2 ne.

38. Nechal ses někdy od léčitele prohlédnout?2 ne;2 ano. V případě, že ano, pomohlo

ti to? 2 ano;2 ne.

39. Znáš nějakého proutkaře?2 ano; 2 ne.

40. Vyhledals ty nebo tví rodiče jeho pomoc?2 ne;2 ano. V případě, že ano, pomohlo

to? 2 ano; 2 ne.
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41. Zkoušel jsi někdy zacházet s virgulí (prutem či drátem, který se reaguje na pří-

tomnost vody v zemi)? 2 ne; 2 ano. V případě, že ano, fungovalo to? 2 ano;

2 ne.

42. Věříš na převtělování?2 ano; 2 ne; 2 nevím, co si o tom mám myslet.

43. Jsi přesvědčen, že lidé, kteří věří v Boha —2 na to mají právo;2 nejsou normální;

2 by měli být zavřeni;

2 by měli být zlikvidováni.

44. Jsi přesvědčen, že lidé, kteří nevěří v Boha — 2 na to mají právo; 2 nejsou

normální; 2 by měli být zavřeni;

2 by měli být zlikvidováni.

45. Co pro tebe znamená Ježíš Kristus? —2 Spasitel celého světa bez rozdílu;2 můj

osobní Spasitel;2 prorok stejné úrovně jako Mohamed, Budha nebo Kršna;2 za-

kladatel křesťanství;

2 nevím, kdo to je.

46. Na posledním vysvědčení jsem měl tuto známku (vyplň jen u těch předmětů, ze

kterých jsi byl klasifikován): — 2 z češtiny, 2 z matematiky, 2 z fyziky, 2 z

dějepisu, 2 z přírodopisu,

2 ze zeměpisu, 2 z chemie, 2 z cizího jazyka,2 z informatiky.

Zde bude vhodnější se z prostorových důvodů omezit jen
na některé nejkřiklavější skutečnosti, které při průzkumu vyšly
najevo; kompletní analýza je v Příloze C, str.128. V některých
otázkách mohli respondenti uvést i další možnosti.
Výsledky byly zarážející. Většina respondentů prokazuje re-

lativistickou morálku: na otázky č. 5–7 (ubližovat, vraždit a
krást) odpovídá vysoké procento (kolem 75–85%), že jsou to věci
vždy špatné. Tato odpověď ovšem zaznamenává prudký „pokles
poptávky”, jakmile se přejde k otázce č. 8, která se týká lhaní
— méně než 40%. Svědčí to o absenci objektivní mravní normy:
mnozí považují za špatné to, čeho se sami nedopouštějí; to čeho
se někdy dopouštějí (zřejmě lhaní), je tedy „někdy správné”.
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Ze žáků základních škol 35,2% věří na spolehlivost Ouija
board, 45% na věštění z ruky a přes 40% věštění z karet. Ostatní
formy věštění, které respodnendti sami uváděli, byly zastoupeny
sporadicky: z minulosti, z koule, podle kyvadla, z kávové sedliny,
z očí, z kostek, z krve, podle úsměvu, z kamínků, podle lžičky,
podle víčka, podle svíčky, podle tvaru lebky, z cigarety, ze střev,
podle vánočních zvyků.
Nejvíce počítačových her hrají a znají žáci základních škol.

To je zřejmě dáno teprve nedávnou dostupností počítačů: com-
putery nebyly tolik rozšířené, když dnešní vysokoškoláci chodili
do základních škol. Žáci mají zaměstnané rodiče, kteří si mohou
dovolit mít počítač doma, kdežto studenti si je dovolit nemohou.
Naprosto nejoblíbenější hra je Doom, na druhém místě

v popularitě si stojí Mortal Kombat, na třetím Wolf. Mortal
Kombat je soupeření osob na život a na smrt: hráč nechává
„svého” karatistu (kromě jiných pikantností) ukopávat protiv-
níkům hlavy, což je doprovázeno barvitými zvuky a proudy krve.
Wolf bývá označován za „slabší verzi Dooma”, hráčovy zbraně
v něm ztrnule trčí do obrazovky, místo flexibilních pohybů, ja-
kými se může pochlubit Doom. Recenzent Jakub Nešetřil o hře
Doom píše:

Za pár let své kariéry se stala hrou naprosto nejzná-
mější. Byla předzvěstí nové éry počítačových her s 3D
pohybem, s brokovnicí či jinou zbraní, jejíž muška se
vám ostentativně houpe před nosem, a spoustou více
či méně odporných potvor, které padají k zemi, zane-
chávajíce za sebou stopy červené (a jiné) krve. Ano řeč
bude o hře, která přinesla do domovů realitu zabíjení
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po stovkách; nemilosrdného likvidování všeho, co se
hýbe.
. . .
Je to asi jediná hra, která se dá hrát jen tak, prostě
přijdete a hrajete. O nic se nestaráte, nikam dojít ne-
musíte, nemusíte si pamatovat děj, prostě střílíte. [63,
str. 138–39]

Je smutným zjištěním, že hry, ve kterých se musí něco umět
(třeba přistávat letadlem) nebo které vyžadují přemýšlení k lo-
gickým řešením, téměř nikdo nehraje. Vyhledávaná je zábava
pasivní a primitivní: zastřelit co nejvíce potvor, které na to če-
kají. Popularita počítačových her se tak řadí k těm vlivům, které
mají na dnešní mládež spíše negativní dopad.

4.2 Mimoškolní aktivity

4.2.1 Kreslené seriály

Podkapitola, pojednávající o TV seriálech pro děti, by měla být
nazvána spíše „Mimoškolní pasivity”. Nicméně ani pasivní sle-
dování kreslených příběhů není bez účinku na psychiku diváků
(zejména takových, kteří příliš nerozlišují mezi fikcí a realitou),
na jejich vnímání světa, života a smrti, a potažmo na formování
morálních měřítek jedince.
V kresleném TV seriálu Simpsonovi, vysílaném dne 18.2.

1996, si hrdinové zpočátku vykládali strašidelné historky: kromě
epizod typu „mrtvá žena mlátila manžela golfovou holí” se
dlouze líčil příběh King Homera, kreslené, avšak o poznání zrůd-
nější parafráze King Konga. Námořníci, blížící se k ostrovu, kon-
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verzují ve smyslu: „Radši bych plul na ostrov obryň.” „Co bys z
toho měl? Leda obřátka!” Žena, původně určená jako oběť King
Homerovi, se s ním sblíží a chystá se jejich svatba. King Homer
požírá lidi (včetně malých dětí), kudy chodí, a když při svateb-
ním obřadu slupne budoucího tchána, nevěsta jen nonšalantně
opáčí: „Ale Homy, kroť se!”
Po skončení vyprávění strašidelných historek přichází ke

slovu skutečný horror: děti Sipmsonovi najdou v okultním od-
dělení veřejné knihovny magickou knihu, která sama vletí do
ruky, obsahující zaříkadla, jejichž prostřednictvím se oživují mrt-
voly. Děti vyzkouší funkčnost těchto „manter” na hřbitově, kde
vskutku vyleze z hrobů několik Zombiů, kteří se pak krmí mozky
živých lidí. Otec Simpson hodnotí tento počin svých ratolestí
slovy: „Co jste provedli? Nabourali jste auto?” „Ne.” „Tak jste
vzkřísili mrtvé?” „Ano.” „Ale auto je v pořádku?” „Ano.” „Tak
to je všechno v pořádku.” Zombiové mezitím „vykousali” důle-
žité osobnosti města z jejich křesel a zaujali jejich místa, takže
ředitel školy oznamuje rozhlasem žákům: „Jako zápisné mi při-
neste mozky svých rodičů!” (Srv. Holistická výchova, str. 38.)
Ve městě pohotově vznikne rozhlasová stanice „Záhrobní

rádio” a na oběžné dráze se mimozemšťané ve tvaru chobot-
nic radují z úspěchů, které Zombiové slaví v bojích se živými.
(Srv. UFO, str. 41, 110.)
Konečně se statečný otec Simpson odhodlá učinit řádění

mrtvol přítrž: výstřely z ručnice je vrací smrti. V jednom oka-
mžiku namíří na postavu, okusující lidskou končetinu, avšak po-
dezřelý je živý našinec a hájí se slovy: „Já nejsem záhrobák, ale
hryznout si snad můžu!” (Srv. Fascinace záhrobím, str. 33.)
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Je přinejmenším podnětem k zamyšlení, proč se seriály jako
je tento, které ve skutečnosti vůbec nejsou pro děti, vysílají v
odpoledních hodinách.

4.3 Varování před extrémy

Petice nejrůznějším institucím, požadujícím cenzuru akčních vi-
deokazet či porno časopisů, mají jen tu roli, že se k problémům
nemlčí. Je však utopické domnívat se, že něco výrazného zmo-
hou.
Stav našeho školství je výzvou rodičům: výchovu dětí nelze

„ponechat osudu”. Od systému nelze čekat nápravu; školství
má málo nadějí na radikální změny, byť by to bylo i na nátlak
veřejných petic ministerstvu. Spoléhat na oficiální instituci je
přežitek minulosti. Znamená to pasivní rezignaci a shození zod-
povědnosti za výchovy dětí „těm nahoře”. Takové postoje se
stávájí luxusem, jejž si dnes už sotvakdo může dovolit.
Ač je sice značně obtížné, aby se rodič v záplavě filmů, TV

seriálů PC her a komiksových publikací zorientoval, neprohloupí,
kdo si dá tu námahu a udrží s „duchem doby” krok. Je však
zapotřebí, aby byl vyzbrojen normou výběru: rodič potřebuje
znát kritérium toho, co je pro děti žádoucí a co nežádoucí.
Zde je obrovská příležitost pro církve. Kdo jiný by měl při-

pomínat respekt k tradičním hodnotám? Je přímo tragické, jak
mnoho církví si ani neuvědomuje potřeby dneška; je tím horší,
že ty, které si palčivost problémů uvědomují, se uzavírají do sebe
jako do skleníku, a připravují se tak o sdělnost a přesvědčivost
pro své okolí, a tím i o výsadu být světlem světa. Poučenost a
seriózní přístup je z hlediska církve primární potřeba dneška.
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Kapitola 5

Počítačové hry

Odmítáme tvrzení, že se naším časopisem podílíme na úpadku morálky

a dekadenci společnosti.

Jan Eisler, šéfredaktor Score

V mnoha populárních PC hrách (např. Doom má v oblibě
11,5% hráčů respondentů ankety, viz Průzkum religiozity mlá-
deže, str. 128) je úkolem prostřílet si cestu na svobodu z vězení.
Hráč si cvičí postřeh strefováním se do uniformovaných strážců
objektu (srv. Projevy New Age: Holistické vnímání skutečnosti,
str. 38) a vyžívá se v tom, jak krev a vnitřnosti jejich roztrha-
ných těl stříkají po zdech, popř. po hledí jeho vlastní přílby.

5.1 Morální aspekt PC her

5.1.1 Zabíjení zábavou

Jan Eisler, šéfredaktoru magazínu počítačových her Score, který
na jiném místě tvrdí, že jeho časopis nemá žádný podíl na
úpadku morálky a dekadenci společnosti [26, str. 4], v recenzi
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na hry měsíce Dark Forces popisuje účinky jednotlivých zbraní
jako např. Assault Cannon, Packed Mortal Gun, Stormtrooper
Rifle apod. O „zbrani pro labužníky” — termálním detonátoru
— píše:

S granáty zažijete spoustu legrace. Můžete je např.
házet do oken a čekat5 až explodují (uslyšíte zvuk ku-
tálejícího se granátu, exploze a následné výkřiky) nebo
používat jejich okamžitý účinek k decimování většího
počtu nepřátel, nejlépe zezadu. Lze regulovat i délku
hodu. [26, str. 13]

5.1.2 Pirátství

Jan Eisler, známý svým čtenářům pod šifrou ICE, se netají se
svým názorem, že pirátství (neoprávněné kopírování a používání
výrobků, chráněných autorským zákonem) je normální:

Co je to pirátství? Když má někdo doma jednu
hru, která není originální6 je pirát? Nesmysl. Potom
bychom byli piráty všichni, to je přece jasné. Nikdo
z nás není svatý a každý se v životě s těmito hrami se-
tkal a hrál je. Pokud si někdo hry nelegálně nahrává,
je to jeho věc. Pokud se nahráváním her někdo živí, je
to jeho věc, dokud někdo nezazvoní u dveří. Je jasné,
že při dnešních cenách her si jen málokdo může do-
volit kupovat stále nové a nové hry, ale málokdo si

5Chybějící čárka před vedlejší větou je autentická. Není to ojedinělý výskyt pravopisné
nedůslednosti. Redakce Score k deklinaci češtiny (srv. Projevy New Age: Pokles jazykové
úrovně, str.36) výraznou měrou přispívá.
6Absence čárky za vedlejší větou vloženou opět autentická.
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uvědomuje, že kdyby si pirátské hry nekupoval nikdo,
byly by ceny originálních her nejméně o 50% nižší. [40,
str. 11]

Podle Eislera tedy není nikdo není pirát, protože v tom pří-
padě „bychom byli piráty všichni”. O šéfredaktorových morál-
ních měřítkách vypovídají své jeho argumenty jak pro pirátství
(málokdo si může dovolit kupovat hry), tak i proti němu (ori-
ginální výrobky by byly lacinější). Skutečnost, že Jan Eisler byl
v době záznamu výše uvedeného interview posluchačem práv-
nické fakulty [40, Ibid.], je zarážející. Až bude on nebo podobně
někdo smýšlející v roli soudce rozhodovat o potrestání obžalo-
vaného, který svou krádež řekněme automobilu bude obhajovat
vysvětlením, že si ho nemohl dovolit koupit legálně, jak dopadne
rozsudek? Bude-li „soudce Eisler” důsledný, měl by takový zlo-
děj být osvobozen. Bude-li přesto odsouzen, „soudce Eisler” tím
prokáže dvojí metr při posuzování přestupků, které se týkají jeho
samotného a které se týkají někoho jiného. Tím se jen zařadí
do průměru s prokazatelně relativistickou morálkou: Průzkum
religiozity mládeže (str. 128) ukazuje mimo jiné, že většina re-
spondentů má měřítko morálky sama v sobě (srv. Relativismus
morálky, str. 44).

5.1.3 Mravní norma

Recenzent ICE (zkratka Jana Eislera) uvádí své preview na vy-
jímečně nenásilnou hru o stavbě dětského parku větami:

Taky už vás omrzelo pořád střílet malinké lidičky, se-
kat sekerou roztomilé hlavičky, koupat se v krvi, pří-
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padně anihilovat hyperinteligentní mimozemšťany či
nepřemožitelné roboty? [27, str. 8]

Autor prozrazuje svou víru v určitý morální standard čte-
nářů, když poté, co představil hru bez násilí (tedy pravděpo-
dobně málo přitažlivou), podbízivě zkouší zabrnknout alespoň
na strunu hamižnosti:

THEME PARK bude hrou, která pravděpodobně ne-
potěší náruživé zabijáky a střelce. Rozhodně ale bude
příjemným a milým zpestřením. A i když nemáte rádi
děti a nechcete jim udělat radost, můžete si říci, že jde
stejně jenom o peníze na dětech vydělané. Možná se
vám potom THEME PARK bude hrát líp. [27, Ibid.]

Jan Eisler úroveň své morálky nezapře ani v článcích, je-
jichž autorem je někdo jiný. Petr Bulíř (pod šifrou PETER LEE)
začíná svou recenzi na hru Companions of Xanth, když mu do
toho vstoupí šéfredaktor (ICE) se svým „vtipným” komentářem:
„Byl pošmourný večer. Venku pršelo a v hlavě ještě doznívaly
zvuky ze včerejšího večírku (cinkot skleniček, zvuk trhání spod-
ního prádla, pády opilců ze schodů, zvracení atd. ICE).” [12,
str. 19]
Jestli na morálku nemají vliv hry samotné, pak jej dozajista

mají jejich časopisecké recenze.

5.2 Vzpoura proti autoritám

Mnohé PC hry invokují vzpouru proti zavedeným společenským
autoritám. Zatímco ve filmech je často souboj policie s podsvě-
tím načrtnut v morální prospěch policistů, v mnoha PC hrách
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se z uživatele stává gangster, jehož cílem je zprovodit ze světa co
největší počet uniformovaných policistů, podle čehož je na konci
hry hodnocen dosaženým skóre. Jiří Frkal (pod šifrou JFK) píše
v recenzi na hru Road Rash II:

Proto je nejlepším způsobem, jak se zbavit policisty,
boj. Je třeba ho shodit z jeho motorky. Po tomto činu
nás už nebude pronásledovat, natož zatýkat. Amerika
je holt země neomezených možností. [32, str. 46]

K pohrdání tradiční autoritou policie směřuje i nařčení z an-
tisociálního vystupování:

Příběh volně navazuje na jedničku, hlavní hrdina Trill
je nyní již volný a pohybuje se ve městech vzdálené
budoucnosti, kde chrání nevinné lidi proti policejnímu
spiknutí. [31, str. 6]

V kontextu tendencí New Age zrušit respekt vůči tradičním
autoritám (srv. Projevy New Age: Holistická výchova, str. 38),
nelze výskyt těchto postojů, hrami sugerovaných uživatelům,
považovat ani za bezvýznamný ani za náhodný.

5.3 Náboženský aspekt PC her

Mýlil by se, kdo by se domníval, že PC hry nemají nic společného
s náboženstvím. Nebyl by však daleko od pravdy ten, kdo by tvr-
dil, že nemají nic společného s křesťanským náboženstvím. Na-
prostá většina počítačových her, ve kterých se vyskytují prvky
náboženského rázu, propagují jakékoliv druhy pohanství, v ně-
kterých případech se dokonce stavějí otevřeně proti křesťanství
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(např. Hell, srv. Příloha B.5, str. 126). Tím rovněž hrají do noty
trendu Nového věku „vyrovnat se” s křesťanstvím (srv. Projevy
New Age: Nevraživost vůči křesťanům, str. 39).
Bez zajímavosti není ani výčet některých titulů PC her:

“Quest for Glory” („Hledání slávy”), “UFO: Enemy unknown”
(„UFO: nepřítel neznámý”), “Hand of Fate” („Ruka osudu”),
“Litil Divil” („Čirtík”), “Mortal Kombat” („Smrtící souboj”),
“Wizard” („Kouzelník”), “Seek and Destroy” („Hledej a znič”),
“Apocalypse” („Apokalypsa”), “Theatre of Death” („Divadlo
smrti”), “Werewolf” („Vlkodlak”), “Armour Geddon” (parafrá-
zovitá narážka na biblický „Armagedon”), “Blood Net” („Kr-
vavá síť”), “Brutal Sport Series: Football” („Série brutálních
sportů: americký fotbal”), “Doom” („Zkáza”), “Dungeons and
Dragons” („Kobky a draci”), “Dragonsphere” („Dračí sféra”),
“Dark Sun” („Temné Slunce”), “Dark Forces” („Temné síly”),
“Global effect” („Globální účinek”), “Dracula” („Drakula”),
“Simon the Sorcerer” („Šimon černokněžník”), “Hammer of
Gods” („Kladivo bohů”) apod.
Šéfredaktor Score Jan Eisler (ICE) se netají se svým osob-

ním krédem, které přihodil k dobru ke konci svého hodnocení
„pekelné” hry Litil Divil: „Kromě toho — stejně všichni skon-
číme pravděpodobně v pekle, a tak se můžete alespoň podívat,
jak to tam vypadá.” [27, str. 13]

5.3.1 Polytheismus

Starořecký polytheismus je reprezentován hrou Ultima VIII:

Okolo boha ohně Pyrose se shromáždili kouzelníci, bo-
hyni moře Hydros uctívají pokolení Tempestů a oby-
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vatelé pobřeží. Bůh vzduchu Stratos přitáhl mnoho lé-
čitelů a Lithos, vládce země, komunikuje s Necroman-
cery, vyznavači smrti. [6, str. 7]

5.3.2 Záhrobí

Upíři (srv. Projevy New Age: Fascinace Záhrobím, str. 33) jsou
zastoupeni pro změnu hrou Bloodnet:

Z vampirismu se ve vyšších kruzích stala jakási móda.
Lidé se oblékají jako upíři, tváří se jako upíři a smějí se
vašemu špatnému make-upu nevěda,7 že jediný pravý
upír jste většinou pouze vy. . . . Ke konci se souboje
s upíry stanou natolik běžné, že svým lidem namísto
plasmových kanónů rozdáte dubové kolíky, místo tri-
aluminiového mega štítu nakoupíte hromadu česneku,
helmu nahradí růženec. . . . Polokovové lidské trosky
střídají hejna upírů na rozmazaném plátně věčně špi-
navého města. Postavení člověka se stává nesnesitel-
ným a lidé se uchylují k nesmyslným spolkům a vy-
znáním, stávají se z nich šílenci a maniaci zamotaní ve
vlastních osudech jako mouchy v „Krvavých sítích”.
[1, str. 13]

5.3.3 Animismus

Na monistický animismus narážíme ve hře The Horde. Obrá-
zek (v rámci recenze Andreje Anastasova) znázorňuje lesní vílu,
řkoucí: „Já, Jaia, Královna všech duchů stromů, ti dávám toto
7Redakci Score by očividně prospěl jazykový korektor. Alespoň by nemuseli přechod-

níky, jev knižní a již dosti vzácný, používat, když to neumějí.
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varování. . . Ty a stromy jste jako Jedno. Ublížíš lesu a budeš se
muset bránit.” [4, str. 14]

5.3.4 Okultismus

Okultismus čeká na své příznivce ve hře Blades of Vengance:

7 amuletů, 6 lektvarů, 11 kouzel, hodiny zábavy v per-
fektní hře — to vše nabízí BLADES OF VENGANCE.
[25, str. 58]

5.3.5 Satanismus

Satanismus odkrývá svou tvář v morbidní hře Hell. Hra útočí
na tradiční křesťanské hodnoty hned v několika ohledech:

1. Peklem jsou trestáni ti, kdo neposlechli Solene Soluxe, ře-
čeného „imperátor Čistý8 kdož hřích nepoznal” a odklonili
se od jeho morálního desatera. Říká se mu také Ruka Boží,
a je považován za Otce nás všech. Není to milosrdný otec,
ale nesmlouvavý tyran, vyžívající se v mučení zatracených;

2. pro hříšníky není žádná možnost obrácení, hřeší zpustle
proto, že nedoufají v lepší osud než peklo tak či onak;

3. peklo je podle hry virtuální realita; ve skutečnosti neexis-
tuje;

4. hra se hemží satanskými symboly a je plná nepředstavi-
telného utrpení mučených. (Srv. Příloha B.5, str. 126.) [2,
str. 15]

8Chybějící čárka před vedlejší větou by už čtenáře Score ani neměla překvapit.
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5.3.6 New Age

New Age se v plné kráse představuje coby Digitální láska:

Mindscape objevuje také PC-čkový CD trh a připra-
vuje relaxační podivnost nazvanou DIGITAL LOVE
plnou zaříkávacích manter, barevných utišováků a jo-
gínských terapií. [3, str. 6]

Časopis Score se podílí na propagandě východní mytolo-
gie i obálkou svého únorového čísla z r. 1995, které vyobrazuje
Planetu Zemi, spočívající na hřbetech šesti slonů, kteří stojí na
krunýři obrovské želvy (viz Příloha č. B.4, str. 125).

5.4 Racionální aspekt PC her

Do programu New Age velmi vhodně zapadá otupování rozumu,
k němuž vedou nejenom počítačové hry, ale zejména kinemato-
grafie a TV seriály. Některé PC hry jsou určeny k procvičo-
vání logiky, avšak takových je minimum. A hlavně — mládež
je prakticky vůbec nehraje (viz Průzkum religiozity mládeže,
Příloha C, str. 128). Zato her, ve kterých je rozum zbytečnou
přítěží, přibývá. Aktivita rozumu pak bývá nahrazena jinými
„přednostmi”:

Stále módnější se stává posouvání logiky na poslední
místo důležitosti . . . nedostatek v přemýšlení však
kompenzuje mazaná možnost procházet hru s magi-
kem, zlodějem či bojovníkem . . . Zábavné je kombino-
vat různé profese, bojovník může trochu kouzlit, zloděj
občas zapomene na etiku a vyrazí dveře a magik může
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ukrást zapovězené ovoce, namísto aby si ho přičaroval.
[5, str. 14]

Je cynické považovat tyto věci za zábavu, a je absurdní se
domnívat, že na morálku nemají žádný vliv.

5.5 Varování před extrémy

Bylo by pošetilé volat v demokratické zemi po cenzuře počíta-
čových her. Tvrzení Jana Eislera, že PC hry nemají na morálku
uživatelů žádný účinek, je opačný extrém. Mnoho her obsahuje
scény a situace, které předkládat dětem je přinejmenším na po-
váženou. Ke slovu musí přistoupit řízená výchova; rodiče jsou
povinni mít přehled, s čím si jejich děti hrají. Musejí se zori-
entovat v obsahu jednotlivých her a usměrnit výběr těch, které
budou smět používat, podobně jako musejí mít přehled o fil-
mech, které dítě shlédne. Je utopické očekávat od školství, že
bude první institucí, která vykročí směrem k nápravě.
æ
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Kapitola 6

Možné prostředky obrany

Můžete stokrát dokázat nepravdivost lživého výroku:

stejně se vždycky najdou lidé, kteří mu uvěří.

Arthur Bloch: Murphyho zákon

6.1 Křesťanská apologetika

6.1.1 Misijní strategie

Poslání církve je bezpochyby zvěstovat Slovo Boží. Křesťané
se ovšem často dopouštějí toho omylu, že evangelizace nemusí
být erudovaná, aby byla efektivní. To možná platí o vydávání
osobních svědectví, stěží však o cíleném zvěstování. Ne vždy je
účinné vnucovat obrácení lidem, jejichž světonázor nepřipouští
platnost jevů, s křesťanskou vírou nutně spjatých. Hlásat „Za-
nechte svého špatného chování, protože je hříšné!” sotva přivede
ke změně postojů někoho, kdo nevěří v objektivní měřítko správ-
ného a špatného. Nepoučení křesťané pak upadají v pokušení
zaměňovat neúspěch svých diletantských taktik se zatvrzelostí
evangelizovaného.
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Bible sama poskytuje dostatek vzorů pro správné postu-
pování. Apoštol Pavel v debatě s epikurejci a stoiky na Areo-
págu necitoval Písmo, které pro tyto pohanské filosofy nebylo
žádnou autoritou, nýbrž jejich vlastní autory: „V něm žijeme,
pohybujeme se, jsme,” je citát z pera kréťana Epimenida (asi
600 př. Kr.); verš „Vždyť jsme jeho děti,” pochází od ciliciána
Arata (asi 315–240 př.Kr.). [64, str. 1680]
Pavel věděl, že musí stavět na tom, čemu jeho posluchači

již věří. Jeho zvěst nezněla: „Okamžitě zanechte tohoto mod-
lářství!” Spíše by se dala shrnout do teze: „Jestliže věříte svým
vlastním básníkům, jak můžete uctívat tolik božstev?”
K takové strategii ovšem bylo zapotřebí, aby byl apoštol se

světskou filosofií a kulturou obeznámen. Vzdělání není podmínka
spásy, je to nicméně výrazný předpoklad efektivní služby.

6.1.2 Ortodoxní křesťanství

Apologetika ortodoxního křesťanství bývá dosud často podce-
ňována a kritizována pro paranoidní hysterii v hodnocení New
Age:

A konečně jsou i lidé, kteří se vůbec nezdržují kritic-
kým myšlením a logickou argumentací a jako suveréni
pronášejí apodiktické pseudomoudrosti — povzbuzo-
váni ovšem davy nadšených, průměrně nevzdělaných,
naivních lidí, skutečně hladovějících po slovu pravdy,
po duchu, po životě, spokojujících se ovšem s kýčovi-
tou náhražkou těchto pravých hodnot. [75, str. 28]

K tomu je třeba dodat, že má-li křesťan důvod k pochybnos-
tem o původu sil, které se skrývají za řekněme holistickým léče-
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ním, je jedině přirozené, když při volbě mezi fyzickým zdravím a
neznečištěným vztahem s Bohem dá přednost druhé alternativě.
Kompromitovat tento postoj je projev náboženské intolerance.
Ukáže-li se oprávněnou obava o duchovní orientaci dorůsta-

jících generací, budou to pravděpodobně pouze ortodoxní církve,
které budou připraveny čelit záplavě novopohanství biblickými
zbraněmi. Církev roste nikoliv přizpůsobováním se duchu doby,
nýbrž tím, že se mu dokáže vzepřít. New Age v dnešní fázi nelze
označit za organizované spiknutí. Kdyby si však někdo činil am-
bice na uchopení světové moci, New Age by mu prokázalo ne-
docenitelnou službu coby univerzální sjednocující náboženství.
Humanisté vidí ve své filosofii záchranu světa, nápravu

všech sociálních neduhů. Jediná vážná překážka jejich Utopie je
křesťanství. Jsou si toho vědomi a jsou rozhodnuti je odstranit.
[59, str. 17] V tomto světle není bez významu Druhý humanis-
tický manifest z r. 1973 (První vyšel v r. 1933), který mimo jiné
praví:

Humanismus je filosofický, náboženský a morální úhel
pohledu, starý jako civilizace sama. . . . Skupina libe-
rálních humanistů v r. 1933 ve Spojených Státech de-
finovala a vyhlásila filosofické a náboženské principy,
které se jim zdály fundamentální. . . . Zavést takové ná-
boženství je největší potřeba přítomnosti. [44, str. 3,
8, 13]

Humanistický manifest nevěří ve spásu od nějakého bož-
stva, lidstvo se musí „spasit samo”; cesta k tomu je viděna jako
„právo na kontrolu porodnosti, potraty a rozvody”, „právo na
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důstojnou smrt, euthanázii a sebevraždu”. Vítány jsou „inova-
tivní a experimentální formy vzdělávání”, vzhlíží se vstříc „bu-
dování světové komunity” se současným zdůrazněním, že to „za-
vazuje k některým těžkým rozhodnutím”. [59, str. 25–27]
Tento dokument byl podepsán hlavně významnými pracov-

níky na poli vzdělávání a politiky (Isaak Asimov, A. Lester,
Kirkendall, B.F. Skinner, Sol Gordon, Betty Friedan). Spojíme-
li tyto skutečnosti s faktem, že oficiálním duchovním OSN je
guru Sri Chinmoy, který po celém světě svolává mírové meditace
ve snaze zangažovat „kritickou masu” (srv. Pojmosloví: Harmo-
nická konvergence, str. 94, Stá opice, str. 106), jsme pojednou
zaskočeni nápadnou řadou souvislostí příliš podezřelých na to,
aby nedaly vzniknout otázce, zda New Age přece jen není, když
už ne zrovna světové spiknutí, pak tedy přinejmenším hnutí, na
jehož globálním rozšíření někomu velmi záleží.
Jestli je zde důvod k obavám z budoucna, které zatím pro-

jevují jenom ortodoxní křesťané, pak výsměšné narážky na jejich
hlavu jsou výrazem krátkozraké nepoučenosti.

6.1.3 Evidencialismus

Apologetika z hlediska čistě evidencialistického (viz Pojmosloví:
Evidencialismus, str. 91) nebude příliš efektivní.
Apologeta evidencialista by mohl připomenout známé sku-

tečnosti, že pevné základy pro morálku bývaly vždy pevným
základem společnosti, a že naopak rozklad morálky vedl vždy
k bezmocnému rozpadu a zániku společnosti. Žádný lidský pro-
jekt dosud nenastolil ráj na zemi, většinou tomu bylo spíše na-
opak. Příchod žádoucích změn v případě soustředění „kritické
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masy” (srv. Pojmosloví: Harmonická konvergence, str. 94) je ilu-
zorní: proč „efekt sté opice” (srv. Pojmosloví: Stá opice, str. 106)
nefungoval v Indii, kolébce transcendentálních meditací, a neod-
stranil tam hlad, choroby a válku?
Dalo by se rovněž poukázat na skutečnosti sice zdokumen-

tované, avšak přece jen o poznání méně známé: křesťanské ná-
boženské obrody (viz Pojmosloví: Revival, str. 105) měly vždy
příznivý dopad na společnost. Křesťanství to bylo, kdo šířil gra-
motnost a vzdělanost, křesťanští filantropové pečovali o chudé a
křesťanští politikové burcovali veřejné mínění v dobách krutých
fází kapitalismu. [66, str. 220]
Jak lze odhadnout, tyto pravdy lze jen s malou nadějí na

úspěch používat jako argumenty. Proto bude pro naše účely da-
leko užitečnější apologetika z hlediska presupozicionalismu.

6.1.4 Presupozicionalismus

Presupozicionalismus (viz Pojmosloví, str. 102) si všímá skuteč-
nosti, že každý člověk nazírá realitu skrze filtr svých presupozic,
tj. věcí, kterým o problému apriorně věří dříve, než přistoupí
k jeho zkoumání. Ne vždy jde nutně o předsudky, tj. o presupo-
zice automaticky negativně hodnotící všechny informace při je-
jich vstupu do vědomí. Souhrn určitých presupozic si k jakému-
koliv bádání s sebou nese každý, ať si to připouští či nikoliv.
V tomto smyslu nikdo není stoprocentně objektivní nebo nezau-
jatý: svou argumentací každý jen hájí pozici, kterou již předem
apriorně (tj. bez důkazu) zaujal. Problém vznikne, když se ně-
které presupozice ukážou být falešnými premisami; v takových
případech lze právem očekávat, že závěry, ke kterým vedou, bu-
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dou rovněž falešné.
V rozhovoru s New Agerem je nutno překonat tzv. „bari-

éru relativity”. [58, str. 207] V podvědomí většiny proponentů
Nového věku leží přesvědčení, že cokoliv může být pravda pro
jedince, avšak nic nemůže být pravda pro všechny.
Nejprve je důležité rozbít mýtus o toleranci New Age.

Otázka rozdílu mezi křesťanstvím a New Age není otázka větší
či menší otevřenosti. Oba systémy jsou absolutistické (srv. Po-
jmosloví: Absolutismus, str. 86). New Age tvrdí, že na hlubší
rovině své existence jsme všichni bohové, vytvářející své vlastní
reality. Někteří, jako např. ortodoxní křesťané, jsou slepí k této
pravdě, a vytvářejí si reality poněkud nešťastné. Upozorněním
na tuto víru New Age lze demonstrovat, že i ona stojí na abso-
lutní „pravdě”.
Samotná povaha existence nám nedovoluje učinit relativ-

ním úplně všechno. Některý z pohledů na realitu je nutno
adoptovat, čímž se automaticky vyloučí všechny ostatní. Platí
to stejně jak pro křesťanský theismus, tak pro pantheismus
New Age. Takže skutečná otázka není, zda existuje univerzální
pravda, nýbrž která „univerzální pravda” je pravdivá, pantheis-
mus nebo theismus.
Dalším krokem by mohl být test rozumu, test zkušenosti a

test praxe (viz Pojmosloví: Světonázor, str. 107). Tím se dostá-
váme na půdu filosofie.
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6.2 Filosofie

6.2.1 Zákon sporu

Než přistoupíme k autoreferenciálně absurdním tvrzením, bude
užitečné zastavit se o tzv. zákona sporu (viz Pojmosloví). Zákon
sporu vyplývá z Aristotelova pojetí určitých logických výroků
(tzv. „kategorických soudů”); pro naše potřeby postačí věnovat
pozornost pouze zákonu sporu coby nejdůsažnějšímu z nich.
Předpokládejme, že B tvoří určitou třídu existujících ob-

jektů se společnou charakteristikou, která způsobuje příslušnost
k této třídě, např. psi. Množina všech psů na světě tedy nese
označení B. Označení non-B pak ponese všechno zbývající na
světě, co není pes: kočky, stromy, lidé, automobily, hvězdy, hu-
dební nástroje atd. Zákon sporu tvrdí, že A nemůže být zároveň
B i non-B ve stejném smyslu. Jinými slovy, pes není kočka ani
strom, živý pes není mrtvý pes.
Aplikace zákona sporu je přehledně zřejmá v rovině kon-

krétní. V rovině abstraktní zákon sporu rovněž neztrácí plat-
nost: jakékoliv tvrzení, činící si nárok na objektivní platnost,
může být buďto pravdivé anebo nepravdivé. Vždy však nutně
jedno z toho, nikdy ani pravdivé ani nepravdivé současně, a ni-
kdy pravdivé i nepravdivé zároveň ve stejném smyslu. Každá
logická nesrovnalost (kontradikce) svědčí o nesprávném nebo ne-
důsledném usuzování.
Odpůrci zákona sporu se pokoušejí namítat, že jeho plat-

nost nelze dokázat. To je pravda; lze však dokázat, že jeho plat-
nost je nutno předpokládat k předložení jakéhokoliv důkazu.
Aby např. atheistovo tvrzení „Bůh neexistuje” dávalo smysl,
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je nutné, aby výrazy „Bůh” a „existovat” měly svůj nezamě-
nitelný obsah. Platnost zákona sporu je nezbytná i ke tvrzení,
že zákon sporu neplatí. Zastánci takovéhoto tvrzení lze snadno
vyrazit zbraň z ruky replikou: „Když zákon sporu neplatí, pak
tedy platí.” Pokud oponent souhlasí, pak tedy zákon sporu platí;
pokud namítá, že stejná věc přece nemůže zároveň platit i ne-
platit, pak tím jen potvrzuje platnost zákona sporu. Vztažení
tvrzení na ně samotné se říká test autoreferenciální absurdity.

6.2.2 Test autoreferenciální absurdity

Tvrdí-li někdo: „Nedá se věřit nikomu!”, pak logicky správná re-
akce by měla znít: „V tom případě nelze věřit ani tomu, kdo to
tvrdí!” Tvrzení se ukázalo nesmyslným, jakmile bylo vztaženo na
sebe sama. Autoreferenciální absurdita (viz Pojmosloví, str. 89)
je pozoruhodný jev, ke kterému dochází vždy, když nějaké tvr-
zení popírá svou vlastní platnost. Tento rys je vlastní značnému
počtu filosofických postojů i systémů; snad je to způsobeno sku-
tečností, že autoreferenciální absurdita nebývá na první pohled
nápadná a je nutno ji vystopovat pečlivou analýzou.
Následuje přehled několika myšlenkových systémů, jejichž

autoreferenciální absurdita je výrazná a snadno demonstrova-
telná. Slova na začátcích odstavců, vysázená polotučně jsou
jména zkoumaných myšlenkových systémů, text, vysázený kur-
zívou je základní premisa zkoumaného směru, shrnutá do jedné
stručné teze, zbývající text je pak analýza autoreferenciální ab-
surdity.

Agnosticismus. O transcendentnu nelze nic tvrdit, protože
o něm nelze nic poznat a vědět. To je výpověď o transcen-
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dentnu. Jak to víme, že o něm nelze nic vědět? Odkud čer-
páme své poznání, že o něm nelze nic poznat? Jak o něm
můžeme tvrdit, že o něm nelze nic tvrdit?

Dialektika. Lidské poznání se vyvíjí ve třístupňových krocích:
(1) teze, která je popřena svou (2) antitezí, aby spolu do-

hromady daly vzniknout vyšší kvalitě, (3) syntezi. Jestli je
tento Hegelův koncept pravdivý, pak i on samotný je jen
tezí, která bude popřena svou antitezí a přestane platit.

Empirismus. Veškeré lidské poznání pochází nebo lze odvodit
ze smyslové zkušenosti. Kterým smyslem jsme došli k to-
muto poznání? Žádným, došli jsme k němu rozumem.

Logický pozitivismus. Tvrzení, která nejsou analytickými
nebo syntetickými soudy, postrádají smyslu. Toto tvrzení
samo není ani analytický ani syntetický soud, postrádá tedy
smyslu.

Pozitivismus. Pravdivé je jen to, co lze dokázat vědecky. To je
filosofické tvrzení, které není možno opřít o žádný vědecký
důkaz.

Relativismus. Všechno je relativní. Je toto tvrzení relativní
nebo absolutní? Pokud je relativní, pak se jistě nevzta-
huje na úplně všechno, to by bylo absolutní. Jestliže ne
všechno je relativní, pak tedy alespoň něco je absolutní.
Pokud ovšem tvrzení samo je absolutní, pak tvoří výjimku
se sebe sama: přinejmenším toto jedno tvrzení není rela-
tivní.
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Solipsismus. Jsem jediný na světě. Solipsista je člověk, který
věří, že on sám je jediný existující člověk. Potíž nastane
v okamžiku, kdy o tom začne hovořit. Komu to tedy tvrdí
a komu se to snaží dokázat?

New Age je autoreferenciálně absurdní v mnoha ohledech.
Zatímco vychází z přesvědčení, že všechny duchovní cesty ve-
dou k témuž cíli, všichni zastánci tohoto tvrzení se vyhýbají
přinejmenším jedné cestě: biblickému křesťanství.
Pantheistický Bůh New Age transcenduje nad veškeré naše

poznání. Jsme-li důslední pantheisté, můžeme o Bohu jedině ml-
čet. New Agerové se však obratem chovají, jako by svého Boha
znali alespoň natolik dobře, že mohou vyvracet falešné teorie
o něm, s křesťanstvím coby vděčným příkladem v prvé řadě.
Relativistické tvrzení, že objektivní pravda neexistuje, je

autoreferenciálně absurdní paradox, jestli je pravdivé, pak i ono
samo je jen relativní.

6.2.3 Test zkušenosti

New Age popírá existenci dobra a zla. Shirley MacLaine píše:

Všechno v životě je výsledek buďto osvícení nebo ig-
norace. Toto jsou dvě polarity. Žádné dobro a zlo. [52,
str. 247]

Jestliže Bůh je všechno a obsahuje v sobě všechno, pak v
sobě obsahuje i dobro a zlo bez jakéhokoliv rozdílu mezi nimi.
V tom případě je ovšem od New Agerů nedůslednost volat po
nápravách a odstranění neduhů civilizace, jako jsou např. války,
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protože jediné skutečné zlo je ignorace: nedostatek osvíceného
poznání, že všechno je ve skutečnosti jedno.

6.2.4 Test praxe

Podle přesvědčení New Age nelze důsledně žít. Máme nějaké po-
vinnosti vůči společnosti, v níž žijeme? Které? Odkud se berou?
Pokud jsou stejně relativní jako „pravda”, co člověka zavazuje
je plnit? Mají lidé mluvit pravdu? Mají dodržovat, co slíbí? Kde
je základ těchto morálních obligací?
Každý včetně New Agerů zná hranice své tolerance vůči

karmě jiných lidí. Nikdo nebude bez protestu přihlížet, když se
mu lupič vkrade do domu a začne ohrožovat životy jeho rodiny.
Nikdo není natolik „osvícený”, aby v takové chvíli začal medi-
tovat nad jednotou dobra a zla.
Základní lidské hodnoty, na které se humanisté New Ager s

oblibou odvolávají při deklarování svých vizionářských představ
o globálním ráji na zemi, musejí nutně dříve či později kolido-
vat s iracionálním relativismem, jejž tito lidé adoptovali za svůj
světonázor.

6.3 Varování před extrémy

Kdybychom měli za důvod rozšířenosti autoreferenciálně ab-
surdních teorií považovat fakt, že jen málokdo domýšlí věci do
jejich důsledků, bylo by to jistě smutné zjištění, nicméně bychom
zřejmě nebyli od pravdy příliš vzdáleni. Zde je ohromná příleži-
tost pro vzdělávací aparát: mládež by mohla (by měla!) být ke
schopnosti samostatně uvažovat vedena.

80



Současný stav našeho školství však zatím nedává příliš
mnoho důvodů k optimismu. Kdo naučí učitele samostatně pře-
mýšlet a samostatně se rozhodovat? Kdo je naučí nesmířit se
s očividným nesmyslem a vnitřně se s ním neztotožnit? Kdo je
naučí nenechat si nesmysly vnucovat? Kdo je naučí „milovat
pravdu” i za cenu vlastního rizika? Kdo je odnaučí slepě přijí-
mat a vykonávat to, „co se chce”, bez přezkoumání, zda je to
správné? A kdo toto vše naučí naše žáky, když učitelům samot-
ným jsou to koncepty natolik vzdálené, že si ani neuvědomují
potřebu cokoliv v tomto smyslu měnit?
Nelze-li čekat obrat k lepšímu od školství, odkud potom?

Od církví? To jedině v takovém případě, kdyby si uvědomily,
s čím mají v konfrontaci s New Age tu čest, a kdyby posta-
vily svou apologetiku na serióznější základ, než je neinformovaná
hysterie.
Musely by opřít svůj „boj proti mocnostem, silám a všemu,

co ovládá tento věk tmy” o vzdělání náležité úrovně, aby doká-
zaly postihnout těžiště problémů. Amatérsky prováděná evan-
gelizace může přispět k nepřesvědčivosti křesťanství. Církve by
se také musely odhodlat do boje se pustit namísto ustrašeného
skrývání se v karanténní izolaci před „nadzemským duchům zla”
zaprodaným světem. Postoj „My jsme spaseni a vás ať vezme
čert!” je v rozporu s Kristovým požadavkem být světlem světa a
solí země. Sůl v této zemi možná není dosud zkažena a k ničemu
se nehodící, aby však byla něco platná, nemůže zůstat uzavřena
v solničce.
æ
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Závěr

Při pokusech o definici New Age v kapitole první jsme měli pří-
ležitost povšimnout si obtížnosti vymezit pojem stručně a zře-
telně. Přestože definovat New Age je nesnadné, není to ne-
možné. Jedna z nejvýstižnějších charakteristik pochází od El-
liota Millera:

[E]xtrémně rozsáhlá, volně strukturovaná síť organi-
zací a jednotlivců, poutaná dohromady společnými
hodnotami (spočívajícími v mysticismu a monismu:
„všechno je jedno”) a společnou vizí (nadcházejícího
„nového věku” míru a masové osvícenosti, „Věku Vod-
náře”). [58, str. 15]

Mysticismus a monismus, Millerovou definicí zdůrazněný,
náleží k historicko-náboženským zdrojům New Age, jimiž jsme
se podrobněji zabývali V kapitole druhé. Vize nadcházejícího
věku míru a osvícenosti zase patří mezi projevy New Age, jejchž
zevrubnějšímu zkoumání byla věnována kapitola třetí.
Vzhledem k umístění cíle New Age do budoucnosti je po-

chopitelná snaha kypřit půdu působením na mládež. Těmto ten-
dencím je věnována pozornost v kapitole čtvrté.
Bez výrazného vlivu na mládež nebyly shledány ani počí-

tačové hry — fenomén podezřelý svou novostí s neprověřenými
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účinky na charakter a duševní zdraví hráčů. Postihnout některé
rysy, společné mnoha počítačovým hrám, se pokouší kapitola
pátá.
Za nejvážnější z negativních účinků, kterými New Age pů-

sobí na naši nepřipravenou mládež, je nutno považovat potlačo-
vání racionality a relativizaci morálky.
Kapitola šestá vrací naději: proti neviditelnému nepříteli je

obrany! Apologii lze vést z hlediska křesťanského nebo filosofic-
kého. Evidencialismus, presupozicionalismus a autorefereciální
absurdita jsou pojmy u nás sice dosud mnohdy znějící exoticky,
nicméně skrývající důležité a účinné koncepty strategie.
Bylo by zjednodušující tvrdit, že New Age nemá žádný

kladný přínos pro naši společnost. Mezi věcmi, které mu lze
přičíst k dobru, je ta skutečnost, že obrací pozornost k duchov-
nímu světu. Po vyprahlosti socialistického programového athe-
ismu funguje New Age jako léčba šokem: duchovní svět je reálný!
Potíž je v tom, že New Age odvádí zájemce o duchovní věci

na špatnou stopu — od Cesty, Pravdy i Života.
Úkol dneška je uhájit neochvějnost základů, na nichž by

bylo lze vybudovat morálku. New Age se zříká jakékoliv objek-
tivně závazné normy, což může vést k nedozírným koncům.
Křesťané, povoláni nemlčet, potřebují být vybaveni do

služby, spočívající v obraně proti nepříteli, jenž má zdánlivě
všechny trumfy na své straně. Vzdělání může být jedině ku pro-
spěchu věci.
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Résumé

In order to deal with the issue of the negative New Age influence
on the youth we had to examine first what New Age really was,
and what it is what makes the topic of the New Age so controver-
sial. The troubles with the definition are solvable, nevertheless,
they are not easy to be avoided.
Elliot Miller was right on the target when he gave New Age

the name „metanetwork” of loosely bounded networks, organi-
zations, and individuals who share both the same values and the
same vision. [58, p. 15]
New Age is not a hell-conspiracy trying to take over the

world and get rid of the Christians along the way, as some fear;
neither it is the Utopian bliss of ever-lasting peace and prospe-
rity.
Cocacolonization is the force that brings the ideas of the

New Age to the Czech Republic (and, of course, not only there).
The worst damage that can be caused by the New Age „invisi-
ble” progress throughout the country, lies in the areas of morals
and rationality.
Rationality itself, if consistent, is a weapon pretty much

useful against the basic presuppositions of the New Age. Hence
the merciless battle launched against it from the side of the New
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Age. The ground for the morals have to be defended; however,
the New Age denial of the existence of any absolutes leaves no
basis for the morals to be based upon.
The evidentialism, the presuppositionalism, and the test of

the self-referential absurdity are some of the new methods how
to handle the new situation. The Christians have an inevitable
call; however, they need to be equipped for the job to be done.
The education seems to be crucial at this point.

85



Pojmosloví

Předešlo by se mnohým hádkám, nedorozuměním, mnohým planým debatám

by byl rázem konec, kdyby si lidé zvykli definovat předměty svých sporů.

Vladimír Neff: Filosofický slovník pro samouky aneb Antigorgias

Následující slovníček obsahuje termíny buďto u nás dosud
nepříliš známé nebo takové, které v kontextu New Age nabývají
specifického významu. Některé z hesel mají svůj původ v jiných
jazycích. Pokud daný výraz nezdomácněl a nemá český ekviva-
lent, pokouším se o překlad vlastním neologismem. V takových
případech následuje bezprostředně za heslem původní tvar vý-
chozího jazyka, vysázený kurzívou. Výraz, vysázený malými kapi-
tálkami, (popř. jeho odvozenina) se vyskytuje jinde ve slovníčku
jako samostatné heslo.

Absolutismus. Světonázor, tvrdící, že absolutní (tzn. stejně
závazná pro všechny lidi všech dob a kultur) pravda existuje
a je (alespoň zčásti) poznatelná. Protiklad relativismu. (Viz
též New Age, světonázor, ultimátní.

Akupuntura. Holistická technika léčení, definující nemoc jako
vychýlení rovnováhy „toku energie”; usiluje napravit a ob-
novit tok energie a jeho vyváženost vpichováním jehel do

86



klíčových bodů těla. Akupunktura, akupresura a jim pří-
buzné terapie pocházejí ze starého čínského lékařství a filo-
sofie.

Akášský záznam. Akashic record. Předpokládaný zásobník
vševědoucího poznání. Někteří New Agerové věří, že udá-
losti lidského života se zapisují v „Univerzální Mysli” nebo
„Paměti Přírody”, v oblasti vesmíru známé jako „éter”. [39,
str. 337]

Alchymie. Chemická věda a spekulativní filosofie, často spojo-
vána se středověkým folklórem, určena k přeměňování zá-
kladních kovů ve zlato. Obrazně bývá tohoto výrazu uží-
váno v odkazu na změnu základní lidské přirozenosti na
božskou.

Alternativní stavy. Stavy jiného než bdělého vědomí, např.
denní snění, spánkové snění, hypnotický trans; též me-
ditací, mystickým vytržením, hudbou či drogou navozené
stavy.

Astrál. Astral. Nefyzická úroveň charakterizovaná primárně
emocemi. Říká se, že je to místo, kam většina lidí odchází
poté, co zemřou, a kde existují mezi jednotlivými pozem-
skými inkarnacemi.

Astrální projekce. Mimotělesná zkušenost (Out-of-Body Ex-
perience — OBE), při níž se jedinci jeví, že se nachází se
v místě odděleném od vlastního těla při plném normálním
vědomí. Tato zkušenost, která je možná halucinární povahy,
může být spontánní nebo vyvolaná. Astrální tělo obecně zů-
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stává po celý průběh projekce spojeno s fyzickým prostřed-
nictvím dlouhé šňůry, kterou podle některých New Agerů
Bible zmiňuje jako “provaz stříbrný” (Kaz 12 : 6, kral.).

Astrologie. Umění nebo pseudověda odhalování vlivu, který
kosmické síly vyzařující z nebeských těles údajně mají na
jakékoliv části vesmíru, zejména však na lidské bytosti. As-
trologie vznikla nejméně 3 000 let př. Kr., pravděpodobně
v Babylónu. Je založena na přesvědčení, že Země je umís-
těna ve středu vesmíru a obkružována zodiakem. Trpí váž-
nými nedostatky, které však nejsou příliš známé. Dnešní as-
trologie vychází z konstelace souhvězdí dva tisíce let staré.
Posun zvířetníkových znamení od té doby způsobil astrolo-
gům tu nepříjemnost, že např. osoba, která se podle nich
narodila ve znamení Vah, se ve skutečnosti narodila ve zna-
mení Panny. I kdyby však hvězdy zůstaly nepohnutě na
svých místech, astrologie je nucena vypořádat se s dalšími
nedůslednostmi. Celá její praxe je založena na předpokladu,
že planety krouží kolem Země, nikoliv kolem Slunce. Tento
názor úspěšně vyvrátil Koperník v r. 1540; astrologie přesto
nemůže existenci heliocentrické soustavy připustit, aniž by
svým výpočtům podřezala větev. „Prorocké uspořádání”
planet, jež má své kořeny v pověrách pohanských kněží Me-
zopotámie, zahrnuje pouze planety v té době pozorovatelné
a známé. Dnešní astrologie si proto všímá Urana, Neptuna
a Pluta jedině v případech neúspěšných předpovědí. Osud
lidí narozených za 66. rovnoběžkou (Aljaška, Grónsko, se-
ver Kanady, Finska či Norska) nelze určit, protože za 66.
rovnoběžkou není možno vypočítat, která z hvězd je nad
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horizontem. [74, str. 34–35]

Aura. Zdánlivá obálka či pole barevné radiace, obklopující lid-
ské tělo nebo jiné živé objekty, přičemž zabarvení aury uka-
zují na různé aspekty jedincova fyzického, psychologického
a duchovního stavu. (Viz též kirilian.)

Autoreferenciální absurdita. Self-referential absurdity. Vý-
rok, tvrzení nebo teorie, která se ukáže nesmyslnou,
je-li vztažena na sebe samu, je sebe popírající čili
auto-referenciálně absurdní (např. agnosticismus, který
o transcendentnu tvrdí, že o něm nelze nic tvrdit). Toto
označení lze právem vztáhnout na překvapivě vysoký po-
čet filosofických systémů, např. naturalismus, relativismus,
agnosticismus, pozitivismus, logický pozitivismus, skepti-
cismus, solipsismus apod. (Srv. pojednání o testu autrore-
ferenciální absurdity na str. 77.)

Avatar. Avatar. Zjevení hinduistického božstva v lidské nebo
zvířecí formě. [20, str. 59] Např. Rama Kršna je považován
za vtělení boha Višny.

Bhagavad Gita. Sanskrtská báseň, zachycující dialog mezi
Kršnou a Arjunou. Obsahuje 700 dvouveršových slok v cel-
kem 18 kapitolách. Bhagavad Gita je součást Kršnova zje-
vení zvaného Upanišády, jež tvoří shrnutí dominantních té-
mat hinduistické theologie.

Biologická zpětná vazba. Biofeedback. Technika vyžívající
přístrojů k sebemonitorování normálně nevědomých těles-
ných procesů jako jsou mozkové vlny, srdeční tep, krevní
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tlak či svalové napětí. Pod vlivem takto získaných informací
může jedinec vědomě a volně ovládat své vnitřní biologické
funkce.

Cocacolonizace. Intervence americké kultury do kultur jiných
zemí a národů. Cocacolonizace není vedena z mocenské po-
zice: je to dobývání nepodmaněných teritorií silou niko-
liv vojenskou, nýbrž ekonomickou. Obsazování trhu ame-
rickými společnostmi s sebou nese amerikanizaci kultury:
reklamy propagují americké zboží americkým způsobem,
filmy a TV pořady předpokládají diváckou úroveň prů-
měrného Američana, jazyk je přehuštěn amerikanismy. Za
nejvážnější vedlejší účinky cocacolonizace nutno považo-
vat vnucování morálních západních měřítek: pragmatismu,
egoismu, relativismu, představy, že štěstí spočívá v utrá-
cení peněz, a důsledné eliminace kladně hodnotících zmí-
nek o křesťanství (srv. Projevy New Age: Nevraživost vůči
křesťanům, str. 39).

Čakry. Sedm energetických bodů na lidském těle. Podle New
Agerů a jogínů je cílem jógové meditace „vytahování” hadí
síly kundalini vzhůru skrze čakry. Osvícení (samadhí) je do-
saženo, když kundalini vystoupí až ke „korunní čakře”, lo-
tosu, umístěné na temeni hlavy.

Čarodějnictví. Sorcery. Síla ovlivňovat přirozené a nadpřiro-
zené události a stavy a manipulovat s nimi za pomoci odpo-
vídající znalosti magie a příslušných rituálů; většinou pova-
žováno za použitelné jak k dobrým, tak i ke zlým účelům.
(Viz též černokněžnictví.)
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Černokněžnictví. Witchcraft.
Vlastněná, často zděděná mystická síla, tradičně užívaná
čarodějnicemi a černokněžníky k dosahování temných cílů.
Dnešní „wicca” (staroanglický výraz pro „kouzelník”) spo-
juje praxi rituální magie s přírodně orientovaným neopa-
ganismem. Současné čarodějnictví bylo založeno Geraldem
B. Gardenerm (1884–1964), Britským státním úředníkem
a amatérským archeologem. [39, str. 344]

Dharma. Zákon, pravda nebo učení. Tohoto pojmu bývá uží-
váno k vyjádření centrálních doktrín hinduistického a budd-
histického náboženství. Dharma předpokládá, že o řádu
světa lze tvrdit esenciální pravdu, a že lidé se jí mají podří-
dit coby normě.

Entropie. Degradace hmoty a energie ve vesmíru, směřující
k ultimátnímu stavu uniformity. (Viz též syntropie, opak
entropie.)

ESP. Extrasensory perception. Mimosmyslové vnímání; zkuše-
nost vnější události, předmětu, stavu nebo vlivu (nebo re-
akce na ni) bez zjevného kontaktu skrze známé smysly. ESP
se může vyskytnout u osob, které si to neuvědomují.

Evidencialismus. Původně světonázor, shrnutelný do tvrzení,
že je vždy, všude a pro každého nesprávné věřit čemukoliv
na základě nedostatečného důkazu. Theismus je pak od-
mítnut jako iracionální teorie nepodložitelná dostatečnými
důkazy. Evidencialismu samotnému lze čelit hned z něko-
lika úhlů, např. máme bezpochyby právo, a v mnoha pří-
padech i nezbytnou nutnost věřit v existenci určitých věcí
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(jako třeba nevnímaného světa nebo myslí jiných lidí) bez
dostatečného důkazu; navíc je evidencialismus autorefe-
renciálně absurdní — který důkaz podpírá tvrzení, že je
nemorální věřit čemukoliv bez důkazu? Nicméně se našli
křesťanští evidencialisté, kteří jsou toho názoru, že lze po-
dat důkazy v Boha, a tak racionalizovat víru v něho. [61,
str. 89] V tomto druhém smyslu používám termín „eviden-
cialismus, evidencialista”. (Viz též presupozicionalismus.)

Fundamentalismus. Tento termín změnil význam v theolo-
gickém kontextu již několikrát, a dnes ho bývá se značnou
mírou nepřesnosti užíváno zdánlivě bez potřeby ujasnit si
pojmy. Původně sloužil k označení směru, reagujícího na ur-
čité propozice theologického liberalismu 19. a počátku 20.
století; termín samotný pochází z projektu dvanácti bro-
žur, vydaných v letech 1910–1915 a nazvaných „Základy
— svědectví pravdě”. [78] Fundamentalismus této první
fáze shrnoval podstatu křesťanství do pěti bodů: (1) ne-
omylnost Písma, (2) Kristovo božství, (3) zástupná oběť
Kristova, (4) Kristovo tělesné zmrtvýchvstání a (5) Kris-
tův doslovný (premileniální) druhý příchod. Postupem času
(z výrazné části jako následek „opičího procesu” v roce
1925) nabyl význam slova „fundamentalismus” poněkud
pejorativního odstínu, když se ustálil pro označení křes-
ťanů, kteří při výskytu rozporu mezi vědou, historií, arche-
ologií či filosofií na jedné straně a Biblí na straně druhé
projevovali nedůvěru straně první vzhledem k proměnli-
vosti jejích názorů, a upřednostňovali Bibli, o jejíž věčné ne-
měnnosti byli přesvědčeni. Fundamentalista v tomto smyslu
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znamenal člověka, který je pro udržení slepé víry ochoten
spáchat intelektuální sebevraždu. (Na tomto místě dlužno
podotknout, že ani fundamentalismus tohoto druhého vý-
znamu neznamená vždy nezbytně přesvědčení o nutnosti
interpretovat Bibli literárně, tj. doslovně, ve všech jejích
částech. I fundamentalisté tohoto druhu připouštějí mož-
nosti výkladů alegorických, metaforických, symbolických či
morálních u příslušných pasáží.) I v rámci směru samot-
ného se vyskytovalo více větví[55, str. 49–59], jejichž po-
drobný výčet je zde zbytečný. Třetí význam přiřkl výrazu
„fundamentalismu” svět sklonku dvacátého století, čímž jej
i přenesl z odborné oblasti theologické do obecné oblasti
společensko-politické, a dodal mu konotátu silně, až expre-
sivně hanlivého. V tomto (zatím) posledním smyslu zna-
mená fundamentalista nebezpečného asociála, který moti-
vaci ke svým zločinům ospravedlňuje odvoláváním se na
náboženské zdroje svého anarchistického světonázoru. [77,
str. 37–38] Abych předešel dalším nedorozuměním, poten-
ciálně vyplývajícím z možnosti různého chápání termínu
„fundamentalismus” a jeho derivátů, vyhýbám se jeho po-
užití a snažím se opsat náležitý význam nezaměnitelným
způsobem, např. pro člověka, věřícího ve verbální inspiraci
biblických textů, užívám vazby „konzervativní křesťan”.

Gnosticismus. Soubor tajných doktrín a praktik mysticismu,
při němž jedinec může dojít osvícení čili uvědomění si, že
je stejné podstaty s Absolutnem čili Bohem. Řecké slovo
γνoσις znamená poznání, a těžiště gnostického učení tvoří
idea, že zjevení skrytého γνoσις vysvobozuje z roztříš-
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těného a iluzorního materiálního světa. Gnosticismus učí
o světě duchovním, který je s hmotným světem neslučitelný,
a do něhož gnostik patří svou přirozeností.

Guru. Duchovní vůdce (na rozdíl od průvodce dosud uvězněný
ve fyzickém těle), který své učedníky vede „cestou osvícení”.
Guruova autorita musí být implicitně akceptována.

Harmonická konvergence. Harmonic Con-

vergence. Dosl. harmonická „sbíhavost”. Jev, založený na
efektu sté opice, spočívající v tom, že při dosažení kritic-
kého počtu stejně smýšlejících a jednajících jedinců se jejich
myšlení a jednání přenese automaticky na celou společnost.
Rozšířené výzvy k hromadným meditacím za světový mír
vycházejí z představy, že bude-li se dostatečný počet lidí
soustředit na mír ve světě, bude to stačit k jeho dosažení.
Seriózní badatelé neberou spekulace o harmonické konver-
genci ani zdaleka vážně; někteří ji přirovnávají k starodáv-
ným dešťovým tancům jihoamerických Indiánů: jediné, co
může způsobit déšť je dostatek uřícených domorodců, je-
jichž odpařený pot zkondenzuje. [39, str. 94–95]

Holistický. Celý, celkový, jednotný, ujednocený; odvozeno
z řeckého oλoς. Holistické léčení klade důraz na celou osobu
včetně vlivu okolí a vzájemné závislosti a souladu všech
částí lidské bytosti: těla, mysli a ducha. (Srv. roli prány
v holistickém léčení, str. 38.) Víra v univerzální duchovní
energii, proudící těly živých organismů, která je manifestací
jediné všudypřítomné reality, bývala odedávna blízká oso-
bám, známým jako čarodějnice, čarodějové, šamani, čer-
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nokněžníci a kouzelníci. [36, str. 20] (Viz též čarodějnictví,
černokněžnictví, prána.)

Hypnóza. Stav podobný hlubokému spánku či transu, avšak
aktivnější v tom smyslu, že osoba v hypnóze si ponechává
určitou míru vůle a citů, nicméně jedná pod vlivem před-
ložených požadavků.

Humanismus. Filosofický systém, vyvyšující prvenství člověka
nad Boha nebo jakýkoliv abstraktní či metafyzický systém.
Humanismus hájí tvrzení, že člověk je měřítkem všech věcí.

Channeling. Komunikace se zdrojem informací z jiné úrovně
reality než fyzické prostřednictvím „kanálu,” tj. média. Mé-
dium obvykle upadá do transu navázat kontakt s duchem,
průvodcem, vyšším vědomím či nějakou jinou entitou, od
níž přijímá sdělení, která pak opakuje jako zprávy z „druhé
strany” fyzického světa. Vzhledem k tomu, že i jiní překla-
datelé z angličtiny shledávají obtížným nalézt slovu „chan-
neling” výstižný český ekvivalent (např. [34, str. 16]), přidr-
žuji se jejich praxe a ponechávám je v nezměněné podobě.
(„Kanalizace” se nejeví nejšťastnějším řešením, ačkoli by
to v jistém smyslu bylo docela výstižné.) Zdá se, že tento
výraz má naději, bude-li alespoň v odborných kruzích frek-
ventovaně používán, stát se slovem přejatým podobně jako
např. „briefing” či „doping”. Osobě, zprostředkující kanál,
se říká „channeler” (srv. psychik).

I Chning. Čínská kniha věštění, spojená s taoismem; starý sys-
tém předpovídání osudu.
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Intuice. Znalost nebo schopnost mimosmyslového poznání bez
vědomého uchýlení se k rozumové dedukci.

Jóga. Jakýkoliv systém duchovní disciplíny, prostřednictvím
něhož se cvičící usiluje zlepšit ve všech oblastech — fy-
zické, psychické i duchovní. Cíl indické náboženské tradice
je stav vyrovnanosti, ztráty vlastní identity a absorbce do
Absolutní nebo Ultimátní Bytosti. (Viz též ultimátní.)

Jogín. Mistr jedné nebo více metod jógy, který jí vyučuje své
žáky.

Kabala. Systém židovského okultního mysticismu, vyvinutého
určitými rabíny zvláště ve středověku, spočívající převážně
na matematické interpretaci Písma. V anglických textech
též spelováno „Cabala”.

Karma. Hinduistický termín pro „zákon” nebo spravedlnost,
příčinu a následek, tvrdící, že nahromaděné skutky v jed-
nom životě determinují podobu existence v příštím vtělení;
člověk žne, co zasel. (Viz též reinkarnace.)

Kirilian. Druh vysokonapěťové fotografie, užívající pulsujícího
vysokofrekvenčního elektrického pole a dvou elektrod, mezi
nimiž je umístěn fotografovaný objekt. Takto pořízený sní-
mek zachycuje auru čili energii, vyzařovanou rostlinami,
zvířaty a lidmi, a změny, odpovídající fyziologickým či emo-
cionálním posunům.

Kineziologie. Obor zabývající se zásadami mechaniky a ana-
tomie ve spojitosti s lidským pohybem.
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Konceptuální schéma. Conceptual scheme. Světonázorový
systém. Jednotlivé složky světového názoru musejí být
ve vzájemném souladu. Jestliže je theista zároveň rasis-
tou, aby udržel vnitřní koherenci konceptuálního schématu
svého světonázoru, musí tvrdit, že hierarchie ras je zakot-
vena ve stvořitelském řádu. Nedůslednost v konceptuálním
schématu svědčí o nespolehlivosti světového názoru. [61,
str. 16]

Kontrakultura. Counterculture. Masově rozšířená negace do-
savadních kulturních a společenských hodnot s programem
nové kultury a společnosti, založené na hodnotách netradič-
ních a často šokujících pro občany „staromódního” smýš-
lení. Kontrakulturou se často rozumí uvolnění morálky
v padesátých, a zejména její ztráta v šedesátých letech
dvacátého století. New Age je v jistém smyslu hodno to-
hoto označení: jednak je již masových rozměrů a dosud se
prudce šíří, a jednak tíhne k nekompromisnímu vypořádání
se s tradičním chápáním autority, výchovy a morálky.

Kosmopolitní paganismus. Cosmopolitan paganism. Poli-
tická tolerance a vstřícnost vůči rozmanitým náboženstvím,
praktikovaná starými Řeky a Římany za účelem stmelení
velkého množství náboženství a kultur. [39, str. 45] (Viz též
neopaganismus.)

Kult. Náboženská organizace založena a vybudována na učení
centrální charismatické postavy, jejíž autorita je viděna jako
stejná (ne-li větší) jako autorita Písem hlavních nábožen-
ství.
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Kundalini. Psychospirituální síla, která podle jogínů dříme
v podobě hada stočena ve 3,5 smyčkách kolem dolního
konce páteře. (Viz též čakry.) Jako bohyně bývá označo-
vána za „hadí sílu”. Amatérské pokusy o její probuzení kon-
čívají nevyléčitelnými psychózami.

Mantra. „Posvátné” slovo, fráze nebo verš v hinduistických
a buddhistických meditačních technikách. Mantra bývá no-
vicovi přidělena guruem, který je držitelem zvláštního po-
znání ohledně potřeb svých žáků. Vibrování (nekonečné
opakování) mantry uvádí meditujícího do jednoty s jeho
vnitřním duchovním zdrojem.

Médium. Osoba vyjímečných schopností, zprostředkovávající
v transu komunikaci s neviditelným světem. (Viz též chan-
neling.)

Metafyzika. Systém zásad, vysvětlující vztah světa fyzického
a transcendentního či nadpřirozeného.

Monismus. Dosl. „ jedno”. V duchovním rámci se monismus
vztahuje ke klasické okultní filosofii, že „všechno je jedno”;
veškerou skutečnost lze zredukovat na jediný jednotící prin-
cip stejné esence se vším. Monismus lze rovněž spatřovat
v souvislosti s pantheismem, popírajícím rozdíl mezi Stvoři-
telem a stvořením.

Mysticismus. Víra, že Bůh je totálně odlišný od čehokoliv, co
může vstoupit na lidskou mysl, pročež k němu musí být
přistupováno s myslí bez obsahu. Duchovní jednoty s Ulti-
mátní Realitou může být dosaženo subjektivní zkušeností
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jako .intuice nebo sjednocující vize. (Viz též

ultimátní.)

New Age. Dosl. „nový věk”. Většina autorů se shoduje tom, že
vymezit přesně a beze zbytku pojem „New Age” je nadmíru
obtížné[75, str. 35]. Někteří dokonce neváhají přímo tvrdit,
že pokoušet se o to je chiméra[39, str. 18]. „New Age” je
zastřešující termín pro mnoho rozmanitých fenoménů, jako
např. channeling, uzdravování krystaly, mimotělesné zku-
šenosti, reinkarnace, alternativní stavy vědomí, meditační
techniky, kontakty s UFO, intuitivní síla pravé mozkové he-
misféry apod. New Age je hybridní směs duchovních, soci-
álních a politických sil; zasahuje do sociologie, theologie,
fyzikálních věd, medicíny, antropologie, historie, hnutí lid-
ského potenciálu, sportů i science-fiction. Zatím se nejeví
seriózním považovat hnutí New Age za pekelné spiknutí, jak
tvrdí někteří jeho kritikové, ani za cestu k utopické blaže-
nosti, jak naopak tvrdí někteří jeho přívrženci. Za nejnebez-
pečnější rys New Age pro společnost západní civilizace lze
považovat jeho náhled na povahu reality, který nepřipouští
existenci absolutních hodnot. Historie podává důkazy, že
relativní měřítka morálky plodila chaos a v konečných dů-
sledcích i zhroucení společnosti[39, str. 18].

New Ager. Osoba, aktivně se podílející na šíření konceptů New
Age, s jistým vlivem na veřejnost, např. spisovatel, učitel,
umělec, sportovec, TV showman apod. Používám tohoto
spojení, jako by to byl další z amerikanismů, usilujících
o zdomácnění v češtině — dovoluji si je tedy skloňovat jako
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jeden výraz, analogicky s již zdomácnělým „teenagerem”.

Naturalismus. Světonázor, tvrdící, že neexistuje nic mimo
materiální, mechanický (tj. bezúčelový) přírodní řád, tedy
neexistuje nic nadpřirozeného. Lidské chování je pak vy-
světlitelné pouze na základě dědičnosti a vlivu prostředí.

Neopaganismus. Jakákoliv západní náboženská tradice, avšak
jiná než židovství nebo křesťanství. Neopaganské skupiny
pěstují sblížení s přírodou, okultismus, iniciační rituály;
mohou být patrony starých řeckých nebo egyptských ná-
boženství, druidismu, černokněžnictví, ceremoniální magie,
ba dokonce satanismu. (Viz též kosmopolitní paganismus.)

Nirvána. Dosl. „sfouknutí” nebo „ochlazení” ohňů existence;
hlavní výraz užívaný v buddhismu pro konečné uvolnění
z koloběhu životů do blaženosti.

Numerologie. Studium okultních či tajných významů čísel,
obzvláště ve spojitosti s věštěním.

Okultismus. Skrytá, tajná, nesnadno srozumitelná či odhali-
telná nauka, přístupná jen zasvěcencům. Za okultní jsou po-
važovány takové záležitosti, které zahrnují aktivitu či účast
nadpřirozených vlivů nebo jejich tajnou znalost.

Pantheismus. Víra, že Bůh a svět jsou ultimátně identičtí;
„Bůh je všechno a všechno je Bůh”. Všechno existující tvoří
jednotu a tato všeobjímající jednota je božská. Bůh je Síla
a Zákon vesmíru, nikoli však osobní Bytost.
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Paradigma. Vzor, model, příklad. Paradigma je konceptuální
model, užívaný k interpretování jevů. Koncept tzv. „roz-
padu paradigmatu” paradigm shift představil světu vě-
decký historik Thomas Kuhn v roce 1962 svou knihou “The
Structure of Scientific Revolutions.” Jak titul knihy nazna-
čuje, Kuhnův rozpad paradigmatu se omezoval na vědecké
teorie, New Age jej však aplikuje na světové názory ce-
lých kultur. Ve filosofickém smyslu se o rpzpadu paradig-
matu hovoří jako o opouštění dosavadních způsobů vní-
mání reality; ve smyslu morálním znamená ztrátu respektu
vůči všem tradičním autoritám pro jejich „staromódní” vy-
čichlou konvenčnost. Za nejvýznamnější aspekt rozpadu pa-
radigmatu lze považovat setření rozdílů mezi dosud neslu-
čitelnými protiklady dobra a zla, pravdy a nepravdy, správ-
ného a špatného. (Viz též světonázor.)

Pařan. Výraz počítačového slangu, sloužící k označení osoby
v prostředním stádiu posedlosti počítačovými hrami mezi
obyčejným hráčem (hrajícím příležitostně a pro zábavu)
a maniakem (závislým na hraní do té míry, že se mu sma-
zává rozdíl mezi realitou skutečnou a virtuální). [72, str. 70]
Pařan tráví přibližně 70% svého volného času u počítačo-
vých her. Termín samotný (odvozený od „pařit” = dobře se
bavit) je ražen redakcemi časopisů, jejichž náplní je zabývat
se PC hrami; odtud je pak šířen mezi jejich čtenáři. I jinak
nevalná jazyková úroveň podobných periodik (srv. Pokles
jazykové úrovně, str. 36) dává vzniknout důvod k obavám,
zda takto uměle vytvářený trend vzdalování jazykového úzu
normě není jev spíše nežádoucí než naopak.
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Paranormální. Jevy, které se vymykají vysvětlení „normál-
ním” způsobem, tj. s odvoláním na známé fyzikální zákony.
Rozdíl mezi jevy normálními a paranormálními se začíná
stírat s postupnou progresí monismu a pantheismu.

Prána. Jóginské jméno pro neosobní energii neboli životní sílu,
která bývá ve východních náboženstvích ztotožňována s Bo-
hem. Různé kultury ji označují různě: Číňané ji nazývají
„Či”, Japonci „Ki”. New Age, se svou strategií importo-
vat východní náboženské koncepty na Západ, dává před-
nost výrazu „bioenergie”, protože ten se vyhýbá konotacím
východního mysticismu a zároveň působí vědecky a medi-
cínsky odborně, což zvyšuje jeho akceptabilitu u široké ve-
řejnosti.

Presupozicionalismus. Přesvědčení, že lidská mysl není „ta-
bula rasa” v přístupu k realitě, nýbrž že každý člověk vnímá
informace filtrem svých „presupozic”, tj. věcí, které o dané
skutečnosti apriorně věří. Fakta jsou pak teprve dodatečně
interpetována tak, aby posloužila coby důkaz pro již předem
zaujmutou pozici. Podle presupozicionalistů bojují eviden-
cialisté (viz evidencialismus, str. 91) proti větrnýmmlýnům:
žádný důkaz ještě nikoho k víře nepřivedl ani od víry ne-
odvedl; každý bude tak či onak vždy věřit, čemu chce, bez
ohledu na důkazy.

Jako vhodný příklad poslouží tvrzení, že Bůh neexistuje,
protože evoluční teorie je vědecky dokázaná. Z hlediska pre-
supozicionalistického lze prozkoumat charakter takového
důkazu: věda na samém počátku bádání a spekulování vy-
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loučí Boha z veškeré úvahy, protože i kdyby nějaký byl, byl
by nadpřirozený a tím by se vymykal vědeckému zkoumání,
protože věda se zabývá jenom jevy přirozenými. Názor, že
Bůh stvořil svět, je pak postaven na přibližně stejnou „ne-
vědeckou” úroveň jako víra, že čáp nosí děti.

Žádný kreacionista nebude tak pošetilý, aby tvrdil, že evo-
luční teorie je vyvrácená. Možnost, že nahodilou změnou
v chromozómech organismus mutuje a vznikne nový druh,
nelze vyloučit. Neexistuje však jediný důkaz, že by k tomu
někdy skutečně došlo. Tato „možnost” se pro evolucionistu
rovná „důkazu”, protože jsme tady, evoluce je možná, Bůh
Stvořitel je apriorně vyloučen z úvahy, jiná možnost vysvět-
lení existence světa není známa, ergo evoluci nutno poklá-
dat za dokázanou.

Vyvodit z takového „důkazu”, že Bůh neexistuje, je argu-
ment kruhem: Pokud Bůh neexistuje, pak nemáme jiné vy-
světlení a Bůh tedy skutečně neexistuje. Avšak je to ne-
dostatek vědy, že ignoruje určité možnosti jen proto, že
se vymykají jejímu uchopení. Když vědec apriorně v Boží
existenci věří, jsou pro něho obě možnosti (evolucionismus
i kreacionismus) z vědeckého hlediska stejně málo dokaza-
telné jako vyvratitelné. Lze nanejvýš spekulovat o tom, co
je pravděpodobnější; z tohoto srovnání vychází vítězně kre-
acionismus: věřit v evoluci vyžaduje daleko větší víru.

Presupozicionalismus má své důsledky pro apologetiku: při
evangelizaci je důležité vést rozhovor ani ne tolik cestou
fenomenální argumentace jako spíše cílit jej na nesprávnost
presupozic evangelizovaného a umět poukázat na trhliny
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v nich.

Průvodce. Ascended Master. „Vysoce vyvinutý” jedinec, který
k dosažení duchovního růstu již nemusí procházet cyklem
fyzických vtělení. Lze se s ním (či s ní) setkat v některém
z alternativních stavů vědomí. Jsou to bytosti netělesné;
první setkání s nimi, dokud nedocílí úplné odevzdanosti
a poslušnosti žáka, jíž se sami dožadují, bývají velmi pří-
jemná. Konzervativní křesťané (srv. fundamentalismus) při-
čítají těmto bytostem démonický charakter.

Psí. Třiadvacáté písmeno řecké abecedy (Ψ, ψ); obecný křesťan-
ský termín pro esp, psychokinezi, telepatii, slyšení a vidění
na dálku, předtuchu a další paranormální jevy nefyzické
povahy.

Psychik. Médium, „citlivátor”, senzitiv či channeler (srv. chan-
neling).

Psychokineze. Síla mysli působit na hmotu nebo pohybovat
předměty, známá pod zkratkou PK. (Viz též telekineze.)

Reinkarnace. Víra, že se duše stěhuje z jedné tělesné existence
do druhé, dokud není, obvykle teprve po mnoha jednotli-
vých vtěleních, uvolněna z koloběhu historických existencí
a vstřebána do Absolutna. Platí-li zákon sporu, pak je člo-
věk nucen rozhodnout se mezi vzkříšením a reinkarnací,
protože tyto dva koncepty posmrtného života nelze sloučit.
(Viz též karma.)

Relativismus. Autoreferenciálně absurdní světonázor, tvr-
dící s absolutní jistotou, že neexistuje nic absolutního. Filo-
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sofický relativismus se projevuje v nekritické toleranci vůči
všem, byť iracionálním názorům, s výjimkou absolutismu.
Za náboženský relativismus lze považovat synkretismus.
(Viz též světonázor, theosofie.)

Revival. 9 Dosl. znovuoživení. O revivalech se mluvívá ve spo-
jitosi s náboženskými obrodami; na theologických seminá-
řích se lze zapsat do předmětu „Dějiny revivalů” (“His-
tory of Revivals”). Slovo samo je k do češtiny importováno
převážně v oblasti populární hudby: zaznamenáváme revi-
valy starých a dávno zapomenutých hudebních stylů, které
znova začínají přicházet do módy; nedávno vydaná Anto-
logie Beatles má svůj podíl na tzv. „Beatles revivalu”; ně-
která hudební tělesa v souvislosti se svým zaměřením nesou
tento výraz i ve jménu (např. “Newgrass Revival”). New
Age bývá považováno za revival starých pohanských nábo-
ženství a kultů.

Samadhí. Ultimátní nebo nejvyšší stav Božího vědomí nebo
osvícení v klasické hinduistické józe, dosahovaný setká-
ním hadí síly kundalini se sedmou čakrou, lotosem. Zen-
buddhistický ekvivalent samadhi je satorí. (Viz též ulti-
mátní.)

Satorí. Stav existenciálního intuitivního osvícení; ekvivalent
hinduistického samadhí.

Slyšení na dálku. Clairaudience. Mimosmyslové přijí-
mání dat, vnímaných jako zvuky; obecně považováno za
variantu vidění na dálku.

9Čti: [rivájvl].

105



Stá opice. The Hundredth Monkey. Teorie sté opice pochází
z r. 1953 a je založena na studiu chování tlupy opic na
japonském ostrově Košima. Za účelem přilákání pozornosti
zvířat kvůli snadnějšímu pozorování byly opicím dávány
sladké brambory. Imo, jedna samice, před konzumací smý-
vala hlínu a písek z brambor oplachováním v mořské vodě;
od ní to brzy pochytili také někteří její vrstevníci a matka.
Podle tvrzení badatele Lyalla Watsona se stalo, že když
počet opic, napodobujících toto chování, vzrostl na určitou
hodnotu — pro ušetření obtíží spojených s přesným příkla-
dem udával číslo 100 — pak se náhle stalo vlastním všem
opicím v kolonii. Opice očividně „naplnily zásobník” nebo
dosáhly „kritické masy”. Zvyk se pak podle Watsonova tvr-
zení spontánně rozšířil jakýmsi zázrakem i na ostatní ost-
rovy a dokonce i na japonskou pevninu[23, str. 4]. Tento pří-
běh a jeho implikace se ukázaly natolik fascinujícími a pře-
svědčivými, že dal vzniknout bestseleru „The Hundredth
Monkey” Kena Keyese, filmu a třem odborým článkům
v polovědeckých časopisech. Od té doby je tento mýtus vy-
užívám vůdci New Age, usilujícími o sociální změny ve spo-
lečnosti, jako kdyby to byl vědecký důkaz podporující teorii,
že když povědomí o ideji dosáhne kritické úrovně, rozšíří se
exponenciálně a stane se univerzální. Jenomže Watson sám
(mimo jiné rovněž autor spisků s okultní tématikou) při-
znává nepoctivost některých svých prohlášení. „Je to me-
tafora mé vlastní výroby,” připouští v podzimním vydání
časopisu Whole Earth Review, „založená na velmi chabých
důkazech a na řečech z doslechu. Nikdy jsem nepředstíral

106



nic jiného.”[39, str. 97] Podle primátologa Masao Kawai jen
několik málo primátů čistilo brambory a tato praxe se nikdy
nerozšířila na celou skupinu, tím méně na nepříbuzné kolo-
nie a ostrovy. [39, Ibid.] Stranou tématu sté opice samotné
leží otázka, zda je důvod ke spekulacím o tom, že když se
něco stane „pravdou” pro „kritickou masu” lidí, stane se
to automaticky pravdou pro všechny. Idea v pozadí těchto
spekulací je ta, že když je mýtus sdílen dostatečně vysokým
počtem lidí, stává se realitou. Tim Farrington je toho ná-
zoru, že mýtus se v takovém případě stává nikoliv realitou,
nýbrž jen velmi rozšířeným mýtem[28, str. 2]. Russel Chan-
dler k tomu poznamenává, že považovat mýtus za pravdu
může být nebezpečné. Jako příklad uvádí stou nacistickou
„opici”, uvěřivší mýtu o nadřazenosti superrasy, kdy „ko-
nečné řešení” dosáhlo kritické masy. [39, str. 97] (Viz též
harmonická konvergence.)

Světonázor. Souhrn věcí, které jedinec věří o Bohu, o světě
a o člověku. Test světového názoru (ve kterém musí svě-
tonázor obstát, má-li být přijatelný) obnáší tři zkoušky:
(1) zkouška rozumu, (2) zkouška zkušenosti a (3) zkouška
praxe[61, str. 54–92]. Zkouška rozumu spočívá zejména
v aplikaci tvrzení na ně samotné; kontradikce je vždy znám-
kou chyby (srv. zákon sporu,

autoreferenciálně absurdní.) Zkouška zkušenosti znamená
ověření souladu světového názoru se skutečností vnějšího
a vnitřního světa. Tvrzení, že bolest a smrt jsou jen iluze,
je v očividné kontradikci se skutečností vnějšího světa; tvr-
zení, že lidé pouze reagují na stimuly, je v kontradikci se

107



světem vnitřním, ve kterém je možno anticipovat budouc-
nost, plánovat a plány uskutečnit. Zkouška praxe ověřuje,
zda zastánce určitého světového názoru je schopen podle
něho důsledně žít. Žádný relativista nebude bez protestu
mlčky přihlížet, když mu bude násilník vraždit dítě, ačko-
liv, kdyby byl důsledný, měl by tolerovat vrahovo právo na
vlastní morálku. (Viz též konceptuální schéma, humanismus,
naturalismus, pantheismus, paradigma, relativismus.)

Synkretismus. Sloučení různých forem víry nebo náboženské
praxe; tvrzení, že všechna náboženství sdílejí v jádru stejné
učení. Synkretismus prokáže svou autoreferenciální absur-
ditu v okamžiku, kdy si jedno z náboženství začne činit ná-
rok na jedinečnost. Snaha důsledně setrvat na pozici syn-
kretismu pak nutně vede k nepřátelství vůči takovému je-
dinečnému náboženství; tím ale synkretismus opouští svou
důslednost v aplikaci tolerance na všechna náboženství —
jinými slovy, důsledný synkretismus není možný. (Viz též
relativismus, theosofie.)

Synchronicita. Smysluplná souhra „náhod”, interpretovaná
jako skrývající nějaký vyšší, spojující účel, jenž by mohl
být přičten na vrub fenoménu psí.

Synergie. Kvalita „vytváření celku”; víra New Age v koope-
raci přírodních systémů za účelem skládání věcí dohromady
v ještě smysluplnější modely.

Syntropie. Víra, že živá hmota má vrozenu tendenci zdokona-
lovat se ve stále komplexnější modely asociace, komunikace,
kooperace a vědomí. Opak entropie.
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Tantra. Série hinduistických a buddhistických písem, zabývají-
cích se speciálními jógovými praktikami, sloužícími k dosa-
žení osvícení; též praktiky, techniky a tradice těchto učení.

Tao. Čínský koncept „Cesty”, která je zároveň životní styl
i princip, řídící celý vesmír.

Tarot. Sada obrázkových karet, užívaných k věštění či před-
povídání osudu, do nynější podoby vyvinutá v 19. století.
Obsahuje dvaadvacet postav, mezi nimi čaroděje, smrt, pa-
peže, papežku, Ďábla a blázna, který reprezentuje kterého-
koliv člověka na cestě životem, což je považováno za bláz-
novství. Podobnost s I Ching.

Theismus. Víra v jednoho osobního Stvořitele, který je nezá-
vislý na svém stvoření a panuje nad ním. Protiklad panthe-
ismu. (Viz též světonázor.)

Telekineze. Forma psychokineze, PK. Zjevný pohyb statických
předmětů bez použití žádné známé fyzické síly.

Telepatie. Mimosmyslový přenos myšlenek z jedné mysli do
druhé; esp mentálního stavu nebo myšlenek jiné osoby.

Theosofie Dosl. „moudrost Boží”. Theosofické hnutí bylo za-
loženo v roce 1875 Helenou Petrovnou Blavatskou. Podle
theosofistů lze Boží moudrost nalézt ve všech nábožen-
stvích. Odtud plyne značná volnost theosofistů při volbě
svého partikulárního náboženství z výběru širokého spek-
tra. To však paní Blavatské nebrání ariorně diskvalifikovat
křesťanství: „Toho jména bylo užíváno způsobem natolik
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netolerantním a dogmatickým, že křesťanství je dnes ná-
boženství arogance, par excellence, příležitost k ambicím,
bohatství, a moc; pohodlný pláštík pro pokrytetcví.” [10,
str. 138] Theosofisté jsou od počátku zabývají paranormál-
ními jevy a jsou přesvědčeni, že vývoj našeho světa je řízen
vyššími duchovními bytostmi. [75, str. 88] Jedním z prak-
tických cílů theosofie je vytvářet kondenzační jádra nového
univerzálního sbratření všeho lidstva. [75, Ibid.] (Viz též re-
lativismus, synkretismus.) Theosofická společnost je okul-
tistická organizace, založená v r. 1875 ve Spojených Stá-
tech.

Trans. Navozený nebo spontánní alternativní stav vědomí, jenž
poskytuje přístup k mnoha běžně nedosažitelným schopnos-
tem těla a mysli.

UFO. Unidentified Flying Objects. Dosl. „neidentifikované léta-
jící objekty”. Název „létající talíře” se ustálil poté, co pilot
soukromého letadla Ken Arnold při přeletu nad Cascade
Mountains v r. 1947 tvrdil, že viděl devět lesklých disků
mířících rychlostí tisíc mil za hodinu k Mount Rainer. Ar-
nold prozradil novinářům, že objekty se pohybovaly způso-
bem, který připomínal talíře plovoucí na vodě. Historka se
rozšířila a s ní i spojení „létající talíře”.

Ultimátní. Nejvyšší možný existující. Ultimátní realita (popř.
bytost) je taková, nad níž už nelze nic vyššího myslet. (Viz
též jóga, mysticismus, relativismus, samadhí.)

Upanišády. Indická filosofická literatura zabývající se povahou
ultimátní pravdy a skutečnosti. Tvoří závěrečnou část tzv.
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Véd.

Vědomí. Consciousness. Mentální uvědomování si nebo pří-
tomné „vědění”. New Ageři obvykle hovoří o vědomí coby
o vnímání „vnitřního já”, nebo o vnitřní povědomosti
o vnějších předmětech nebo skutečnostech.

Védy. Nejstarší hinduistická písma, zahrnující sbírku chvalo-
zpěvů, prozaických textů o obětních rituálech a obřadech,
rady pro stárnoucí a monistické filosofické spekulace Upa-
nišády.

Věštění. Divination. Metoda odtajování osobního osudu v pří-
tomných či budoucích událostech. Prostředky k němu ve-
doucí mohou zahrnovat sny, mimovolní tělesné aktivity, ex-
perimenty se zrcadly, skleněnými koulemi či vodní hladinou,
konzultování mrtvých, pozorování chování zvířat a ptáků,
vrhání mincí, metání losů nebo „čtení” přírodních jevů.

Vidění na dálku. Clairvoyance. Mentální „zření” fyzických
objektů nebo událostí na vzdálenost, z jaké by vizuální kon-
takt nebyl možný. Odlišeno od telepatie, která zahrnuje
esp.

Vyšší já. Higher Self. „Nejduchovnější” a nejvíce „poznáním
obdařená” část jedince, ležící za egem, osobností všedního
dne a osobním nevědomem. Vyšší já může být konzulto-
váno pro nabytí moudrosti či vedení. Variace jmen zahrnují
„nadduše” (oversoul), „nadvědomí” (superconsciousness),
Atman, Kristus (nebo Kršna či Buddha), vědomí a „vnitřní
Bůh” (God within).
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Zákon sporu. Law of non-contradiction. Nejdůležitější z logic-
kých zákonů, shrnutelný do tvrzení, že A nemůže být zá-
roveň B i non-B ve stejném smyslu (za předpokladu, že B
tvoří určitou třídu věcí se společnou druhovou charakteris-
tikou a non-B pak komplementární zbytek všech existují-
cích věcí, které nepatří do skupiny B). Zákona sporu lze
použít jako jedné z ověřovacích zkoušek světového názoru:
logická kontradikce jakéhokoliv tvrzení je vždy známkou
omylu či nepřesnosti. Ignorace zákona sporu je typická pro
východní náboženství: guru učí své žáky, že žádný hřích ne-
existuje, protože není rozdílu mezi skutkem dobrým a špat-
ným, to jsou jen nešikovná jména pro jednu a touž sku-
tečnost; zároveň však člověk trpící pouze sklízí, co zasel
v předchozích vtěleních, a odpykává si tak hříchy své minu-
losti, aby tím vytěžil devizu pro lepší příští. Otázku, jak to
přijde, že pro jednoho hřích neexistuje a pro druhého ano,
není dovoleno vznést; to by prozrazovalo sympatie s ome-
zeným a neosvíceným západnickým myšlením, neschopným
pojmout hloubku Pravdy, že neslučitelné protiklady jsou
jen dvě strany téže mince. Nerespektováním logiky tak vý-
chodní pohanství zabije hned dvě mouchy jednou ranou:
jednak ponechá člověka v jeho vlastním hříchu, jednak ho
vede ke lhostejnosti s bližním v utrpení. Uznání nebo po-
pření zákona sporu je klíčovým filosofickým rozdílem mezi
křesťanstvím a New Age.

Zen. Dvouvětevný typ buddhistického myšlenkového systému,
známého pro svůj důraz na zkušenost osvícení, která se ob-
jevuje při zboření závislosti a lpění na logickém a racionál-
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ním úsilí o objasnění světa.

Zodiak. Zvěrokruh; imaginární pás na nebesích, který vyzna-
čuje dráhu hlavních planet kromě Pluta. Jeho rozdělení na
dvanáct konstelací či znamení, založených na datech, kdy
slunce vstupuje do těchto „domů”, v astrologii využívané
k předpovídání osudu, je dva tisíce let staré a dnes již ne-
přesné. Postavení hvězd vůči zemské ose se změnilo, takže
dnes je zvěrokruh bohatší o třinácté souhvězdí hada.
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Přílohy

A Učebnice

A.1 Come and Play: UFO pro nejmenší (str. 116)

Obrázek pochází z titulní strany učebnice. Kniha je určena pro
děti od předškolního věku. [79, str. 6] Mimozemšťan alespoň
vypadá jako člověk; není to zrůda. Děti ve čtvrté třídě se nene-
chají zviklat k představě, že by pilot kosmické lodi byl pozemský
kosmonaut; je jim nade vší pochybnost jasné, že Pixie–Dixie je
mimozemšťan.

A.2 Ufin the Traveller: Zrůda s dobrými úmysly
(str. 117)

Tříoký zelený vesmírňan Ufin Cestovatel přiletěl na planetu
zlých lidí, kteří neumějí ani nastoupit do autobusu bez rvačky,
aby jim pomáhal při technických opravách apod., protože pomá-
hat se má: „Tak to děláme u nás na Marsu.” Toto schéma se v
souvislosti s UFO vyskytuje na všech úrovních: od dětských bro-
žurek, jako je tato, přes sci-fi literaturu a kinematografii, až po
„autentická” svědectví o setkání třetího druhu. (Srv. Projevy
New Age: UFO, str. 41; Zájem New Age o mládež: Školství,
str. 41.)
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Project English: Učebnice hororu (str. 118)

Lékař zjistí na žákynině krku stopy po upířím kousnutí. Vysvěl-
tuje jí, kde upír žije a že ve dne spí v rakvi. Společně se chystají
upíra před setměním zprovodit ze světa za pomoci dřevěného
kůlu, ochraňováni přitom magickou mocí kříže.
Žáci mají za úkol v roli doktora Huntera odpovídat na re-

portérovy otázky typu: Je toto upíří kousnutí? Kde žije upír?
Čím se živí? Kdy se vrací domů? Co dělá ve dne? Kam míříte
právě teď, doktore, a proč?
Poté reportér navštíví hraběte Drakulu osobně a zapřede

s ním nové interview. Úkolem žáků je dokončit je z hlediska
novináře i upíra. (Srv. Projevy New Age: Fascinace záhrobím,
str.33.)
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A.1 Come and Play: UFO pro nejmenší
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A.2 Ufin the Traveller: Zrůda s dobrými úmysly
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A.3 Project English: Učebnice hororu
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B Počítačové hry

B.1 Dark Sun: Revolucionář bolševického typu
(str. 122)

Dosl. „Temné slunce.” Hra evokuje nejen surové násilí, nýbrž
také marx-leninskou představu o „spravedlivé” revoluci, vedoucí
k blahobytu. Je příznačné, že softwarový producent této hry se
jmenuje Vision — „Vize”.

B.2 Splatter House 2: Morálně „neutrální” (str. 123)

Drásavé oxymoron prvního odstavce je výmluvné: autor Jiří Fr-
kal předpokládá, že „sliz, krev, smrtelná muka, příšerné potvory
a horory vůbec” má někdo rád! Na podobnou zvrácenost na-
razíme např. u hry Hell (str. 126). Ale šéfredaktor Score bude
tvrdit, že časopis nemá na morálku nejmenší vliv. [26, str. 4]

B.3 Zrůdy na obálkách Score (str. 124)

Několik starších čísel pohromadě, z nichž se na nás „usmívají”
rozmanité nestvůry: od černokněžníků přes dravé mimozemš-
ťany až ke vtěleným démonům. Většinou to jsou fotokopie ori-
ginálního balení softwaru.

B.4 Východní mytologie na obálkách Score (str. 125)

Projev náboženské propagandy New Age: Podle indické myto-
logie spočívá Země na hřbetech šesti slonů, stojících na krunýři
obrovské želvy. (Srv. Počítačové hry: Náboženský aspekt PC
her, str. 68.)
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B.5 Hell: Peklo (str. 126)

Příklad Satanismu v PC hrách (srv. Počítačové hry: Nábožen-
ský aspekt PC her, str. 67). Satanským symbolem počínaje a
zvrácenou zálibou v morbidnostech konče, celý článek působí
dojmem procházky peklem. Zřejmě tak byl záměrně koncipován,
aby přiblížil kvality popisované hry. Přečíst si jenom komentáře
k obrázkům stačí příčetnému člověku zkazit chuť: např. mrtvola
s vyhřezlými vnitřnostmi je označena za „slaďoučce vyhnilého
ex-muže”.

B.6 Wizard: Duchovní rozměr PC her (str. 127)

Démonický škleb cedí mezi zuby: „Za tohle jsi zodpovědný? Za
tuto herezi upálím přímo tvoji duši!” Andrej Anastasov se v
recenzi na tuto z technického hlediska ne zrovna nejkvalitnější
hru pojednou stává ohromně zbožným: „Ochraňuj nás, [!] Ježíš
Kristus, před ,dungeony‘ jako je Wizard.” [7, str. 26]

B.7 Gabriel Knight: Lidská rituální oběť (str. 127)

Kněžka třímá ve vztyčené pravici dýku, s níž se chystá pro-
bodnout oběť ležící na oltáři. Rituální obětiště se neobejde bez
šamanů, hudebníků a tanečníků, model, totemů a magických
kreseb.

B.8 Ukázka protikřesťanského trendu

Erotický obrázek by v žádném případě nemohl ztratit muslim,
hinduista, jogín, psychotronik, proutkař či satanista při nějakém
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půlnočním rituálu. V takovém případě by výrobce hry riskoval
žalobu pro náboženskou diskriminaci.
Zásadně to musí být křesťan, nejlépe v nějaké pozici cír-

kevní hierarchie, alespoň tedy kněz. (Srv. Projevy New Age:
Nevraživost vůči křesťanům, str. 39.) V tomto případě starý,
kterému nezbývá než ukájet svou nemravnost erotickými ob-
rázky, protože fyzická kondice mu již nedovoluje hřešit skutkem,
jak by se možná čekalo od mladého. Že jinak je hra Knights of
Xentar plná „sekání, mlácení, kouzel a magie”, je považováno
za její přednost.
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B.1 Dark Sun: Revolucionář bolševického typu

[Score 3/94, str. 43]
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B.2 Splatter House 2: Morálně „neutrální”

[Score 4/94, str. 42]
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B.3 Zrůdy na obálkách Score

[Score 7/94, str. 30]
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B.4 Východní mytologie na obálkách Score

[Score 14/95/obálka]
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B.5 Hell: Peklo

[Score 14/95, str. 15]
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B.6 Wizard: Duchovní rozměr PC her

[Score 5/94, str. 26]

B.7 Gabriel Knight: Lidská rituální oběť

[Score 5/94, str. 43]

B.8 Ukázka protikřesťanského trendu

[SCORE 14/95,str. 23]
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C Průzkum religiozity mládeže

Průzkumu se účastnili žáci a studenti základních, středních
i vysokých škol. Vysokoškoláci byli výhradně z pedagogických
fakult, což není bez významu pro výchovy mládeže z dlouhodo-
bého hlediska. Stupňovitost českého školského systému determi-
novala způsob vyhodnocení průzkumu — každá série čtyřiceti
šesti otázek je zpracována čtyřmo: jednou pro základní školy,
jednou pro střední, jednou pro vysoké a jednou celkově. Poslední
otázka (č. 46., viz str. 55) zjišťuje školní prospěch respondenta.
Mělo to svoji důležitost při testování, zda prospěch souvisí s
pěstováním okultismu; nemělo však smysl komplikovat výsledné
procentuální přehledy rozmanitými známkami z různých před-
mětů (srv. Zájem New Age o mládež, str. 51), pročež se tato
otázka ve vyhodnocených výsledcích neobjevuje. Postačiž nám
zjištění, že přímou spojitost mezi školním prospěchem a okult-
ními vazbami prokázat nelze.
Při průzkumu však vyšlo najevo několik dalších pozoruhod-

ných skutečností. Pro naše účely mají význam zejména pověrči-
vost, relativita morálky a obliba PC her.
Pokud jde o pověrčivost, nutno konstatovat, že ačkoliv se

mnoho jedinců s různými pokusy o komunikaci s duchy či o různé
druhy věštění setkalo, někteří i osobně, nadpoloviční většina na
všech stupních v jejich funkčnost nevěří.
Zato existence UFO se těší značné důvěře: ve všech třech

věkových skupinách je o ní přesvědčena nadpoloviční většina.
Zarážející je ovšem neinformovanost, pokud jde o světový
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názor. Na základních i středních školách nemá ponětí o tom, co
je to světový názor, procento blížící se sedmdesátce (viz str. 136,
140). Na vysokých školách je situace přece jen o poznání méně
šokující, nicméně vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o peda-
gogické fakulty, je necelých pětačtyřicet procent správných od-
povědí (viz str. 144) známkou sotva uspokojivou. Jsou to jenom
„občankáři”, kdo ví, co si představit pod pojmem „světový ná-
zor”? Jedna devatenáctiletá posluchačka nezaškrtla žádnou ze
tří možných voleb u otázku č. 3 (viz str. 144), místo toho při-
psala: „Nerozumím otázce.”
Tato situace je alarmující. V období, kdy se do naší země

ve vleku cocacolonizace valí záplava sekt, náboženství a myšlen-
kových systémů, na jejichž invazi jsou odborníci sotva připra-
veni, nám vyrůstá generace vzdělavatelů, která nejméně zpo-
loviny očividně nemá nejmenšího tušení, že existuje něco jako
souhrn věcí, kterým každý jedinec věří o světě, o Bohu a o člo-
věku. Na čem stojí budoucnost našeho národa?
Relativismus morálky (srv. Projevy New Age: Relativismus

morálky, str.44) je čitelný z odpovědí na otázky č. 5–11 srv. 132).
Zatímco většina otázek se drží ve všech skupinách v blízkosti
osmdesáti procent ve prospěch první možnosti — „vždy špatné”,
u otázky č.8, týkající se lhaní, prudce klesá procento odpovědí
první možností — o více než polovinu.
Jako by se tím odhalovala skutečnost, že většina respon-

dentů má měřítko morálky sama v sobě: to čeho se člověk sám
nedopouští, může být bez obav považováno za špatné za všech
okolností, ale to, čím má člověk zatížené vlastní svědomí, potře-
buje ospravedlnit, a proto takvou věc označí za „někdy správ-
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nou”. Na středních školách je zaznamenatelný pokles i u otázky
č. 7, týkající se krádeže (viz str. 140).
Vyrovnaný stav odpovědí u otázky č. 4 po univerzální

pravdě, dlužno přičíst rozpačitosti nad její srozumitelností spíše
než důkazu o rozšířenosti relativismu. Lidé, kteří nevědí, co si
myslet o světovém názoru, se zřejmě musejí cítit otázkou po
univerzáliích zaskočeni.
Pokud jde o popularitu PC her, nejúrodnější půdou se uká-

zaly základní školy. Toto zjištění je však podmíněno dobou pro-
vádění průzkumu. Když dnešní vysokoškoláci navštěvovali zá-
kladní školu, počítače byly v plenkách a herní trh taktéž. Dnes
jsou zvýhodněny děti, jejichž rodiče pracují v atraktivních obo-
rech a mohou si dovolit nejen domácí osobní počítač, ale i nákup
PC her.
Tyto vymoženosti jsou prozatím odepřeny mnoha studen-

tům. Lze však předpokládat, že až dnešní školáci dosáhnou věku
vysokoškoláků, stav se změní a poměr uživatelů PC her na všech
stupních školství se vyrovaná.
Naprosto nejpopulárnější hra je Doom. Na druhém místě se

drží Mortal Kombat, na třetím je hra jménem Wolf.
Pro popis těchto her si dovoluji odkázat na pasáž Zájem

New Age o mládež: Školství, str. 56. Úryvek z Nešetřilovy re-
cenze na Doom přesto pro přehled uvádím znovu:

Za pár let své kariéry se stala hrou naprosto nejzná-
mější. Byla předzvěstí nové éry počítačových her s 3D
pohybem, s brokovnicí či jinou zbraní, jejíž muška se
vám ostentativně houpe před nosem, a spoustou více
či méně odporných potvor, které padají k zemi, zane-
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chávajíce za sebou stopy červené (a jiné) krve. Ano řeč
bude o hře, která přinesla do domovů realitu zabíjení
po stovkách; nemilosrdného likvidování všeho, co se
hýbe.
. . .
Je to asi jediná hra, která se dá hrát jen tak, prostě
přijdete a hrajete. O nic se nestaráte, nikam dojít ne-
musíte, nemusíte si pamatovat děj, prostě střílíte. [63,
str. 138–39]

Následuje čtvero vyhodnocení průzkumu: celkový přehled
(str. 132), přehled žáků základních škol (str. 136), přehled stu-
dentů střední školy (str. 140) a přehled posluchačů vysokých
škol (str. 144).
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C.1 Celkové výsledky průzkumu

Průzkumu se účastnilo celkem 674 respondentů ze základních,
středních a vysokých škol. Čísla v rámečcích udávají v procen-
tech, kolik respondentů označilo danou odpověď za platnou ve
svém případě.

1. Jsem 59,6 chlapec; 39,9 dívka.

2. Je mi let (vyplň číslicí).

3. Světový názor je 62,2 názor celého světa; 13,6 názor části světa;

23,4 názor jednotlivce na svět.

4. Věříš, že existuje pravda, kterou mohou všichni lidé všech dob a

všech kultur poznat jako stejnou? 35,5 ano; 38,9 ne; 25,1 nevím.

5. Věříš, že ubližovat bez důvodu kterémukoliv jinému člověku je

83,5 vždy špatné 13,8 někdy správné 2,7 nevím.

6. Věříš, že úkladně (tzn. nikoliv v sebeobraně nebo v obraně někoho

jiného) zavraždit člověka je 75,7 vždy špatné 19,1 někdy správné

5,5 nevím.

7. Věříš, že krást (přivlastňovat si něco, co mi nepatří) je 81,2 vždy

špatné 14,5 někdy správné 4,7 nevím.

8. Věříš, že lhát ve svůj prospěch je 39,9 vždy špatné 51,3 někdy

správné 9,3 nevím.

9. Věříš, že pohrdat vlastními rodiči (nevážit si jich) je 76,7 vždy

špatné 16,5 někdy správné 7,4 nevím.

10. Věříš, že přebrat někomu manželku je 49,6 vždy špatné

35,0 někdy správné 15,4 nevím.

11. Věříš, že věci jako krást nebo vraždit jsou 58,9 špatné samy o sobě;

41,1 každý na to může mít svůj názor.

12. Věříš, že věci jako potkat kominíka, vidět meteor, najít čtyřlístek

nebo pověsit si nade dveře podkovu mohou přinést štěstí? 27,3 ano;

26,1 ne; 36,6 nevím, ale rád bych to věděl; 9,8 nevím a je mi to jedno.

13. Věříš, že věci jako zabít pavouka, šlápnout na kanál, vidět černou

kočku přecházet cestu, rozbít zrcadlo, rozsypat sůl, projít pod
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žebříkem apod. mohou přinést smůlu? 20,5 ano; 41,1 ne;

28,3 nevím, ale rád bych to věděl; 11,3 nevím a je mi to jedno.

14. Věříš, že planetu Zemi navštívila nějaká mimozemská civilizace?

48,8 ano; 22,3 ne; 29,1 nevím.

15. S vyvoláváním duchů jsem se setkal 51,6 ve filmu; 8,3 mezi

příbuznými; 25,7 mezi známými; 11,0 ve škole;

2,5 ve družině; 22 osobně; 6,8 nikdy; 19,7 chtěl bych to někdy

vyzkoušet.

16. Viděl jsi někdy ducha nebo znáš někoho, kdo ho viděl? 78,2 ne;

20,2 ano. Jestli ano, kdo? (Vypiš.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Setkal ses s Ouija board (stolek popsaný abecedou, po kterém se

pohybuje neznámou silou vedený ukazatel, který z písmen sestavuje

smysluplné zprávy)? 42,3 ve filmu; 2,4 mezi příbuznými; 8,0 mezi

známými; 2,5 ve škole;

0,7 ve družině; 5,2 osobně; 36,6 nikdy; 30,0 chtěl bych to někdy

vyzkoušet.

18. Setkal ses s věštěním z ruky (hádáním osudu podle čar na dlani)?

50,1 ve filmu; 8,0 mezi příbuznými; 15,0 mezi známými; 8,2 ve škole;

0,7 ve družině; 20,6 osobně; 16,3 nikdy; 23,9 chtěl bych to někdy

vyzkoušet.

19. Setkal ses s věštěním z karet? 52,7 ve filmu; 9,3 mezi příbuznými;

16,8 mezi známými; 4,5 ve škole;

1,0 ve družině; 23,0 osobně; 14,5 nikdy; 18,5 chtěl bych to někdy

vyzkoušet.

20. Setkal ses s jinou formou věštění? (Vypiš jakou.) . . . . . . . . . .

28,9 ve filmu; 2,7 mezi příbuznými; 4,5 mezi známými; 1,3 ve škole;

0,3 ve družině; 8,6 osobně; 55,3 nikdy;

21. Věříš něčemu z toho, co je uvedeno v otázkách 17–20? 56,7 ne;

41,7 ano (Vypiš čemu.) . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Setkal ses se čtením horoskopů? 25,5 ve filmu; 24,8 mezi

příbuznými; 25,5 mezi známými; 18,7 ve škole;

4,2 ve družině; 78,3 osobně; 7,0 nikdy;

23. Věříš, že horoskopy dokážou pravdivě předpovídat lidský osud?

24,0 ano; 38,1 ne; 32,9 nevím, ale rád bych to věděl; 6,2 nevím a je mi to

jedno.
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24. Znáš někoho, kdo používá snář (výklady snů)? 17,8 příbuzný;

17,2 známý; 9,8 osobně používám; 53,1 neznám; 8,6 nevím, co to je.

25. Znáš někoho, kdo cvičí jógu? 15,1 příbuzný; 26,7 známý;

5,9 osobně cvičím; 51,9 neznám; 3,6 nevím, co to je.

26. Znáš někoho, kdo používá akupunkturu (léčení pomocí napichování

určitých bodů na těle jehlami)? 11,0 příbuzný; 15,7 známý;

4,0 osobně používám; 65,9 neznám; 4,7 nevím, co to je.

27. Znáš někoho. kdo používá akupresuru (léčení pomocí masírování

určitých bodů na těle)? 16,3 příbuzný; 18,2 známý; 7,7 osobně

používám; 57,6 neznám; 3,0 nevím, co to je.

28. Setkal ses někdy s telepatií (čtením myšlenek)? 62,9 ve filmu;

4,2 mezi příbuznými; 8,5 mezi známými; 3,3 ve škole;

1,0 ve družině; 14,7 osobně; 18,4 nikdy; 28,5 chtěl bych to někdy

vyzkoušet.

29. Setkal ses někdy s telekinezí (pohybováním předměty silou vůle

na dálku)? 69,6 ve filmu; 1,6 mezi příbuznými; 3,0 mezi známými;

0,7 ve škole;

0,3 ve družině; 5,2 osobně; 20,0 nikdy; 27,0 chtěl bych to někdy

vyzkoušet.

30. Setkal ses někdy s čarováním nebo zaklínáním? 71,7 ve filmu;

1,8 mezi příbuznými; 4,0 mezi známými; 2,1 ve škole;

0,3 ve družině; 7,0 osobně; 21,1 nikdy; 18,0 chtěl bych to někdy

vyzkoušet.

31. Setkal ses někdy s numerologií (přiřazování tajných významů

číslům?) 31,0 ve filmu; 4,2 mezi příbuznými; 7,0 mezi známými;

7,0 ve škole;

0,4 ve družině; 15,4 osobně; 47,0 nikdy; 13,5 chtěl bych to někdy

vyzkoušet.

32. Posloucháš heavy metalové skupiny? 82,5 ne; 16,8 ano. V

případě že ano, vyjmenuj některé. . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. Některé heavy metalové skupiny uctívají Satana. Vadí ti to

natolik, že bys takovou skupinu odmítl poslouchat i přesto, že se ti

jinak líbí? 34,6 ano; 62,9 ne.

34. Máš nějakou svoji oblíbenou počítačovou hru? 38,6 ne;

61,3 ano. V případě, že ano, uveď nějakou. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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35. Některé počítačové hry propagují Satana. Vadí ti to natolik, že bys

takovou hru odmítl hrát i přesto, že se ti jinak líbí? 28,6 ano;

69,9 ne.

36. Znáš nějakého léčitele? 7,4 příbuzný; 14,5 známý; 24,2 někdo

jiný; 55,6 neznám; 1,5 nevím, co to je.

37. Nechal by ses od léčitele prohlédnout? 61,3 ano; 34,9 ne.

38. Nechal ses někdy od léčitele prohlédnout? 72,0 ne; 4,2 ano. V

případě, že ano, pomohlo ti to? 14,2 ano; 8,9 ne.

39. Znáš nějakého proutkaře? 30,4 ano; 66,8 ne.

40. Vyhledals ty nebo tví rodiče jeho pomoc? 75,1 ne; 2,4 ano. V

případě, že ano, pomohlo to? 16,0 ano; 5,2 ne.

41. Zkoušel jsi někdy zacházet s virgulí (prutem či drátem, který se

reaguje na přítomnost vody v zemi)? 52,8 ne; 3,6 ano. V případě, že

ano, fungovalo to? 19,7 ano; 23,4 ne.

42. Věříš na převtělování? 31,2 ano; 42,6 ne; 26,6 nevím, co si o tom

mám myslet.

43. Jsi přesvědčen, že lidé, kteří věří v Boha 91,4 na to mají právo;

4,3 nejsou normální; 0,9 by měli být zavřeni;

3,6 by měli být zlikvidováni.

44. Jsi přesvědčen, že lidé, kteří nevěří v Boha 99,7 na to mají právo;

2,8 nejsou normální; 0,3 by měli být zavřeni;

1,8 by měli být zlikvidováni.

45. Co pro tebe znamená Ježíš Kristus? 27,6 Spasitel celého světa bez

rozdílu; 4,5 můj osobní Spasitel; 20,0 prorok stejné úrovně jako Mohamed,

Budha nebo Kršna; 50,7 zakladatel křesťanství;

4,9 nevím, kdo to je.
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C.2 Výsledky průzkumu na základních školách

Průzkumu se účastnilo celkem 426 respondentů z jedné pražské
a dvou brněnských základních škol.

1. Jsem 58,0 chlapec; 41,8 dívka.

2. Je mi let (vyplň číslicí).

3. Světový názor je 68,1 názor celého světa; 10,1 názor části světa;

21,4 názor jednotlivce na svět.

4. Věříš, že existuje pravda, kterou mohou všichni lidé všech dob a

všech kultur poznat jako stejnou? 31,6 ano; 36,0 ne; 32,0 nevím.

5. Věříš, že ubližovat bez důvodu kterémukoliv jinému člověku je

81,0 vždy špatné 16,0 někdy správné 3,1 nevím.

6. Věříš, že úkladně (tzn. nikoliv v sebeobraně nebo v obraně někoho

jiného) zavraždit člověka je 73,0 vždy špatné 20,1 někdy správné

6,1 nevím.

7. Věříš, že krást (přivlastňovat si něco, co mi nepatří) je 87,3 vždy

špatné 9,2 někdy správné 4,0 nevím.

8. Věříš, že lhát ve svůj prospěch je 40,9 vždy špatné 50,5 někdy

správné 8,9 nevím.

9. Věříš, že pohrdat vlastními rodiči (nevážit si jich) je 80,0 vždy

špatné 14,8 někdy správné 5,6 nevím.

10. Věříš, že přebrat někomu manželku je 51,4 vždy špatné

35,2 někdy správné 13,4 nevím.

11. Věříš, že věci jako krást nebo vraždit jsou 53,5 špatné samy o sobě;

45,5 každý na to může mít svůj názor.

12. Věříš, že věci jako potkat kominíka, vidět meteor, najít čtyřlístek

nebo pověsit si nade dveře podkovu mohou přinést štěstí? 31,5 ano;

20,0 ne; 38,7 nevím, ale rád bych to věděl; 9,2 nevím a je mi to jedno.

13. Věříš, že věci jako zabít pavouka, šlápnout na kanál, vidět černou

kočku přecházet cestu, rozbít zrcadlo, rozsypat sůl, projít pod

žebříkem apod. mohou přinést smůlu? 24,6 ano; 35,7 ne;

29,8 nevím, ale rád bych to věděl; 11,0 nevím a je mi to jedno.
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14. Věříš, že planetu Zemi navštívila nějaká mimozemská civilizace?

52,6 ano; 23,2 ne; 24,2 nevím.

15. S vyvoláváním duchů jsem se setkal 48,6 ve filmu; 11,0 mezi

příbuznými; 24,4 mezi známými; 12,4 ve škole;

2,8 ve družině; 23,5 osobně; 7,3 nikdy; 22,3 chtěl bych to někdy

vyzkoušet.

16. Viděl jsi někdy ducha nebo znáš někoho, kdo ho viděl? 71,1 ne;

26,8 ano. Jestli ano, kdo? (Vypiš.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Setkal ses s Ouija board (stolek popsaný abecedou, po kterém se

pohybuje neznámou silou vedený ukazatel, který z písmen sestavuje

smysluplné zprávy)? 43,0 ve filmu; 2,8 mezi příbuznými; 4,9 mezi

známými; 3,1 ve škole;

0,7 ve družině; 5,2 osobně; 34,0 nikdy; 35,0 chtěl bych to někdy

vyzkoušet.

18. Setkal ses s věštěním z ruky (hádáním osudu podle čar na dlani)?

47,4 ve filmu; 8,7 mezi příbuznými; 12,4 mezi známými; 7,7 ve škole;

0,7 ve družině; 22,1 osobně; 17,6 nikdy; 27,2 chtěl bych to někdy

vyzkoušet.

19. Setkal ses s věštěním z karet? 48,1 ve filmu; 10,8 mezi příbuznými;

13,8 mezi známými; 4,7 ve škole;

1,4 ve družině; 26,5 osobně; 16,0 nikdy; 22,1 chtěl bych to někdy

vyzkoušet.

20. Setkal ses s jinou formou věštění? (Vypiš jakou.) . . . . . . . . . .

31,9 ve filmu; 2,1 mezi příbuznými; 2,6 mezi známými; 1,2 ve škole;

0,2 ve družině; 9,6 osobně; 54,7 nikdy;

21. Věříš něčemu z toho, co je uvedeno v otázkách 17–20? 53,1 ne;

46,0 ano (Vypiš čemu.) . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Setkal ses se čtením horoskopů? 24,6 ve filmu; 23,9 mezi

příbuznými; 22,8 mezi známými; 17,1 ve škole;

3,3 ve družině; 79,6 osobně; 7,0 nikdy;

23. Věříš, že horoskopy dokážou pravdivě předpovídat lidský osud?

30,3 ano; 32,4 ne; 33,3 nevím, ale rád bych to věděl; 6,3 nevím a je mi to

jedno.

24. Znáš někoho, kdo používá snář (výklady snů)? 16,4 příbuzný;

15,3 známý; 10,8 osobně používám; 52,6 neznám; 11,7 nevím, co to je.
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25. Znáš někoho, kdo cvičí jógu? 15,7 příbuzný; 21,1 známý;

5,9 osobně cvičím; 54,2 neznám; 5,2 nevím, co to je.

26. Znáš někoho, kdo používá akupunkturu (léčení pomocí napichování

určitých bodů na těle jehlami)? 11,0 příbuzný; 12,0 známý;

3,8 osobně používám; 66,9 neznám; 6,8 nevím, co to je.

27. Znáš někoho. kdo používá akupresuru (léčení pomocí masírování

určitých bodů na těle)? 18,1 příbuzný; 17,4 známý; 6,1 osobně

používám; 58,5 neznám; 4,0 nevím, co to je.

28. Setkal ses někdy s telepatií (čtením myšlenek)? 62,0 ve filmu;

3,8 mezi příbuznými; 7,0 mezi známými; 3,5 ve škole;

1,4 ve družině; 12,4 osobně; 20,4 nikdy; 30,3 chtěl bych to někdy

vyzkoušet.

29. Setkal ses někdy s telekinezí (pohybováním předměty silou vůle

na dálku)? 67,8 ve filmu; 1,4 mezi příbuznými; 3,8 mezi známými;

0,5 ve škole;

0,2 ve družině; 6,1 osobně; 20,7 nikdy; 28,6 chtěl bych to někdy

vyzkoušet.

30. Setkal ses někdy s čarováním nebo zaklínáním? 71,4 ve filmu;

2,6 mezi příbuznými; 4,2 mezi známými; 2,3 ve škole;

0,5 ve družině; 8,9 osobně; 20,6 nikdy; 21,1 chtěl bych to někdy

vyzkoušet.

31. Setkal ses někdy s numerologií (přiřazování tajných významů

číslům?) 31,4 ve filmu; 4,9 mezi příbuznými; 5,4 mezi známými;

3,3 ve škole;

0,5 ve družině; 16,2 osobně; 48,4 nikdy; 16,7 chtěl bych to někdy

vyzkoušet.

32. Posloucháš heavy metalové skupiny? 82,9 ne; 16,2 ano. V

případě že ano, vyjmenuj některé. . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. Některé heavy metalové skupiny uctívají Satana. Vadí ti to

natolik, že bys takovou skupinu odmítl poslouchat i přesto, že se ti

jinak líbí? 82,9 ano; 12,0 ne.

34. Máš nějakou svoji oblíbenou počítačovou hru? 24,4 ne;

75,6 ano. V případě, že ano, uveď nějakou. . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. Některé počítačové hry propagují Satana. Vadí ti to natolik, že bys

takovou hru odmítl hrát i přesto, že se ti jinak líbí? 24,4 ano;
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74,9 ne.

36. Znáš nějakého léčitele? 8,5 příbuzný; 12,2 známý; 17,8 někdo

jiný; 62,4 neznám; 1,6 nevím, co to je.

37. Nechal by ses od léčitele prohlédnout? 56,1 ano; 40,1 ne.

38. Nechal ses někdy od léčitele prohlédnout? 71,4 ne; 4,2 ano. V

případě, že ano, pomohlo ti to? 15,3 ano; 8,2 ne.

39. Znáš nějakého proutkaře? 27,7 ano; 68,8 ne.

40. Vyhledals ty nebo tví rodiče jeho pomoc? 77,5 ne; 2,6 ano. V

případě, že ano, pomohlo to? 13,4 ano; 5,2 ne.

41. Zkoušel jsi někdy zacházet s virgulí (prutem či drátem, který se

reaguje na přítomnost vody v zemi)? 55,2 ne; 3,5 ano. V případě, že

ano, fungovalo to? 19,0 ano; 21,8 ne.

42. Věříš na převtělování? 35,0 ano; 43,2 ne; 22,5 nevím, co si o tom

mám myslet.

43. Jsi přesvědčen, že lidé, kteří věří v Boha 90,4 na to mají právo;

5,9 nejsou normální; 1,2 by měli být zavřeni;

4,7 by měli být zlikvidováni.

44. Jsi přesvědčen, že lidé, kteří nevěří v Boha 94,6 na to mají právo;

3,5 nejsou normální; 0,5 by měli být zavřeni;

2,1 by měli být zlikvidováni.

45. Co pro tebe znamená Ježíš Kristus? 30,5 Spasitel celého světa bez

rozdílu; 4,2 můj osobní Spasitel; 12,7 prorok stejné úrovně jako Mohamed,

Budha nebo Kršna; 55,9 zakladatel křesťanství;

6,1 nevím, kdo to je.

139



C.3 Výsledky průzkumu na středních školách

Průzkumu se účastnilo celkem 136 respondentů z brněnské
Střední průmyslové školy elektrotechnické.

1. Jsem 97,8 chlapec; 0,7 dívka.

2. Je mi let (vyplň číslicí).

3. Světový názor je 67,6 názor celého světa; 18,4 názor části světa;

12,5 názor jednotlivce na svět.

4. Věříš, že existuje pravda, kterou mohou všichni lidé všech dob a

všech kultur poznat jako stejnou? 49,3 ano; 36,0 ne; 14,7 nevím.

5. Věříš, že ubližovat bez důvodu kterémukoliv jinému člověku je

84,6 vždy špatné 13,2 někdy správné 2,2 nevím.

6. Věříš, že úkladně (tzn. nikoliv v sebeobraně nebo v obraně někoho

jiného) zavraždit člověka je 75,7 vždy špatné 21,3 někdy správné

4,4 nevím.

7. Věříš, že krást (přivlastňovat si něco, co mi nepatří) je 66,9 vždy

špatné 29,4 někdy správné 4,4 nevím.

8. Věříš, že lhát ve svůj prospěch je 34,6 vždy špatné 58,1 někdy

správné 10,3 nevím.

9. Věříš, že pohrdat vlastními rodiči (nevážit si jich) je 78,7 vždy

špatné 15,4 někdy správné 8,1 nevím.

10. Věříš, že přebrat někomu manželku je 48,5 vždy špatné

33,8 někdy správné 17,6 nevím.

11. Věříš, že věci jako krást nebo vraždit jsou 64,7 špatné samy o sobě;

37,5 každý na to může mít svůj názor.

12. Věříš, že věci jako potkat kominíka, vidět meteor, najít čtyřlístek

nebo pověsit si nade dveře podkovu mohou přinést štěstí? 16,2 ano;

38,2 ne; 35,3 nevím, ale rád bych to věděl; 11,0 nevím a je mi to jedno.

13. Věříš, že věci jako zabít pavouka, šlápnout na kanál, vidět černou

kočku přecházet cestu, rozbít zrcadlo, rozsypat sůl, projít pod
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žebříkem apod. mohou přinést smůlu? 8,8 ano; 55,9 ne;

24,3 nevím, ale rád bych to věděl; 11,8 nevím a je mi to jedno.

14. Věříš, že planetu Zemi navštívila nějaká mimozemská civilizace?

54,4 ano; 16,9 ne; 29,4 nevím.

15. S vyvoláváním duchů jsem se setkal 67,6 ve filmu; 5,9 mezi

příbuznými; 21,3 mezi známými; 5,9 ve škole;

1,5 ve družině; 11,0 osobně; 5,9 nikdy; 21,3 chtěl bych to někdy

vyzkoušet.

16. Viděl jsi někdy ducha nebo znáš někoho, kdo ho viděl? 93,4 ne;

5,9 ano. Jestli ano, kdo? (Vypiš.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Setkal ses s Ouija board (stolek popsaný abecedou, po kterém se

pohybuje neznámou silou vedený ukazatel, který z písmen sestavuje

smysluplné zprávy)? 46,3 ve filmu; 1,5 mezi příbuznými; 8,9 mezi

známými; 2,9 ve škole;

1,5 ve družině; 2,9 osobně; 40,4 nikdy; 25,7 chtěl bych to někdy

vyzkoušet.

18. Setkal ses s věštěním z ruky (hádáním osudu podle čar na dlani)?

60,3 ve filmu; 5,1 mezi příbuznými; 14,0 mezi známými; 7,4 ve škole;

0,7 ve družině; 14,0 osobně; 18,4 nikdy; 19,1 chtěl bych to někdy

vyzkoušet.

19. Setkal ses s věštěním z karet? 71,3 ve filmu; 5,9 mezi příbuznými;

15,4 mezi známými; 3,7 ve škole;

0,0 ve družině; 12,5 osobně; 13,2 nikdy; 15,4 chtěl bych to někdy

vyzkoušet.

20. Setkal ses s jinou formou věštění? (Vypiš jakou.) . . . . . . . . . .

27,2 ve filmu; 2,2 mezi příbuznými; 3,7 mezi známými; 0,7 ve škole;

0,0 ve družině; 7,4 osobně; 60,3 nikdy;

21. Věříš něčemu z toho, co je uvedeno v otázkách 17–20? 66,9 ne;

32,4 ano (Vypiš čemu.) . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Setkal ses se čtením horoskopů? 34,6 ve filmu; 22,8 mezi

příbuznými; 27,9 mezi známými; 19,9 ve škole;

5,1 ve družině; 70,6 osobně; 9,6 nikdy;

23. Věříš, že horoskopy dokážou pravdivě předpovídat lidský osud?
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14,7 ano; 47,1 ne; 30,9 nevím, ale rád bych to věděl; 6,6 nevím a je mi to

jedno.

24. Znáš někoho, kdo používá snář (výklady snů)? 22,8 příbuzný;

13,2 známý; 2,9 osobně používám; 64,0 neznám; 5,1 nevím, co to je.

25. Znáš někoho, kdo cvičí jógu? 14,7 příbuzný; 20,6 známý;

4,4 osobně cvičím; 64,7 neznám; 1,5 nevím, co to je.

26. Znáš někoho, kdo používá akupunkturu (léčení pomocí napichování

určitých bodů na těle jehlami)? 8,8 příbuzný; 14,7 známý;

2,9 osobně používám; 74,3 neznám; 2,2 nevím, co to je.

27. Znáš někoho. kdo používá akupresuru (léčení pomocí masírování

určitých bodů na těle)? 14 příbuzný; 14,7 známý; 6,6 osobně

používám; 69,9 neznám; 2,2 nevím, co to je.

28. Setkal ses někdy s telepatií (čtením myšlenek)? 72,0 ve filmu;

2,2 mezi příbuznými; 6,6 mezi známými; 2,9 ve škole;

0,7 ve družině; 9,6 osobně; 15,4 nikdy; 30,0 chtěl bych to někdy

vyzkoušet.

29. Setkal ses někdy s telekinezí (pohybováním předměty silou vůle

na dálku)? 72,0 ve filmu; 2,2 mezi příbuznými; 2,2 mezi známými;

1,5 ve škole;

0,7 ve družině; 4,4 osobně; 17,6 nikdy; 33,8 chtěl bych to někdy

vyzkoušet.

30. Setkal ses někdy s čarováním nebo zaklínáním? 74,3 ve filmu;

0,0 mezi příbuznými; 1,5 mezi známými; 1,5 ve škole;

0,0 ve družině; 2,2 osobně; 21,3 nikdy; 18,4 chtěl bych to někdy

vyzkoušet.

31. Setkal ses někdy s numerologií (přiřazování tajných významů

číslům?) 33,8 ve filmu; 2,2 mezi příbuznými; 6,6 mezi známými;

4,4 ve škole;

0,0 ve družině; 10,3 osobně; 52,5 nikdy; 10,3 chtěl bych to někdy

vyzkoušet.

32. Posloucháš heavy metalové skupiny? 76,5 ne; 23,5 ano. V

případě že ano, vyjmenuj některé. . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. Některé heavy metalové skupiny uctívají Satana. Vadí ti to
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natolik, že bys takovou skupinu odmítl poslouchat i přesto, že se ti

jinak líbí? 30,1 ano; 68,4 ne.

34. Máš nějakou svoji oblíbenou počítačovou hru? 41,2 ne;

58,1 ano. V případě, že ano, uveď nějakou. . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. Některé počítačové hry propagují Satana. Vadí ti to natolik, že bys

takovou hru odmítl hrát i přesto, že se ti jinak líbí? 21,3 ano;

76,5 ne.

36. Znáš nějakého léčitele? 6,6 příbuzný; 9,6 známý; 30,9 někdo

jiný; 51,5 neznám; 2,2 nevím, co to je.

37. Nechal by ses od léčitele prohlédnout? 65,4 ano; 31,6 ne.

38. Nechal ses někdy od léčitele prohlédnout? 76,5 ne; 5,1 ano. V

případě, že ano, pomohlo ti to? 7,3 ano; 10,3 ne.

39. Znáš nějakého proutkaře? 30,1 ano; 69,1 ne.

40. Vyhledals ty nebo tví rodiče jeho pomoc? 72,8 ne; 1,5 ano. V

případě, že ano, pomohlo to? 17,6 ano; 6,6 ne.

41. Zkoušel jsi někdy zacházet s virgulí (prutem či drátem, který se

reaguje na přítomnost vody v zemi)? 47,0 ne; 4,4 ano. V případě, že

ano, fungovalo to? 17,6 ano; 30,1 ne.

42. Věříš na převtělování? 22,8 ano; 45,6 ne; 31,6 nevím, co si o tom

mám myslet.

43. Jsi přesvědčen, že lidé, kteří věří v Boha 91,0 na to mají právo;

8,1 nejsou normální; 0,0 by měli být zavřeni;

2,9 by měli být zlikvidováni.

44. Jsi přesvědčen, že lidé, kteří nevěří v Boha 97,0 na to mají právo;

0,7 nejsou normální; 0,0 by měli být zavřeni;

2,2 by měli být zlikvidováni.

45. Co pro tebe znamená Ježíš Kristus? 23,5 Spasitel celého světa bez

rozdílu; 2,2 můj osobní Spasitel; 27,2 prorok stejné úrovně jako Mohamed,

Budha nebo Kršna; 48,5 zakladatel křesťanství;

3,3 nevím, kdo to je.
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C.4 Výsledky průzkumu na vysokých školách

Průzkumu se účastnilo celkem 112 respondentů z pražské a
brněnské pedagogické fakulty.

1. Jsem 19,6 chlapec; 80,4 dívka.

2. Je mi let (vyplň číslicí).

3. Světový názor je 33,0 názor celého světa; 21,4 názor části světa;

44,6 názor jednotlivce na svět.

4. Věříš, že existuje pravda, kterou mohou všichni lidé všech dob a

všech kultur poznat jako stejnou? 33,9 ano; 53,6 ne; 11,6 nevím.

5. Věříš, že ubližovat bez důvodu kterémukoliv jinému člověku je

92,0 vždy špatné 6,3 někdy správné 1,8 nevím.

6. Věříš, že úkladně (tzn. nikoliv v sebeobraně nebo v obraně někoho

jiného) zavraždit člověka je 85,7 vždy špatné 9,8 někdy správné

4,5 nevím.

7. Věříš, že krást (přivlastňovat si něco, co mi nepatří) je 75,0 vždy

špatné 17,0 někdy správné 8,0 nevím.

8. Věříš, že lhát ve svůj prospěch je 42,9 vždy špatné 46,4 někdy

správné 9,8 nevím.

9. Věříš, že pohrdat vlastními rodiči (nevážit si jich) je 61,6 vždy

špatné 24,1 někdy správné 13,4 nevím.

10. Věříš, že přebrat někomu manželku je 43,8 vždy špatné

35,7 někdy správné 20,5 nevím.

11. Věříš, že věci jako krást nebo vraždit jsou 72,3 špatné samy o sobě;

28,6 každý na to může mít svůj názor.

12. Věříš, že věci jako potkat kominíka, vidět meteor, najít čtyřlístek

nebo pověsit si nade dveře podkovu mohou přinést štěstí? 25,0 ano;

34,8 ne; 30,6 nevím, ale rád bych to věděl; 10,7 nevím a je mi to jedno.

13. Věříš, že věci jako zabít pavouka, šlápnout na kanál, vidět černou

kočku přecházet cestu, rozbít zrcadlo, rozsypat sůl, projít pod
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žebříkem apod. mohou přinést smůlu? 18,8 ano; 43,8 ne;

27,7 nevím, ale rád bych to věděl; 11,6 nevím a je mi to jedno.

14. Věříš, že planetu Zemi navštívila nějaká mimozemská civilizace?

27,7 ano; 25,0 ne; 47,3 nevím.

15. S vyvoláváním duchů jsem se setkal 43,8 ve filmu; 0,9 mezi

příbuznými; 35,7 mezi známými; 11,6 ve škole;

2,7 ve družině; 29,5 osobně; 6,3 nikdy; 8,0 chtěl bych to někdy

vyzkoušet.

16. Viděl jsi někdy ducha nebo znáš někoho, kdo ho viděl? 86,8 ne;

12,5 ano. Jestli ano, kdo? (Vypiš.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Setkal ses s Ouija board (stolek popsaný abecedou, po kterém se

pohybuje neznámou silou vedený ukazatel, který z písmen sestavuje

smysluplné zprávy)? 34,8 ve filmu; 1,8 mezi příbuznými; 9,8 mezi

známými; 0,0 ve škole;

0,0 ve družině; 8,0 osobně; 42,0 nikdy; 16,1 chtěl bych to někdy

vyzkoušet.

18. Setkal ses s věštěním z ruky (hádáním osudu podle čar na dlani)?

42,8 ve filmu; 8,9 mezi příbuznými; 25,9 mezi známými; 10,7 ve škole;

0,9 ve družině; 23,2 osobně; 8,0 nikdy; 17,0 chtěl bych to někdy

vyzkoušet.

19. Setkal ses s věštěním z karet? 47,3 ve filmu; 8,0 mezi příbuznými;

29,5 mezi známými; 4,5 ve škole;

0,9 ve družině; 2,2 osobně; 10,7 nikdy; 8,9 chtěl bych to někdy

vyzkoušet.

20. Setkal ses s jinou formou věštění? (Vypiš jakou.) . . . . . . . . . .

19,6 ve filmu; 5,4 mezi příbuznými; 12,5 mezi známými; 2,7 ve škole;

0,9 ve družině; 6,3 osobně; 51,8 nikdy;

21. Věříš něčemu z toho, co je uvedeno v otázkách 17–20? 58,0 ne;

36,6 ano (Vypiš čemu.) . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Setkal ses se čtením horoskopů? 17,8 ve filmu; 30,4 mezi

příbuznými; 33,0 mezi známými; 23,2 ve škole;

6,3 ve družině; 83,0 osobně; 3,6 nikdy;

23. Věříš, že horoskopy dokážou pravdivě předpovídat lidský osud?
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11,6 ano; 49,1 ne; 34,0 nevím, ale rád bych to věděl; 5,4 nevím a je mi to

jedno.

24. Znáš někoho, kdo používá snář (výklady snů)? 17,0 příbuzný;

29,5 známý; 14,3 osobně používám; 42,0 neznám; 0,9 nevím, co to je.

25. Znáš někoho, kdo cvičí jógu? 13,4 příbuzný; 55,4 známý;

8,0 osobně cvičím; 27,7 neznám; 0,0 nevím, co to je.

26. Znáš někoho, kdo používá akupunkturu (léčení pomocí napichování

určitých bodů na těle jehlami)? 13,4 příbuzný; 31,3 známý;

6,3 osobně používám; 51,8 neznám; 0,0 nevím, co to je.

27. Znáš někoho. kdo používá akupresuru (léčení pomocí masírování

určitých bodů na těle)? 12,5 příbuzný; 25,9 známý; 15,2 osobně

používám; 52,7 neznám; 0,0 nevím, co to je.

28. Setkal ses někdy s telepatií (čtením myšlenek)? 55,4 ve filmu;

8,0 mezi příbuznými; 16,1 mezi známými; 2,7 ve škole;

0,0 ve družině; 20,5 osobně; 14,3 nikdy; 19,6 chtěl bych to někdy

vyzkoušet.

29. Setkal ses někdy s telekinezí (pohybováním předměty silou vůle

na dálku)? 73,2 ve filmu; 1,8 mezi příbuznými; 0,9 mezi známými;

0,9 ve škole;

0,0 ve družině; 2,7 osobně; 20,5 nikdy; 12,5 chtěl bych to někdy

vyzkoušet.

30. Setkal ses někdy s čarováním nebo zaklínáním? 69,7 ve filmu;

0,9 mezi příbuznými; 6,3 mezi známými; 1,8 ve škole;

0,0 ve družině; 5,4 osobně; 22,3 nikdy; 5,4 chtěl bych to někdy

vyzkoušet.

31. Setkal ses někdy s numerologií (přiřazování tajných významů

číslům?) 25,9 ve filmu; 3,6 mezi příbuznými; 13,4 mezi známými;

15,2 ve škole;

0,9 ve družině; 18,8 osobně; 35,8 nikdy; 5,4 chtěl bych to někdy

vyzkoušet.

32. Posloucháš heavy metalové skupiny? 88,4 ne; 10,7 ano. V

případě že ano, vyjmenuj některé. . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. Některé heavy metalové skupiny uctívají Satana. Vadí ti to
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natolik, že bys takovou skupinu odmítl poslouchat i přesto, že se ti

jinak líbí? 42,0 ano; 53,6 ne.

34. Máš nějakou svoji oblíbenou počítačovou hru? 89,3 ne;

10,7 ano. V případě, že ano, uveď nějakou. . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. Některé počítačové hry propagují Satana. Vadí ti to natolik, že bys

takovou hru odmítl hrát i přesto, že se ti jinak líbí? 53,6 ano;

42,9 ne.

36. Znáš nějakého léčitele? 4,5 příbuzný; 20,6 známý; 40,2 někdo

jiný; 34,8 neznám; 0,0 nevím, co to je.

37. Nechal by ses od léčitele prohlédnout? 75,9 ano; 18,8 ne.

38. Nechal ses někdy od léčitele prohlédnout? 68,8 ne; 2,7 ano. V

případě, že ano, pomohlo ti to? 18,8 ano; 9,8 ne.

39. Znáš nějakého proutkaře? 41,1 ano; 56,3 ne.

40. Vyhledals ty nebo tví rodiče jeho pomoc? 68,8 ne; 2,7 ano. V

případě, že ano, pomohlo to? 24,1 ano; 3,6 ne.

41. Zkoušel jsi někdy zacházet s virgulí (prutem či drátem, který se

reaguje na přítomnost vody v zemi)? 50,1 ne; 2,7 ano. V případě, že

ano, fungovalo to? 25,0 ano; 21,4 ne.

42. Věříš na převtělování? 26,8 ano; 36,6 ne; 35,7 nevím, co si o tom

mám myslet.

43. Jsi přesvědčen, že lidé, kteří věří v Boha 95,5 na to mají právo;

0,0 nejsou normální; 0,9 by měli být zavřeni;

0,0 by měli být zlikvidováni.

44. Jsi přesvědčen, že lidé, kteří nevěří v Boha 98,2 na to mají právo;

2,6 nejsou normální; 0,0 by měli být zavřeni;

0,0 by měli být zlikvidováni.

45. Co pro tebe znamená Ježíš Kristus? 21,4 Spasitel celého světa bez

rozdílu; 8,0 můj osobní Spasitel; 39,3 prorok stejné úrovně jako Mohamed,

Budha nebo Kršna; 33,9 zakladatel křesťanství;

0,9 nevím, kdo to je.
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D Alba některých heavy metalových skupin

Příloha D je stránka z katalogu potisků na trička. Jednotlivé
potisky zobrazují obaly gramodesek, které dotyčným heavy me-
talovým kapelám vyšly.
Některé z titulů znějí: Žijící mrtvý (Living Dead), Číslo

šelmy (Number of the Beast,) Žádná modlitba za umírající
(No Prayer for the Dying), Temná strana (Dark Side), Pekelná
břitva (Hell Razor). . .
Je nabíledni, že taková trička nosí převážně mládež. Nezna-

mená to, že by heavy metalová hudba byla zaměnitelná s New
Age music. Fascinace záhrobím je však jeden z příznaků nové
doby; jeho spojitost se zmizením objektivních mravních norem
je zřejmá. (Srv. Projevy New Age: Fascinace záhrobím, str. 33.)
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D Alba některých heavy metalových skupin
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opice, opičí proces, 93
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paradigma, definice, 101
paradigma, rozpad, 20
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výchova, tradiční chápání, 98
Vedanta Society, 26

Vedanta, Společnost, 26
Višna, vtělení v Rama Kršnovi,

90
vidění na dálku, 106
vidění na dálku, fenomén Psí,

105
Vivekananda, Swami, 26
vyšší já, definice, 112
vyšší vědomí,

v zen-buddhismu, 22

Watson, primátolog, 107
Wolf, PC hra, 57

Yogananda, Paramahansa, 26

zákon sporu, 20, 77
zákon sporu, definice, 112
zákon sporu, test světonázoru,

108
zen, definice, 113
zen-buddhismus, satorí, 106
zen-buddhismus, zdroj New

Age, 21
zodiak, 89
zodiak, definice, 114
zombie, v seriálu pro děti, 59
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