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Anotace
Tato studie je se zabývá andělskou spiritualitou, která se praktikuje mimo rámec tradičních
církví. Tento duchovní směr je specifický zejména tím, že na každodenní úrovni zahrnuje
kontakt a komunikaci s anděly. Tento výzkum se proto na tyto aspekty andělské spirituality
zaměřuje. Optika relační ontologie a sémiotické analýzy umožňuje sledovat proces, kterým
z opakovaných komunikačních aktů vznikají specifické subjektivity. Zaměřuje se na
identifikace zejména tří klíčových procesů – rozpoznání, interpretace a reakce. Konkrétní
techniky, které vznik andělských subjektivit a reformulaci lidských subjektivit v andělské
spiritualitě umožňují, jsou následující: modlitba, výklad karet, vedené meditace, různé typy
jasnozření, a výklad znamení. Praktikování těchto technik pak re/formuluje subjektivitu lidí
prostřednictvím jasnozřivé nahlížení do minulých životů konkrétního praktika a přetváří jej
tak na člověka/inkarnovanou duši. Tyto komunikační akty dále zakládají zejména
subjektivitu zesnulých duší, s nimiž jsou praktikové andělské spirituality v kontaktu,
subjektivitu temných bytostí, které ale s člověkem nemohou interagovat, aniž by byli
pozváni a subjektivitu andělů, jejichž vymezením je především nepodmíněná podpora svých
svěřenců. Takto vytvářená ekologie subjektivit umožňuje mimo jiné i lépe porozumět
přesvědčivosti andělské spirituality.
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Annotation
This thesis addresses non-traditional angelic spirituality experienced outside of traditional
churches. This spirituality is specific for its everyday communication and contact with
angelic beings. The present research examines contemporary angelic spirituality using a lens
of relational ontology and semiotic analysis, focusing on how recurrent communication acts
allow the emergence of specific subjectivities and identifies the main processes behind this
phenomenon - recognition, interpretation and reaction. Research documents specific
techniques allowing the formation of angelic subjectivities and redefinition of human
subjectivities; prayer, reading cards, guided meditation, different types of clairvoyance and
interpretation of signs. Deliberately using these techniques leads to re/definition of
subjectivity of a practitioner (through clairvoyant insights into the past lives) and transforms
him into human/incarnated soul. These communication acts further form a subjectivity of
deceased souls, with which practitioners of angelic spirituality are often in contact, together
with the subjectivity of dark beings, which cannot interact with a person without invitation
it first and a subjectivity of angelic beings, which are defined by their unconditional support
of their charges. Emergent “ecology of subjectivities” allows a better understanding of the
persuasiveness of angelic spirituality.
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„Anděl je název úkolu, ne přirozenosti. Ptáš-li se, jak se nazývá tato přirozenost, je to duch;
ptáš-li se, jaký má úkol, je to anděl. Podle toho, co je, je duch, podle toho, co koná, je anděl.“
Svatý Augustin
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Úvod
Postavy andělů jsou dnes téměř všude. Lze je nalézt v mnoha aspektech kultury současných
západních společností – jsou neodmyslitelnou součástí filozofie, umění, hudby, folklóru i
architektury. Objevují se ale i ve filmové produkci, ve fantastické literatuře, ve vánoční
výzdobě či v počítačových hrách. Andělům se tak v dnešní společnosti daří možná ještě víc
než dřív.
Počátky andělů přitom leží hluboko v tradici abrahámovských náboženstvích a jejich
velkých knihách – nacházíme je v Tóře, v Bibli i Koránu. Vyskytují se ale i v kabale,
zoroastrismu, sikhismu, stejně jako v mnoha podobách křesťanství i magie. Studovat anděly
proto v mnoha aspektech znamená studovat některé z nejhlubších aspektů západní spirituální
tradice. Jejich stopy tak nacházíme jako bílou nit, která prostupuje stovky a tisíce let
evropské náboženské historie.
Má to svůj důvod. Samotné slovo anděl, respektive angel, pochází z latinského angelus, což
znamená posel. Výraz angelus zase lze vystopovat k řeckému ángelos, což je zase překlad
výrazu mal’ākh z hebrejské bible. Význam jednotlivých výrazů ovšem zůstává stále stejný
– posel. Ten, který předává zprávy. A je to právě schopnost předávat poselství
transcendentna, zprostředkovávat komunikaci mezi lidským a nebeským a spojit tak fyzické
a hmatatelné s tím, co je nedosažitelné za hranou našeho pozemského bytí, které je osou
andělské existence.
Samotní andělé jsou svým charakterem zvláštní a polymorfní bytosti. Jejich podoba se
proměňuje podle potřeby a situace – podle Bible mohou mít jak prostou podobu mužů
oblečených v bílé (Mk 15, 6), tak formu natolik hrůznou a strašlivou, že jediný pohled na ně
zabíjí (Mt 28, 4). Stejně jako se mění šat či tvář andělů, mění se i historické a společenské
kontexty, v nichž se andělé objevují. Zdá se ale, že tato přizpůsobivost tkví v samotném
charakteru andělů. Podle teologa Stevena Chasea tomu tak ostatně rozuměl i nespočet
autorů, kteří v minulosti interpretovali Písmo. I tito autoři totiž rozuměli andělům jako
fluidním a efemérním bytostem, jejichž podoba, jména, úkoly i funkce se proměňují (Chase
2002, s. 8–9).
Andělé nicméně sehrávají paradoxní úlohu i v tom, jak rozumíme sami sobě jako lidem.
Italský filozof Giovanni Pico della Mirandola píše v patnáctém století text O důstojnosti
člověka (De hominis dignitate), v němž ukazuje, že základem důstojenství lidského rodu je
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svobodná vůle lidské duše, skrze níž může člověk měnit sebe sama. Právě v tom se liší od
andělů (Mirandola 1998, s. 3–33). Jeho text O důstojnosti se stal jednou z prvních
filozofických syntéz, která spojuje křesťanství s židovskou kabalou, a zároveň se stal jedním
z manifestů humanismu, na jehož ideje ve smyslu nezadatelnosti lidských práv svým
způsobem navazujeme dodnes.
Právě na téma andělů v současné české společnosti zaměřuje i tento text. Společenské
změny, které provázely vznik moderních západních společností, totiž andělům nijak
neublížily. Ba naopak. Podle údajů průzkumu z 2011 až 77 % obyvatel Spojených států
amerických věřilo v anděly (GfK Public Affairs 2011), podle jiného výzkumu z roku 2016
až třetina Britů věří, že má svého strážného anděla (Harley 2016). Demografie náboženského
života je ve Spojených státech pochopitelně jiná než v Británii, a ta je zase odlišná než ve
střední Evropě. Faktem ovšem zůstává, že andělé v moderní době nejen nevymizeli, ale
vzkvétají.
Terénem tohoto výzkumu je duchovní směr andělské spirituality, v němž se pracuje s
širokou škálou praktik a technik, jež zahrnují anděly, a který se do značné míry odehrává
mimo rámec tradičních církví. Andělé v této tradici mohou zachraňovat životy stejně dobře
jako pomoci najít volné místo k parkování. Komunikace s nimi se odehrává každodenně a
lze se ji naučit. Andělé zde nevystupují jako vzácné úkazy, ale stávají se z nich
všudypřítomní, neviditelní společníci.
Taková spiritualita, jejíž klíčovou součástí je intenzivní, každodenní kontakt s nelidskými
aktéry, staví před sociální vědce řadu důležitých otázek – například to, jakým způsobem
vzniká anděl jako subjekt, jež se podílí na spirituální zkušenosti andělské spirituality, jak se
stává součástí každodennosti, a v čem spočívá přesvědčivost takového duchovního směru.
Studovat anděly, potažmo vztah mezi anděly a lidmi, ale také znamená pochopit způsoby,
jakými my lidé vytváříme a konceptualizujeme sami sebe skrze tento vztah. Andělé
prostřednictvím své přítomnosti nabízí možnost podívat se na tyto otázky novýma očima –
tato práce se pak snaží na tyto otázky najít alespoň částečné odpovědi.
Předkládaný text má následující strukturu. První kapitola nejprve vymezuje terén výzkumu,
jež pro něj tvoří andělská spiritualita v kontextu New Age, kontextualizuje ji do českého
prostoru a nabízí některé relevantní přístupy, jak o New Age a andělské spiritualitě
sociologicky uvažovat. Druhá kapitola pak popisuje specifickou analytickou perspektivu
relační ontologie, jež umožňuje na anděly nahlížet jako na subjekty, kteří jsou
12

neodmyslitelnou součástí terénu andělské spirituality. Třetí kapitola shrnuje metodologii
výzkumu. Pátá kapitola následně nastiňuje specifické techniky, jež umožňují komunikaci
mezi lidským a andělským, které následně proměňují jak lidskou subjektivitu, což je
předmětem šesté kapitoly, tak zakládají subjektivitu andělů a dalších (v andělské spiritualitě
relevantních) ne-lidských bytostí. Tímto tématem se zabývá sedmá kapitola. Doslov pak
reflektuje limity a přínosu a závěr shrnuje nejdůležitější tvrzení textu.
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1. Andělé v novém věku
Jedním z možných důvodů, proč se andělům stále daří, může být i fakt, že andělská
spiritualita v současné společnosti přerostla rámec tradičních církví a náboženských
institucí. Pomyslnou novou krajinou, v níž se andělům dobře daří, je oblast, která se
v akademickém diskurzu často popisuje termínem „alternativní spiritualita“ (Sutcliffe a
Bowman 2000) či „holistické milieu“ (Bruce 1998, s. 24; Flanagan a Jupp 2007, s. 63–78;
Heelas et al. 2005). Oba tyto výrazy mají odkazovat k obtížně konceptualizovatelnému
spektru tradic, přesvědčení a technik, které je složeno z různých druhů okultismu, tradice
New

Age,

předkřesťanských

tradic,

tarotu,

hermetismu,

magie,

čarodějnictví,

parapsychologie, astrologie či různých směrů alternativní medicíny. Toto spektrum směrů a
praktik je často charakterizované jako individualistické, eklektické s důrazem na osobní
prožitek a typické svým nedostatkem formalizovaných institucí (Knoblauch 2003). Tato
dimenze současné spirituality je pak často kladena do protikladu k tradičně etablovaným,
institucionalizovaným náboženským proudům v euroatlantickém světě (tedy tzv. „tradiční
religiozitě“).
Koncept „alternativní spirituality“ přitom není neproblematický. Přestože možná vytváří
relativně užitečnou distinkci pro účely kvantitativních šetření, v terénu se zdá být podobné
oddělení do značné míry arbitrární. Jeho zásadním problémem totiž je, že implikuje, že se
jedná o svou povahou nový a unikátní fenomén, jež je od tradiční religiozity, proti níž se
vymezuje, velmi odlišný (výjimečnost New Age ostatně kritizují i další autoři viz
podkapitola 1.1.). Má zkušenost z terénu ovšem naznačuje, že to tak není.1 To ostatně
potvrzují i výstupy z kvantitativních šetření, jež jsou zmíněny dále v textu.
Jedním z příkladů spirituality, jež se často označuje právě jako „alternativní“ a kam lze
zařadit mnohé podoby spirituálních praktik, zahrnujících anděly, je právě i New Age. New
Age, nebo také hnutí nového věku, představuje formu západního esoterismu, jež zastřešuje
eklektické spektrum myšlenek, tradic a praktik, jež jsou typické svým holistickým přístupem

1

Moji informátoři se často ke křesťanským církvím staví relativně antagonisticky. Příkladem budiž vyprávění
jedné z mých informátorek (paní Železné) o jejích klientech, kteří k ní dlouhodobě chodili na terapii a zároveň
byli činní v církvi. Když se kněz dozvěděl, že zároveň chodí na andělskou terapii, přiměl je, aby se přestali –
podle slov mé informátorky – účastnit podobných praktik černé magie. Jiná má informátorka (paní Křišťálová)
mi zase vyprávěla, že si své první terapeutické prostory otevřela v objektu, který patřil pod správu katolické
církve. Poté, co se během prvního měsíce správci objektu dozvěděli, že moje informátorka v ní provozuje
andělské terapie, pronájem jí zrušili a ona se musela co nejdříve odstěhovat jinam. Soustředěnější analýza
ovšem naznačuje, že andělská spiritualita a křesťanství jsou provázány mnohem komplikovanějšími vztahy.
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a důrazem na individuální zkušenost.2 Samotný termín „New Age“, tedy „Nový věk“, má
označovat období, v němž lidstvo vstoupí do nové kapitoly své historie. Planeta Země měla
totiž na přelomu milénia vstoupit do nového astrologického domu, opustit znamení Ryb
(které ne náhodou symbolizuje také Ježíše Krista) a vstoupit do nového období Vodnáře,
jenž má přinést novou humanistickou vizi a osvícení lidstva.
Andělé v New Age také získávají větší prostor. Překračují relativně depersonifikovanou
úlohu poslů, kteří předávají Boží slovo či jednají jako prostředníci Boží vůle, a stávají se
ochránci, léčiteli, průvodci a pomocníky v každém aspektu lidského života. Spirituálněholistické praktiky New Age, jež zahrnují interakci s anděly, v tomto textu dále označuji
termínem andělská spiritualita.3

1.1.

Teoretické přístupy k New Age

Definovat samotné New Age konkrétněji je ovšem problematická úloha. Mimo jiné i proto,
že jeho základní charakteristikou je ona eklektičnost, roztříštěnost a individualizace. Woulter
Hanegraaff, přední současný odborník na západní esoterismus, dokonce tvrdí, že jde o
nálepku, která se bez skrupulí používá tam, kde se to zrovna hodí a pro různé skupiny
znamená různé věci (Hanegraaff 1996, s. 1).
Nové náboženství pro nový věk, jak naznačuje název, proto zaměstnávalo badatele v oblasti
náboženství už od 80. let minulého století. Ve vývoji teoretických přístupů k analýze New
Age jako nového fenoménu v náboženském životě obyvatel Západu lze podle Stevena
Sutcliffa a Ingvild Gilhus – významných postav sociologie New Age – rozlišit tři vlny: první
z nich byla spojena s teoretizací New Age za pomoci makro-sociologických teorií, zejména
ve vztahu globalizace a komercializace spirituálních praktik New Age. Druhá vlna se
následně zaměřila na případové studie jednotlivých spirituálních praktik, tradic a směrů
uvnitř New Age, a to v různých národních kontextech (Sutcliffe a Gilhus 2014, s. 7–8).
Úkolem třetí vlny je nyní přijít s novým řešením starého problému, se kterým se potýkají
předchozí dvě vlny výzkumného zájmu – tedy, že obecné studie trpí přílišným
2

Lewis o New Age tvrdí, že jedná v zásadě jen o užitečný termín, protože neexistuje způsob jak v jednom
výrazu zachytit všechny tradice a praktiky, které se do New Age obvykle zahrnují (Lewis a Melton 1992, s. 2)
3
Termínem „angelic spirituality“ se tyto praktiky v literatuře zpravidla pojmenovávají, viz Utriainen
(Utriainen 2014). Přestože se jedná o široké spektrum spirituálních, rituálních, terapeutických či alternativně
medicínských praxí, tak je pro ně typické, že v různé míře zahrnují anděly. Určit jasnou distinkci mezi
andělskou spiritualitou a jinými směry New Age přitom tak docela možné není.
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zjednodušením a plochostí a případové studie jsou zase sice bohatá na data, ale přinášejí jen
málo hlubšího teoretického pochopení New Age (Sutcliffe a Gilhus 2014, s. 8). Přitom je
třeba znovu zdůraznit, že New Age je jen část oblasti vymezené pojmem „alternativní“
spirituality. Do dalších oblastí spadají studie, které se zabývají alternativní medicínou
(MacPherson 2017; Beeler 2017; Baer 2003; Koch a Binder 2013), či „pagan studies“, které
se zaměřují na různé podoby vzkříšeného pohanství v západním světě (Blain 2001;
Greenwood 2000; Luhrmann 1991; Salomonsen 2002). Tyto praktiky mohou či nemusí mít
obdobnou dynamiku jako New Age, je mezi nimi množství rozdílů ale i podobností a
v terénu se často fakticky mísí. Není je tak docela možné oddělit, zároveň je není možné
ztotožňovat.
Z širokého proudu přístupů k New Age jsou pro tuto studii, která svým záměrem analyzovat
andělskou spiritualitu v českém kontextu spadá do oné „druhé vlny“ New Age studií,
zajímavé náhledy zvláště dvou badatelů – již zmíněného Stevena Sutcliffa a Paula Heelase,
britského sociologa a antropologa, který se výzkumu New Age intenzivně věnuje.
Heelas rozumí New Age obecně jako vyústění setkání dvou evropských ideových trajektorií
– humanistické etiky, která zdůrazňuje rozměr rovnosti mezi lidmi a osvobození individua,
s romantickou etikou expresivismu a důrazu na cit. Jejich spojením se humanistická etika
internalizuje a je zažívána „zevnitř“, prostřednictvím „intuice“, „vnitřního hlasu“ či pocitů.
V tomto smyslu se tak osobní rozvoj, vnímaný prostřednictvím vlastních vnitřních pocitů,
nikoliv skrze nějaký vnější morální rámec či měřítko, proměňuje zároveň na etický horizont,
k němuž směřuje vývoj lidstva jako celku (Heelas 2008, s. 30–31).
Heelasova perspektiva je specifická především tím, že do centra New Age spirituality klade
praktikantovo já. Podle něj se New Age vyznačuje především tím, že naplňuje velmi moderní
požadavek zájmu o individuální já, jeho charakter, kapacitu i problémy. 4 Zároveň syntézou
výše popsaných zdrojů poskytuje New Age sakralizaci pro rámec moderních hodnot
zaměřených na individualitu jedince, jako je svoboda, autenticita, zodpovědnost za sebe
sama a vlastní činy, rovnost, pacifismus, kreativní sebevyjádření atp. (Heelas 1996, s. 11–
28). Protože je New Age detradicionalizované ve smyslu, že nemá pevný věroučný a
institucionální rámec, představuje mimořádně vhodný prostor pro naplnění těchto ve skrze
moderních potřeb. Heelas tak jinými slovy tvrdí, že New Age je lépe vybaveno na řešení
problémů, jimž čelí self moderního člověka než tradiční náboženství (Heelas 1996, s. 154–
4

Tady lze najít paralelu například v úvaze Gillese Lipovetskyho (Lipovetsky 1989, s. 20–22).
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173).
Podle Heelase je také jednou z hlavních předností New Age to, že nevyžaduje velký „skok
víry“. Stávat se jeho součástí totiž v tomto případě neznamená přijímat konkrétní
náboženské učení, ale spíše participovat na jednotlivých praktikách. Proces konverze k New
Age tak podle něj probíhá prostřednictvím jednotlivých, nových a často somaticky
lokalizovaných zkušeností (Heelas 1996, s. 190–197). Na základě Heelasových tvrzení tak
můžeme říct, že v kontextu výzkumu New Age by se právě praktiky, které zprostředkovávají
konkrétní spirituální zkušenosti, měly pojímat jako úhelný kámen pro porozumění tomuto
typu spirituality. Právě na konkrétní praktiky se tak zaměřuje i tato práce a jejich analýzou
se zabývá celá kapitola 4.
Právě Heelas tak do značné míry svou úvahu o vztahu New Age a moderního já konstruuje
New Age jako historicky nový fenomén, jež lze vymezit a rozumět jako ucelenou a
koherentní kategorii. Tím ale vytváří řadu problematický implikací. Na druhou stranu je
Heelasovo pojetí teoreticky podnětné minimálně v tom smyslu, že si všímá specifického
způsobu, kterým praktiky New Age zapojují individuální já svých praktikantů. Moderní,
emancipované já tak podle jeho výkladu opouští překonané hierarchické instituce a kontakt
mezi transcendentnem a individuem je přímý, nikoliv zprostředkovaný skrze postavu
prostředníka. Tato idea tak předjímá i jednu z otázek, jíž se zabývá i tato práce – tedy jaká
já praktikantů jsou zapojována do andělské spirituality.
Perspektiva Stevena Sutcliffa se od Heelase liší. Sutcliff kritizuje ideu výjimečnosti New
Age jako nějakého nového, specifického jevu. Naopak nahlíží na New Age jako na určitou
kritiku zavedených způsobů přemýšlení o náboženství (Sutcliffe a Gilhus 2014, s. 2–4).5
Podle Sutclifa totiž obtížná zařaditelnost New Age poukazuje spíše na příliš omezené pojetí
náboženství. V tomto smyslu je New Age podle něj příkladem dynamiky, která obecně
v lidských společnostech produkovala to, co Sutcliffe nazývá lidovým náboženstvím.
Právě lidové náboženství („folk religion“, respektive lépe „vernacular“ religion) je podle
Sutcliffa koncept, jenž lépe umožní uchopit dynamiku New Age. „Vernacular religion“ si
pak definuje jako přístup: „který zahrnuje náboženské životy jednotlivců se zvláštním
důrazem na proces náboženské víry, a na její projevy na úrovni verbální, materiální i na
5

V tom smyslu tak lze nalézt paralelu se známou kritikou předmětu náboženství, kterou formuluje Talal Asad,
v níž upozorňuje na to, že kategorie náboženství, jakožto předmět výzkumu sociálních věd, je výsledkem
určitého historického a mocenského kontextu, v němž vznikaly sociálně vědní studie náboženského života.
Definice náboženství je podle Asada příliš silně spjata s evropskou náboženskou církevní tradicí (Asad 1993).
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úrovni konkrétního jednání, stejně jako na konečný objekt náboženské víry samé.“ (Primiano
in Sutcliffe a Bowman 2000, s. 84). Podle Sutcliffa toto pojetí zdůrazňuje každodenní rovinu
života a duchovní praxe jednotlivých věřících a stírá tak hranice mezi kategoriemi ortodoxní,
oficiální podoby náboženství a neoficiálních, lokalizovaných a personalizovaných
spirituálních tradic (Sutcliffe a Bowman 2000, s. 7).
Podobně pak argumentuje Bowman, která si všímá toho, že důraz na léčitelské praktiky,
remytologizaci, stejně jako personalizace víry či eklektický přístup k jednotlivým
náboženským tradicím byl součástí náboženského života již dlouho před nástupem New Age
(Bowman 2000). To, co tak odlišuje New Age například od lidových forem křesťanství, je
úroveň, na které se tyto procesy v New Age odehrávají. Ta je do značné míry amplifikovaná
prostřednictvím globalizace a masifikace médií.
Sutcliffův přístup je přínosný tím, že upozorňuje na to, že onen eklektický, „patchworkový“
přístup, v němž věřící vytvářejí svoji spiritualitu na základě vlastních zkušeností, prožitků,
pocitu ztotožnění, není ani nový, ani výjimečný. Zároveň nabízí odpovědi na otázku, proč
například v Polsku New Age bez problémů nejen koexistuje s katolicismem, ale zařazuje do
svého repertoáru řadu katolických praktik a nauk, z nichž bohatě čerpá (Hall 2014). Podobně
to také vysvětluje, proč je například v Rumunsku čarodějnictví tak hojně rozšířeno, přestože
jsou jeho praktikantky hluboce zakotveny v křesťanské tradici (srov. Barbu 2011). Sutclifův
přístup tak ukazuje, že to funguje právě proto, že ona „alternativní spiritualita“ a „tradiční
církevní religiozita“ nejsou dva oddělené proudy. Podle něj jsou to konkrétní individuální
věřící, kteří různými způsoby propojují jednotlivé tradice tak, aby vytvářely smysl v daném
sociokulturním kontextu. Tento přístup do značné míry dobře popisuje i to, s čím jsem se já
setkal v terénu andělské spirituality i při svém předchozím výzkumu čarodějnictví
v současné české společnosti (Tesárek 2016).
Sutcliffův přístup je nicméně v kontextu andělské spirituality přínosný. Andělé totiž
zvýrazňují určitý paradox těchto „nových“ podob spirituality. Andělské postavy se totiž
vyskytují v ústředních textech křesťanství, judaismu i islámu, a přesto je nyní pozorujeme
v New Age, kde získávají nové role a podoby. Andělé jsou tak typickým příkladem toho,
proč nelze uvažovat tradiční církevní spiritualitu a alternativní spiritualitu jako oddělené,
byť i v terénu mohou být vystaveny jako antagonistické.6 Z opatrného srovnávání různých
podob spirituální praxe zahrnující anděly totiž může vyplynout, že praktikanti andělské
6

Viz poznámka pod čarou č. 2
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spirituality kreativně pracují i s inspiracemi z křesťanství. Jeho přístup zároveň implikuje,
že New Age je třeba rozumět jako sérii partikulárních praktik a konceptů, z nichž jednotliví
věřící vytvářejí své komplexní duchovní světy. Tyto praktiky přitom mohou být odlišné mezi
jednotlivými věřícími, jsou individualizované a mohou čerpat z různých zdrojů včetně
křesťanství.
Sutcliffův přístup tak dle mého názoru lépe vysvětluje i některé výsledky velkých
kvantitativních šetření, které mapovaly alternativní spiritualitu v českém prostoru, než
umožňuje kategorizace na „alternativní spiritualitu“ a „tradiční religiozitu“. Následující
podkapitola právě tento problém ukazuje na případu spirituálního života v českém kontextu.
Konkrétnější reflexí výše zmíněných přístupů k New Age se dále zabývá i poslední kapitola
této práce.

1.2.

Andělé a alternativní spiritualita v českém kontextu

Česká situace je z hlediska alternativní spirituality do určité míry specifická. Velké
kvantitativní sociologické výzkumy i celorepublikové cenzy ukazují, že z hlediska
organizované tradiční spirituality patříme mezi nejsekulárnější země světa. Nižší počty
věřících vykazuje v Evropě pouze Lotyšsko. Předběžné výsledky sčítání lidu z roku 2011
tak například ukázaly, že vyznání a víru uvedlo pouze 14 % populace, zatímco v roce 2001
to bylo 32 % a v roce 1991 dokonce 43,7 %. Největší propad přitom zažila katolická církev,
která mezi lety 2001 až 2011 ztratila přes milion věřících (Hamplová 2013, s. 33–56).
To pochopitelně neznamená, že by se v Čechách spiritualitě nedařilo. Právě ony
„alternativně spirituální“ směry hrají v duchovním životě Čechů významnou úlohu. Na toto
téma se ostatně zaměřoval výzkum Detradicionalizace a individualizace náboženství v
České republice z roku 2006 DIN 2006), který představuje relativně unikátní zdroj
kvantitativních dat o alternativní spiritualitě v českém prostoru. Šetření DIN 2006 tak
například ukázalo, že ve schopnost některých lidí věštit budoucnost věří až 52 %
dotazovaných. Vliv amuletů pak bylo ochotno připustit více než 40 % respondentů. Vliv
hvězd na osud člověka (astrologie) pak bylo do jisté míry ochotno připustit 46,1 %
dotazovaných (Hamplová 2013, s. 60–63).
Rozšířená je mezi Čechy také jistá představa reinkarnace, kdy čtvrtina respondentů
souhlasila s tím, že se mohou narodit jako „jiný člověk na tomto světě“. Více než 23,3 %
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dotázaných také odpovědělo, že jsou ochotni věřit v to, že lidstvo vstupuje do nového
duchovního věku. Z výsledků také vyplývá, že k alternativní spiritualitě inklinují spíše ženy
a že je populárnější mezi mladší generací. Vysokoškolské vzdělání sice snižuje
pravděpodobnost inklinace k tomuto typu spirituality, ale příliš významný faktor to není
(Hamplová 2008).
Analýza kvantitativních dat ovšem také ukazuje, že „alternativní spirituality“ a „tradiční
religiozitu“ nelze (nejenom v českém kontextu) chápat odděleně.7 Data totiž poukazují na
značný překryv mezi věřícími, jež svým profilem spadají do jedné nebo druhé kategorie,
z čehož vyplývá, že obě „dimenze“ jsou do značné míry propojené (respektive že reálně
neexistují a jsou pouze umělou kategorizací). Na tento problém ostatně poukazuje právě i
Sutcliffova kritika konceptualizace New Age jako něčeho specifického a odlišného od
„běžných“ duchovních tradic. To dosvědčují i mezinárodní srovnání, z nichž vyplývá, že se
zvyšující se podporou křesťanských církví v zemi stoupá také podpora magie a alternativní
spirituality. Tento trend má přitom pouze dvě výrazné výjimky – Irsko a Českou republiku,
kde s klesající tradiční religiozitou neubývá ani alternativní spiritualita (Hamplová 2013,
s. 77–81).
Dalších kvantitativních indikátorů o andělské spiritualitě je jen poskrovnu. V rámci
terénního výzkumu se mi povedlo nashromáždit některé počty a odhady o její rozšířenosti,
ale jejich výpovědní hodnota je přitom sporná.
Jedny z nejčtenějších českých stránek o andělech (nakridlechandelu.cz) tak například
uvádějí podle počítadel zde umístěných za poslední rok počet návštěv nad 110 000 měsíčně.
Účastnil jsem se také pravidelného měsíčního energetického přenosu, které jedna
z informátorek (paní Křišťálová) praktikuje prostřednictvím online vysílání. Běžně se podle
počítadel na stránkách zde vyskytovalo nad 150 lidí. Skupiny na Facebooku, které se anděly
zabývají, mají obvykle řádově nad 1500 členů.
Přestože o andělské spiritualitě neexistují v Čechách jasná a průkazná čísla, zdá se mi, že
rychlá návštěva libovolného většího knihkupectví prokáže, že v odděleních spirituality,
náboženství a ezoteriky se nyní stabilně objevuje i subkategorie „Andělé“. V ní lze nalézt
pestrý výběr knih a zdrojů, které pojednávají o tom, jak s anděly komunikovat, jak s nimi
7

Osobně nejsem v žádném případě odborník na kvantitativní šetření v oblasti náboženství. Přesto se mi do
určité míry zdá, že způsob, jakým ve své metodologii šetření DIN 2006 konstruuje dimenzi „alternativní
spirituality“ a „tradiční religiozity“ patří k jeho nejproblematičtějším aspektům. Přitom právě provázanost
jednotlivých dimenzí patří k jeho nejvýznamnějším zjištěním.
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léčit či naslouchat jejich radám. Přestože tak andělská spiritualita uniká větší pozornosti
sociálních vědců u nás i v zahraničí, zdá se být nezanedbatelným aspektem současného
českého náboženského života. Právě přehledu odborné literatury, která se zabývá studiem
andělské spirituality, se věnuje následující podkapitola.

1.3.

Andělská studia

Akademický zájem o předmět andělů je relativně vysoký. 8 Tématem andělů se zabývá
teologie (Chase 2002), religionistika (Reed a Reed 2005; Sullivan 2018), ale také historie
(Milis 1999) či dějiny umění (Peers 2001). Historii andělského působení je tak věnován
relativně dostatek pozornosti. Mnohem menší zájem se ale ovšem věnuje andělům
v současných společnostech.
Některé studie se například věnují mediální analýze obrazu andělů v televizních seriálech
(Hansen 2014), jiné studie zase analyzují obrazy andělů v kontextu současné kultury
(Schindler 1999). Z podobné pozice se genealogií andělů v Americe zabývá také ve své
knize Gardella (Gardella 2007). Imaginace andělů v kontextu smrti známých slavných osob
také láká pozornost některých výzkumníků (Walter 2011; 2016).
Draper a Baker pak analyzují výsledky kvantitativních šetření v USA a docházejí k
podobným závěrům jako Hamplová v českém prostředí, tedy že zájem o anděly lze vysvětlit
jako druh lidové spirituality, jež je s tou tradiční církevní spiritualitou úzce spojena (Draper
a Baker 2011; Hamplová 2008). Jen málo badatelů se ale zabývá kvalitativním studiem
andělské spirituality praktikované v kontextu New Age.
Výjimkou je v tomto směru například studie Marka Uibu, který se zabývá analýzou
andělského internetového fóra. Dochází k tomu, že si uživatelé fóra nejen nabízí útěchu a
podporu a sdílejí své zkušenosti, ale navzájem se ubezpečují o tom, že andělé jim skutečně
v jejich situaci pomohou. Zároveň jsou skrze andělskou spiritualitu upevňovány hodnoty,
které Uibu považuje za „tradičně ženské“, tedy empatii, péči i jemnost, přičemž fórum
podporuje rozvoj těchto hodnot u svých uživatelů. Uibu ve své analýze naráží na specifické
hodnotově-estetické rámce, jež jsem pozoroval v terénu i já, zejména v estetice andělského
zobrazování (potažmo výzdoby prostor, v kde se praktikuje andělská spiritualita), v němž
8

Ostatně existuje i angelologie jako obor bádání, jež se zabývá anděly a jejich hierarchiemi.
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dominovaly bílá a jemné pastelové barvy (Uibu 2012).
Tématem andělské spirituality a feminity se dále zabývá i Terhi Utriainen, která se ve Finsku
věnovala intenzivnímu terénnímu výzkumu tohoto tématu (Utriainen 2014; 2016a; 2016b).
Utriainen ve svých studiích nabízí velmi dobrý a podrobný popis andělské spirituality,
zejména v kontextu genderu, tělesnosti a emoční práce, ke které andělská spiritualita své
praktikantky vybízí. Věnuje se také materialitě andělské spirituality. Její analýza v mnohém
následuje Heelasův přístup, protože ukazuje, že andělská spiritualita odpovídá na potřeby
moderních, sekulárních finských žen. Všímá si ale, že na tyto potřeby nejen odpovídá, ale
zároveň je utváří, respektive je (re)formuluje.
Výzkumem andělské spirituality ve skandinávském prostředí se dále zabývá Gilhus. Ta
konkrétně analyzuje pnutí, které v Norsku vyvolal vznik školy andělské spirituality, jejíž
spoluzakladatelkou byla i norská princezna Märtha Louise (Gilhus 2014). Gilhus se v tomto
kontextu dívá na andělskou spiritualitu spíše optikou Sutcliffova modelu lidového
náboženství, přičemž analyzuje zejména konflikt s norskou církví, který vyvolalo založení
andělské školy. České sociální vědy se konkrétně anděly nezabývají.
Tato práce přitom do určité míry polemizuje s Utrainen (Utriainen 2014). Bere si za cíl
načrtnout poněkud odlišný obraz toho, jak andělská spiritualita přetváří subjektivitu svých
praktiků. Tím se také alespoň částečně snaží vysvětlit, v čem spočívá přesvědčivost andělské
spirituality jako duchovního směru.

1.4.

Shrnutí

Tato kapitola se zabývala vymezením terénu andělské spirituality a hlavními teoretickými
konceptualizacemi New Age, kam alespoň do určité míry tato spiritualita spadá. Tu mnozí
autoři zařazují pod hlavičku kategorie „alternativní spirituality“ (v opozici k církevní
„tradiční religiozitě“), přičemž toto rozdělení není neproblematické. New Age pak je jenom
jednou z mnoha součástí takto vymezené eklektické množiny spirituálních praktik.
V kontextu tohoto výzkumu jsou relevantní zejména dva autoři, kteří se konceptualizací
New Age zabývají. Heelas se dívá na New Age jako na moderní fenomén, specificky spjatý
s požadavky self moderního člověka, na jehož potřeby dobře odpovídá. Tím také vysvětluje
úspěch New Age v západních společnostech (Heelas 1996). Sutcliffe naopak kritizuje pojetí
New Age jako něčeho výjimečného a unikátního a dívá se na něj prostřednictvím modelu
lidového náboženství (Sutcliffe a Gilhus 2014, s. 2–4). Tento přístup mu umožňuje dívat se
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především na konkrétní praktiky, z nichž si individuální praktikující vytvářejí svoje
duchovní praxe. Tím také dokládá, že tato dynamika spirituálního života není a priori nová
nebo výjimečná a s New Age by tak nemělo být zacházeno jako s unikátní a vymezenou
spirituální tradicí. Oba dva přístupy jsou dále reflektované v analytické části tohoto projektu.
Kvantitativní data také nasvědčují tomu, že mezi „alternativní spiritualitou“ a „tradiční
religiozitou“ neexistují jasné předěly, a že se spíše jedná o uměle vytvořené kategorie.
Z těchto dat se zdá být také zjevné, že neinstitucionalizovaným a necírkevním formám
duchovního života se v ČR daří. Reflexí těchto přístupu v kontextu této studie se dále zabývá
poslední kapitola této práce.
Samotných kvalitativních studií andělské spirituality v kontextu New Age je relativně málo,
přičemž se zabývají zejména otázkami genderu a tělesnosti v andělské spiritualitě v kontextu
současných

skandinávských

společností.

Následující

kapitola

se

dále

zabývá

metodologicko-epistemologickou perspektivou, jež vymezuje zájem a analytickou
perspektivu tohoto projektu.

23

2. Jak myslí andělé: komunikace a subjektivita
Na začátku tohoto projektu stála myšlenka výzkumu andělské spirituality v českém
kontextu. Zajímalo mě, proč jsou andělé u nás tolik rozšíření a v čem spočívá přesvědčivost
andělů a andělské spirituality. Po prvních dnech v terénu se ovšem ukázalo, že podobné
otázky musí vzít v úvahu možná ty nejdůležitější aspekty andělské spirituality.
Andělé v ní totiž neexistují jako nějaký vzdálený ideál, či kulturní obraz, který lze trasovat
v průběhu dějin, a jehož významy se proměňují. Jsou vitální součástí každodenních praxí
lidí, kteří s nimi spolupracují. Jsou to ochránci, rádci a léčitelé. Komunikace s nimi se
odehrává na každodenní úrovni a lze se ji naučit. Andělé tak v andělské spiritualitě nefigurují
jako pasivní objekty, s nimiž lidé ve svých světech pracují, ani jako reprezentace nějakých
skrytých sociálních sil, ale jsou živelnými aktéry, jež vstupují do životů praktiků andělské
spirituality. Právě to je tím nejsignifikantnějším prvkem andělské spirituality.
Snaha studovat anděly nikoliv jako objekty, ke kterým se lidé ve svých životech vztahují,
ale právě jako subjekty, kteří jsou klíčovými partnery v praktikách andělské spirituality, se
pro mě stala ústředním imperativem tohoto projektu. To přede mne ovšem postavilo nutnost
najít takové epistemologicko-metodologické východisko, které by mi právě tohle
umožňovalo. Cílem této kapitoly je vymezit tuto pozici, která by mi umožnila rozumět
zkoumanému terénu jakožto spoluvytvářenému anděly i lidmi zároveň, a jako takový ho
následně analyzovat.

2.1.

Relační ontologie

Obecně lze říct, že směr uvažování, který se snaží narušit primát lidského a najít takové
teoretické pojetí, které by otevřelo prostor i pro ne-lidskou subjektivitu, si v posledních
letech vytvořil v sociálních vědách relativně pevné místo, byť to není bez kontroverzí. Snaha
najít teoretické vymezení, které se nebude omezovat na kategorii lidského, jak jí rozumí a
produkuje západní myšlení, se objevuje jako klíčový problém řady STS studií (Latour 1993;
Latour et al. 1986), poststrukturalistických teorií (Deleuze a Guattari 1987) či v multidruhově orientovaných studiích („multispecies“) (Kirksey a Helmreich 2010). Podobné
teoretické přístupy přitom velmi úspěšně reflektují mocenský mechanismus, který spočívá
v pozadí produkce antropocentrické perspektivy (Knorr Cetina 1999).
Zatímco ale multi-species studie se sice zaměřují na studium vztahů mezi zvířaty a dalšími
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aktéry, nikdo v nich ale nezpochybňuje povahu samotných ne-lidských subjektů, jimž se
snaží otevřít prostor – kupříkladu zvířat. Spirituálním fenoménům, jako jsou andělé, ovšem
takový luxus dopřán není. Chceme-li studovat anděly jakožto subjekty, musíme se ptát po
zdroji, jež nám dovoluje jim tuto subjektivitu přiřknout. Jedním ze způsobů, jak přiznat
subjektivitu i jevům, jejichž „skutečnost“ není tak docela samozřejmá, je přístup relační
ontologie.
Tato perspektiva nezakládá ontologický status konkrétního fenoménu na jeho individuální
podstatě, ale na síti vztahů, z níž se tento fenomén vynořuje.9 Jinými slovy – v kontrastu
k substantivistickému přístupu k ontologii – se tento přístup snaží zdůraznit, že pro
„skutečnost“ určitého fenoménu jsou důležitější vztahy, v nichž se onen jev vyskytuje, než
jeho esence. Tato perspektiva zdůrazňuje, že ontologie není konečným statusem určitého
jevu, ale nahlíží na ni spíše jako na proměnlivý vývoj, v jehož středu stojí konfigurace
konkrétních vztahů (Wildman 2016, s. 2–4). Právě citlivost k tomu, že jevy se stávají tím,
čím jsou skrze určité vztahy, v nichž se objevují, je velkým přínosem tohoto přístupu.
Hlubší vhled do způsobů, jakým vztahy zakládají jevy (v nejobecnějším smyslu toho slova),
nabízí práce feministické filozofky a fyzičky Karen Barad (Barad 2007). Podle ní totiž jevy
nepředcházejí své inter-akce s ostatními jevy, ale vznikají skrze ně. Její přístup agentního
realismu („agential realism“) pak nahlíží na jevy jako na „ontologické neoddělitelnosti intraakčních jednání“ (Barad 2007, s. 139). Barad tak v otázce vztahu mezi fenomény nahrazuje
pojem „interakce“ pojmem „intra-akce“, aby zdůraznila, že vztahy „zevnitř“ vytvářejí
objekty, nikoliv, že objekty mezi sebou navazují inter-akce. Příkladem, který užívá sama
Barad, je známý dvojštěrbinový experiment, v němž se světlo může jevit jako částice či jako
vlnění v závislosti na způsobu měření a uspořádání experimentu (Barad 2007, s. 98–106).10
Ontologii jevu tak nejenom, že není možné oddělit od způsobu jeho poznávání – tedy
epistemologii, ale tato ontologie přímo povstává ze vztahů (intra-akcí), prostřednictvím
nichž je ontologie jevu vytvářena.
Do značné míry tím také mizí tradiční dělení na subjekt a objekt. To, co konstituuje subjekt,
není jeho specifická ontologie, nýbrž to, že je nadán schopností jednání. Tou přitom
neoplývá specifický aktér, ale je něčím, co se vynořuje jako konkrétní kapacita jevu z
9

Fenoménem přitom v tomto směru mohou být libovolné jevy: andělé, lidé, židle, elektrony či mikroby.
Tento fenomén tak následně Einstein interpretuje jako dualitu částice a vlnění, totiž že světlo (respektive)
veškerou hmotu je možné popsat jako částici či jako vlnění. Vysvětlením tohoto fenoménu se pak zabývá
kvantová mechanika.
10
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ustálených intra-akcí, jež ho zakládají. Jinými slovy lze říct, že pro Barad svět není složen z
objektů a subjektů, či z asambláží lidského a ne-lidského, ale z konfigurací konkrétních intraakcí, z nichž jsou utvářeny sledované jevy, přičemž jen některé z nich mají možnost jednat
(Barad 2007, s. 141).11 Otázka, zdali jsou andělé subjekty či objekty, tak ztrácí na významu,
respektive se obrací. V perspektivě agentního realismu se tak lze ptát spíše na to, jaké intraakce v andělské spiritualitě vytváří anděly jakožto jevy nadané kapacitou pro specifické
jednání (tedy jako „subjekty“), díky čemuž mají v andělské spiritualitě schopnost léčit,
zasahovat do lidských vztahů, ochraňovat před nebezpečím či přinášet poselství.
Cílem agentního realismu přitom není jevy relativizovat, ale právě spíše přenést zájem
z dichotomie subjekt – objekt na „aparát“, tedy na sérií zapojených intra-akcí, jež jevům
dávají opakovaně tentýž „tvar“ a „podobu“, tedy mimo jiné jejich „subjektivitu“ či
„objektivitu“. Lze tomu rozumět tak, že perspektiva agentního realismu svým způsobem
zdůrazňuje, že jevy – včetně lidí a andělů – mohou být stabilní právě proto, že vznikají
prostřednictvím relativně ustálené konfigurace konkrétních intra-akcí (jakkoliv Barad
zdůrazňuje, že plné stability je nemožné dosáhnout (Barad 2007, s. 144). To je důležité i
proto, že z toho vyplývá, že subjektivita andělů, potažmo praktiků andělské spirituality,
vzniká prostřednictvím opakovaných intra-akcí, jež tyto subjektivity zakládají kontinuálně
znovu a znovu.
Agentní realismus nám tak umožňuje se ptát, prostřednictvím jakých intra-akcí vzniká
ontologický status (potažmo specifičtěji – jaká subjektivita) lidí a andělů v andělské
spiritualitě. Právě to je také hlavní výzkumnou otázkou tohoto projektu.

2.2.

Jak myslí andělé: Komunikace a subjektivita

Na otázku, jaké typy a konfigurace intra-akcí zakládají ontologický status jevů, přináší
zajímavou odpověď práce Eduardo Kohna Jak myslí lesy (How forest thinks). Kohn ve své
etnografii amazonského kmene rozebírá, jakým způsobem se členové kmene Runa
přesouvají mezi snem a fyzickou skutečností, jak komunikují s duchy lesa a čtou jeho
odpovědi. Hlavním cílem Kohnova textu je otevřít antropocentrické pojetí světa i jiným
druhům ne-lidských aktérů. Toho se snaží dosáhnout právě prostřednictvím redefinice příliš

11

To je částečně zjednodušující tvrzení. Barad tvrdí, že: „jednání není atributem, ale stále pokračujícími
rekonfiguracemi světa“ (Barad 2007, s. 141). Jednání tak předchází veškeré jevy, které vznikají jeho
prostřednictvím.
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antropocentrického pojetí komunikace (Kohn 2013, s. 6).
Podle Kohna mají totiž všechny živé bytosti schopnost reprezentovat, respektive produkovat
a interpretovat znak. Znak a jeho interpretace přitom podle něj jdou daleko za hranu lidského
symbolického jazyka. Se sémiotickým procesem je podle něj spojena dokonce samotná
evoluce organismů, protože schopnost vývoje je založena na schopnosti interpretace a reakce
na konkrétní podněty pocházející z životního prostředí (Kohn 2013, s. 50). Hlavní
teoretickou oporou je pro Kohna sémiotická teorie Charlese Sanderse Peirce. Argumentuje
tak, že komunikace není spojena jen se symbolickým výrazovým prostředkem, ale také
s komunikací prostřednictvím ikonu (znak sdílí určitou charakteristiku s tím, co
reprezentuje) a indexu (znak, který je ovlivňován nebo koreluje s jevy, jež reprezentuje)
(Kohn 2013, s. 27–35). Kohn tak užívá příklad zvuku praskotu, podle něhož zvířata v pralese
rozeznávají padající strom. Tato perspektiva tak neodděluje striktně lidské a ne-lidské světy,
ale umožňuje Kohnovy analyzovat různé komunikační formy a způsoby napříč lidskými a
ne-lidskými světy (Kohn 2013, s. 34).
Ústředním kamenem Kohnova teoretického přístupu je pojem „ekologie self“, v němž self
je mnohačetné a znamená mít perspektivu nebo možnost zaujímat postoj. Podle Kohna jevy
nabývají self – nebo subjektivitu –, pokud jsou schopny rozpoznat self jiné bytosti (Kohn
2013, s. 16–18). Rozpoznání takového self probíhá právě prostřednictví procesu
komunikace: self reaguje na podnět, jež produkuje jiné self. V této reakci je tak vždy
zahrnuto rozpoznání druhého self a určitá podoba komunikace – tedy rozpoznání
subjektivity, interpretace jejího jednání a reakce na ni a na její jednání. Právě tyto procesy,
které zakládají komunikaci a skrze ně subjektivitu jevů (jakožto určitý typ jejich ontologie),
jsou klíčovými analytickými prostředky následující analýzy.
Vzájemné rozpoznání self druhé bytosti je klíčové i proto, že pokud self nereaguje na
podněty jiných self, respektive nekomunikuje, mění svůj status na neživý objekt. Tento
proces je pro Kohna analyticky zásadní mimo jiné i proto, že si všímá, že skrze tento proces
jsou subjekty (v jeho případě lovná zvěř členů kmene Runa) přeměňovány na objekty
záměrně, a to tím způsobem, že jim je zamezeno být součástí procesu rozeznávání mezi
zúčastněnými subjektivitami (Kohn 2013, s. 112–125).
Kohnův přístup je pro uvažování o andělech značně inspirativní.12 Ukazuje totiž, že jsou to
12

Tady je ovšem třeba říct, že Kohn sám by tento přístup na spirituální jevy pravděpodobně neaplikoval. Jeho
sémiotické pojetí bere v úvahu pouze živé organismy a přerýsovává tak hranici mezi lidským a ne-lidským na
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konfigurace komunikačních intra-akcí rozpoznání, interpretací a reakcí, prostřednictvím
kterých vznikají andělé v kontextu andělské spirituality jakožto subjekty schopné léčit,
ochraňovat či komunikovat s lidmi.
Tato perspektiva zároveň zvýrazňuje, že jsou to podoby komunikace, které jsou klíčové
proto, abychom porozuměli, jakých subjektivit andělé a praktikové andělské spirituality
skrze tyto procesy nabývají. Komunikační procesy mezi lidskými a andělskými
subjektivitami jsou pak prvním analytickým zájmem tohoto projektu. Podoby subjektivit,
které z těchto komunikací vyplývají, pak rozebírají další části této práce.

2.3.

Shrnutí

V této kapitole jsem se snažil nastínit epistemologicko-metodologickou perspektivu, jež
umožňuje dívat se na vztahy mezi lidmi a anděly jako na vztahy mezi dvěma subjekty.
Perspektivou, jež toto umožňuje, je relační ontologie. Ta mi dovoluje dívat se na ontologický
status konkrétních fenoménů jako na neukončený proces stávání se, jež je zakládán
prostřednictvím konkrétních vztahů. Tuto ideu dále rozpracovává agentní realismus Karen
Barad, která tyto obecné vztahy konceptualizuje prostřednictvím pojmu intra-akcí, jakožto
vztahů, které zakládají jevy „zevnitř“. Jevy jsou tak výsledkem konkrétní konfigurace těchto
intra-akcí. Přitom jen některé z těchto intra-akcí zakládají kapacitu pro jednání a vytváří tak
subjekty, jakožto jevy nadané touto kapacitou. Tato perspektiva umožňuje položit problém
subjektivity andělů jako otázku – jaké typy nebo konfigurace intra-akcí zakládají
subjektivitu andělů, s níž jsem se setkal v terénu?
Nástroje, jež umožní tento problém otevřít analytickému procesu, přináší sémiotický přístup
Eduardo Kohna. Ten se na subjektivitu dívá jako na výsledek komunikačního procesu
rozpoznání, interpretace a reakce. Pokud self (nebo subjekty) rozpoznávají self druhého,
tedy mezi nimi probíhají intra-akce rozpoznání, reakce a interpretace, noří se z těchto
procesů subjektivity aktérů. Tento přístup tak zvýznamňuje komunikaci, jako klíčový typ
intra-akcí, jež produkují subjektivitu andělů i lidí. Proto se také tento výzkum ve své
perspektivě zaměřuje právě na komunikaci, jež zakládá lidské a andělské.
Následující kapitola se pak zabývá výzkumnými otázkami a metodologií, jež si tato
perspektiva žádá.
biologicky-aktivní bytosti a biologicky-neaktivními, což v důsledku vede k tomu, že ze své argumentace
vylučuje ne-lidské ne-fyzické bytosti a jevy, jako jsou právě andělé.
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3. Metodologie
Tato kapitola nejprve definuje výzkumné otázky, jež vyplývají z výše epistemologickometodologické perspektivy. Dále je zde popsán příběh výzkumu, ve kterém píši o
zapojených metodách a reflektuji některé z etických aspektů práce, které pro mě vyvstaly
v průběhu výzkumu. Další části se kapitoly za zabývají reflexí experimentálních prvků
v metodologii výzkumu a mou vlastní pozicí, jež byla utvářena a přetvářena účastí v terénu.

3.1.

Výzkumné otázky

Uvažujeme-li o tom, že andělé a lidé neexistují odděleně, ale jejich specifické subjektivity
vznikají prostřednictvím konkrétních intra-akcí – konkrétněji skrze proces komunikace –
umožňuje to sledovat způsob, jakým se ustavuje subjektivita, potažmo ontologický status
andělů a lidí v andělské spiritualitě. Právě to je hlavním výzkumným problémem tohoto
projektu.
Tuto otázku je třeba následně rozdělit do jednotlivých subotázek, které jsou analyzované
v jednotlivých kapitolách.
A. Jaké způsoby komunikace se odehrávají ve světech andělské spirituality, které
zakládají subjektivitu andělů a praktiků andělské spirituality?
Touto otázkou se zabývá třetí kapitola. V ní je terén andělské spirituality mapován právě
prostřednictvím perspektivy způsobů komunikace, jež se odehrávají mezi lidským a
andělským. První kapitola zároveň ukazuje, jakým způsobem je tato komunikace
strukturována a jak tato struktura ovlivňuje podoby subjektivity, jež z ní vyplývají.
B. Jaké subjektivity tyto způsoby komunikace zakládají?
Tato otázka je analyzovaná ve čtvrté a páté kapitole. Tyto části popisují, jaké subjektivity
vyplývají ze způsobů komunikace identifikovaných v předchozí kapitole, jaká je jejich
dynamika, a nastiňuje některé vztahy mezi nimi.
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3.2.

Příběh výzkumu: Auto/etnografie andělského světa

Byla to bez pochyb charizmatická žena. Síla a sebejistota ji obklopovaly jako skoro
hmatatelný mrak. Seděla za svým stolem ve svém terapeutickém centru, na zdech zářily
jasnými barvami mandaly a obrázky andělů. Její stůl byl pokrytý papíry, krystaly, svíčkami
a kartami.
Na krku měla těžký, zlatý přívěsek. Bylo to Boží oko, osázené kruhem polodrahokamů. Paní
Železná mě pozorovala se založenýma rukama, zatímco jsem si nepřítomně prohlížel její
kancelář. Bylo to moje první setkání za účelem výzkumu andělské spirituality. Paní Železná
totiž založila jednu z duchovních škol v Praze, která se andělskou spiritualitou zabývá.
Zahleděla se na mě tak pronikavě, až jsem se vnitřně schoulil pod nevybíravou silou jejího
zkoumavého pohledu.
„Co byla Vaše nejintenzivnější spirituální zkušenost?“ Zeptala se téměř v ten okamžik, kdy
jsem poprvé dosedl do křesla v její kanceláři. Nepatřila mezi ty, kteří by se zdržovali
zbytečnými zdvořilostmi nebo přešlapováním po špičkách. Měl jsem pocit, že v tónu, kterým
vyslovovala tu otázku, byla jistá výzva.
Nepřekvapilo mně to. Nebylo to poprvé, kdy mě zkoušely. Byl to test, jestli má smysl věnovat
mi svůj vzácný čas, a dobře střežená tajemství. Zkouška ohněm. Někdy byly skrytější a
přicházely později, jindy byly otevřené a brutální jako právě teď.
„Před pár lety jsem trpěl úzkostnou poruchou a bylo to opravdu náročné období. V jedné
fázi jsem už na tom byl opravdu zoufale. V ten moment jsem se posadil a požádal Boha, ať
už je kdekoliv, aby mi pomohl, protože jsem měl pocit, že už nemůžu dál. Jen o pár hodin
později jsem měl vizi, ve které jsem byl v kruhu archandělů, kteří mě léčí v dechberoucí zlaté
místnosti. A potom moje úzkosti zmizely. Prostě tak,“ odpověděl jsem paní Železné popravdě
o mé první zkušenosti s anděly. Paní Železná se na mě zahleděla, výraz zkoumavý a
nezaujatý.
„Vy jste na té hranici. Hm… Tak uvidíme, jak to s vámi nakonec dopadne,“ řekla mi záhadně
po pár vteřinách bobtnajícího ticha. Pak začala střílet jednu otázku za druhou – o mých
dalších duchovních zkušenostech, o mých zasvěceních, o mém datu narození… Když
skončila, byl jsem unavený a vyčerpaný jako po dlouhém výslechu. A to byl teprve začátek.
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Měl jsem pocit, jako by mě Boží oko na jejím krku celou tu dobu pozorovalo, chladně a bez
jediného mrknutí. Jako by v tom symbolu bylo odsouzení i soucit zároveň.
K mému velkému překvapení se mi paní Železná rozhodla při mém výzkumu pomoct.“
(terénní deník, březen 2018)
Perspektiva agentního realismu zdůrazňuje, že výzkumník sám je jen dalším jevem, jež
vzniká prostřednictvím celé série intra-akcí, z nichž povstává on, jeho téma, jeho věda, i
nástroje, které při svém výzkumu má. S trochou nadsázky se tak dá říct, že výzkumník tak
vzniká ze svého terénu a terén vzniká ze svého výzkumníka. Zdá se mi proto, že výzkum,
který si tuto perspektivu bere za svou, nemůže oddělit výzkumníka, hluboce osobní
zkušenost z terénu, výpovědi informátorů, ale třeba ani analýzu relevantních knih a textů,
jež ovlivnili jeho i jeho informátory.
Všechny tyto věci jsou totiž spletené ve skutečnost, jež vzniká jako nesmírná série intraakcí, a která je svou povahou neopakovatelná, křehká a přesto stabilní. Tyto aspekty by tak
ale měly být vidět, jak v metodologii takového výzkumu, tak v žánru, jež prezentuje závěry
z onoho výzkumu. Metodou, jež mi tyto požadavky dovoluje uskutečnit, je pro mě
auto/etnografie. Tím rozumím metodu/žánr, jež zkoumá svět prostřednictvím systematické
reflexivní analýzy vlastních relevantních zkušeností, doplněné o etnografické zkušenosti
z terénu, rozhovory s relevantními aktéry i analýzu textů a dalších smysluplných zdrojů,
které z pohybu v terénu vyplývají (Ellis et al. 2011).
Pojem auto/etnografie s lomítkem používám proto, že se mi zdá, že jednoduše neexistuje
jasná hranice mezi tím, kdy je popisovaný zážitek autoetnografický, a kdy je prostě „jen“
etnografický. Tento aspekt je o to výraznější v terénu andělské spirituality, protože některé
důležité etnografické zkušenosti – vize andělů, nebo psaná andělská poselství – jsou povahou
zároveň krajně individuální, subjektivní a autoetnografická.13
Samotný příběh tohoto výzkumu začíná na začátku roku 2018, kdy jsem se vrátil ke knihám
Doreen Virtue a poprvé se setkal s paní Železnou, jak ostatně popisuje úvodní citace. Hned
po prvním rozhovoru s ní mi bylo jasné, že žádné tituly nebo status výzkumníka mi
nepomohou. Podobná zkušenost se mi přitom opakovala znova a znova. Ve světě andělské
spirituality je totiž důležité stáří duše, nikoliv těla. Lidé okolo čtou výzkumníkovi energie

13

Jak si toho všímá již při jednom z prvních použití pojmu autoetnografie Walter Goldschmidt (Adams et al.
2017, s. 1).
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spíš než popis jeho výzkumu, ptají se na něj svých andělů a sledují záznamy z jeho minulých
život, aby se rozhodli smí-li výzkumník vstoupit do jejich světa. Zdálo se mi tehdy, že chceli se do takového terénu člověk zapojit, nemůže se držet role antropologa v terénu, ale musí
se autenticky zapojit do praktik, jež terén přináší.14
Podobným způsobem jako paní Železná si mě pak prověřovaly i mé další hlavní
informátorky. Paní Křišťálová, paní Akvamarínová a paní Ametystová, které představím
dále v textu, se ale staly také mými učitelkami, terapeutkami a snad některé i drahými
přítelkyněmi. Kromě nich jsem se s v rámci terénního výzkumu s řadou dalších – dlouze
jsem mluvil s paní Achátovou, léčila mě paní Smaragdová.15 Chodil jsem na kurzy paní
Železné

a

setkával

se

s jejími

dalšími

studenty

a

byl

jsem

stále

méně

výzkumníkem/antropologem a více Janem Tesárkem, praktikantem andělské spirituality.
Četl jsem stále další knihy o andělech, měsíce jsem zkoušel techniky v nich napsané, čistil
svou karmu, stal se členem facebookových skupin o andělech, založil si andělský oltář a
začal vykládat archandělské karty. Kromě toho jsem začal komunikovat s anděly a zapisovat
jejich poselství. Postupně se přede mnou začal otevírat svět, který se mi zdál fascinující,
neprobádaný, a přitom pevně vrostlý do každodenní reality. Moje vlastní cesta k andělům se
mi tak v duchu agentního realismu stala mým hlavním výzkumným terénem.
Přestože jsem se na začátku výzkumu vybavil sérií otázek pro polostrukturovaný rozhovor
se svými informátory, záhy jsem zjistil, že vůbec nefunguje. Lidé odpovídali na to, co sami
chtěli, většinu věcí ignorovali a předávali mi takové poselství, které v ten okamžik zrovna
považovali za správné, nebo jim ho řekli jejich duchovní průvodci. Rozhodl jsem se proto
jít „s proudem“, přestal jsem se snažit svazovat to, co se přede mnou objevovalo předem
definovanými metodologickými nástroji (což ve mně pravidelně vyvolávalo nemalou
úzkost) a prostě jsem nechal terén „dít se“. A aniž bych to zprvu zaznamenal, začal mě
pohlcovat. Stával jsem se praktikem andělské spirituality víc a víc. Když jsem si to konečně
uvědomil, už jsem se tomu příliš nebránil. Terén se tak stal mou součástí.
Nyní se mi s určitým odstupem zdá, že moje auto/etnografie není nevyhnutelně špatným
způsobem výzkumu. Dovolilo mi to klást otázky, kterých bych si jinak ani nepovšiml. Je to
ale nebezpečný proces. Pokud antropolog otevře svou duši – subjektivitu, identitu, self, ať
14

Vlastně mě překvapilo, jak obtížné pro mě bylo vstoupit do terénů andělské spirituality. Svým způsobem se
mi to podařilo až tehdy, kdy jsem opustil identitu výzkumníka a do značné míry se stal praktikem andělské
spiritualita.
15
Jména jsou pochopitelně pseudonymy.
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už to nazveme jakkoliv – silám, jež narušují jeho definici a pojetí světa i sebe sama, riskuje
hodně (Tesárek 2018). Stává se z něj totiž hybridní stvoření, jako byla sfinga, Mínotaurus
nebo gamajun. Zatímco hlava zůstává lidská – nebo akademická –, jeho druhá polovina už
patří do jiné říše. Zdali je možné tento proces zvrátit, to nevím.
Výzkum andělů mě tak vedl k tomu, abych začal uvažovat jinak o sobě, o smrti, i o tom, jak
si lidé utvářejí svůj vlastní svět. Mnohdy jsem pochyboval o své příčetnosti. (I to ale patří
k výzkumu a zdá se mi, že je to důležitým a analyticky nosným momentem. I moji
informátoři si procházeli podobnými stavy.) Vnitřní vedení, k jehož naslouchání mě andělé
vedli zas a znova, a jež bylo skutečným kompasem v tomto terénu, mně tak zavedlo nejen k
pravidelným intenzivním meditacím s anděly, modlitbám nebo do terénu duchovních škol,
ale i na dost nepředpokládaná místa. Účastnil jsem se tak letní školy, jejímž tématem byly
andělé v kabale a renesanční magii, mluvil jsem o andělech na přednáškovém bloku AltPride
Prague, a zavedlo mě to studovat problém antropologie za hranice lidského k Eduardo
Kohnovi do Kanady. Paní Achátová, má informátorka a blízká přítelkyně, říká, že tohle
všechno byly kameny na cestě, po kterém jsem měl na cestě k andělům projít.16 Já její jistotu
nesdílím. Přesto se mi zdá důležité říct, že výzkumný terén je vystavěný právě z těchto
kamenů, abych jednoznačným způsobem zdůraznil spojení mezi terénní zkušeností,
individualitou výzkumníka a jeho výzkumnými závěry.
Domnívám se přitom, že výzkumník musí být velmi obezřetný při analýze takového
auto/etnografického materiálu. Jeho zkušenost, byť propojená s etnografickými
zkušenostmi, rozhovory s informátory a dalšími zdroji informací, je vždy individuální,
křehká a subjektivní. Nelze ji generalizovat. Přesto se však domnívám, že se může jednat o
cenný materiál, jehož analýza má hodnotu. Zdali ji v něm spatří i čtenář tohoto textu,
nechávám na něm.

16

Paní Achátová je krásná tmavovlasá žena středního věku, která pracuje jako vysoce postavená manažerka.
V soukromí vykládá karty, medituje, komunikuje s anděly a Pannou Marií a často je žádá o pomoc a ochranu
v nejrůznějších oblastech svého života.
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3.3.

Emancipovaný subjekt a intuitivní psaní

Chceme-li uvažovat o andělech jako subjektech, je pochopitelně třeba, abychom tento
požadavek náležitě promítli i do metodologie výzkumu. Emancipovat subjekt znamená dát
mu „agency“, tedy možnost jednat na základě vlastní vůle. Pokud subjektům nedáme hlas,
prostor promluvit či naopak mlčet, nepřistupujeme k nim jako k subjektům. Jak toho ale
docílit v případě andělů?
Odpověď na tento problém se objevila v průběhu výzkumu. Jednou z technik, které jsem se
v terénu naučil (nebo, které se mi otevřely, jak by možná řekla paní Křišťálová) bylo
intuitivní psaní. Tato jasnozřivá technika umožňuje otevřít se nejrůznějším duchovním
bytostem, které prostřednictvím člověka v transu zapisují svá poselství. Blíže se analýzou
techniky intuitivního psaní zabývám v podkapitole 4.4. Intuitivní psaní mi nicméně dovolilo
klást otázky andělům jakožto plnohodnotným informátorům. Komunikovali se mnou
zejména archanděl Michael, archanděl Gabriel, ale také anděl, který se představil jako
Nathanael. Někdy se stávalo, že hlas andělů nezahrnoval jediného anděla, ale že šlo o celý
kolektiv.
Takový experimentální postup si s sebou ale nese řadu dilemat. Jedním z takových problémů
je i otázka, jak takto získané materiály analyzovat. Lze je považovat za plnohodnotný
materiál pro výzkum? Pokud bychom do důsledků reflektovali přístup agentního realismu,
vyplývá z toho, že takto získané materiály jsou plně relevantní, neboť vznikly
prostřednictvím specifické intra-akce, která zakládá subjektivitu andělů.
Z toho ale vzniká řada problémů. Nechme stranou, že jde skutečně o experimentální žánr,
který tlačí i na velmi volné konvence v antropologii. Měl jsem problém spíše s tím, zdali
mohu sám na sebe přisuzovat roli úst, skrze něž andělé promlouvají (se všemi aplikacemi,
které by to znamenalo). Mám s tím problém i proto, že nemám jasno v tom, nakolik jsou tato
poselství dílem mé vlastní imaginace a nakolik výsledkem kontaktu s anděly. Tyto vnitřní
pochybnosti lze pravděpodobně interpretovat i jako střet s mým vlastním hluboce vrostlým
antropocentrismem.
Zároveň však pro mě bylo nepřijatelné, abych tyto výpovědi ignoroval. Kladu-li si za cíl
skutečně uvažovat o andělech jako o subjektech, znamenalo by to anděly umlčovat
způsobem, který nepovažuji za etický. Zároveň se jedná i o další aspekt celé věci. Záznamy,
které jsem získal prostřednictvím intuitivního psaní pro mě byly zásadním zdrojem
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porozumění nejasnostem, které pro mě vyvstaly z terénu.
Abych našel kompromis mezi dvěma pozicemi, rozhodl jsem se každou subkapitolu uvést
citací z andělských poselství, která jsem zapsal prostřednictvím intuitivního psaní. Nechám
přitom na čtenáři, jak jim bude rozumět – zdali je bude považovat do výsledek
auto/etnografického experimentu, či za způsob, jakým promlouvají andělé (ať už je jejich
ontologický status jakýkoliv).

3.4.

Poznámky k otázce genderu

Andělskou spiritualitu praktikují především ženy. Z praktiků andělské spirituality, se
kterými jsem se setkal, byli pouze tři muži a ani jeden z nich se touto spiritualitou nezabýval
zatím příliš dlouho. Všechny mé hlavní informátorky byly ženy. Přesto dávat se na
andělskou spiritualitou optikou genderu, jako to dělá například Utriainen (Utriainen 2016a)
nebo Uibu (Uibu 2012), nechci.
Za prvé přiznávám, že k této otázce nemám taková data, abych ji mohl seriózněji rozpracovat
(což může být bez pochyb dáno i mou nedostatečnou citlivostí). Za druhé musím přiznat, že
já jsem osobně v terénu neviděl gender jako jeho nejvýraznější aspekt. Znovu a znovu jsem
pozoroval způsob, jakým praktiky andělské spirituality překreslují porozumění sobě
samému a vlastní subjektivitě (viz kapitola 5). Z člověka se stává duše, která prochází
mužskými i ženskými těly, a svou duchovní zkušenost zažívá z této pozice. Líčit terén jako
„ženský“ se mi zdá tak do určité míry zavádějící a reduktivní. Zároveň si mi zdá, že líčit
důraz na hodnoty jako je citlivost, empatie nebo odpuštění jako něco, co souvisí specificky
s ženskostí, svým způsobem genderový řád upevňuje.
Uvědomuji si také, že výraz jako „informátor“ nebo „praktik“ jsou v češtině generická
maskulina. Já je ale v tomto textu míním jako neutrální označení pro aktéry, pro něž gender
v dané situaci může a nemusí být jedním z relevantních způsobů, jak rozumí své subjektivitě.
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4. Andělský jazyk: techniky komunikace
Jak popsat svět andělské spirituality? Odehrává se v prostorách, které lidé míjí běžně na ulici
města. Zabývají se jím lidé, které člověk potkává v tramvaji, aniž by si jich všimnul. A přesto
zde ožívají andělé a mrtvé duše; existují tu dobré síly, které jsou vždy přístupné a ochotné
pomoci. Hranice času a prostoru mizí. Svým způsobem je to barevnější, světlejší svět. Jak
jej ale popsat cizinci, který do této pomyslné říše nikdy nevstoupil?
Když člověk s andělskou spiritualitou začíná, jedná se o postupný proces. Heelas tvrdí, že
se to děje prostřednictvím toho, jak se člověk učí a praktikuje konkrétní techniky (Heelas
1996, s. 191). To do značné míry odpovídá i mé vlastní zkušenosti. Zatímco konkrétní
věrouky se zde mohou lišit, praktiky ve světech andělské spirituality bývají relativně stejné
a konzistentní. Chceme-li tak popsat andělské světy, zdá se být výhodným postupem začít u
porozumění toho, jak se andělská spiritualita praktikuje.
Mezi nejdůležitější techniky andělské spirituality přitom patří rozličné způsoby komunikace
mezi lidským a andělským. Právě na ně se tato kapitola zaměřuje.

4.1.

Modlitby

„My andělé vždy, víc než cokoliv jiného, respektujeme zákon svobodné volby. Je pro nás tím
nejdůležitějším. Do života člověka nezasáhneme, aniž bychom o to nebyli požádáni.
Modlitba je otevřenou branou, skrze níž k tobě mohou přicházet nebeská požehnání.“
(Poselství od archanděla Gabriela, červen 2018)
Způsob, který je možná nejběžnější cestou, jak se odehrává komunikace mezi lidmi a anděly,
je prostřednictvím modlitby k andělům. Ta má ve světech andělské spirituality možná
poněkud specifickou podobu. Není totiž pouze modlitbou, ale především povolením, aby
mohli andělé začít jednat. Andělé totiž, jak ostatně tvrdí Doreen Virtue, nemohou zasáhnout
do lidského života, aniž by o to nebyli požádáni: „Bůh vám i všem ostatním dal svobodnou
vůli, což znamená, že se můžete rozhodovat a jednat podle vlastního přesvědčení. Bůh
nebude zasahovat do svobodné vůle a nebudou tak činit ani andělé. Přestože Bůh a andělé
vědí, co potřebuje, nezasáhnou bez vašeho svolení. Proto musíte nejprve své anděly požádat,
aby vám mohli poskytnout svou pomoc.“ (Virtue 2014, s. XIII).
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Sama Doreen Virtue patří (resp. patřila, viz pozn. pod čarou) mezi nejznámější současné
autory New Age. Vydala desítky knih o andělech, vílách a dalších duchovních (nebo
„jemnohmotných“, jak je označuje ona) bytostech.17 Její knihy patří mezi nejčtenější
publikace, které andělskou spiritualitu představují a zdá se mi, že do určité míry
vyprodukovaly jistý kánon andělské spirituality.18 Z jejích knih se tak mnozí praktikové
andělské spirituality učí o andělech a pracovali s nimi i moji informátoři.19
Modlitby jsou v andělské spiritualitě často praktikovány jako osobní, neformální způsob, jak
žádat anděly o pomoc s tím, co praktikové v daný čas potřebují. Pravidelně v různých
záležitostech žádá o pomoc i paní Achátová: „Já se modlím kdykoliv něco potřebuju, třeba
pomoct v práci nebo ve vztahu s přítelem.“ Její modlitby vypadají tak, že na svém domácím
oltáři zapálí svíčku a v duchu požádá anděly o pomoc v dané záležitosti. „Řeknu při tom
duchům a andělům, co potřebuju... a vidíš, jak to funguje. Ještě nikdy mě nenechali ve
štychu.“
Modlitby ale mohou mít i formalizovanější podobu. Dobrý příklad takové modlitby je i
prosba o ochranu, kterou používá paní Křišťálová a která se jí nejlépe osvědčila, protože
zahrnuje žádost o očistu všech možných druhů negativit. Paní Křišťálová je světlovlasou
ženou ve středním věku, původem z vesnice na okraji Čech. Je léčitelkou a poradkyní, která
s anděly intenzivně pracuje zejména v oblasti léčení fyzického těla a partnerských vztahů.
Její laskavé oči vyzařují uklidňující pocit péče a autority zároveň, což byl jeden z důvodů,
proč jsem k ní také sám chodil na léčebné andělské terapie.
Právě při nich používá paní Křišťálová následující modlitbu: „Michaeli, volám tě, žádám tě,
a prosím o odstranění všech energetických vláken, která vedou ode mě i ke mně, žádám tě,
o odstranění veškeré negativní energie, která je ve mně i kolem mě, žádám o odstranění
veškeré energie, kterou jsem přijala z kolektivního vědomí, žádám tě o vyčištění prostoru, ve
kterém se nacházím nyní a nacházel jsem se za posledních 24 hodin od veškeré negativní
energie. Děkuji!" Díky této vyslovené žádosti má archanděl Michael, pod jehož moc spadá
očista na všech úrovních, možnost zakročit kýženým způsobem do života toho, kdo modlitbu
17

Doreen Virtue mezi lety 2015 a 2017 konvertovala ke křesťanství (denominace neznámá). Celý proces u ní
vyústil tím, že se v roce 2017 měla při bohoslužbě zjevení Ježíše, začala každý den číst Bibli a nechala se
pokřtít. Následně se rozhodla stáhnout z prodeje veškeré své knihy a karty, které nepracují s Ježíšem. Její
konverze se setkal s ostrými reakcemi. Američtí evangelikálové to oslavovali jako vítězství, praktici New Age
tím byli silně zklamáni (srov. Virtue 2018).
18
Přestože jsem se setkal s modifikacemi toho, co ve svých knihách tvrdí, nějaké výrazně odlišné formy
andělské spirituality jsem nenašel.
19
Paní Křišťálová například v jisté fázi své duchovní cesty u ní absolvovala kurz.
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vyslovuje.20
„Tohle úplně stačí říct, víc už nemusíš. Jakmile tohle vždycky řeknu, úplně cítím, jak andělé
kolem tenhle prostor nádherně vyčistí,“ řekla mi pak o téhle modlitbě paní Křišťálová při
jedné z jejích terapií.
Na modlitbu v kontextu andělské spirituality je tak možno nahlížet jako na specifický
komunikační akt, v němž lze rozeznat prvky sémiotického procesu, jak ho vytyčila kapitola
2. Zaměříme-li se na konkrétní případ očistné modlitby paní Křišťálové, nejprve lze v tomto
jednání identifikovat její rozpoznání archanděla Michaela jako subjektivity, kterou lze žádat
o pomoc s očistou (je tak například nadán kapacitou likvidovat energetická vlákna). Jeho
prostor pro konání je ale omezen způsobem, který mu vymezí její modlitba. Tyto aspekty
Michaelovi subjektivity paní Křišťálová interpretuje a na tomto základě pak formuluje
samotnou modlitbu. Proces interpretace je přitom důležitý, protože paní Křišťálová pečlivě
zvažuje, jak naformulovat modlitbu, tak, aby Michaelovi umožnila pracovat v kýženém
rozsahu.
Tento proces je ale teprve možností pro Michaela jednat jako subjektivita.21 Když paní
Křišťálová rozpoznává, že Michael očistil prostor okolo ní, interpretuje jeho konání tak, že
vyslyšel její modlitbu. Reaguje pak na to tím způsobem, že jej o pomoc požádá příště znovu.
Subjektivity jsou tímto způsobem zakládány díky opakování takových komunikačních aktů,
respektive prostřednictvím potvrzení předpokladu, že oslovená subjektivita jedná jako
subjektivita, nikoliv jako objekt.
Tyto komunikační akty (nebo intra-akce) ale zakládají i lidskou subjektivitu. Člověk, jakožto
bytost nadaná neporušitelnou svobodnou vůlí, vzniká skrze rozeznání nutnosti explicitně
požádat o pomoc v dané záležitosti skrze modlitbu. Tato nutnost je interpretována a reakce
na ni je obsažena ve způsobu, jakým je naformulována modlitba. V procesu modlitby tak
nevzniká jenom anděl (v tomto případě archanděl Michael) jakožto mocná bytost, která má
moc očišťovat, ale také člověk, jakožto bytost, jejíž svobodná vůle je nezadatelná a
neporušitelná. Velmi obdobnou dynamiku potom lze vysledovat i u dalších způsobů, jimiž
20

Archandělé jsou obecně považování za „andělské šéfy“. To je zajímavá reinterpretace andělských
hierararchií. Tomáš Akvinský ve svém díle Summa Theologica identifikuje archanděly jako předposlední
andělský kúr třetí sféry (Aquinas 1981, s. 707). Nad nimi je dalších sedm úrovní andělských bytostí. Ty má ale
andělská spiritualita tendenci spíše ignorovat. Archanděly se specificky zabývá také podkapitola 6.3.
21
To je mimo jiné rozdíl mezi Michaelem a energetickým vláknem. Paní Křišťálová totiž neočekává, že by
energetické vlákno bylo schopno odpovědět na její modlitby, a proto ho ve svém jednání zakládá spíše jako
objekt.
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se odehrává kontakt mezi lidmi a anděly. Jejich hlavní rozdíl je především v míře a podobě
jejich strukturovanosti.

4.2.

Vykládání karet

„Karty jsou nejjednodušší jazyk, kterým můžeme promlouvat k lidem. Jejich
prostřednictvím, je pro lidi s méně vyvinutou intuicí snadné číst zprávu, již se jim snažíme
předat. Karty tak představují jednoduchý a účinný způsob, jímž jsou lidé schopni naslouchat
božskému vedení. Důležité ale je, aby při výkladu, ať už svém nebo cizím, vždy naslouchali
svému vnitřnímu hlasu. Ten je napojený na božský zdroj a skrze něj promlouváme. Tento
hlas přitom není nikdy negativní nebo ubližující. Proto ani andělské zprávy nikdy nebudou
destruktivní nebo nabádat k utrpení či bolesti, ale budou se vždy obracet ke světlu a vyššímu
dobru.“
(Poselství od archanděla Gabriela, květen 2019)

Jedním z dalších důležitých způsobů, kterým se komunikuje mezi lidmi a anděly, je výklad
karet. Ty se přitom zdaleka neužívají jen na předvídání budoucnosti, ale mnohem častěji
slouží jako zdroj vedení v obtížné situaci či pro získání vhledu do konkrétního dění.
Vykládání karet je značně rozšířenou praxí – nesetkal jsem se s praktikem andělské
spirituality, který by si – byť pouze výjimečně nebo jen pro vlastní potřebu – nevykládal
karty. Velmi rozšířené je také kolektivní vykládání karet na facebookových skupinách
andělské spirituality, při němž vykladač vykládá karty a čte z nich poselství, které andělé (či
často ještě obecněji „universum“) chtějí sdělit čtenářům.
S výkladovými kartami se pracuje obvykle tak, že vykladač se v duchu soustředí na otázku,
na kterou potřebuje najít odpověď – ať už ji pokládá za sebe, nebo za někoho dalšího –,
zamíchá balíček karet a z nich vybírá kartu či karty. Ty se pak často interpretují v určité hře,
tedy typu výkladu, v němž každá pozice má specifický význam (například „Minulost“,
„Přítomnost“, „Budoucnost“). Následuje interpretace jednotlivých významů, které obvykle
probíhají tak, že se významy konkrétních karet aplikují na tazatelovu otázku. Právě
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interpretace je nejkreativnějším momentem celého výkladu.22
Styly vykládání, způsoby interpretace i jednotlivé typy vykládacích karet se mezi sebou liší.
Specifickým žánrem jsou tarotové karty, jež mají vlastní dlouhou tradici a jejich významy
jsou bludištěm na sebe navzájem navršených symbolů z kabaly, novoplatonismu a různých
magických tradic. V kontextu andělské spirituality má ale prominentní místo jiný typ karet,
a to andělské vykládací karty. V současnosti je jich na trhu celá škála, nelze ale pominout
ty, které vytvořila Doreen Virtue (jenom jich jsem na českém trhu napočítal víc než patnáct).
Andělské karty mi jednou vykládala i paní Ametystová. Paní Ametystová je hnědovlasá žena
středního věku. Přestože se často doširoka usmívá, měl jsem z ní pocit vážného, klidného
respektu, jako by každé slovo, které vysloví, mělo skrytou váhu. Paní Ametystová už několik
let také profesionálně působí jako médium a jasnovidka, která předává léčivá andělská
poselství. S ní jsem si také vytáhnul kartu z andělského balíčku. Na kartě byla vyobrazena
lidská postava s křídly. Pod ní byl nápis: „Zastavte se“. Paní Ametystová mi k tomu řekla
následující: „Je zbytečné, abyste sám o sobě pochyboval, nemusíte mít obavy. Je třeba to
pochopit tak, že se na to musíte se dívat přes duchovno. Vy pořád někam pospícháte, snažíte
se něco zvládnou, stihnout. Musíte zastavit, nepospíchat a nesnažit se kontrolovat ten
proces.“
Na tomto příkladu lze ukázat, jak se odehrává sémiotický proces komunikace mezi lidmi a
anděly prostřednictvím andělských karet. Nejprve je zde rozeznávána subjektivita andělů,
jakožto zdroje moudrosti, kterého je možné se ptát. Vyloženou kartu je pak třeba
interpretovat vykladačem a na základě této interpretace se vykladač (či jeho klient)
rozhoduje, jak v kontextu dané otázky jednat. Tento proces tak vytváří nejen subjektivitu
vykladače jako člověka schopného kontaktu s anděly, ale zakládá subjektivitu andělů
jakožto zdroje moudrosti a odpovědí, které lidem nejsou přístupné. Zároveň si je ale třeba
povšimnout, jak je v tomto procesu limitovaná subjektivita andělů strukturou karet jako
komunikačního prostředku. Andělé jsou v procesu výkladu oslovování často jen velmi
obecně, mnohdy bez konkrétního určení toho, jaký anděl je žádán o odpověď
prostřednictvím výkladu. Kroky v procesu výkladu i samotná podoba karet tak neumožňují
andělům jakkoli vymezit vlastní formu, pozici či individualitu. Ty jsou do značné míry
22

Jeden z andělských kurzů paní Železné, kterého jsem se účastnil, byl zaměřen právě na vykládání karet. Zas
a znovu při něm opakovala: „Dívejte se na obrazy za karty. Nechte je na vás promlouvat,“ nabádala nás paní
Železná. Tím narážela na to, že vykladač by se při interpretaci neměl zaměřovat pouze na obecné významy
karet, ale vnímat je spíše jako impulsy, které ho povedou k jasnozřivé zkušenosti (viz podkapitola 4.4.).
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určovány materialitou a estetikou karet. I proto je pak zdroj poselství často neurčitý a nejasný
– jde o generalizované „anděly“, „průvodce“, či o vzkaz „shora“.
V analýze andělských karet jako komunikačního prostředku je tak třeba zaměřit se právě na
materialitu a estetiku konkrétních balíčků. Já osobně jsem pro svou vlastní praxi využíval tři
balíčky od Doreen Virtue – Andělské karty, Archandělské karty a Andělský tarot, ke kterým
jsem se dostával postupně. Dále se zaměřím specificky na Archandělské karty, protože
představují vynikající ilustraci toho, jak konkrétní systém vykládacích karet zakládá
subjektivitu andělů. (A dále také proto, že je používá paní Křišťálová. I já sám jsem s nimi
ovšem měl tu zkušenost, že dokáží přinést až bolestně přesnou odpověď na otázku, na kterou
jsem se jich ptal.)
V balíčku Archandělských karet je jich 45. Na každé kartě je přitom napsán název karty
(jako: „Jasný záměr, „Víte, co máte dělat“, „Duchovní poznání“, či „Tvořivé psaní“),
namalován jiný obrázek lidské postavy nebo tváře obklopené různým druhem světla či s
andělskými křídly a na spodní straně je napsané krátké poselství. Na zadní straně karet je
vyobrazena zlatá postava se zlatými křídly, jež drží pochodeň zlatého světla, přičemž karty
mají zlatou ořízku. Obrazy, které jsou na nich namalovány, či použité jasné, spíše jemné
odstíny barev, světelné aury či svatozáře andělů, se tak spojují významy dobra a správnosti.
Tyto obrazy přitom nemaloval autorka karet (v tomto případě Doreen Virtue) ale kolektiv
výtvarníků, jejichž práce si autorka (nebo nakladatelství) do balíčku vybrala. Obrazy přitom
žádným jasným zjevným způsobem neodkazují k poselství na kartě (zdají se být tak spíše
volnějšími ilustracemi na téma andělů). Podobným způsobem jsou stylizovány i další druhy
andělských karet od Doreen Virtue.23
Budeme-li se na andělské karty dívat jako na komunikační prostředek, je třeba si zejména
všimnout, že Archandělské karty mají pouze 45 možných tematických významů – i při volné
interpretaci vykladače je to relativně omezené množství poselství. Archandělské karty také
obsahují pouze laskavá, povzbuzující poselství, která spíše podporují, než že by kritizovala
či varovala. Komunikační výrazy, které karty mohou nabídnout, jsou tak relativně pevně
dané. Jejich významy je sice možné interpretovat ale vždy jen do určité míry. To, že jsou
významy archandělských karet napsány jako laskavé a podporující, má zároveň v daném
komunikačnímu aktu tendenci zakládat andělskou subjektivitu jako podobně laskavou a
23

To přitom není úplně běžné. Obvykle výjevy na kartách symbolicky zobrazují významy, jež dané karty mají
podle příruček. Malby na některých balíčcích mohou mít až svým způsobem indexikální charakter, protože
malba přímo zprostředkovává energie andělů.
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podporující.24
Karty pak také často nedovolují přenášet sofistikovanější komunikaci, či je možné skrze
jejich výrazové prostředky popsat jen specificky zaměřené poselství. Výrazového omezení
vykládacích karet jsou si sami praktici velmi dobře vědomi. Nesetkal jsem se tak s nikým,
kdo by neměl více různých výkladových balíčků, jejichž variabilita jim umožňuje pro daný
výklad zvolit tu sadu, jejíž výrazové prostředky budou lépe odpovídat na podobu otázky
tazatele.

4.3.

Vedené meditace

„Nezáleží na tom, jakou formu pro nás zvolíte, jakým jménem nás budete oslovovat. Zdali
budeme mít tváře či křídla, nebo budeme jenom součástí bytí bez hranic. Důležitá je vaše
vůle. Její vyjádření nám umožní vám pomoci. Jakkoliv o tuto pomoc požádáte, ať už skrze
modlitbu, přání, meditaci či afirmaci. Nesejde na tom. Důležitý je záměr.“
(Poselství od archanděla Michaela, květen 2019)

Jinou podobou komunikace mezi lidským a andělským, která se v andělské spiritualitě hojně
praktikuje, představují vedené meditace. Lidé jsou v těchto meditacích vedeni
prostřednictvím čteného, předem daného skriptu do uvolněného stavu, v němž si představují
obrazy, které jsou jim čteny z daného skriptu. Například si tak praktikové andělské
spirituality v těchto meditacích vizualizují různé anděly, kteří následně v těchto scénách
určeným způsobem pracují, například energeticky léčí. Vedené meditace přitom mohou trvat
v řádu od několika minut až přes hodinu a půl.
Jeden z příkladů vedené meditace jsem zažil například na kurzu paní Železné. Vedla nás
svým vyprávěním do meditace, v níž se nám na její pokyn měl objevit specifický počet
stromů, které jsme míjeli, či konkrétní počet lamp, které jsme v obrazu v meditaci viděli.
Dále se nám zde měli zjevovat naši andělé ve specifické podobě, na základě toho, co nám
chtěli sdělit. Každému se v meditaci objevil jiný obraz, jiný počet stromů či lamp. Tyto
informace pak byly předmětem výkladu, v němž nám paní Železná vysvětlila, co jednotlivé

24

Zároveň je ale třeba vzít v úvahu, že významy karet, které Virtue napsala, nejsou arbitrární, ale že je
pravděpodobně vytvořila ve spolupráci s anděly. Jejich původ ale není explicitně jasný.
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údaje znamenají.25 Vidění v rámci vedené meditace se ale vykládají jako symbolická
zpodobnění spíše vzácně. V tomto směru se s nimi obvykle zachází spíše jako s vizemi
získanými prostřednictvím jasnozření (viz následující podkapitola).
Vedené meditace jsou mimo jiné i oblíbeným terapeutickým nástrojem paní Křišťálové,
prostřednictvím kterého pracuje se svými klienty a pomáhá jim uzdravovat nejrůznější druhy
problémů.
V jedné z jejích vedených meditací, která byla zaměřena na harmonizaci partnerských vztahů
s archandělem Chamuelem, v pasáži, v níž už meditace končila, říkala: „Anděl strážný vás
vede, abyste se postavili na té krásné písečné pláži, která vás obklopuje. Třemi hlubokými
nádechy se otevřete pro vstup zharmonizovaných energií do vás. S dalším nádechem do vás
na levé straně prostupují energie, které harmonizují vaší vnitřní ženu (…) Anděl strážný vám
nabízí a otevírá svoji náruč. Vklouzněte do jeho náruče jako malé dítě k matce a po dobu
přenosu andělem zpět do těla prožívejte ten slastný pocit bezpečí.“ Tělesné prožívání, které
vedené meditace navozují, je často velice intenzivní, a i proto se s těmito zkušenostmi
následně do značné míry zachází, jako kdyby se dění skutečně, fyzicky událo. Když se tak
v meditaci na harmonizaci partnerských vztahů paní Křišťálové vizualizovalo léčení vnitřní
ženy, následně k tomu pak paní Křišťálová přistupovala tak, že nešlo „pouze“ o nějakou
aktivní představivost, ale o proces, v němž se léčení fakticky událo.
Rámec, jaký dává meditace andělům ve smyslu toho, jak v meditaci jednají a vypadají, je
ovšem často velice striktní a omezený. V často používané nahrávce večerní meditace od
Doreen Virtue například Virtue vede meditujícího k následujícímu obrazu: „Nyní k Vám
přilétá Archanděl Michael obklopený nádhernou modrou září. Svým andělským mečem
odsekává všechny vlákna, ze kterých vám uniká vitální energie.“
Přestože zde anděl vystupuje v roli subjektů – archanděl Michael zde seká mečem – a jeho
jednání je rozeznáváno člověkem, který na sobě cítí účinku jeho zásahu, jeho možnost volby
je do značné míry omezena skriptem meditace. Andělé tak zasahují jenom způsobem, který
jim dovoluje skript vedené meditace (obdobně jako mohou konat jen tehdy, když jsou o to
požádáni v modlitbě). Jejich možnost jednat podle vlastního uvažování je při vedené
meditaci v různé míře omezována podle toho, jak otevřeně je skript meditace naformulován.
Z pozorování mi ale vyplývá, že pevněji formulovaný skript meditace se používá spíše
25

V tomto případě vykládala zejména počty a čísla, která se v meditaci objevovala podle numerologických
významů.
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v případě, kdy je meditace prováděna za konkrétním účelem (například léčení konkrétního
fyzického problému). Je-li účel blíže nespecifikovaný, skript vedené meditace má tendenci
být mnohem otevřenější a méně strukturovaný. Paní Ametystová takové meditace pro sebe
dělá každý večer: „Já už jsem to úplně přestala kontrolovat. Nežádám o něco konkrétního,
jen vždycky večer řeknu – ať ke mně přijde, to, co má přijít. Jen to nechávám přijít,
nekontroluju to. A oni přijdou – různé bytosti, různá božstva a pracují se mnou na tom, co
zrovna potřebuji léčit a zpracovávat.“ V tomto směru se pak skript meditace maximálně
rozvolnil a smazává hranici s technikami jasnozření, jak jsou popsány v další kapitole.
Uvažujeme-li nad vedenou meditací jako nad technikou komunikace s anděly v tom smyslu,
že jde o způsob, jakým se vytváří prostor, v němž andělé předávají poselství nebo léčí, je
důležité si všímat právě toho, kolik nekontrolovaného prostoru autor v rámci vedené
meditace andělům otevře.

4.4.

Jasnozření

„Jasnovidné schopnosti má každý. Jsou vaší neoddělitelnou součástí. Důvod, proč je
nepoužíváte je prostý. Jednoduše jste na ně zapomněli. Svět se ale neomezuje jen na rozsah
vašich pěti smyslů. Máte k dispozici mnohem více. Stejně jako jenom část světla je viditelná
vašima fyzickýma očima, je taky jenom část existence vnímatelná vašimi pěti smysly. Vaše
mysl, vaše vědomé má ale přístup k mnohem většímu rozsahu informací.“
(Poselství od archanděla Gabriela, duben 2019)

„Paní Smaragdová mě vzbudila na masážním lehátku po léčitelské terapii na jednom z kurzů
paní Železné. Řekla mi: – Jste úplně zdravý. Andělé se mi u vás zjevily oblečení v bílé. –
Když jsem se na ni díval nechápavě vysvětlila mi: – Moji průvodci se mi zjevují v různých
podobách podle toho, na čem potřebuji s klienty pracovat. Když se objevují jako hasiči, je
v těle zánět, když jsou oblečení jako potápěči je organismus zavodněný. Když se ukážou
v černém, no… to je špatné. Ukazují mi stav klienta právě v symbolech. –“
(terénní deník, duben 2018)
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Pokud jsou vedené meditace do určité míry kontrolovaným a kontrolovatelným
komunikačním prostorem, různé podoby jasnozření jsou naopak prostorem maximálně
otevřeným. Jasnozření přitom může mít víc smyslových podob: může jít skutečně o vnitřní
obrazy, tedy jasnovidnost, které člověk vidí ve vlastní mysli.26 Dále se může jednat o
sluchové vjemy. Někteří lidé také zažívají čichové vjemy. („Po modlitbě jsem ucítila
zvláštní, pronikavou vůni santalu,“ řekla mi jednou paní Achátová o zážitku po své modlitbě
na poutním místě Panny Marie. Nikde v okolí přitom podle ní žádný zdroj santalu být
nemohl. Z mého pozorování se mi zdá, že nejběžnější je „jasnocítění“, tedy intenzivní formu
pocitů, které člověk zažívá jako zprávu „ze shora“. Tyto pocity se přitom praktik učí
postupně rozeznávat, zachycovat a odlišovat od vlastních, „obyčejných“ pocitů.
Paní Křišťálová tak například „jasnozrak“ používá při práci se svými klienty úplně běžně a
jsou součástí prakticky každého jejího dne. Vize ale mohou mít různou sílu a intenzitu. Jednu
ze svých opravdu intenzivních vizí popisuje takto: „Zavolala mi klientka na objednání a jak
už jsem se na ni napojila, cítila jsem, že to je hodně špatné. Ani jsem si neuvědomila, že to
na mě z ní přeskočilo. Večer jsem pak seděla a náhle jsem ucítila, jak se přede mnou objevila
temná, zlá entita. Viděla jsem ho jako takového ďábla s červenýma očima. Nejdřív to na mě
zkoušel, říkal mi, že když ho pustím, tak mi pomůže, že můžu chtít cokoliv. Když jsem nechtěla
a nedala si říct, zaútočil na mě. Ale já jsem zavolala archanděla Michaela a začala to čistit
a náhle jsem uviděla fakt nechutné energie. Všude po bytě byl sliz, takového až vesmírného
typu. Bylo to hodně špatné, ale nakonec jsem to vyčistila. Když o dva dny později za mnou
přišla ta moje klientka, hned ve dveřích mě objala a první, co řekla, bylo: – Vy jste mě
zachránila. Bez vás bych tu noc nepřežila. – A vyprávěla mi, jak se o ní v noci, kdy jsem měla
tu vizi, o ní pokoušeli démoni a že jsem je vyčistila. Řekla jsem jí na to: – já to vím, viděla
jsem to.“
Tato vize paní Křišťálové je zajímavá hned z několika důvodů. Zaprvé ukazuje, že to nejsou
vždy lidé, kteří nějakým způsobem iniciují komunikaci, jako to bylo v případě vedené
meditace nebo karet, ale kontakt mohou iniciovat za určitých okolností andělé či jiné bytosti
sami. Zároveň je vidět, že vize paní Křišťálové ovlivnila i jiného člověka než jen ji samou a
prostor vize tak přetvářel i subjektivitu klientky paní Křišťálové. Zároveň je třeba upozornit
i na podobu, jakou na sebe jednotlivé subjektivity berou ve vizi formu. Andělé a jiné další

26

Lidé vzácně vidí obrazy duchovního světa i svýma vnějšíma očima. Paní Křišťálová mi ale například
vyprávěla jak několikrát slyšela hlasy andělů svýma fyzickýma ušima.
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dobré, pozitivní energie mohou být krásné postavy oblečené do světla. (Různé barvy přitom
často symbolizují různé anděly. Například modrá barva, potažmo modré světlo je spojeno
s archandělem Michaelem.) V případě paní Křišťálové se pak zlo vyjevuje v podobě tmavé,
démonické postavy.
Jasnoslyšení je z hlediska způsobu, jakým je strukturována komunikace s anděly, od vizí
poněkud odlišné. Jasnoslyšení spočívá v tom, že andělská poselství jsou „slyšena“ vnitřním
sluchem jako věty či slova. To je ostatně případ paní Železné, která tímto způsobem
komunikuje s duchovním světem a přijímá poselství:
„Já informace seshora slýchám jako hlas zdálky. To už v dětství, kdy mi takhle přicházely
určité informace a já je bezděčně přijímala a vyslovovala, používala je. Brzy jsem pochopila,
že to jsou informace, řekněme Vyššího řádu, a ne všichni je mají,“ vyprávěla při jedné ze
svých celodenních přednášek na svých andělských kurzech paní Železná o způsobu, jakým
ona sama přijímá poselství. Ten připomíná do značné míry svou strukturou lidskou
mluvenou řeč.
Způsobem, který komunikaci s anděly strukturuje podobně, je automatické psaní. To spočívá
v tom, že andělé či jiné bytosti buď vedou ruku člověka a zapisují konkrétní poselství, takže
sám člověk ji neovládá, či ten kdo píše, slyší andělská poselství a zapisuje je. S nadsázkou
jde pak říct, že jde o „andělský diktát“. Paní Akvamarínová pracuje právě tímto způsobem.
Paní Akvamarínová je asi šedesátiletá žena s očima jako klidný oceán. Je z vesnice a
praktikovat andělskou spiritualitu začala až relativně pozdě. Patří mezi přední studenty paní
Železné, a její specialitou je právě automatické psaní. Při rozhovoru ho popsala takto:
„Je to jako kdyby mi na hlavu sednul veliký klobouk, těžký klobouk. Mám ale přitom úplně
lehkou hlavu. Pak mi nějaký hlas šeptá do ucha ty věty a já je jenom zapisuju. Nejdřív jsem
je musela psát v ruce, ale pak jsem se naučila i to, že mi nevadí brýle.27 Teď se mi hodně
děje, že ke mně chodí zesnulí, kteří chtějí, abych zapsala jejich slova a třeba je pak dál
předala. Je to často hodně emoční věc.“ Já sám prožívám automatické psaní velmi obdobně.
Je to jako kdyby se mi hlava oddělila od těla a já náhle slyším hlas, který mi diktuje věty,
které mám zapsat. Ty jsou přitom často tak rychlé, že je sotva stíhám napsat.28 Tímto

27

Paní Železná totiž učí, že nasazené brýle spoutávají energie hlavových čaker a omezují tak proudění energie.
Tím si v okamžicích pochyb snažím potvrdit „skutečnost“ andělských poselstvích. Kdybych si tato poselství,
byť na nevědomé úrovni vymýšlel, nebyl bych schopen napsat přes tisíc slov za ani ne deset minut, jak se mi
to stává během zapisování andělských poselství.
28
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způsobem vznikají právě i odpovědi od andělů.
Důležité je si ale povšimnout, že podobně jako tomu bylo u vizí, automatické psaní také
otevírá prostor pro komunikaci i s jinými duchovními bytostmi, než jsou andělé. Kromě nich
tak paní Akvamarínová komunikuje zejména s mrtvými duchy, kteří za ní chodí, aby
předávala jejich poselství. Mezi ostatními studenty školy paní Železné tak mají poselství
paní Akvamarínové až mytickou pověst. Další studentka paní Železné a kamarádka paní
Akvamarínové, mi vyprávěla, jak paní Akvamarínová zapisovala poselství od jejího
zesnulého dědečka a na základě těchto informací pak našli ukryté, zděděné medaile. Silná
otevřenost prostoru jasnozření je tak něčím, co posouvá sémiotické procesy komunikace
mezi lidmi a anděly ještě o krok dále. Protože jasnozření se svou strukturou nesoustředí
pouze na anděly (jako je tomu v případě andělských karet, modliteb či vedených meditací),
vznikají zde i jiné subjektivity než andělé, například temné bytosti či zesnulé duše.

4.5.

Znamení

„My vaše modlitby slyšíme, vždy a za všech okolností. Odpovídáme na ně. Jazyk, který se
musíte naučit, je jazykem světa. Je třeba, abyste pochopili zákon synchronicity, že stejné
přivolává stejné, že jedno navazuje na druhé. Když pochopíte tento zákon, svět se probudí.
Vaše modlitby se tak stanou řečí kamenů, řečí stromů, řečí větru. Uslyšíte Boha, jak
promlouvá skrze svět. Protože mezi tím není rozdílu. Bůh je Svět. Není nic, co by nebylo
Bůh.“
(Poselství od anděla Nathanaela, červenec 2019)

Specifickým způsobem, kterým zase komunikují andělé směrem k lidem, jsou znamení. Jde
o jevy, které vykládá jako sdělení „seshora“.29 Znamení mohou mít velmi přímou podobu,
kdy andělé nebo jiné duchovní bytosti zasáhnou do fyzického světa způsobem, který si
praktikové andělské spirituality neumí jinak vysvětlit.
Když tak například paní Křišťálová poprvé odváděla zesnulou duši mladíka, který se zabil
při dopravní nehodě, jeho duch ji požádal, aby pomohla jeho pozůstalé mamince. Už
frustrovaná (bylo to na začátku její praxe, tudíž si ještě podle svých vlastních slov neuměla
29

Znamení se přitom rozhodně neomezují jen na světy andělské spirituality.
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tolik poradit) zvolala: „A jak jí mám teda pomoct?“. Když pak večer přišla domů, z
knihovny, aniž by se jí dotkla, na ni vypadla kniha Život po životě od Raymonda Moodyho.
Paní Křišťálová pochopila vzkaz a knihu zanesla pozůstalé, aby jí pomohla se otevřít
možnosti, že duše lidí po smrti nemizí.
Dalším, možná obvyklejším způsobem, jakým andělé komunikují svou podporu, jsou
symbolická vyjádření. Například jde o bílá peříčka, jakožto symbolu andělské přízně, která
se náhle objevují po modlitbě či meditaci. Andělé tím tak mohou vyjadřovat podporu či to,
že modlitbu vyslyšeli. Pregnantní příklad jsem v tomto směru zažil i já sám. Pár hodin po
modlitbě k andělům, kdy jsem prosil o vedení v osobním problému, s nímž jsem si nevěděl
rady, jsem čekal na zastávce na tramvaj. Když tramvaj přijela a stavila, všimnul jsem si, že
je na ní nápis: „Chcete poznat svého anděla?“.
Dalším příkladem znamení, která jsou vykládána prostřednictvím symbolického významu,
jež se k nim váže, jsou opakující se číslice, kterých si člověk často všímá v průběhu dne.
Doreen Virtue k tomu tématu napsala celou knihu, která je přeložena do češtiny. „Andělské
vzkazy často obsahují kombinace dvou nebo více čísel. Čísla kolem nás upozorňují na to, jak
je důležité vidět nebeská poselství trojrozměrně, abychom tak pochopili lekce, které se máme
naučit, příležitosti k růstu i vedení obsažené v každé naší zkušenosti.“ (Virtue 2008, s. 2) Její
kniha je pak v podstatě přehledem významů jednotlivých číselných kombinací. Tímto
způsobem se může výklad znamení svou strukturou podobat až výkladu karet. Paní
Křišťálová má méně sofistikovaný systém výkladu – opakující se čísla jsou pro ní zprávou,
že kráčí po své duchovní cestě tak, jak má, a že je v jejím světě vše v pořádku.
Luhrmann poukazuje na to, že znamení jsou naučeným způsobem reinterpretace relativně
v souladu s určitým spirituálním narativem (Luhrmann 1991, s. 142). Lze s ní souhlasit
v tom směru, že schopnost vidět, potažmo interpretovat znamení, vzniká prostřednictvím
určitého tréninku. Na znamení se ale lze také dívat právě jako na způsob komunikace, který
se odehrává prostřednictvím výrazových prostředků fyzických objektů. Ty přitom mohou a
nemusí mít symbolický rozměr významu.
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4.6.

Shrnutí

První kapitola identifikuje způsoby, jakými se komunikuje ve světech andělské spirituality
mezi lidským a andělským. Jedná se o modlitby, výklady karet, vedené meditace, jasnozření
a znamení, přičemž tyto techniky rozhodně nejsou nutně výlučné pro andělskou spiritualitu.
Jmenované techniky se přitom volně prolínají a užívají se zároveň. Nejedná se ani tak o
pevné kategorie, ale jako spíše o škálu stylů, v níž se odehrává sémiotický proces
komunikace mezi lidmi a anděly, a které se volně prolínají. Tyto techniky přitom mají také
různou míru i podobu, jak strukturují komunikaci mezi lidským a andělským. Pohled na tyto
techniky, jako na specificky strukturovaný komunikační prostor, ovšem umožňuje všímat si
toho, že tyto praktiky nezakládají jenom subjektivitu lidí i andělů, ale i vytváří ji i dalším
aktérům, jako jsou temné, démonické bytosti, duše zesnulých či jiní lidé, kteří důsledky dění,
které se odehrálo v jasnovidné vizi, následně cítí na sobě.
Následující kapitoly pak dále rozebírají, jaké subjektivity tyto způsoby komunikace
zakládají.
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5. Člověk, tělo a duše
V předchozí kapitole byly analyzovány různorodé komunikační procesy, které se v andělské
spiritualitě praktikují a které zakládají lidské a andělské. Jejich analýza ukázala, jakým
způsobem zakládají subjektivitu jednotlivých aktérů. Tato kapitola se zabývá rozborem toho,
jakou subjektivitu zakládají tyto komunikační praktiky lidským aktérům.

5.1.

Minulé životy

„Čas je kontinuum. Není předtím nebo potom. Protože všechny věci existují v prostoru a
čase, který je obrazem jejich vědomí. Minulé je tak pouze to, co vaše mysl zachycuje jako
minulé, budoucí je proto stejně dosažitelné jako to přítomné. Minulé životy neexistují, vaše
duše, vaše vědomí existuje v mnoha tělech způsobem, jenž překračuje lidské pojetí času. Jste
sami sebou a jste také nespočtem dalších vtělení.“
(Poselství od anděla Nathanaela, červen 2019)
Jeden z nejvýraznějších způsobů, kterými se přetváří lidská subjektivita v andělské
spiritualitě, je prostřednictvím narušení představy omezení vlastního já na fyzický život
současného těla. To, že člověk není omezen rozsahem desítek let jednoho fyzického těla, ale
že jeho duše má za sebou mnohem více životů a tyto životy ho ovlivňují, je jedním
z ústředních prvků andělské spirituality.30 Paní Ametystová tímhle způsobem začíná vlastně
s každým klientem: „Mně přijde klient a já si ho úplně na začátku proberu podle jeho data
narození, mám vize třeba z jeho karmy, čím byl v minulém životě a čím si má projít v tomhle
životě. Tohle všechno se mi na začátku ukáže.“ Právě jasnovidné vize jí umožňují vidět
nejenom konkrétního klienta, ale také jeho minulé inkarnace, díky čemuž lépe rozumí
klientovi i tomu, s čím za ní klient přichází. Už v prvním kontaktu tak s klientem paní
Ametystová začíná zacházet jako s bytostí, která má řadu vtělení a překračuje omezený
rozsah jednoho lidského života, čímž se spolupodílí na prvních krocích utváření klientovy

30

Distinkci mezi tělem a duší se blíže zabývá následující podkapitola.
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nové subjektivity.31
Paní Ametystová ostatně podobným způsobem začínala i se mnou. Řekla mi: „Vy jste
nesmírně empatický a máte tu duchovní moudrost. To vidím v těch minulých životech, že jste
se inkarnoval jako šaman nebo kněz. Vidím tam i nějaký klášter. Ale taky vidím, že vám kvůli
tomu duchovnímu ublížili, a hodně. Jste si tak kvůli tomu nejistý a pořád se to snažíte
analyzovat v hlavě. To nedělejte, to není potřeba…“ I díky tomu, že si prohlédla mé minulé
životy a viděla mě i jinak, než jak by implikovalo mé fyzické tělo, se mnou byla ochotna
hovořit o svých niterných prožitcích.
Pro paní Ametystovou totiž příčiny mnoha problémů v současném životě lze vysledovat do
životů minulých. To je ostatně její interpretace karmického zákona – že minulé činy,
zejména traumata, viny, strachy a vztahy naplněné utrpením si neseme s sebou do dalších
životů, dokud je nevyřešíme. Právě to je pro ni základem terapie, kterou se svými klienty
provozuje. Té se říká regrese.32 Jejím prostřednictvím řeší širokou škálu problémů klientů –
od zdravotních problémů, přes vztahové komplikace až k psychickým problémům.33 To vše
totiž pro ni může mít příčinu v minulých životech.34 Strukturu tohoto léčebného procesu mi
paní Ametystová popsala následovně: „Uvedu toho klienta do roviny alfa, do úplně klidného
vědomí. Vždycky je v tom vede jejich strážný anděl, který skrze své světlo otevře jeden nebo
více minulých životů, kam se (klient) přenese. Pak my vypráví, co tam vidí a zažívá. Díky
tomu uvidíme ty vzorce a hledáme tu souvislost se současným životem. Pak pozveme
archanděla Michaela, kdy uděláme odpuštění, vyčištění a odseknutí těch vztahů z minulého
života.“
Regrese tak lze popsat jako velmi volnou vedenou meditaci, která mimo jiné ukazuje, jak
blízko mezi sebou mají meditace a jasnozření. Klíčovým momentem léčení přitom je
identifikace „vzorce“, který se opakuje; tedy souvislosti mezi tímto a předcházejícím
vtělením. Následně přichází proces odpuštění za spolupráce archanděla Michaela, který
uvolní negativní emoce z daného okamžiku, čímž se uzdraví i problém z tohoto života.

31

Ustavování nové subjektivity člověka s minulými životy, tak není omezené jen na intra-akce mezi lidským
a ne-lidským, ale i mezi lidmi samotnými. Bez jasnovidných způsobů komunikace by to ale nebylo možné.
32
Regrese do minulých životů je v New Age relativně zavedená terapeutická metoda, která se běžně vyučuje.
33
Jako typický příklad uvedla paní Ametystová bolesti hlavy: „Klienta třeba často bolí hlava, tak najdeme že
v minulém životě mu byla několikrát useknuta hlava. Když se pak udělá to odpuštění těm lidem, kteří mi tu
hlavu sekli, vyřeší tím ty problémy v tomhle životě.“
34
Je to přitom jen jeden ze způsobů, jakým paní Ametystová s klienty pracuje. Ne vše se týká minulých životů,
byť je to v jejím případě časté.
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Celý proces lze popsat ale i tak, že regrese proměňuje subjektivitu klienta. Člověk se stává
duší s řadou vtělení, dívá se na své problémy s odstupem a přerámovává aktuální problém
historiemi z minulých životů. V takto nově ustavené subjektivitě může dojít k léčebnému
procesu právě proto, že nově ustavená subjektivita duše si uvědomí souvislosti svého
aktuálního problému s předcházejícími vtěleními a následně ho za pomoci andělů náležitým
„způsobem“ vyřeší prostřednictvím odpuštění.35
Práce s minulými životy se ve světech andělské spirituality pochopitelně neomezuje
„jenom“ na klienty profesionálních terapeutů, ale také na praktikanty samotné. Vize a řešení
zátěže z minulých životů jsou vitální součástí duchovní cesty. Paní Křišťálová tak například
líčila, jak si určité období řešila svá minulá vtělení z dob honů na čarodějnice: „To byl i
jeden takový týden, kdy snad v televizi běžely tři filmy o čarodějnicích a jak je upalovali. A
když jsem viděla tu staré, černobílé Kladivo na čarodějnice, hned jsem pak ve vizi viděla
samu sebe v mužských tělech, jak po mě zůstaly mraky těch ženských obětí. Musela jsem si
to ale uvědomit. Vědomě jsem to zpracovávala skrze přijetí toho vlastního temna a teprve
pak jsem to mohla odpustit a nechat odejít.“
Podobné zážitky mi ostatně líčila právě i paní Ametystová, když mi vysvětlovala negativní
zkušenosti mých vlastních předcházejících vtělení. Podle jejích slov i ona se ve svých
předcházejících vtěleních inkarnovala jako vědma, kněžka a léčitelka a v mnoha
předcházejících životech jí kvůli její duchovní praxi ublížili, či jí zavrhla její komunita.
Tyhle zážitky si pak musela zpracovat, aby mohla dnes praktikovat andělskou spiritualitu a
pomáhat ostatním. I já bych měl tímto způsobem se svými negativními zkušenostmi
z minulých životů pracovat tak, abych se zbavil nejistoty, jíž u mě identifikovala.
Objevování svých vlastních minulých životů je tak proces, který zakládá hned několik
rozličných subjektivit. Za prvé v těchto procesech různými způsoby komunikuje – potažmo
(re)produkuje – andělské bytosti, kteří v regresi nebo jasnozřivých vizích minulých životů
pracují jako průvodci a léčitelé. V komunikačním prostoru vize ale především dochází
k setkání sám se sebou.36 Minulá já předchozích inkarnací nezískávají plnou subjektivitu,
35

Regrese přitom nejsou jediným procesem, který zpřístupňuje minulé životy, potažmo. Viděl jsem také čtení
minulých životů prostřednictvím výkladu karet. Paní Železná také často se svými studenty praktiku tzv.
konstelace, v nichž se Bůh či průvodci požádají o otevření knihy života a na živo se tak sehrávají scény
z předchozích vtělení. Paní Křišťálová řeší své minulé životy i minulé životy svých klientů naopak přes pevně
naskriptovano uvedenou meditaci, v nichž propouští předchozí negativní vlivy.
36
Tady do určité míry vidím hranici rámce relační ontologie, jak jsem si ji vymezil v teoretické části práce,
více viz Doslov. Do hloubky porozumět tomuto procesu by znamenalo hlouběji promýšlet spojení mezi
subjektivitou a self, ačkoliv Kohn tyto pojmy používá jako vzájemně zaměnitelné.
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protože se mezi nimi a současným já/duší neodehrává komunikační proces, který by zakládal
jejich subjektivitu. Spíše se stávají určitými zrcadly, skrze něž vlastní já poznává sebe sama
novým způsobem. Já rozeznává sebe v minulých inkarnacích, tyto zkušenosti interpretuje ve
vztahu ke svému současnému životu, a následně na ně reaguje například tak, že se snaží
vyřešit zablokované emoce z minulých životů a s pomocí andělů odpustit a vyléčit tak svůj
současný problém. Skrze takto narýsovaný sémiotický proces se zakládá nová, respektive
reformulovaná subjektivita člověka jakožto inkarnované duše.

5.2.

Tělo a nemoc jako symbolická řeč

„Sledujete-li nemoc, musíte sledovat nejen její příčiny, důsledky, projevy a povahu, ale
musíte sledovat také toho, kdo jí trpí, musíte sledovat celý jeho život, jeho způsob myšlení,
emoce, jež zažívá, slova, jež používá, lidi, kterými se obklopuje, prostředí, v němž žije. To
vše skládá dohromady nemoc. Je-li v tomto prostředí disharmonie, přijde (nemoc). Nemoc
je výslednicí těchto příčin, jež se protínají v pacientově těle, v jeho duši, v jeho srdci. Nemoc
je důsledkem nerovnováhy. Nerovnováha je důsledkem oddělení, a to na společenské, osobní
i kosmické úrovni. Tato nerovnováha je důsledkem duchovního oddělení od vlastního já,
vlastní podstaty těla a lidství. Právě proto, že vlastní já je tolik neomezené, nekončící a
neměnné, je oddělení od něj také oddělením od té nejzákladnější přirozenosti. Nejde o
přirozenost biologickou, to je pouze omezený pohled na hmotu. Je to oddělení od
prapůvodního já, které je Bůh. K tomu je třeba se navrátit, to je třeba znovu najít. Nacházet
sebe, uvnitř vlastního já, nacházet podstatu sebe, uvnitř vlastní osobnosti, jež je ohraničená,
zatímco já nemá žádných hranic, je klíčovou cestou ke zdraví. Proto je potřeba hledat
způsoby, jakým se odděluje já od osobnosti, jak duch vstupuje do hmoty a jak se jednota
rozbíjí do oddělenosti.“
(Poselství od kolektivu andělů, červen 2018)
Analýza konceptualizací těla, potažmo zdraví a nemoci, ve světech andělské spirituality by
vystačila na samostatný výzkum. Andělská spiritualita není jenom „náboženskou tradicí“,
ale do značné míry je to také tradice léčitelská.37 V andělské spiritualitě se tyto dva aspekty
prolínají do jedné, relativně ucelené praxe. V této části se zaměřím především na to, jak
37

Ačkoliv mnoho andělských praktiků se vyhýbá pozici léčitele, viz následující kapitola.
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souvisí konceptualizace těla v andělské spiritualitě s komunikačními procesy mezi lidským
a andělským.
V předchozí kapitole jsem popsal, jak se z člověka, jehož život je spjatý s délkou tělesného
života, mění na člověka/inkarnovanou duši, jež překračuje životnost fyzického těla.
Vytváření takové subjektivity v sobě ale obsahuje právě i specifické implikace, jakými tato
přeměna ovlivňuje pojetí těla. Tělo totiž je, a zároveň není součástí takto ustavené bytosti.
Člověk/inkarnovaná duše existuje i mimo hranice vytyčené fyzickým tělem. Zároveň je
s ním ale úzce spjatá specifickými způsoby.
Podle paní Křišťálové je právě nemoc těla jednou z hlavních příčin duchovního vzestupu:
„Jako krize to ale vypadá jenom z lidského úhlu pohledu. My víme, že jsou to hlubší věci –
jde o to, že máme začít žít vědomě, skrze duchovní podstatu, abychom se dostali k záměru té
naší inkarnace,“ zdůraznila mi při léčebné terapii. Tělu tak v některých případech lze
rozumět jako samostatnému komunikačnímu prostředku, kterým je směrem k člověku
komunikováno to, že musí změnit svůj život. (Řečeno jinak – nemoc je tak samostatným
komunikačním prostředkem, jímž je člověk vyzván k proměně vlastního života.)
Nemoc ovšem nemusí být vždy pouze zprávou, jež vyzývá k duchovnímu životu. Podle
mých informátorů ale vždy poukazuje na hlubší, duchovní příčiny, které leží za hranicemi
fyzické patologie nemoci. Podstatu těchto duchovních příčin líčí paní Křišťálová
následovně: „Já to vysvětluju tak jako zjednodušeně. My všichni jsme jenom shluk energie,
vědomí. A z toho shluku vede takový jako ocas – a to je čas. A na tom čase, na tom ocase
jsou takové uzlíky. To jsou ty traumata a bloky, které způsobují ty nemoci. Nebo taky jiné
problémy v životě. A vy, když je prožijete tady a teď vědomě, nacítíte ty svoje emoce, uvolníte
ty uzlíky a vyřešíte to.“38 Z toho vyplývá hned několik věcí. Zaprvé, nemoc je zde
konceptualizovaná nejenom prostřednictvím fyzického problému, ale jako jev, který stejně
tak zahrnuje psychické, emocionální nebo jiné problémy. Tyto problémy jsou tak pouze
určité symptomy onoho „uzlíku“. Léčení pak probíhá obdobně jako prostřednictvím regrese.
Je třeba příčinu problému najít, prožít a pokud se tímto způsobem uvolní onen „uzlík“, vyřeší
se i symptomy problému, které trápí klienta. Toto řešení tělesného problému tak svým

38

Příběhů vyléčení mají praktikové andělské spirituality mnoho. Paní Křišťálová mi jednou se smíchem líčila,
že měla takové období, že jí říkali „andělka oplodňovatelka“, kdy u svých klientek řešila neplodnost. Řekla
v této souvislosti ale i následující: „Jen pokud je duše připravená, tak se to tělo může vyléčit. Pokud ty lidi
odkážou přijmout ty příčiny a odpustit, projde mnou světlo a podaří se mi to vyléčit. Bůh je ke mně vede se
záměrem, abych jim pomohla počít. Nejdřív ale musí vyřešit ty příčiny.“
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způsobem požaduje, aby se „běžný“ člověk přeměnil na „člověka/inkarnovanou duši“ v tom
smyslu, že skrze tělo se objevují problémy, jejichž řešení je možné jen tehdy, když člověk
rozšíří pojetí svého já.
Podobný průběh léčení má ve své praxi standardně i paní Železná. Ta se na léčení fyzických
problémů zaměřuje ve své praxi intenzivněji. Popsala jeden ze svých případů následovně:
„Přišel za mnou klient, že má veliký problém s ramenem, že s ním nemůže hýbat a že mu
doktoři nepomáhají. Bylo to pravé rameno a pravá strana vždycky znamená budoucnost, tak
jsem věděla, že se z nějakého důvodu nechce posunout do budoucnosti. Tak jsem s ním
začala mluvit, a to se toho valilo… Ukázalo se, že mu taky umřel syn. To nedokázal přijmout,
nedokázal to překonat a žít dál. Tak jsem mu musela vysvětlit, že synovi je teď lépe a že je
šťastný. Teprve pak jsem mu to mohla energeticky ošetřit. Víte, co se ale stalo? Když se za
osm měsíců vrátil s tím, že rameno je v pořádku a může s ním hýbat, objevili se u něj také
jasnovidné schopnosti. Věděl třeba kdo volá, dřív, než se podíval na telefon. Začali ho
vyhledávat lidi, aby jim poradil… Čeká ho prostě ještě další poslání, to je jasné.“ Přestože
se v tomto případě nejedná o uzdravování zkušeností z minulého života, nemoc zde získává
rozměr symbolického jazyka. Ve výkladu paní Železné totiž pravá strana symbolizuje
budoucnost, ruka pak schopnost něco uchopit nebo naopak něco pustit. Léčení podobně jako
v případě regrese je možné, až když se nemoc uvede do náležitého kontextu.
Z toho vyplývá, že fyzické tělo je do určité míry součástí subjektivity člověka/inkarnované
duše; zejména v okamžicích, když jsou skrze tělo a jeho neduhy komunikovány významy a
poselství, které k vyléčení člověk musí pochopit. Na druhou stranu se ovšem fyzické tělo v
jiných aspektech součástí subjektivity člověka/inkarnované duše být nemusí, jak ukáží
následující pasáže.
Duchovní cesta paní Křišťálové byla v mnohém dramatická a nesnadná. Jeden z největších
přelomů v jejím vývoji ale byla výměna její duše. Zatímco její fyzické tělo zůstalo zde na
zemi stejné (alespoň částečně), došlo u ní k úplné výměně duše, jež se do tohoto těla
inkarnovala.39 Proces, který začal v roce 2007, popisuje následovně: „Bylo to v říjnu 2007 a
ta hlavní část se dokončila o čtyři měsíce později. Ta druhá duše se mnou pobývala již čtyři
měsíce před výměnou. Tím se jí tak jako povedlo přijmout všechny ty informace od staré
duše, ale zároveň jasně ovlivňovala tu starou duši. Asi po měsíci, jsem začala vnímat, že ke
mně přijdou velké změny, které potřebuj, které by ta stará duše nikdy nepodstoupila.“ Proces
39

O výměně duší mluví také Doreen Virtue (viz Virtue 2002).
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výměny duší se u paní Křišťálové dokončil na začátku nového roku 2008. Byla vedena
k tomu, aby pro tyto účely odešla meditovat do ústraní, na místo, které si i pro tyto účely
vyhlédla. Co se dělo, jakmile zahájila tento proces, popsala takto: „Nejdříve jsem byla
vedená k „odpuštění“ ze strany té staré duše, protože ta moje nová duše si na sebe vzala její
karmu, kterou musela očistit. Po tomto se moje mysl začala loučit se starou duší, Ta se
jmenovala Sára. Najednou jsem nad sebou cítila trychtýř zlatého světla. Sára se ode mně
oddělila, na fyzickém těle jsem ucítila jen závan na čele a začala stoupat do toho zlatého
světla. Já jsem tehdy hrozně brečela, jako kdyby mě opustila moje drahá přítelkyně.
Odcházela v doprovodu strážného anděla. Pak jsem ucítila, že se do mé blízkosti dostavil
nový anděl strážný. Hned na to přišly ty úzkosti a obavy – jak budu žít, když jsem teď někdo
jiný, co se bude dál dít? Hned jsem se je snažila odevzdat andělům a znova a znova jsem
říkala – děj se vůle Boží.“
Výměna duší byla ale složitější proces, který následně zahrnoval intenzivní práci sama na
sobě. Paní Křišťálová mi vyprávěla, jak probíhal proces ukotvování nové duše ve starém
těle: „Když jsem odcházela z toho místa, kde se to všechno dělo, hned mě to vedlo k čištění,
k odstranění démonických sil, které na té nové duši ještě byly. Do hodiny jsem cítila na
fyzickém těle bolest. V mysli se mi objevil obraz z minulého života – smrt oběšením.
Pročistila jsem to odpouštějící technikou. Druhý den u mě proběhlo přeprogramování
éterického těla, to je jako by ta vědomá mysl, a dál se odblokovaly všechny situace, co ta
nová duše prožila z minulých životů.“ Jako nově inkarnovaná duše zahájila paní Křišťálová
řadu změn ve svém životě. Přestěhovala se do Prahy, změnila partnera, opustila své úspěšné
podnikání a postupně se dostala k profesionálnímu praktikování andělské spirituality.
Přestože proces proběhl, ještě za pár let paní Křišťálová zjistila, že spolu s ní existuje ještě
„emocionální tělo“, která náleželo k duši Sáry, a které jí způsobuje řadu strachů a úzkostí,
kterým nerozuměla. Když propustila i „emocionální tělo“, zbavila se i těchto nepříjemných
emocí.
Výměny duše jsou relativně vzácný (setkal jsem se s ní pouze ještě u jedné z žaček paní
Železné)

fenomén,

zdůrazňují

nicméně

křehkost

spojení

mezi

subjektivitou

člověka/inkarnované duše a jeho tělem. Na jednu stranu tělo a duše nejsou tímtéž – duše
může z těla odejít a vejít do něj jiná. Na druhou stranu jsou úzce spojeny, což ilustruje příběh
Křišťálové i v tom, jak se zátěže nové duše okamžitě začaly projevovat i na jejím „starém“
fyzickém těle. Nemoc pak také může fungovat jako forma symbolických sdělení, kterými je
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praktikovi andělské spirituality sdělováno, jaké problémy z tohoto (nebo minulého života)
má dále řešit.
Tělo zde přitom není pojímané pouze ve smyslu fyzické hmoty, ale zahrnuje i různá další
„jemnohmotná těla“ jako tělo emocionální, jež se konceptualizuje jako soubor emocí
vázaných ke konkrétní inkarnaci, nebo „éterické tělo“, jež je jemnohmotným tělem, v němž
se odráží mentální vzorce individuálního člověka/inkarnované duše. S touto rozšířenou,
holistickou konceptualizací těla, která zahrnuje fyzickou, mentální i emocionální stránku se
v andělských spiritualitách (a řekl bych, že obecně i v New Age) operuje relativně běžně.

5.3.

Poslové Světla

„Jediná pomoc, kterou můžete nabídnou jinému je láska. To není žádná technologie, ale
prostor soucitu a přijetí. V takovém prostoru totiž sídlí Bůh. Otevírá-li člověk Bohu prostor,
je jeho poslem. Otevírámu-li své srdce, stává se jeho světlem.“
(Poselství od archanděla Uriela, červenec 2019)

Předchozí podkapitoly se zabývaly tím, jak se přeměňuje subjektivita člověka, který vstupuje
do světů andělské spirituality, a jak to může proměňovat jeho vztahování se k vlastnímu tělu.
Mezi klienty a profesionálními praktiky přitom neexistuje fundamentální rozdíl. Oba se
stávají subjektivitami člověka/inkarnované duše. Tato kapitola se ale zabývá tím, jaké úkoly
a poslání vyplývají z takto vytvořené subjektivity ve vztahu ke světu a k druhým.
Duše se totiž do tohoto života neinkarnuje bez cíle. Má cíl či poslání. Cílem může být prožít
určité životní zkušenosti, které si před svým vtělením naplánovala. Jedním z dalších důvodů,
jak tomu často je v případech polo/profesionálních praktiků andělské spirituality, je povolání
k pomoci druhým. Ta přitom může mít širokou škálu podob – mimo jiné i terapeutickou
práci s klienty. „Já to beru jako své poslání, kvůli tomu jsem se do tohoto těla narodila,“
řekla mi paní Ametystová v závěru rozhovoru o tom, jak pracuje se svými klienty. „Všechny
ty bolesti, které jsem v životě prožila, všechny ty zkušenosti, z toho já dneska při práci
čerpám. Nikdo mi nemůžu říct, nevíš, jaké to je. Vím. Díky tomu jim můžu pomoct.“
Jedním ze způsobů, jakým paní Ametystová rozumí sama sobě, svému aktuálnímu vtělení i
smyslu své inkarnace, je tak právě prostřednictvím pomoci druhým. Paní Ametystová podle
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svých slov vždycky pomáhala – pracovalo jako ošetřovatelka, či vyučovala děti se
speciálními potřebami. Duchovno jí během života několikrát zavolalo, ona jeho volání ale
přijala teprve, když onemocněla rakovinou. Jeden ze svých průlomových zážitků popisuje
takto: „Jak jsem ležela v té nemocnici v posteli, slyšela jsem je (anděly) jak mi říkají: – směj
se, směj se –. Já na ně skoro až křičela a volala jsem: - jak se mám smát, když mám takové
bolesti, že na ně ani morfium nezabírá –. Musela jsem pochopit, že mám změnit ty myšlenky.
Že se mám naučit být vděčná.“ Prostřednictvím nemoci nastoupila paní Ametystová na
duchovní cestu, která jí přivedla až k profesionální praxi.
„Já jsem si vždycky říkala, že nikdy nebudu vykládat karty a prostě mě to do toho tak
natlačilo, že dneska se tomu už musím jen smát. Jak se to říká? Předlož Bohu své plány a
záměry a on se ti vysměje. Já jsem si kolikrát ze začátku říkala: – proč já, proč já to musím
dělat a poslouchat právě já? A andělé říkali: - a proč ne ty, proč bys to neměla dělat ty? A
tak jsem začala všechny ty zkušenosti přijímat a být za ně vděčná. Protože i ti klienti mi
vždycky ukážou něco ze mě samotné,“ vyprávěla mi dál o svém poslání paní Ametystová.
To je přitom skutečným povoláním, neboť se pro něj nerozhodla jen o vlastní vůli. Paní
Ametystová přitom není ve svých výpovědích jediná. S představou poslání pomáhat jako
důvodu, kvůli kterému se jejich duše před zrozením rozhodla inkarnovat, jsem se setkal u
všech profesionálních praktiků andělské spirituality, s nimiž jsem byl v kontaktu.
Pomoc, jež poskytují, má ale specifické podoby. Paní Ametystová tak způsob práce se svými
klienty popsala následovně: „Jenom se tomu otevřu a nechám ty průvodce, anděly, aby
přišli, když je třeba, a mohli skrze mě pracovat tím způsobem, jaký je potřeba. Nevím, kdy a
co přijde, jenom vím, že přijde to, co přijít má.“ Pomoc tak neposkytují praktikové andělské
spirituality ze sebe, ale spíše skrze sebe. Úkolem paní Ametystové při práci s klienty je tak
otevřít takovou komunikaci, v níž získají prostor i jiné subjektivity, které následně skrze
léčitelku působí a které reagují na žádost o pomoc, o níž je klienty žádána.
„Andělé mi totiž ty lidi sami přivádějí,“ řekla mi později k tomu, jaké klienty ve své praxi
mívá. Pomoc ze strany praktiků je tak do určité míry neosobní. To konkrétní individuální
v terapeutických sezeních nebo při energetických léčbách poskytují andělé skrze praktiky. I
proto, paní Ametystová zdůrazňuje, že poselství, které praktikové dostávají se nesmí měnit:
„To taky dělají lidi, kteří s tím začínají. Já jsem to dělala taky. Ty poselství se nesmí pitvat.
Já jsem si na začátku říkala: - tohle jim nemůžeš říct, to nedává smysl. Ale vám to smysl
dávat nemusí, ono to bude dávat smysl těm konkrétním lidem, pro které je to určené.“ Role
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andělského praktika je tak skutečně být médiem, kanálem, skrze nějž jiné subjektivity
odpovídají a reagují na potřeby a žádosti jednotlivých lidských klientů. 40 Vlastní aktivita,
zpřítomňování vlastního já, je tak až do určité míry nebezpečné nebo matoucí.
To ostatně tvrdí i paní Křišťálová. Na začátku své praxe se intenzivně zabývala léčením
fyzických problémů a nemocí těla. Pak ale Boha požádala, aby jí už podobné případy
neposílal, protože nechtěla být považovaná za léčitelku: „Ti lidi, ti klienti, kteří ke mně
přicházeli, ke mně až vzhlíželi. A to jejich zbožštění mi vůbec nebylo příjemné, protože to je
zase o egu, ne o té podstatě. Ty duchovní tituly, ty guruové, vůdci, to je totiž silná manipulace
ega. Víte, kolik já už jsem viděla duchovních lidí, kteří si už před lety třeba otvírali meditační
centra a dneska jsou z nich trosky? A tak jsem si tehdy požádala nahoru, aby mě ukotvili
v pokoře a vděku. A dodneška se v tom držím,“ řekla mi paní Křišťálová. Léčení je podle ní
totiž další závislý stav. Cílem jejího snažení je totiž vést své klienty tak, aby vyléčili sami
sebe prostřednictvím pochopení příčin svých problémů – to obvykle zahrnuje nějaký způsob
přeměny vlastního já, jak ilustruje předchozí podkapitola.
Když jsem se jí ptal, jak by popsala svůj úkol a své poslání, řekla mi paní Křišťálová po
dlouhé odmlce následující: „Jádro mého poslání je být ten, kdo posvítí, vyzvedne z nevědomí
do vědomí a dá návod, jak z toho ven. Ale nepřebírám za ty lidi odpovědnost. Já jsem posel
Boha, posel světla. Všechno je na těch lidech, je to jejich svobodná volba. Já jen ukážu jak.“
Být poslem světla, poslem Božím tak do určité míry znamená odstoupit od sebe sama a
prostřednictvím sebe sama dát prostor jiným subjektivitám. Paní Křišťálová je tak při
různých problémech svých klientů vedena k předávání poselství, výkladům karet, vedeným
meditacím či energetickému léčení. Jakou pomoc ale klienti získají, to na jejím rozhodnutí
nezáleží. Ona se stává jen prostředkem, skrze níž se tato pomoc odehrává. Její oblíbená
mantra – Děj se vůle Tvá – je tak skutečným jádrem jejího poslání.

40

Tímto kanálem přitom nemusí nevyhnutelně být jenom člověk. Pejsek paní Křišťálové je podle ní také
kanálem andělských energií: „Ona není pes,“ vysvětlovala mi, zatímco jsem si hrál s její zlatě zbarvenou
fenkou. „Často chodí skrze ni právě archandělské energie, které mi pomáhají při terapiích, nebo mě samotné.
To je prostě anděl v psím tělem… Ona dokáže být pes, to je jasné, ale s lidmi… Jednou jsem léčila holčičku,
která měla jít na operaci. A ona k ní pořád mermomocí chtěla jít. Tak jsem jí pustila a ona na ní dala tlapku a
deset, patnáct minut tam nehybně ležela a pracovala se mnou s energiemi.“.
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5.4.

Shrnutí

Tato kapitola se zabývala způsoby, jakým jednotlivé komunikační akty, v nichž se
prostřednictvím technik popsaných v předcházející kapitole, v andělské spiritualitě přetváří
subjektivita člověka. Ten prostřednictvím nahlížení svých minulých životu rozrušuje spojení
mezi vlastní subjektivitou a smrtelností fyzického těla. Stává se tak člověkem/inkarnovanou
duší, který/á se inkarnuje do mnoha různých těl. Důsledkem nové subjektivity je tak i jiné
nazírání problémů aktuální inkarnaci, přičemž nová subjektivita dovoluje tyto problémy řešit
novými způsoby a v nových horizontech. Vztah k vlastnímu tělu se tím ale do určité míry
komplikuje. Tělo není neoddělitelnou součástí subjektivity člověka/inkarnované duše, neboť
duše se může měnit i během jednoho života. Na druhou stranu s ním zároveň úzce souvisí.
Nemoci tak mohou být zažívány i jako důsledky (bloky) z minulých životů – jinými slovy,
subjektivita člověka/inkarnované duše se může projevovat i prostřednictvím aktuálního
fyzického těla. Nemoc také může fungovat jako určitý komunikační prostředek, jímž je
praktikovi sdělováno, co má ve svém životě vyřešit. Tělo přitom není v andělské spiritualitě
rámováno pouze jako tělo fyzické, zahrnuje ale i další aspekty jako jsou emoce nebo
myšlenky.
Subjektivita profesionálních praktiků andělské spirituality není fundamentálně odlišná od
jejich klientů. Jejich duše se ale často inkarnovaly do tohoto těla za účelem pomoci ostatním.
Tato pomoc má přitom specifickou povahu – praktikové nepůsobí přímo, jejich cílem je
spíše různými způsoby otevřít prostor, v němž mohou pracovat i další subjektivity, jako jsou
například andělé, a může dojít k proměně subjektivity klienta.
Následující kapitola se zabývá jinými než lidskými subjektivitami, které se v andělské
spiritualitě objevují.

61

6. Oživený svět
Šestá kapitola pokračuje ve snaze páté kapitoly objasnit některé z podob subjektivit, které
vznikají skrze specifické komunikační procesy v andělské spiritualitě. Tato kapitola se
zaměří na analýzu subjektivit jiných bytostí, kteří nedisponují lidským tělem – jde zejména
o zesnulé duše, temné bytosti a anděly.41, 42

6.1.

Zesnulé duše

„Vaši milovaní vás nikdy neopouští. Přestože opouští tento svět, aby mohly překonat jeho
pouta, dohlíží na vás a slyší váš hlas, když k nim promlouváte. Nikdy nejste sami. Jste
obklopeni kruhem lásky, jehož jste součástí.“
(Poselství od archanděl Rafaela, červen 2018)

Duše zesnulých lidí patří k častým frekventantům ve světech andělské spirituality, mimo
jiné i díky otevřenosti komunikačního prostoru jasnozření (viz podkapitola 4.4), která
dovoluje vznik i jiných než andělských subjektivit.
Intenzivní kontakt se zesnulými má například paní Akvamarínová, pro kterou jsou mrtvé
duše těmi nejoblíbenějšími partnery pro předávání sdělení prostřednictvím automatického
písma. Přesto jí dlouho trvalo, než skutečně uvěřila, že je schopná s mrtvými dušemi navázat
kontakt, a bylo to předmětem dlouhého vyjednávání, než si svou schopností s nimi hovořit
byla jistá: „Pořád jsem si to musela ověřovat. Ptala jsem se, jestli ta mrtvá duše nosila tohle
to, nebo měla ráda něco jiného. Odpovědi z těch poselství mi vždycky potvrdili ty jejich
příbuzní, pro které jsem to psaní dělala.“ Mrtvé duše má paní Akvamarínová ráda i proto,
že podle ní předávají osobnější poselství než například andělé. V jejich poselstvích je tak
podle paní Akvamarínové stále znát jejich osobnost. Je v nich podle ní stále znát humor i

41

Stojí za povšimnutí, které subjektivity, které se mi naopak vystopovat nepodařilo. Jednou z nich je například
i Matka Země. Přestože jde o zásadního aktéra v andělských spiritualitách – jedním z nejzákladnějších praktik
je uzemňování, skrze nějž se člověk propojuje se Zemí a vtahuje zemskou energii do svých čaker -, Země
nezískává svou subjektivitu. Neexistuje zde očekávání její odpovědi či reakce, naopak se tak spíše mění na
objekt. Praktikové se na ní obrací ve smyslu komunikace jen vzácně (respektive já jsem to v terénu
nezpozoroval).
42
Naopak subjektivity, které jsem očekával, a v terénu je přitom nezpozoroval, byly víly či různé formy
elementárních či přírodních bytostí.
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styl fyzické inkarnace. Komunikovala tak například s duší Jana Wericha, který byl, i podle
jejích slov, i po smrti velkým šprýmařem.
To, že mrtvé duše komunikují způsobem, z něhož je znát jejich individualita i to, kým byli
za života mění i způsob, jak se paní Akvamarínová dívá na sebe sama i svou vlastní
subjektivitu: „Ještě velkou výhodu tahle duchovní cesta má. Od té doby, kdy jsem se tímhle
začala zabývat, přestala jsem se bát smrti. Vím totiž, že i když někoho ztratím fyzicky, tak si
s ním můžu kdykoliv pokecat a kolikrát častěji, než když žil.“
Ztráta fyzického těla tak neznamená konec existence určité subjektivity mimo jiné právě
proto, že prostřednictvím různých způsobů jasnozření je subjektivita zemřelých stále
ustavována. Touto cestou tak mohou ve světech andělské spirituality mrtví stále existovat.
Lze tak uvažovat, že tělo formuje subjektivitu jen do té míry, do jaké umožňuje vstupovat
do komunikačních procesů. Existují-li tyto způsoby, které překračují fyzické tělo, přestává
tělo být pro vytváření subjektivity ústředním prvkem. Zároveň to znamená, že hranice mezi
„lidským“ člověkem/inkarnovanou duší a „nelidským“ zesnulým neexistuje, nebo je do
určité míry rozmazaná. Jediný rozdíl mezi člověkem/inkarnovanou duší a zesnulou duší,
nikoliv fundamentální rozdíl v subjektivitách.
Kontakt s mrtvými tak transformuje vlastní subjektivitu praktika podobným způsobem jako
regrese do minulých životů. Tato nová subjektivita má přitom přímé důsledky i proto, jak
člověk nazírá vztahy s ostatními lidmi (fyzicky vtělenými). Paní Akvamarínová to popisuje
následovně: „Můj tatínek si myslí, že jsem čarodějnice, blázním s padlými anděly.
Komunikace je mezi námi v podstatě nulová. Utěšuje mě to, že všechno, o čem s ním nemůžu
mluvit teď, tak si s ním můžu promluvit, až odejde. Taky vím, že ty vztahy s ním nemusím
dořešit teď. Prostě to přijde po té smrti.“
Specifickými případy, v nichž se odehrává komunikace s mrtvými dušemi jsou případy
odvádění duší. S těmi jsem se setkal v praxi u všech mých informátorů, kteří andělskou
spiritualitu praktikují profesionálně.43 Běžně s tím pracuje i paní Ametystová. Když mi ale
vyprávěla o případech, kdy z nějakého místa (obvykle pozemku či domu, na němž někdo
zemřel, nebo tam byl hřbitov či pohřebiště) odváděla zesnulou duši, poznamenala důležitou
43

Ovšem i paní Akvamarínová, která nepraktikuje profesionálně mi vyprávěla, jak se podílela na odvádění
duše: „Dvouletý chlapeček vůbec nespal. Zjistilo se, že u něj jsou tři duši, přičemž ta jedna – to byl sedmiletý
kluk, František – ho nenechává vůbec spát, takže když jsem na to přišla, zavolala jsem Františka, že musí
Pavlíka nechat spát a Františka jsme odvedli s jeho rodičema. A jakmile jsme je odvedli, dvouletý chlapeček
spal celou noc.“
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věc: „Pokud těm lidem ten mrtvý duch ubližuje, je to proto, že s ním nemají něco vyřešené,
že s ním mají tu vazbu, která těm duchům otvírá prostor. Abyste mohli takového ducha
odvést, musíte se nejprve podívat do toho minulého života, zjistit, jakou tam s ním mají
vazbu. Teprve pak je možné je dovést do světla. Ale to jde právě jenom tou láskou a skrze
světlo.“

6.2.

Temné bytosti

„Temnota neexistuje. Jediné, čím bytosti mohou trpět, je nepochopení a neuvědomění. To je
ale vše součást cesty, jíž všechny bytosti kráčí ke svému Zdroji. Není třeba se bát, protože
strach pouze otevírá dveře bytostem, jež jsou hluboko v nepochopení Božího řádu. Jediné,
co je třeba, aby člověk udělal, je požádat o očištění od nepochopení a nevědomí, svého i
cizího. Tak se může každý úspěšně zbavit vlivu temnoty, která nemá žádnou moc, pokud jí
člověk tuto moc sám nepředá. Amen.“
(Poselství od archanděla Michaela, červen 2019)

Další specifickou subjektivitou, která se ve světech andělské spirituality objevuje, jsou
personifikované podoby temnoty či temných bytostí. Setkání s nimi nejsou ale nikterak
častá. Za příklad lze uvést příběh paní Křišťálové z podkapitoly 4.4, v nichž se utkala v boji
s temnými bytostmi. Rozhodně to ale nebyla jediná příležitost, při níž s nimi bojovala.
I z tohoto důvodu paní Křišťálová také před přenosem žádá o ochranu archanděla Michaela.
Tímto způsobem je tak relativně efektivně znemožněno, aby temné bytosti vstoupili do
komunikačního prostoru jasnozření a v důsledku je tak relativně velmi vzácné, aby se tyto
subjektivity ve světech andělských informátorů objevovali. Situaci vysvětlila ještě jinak paní
Ametystová: „Je zajímavé, že všichni, co začínají s duchovní cestou, se ze začátku hrozně
báli, že když se otevřou té lásce a andělům, že s tím můžou přijít i ty negativní věci. Když se
ale pracuje jenom s tím světlem a láskou, tak to zlo nebo černá magie nemají šanci sem
vniknout.“
Není to tedy tak, že by temné bytosti neexistovaly – praktici se s nimi setkávají například,
když od nich čistí své klienty. Jejich subjektivita může potenciálně vzniknout úplně stejným
způsobem jako subjektivita andělů či mrtvých duší. V prostoru komunikace, který je
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ustavován skrze jasnozření, je jim to ale aktivně znemožňováno.
Zároveň ale platí i to, že „zlo“ ovšem není nutně v opozici ke světlu, což naznačuje právě i
paní Ametystová, pro níž temnota je v podstatě jenom nepochopením nebo uzavřením se
lásce. Zlo tak není ničím samo o sobě, je jenom světlem v inverzi. Je zvláštním způsobem
jeho součástí. Cesta ke světlu tak ani bez temnoty není možná, jak to líčí paní Křišťálová:
„Všechno má svůj význam. Neexistuje špatně, neděláme chyby. Všechno to jsou zkušenosti,
které jsme potřebovali. My jsme i při tom plánování cesty duše před vtělením prosili i ty
temné bytosti, aby nám bránili, abychom se mohli učit, abychom měli možnost udělat s nimi
tu zkušenost. Máme ale vždy možnost se z těch smluv, který jsme s nimi uzavřeli, vyvázat,“
vysvětlila mi po jedné pro mě emočně intenzivní meditaci paní Křišťálová. Temné bytosti
nejsou tak rozuměny jako nějaká opoziční síla, spíše jsou aspektem, který vyžaduje péči,
pozornost a řešení.
Její tvrzení také poukazuje na to, čeho si všímá i paní Ametystová v souvislosti s mrtvými
dušemi. Pokud ne-lidské subjektivity člověku ubližují, je to proto, že je s nimi nějakým
způsobem spojený. Pokud toto spojení neexistuje, respektive jim není otevřen komunikační
prostor, nemají nad člověkem žádnou moc. To lze taky interpretovat v souvislosti
s nezadatelnou svobodnou vůlí jako charakteristikou lidské subjektivity. Temné bytosti
mohou do lidského života (podobně jako andělé) zasáhnout jen tehdy, pokud jim to člověk
nějakým způsobem dovolí nebo s nimi vstoupí do komunikačního prostoru.

6.3.

Andělé

„…Přesto ale je pomoc a podpora v tomto procesu na této cestě vědomí všudypřítomná.
Můžete jí nazývat anděl, ale mezi Boží vůlí k lásce a anděly je tak málo rozdílů, že na tom
nezáleží. Jsou to útržky Boží lásky. Oni sami kráčí k Bohu, ale jdou jinou cestou, stávají se
jedním s Bohem prostřednictvím nejhlubšího prožívání Jeho/Její Přítomnosti. Tím, že
prožívají nejhlubší principu Bezpodmínečné lásku, Přijetí, Něhy a Podpory poznávají kvalitu
Božích Principů a navrací se tak do jednoty s Bohem.“
(zdroj poselství neznámý, duben 2018)
Předchozí pasáže relativně extenzivně popisují techniky, jež se ve světech andělské
spirituality praktikují, i pestrou škálu subjektivit, jež díky nim vznikají. O povaze andělů se
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v nich čtenář ale dočte vlastně jen implicitně. To vlastně není tak úplně náhoda – zdá se to
být součástí samotného charakteru andělů. Jsou všudypřítomní, pomáhají těm, kdo o to
požádají, ale sami zůstávají vlastně neviděni. Subjektivita andělů je přitom rozhodně odlišná,
než jakou nabývají inkarnované duše.
Přestože jsem se na anděly znovu a znovu ptal svých informátorů, dozvídal jsem se o nich
spíše z kontextu – z jejich skutků, způsobů práce, či jejich projevů. Zdá se mi to jako jeden
z paradoxů andělské spirituality. Ústřední postava anděla, bytosti, jež zprostředkovává Boží
pomoc, je paradoxně možná tou nejsamozřejmější a do určité míry nejopomíjenější součástí
těchto spiritualit – jako by šlo o sloup ve středu domu, který tam stojí tak dlouho, že už se
stal téměř neviditelným pro všechny, kteří se v domě často pohybují. O andělech jsem se
proto dozvídal spíše postupně a mnohé informace jsem spíš vytušil, než že by se mi je dařilo
získávat explicitně.
K hlavním charakteristikám andělů patří to, že andělé jsou bezvýhradně dobří, nesobečtí a
mají na srdci vždy jen dobro svého svěřence. Právě to je smyslem jejich existence, jak tvrdí
Virtue: „Andělé mají neomezený čas, energii i zdroje. Je jejich svatou ctí pomáhat Vám
jakýmkoliv způsobem, který vám přinese mír. Můžete je žádat o pomoc tak často, jak
potřebujete beze strachu, že byste je vyčerpali.“ Subjektivita andělů je v tomto směru od
lidí/inkarnovaných duší jiná – přestože lidé/inkarnované duše nejsou svázaní fyzickým
tělem, čas a prostor je pro ně stále relevantní proměnou. Jejich moc a schopnosti jsou také
omezené. Do určité míry tu ale existuje podobnost. Smyslem andělské existence je pomáhat.
Totéž ale platí i pro lidské posly světla, byť se forma pomoci mírně liší.
Na to poukázala při jednom rozhovoru paní Achátová, když mi odpovídala na otázku, co pro
ni jsou andělé: „Andělé jsou takové jako Boží ruce. Konají vůli toho Zdroje, vedou nás ke
Světlu a snaží se nám zprostředkovat tu praktickou pomoc, abychom mohli kráčet po
duchovní cestě tady na zemi, když tu máme i ty problémy jako nemoci, rozbité auto nebo
hádku s manželem.“ Andělé na rozdíl od poslů světla svým působením přímo ovlivňují
fyzický svět, řeší konkrétní problémy, zatímco praktikové andělské spirituality spíše
nechávají anděly (potažmo další bytosti) působit skrze sebe. Oba ale svým působením
naplňují Boží vůli.
Dalším aspektem je i to, že každý člověk má alespoň jednoho svého anděla. Andělských
průvodců má přitom člověk obvykle mnohem víc. To tvrdí i Doreen Virtue (Virtue 2014,
s. 3). A potvrdila mi to i paní Ametystová: „Všichni máme anděla strážného, který je s námi.
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Radí nám, vede nás, je tu prostě pro nás. Problém je, že lidé jejich rady neslyší kvůli vlastní
neuspořádané mysli.“ Vyzývá proto každého, aby se s každou otázkou, se kterou si neumí
poradit, obrátil na své anděly. Někteří andělé s člověkem zůstávají po celý život, jiní andělé
jsou s člověkem po omezenou dobu, jak tomu bylo v případě andělů, kteří provázeli starou
duši paní Křišťálové.
Pico della Mirandola v textu o důstojnosti člověka zmíněném v první kapitole říká, že andělé
na rozdíl od lidí nemají svobodnou vůli. Právě to je podle něj zdroj výjimečnosti člověka
(Mirandola 1998). Zdá se ovšem, že to je poněkud zjednodušující popis andělské
subjektivity. Není to tak, že by andělé neměli vlastní vůli, spíše je jejich vůle totožná s vůlí
Boží.

Otázka individuality andělů, jakožto vymezených, konkrétních bytostí také není téma bez
určitých kontroverzí. Přestože jméno osobního strážného anděla je tématem, které
nepřestává lidi fascinovat. Patří to také k látce z některého z úvodních kurzů ve škole paní
Železné. Ta tvrdí, že znát jméno svého anděla je klíčovým krokem, díky kterému s ním lze
spolupracovat: „Abyste mohli dobře spolupracovat se svým strážným andělem je potřeba
vědět, jak se jmenuje. Andělská jména vždycky končí na -as nebo -us. Andělé vám pak
vždycky stojí za pravým ramenem, aby vám dávali ty odpovědi, které pak dostáváte
prostřednictvím intuice nebo jako vize.“ Podle paní Železné tak jméno umožňuje lepší
spojení s konkrétním andělem. Lze tak říct, že prostřednictvím jména lze lépe vymezit
subjektivitu konkrétního anděla.
S tím ale paní Křišťálová ostře nesouhlasí. O andělských jménech mi vyprávěla následující
historku: „Poprvé, když jsem psala článek do jednoho ezoterického časopisu, tak mě
požádali, abych napsala článek o tom, jak znát jméno svého anděla… Tak jsem začala
zjišťovat ze Zdroje, jak se ptát na to jméno. Pak říkám mému anděli strážnému – prosím tě,
proč mě nikdy nenapadlo zeptat se, jak se jmenuješ? A on odpověděl – jména ale nejsou
důležitá. Žádná jména spojení neukotvují.“ Pro paní Křišťálovou, respektive podle jejích
andělů, to tak není jméno, která pomáhá vymezit individualitu andělů, ale čistota spojení –
míra, v níž se člověk dokáže účastnit komunikačního prostoru jasnozření a dalších technik
– je rozhodující pro to, jak dobře s anděly dokáže člověk spolupracovat.
K rozhovoru na téma andělských jmen pak paní Křišťálová ještě dodala důležitou poznámku
o podobě andělů: „Mně se jako postavy s křídly andělé vyobrazovali, dokud jsem neměla tu
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stoprocentní víru v jejich existenci. Viděla jsem člověka – a aha, měl křídla, tak jsem věděla,
že je to anděl. Jakmile se ale ve mně ta víra a důvěra v bytosti světla plně ukotvila, už je
takhle nevídám. Od té doby nemají tvar, pohlaví, nic lidského. Je to jako sloup světla, bytí,
které má schopnost komunikovat se mnou v mém jazyce.“ Podobnou zkušenost jsem udělal
i já sám. Když jsem poprvé začal experimentovat s jasnozřením, dostával jsem obrazy postav
s křídly obklopenými světlem. Postupem času obrazy zmizely a dostavil se místo nich pocit,
jako bych stál v blízkosti určité majestátní, něžné nebo klidné a laskavé přítomnosti. Ten
pocit byl přitom jen obtížně popsatelný, protože v něm byly v jediné sekundě obsažené celé
odstavce o podstatě bytosti, jež se rozhodla objevit. Když se člověk opravdu naplno otevře
možnosti zažít takovou přítomnost, podoba s andělskými křídly se zdá být jen plochým
lidským zjednodušení. Také se mi jako paní Křišťálové tudíž zdá, že jména jsou v tomto
směru jen zdvořilostí, jíž vycházejí andělé lidem vstříc.
Individualita andělů je tak složitější otázka, než by se na první pohled zdálo. Může totiž
poukazovat na střet mezi andělskou subjektivitou a způsobem, jež je tato subjektivita
některými lidskými praktiky zažívána a pro potřeby tohoto zažívání vymezována (ať už jde
o jméno či formu, v níž se anděl zjevuje).
Zcela samostatnou kategorií jsou v tomto směru archandělé. Ty naopak mají velmi jasnou,
distinktivní přítomnost, atributy i pojmenování. Archandělé přitom nejsou bytosti omezené
fyzickým časem a prostorem, mohou být kdekoliv, kdykoliv, stačí je zavolat, jak tvrdí
Doreen Virtue (Virtue 2014, s. 10–14). Mohou být u mnoha lidí zároveň. Neexistuje přitom
záležitost příliš malá nebo příliš velká, aby s ní nemohli pomoci. V terénu jsem se potkal
s tímtéž – archandělé byli voláni, jak k případům léčení závažné nemoci, tak při žádostech
o vyčištění prostoru od negativních energií při pravidelném úklidu. Archanděly přitom lze
zavolat stejným způsobem jako ostatní anděly – oslovením nahlas či pouze v myšlenkách.
Postavení archandělů vysvětluje i paní Železná: „Archandělé to jsou takoví andělští šéfové.
Když se proto potřebujete s něčím obrátit na anděly a andělé na to nestačí, obrátí se na
archanděly. Když ti potřebují povolení zasáhnout obrátí se na Otce Hospodina. Proto, když
budete žádat rovnou Boha, vždycky se to dozví i andělé.“ Tímto způsobem vysvětluje
hierarchii vztahů mezi Bohem, anděly a archanděly. Nejvyšší autoritu má v tomto směru
všudypřítomný Bůh, který svou vůli předává svým andělům, kteří na jeho pokyn konají.
Takové líčení ale poukazuje také na to, že andělé, archandělé a Bůh nejsou tímtéž ve smyslu
odlišných vyjádření jedné subjektivity.
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Přestože Virtue vypočítáví ve svých knihách celou řadu archandělů, já jsem se v terénu
setkal zejména se třemi (Virtue 2014, s. 10). První z nich, archanděl Michael, patří k
„nejvytíženějším“ archandělům, protože podle mých zkušeností je volán nejčastěji. (Ostatně
se objevuje i v řadě citací z terénu v tomto textu.) Jeho úkolem je totiž očišťovat veškerou
negativitu a má moc rozpouštět temnotu. Z tohoto důvodu je volán k odstraňování karmy,
čištění energií, odstraňování negativních bytostí či pro potřeby všeobecné ochrany. Často se
vizualizuje zejména ve vedených meditacích prostřednictvím safírové barvy. Archanděl
Rafael pak pomáhá především při různých terapiích a energetickém léčení, při kterých se
jako Boží léčitel volá jako pomocník při samotné léčbě či za účelem vedení při hledání
příčiny fyzického onemocnění. Jeho barva má přitom být smaragdová.
Já osobně jsem cítil velkou blízkost k archandělu Gabrielovi, jehož poselství jsem zapisoval
s pomocí intuitivního písma. Ten je patronem dětí, těhotných žen (podle Bible to byl Gabriel,
který zvěstoval narození Páně), ale má také moc nad veškerou komunikací a tvůrčím
vyjadřováním.44 Jeho barva má být bronzová, ale setkal jsem také s tvrzením, že jeho barva
je krémově bílá. Jiní archandělé (jako například Uriel nebo Chamuel) tak pevné vymezení
nemají a ani nejsou voláni tak často.
Informace o archandělech jsou především součástí učení andělské spirituality; praktikové se
je tak učí z knih, skript i sdílením zážitků zkušenějších praktiků. Na druhou stranu jejich
vymezení, atributy i formy ožívají i v další komunikaci s archanděly, ať už jde o vedené
meditace, modlitby nebo následně o jasnozřivé zkušenosti. Do určité míry tak lze říct, že
tímto způsobem se tyto preskribované podoby a vymezení archandělů stávají součástí jejich
subjektivity skrze strukturování komunikačních procesů, jež zakládají jejich subjektivity.
Sami andělé jsou pak v každodennosti lidí/inkarnovaných duší pevně přítomni, a to nejen
jako spolupracovníci například při profesionálních terapiích, ale také jako blízcí. „Je to už
pak taková součást života. Když jdu třeba na nákup a zapomenu si peněženku, už slyším
andílky, jak mě hned zavolají zpět – potřebuješ peněženku,“ řekla mi při rozhovoru paní
Akvamarínová jako příklad toho, jak běžně jí andělé pomáhají i v těch nejbanálnějších
věcech.
Pro paní Akvamarínovou je tak kontakt s anděly a dalšími bytostmi součástí všedního dne.
Každé ráno tak vstává před pátou, dokud je ještě v domě klid, udělá si kávu a na své zahrádce
44

Tuším, že Gabriel je taktéž archanděl, který dozírá nad antropology, kteří se snaží najít společný jazyk mezi
dvěma odlišnými světy či kulturami.
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se napojí na své duchovní průvodce. Ti jí radí, předávají poselství, nebo s ní „jednoduše“
jsou, jako by šlo o přátele, se kterými pobývá jen pro radost z jejich přítomnosti: „Když mám
špatný den a potřebuji je, tak vždycky prosím – kluci, přijďte, potřebuji vás cítit. A oni
přijdou a najednou – to je prostě taková síla.“
„Je to prostě krásný svět,“ shrnula mi paní Akvamarínová své pocity, zatímco jí oči zářily
vděčností. „Mít pořád někoho na pomoc, na ochranu, na pokec. Když třeba jedu autem, tak
se mnou mluví, aby mi dělali společnost. Mám díky tomu tu jistotu, že by mě nikdy nenechali
v bryndě. Žádám je přitom o pomoc se vším – když si třeba vnoučata hrají na zahradě bez
dozoru, tak hned poprosím anděly o jejich ochranu a jsem v klidu.“
Andělská přítomnost, potažmo jejich subjektivita jako bezvýhradně dobrých, láskyplných
bytostí, tak proměňuje každodennost praktiků andělské spirituality. Staví jeho vlastní
subjektivitu do středu celé sítě vztahů, které jsou založeny na lásce, podpoře a ochotě pomoci
v každém okamžiku života člověka/inkarnované duše. Takto vytvořené ekologii subjektivit
lze rozumět jako jednomu ze zdrojů přitažlivosti andělské spirituality.

6.4.

Shrnutí

Tato kapitola se analyzuje další subjektivity, které vznikají prostřednictvím komunikačních
procesů v andělské spiritualitě. Mezi nimi identifikuje tři nejvýraznější – zesnulé duše,
temné bytosti a anděly. Kontakt se zesnulými dušemi je častým jevem ve světech andělské
spirituality. Duše zesnulých ale nemají

fundamentálně jinou subjektivitu než

lidí/inkarnované duše; narušuje se tak distinkce mezi lidskými a ne-lidskými subjektivitami.
Temné bytosti nemívají obvykle jasnou individualitu a nejsou nevyhnutelně v opozici
k lidem/inkarnovaným duším nebo andělům. Zasáhnout ale do života lidí/inkarnovaných
duší mohou jenom tehdy, pokud je jim to nějakým způsobem dovoleno. To vyplývá
z jednoho z atributů subjektivity člověka/inkarnované duše – jeho nezadatelné svobodné
vůle.
Sami andělé jsou pak subjektivitou, která není omezena časem ani prostorem. Jejich hlavní
charakteristikou je jejich bezvýhradná podpora jejich svěřence a soulad s Boží vůlí.
Individualita andělů je proměnlivá stejně jako jejich forma, jejich každodenní přítomnost je
ale jedním ze základních zdrojů přesvědčivosti andělské spirituality.
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7. Limity a přínosy relační ontologie
Každý výzkum (a každý výzkumník) si z různých důvodů volí svou analytickou perspektivu.
Jednou z hlavních ambicí tohoto projektu bylo pokusit se dívat na andělskou spiritualitu
prostřednictvím perspektivy, jež by mi umožnila nahlížet lidi a anděly jako stejně významné,
byť v mnoha aspektech odlišné aktéry, kteří tuto spiritualitu vytvářejí. Přístupem, který mi
toto měl umožnit, byla právě relační ontologie za použití nástrojů sémiotické analýzy. Tento
přístup ovšem má své limity, přínosy a rizika. Jejich reflexí se zabývá tento krátký doslov.
Limitů má relační ontologie mnoho. Jeden z nejvýraznějších nedostatků této perspektivy je
i to, že neposkytuje konceptuální nástroje, které by dovolovaly analyzovat genealogie forem,
v nichž andělé vystupují. Přestože jsou zde totiž andělé líčeni jako živoucí subjekty, jejich
podoba je zároveň mocným kulturním obrazem. Tento rozměr andělů je přitom přítomen i
v terénu – to lze vidět na andělských kartách i v podobách, jakým praktikové andělské
spirituality vidí anděly ve svých jasnozřivých vizích. I jen velmi zběžný průlet historií
andělské ikonografie totiž ukáže, že andělé se zdaleka ne vždy zobrazovali jako lidé
s krásnou tváří a bílými křídly. Zároveň lze najít zajímavé paralely mezi staršími podobami
andělů a jejich aktuálními formami v andělské spiritualitě. Například modrou jako
Michaelův atribut lze nalézt i na mnoha jeho historických vyobrazení (uveďme příklad
modrého Michaelova kyrysu na obrazu Pád vzdorných andělů z od Luca Giordana ze 17.
století.) Genealogie forem zjevení nebo podobné náboženské zkušenosti přitom může přinést
zásadní porozumění jejich sociální dynamice, jak to na příkladu zjevení Panny Marie v
Medžugorje ukazuje Claverie (Claverie 2009). Relační ontologie ovšem tento zájem svým
důrazem na vznik subjektivit v konkrétních komunikačních intra-akcích nedovoluje dobře
uchopit.
Další z limitů aplikace relační ontologie pak nacházím v konkrétních analytických pasážích,
kdy se nemohu zbavit dojmu, že relační ontologie naráží na své konceptuální hranice (což
může být stejně tak dáno mými nedostatky při její aplikaci). Jednou z takových pasáží je i
proces, v němž se současné já setkává se svými já z minulých životů. Tyto momenty jsou
klíčové pro utváření nové lidské subjektivity, jak to ukázala kapitola 5. Přestože tento posun
lze prostřednictvím nástrojů relační ontologie do určité míry zachytit, zdá se mi, že jeho
nezanedbatelná část zůstává skrytá. Aplikovat přístup relační ontologie důsledně na problém
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proměny vlastního já by znamenalo důsledněji promyslet vztah mezi subjektivitou a self,
než jak to dělá Kohn (Kohn 2013) a potažmo já v tomto výzkumu.
Možná nejkomplikovanějším bodem pro mě v tomto výzkumu byla ale otázka tělesnosti,
respektive porozumění tělesné zkušenosti toho, co já nazývám komunikačním aktem, skrze
který vznikají subjektivity lidí i andělů. Fenomenologické řešení v tomto směru nabízí
Csordas, který spojuje koncept preobjektivního, jak ho pojímá Merleau-Ponty, s
bourdieovským habitem, aby tak ukázal, jakým způsobem se do zažívání skutečnosti (jež je
pro něj vždy nevyhnutelně tělesné) promítá kultura (Csordas 2009). Je bez debat, že počitky,
jež zprostředkovává tělo, jsou neodmyslitelnou součástí spirituální zkušenosti v andělských
světech – nebo v mé perspektivě výše popisovaných komunikačních aktů. Zdá se mi ale, že
Csordasův přístup do určité míry implikuje, že subjektivity mohou existovat pouze
prostřednictvím tělesného vnímání. Zkušenost s výměnou duše paní Křišťálové ale ukazuje,
že vztah mezi tělem a subjektivitou může být mnohem složitější. Přístup relační ontologie
se tak snaží zdůraznit, že i tělo a tělesný způsob vnímání, je spíše výsledek, který je formován
specifickými komunikačními akty, než aby to bylo obráceně, jak naznačuje Csordas. Přesto
se mi zdá, že řada aspektů tělesného zažívání andělských světů zůstává v perspektivě relační
ontologie obtížně zachytitelná.
Kromě toho přístup relační ontologie přináší také řadu rizik – mám v tomto směru na mysli
zejména metodologické implikace. Chce-li výzkumník porozumět způsobům, jak
z konkrétních intra-akcí povstávají rozličné subjektivity, nemůžu se vyhnout zapojení
subjektivity vlastní. Takový výzkum jde v mnoha aspektech „až na dřeň“, což do značné
míry stěžuje jakoukoliv snahu udržet si odstup.
Perspektiva relační ontologie má nicméně i své přínosy. Do určité míry totiž může nabídnout
trochu jiný příspěvek do diskuze o teoretickém pojetí New Age. Zatímco Sutcliffe rozumí
New Age prostřednictvím konceptu lidového náboženství, a tím zvýznamňuje tvůrčí práci
jednotlivých praktiků, při níž si (v různé míře) vybírají duchovní inspirace z plejády
náboženských směrů a nauk, perspektiva relační ontologie se na utváření světů andělské
spirituality dívá plastičtěji (Sutcliffe a Gilhus 2014). Nejde tak kupříkladu o to, že by si
praktik andělské spirituality víru v minulé životy vybíral, ale spíše k ní dochází
prostřednictvím specifických praktik a technik, jež se v andělské spiritualitě praktikují.
Vznik světů andělské spirituality je tak víc organickým procesem.
Závěry, jež nabízí aplikace relační ontologie na případ andělské spirituality, zároveň do
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značné míry polemizují i s premisou Heelase o vztahu moderního já a New Age (Heelas
1996). Relační ontologie totiž tento problém obrací a ukazuje, jakým způsobem specifická
já (respektive subjektivity) vznikají prostřednictvím specifických praktik andělské
spirituality. Nejde tak o to, že by andělská spiritualita lépe uspokojovala potřeby moderního
self než jiné náboženské tradice, ale spíše o to, že její praktici specifickými způsoby
neformulují vlastní subjektivitu a vztahy, jež z ní vyplývají. Takové subjektivity lze možná
nazvat v určitém aspektu „moderními“, zdá se mi ale, že to není příliš objasňující pojem.
Nejedná se však jen o specifické způsoby utváření self ale i o hodnotové rámce v New Age
nebo otázku jeho nedostatku pevných institucí. Relační ontologie totiž umožňuje namalovat
obraz duchovního směru, jehož charakteristiky se vytvářejí spíše ze specifických praktik
zevnitř, než aby jej vysvětlovaly prostřednictvím vnějších sociálních sil nebo struktury.
Zdá se mi ale také, že perspektiva relační ontologie může nabídnout nové odpovědi na otázku
toho, co je zdrojem přesvědčivosti andělské spirituality. Tento přístup totiž líčí takový obraz
andělské spirituality, v níž je člověk prostřednictvím specifických technik vplétán do
mnohem širší sítě vztahů, jejichž prostřednictvím povstává spektrum dalších subjektivit, jež
jsou mu (z většiny) příznivě nakloněny, a které zároveň proměňují jeho vlastní subjektivitu.
Takto vystavěná nová „ekologie subjektivit“ umožňuje praktikům andělské spirituality žít
ve světě, kde je jim vždy dostupná bezvýhradná podpora a útěcha a v němž mizí obavy ze
smrti či osamění.
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Doslov
Chtěl jsem, aby poslední slova z výzkumu o andělech, patřila samotným andělům. Když
jsem ovšem požádal o poselství, jež by zde mělo být uvedeno, přišla mi pouze následující
mantra – modlitba – afirmace.
Přinutila mě ke dlouhému zamyšlení a jejímu významu rozumím jenom zčásti. Mám pocit,
že pro každý čtenář může v její slovech najít něco jiného. Tak už to ale s mystérii bývá.
Zároveň se mi však zdá, že zvláštně shrnuje to, co se mi snažili znovu a znovu sdělit andělé
a pracně vysvětlit moji informátoři. Předkládám jí tedy s vděčností a pokorou.

„Existuje-li síla, je to láska
Existuje-li světlo, je to přijetí
Nechť to je cesta, po které kráčí všechny bytosti ke štěstí.“

(poselství od kolektivu andělů, červenec 2019)
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Závěr
Tato práce se zabývá výzkumem andělské spirituality v současné české společnosti.
Terénem tohoto výzkumu byl duchovní směr andělské spirituality, který v sobě zahrnuje
širokou škálu praktik a technik, jež jsou založeny na interakci s anděly, a který se do značné
míry odehrává mimo rámec tradičních církví. Relativně dobře ho lze zařadit do kategorie
New Age spirituality. Andělská spiritualita je ale specifickým případem zejména v tom, že
je intenzivně spjata s každodenním kontaktem s ne-lidskými aktéry – tedy anděly.
Z tohoto důvodu bylo jednou z hlavních ambicí tohoto projektu dívat se na andělskou
spiritualitu prostřednictvím perspektivy, jež by mi umožnila nahlížet lidi a anděly právě jako
subjekty, které se společně podílí na (re)produkování této spirituality. Přístupem, který mi
toto měl umožnit, byla právě relační ontologie za použití nástrojů sémiotické analýzy. Ta se
dívá na subjektivitu jako na produkt specifických intra-akcí, které především zahrnují
rozličné praktiky komunikace – jedná se zejména o sémiotické kroky rozpoznání,
interpretace a reakce.
Konkrétní techniky komunikace mezi lidským a andělským, které se v andělské spiritualitě
praktikují, tak jsou základem pro vznik specifických subjektivit, jež v tomto duchovním
proudu následně vystupují. Rozbor těchto technik ukázal, že se jedná zejména o tyto procesy:
modlitba, výklad karet, vedené meditace, jasnozření a znamení. Právě v těchto
komunikačních aktech se odehrávají výše jmenované sémiotické kroky, které umožní vznik
subjektivity andělů ale i specifickou reformulaci subjektivity praktiků andělské spirituality.
Lidské subjektivity jsou v andělské spiritualitě reformulovány především prostřednictvím
jasnozřivého zažívání vlastních minulých životů, což proměňuje lidskou subjektivitu na
subjektivitu člověka/inkarnované duše, která překračuje životnost fyzického těla. Vztah těla
a člověka/inkarnované duše je přitom složitý: částečně je součástí této nově ustavené
subjektivity, skrze níž se může projevovat řada jejích aspektů. Na druhou stranu toto spojení
není nepřerušitelné, jak ilustruje rozbor situace, při níž se praktikovi andělské spirituality
vyměnila duše. Profesionální praktikové andělské spirituality přitom sami nemají
fundamentálně odlišné subjektivity, ale spíše je součástí jejich subjektivity poslání pomáhat
ostatním. Tato pomoc ovšem mívá specifickou povahu – je zaměřena na předávání poselství
od andělů a dalších bytostí a zprostředkovávání kontaktu s nimi ostatním lidem.
Ne-lidské subjektivity, které jsou zakládány prostřednictvím opakovaných komunikačních
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aktů, zahrnují zejména zesnulé duše, temné bytosti a anděly samotné. Zesnulé duše jsou duše
lidí, kteří ztratili své fyzické tělo. Specifické techniky komunikace v andělské spiritualitě ale
s nimi umožňují vstupovat do interakce. Prostřednictvím komunikace, která si klade za cíl
překročit fyzické tělo, tak mizí distinkce mezi lidským a ne-lidským, protože zesnulé duše
nejsou od člověka/inkarnované duše fundamentálně odlišné. Subjektivity temných bytostí
mohou vzniknout díky tomu, že některé komunikační akty umožňují založení i jiných než
andělských subjektivit. Temné bytosti ale nemohou do těchto komunikačních aktů
zasahovat, pokud nejsou nějakým způsobem pozváni, čímž se konstituuje i jedna
z charakteristik subjektivity člověka/inkarnované duše – její nezadatelná svobodná vůle.
Andělé jsou další specifickou subjektivitou, kterou zakládají specifické techniky
komunikace praktikované v andělské spiritualitě. Andělé v ní vznikají jako bezvýhradně
dobré bytosti, jejichž vůle je totožná s vůli Boha. Jejich forma, jména i individualita se
v různých kontextech mění, ale jejich poslání – za všech okolností pomáhat lidem tak, jak
jim to dovolí – zůstává stejné.
Relační ontologie má řadu omezení, ale andělské spiritualitě umožňuje rozumět jako
specifické „ekologie subjektivit“, v níž člověk není omezen životem fyzického těla a je mu
vždy dostupná bezvýhradná pomoc a podpora ze strany andělů. To je také zdrojem
přesvědčivosti andělské spirituality.

76

Summary
The present thesis explored angelic spirituality in the contemporary Czech society. The
research was conducted on practitioners of angelic spirituality, which includes a wide range
of practices and techniques based on interaction with angelic beings. Angelic spirituality is
also independent on traditional churches, and it is possible to classify it into a category of
New Age spirituality. Furthermore, Angelic spirituality is specified by its intensive, daily
contact with non-human actors – angels.
For this reason, the main motivations of the present thesis is to view angelic spirituality in
such a lens that would allow studying angelic beings and humans as subjects that are
interconnectly re/producing this specific spirituality. Approach allowing such a study is
relational ontology. Using tools of semiotic analysis we can view subjectivity as a product
of a specific intra-actions consisting of varied practices of communication – mainly semiotic
“steps” of recognition, interpretation and reaction. Specific communication techniques
between human and angelic are a basis for forming of specific subjectivities. These
techniques are: prayer, reading cards, guided meditation, clairvoyance, and interpretation of
signs. These constitute communication space in which the semiotic “steps” take place and
give an emergence to subjectivities of angelic beings and also a specific reformulation of
subjectivities of practitioners of the angelic spirituality.
Human subjectivities are reformulated in angelic spirituality, primarily by means of
clairvoyant insights into the past lives - this changes human subjectivity into subjectivity of
human/incarnated soul, which surpasses durability of physical body. Relationship of the
body and subjectivity of human/incarnated soul is complicated. Professional practitioners of
angelic spirituality are not fundamentally different subjectivity, but their incarnated souls
have specific vocations to give a help to others. The help is usually very specific in its nature
– it is focused on delivering messages from angelic beings and intermediating contact with
them to other humans.
Non-human subjectivities, which are formed through recurrent communicational acts
contain deceased souls, dark beings and angelic beings themselves. Deceased souls are souls
of people who lost the physical body. Specific techniques in angelic spirituality enable
establishing communication with the deceased souls. Through angelic communication,
which goes beyond the human body, the boundaries between human and non-human are
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reformulated. Subjectivities of dark beings can arise due to communications act that allow
forming beings other than angels. However, dark beings cannot access humans if they are
not invited into their “communication space”. It is one of the consequences of the free will
of men, one of the main characteristics of subjectivities of human/incarnated soul.
Angelic beings are other specific subjectivity which emerge from specific communication
techniques used in angelic spirituality. Angelic beings arise as unconditionally good beings,
their wills are the same as God´s. Their forms, names and individuality are different across
contexts, but their mission – helping humans, as they can - is always the same.
Relational ontology has a number of constraints and limits, but angelic spirituality enables
understanding of specific “ecology of subjectivities”, in which human is not restrained by
the durability of the physical body and human always receives unconditional support from
the angelic beings. This is also the source of the persuasiveness of angelic spirituality.
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Úvod
Tento projekt se zabývá magií, konkrétně magickým léčením, jako nečekaně
rozšířenou praxí v současné společnosti. Explicitně tak navazuje na autorovu předchozí práci
(Tesárek 2016), jejímž hlavním cílem bylo navrhnout takové pojetí magie, které by
nespoléhalo na spíše zatemňující emické koncepty magie, ale otevíralo prostor pro lepší
porozumění magii jakožto specifické sociální praxi, která se vyskytuje napříč různorodými
náboženskými směry. Cílem tohoto projektu je pak prověřit analytický přínos navrhnuté
koncepce magie na konkrétním typu magické praxe, jímž je magické léčení. Hlavní otázkou
této studie pak je vztah způsobů poznávání světa a vytváření určité ontologie světa (v
kontextu magického léčení pak takových specifických ontologií, které umožňují proces
léčení).
Výchozí perspektivy
Magie (potažmo čarodějnictví jakožto blízký příbuzný koncept) je v současné okultní
literatuře explicitně spojované hlavně s dvěma spirituálními kontexty – pohanstvím a
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západním okultismem. Odborná literatura k tomuto tématu jaksi bezmyšlenkovitě přejímá
toto emické pojetí (Luhrmann 1989, Greenwood 2000). Já jej nicméně považuji za
neudržitelné, především proto že obdobné techniky magie se vyskytují napříč celou barvitou
a rozrůzněnou esoterickou scénou, a to i přesto, že jako takové nejsou explicitně nazývány.
Magie je tak mnohem širší, rozšířenější a pestřejší jev, než připouští úzké vymezení
prostřednictvím pohanství a praxe západního okultismu. I proto je třeba pojetí magie jakožto
přínosného analytického konceptu rozšířit a rozvinout tak, aby bylo aplikovatelné na
různorodá spirituální pozadí. Ambicí tohoto projektu je pak právě prostřednictvím
analytického konceptu magie studovat vybrané „alternativní“ způsoby léčení v jejich
specifických spirituálních kontextech.
V pojetí magie jakožto etického analytického konceptu navazuji na svou předchozí
práci. Jejím hlavním závěrem bylo, že pro magickou praxi jsou konstitutivní především
odlišné epistemické praktiky, jež dovolují zažívat svět odlišně (tím se ukázaly být především
vize, sny, znamení, výklad orákula a tělesné pocity). Vědění, získané prostřednictvím těchto
specifických technik, následně celistvě proniká a „infikuje“ světy praktikujících, a tím je
zásadně (trans)formuje – a to mnohdy praktikujícím navzdory. Magie je v tomto pojetí
specifickým věděním o světě a magická praxe je pak souborem specifických epistemických
praktik. Tuto perspektivu se pak snažím aplikovat na kontext magického léčení, ve snaze
tematizovat dialektický vztah mezi poznáváním reality – ve smyslu určité epistemické
zkušenosti – a ustavováním takové poznané reality jako specifickými způsoby skutečné.
Právě magické léčení je pro takovou otázku mimořádně vhodný terén. Především proto, že
klienty magického léčení jsou povětšinou lidé, tudíž tak dochází (v různé míře, rozsahu i
podobě) k předávání informací a vyjednávání sdílené ontologie umožňující magické léčení.
Dalším důvodem je pak logické a intenzivní zapojení lidského těla v jeho materialitě, krvi,
kostech a svalech. Magické léčení tak není nějakou intelektuální hrou, ale je vtělenou,
zažívanou zkušeností. Navíc je nutné, aby magické léčení, pokud má být považováno jeho
praktikanty a klienty za funkční a účinné, také musí mít pro zúčastněné nějakým způsobem
zřetelné důsledky. Dalším důvodem je pak i to, že právě magické léčení, alespoň podle mých
dosavadních výzkumných závěrů, je jednou z nejrozšířenějších aktivit, jíž se
polo/profesionální praktikanti magie zabývají.
V pozadí pak leží ještě další důvod – s důrazem na ukotvenost léčitelské praxe v těle přímo
navazuji na studie Csordase (1993, 1994, 1997) a Schepher-Hughes a Lock (1987) a
polemizuji s myšlenkou, zdali (a popřípadě do jaké míry) lze prožitek těla rozumět jako
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výchozí bod k porozumění konkrétním žitům světům. V kontextu této studie rozličných
ontologií těla a tělesného léčení pak ale vyvstává otázka, jestli není vhodnější uvažovat o
tělech v jejich ontologické mnohosti, jak to naopak naznačuje Mol (2002). Teoretická otázka
stojící v pozadí je tak jasná. Máme jedno tělo, zdroj univerzální lidské zkušenosti, které
rámuje a umožňuje veškerou naší zkušenost? Nebo máme tisíce těl, která se mění
v souvislosti s ontologií světa, v němž v daný moment vystupují? A vyžaduje těchto tisíc těl
také tisíc odlišných způsobů léčení?
Výzkumná otázka
Hlavní výzkumná otázka zní, jak v kontextu magického léčení souvisí specifické vnímání a
zažívání světa (ve smyslu magických epistemických praktik zmíněných výše) s ontologií
světa praktikantů magického léčení (tedy takového, který v podstatě umožňuje a otevírá
prostor pro léčení jako takové). Tento vztah nabývá různorodé polohy, které se snaží
tematizovat konkrétnější podotázky:
1.)

Jakých podob nabývá magické léčení a jaké rozdíly existují mezi magickým léčením

a jinými typy alternativních léčebných postupů?
2.)

Jakými způsoby je u praktikantů magického léčení zažíván klientův problém? Jaké

techniky jsou k tomu používány a jak probíhá jejich osvojování ze strany praktikanta?
3.)

Jak probíhá její klasifikace takto získaných vjemů? Respektive jaká klasifikační

schémata jsou aplikována – například, jak je určováno, jestli jde o falešný blud nebo o
klíčovou informaci pro magické léčení? Jaký mají tato schémata původ?
4.)

Jak se z různých klasifikačních schémat utváří konkrétní ontologie?

5.)

Jaké politiky sebou dané ontologické režimy léčení nesou?

6.)

Jakým – a pokud vůbec – způsobem vědění získávané v rámci procesu magického

léčení (re)formuluje koncepty těla, zdraví a nemoci?
8.)

Jak jsou předávány informace z magického léčení? Jak je vyjednávána jejich

legimitita vůči klientovi a jeho zážitkům, a i vůči jiným systémům poznání (např.
biomedicíně)? Jaké napětí a zlomy se skrývají a jak se vyjednává „hladkost“ přechodu mezi
jednotlivými režimy?
7.)

Jakou roli při magickém léčení hraje praktikantovo a klientovo tělo?

Postup výzkumu
Vzhledem k povaze zkoumaného tématu volím kvalitativní přístup. Hlavní ambicí je pokusit
se popsat světy mých informátorů v co největší celistvosti a plnosti – proto volím různorodé
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přístupy ve snaze najít nejlepší cestu ke každému informátorovi, přičemž mou ambicí je
navázat s menším počtem informátorů spíše dlouhodobý vztah. Předlohou je mi v tomto
případě přístup McCarthy Brown (2001), která ho nazývá etnografickou spirituální biografií.
V první fázi je pro mě důležitý biografický rozhovor s informátorem, na který by navazovali
opakované rozhovory. Mou snahou, pokud to bude možné, by také bylo pokusit se
kontaktovat klienty mých informátorů a popřípadě jejich rodinné příslušníky nebo učitele ve
snaze postihnout klíčové aktéry v sociálních světech mých informátorů. Zásadní roli také
bude hrát zúčastněné pozorování – především pak vyzkoušet léčebné terapie a účastnit se
terapií s dalšími klienty. Jistým experimentem, který se při minulém výzkumu ukázal jako
nosný, by pak byl autoetnografický přístup, v jehož rámci bych se snažil naučit se něco z
magických praxí mých informátorů. Spíše doplňkovým krokem by pak byla snaha o
kontextualizaci učení jednotlivých informátorů v textech, které sami produkují, nebo pro ně
byli formativní. Ideální počet takových klíčových informátorů, kteří praktikují magické
léčení, by byl sedm až deset. V kontextu výzkumného tématu pak plánuji spolupracovat
především s informátory, kteří působí mimo pevně etablované medicínské nebo spirituální
tradice.
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