Univerzita Karlova
Pedagogická fakulta
Katedra občanské výchovy a filosofie

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Spiritualita v dnešní sekularizované společnosti
Spirituality in today’s secular society

Petra Jandačová

Vedoucí práce:

PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.

Studijní program:

Specializace v pedagogice

Studijní obor:

B ( AJ-ZSV)

2018

Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Spiritualita v dnešní sekularizované
společnosti vypracovala pod vedením vedoucího práce samostatně a za pouţití v práci
uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, ţe tato práce nebyla vyuţita k získání
jiného nebo stejného titulu.

Praha 13. 7. 2018

Děkuji PhDr. Ondřeji Lánskému, Ph.D. za pomoc a ochotu při vedení této práce.

ABSTRAKT
Hlavní náplní této práce je téma spirituality v dnešní sekularizované společnosti a to
především v návaznosti na fenomén hnutí New Age. Práce se zabývá vývojem spirituality
od dob tradičních náboţenských systémů aţ do její současné moderní podoby, ve které
hnutí New Age zaujímá ústřední pozici. Soustředí se na kořeny hnutí, osobnosti stojící
v jeho základech a na postavení fenoménu New Age v dnešní postmoderní společnosti.
Dále práce vytyčuje hlavní pilíře, které hnutí charakterizují a zabývá se jeho vybranými
praktikami a metodami. Na závěr se práce snaţí postihnout hlavní obavy a hrozby, které
jsou s existencí hnutí New Age spojovány. Metodou je analýza dostupné české
a cizojazyčné literatury a sumarizace informací v ní obsaţených. Cílem práce je především
postihnout hlavní pilíře, které jsou pro New Age typické a poskytnout obecné informace
o tomto fenoménu jako celku.

KLÍČOVÁ SLOVA
spiritualita, New Age, náboţenství, postmoderna

ABSTRACT
The main content of this thesis deals with the topic of spirituality in today’s secular
society, in particular with connection to the phenomenon of New Age movement. The
thesis is concerned with the development of spirituality from the times of traditional
religious systems to the way it exists in contemporary modern era, in which the New Age
movement holds the central position. The thesis describes the roots of the movement, its
pioneers and the position of the movement in today’s postmodern society. Furthermore, the
thesis defines the main beliefs, which are typical for the New Age movement, as well as it
deals with its representative practices and methods. Finally, the thesis covers the main
worries and threats that are associated with the movement’s existence. The chief method of
this thesis is the analysis of available Czech and foreign literature and summarization of
the facts contained in it. The aim of the thesis is primarily to capture the main beliefs,
which are typical of the New Age movement and also to provide general information about
the subject as a whole.
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spirituality, New Age, religion, postmodernism
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Úvod
Ve své bakalářské práci se budu zabývat tématem spirituality v dnešní sekularizované
společnosti a to především ve vztahu k fenoménu New Age. Dnešní ateisticky orientovaná
západní společnost se na první pohled zdá být ovládána materialismem a technologiemi
a člověk snadno nabývá dojmu, ţe náboţenství a duchovnost se z lidského ţivota jiţ dávno
vytratily. Smyslem lidské existence zdá se být honba za materiálním bohatstvím a touha po
něčem tak neracionálním a nedokazatelném jako je víra, se jeví některým lidem jako
absurdní. Dědictví osvícenství v kombinaci s výdobytky moderní vědy moţná lidi
dokázalo přesvědčit o neplatnosti dogmat tradičních náboţenských systémů, je však
zjevné, ţe touha po mystickém záţitku a po vysvětlení odvěkých světových pravd, či
prostě snaha lidí zřít něco, co existuje nad prostou kaţdodenní realitou je a bude stále
součástí lidské přirozenosti. Toto téma jsem si vybrala především proto, ţe některé
praktiky spadající pod hlavičku New Age jsou mi blízké a také z toho důvodu, ţe New Age
povaţuji za jeden z největších projevů duchovnosti v současné společnosti. Zároveň
s pojmem New Age vyvstává mnoho nejasností a panuje okolo něj velká neshoda. Proto
hlavním cílem mé práce bude osvětlit kořeny, z kterých fenomén New Age vzešel, vytyčit
základní pilíře hnutí a zasadit ho do kontextu s ostatními typy náboţenství a filosofií, čímţ
následně vnést řád do obrovského názorového rozptylu, který je New Age vlastní.
New Age je znakem západní spirituality v postmoderní době a svou podstatou je reakcí na
dědictví ţidovsko-křesťanské tradice a osvícenství. Hnutí je eklektické a jeho základy jsou
vystavěny na konkluzi rozličných náboţenských směrů. Není náboţenstvím ani
náboţenským systémem, ale je spiritualitou, která je charakteristická tím, ţe je tvořena
pouze ze sítě různě zapojených přívrţenců. New Age nemá posvátné texty, zakladatele ani
věroučný základ a neexistuje u něj systém členství. Je spiritualitou, které je vlastní
nepřeberné mnoţství praktik a myšlenek, ze které si jednotlivci, na základě preference,
tvoří svou vlastní individualizovanou duchovnost. Aby byl člověk schopen si na fenomén
hnutí New Age udělat názor a následně se rozhodnout, zda bude jeho sympatizantem či
odpůrcem, nemůţe jen nahlédnout do nějaké svaté knihy, ale musí si sám získat informace
z různých zdrojů. Moje práce by toto měla čtenáři usnadnit a poskytnout mu základní
informace o hnutí New Age na základě čehoţ, bude schopen se lépe orientovat v tématu.
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Neexistuje mnoho českých autorů, kteří by se tématem New Age do hloubky zabývali.
Spíše se jedná o cizojazyčné autory, jejichţ díla mnohdy ani nebyla přeloţena do českého
jazyka. Ústředním orientačním zdrojem mé práce je především kniha Woutera
J. Hanegraaffa New Age religion and western culture: esotericism in the mirror of secular
thought 1, která byla vydána roku 1998 v New Yorku. Tato obsáhlá publikace se zabývá
vztahem mezi New Age a západní kulturou, způsobem jak New Age chápe povahu reality,
vědeckým základem hnutí ve vědě anebo také tím, jak New Age chápe lidské tělo a mysl.
Pro zařazení hnutí do kontextu ostatních náboţenství a pro ukotvení fenoménu z pohledu
historie pouţívám především dílo Sociologie náboženství2 od Nešpora a Luţného nebo
Encyklopedii nových náboženských hnutí3 od Christophera Partridge.

1

HANEGRAAFF, Wouter J. 1998. New Age religion and western culture: esotericism in the mirror of

secular thought. New York: State University of New York. SUNY series. Western esoteric traditions.
2
3

NEŠPOR, Zděnek R; LUŢNÝ, Dušan. 2007. Sociologie náboženství. Praha: Portál, 2007.
PARTRIDGE, Christopher. 2006. Encyklopedie nových náboženství: nová náboženská hnutí, sekty a

alternativní spiritualita. Praha: Kniţní klub.
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1

Spiritualita: její vývoj až do současnosti

Spiritualita často také nazývaná duchovnost či religiozita je pojmem, který má své kořeny
v křesťanské náboţenské tradici a v podstatě nahrazuje řecké slovo pneuma, které
označovalo ducha a záleţitosti pod vedením Ducha Boţího. Latinské slovo spiritualis bylo
synonymem pro vnitřní ţivot věřících a představovalo základní kámen v duchovním
hledání Boha. V současné době však tento termín ztratil čistě náboţenský charakter
a začíná se objevovat i v různých sekulárních kontextech (Partridge, 2006, s. 79). Pojem
spiritualita je často kritizován pro svoji mnohoznačnost a neorganizovanost. Obecně však
dnes bývá spiritualita označována jako teorie a praxe duchovního ţivota, kdy hlavním
zdrojem náboţenských tradic není pevně daná nauka tj. teologie, ale lidská zkušenost
(Sheldrake, 2003, s. 41). „Samotnému lidskému subjektu se proto spiritualita jeví jako
niterná dimenze spojená s obecným hledáním významu, celku, sebetranscendence a spojení
s jinými.“ (Partridge, 2006, s. 379). Obecně řečeno je spiritualita aspektem vlastním všem
lidem bez rozdílu vyznání a je to stále vyvíjející se dynamická jednotka, která je spojena
s určitou dobou a kulturou (Partridge, 2006, s. 379).

1.1 Rozpad tradičních náboženství
Počátky rozpadu tradiční religiozity či církevně orientovaného náboţenství sahají aţ do
období Francouzské revoluce. Do doby před ní byla pozice církve silná a pevně spjata se
sekulární sloţkou společnosti – státem. Vládci upevňovali své postavení právě pomocí
náboţenství a svou moc čerpali údajně z boţí milosti. Oddělením náboţenské a politické
moci sice význam církve zcela nezanikl, avšak ta ztratila na své výlučnosti a díky v té době
šířícím se osvícenským ideálům, se náboţenská dogmata stala pro mnoho lidí neatraktivní
(Nešpor, Václavík a kol., 2008, s. 297-298). Paleta sociologických výzkumů vedená
sociology náboţenství přesvědčivě ukazuje úpadek církevně orientovaného náboţenství
a jeho různých forem a institucí, jako jsou bohosluţby, křty, církevní sňatky či pohřby.
Zatímco co dříve církve reprezentují celé společnosti, nyní se začínají specializovat
a nejsou jiţ nadále integrální sloţkou společnosti (Nešpor, Luţný, 2007, s. 115-116).
„Úpadek církví však rozhodně neznamená úpadek náboţenství.“ (Luckmann, 1967, s. 28).
Neboť pro lidstvo je stále typická potřeba přesahovat sebe sama, která se realizuje
v procesu socializace. Církevní náboţenství jsou, ale v tomto ohledu, nahrazena jinými
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formami víry – tzv. neviditelnými náboţenstvími (Nešpor, Luţný, 2007, s. 116-117).
Počátky těchto neviditelných náboţenství můţeme sledovat opět ve Francii, kdy uţ na
konci 18. století, při oslavách prvního výročí dobytí Bastily, pozorujeme první projevy
patriotického náboţenství anebo později, kdy radikální a fanatičtí odpůrci církevního
náboţenství oslavují bohyni Rozumu. Tento sekularizační vývoj, který nakonec vyústil
v úplné odstranění církevního vlivu na řízení společnosti, však neznamená ztrátu zájmu lidí
o religiozitu. Po vzoru Francie se tento proticírkevní trend v různé míře šíří i do zbytku
západního světa a je počátečním impulsem pro vznik neviditelných forem náboţenství,
které na sebe ve 20. století berou podobu politických ideologií (Nešpor, Václavík a kol.,
2008, s. 298).

1.2 Rané formy moderní spirituality
Rané formy moderní religiozity, často také označované politické a sociální ideologie či
jednoduše implicitní náboţenství, jsou typy sociokulturních systémů, které popírají svůj
náboţenský charakter, avšak svou povahou vykazují podobné znaky a plní stejné funkce
jako náboţenství explicitní – tradiční náboţenství. Z historického pohledu jsou příkladem
tohoto typu religiozity politické reţimy dominantní v minulém století tj. komunismus,
fašismus a nacismus. Tyto světové názory, podobně jako náboţenství v klasickém slova
smyslu, mají člověku pomoci orientovat se ve světě, popřípadě nahrazují funkci
transcendentního principu. Jejich dalším znakem je také to, ţe vyţadují naprosté pohlcení
a oddanost následovníků a naopak své odpůrce nepokrytě pronásledují a haní, stejně tak,
jak je tomu u náboţenství tradičních, které v podstatě všechnu svoji konkurenci a odpadlé
stoupence povaţují za úhlavní nepřátele či dokonce za kacíře. Přitaţlivost těchto
náhraţkových náboţenství tkví v tom, ţe nabízí svým stoupencům eschatologický příslib
budoucí spásy, která má přijít v relativně blízké budoucnosti a to pouze díky změně
sociálního řádu (Nešpor, Luţný, 2007, s. 117-118). „Tato změna je totalitní, univerzální
a vyţaduje bezpodmínečné zničení temných sil.“ (Nešpor, Václavík a kol, 2008, s. 300).
„Ať uţ je zboţštěna rasa, národ nebo třída, její členové přestávají rozlišovat mezi
politikou, ekonomikou a dalšími sférami ţivota.“ (Nešpor, Luţný, 2007, s. 118). Ve všech
oblastech svého jednání se následovníci musí podvolit totalitní ideologii a bezvýhradně
věřit ve své vůdce a jimi nastolené ideály. Tato naprostá důvěra, v svým základem
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ateistické názory, však v historii netrvá příliš dlouho, protoţe na úkor religiozity se do
popředí politických ideologií dostávají pragmatické cíle (Nešpor, Luţný, 2007, s. 119120).
Další způsob, jak lze popsat implicitní náboţenství ve více moderním duchu, je označit ho
za jakoukoliv religiozitu, která nepřísluší k ani jednomu z uznávaných náboţenských
systémů. Poté i prostá oddanost fanoušků, například ve vztahu ke sportovním klubům či
k nejrůznějším celebritám nebo loajalita stoupenců politických hnutí, můţe mít znaky
podobající se náboţenství. Důkazem této analogie je například fakt, ţe stejně jako církve
pouţívá i tato forma neviditelného náboţenství slova jako svatyně, uctívání, či oběť. Těm
nejznámějším v těchto odvětvích jsou dokonce často připisovány boţské charakteristiky
(Partridge, 2007, s. 397-398).
V kontextu západní společnosti lze ještě rozlišit dalšího předchůdce moderní spirituality –
občanské náboţenství v USA. Bellah uvádí, ţe: „ pro Spojené státy se stal charakteristický
soubor

věr,

symbolů

a

rituálů

vztahujících

se

k

posvátnu

a

kolektivně

institucionalizovaných“ (1991, s. 176). Americká občanská religiozita je zakotvena
v křesťanství a zahrnuje přesvědčení o vlastní vyvolenosti a jedinečnosti. Její morální pilíře
jsou především rozum, pracovitost a úspěch. Je diskutabilní, nakolik toto občanské
náboţenství, které stálo u zrodu amerického národního ducha, v současnosti odlišuje USA
od zbytku světa. Je však bezesporu jasné, ţe tato religiozita stála na počátku americké
globální politicko-sociální angaţovanosti, která se dnes projevuje například bojem
s terorismem (Nešpor, Luţný, 2007, s. 128). Dalším nezpochybnitelným důsledkem
amerického občanského náboţenství je fakt, ţe se z něj vyvinuly „skupiny prosazující
důslednou náboţenskou privatizaci a osobní mystickou zboţnost – především různé formy
hnutí New Age.“ (Nešpor, Luţný, 2007, s. 130). Ty jsou následně charakteristické pro fázi
náboţenských dějin od moderny aţ po současnost. Je v nich kladen důraz na osobní
zkušenost a individualitu. Je to fáze, která upouští od dogmatismu a je otevřena
různorodým druhům spiritualit (Partridge, 2006, s. 308).

1.3 Moderní spiritualita
„Ať uţ působila jako nezbytný důsledek modernizace nebo spíše jako její sebenaplňující se
proroctví, sekularizace evropská i v dalších náboţenstvích výrazně zasáhla a vedla
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k úpadku zájmu značné části společnosti o církevní religiozitu.“ (Luţný, Nešpor, 2007,
s. 130). Zejména v letech po druhé světové válce se v západních zemích objevuje
sekularizační trend, který má za následek úpadek v postavení náboţenství a jeho
přitaţlivosti pro společnost. Za poklesem obliby víry stojí především narůstající
náboţenská rozrůzněnost. V opaku k dříve existující dominanci jediného náboţenství, kdy
lidé sdíleli společné hodnoty a vytvářeli komunity, není modernita zaloţena na stabilním
duchovním základu. Konzumní kultura pohání individualitu a náboţenství se stává díky
panující náboţenské toleranci především věcí osobní volby (Partridge, 2006, s. 358).
Tento zdánlivě protináboţenský vývoj však neznamená, ţe by lidé přestali mít duchovní
potřeby a to i navzdory tomu, ţe většina západní společnosti se kloní k ateismu (Nešpor,
Luţný, 2007, s. 130). Modernitu naopak charakterizuje nové začarování světa - rozkvět
nových alternativních podob náboţenství, které reagují na potřeby soudobé společnosti
(Partridge, 2006, s. 359). A stojí v protikladu k v té době existujícímu kulturnímu
fenoménu odkouzlení světa, který je charakterizován důrazem na vědu, techniku
a materiálno. Posvátno se sice mění, avšak nemizí, pouze dochází k subjektivizaci
hodnotového systému (Havelka, 2013, s. 231). Ať uţ moderní člověk vyznává cokoliv,
bezesporu klesá důleţitost tradičních autorit a naopak je akcentován jedinec, který sám
hledá co je pravdivé, dobré a rozumné. Jestliţe chce člověk poznat boţské, nenalezne ho
nyní v nějaké náboţenské instituci či systému, ale pouze sám v sobě (Partridge, 2006,
s. 359).
Upadají církevní náboţenství, ale například dle Bergera „ je současný svět stejně výrazně
náboţenský, jako byl kdykoliv dřív a v některých oblastech dokonce ještě víc.“ (1999,
s. 2). Pouze různorodost náboţenských názorů je obrovská, a proto spíše neţ náboţenství,
je v kontextu novodobých dějin, vhodné pouţívat pojem spiritualita, který lépe zapadá do
moderní éry privatizovaného náboţenství. Současně se pro tento druh religiozity, který se
hojně rozšířil zejména v pozdní modernitě, ujalo pojmenování New Age (Nešpor, Luţný,
2007, s. 131).
Dalšími typy spirituality, které se vyskytují v moderní době a nespadají pod koncept New
Age jsou například etablované církve, které třeba ve Velké Británii, Německu či
Skandinávii působí zástupně jako garanty sociálních hodnot a to i přesto, ţe jejich příznivci
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se jiţ vůbec neúčastní bohosluţeb či jiných církevních činností. Přesto však stále platí
církevní daně a oceňují sociokulturní funkce církve.
Za součást moderní spirituality mohou být povaţovány i různé další typy neviditelných
náboţenství, kterých je nespočet. Příkladem můţou být kulturní prvky, které často
zástupně plní náboţenskou funkci, jako je umění, hudba či média. Ty v moderní kultuře
fungují jako zástupci dříve dominantních politických ideologií a to především proto, ţe
umoţňují stejnou měrou angaţovanost osob na jejich záleţitostech. Popřípadě také
konzumerismus se svými svatyněmi v podobě supermarketů a honbou za materiálním
bohatstvím a vírou, ţe hromadění statusových symbolů přinese člověku spásu a blaho
(Nešpor, Luţný, 2007, s. 139).
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2

New Age jako kontrakultura

Fenomén New Age má původ v jedné dosti pochybné náboţenské skupině, která se
utvořila v 50. aţ 60. letech 20. století a měla obohatit v té době sekularizací omezené
lidstvo o nové vědění pramenící z vesmíru, tradic východního mysticismu či gnosticismu
(Nešpor, Luţný, 2007, s. 131). Toto rané New Age vychází především z theosofie
a antroposofie. Hlavním bodem zájmu New Age v uţším slova smyslu, tedy jako
kontrakultury spojené s bojem proti masové kultuře, je očekávání příchodu Nového věku
Vodnáře. Nového lepšího světa, který nahradí dobu, kdy byl člověk ve spárech
náboţenství, rozumu či materiálních hodnot, která je z astrologického pohledu chápána
jako období pod nadvládou znamení Ryb. V centru jejich nauky stojí očekávání nového
údobí lidských dějin, období Vodnáře a apokalyptická vize, ţe dojde ke kataklysmatu
v podobě zásahu z vyšších sfér, například z řad mimozemšťanů či nadpozemských
mesiášů, kteří sestoupí na zem a přinesou s sebou nové království lásky, míru a harmonie.
(Hanegraaff, 1998, s. 97-99)
Mluvíme-li tedy o New Age v uţším slova smyslu, jsou tím myšleny UFO-kulty a utopické
komunity vznikající v polovině 20. století, které jsou typické svou okultní teologií
a důrazem na humanismus, altruistickou lásku a bratrství. Tyto komunity stále existují,
jejich názory se však netěší v dnešní době veliké oblibě a jsou povaţovany za překonané.
Na vzestupu naopak je New Age v širším slova smyslu – označované často jako identita
postmoderní doby či holistické hnutí, které se hojně šíří od 80-90. let (Nešpor, Luţný,
2007, s. 134).

2.1 Kořeny kontrakultury New Age
Jak uţ bylo naznačeno výše, hlavním teoretickým základem pro New Age jsou především
dva myšlenkové proudy – a to theosofické učení Heleny Petrovny Blavatské
a antroposofická společnost Rudolfa Steinera (Nešpor, Luţný, 2007, s. 132).
Zakladateli theosofické společnosti jsou Ruska Helena Petrovna Blavatská a Američan
Henry Steel Olcott. Společnost byla zaloţena v roce 1875 v New Yorku, avšak její centrála
byla záhy vytvořena v Indii. Hlavním záměrem theosofického hnutí je ztvárnění
jednotného bratrství, které nebude hledět na barvu kůţe, národnost, víru či pohlaví člověka.
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Nauka theosofie je zaloţena na svědectví její zakladatelky, ţe pod povrchem učení všech
velkých náboţenství je ukryto tajné vědění, jeţ bylo po staletí uchováváno mistry
moudrosti. Pro znovuobjevení tohoto mystického poznání, které bylo dříve lidem záměrně
upíráno křesťanstvím a jeho dogmaty, byla údajně vyvolena právě Blavatská. Jádro tohoto
hnutí tvoří víra ve spirituální evoluci, která vyústí v evoluci na materiální úrovni. Člověk je
v kontextu theosofie pojímán jako boţská jiskra, která se navrací zpět ke zdroji
prostřednictvím inkarnace. Theosofická etika je zaloţena na odmítání drog a alkoholu
a kaţdý by měl podle ní ţít spořádaný ţivot a praktikovat meditaci (Partridge, 2006, s. 320321). Přesvědčení theosofické společnosti, ţe lidstvo upadlo do stavu letargie, který je
charakterizován opuštěním boţské podstaty a spoutáním hmotou, stojí v pozadí New Age
a je jádrem jeho teoretického základu (Pennesi, 2000, s. 13).
Podobně antroposofické hnutí rakouského myslitele Rudolfa Steinera navazuje na
myšlenky theosofie. Ačkoliv na rozdíl od theosofických autorů, kteří byli zacíleni na
asijskou kulturu, soustřeďuje svoji práci především na křesťanská evangelia. Snaţí se
biblické texty interpretovat z esoterického pohledu a akcentuje postavení Krista jako
hlavního tvůrce kosmu a vůdce pozemské evoluce jiţ od pradávných dob (Partridge, 2006,
s. 325). Jeţíše chápe jako jedinečného pouze proto, ţe na něho sestoupil Kristus a byl tedy
pouze schránkou - prázdným lidským tělem (Pennesi, 2000, str. 15). Podobně staví svou
christologii i příznivci New Age, kteří Krista chápou z pozice moderního gnosticismu, ladí
křesťanské prvky s esoterickou vizí. Popisují ho pouze jako jednoho z mnoha mistrů
stojícího vedle Krišny či Buddhy. Tento jejich Kristus je vesmírným neosobním bytím,
který má přivést lidstvo do nové éry – do nového věku, kde uţ nebude vládnout hmota
a rozum, ale započne Nový věk lásky a míru (Pennesi, 2000, s.15).
New Age má nesmírně rozsáhlou teoretickou základnu a čerpá z mnoha jemu
předcházejících filosofických a náboţenských směrů. Příkladem můţe být například
spiritismus, coţ je rozmanitý směr z poloviny 19. století, jehoţ ústředním bodem je
komunikace s duchy ze světa mrtvých. A to prostřednictvím jedinců, kteří jsou obdařeni
zvláštními schopnostmi a jsou nazýváni médii. Spiritisté jsou přesvědčeni o existenci
posmrtného ţivota a o tom, ţe duše se odchodem z tohoto světa ocitá na rozcestí. Buď se
převtělí do jiné formy existence, stává se duchovním průvodcem ţivých anebo si volí cestu
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k vyšší úrovni ducha (Partridge, 2006, s. 319-320). Tradice New Age od spiritismu přebírá
praxi komunikace s duchy a víru v reinkarnaci. Avšak na rozdíl od spiritismu není hlavním
záměrem New Age dokázat existenci posmrtného ţivota a spojit se se zesnulými předky
a milovanými, ale vyuţít spojení s nadpřirozeným světem k dosaţení vyšších stupňů
vědomí. Jasnovidné schopnosti mají člověka obohatit tím, ţe dokáţe navázat spojení
s duchovními mistry či vesmírnými bratry z jiných dimenzí. Následkem čehoţ bude sto
dosáhnout maximálního duchovního rozvoje, coţ je v podstatě podle New Age hlavní
funkce pozemského ţivota (Partridge, 2006, s. 309-310). U New Age v širším slova
smyslu jiţ komunikace s duchy nehraje zásadní roli, avšak většina věroučného základu
hnutí je zaloţena na zprávách, které byly předány médiím během nějakého transu či
seance. Samotná podstata pramenů New Age je individuální povahy, coţ je v souladu
s jejich přesvědčením, ţe osobní zkušenost je jádrem náboţenské pravdy (Hanegraaff,
1998, s. 27).
Další podstatnou roli představuje pro hnutí New Age západní esoterismus. Esoterismus je
v podstatě termínem, který odkazuje na soubor teorie a praxe okultismu. Jejich věrouka je
zaloţena na konceptu gnóze, coţ je synonymum pro spásné vědění, které je lidstvu
dostupné pouze za určitých podmínek. Toto poznání je nadpřirozeného charakteru a můţe
být odkryto pouze jedincům, kteří jsou na vyšší duchovní úrovni. Lidstvo má být procesem
duchovní regenerace znovu sjednoceno a navráceno k Bohu (Partridge, 2006, s. 304-305).
New Age toto následně rozvíjí, kdyţ dovoluje člověku, který dosáhne dostatečné úrovně
ducha, spojit se s Bohem v jedno a tedy absolutně povyšuje osobní zkušenost a hodnotu
lidského subjektu ve vztahu k náboţenství. Nahrazuje doby, kdy byl Bůh absolutní daností
stojící nad lidmi (Partridge, 2006, s. 310).

2.2 Osobnosti a komunity v základech New Age
V základech New Age stojí mnoho osobností z mnoha rozličných vědních oborů
a disciplín, které mají často odlišné a mnohdy i navzájem si odporující přístupy.
Například v psychologii byli prvními teoretiky hovořícími o změněných stavech vědomí
William James, Abraham Maslow nebo Carl Gustav Jung, coţ jsou osobnosti, na které
New Age často odkazuje jako na stabilní vědecké autority. Na přední pozici mezi
inteligenci hnutí, lze bezpochyby zařadit také antropologa Carlose Castanedu, který ve
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svých knihách barvitě popisuje návštěvy jiných světů a proţitky stavů vyššího vědomí.
Z řad přírodních věd spadá pod hlavičku New Age především fyzik Fritjof Capra, jehoţ
holistické chápání světa má v hnutí nezaměnitelnou roli, anebo vědec James Lovelock se
svojí hypotézou Gaia – s představou Země jako ţivého organismu (Sire, 1993, s. 104-105).
Samotné počátky pojmu New Age jsou však spojeny s osobností Alice Ann Bailey. Ta
kolem roku 1948 začala hovořit o příchodu Nového věku a spolu s jejím manţelem
zaloţila Arkánskou školu, která upravovala theosofické učení pro potřeby nové dějinné
epochy. Její dílo Kristův návrat mělo značný vliv na utváření hnutí New Age (Partridge,
2006, s. 329). Bailey ve svých textech poskytuje autorům hnutí teoretické základy a ve
svých pracích podobně jako theosofie a antroposofie akcentuje postavení Krista jako
spasitele a věří, ţe Kristus je hlavou duchovní hierarchie mistrů, jehoţ příchod na Zem
přinese nové světové náboţenství a odstartuje přechod do nové epochy lidských dějin
(Pennesi, 2000, s. 15-16). Bailey předjímá kontrakulturu New Age dále tím, ţe mluví
o planetách a Slunci jako o oduševnělých tělesech, které jsou poloboţské a jsou součástí
vyššího kosmického řádu (Hanegraaff, 1998, s. 157).
Co se týká teoretiků New Age, jejich názorový rozptyl je obrovský. Můţeme však rozlišit
tří základní směry, jakými se jejich učení ubírá. Tyto směry nejsou sice pevně vymezeny
a autoři často ve svých dílech spojují různorodé prvky, ale představují základní orientační
bod v teoretickém diskursu New Age. Dle autorů jako je Partridge se první odnoţ New
Age nazývá okultní neboli esoterická a spadají pod ní představitelé jako Benjamin Creme
a Shirley MacLaine. Pro tyto okultně zaměřené autory je ústředním prvkem očekávání
příchodu přírodních katastrof, jako je posun pólů, potopa či hladomor, které budou mít za
následek světovou apokalypsu. Ta však bude pozitivního charakteru, protoţe posune
lidstvo jako celek na vyšší úroveň a utvoří společné vědomí lidstva, které započne nové
údobí lidských dějin. Dalším charakteristickým znakem tohoto směru New Age je důraz na
chanelling4 jako hlavní zdroj náboţenské pravdy a také praktikování meditace (Partridge,
2006, s. 311).

4

Význam slova chanelling je komunikace médií s entitami, které jsou na vyšší úrovni vědomí a pochází
z jiných světů. Toto se děje obvykle ve stavu transu, kdy nadpřirozená bytí předávají médiím vědomosti,
které jsou nadřazeny lidskému vědění (Hanegraaff, 1998, s. 23-24).
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Druhým směrem, který lze v rámci New Age rozlišit, je směr spirituální. Představitelé
tohoto proudu jsou na rozdíl od okultistů soustředěni na individuální rozvoj osobnosti spíše
neţ, ţe by očekávali nějaký zásah z jiných sfér. Věří v duchovní transformaci jedince
a následně i lidstva jako celku, která přinese novou historickou etapu. Tento přerod se má
dle nich udát tím, ţe člověk bude pěstovat sebekázeň, meditaci anebo se účastnit
nejrůznějších psychofyzických terapií.
Třetí hlavní teoretickou orientací New Age je orientace sociální. Zástupcem tohoto proudu
je zejména Marilyn Ferguson, která ve svých dílech akcentuje význam New Age pro
společnost. Dle ní se má uskutečnit především změna institucí ve společnosti a to
z hlediska jejich funkce a účelu. Má dojít k přerodu medicíny, vzdělávání a ţivotního
prostředí. Lidské úsilí by se mělo soustřeďovat zejména na charitativní činnost (2006, s.
311-312).
Výše zmiňovaní autoři netvoří ţádný ucelený spolek ani nejsou názorově pospolití a jejich
názory jsou dokonce často povaţovány, v rámci současného New Age, za dosti kuriózní.
Výjimkou potvrzující pravidlo, je Findhornská nadace ve Skotsku, která se navzdory tomu,
ţe pochází z dob brzkého období New Age, dokázala jeho současné podobě natolik
přizpůsobit, ţe neustále vzkvétá. Počátky komunity Findhorn sahají do roku 1962 a její
zaloţení je dílem manţelů Peter a Eileen Caddyových. Eileen, dle jejích slov, uslyšela při
meditaci hlas, který jí přikazoval, aby zaloţila na zcela nehostinné půdě zahradu. Ona tak
učinila a zahrada se následně stala velmi úrodnou. Caddyová tvrdila, ţe se tomu stalo díky
podzemním skřítkům - Devám, kteří přeměnili štěrk a písek v ţivnou půdu. Findhornská
zahrada se od té doby stala pro příznivce New Age poutním místem a samotná komunita
epicentrem propagandy a nejrůznějších seminářů. Nádherná Findhornská zahrada
v podstatě symbolizuje ekologické snahy komunity, snahy o přetvoření lidskou činností
zničené půdy do nezkaţené podoby. Skřítci jsou pak jinými slovy symbolem pro Matku
Zemi, která je podle nich oduševnělou entitou. Findhornská komunita je obecně vystavěna
na kritice moderní doby, materialismu a konzumerismu, v kontrastu k jejich hodnotám
oslavujícím bytí, bratrství a lásku (Lacroix, 2000, s. 56). Od 70. let se nadace těší stále
většímu vlivu a začínají do jejích řad vstupovat osobnosti z celého světa. Mezi ně patří
třeba i David Sprangler či George Travelyan, osobnosti velmi významné i v kontextu New
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Age obecně. V této době se také rozšiřují obzory společnosti o esoterické rozměry. Pěstují
se různé magické techniky, kdy se pouţívají krystaly a jiné údajně kouzelné předměty
a začíná se objevovat pro New Age typický trend praktik zacílených na rozvoj osobnosti
(Partridge, 2006, s. 335-336).
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3

New Age jako identita postmoderní společnosti

New Age se postupně vymaňuje z hranic kontrakultury a malých společenství a dostává se
mu společenského a intelektuálního uznání (Lacroix, 2000, s. 57). V 80-90. letech začíná
popularita New Age sílit a z původně uzavřených a spíše obskurních skupin se vytváří
fenomén, který je vlastní mainstreamové kultuře postmoderní doby. Hnutí New Age jiţ
netvoří pevně uzavřenou skupinu či společenství, ale jedná se spíše o síť různě zapojených
přívrţenců, které vţdy oslovuje jen část fenoménů náleţících pod nálepku New Age.
Neexistují pevně dané autority hnutí, nauka, praxe ani systém členství. Jedná se spíše
o volbu jednotlivců, kteří si na spirituálním trhu individuálně vybírají, v co věří (Luţný,
Nešpor, 2007, s. 135). Hnacím motorem duchovního trhu je samozřejmě přirozená touha
po spirituálním záţitku. Díky širokému názorovému rozptylu a důrazu na osobní volbu je
však hnutí mnohými chápáno, jako nic neříkající změť rozličných praktik a názorů. Jinými
křesťansky zaměřenými autory je zase New Age chápáno jako sekta či konspirativní
společenství, které se snaţí zmocnit světa. Obecně se dá říci, ţe New Age reaguje na
potřeby současného člověka a je hlavním rysem spirituality postmoderny (Dvořáček, 2000,
s. 15-19). Postmoderní spiritualita zpochybňuje hodnoty a fakta, která jsou dědictvím
ţidovsko-křesťanské tradice. Snaţí se reformulovat pohled na chápání společnosti, kosmu
a času. Smazává hranice mezi tělem a myslí, mezi já a ne-já či dokonce mezi Bohem
a člověkem (Partridge, 2006, s. 362-364). „ Postmoderní spiritualita vylučuje představu
čisté tradice a oslavuje rozmanitost interpretací.“ (Partridge, 2006, s. 364).
Stejně tak New Age vyzdvihuje individualitu a je charakteristické svým eklekticismem.
Odmítáním absolutní pravdy a přijímáním prvků z různých náboţenských tradic. Jako
například ze starověkého animismu, východního panteismu či naturalismu (Sire, 1993,
s. 106-107). V podstatě všechny názory jsou dle New Age sto být pravdivé, záleţí pouze
na člověku samotném, co mu vyhovuje a co povaţuje za správné. Toto následně vytváří
půdu pro existenci New Age jako univerzální formy všech náboţenství, jako
synkretického5 náboţenského systému (Pennesi, 2000, s. 50).

5

Synkretismus znamená syntézu, splývání náboţenských prvků z různých náboţenských systémů v jeden
celek (Pennesi, 2000, s. 50).
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Hnutí New Age se těší velké oblibě především v zemích západního světa a Japonsku.
Podle výzkumů Heelase a Woodheada vzrostl počet přívrţenců New Age od 90. let
o téměř 300 procent (Luţný, Nešpor, 2007, s. 137). Společnosti v těchto částech světa se
zdají být tomuto fenoménu nakloněny, protoţe do jisté míry odpovídá jejich spirituálním
potřebám.
Díky převládajícímu ateismu se můţe lidem zdát, ţe je Bůh mrtev a s tím vzniklá
nihilistická perspektiva světa můţe snadno sklouznout v to, ţe jsou lidé přesvědčeni
o absurditě a bez smyslnosti své existence. Přirozeně tedy lidé prahnou po znovunalezení
jistot

vyplývajících

z přijetí

nějakého

hodnotového

systému.

Zároveň

masivní

technologický pokrok a rozsáhlé výdobytky vědy uvádí člověka do chaosu, ve kterém není
schopen se správně orientovat. New Age má poskytovat nový pohled na svět, ve kterém
jeho příznivci vidí jistoty opačné k těm vytvořeným tradičním západním věděním. Západní
medicína a psychologie je nahrazena alternativními formami těchto oborů, které mají
poskytovat obsáhlejší pohled na lidské tělo a mysl (Lacroix, 2000, s. 59-60). Současně
však New Age nevyţaduje naprostou oddanost stoupenců ani nepředkládá dogmata či
exkluzivně monoteistické názory. Hnutí pracuje v souladu s důrazem na individualitu
a náboženský pluralismus. Dále je zaloţeno na iracionalitě, citu a intuici, spíše neţ na
racionálně a vědecky podloţených argumentech. Materialismus je nahrazen mystikou
a magií. Lidé v západních společnostech totiţ jiţ mnohdy nedychtí po odříkání a oddanosti
své víře, ale spíše po uspokojení spirituálních nároků a to bez vyvinutí velké námahy.
Knihy plné moudrosti věků jako Bible či Korán jsou v současnosti nahrazeny broţurkami,
letáky či horoskopy (Hynek, 2000, s. 41-42).
Obecně lze New Age jen velmi těţko definovat a přístupy k New Age se napříč
interpretacemi různých autorů velmi liší. Nedá se o něm rozhodně mluvit jako o jednom
z nových náboţenských hnutí či o kultu a to především proto, ţe se jedná o tak
necentralizované a diferencované hnutí, bez zakladatelů a postrádající jednotnou věrouku.
(Kemp, Lewis, s. 19). Někteří autoři, jako například Frisková či Sutcliffe jsou toho názoru,
ţe na New Age nemůţe být nahlíţeno jako na synonymum pro postmoderní spiritualitu.
Má být chápáno spíše jako lidové náboţenství, jehoţ prvky byly patrné i v dřívějších
dobách – v moderně i v době předmoderní. Dle jejich názoru totiţ dokonce i v dobách
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křesťanství existovala ţitá náboţenská praxe, která pramenila z pohanské magie
a léčitelství. Nošení amuletů, talismanů či bylinkářství byly po staletí součástí ţivota lidí
a to i navzdory dominanci institucionalizovaných forem náboţenství. New Age je dle nich
lidovým náboţenstvím také proto, ţe nepochází od nějakých vyšších autorit, ale od lidí
samotných, a také díky tomu, ţe je svojí podstatou laické a dostupné kaţdému (Vrzal,
2011, s. 58-59).
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4

Hlavní pilíře New Age

Jak jiţ bylo zmíněno výše New Age čerpá z mnoha náboţenských a filosofických tradic
a přejímá jejich prvky za vlastní. Zároveň neexistuje daná nauka ani posvátné texty, a proto
je velmi těţké postihnout všechny charakteristiky tohoto fenoménu. Konceptu New Age je
v podstatě vlastní vše, co je nějakým způsobem alternativní k tradiční západní kultuře a to
i přesto, ţe New Age je právě produktem Západu. V následující kapitole se budu snaţit
postihnout hlavní pilíře, které jsou New Age vlastní. Jde mi o vymezení a popsání
opěrných bodů New Age, které jsou: holismus, hypotéza Gaia, alternativní medicína neboli
uzdravování, transformace vědomí, milenialismus a feminismus a enviromentalismus.

4.1 Holismus
Holismus je jedním z nejvýznamnějších pilířů hnutí New Age. Někteří autoři, jako
například Luţný, dokonce postmoderní New Age označují přímo za holistické hnutí či
holistické milieu, které střídá perspektivu osvícenského humanismu, která byla nanejvýš
typická pro New Age jako kontrakulturu v 60. letech (Nešpor, Luţný, 2007, s. 135).
Holismus má fungovat jako náhrada či protipól k renesancí nastolenému dualismu, který
byl od dob Descarta dominantním filosofickým a vědeckým paradigmatem. Analýza prvků
ze sloţitějších na jednodušší či rozdělení na res extensa a res cogitans, tedy zjednodušeně
na tělo a mysl, je něco, co se holismus snaţí svým přístupem zcela popřít a to především
proto, ţe podle zastánců holismu je dualismus systémem, který zabraňuje lidskému
pokroku. U dualismu dle holistů nedochází k chápání světa jako celku, ale pouze
k neustálému zaměřování se na části a tedy na izolované detaily. Podle holismu je vše
jednota, coţ vyplývá i z pojmu samotného (Lacroix, 2000, s. 65-67). Holismus totiţ
vychází z řeckého slova holos – celek, celý. Post-racionální holistická etapa dějin, která má
přijít spolu s Novým věkem a má být dalším kopernikánským obratem se vyznačuje také
odporem k redukcionismu, odporem k redukování ducha na hmotu. Následkem čehoţ se
duch stává druhotným fenoménem, který je pouze součástí materiálna. Aby mohl holismus
fungovat jako plnohodnotný filosofický názor a nahradit tak ty předchozí, musí rovněţ
nalézt oporu ve vědě (Hanegraaff, 1998, s. 119). Podporu z řad vědců mu projevují
především David Bohm a Karl Pribram, kteří svými výzkumy poskytli půdu pro vytvoření
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něčeho, co Marilyn Ferguson nazývá holografické paradigma. Informace toto paradigma
čerpá především z metody zvané holografie, která je zaloţena na vyobrazování
trojrozměrných objektů (Hanegraaff, 1998, s. 67-68). Ty nazýváme hologramy. Hologram
se vytváří tím, ţe je laserové světlo projektováno na fotografickou podloţku, a to ze dvou
zdrojů. Prvním zdrojem laserového světla je přímo odraz daného objektu, a druhým
zdrojem je světlo, které se odráţí od předmětu na fotografickou podloţku prostřednictvím
zrcátka. Následně vzájemné setkání těchto dvou světelných paprsků způsobí, ţe se objeví
zprvu nesmyslné obrazce ve tvaru víru ( tzv. holografická skvrna), které se nijak
nepodobají tvaru objektu. Pokud se však pouţije ještě další světelný paprsek, který je
prosvícen skrze onu fotografickou podloţku, náhle se za ní objeví přesný trojrozměrný
obraz předmětu – hologram (Hanegraaff, 1998, s. 139). New Age toto paradigma
napomáhá v tom, ţe dokazuje, ţe ve zdánlivém chaosu, existuje jakási skrytá struktura.
Tedy, ţe za prostou manifestací objektů můţeme spatřit nějaký vyšší řád. Ten podle
holistů, byl jíţ dávno znám starověkým mystikům a moderní věda ho pouze znovuobjevila.
Bohm tento vyšší řád nazývá celopohybem a říká, ţe je to ultimátní realita, která neustále
proudí a tryská z ní hmota a mysl. Dále je také obdařena absolutní inteligencí, které je
vlastní láska a soucit. Bohm se ovšem vyhýbá spojování celopohybu s Bohem, či tvořivým
principem a mluví o něm spíše jako o univerzální propojenosti (Hanegraaff, 1998, s.
146).
Holisté totiţ tvrdí, ţe svět a jeho části jsou navzájem propojeny, a ţe kaţdá část v sobě
obsahuje informace o celku. Ve zkratce to také znamená, ţe celek je obsažen ve
svých částech. Podle Bohma a jeho teorie implikátního řádu si je kosmos vědom svých
ostatních částí, tedy kaţdý celek je implikován v jeho částech (Hanegraaff, 1998, s. 142).
„Mikrokosmos je zrcadlem makrokosmu.“ (Lacroix, 2000, s. 66). A zároveň ţádný
z těchto makrokosmů není nadřazen jinému a všichni společně tvoří síť ( Hanegraaff, 1998,
s. 128). Ignorování této celistvosti vede ke konfliktům ve společnosti, které mohou být
vymýceny pouze restrukturalizaci myšlení, pouze pomocí chápání světa jako integrálního
celku. Cílem lidstva by tedy mělo být především vymýcení fragmentace a obnovení
jednoty světa. Bohm v tomto navazuje na výdobytky kvantové fyziky a teorie relativity,
které obě odmítají štěpící se tendence a bojují proti paradigmatu nastavenému newtonskokarteziánskou fyzikou (Hanegraaff, 1998, s. 143-144).
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Karl Pribram do holisitického paradigmatu přispívá jeho výzkumem paměti. Mluví o tom,
ţe kaţdá vzpomínka se v mozku trvale uchovává, avšak není místně ukotvena, ale je
distribuována napříč celým mozkem. Díky tomu, v sobě kaţdá část paměti zároveň
obsahuje informace o všech ostatních, tedy o celku ( Hanegraaff, 1998, s. 67-68).
Teorie Bohma a Pribrama odkazují především na jednu část holistických teorií. A to na
teorie mluvící o holismu jako o univerzální propojenosti všech věcí v kosmu. Existují však
i další holistické teorie, které chápou holos především jako univerzální základ veškeré
hmoty ( Hanegraaff, 1998, s. 120).
Jak jiţ bylo zmíněno výše, dle holistů je vše vzájemně propojeno a je celkem, a proto
logicky, musí všechno pocházet od jednoho zdroje. Velká rozmanitost, kterou můţeme na
planetě Zemi sledovat, navíc dle holistů musí bezpochyby sdílet někde hluboko nějaký
společný základ. A tento prvotní základ všeho je holisty ztotoţňován s Bohem. Ten je na
jednu stranu chápán podobně jako u pantheismu, tedy jako Bůh imanentní6. Avšak
zároveň také transcendentní7. V kontextu New Age je tedy boţství pojímáno jednak jako
tvořivý princip, který je obsaţen ve světě, avšak také jako absolutno, které je obdařeno
vyšším vědomím a stojí nad světem. Obecně se tedy mluví o původní absolutní jednotě, ze
které vyvstává veškerá pestrost stvoření. Kosmos je hierarchicky uspořádán a jednotlivé
bytosti podle svého stupně duchovnosti a úrovně vědomí zaujímají své místo ve světě.
Vrcholem spirituální evoluce má být navrácení se zpět ke zdroji a to, ţe se člověk stane
spolutvůrcem světa, který pracuje společně s Bohem. Člověk, který dosáhne dostatečné
duchovní úrovně je dle New Age poté schopen přirozeně ovládat skutečnost a stát se
tvůrcem vlastní reality či umět proniknout do jiných dimenzí (Hanegraaff, 1998, s. 121124).
V rámci hnutí New Age existuje mnoho různých interpretací holistických teorií. Jednu
z nejpodrobnějších interpretací holismu poskytuje Jane Robertsová, kdyţ tlumočí
svědectví netělesné entity Setha, který jí sdělil tajné informace ve stavu transu. Tvrdí, ţe
6

Imanentní pochází z latinského in-manere a označuje to, co nepřesahuje, nýbrţ zůstává, trvá, je obsaţeno
uvnitř. V kontextu teologie imanentní znamená Boha, který je součástí lidského světa, je obsaţen ve světě
(Jelínek, 2013).
7

Transcendentní znamená přesahující a je opakem slova imananetní. V kontextu teologie je transcendentním
Bohem ten, který svět překračuje a není s ním měřitelný (Jelínek, 2013).
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Bohem je tvořivý princip, kterému je vlastní nekonečná kreativita a představivost.
Současně má za to, ţe člověk ať uţ vědomě či nevědomě, se podílí svojí tvořivostí na
utváření reality. Má za to, ţe můţe existovat nekonečně mnoho světů, které poté
dohromady tvoří kaleidoskop různých dimenzí a je pouze na člověku, aby uvěřil a dokázal
tyto světy zřít (Hanegraaff, 1998, s. 122-123).
„Například Fritjof Capra říká, ţe základní vlastností skutečnosti je prázdnota.“ (Hájek,
2000, s. 38). Svou teorií paralelismu, která je zaloţena na představě, ţe existuje pojítko
mezi moderní fyzikou a orientálním mysticismem navazuje na holistické teorie. Mluví
o tom, ţe existuje naprostá propojenost všech jevů ve světě – fyzikálních, biologických,
psychologických, sociálních i kulturních. Tato propojenost však existuje nad hranicí všech
současných pojmů a vědeckých disciplín, protoţe ty jsou primárně zaloţeny na
fragmentaci. Musí tedy dojít k přerodu chápání světa – svět musí být chápán jako systém,
jako celek, ne pouze jako suma jednotlivých částí. Cílem by nemělo být zkoumání
jednotlivých stavebních jednotek systému, ale naopak nalezení základních principů, který
tento systém protkávají. Capra vyzdvihuje, ţe tyto základní principy jsou tři - celistvost,
vzájemná propojenost a dynamičnost. V návaznosti na to přirovnává Capra fungování
světa k fungování ţivých organismů, jejich buněk, mozku anebo k fungování sociálních a
přírodních systémů (Hanegraaff, 1998, s. 129-137).

4.2 Gája
V návaznosti na výše zmíněné holistické teorie, které chápou realitu především jako
univerzální propojenost či nahlíţejí na jednotu jako na základní zdroj hmoty, můţeme
zmínit ještě třetí odnoţ holistických teorií. A to je holismus jako chápání světa jako
analogického s fungováním ţivých organismů. Toto pojetí navazuje především na Jamese
Lovelocka a jeho hypotézu Gája (Hanegraaff, 1998, s. 155). Hypotéza Gája je zaloţena na
přesvědčení, ţe Země je obrovský samoregulační systém. Regulací svých fyzikálních,
chemických a biologických podmínek je Země schopna vytvořit dokonalé podmínky pro
ţivot. New Age v návaznosti na Lovelocka ztotoţňuje Gáju s bohyní Země. A dále je
přesvědčeno, ţe společně s počátkem nového údobí astrodějin (vodnářského věku) dochází
k dovršení procesu sjednocování celého lidstva, coţ New Age dokazuje na některých
všeobecně známých faktech. Například na základě obrovského demografického růstu, kdy
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od roku 1900 se z pouhých 1,6 miliardy obyvatel Země zvýšil počet na dnešních 6 miliard,
coţ mělo za následek prudké navýšení hustoty obyvatelstva. Dále také New Age mluví
o tom, ţe díky pokroku v oblasti informačních technologií, elektromagnetické komunikaci
a satelitům se společenská komunikace dostává na takovou úroveň vyspělosti, ţe svět
spolu dohromady tvoří obrovskou myslící jednotku – globální či celosvětový mozek
(Lacroix, 2000, s. 62-63). Ten funguje samostatně, jako ţivý organismus a jeho součástí
jsou menší ţivé systémy, tedy lidé, kteří v tomto případě fungují jako jednotlivé nervové
buňky onoho celosvětového mozku. Jednotlivé mysli osob jsou poté protkány
s planetárním vědomím Země, tedy s Gájou a ta následně s kosmickým vědomím, které je
často ztotoţňováno s Bohem. V pojetí Gáji jako globálního vědomí, New Age navazuje na
myšlenky Pierra Teilharda de Chardina a koncepci noosféry (Hanegraaff, 1998, s. 155156). Ten popisoval noosféru jako vrchol evoluce planety Země, kdy si vesmír začíná
uvědomovat sebe sama. Tedy noosféra je synonymem pro myslící sféru kosmu, která stojí
nad niţšími vývojovými stupni atmosférou a biosférou (Halama, 2000).
Chápání planety Země a kosmu jako samoregulujícího celku popisuje ve svých pracích
také chemik Ilya Prigogine, na kterého New Age často odkazuje. Ve své teorii
sebeorganizace mluví o vesmíru jako o sebeorganizujícím systému, kterému je vlastní
nekonečná tvořivost. Procesem kreativní evoluce, která dosahuje nekonečných rozměrů, se
kosmos neustále vyvíjí a je tedy dynamickým, avšak zároveň stabilním systémem. Funguje
jako ţivý organismus - na základě výměny energie a tedy naprosto opačně neţ statické
systémy, které vţdy potřebují zásah zvenčí. Jako jsou například stroje či hodiny.
Neomezená tvořivost kosmu stojí dle Prigogina na počátku i na konci vývoje všeho
a člověk se na této tvorbě neodmyslitelně participuje (Hanegraaff, 1998, s. 159-163).
Podle New Age nemůţe být fungování planety Země popsáno na základě mechanické či
lineární kauzality. Světový organismus je totiţ zaloţen na dynamické stabilitě. Pokud se
míra teploty, vlhkosti či nějaká z jiných podmínek změní a vychýlí z normálu, systém na to
okamţitě zareaguje (Hanegraaff, 1998, s. 155). Toto dokonalé souznění však nemusí trvat
věčně. V návaznosti na sílící ekologickou krizi, někteří autoři jako například Peter Russel,
nemluví o lidstvu jako o součásti kosmického vědomí, ale spíše jako o kosmické rakovině.
Podle jeho názoru, spíše neţ ţe by lidstvo planetě Zemi prospívalo, tak na ní parazituje
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a škodí jí. Russel navrhuje, aby lidé začali vnímat sebe sama ne jako samostatné jednotky,
ale aby na sebe nahlíţeli jako na součást světového systému. Důleţité pro záchranu planety
je uvědomění si, ţe člověk je nervovou buňkou globálního mozku. To by dle Russela mělo
vyústit v to, ţe se lidé začnou chovat lépe ke svému ţivotnímu prostředí a pramatce Zemi
(in Hanegraaff, 1998, s. 156-157). Upřednostňování postmateriálních hodnot, jako je
ochrana ţivotního prostředí anebo osobní duchovní růst, jsou typickým znakem New Age
(Dvořáček, 2000, s. 20).

4.3 Uzdravování se
Dalším klíčovým prvkem, na kterém můţeme sledovat, jak New Age zastává holistickou
perspektivu, je medicína a chápání lidského těla. Přístup k tomuto odvětví opět odráţí pro
New Age typický odpor k výdobytkům západního světa. Hnutí nahlíţí na medicínu
odlišně, neţ klasická západní medicína a pouţívá pří léčbě metody, které dnes obecně
spadají pod hlavičku alternativní medicíny. Jedná se o nejrůznější léčebné postupy, návody
a terapie, které se liší od západní medicíny především tím, ţe kladou stejný důraz jak na
tělesnou, tak na duchovní a jiné stránky člověka – tedy na člověka jako celek (Hanegraaff,
1998, s. 42).
Směsice těchto alternativních praktik a konceptů je velmi různorodá a existuje nespočet
rozličných léčebných postupů. Společným jmenovatelem alternativních praktik je však
chápání nemoci nejen jako podmíněné biofyzikálními vlivy, ale jako mající spojitost
s lidským ţivotem, emocemi, kterými člověk proţívá, s tím zda je šťastný či nešťastný
a tedy obecně, jaký je jeho duševní stav. V rámci New Age je onemocnění, které člověka
zasahuje, chápáno dvěma způsoby. Buď jako choroba, která je pojímána jako něco co má
příčinu v disfunkci nějakého vnitřního orgánu, je to nějaký patologický stav. Anebo jako
nemoc, která je dle New Age chápána pouze jako nějaký fyzický či duševní stav, který je
označován v rámci společnosti za nevítaný. Alternativně zaměřeným lidem nemoc
naznačuje, ţe by měli udělat změnu ve svém ţivotě. Bolest je pro ně vlastně způsob, jakým
tělo komunikuje s člověkem (Hanegraaff, s. 42-43). „Nemoc není náhodná událost, ale je
to ţivotní lekce, je to znamení, ţe s tělem a s myslí není správně zacházeno.“
(Sutcliffe, 2002, s. 177).
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Z pohledu alternativní medicíny je sice západní medicína velice úspěšná v léčení chorob,
které jsou izolované, avšak není schopna pohlédnout na lidský organismus jako na celek
a být tak schopna uzdravování (Hanegraaff, 1998, s. 43). Moderní medicína je typická
tím, ţe je orientovaná pouze na jednotlivé části lidského těla a její léčebné metody zahrnují
především uţívání léků a provádění operací. Tělo člověka je chápáno jako stroj, jehoţ části
je třeba opravit, pouze pokud dojde k nějaké poruše. Holistická medicína naopak zkoumá
lidské tělo jako jednotné a snaţí se oţivit člověka a jeho vnitřní sílu do takové podoby, ve
které bude schopen sám sebe léčit. I přestoţe existuje mnoho alternativních léčitelů
a terapeutů, jeví se pouze jen jako nástroj k tomu, aby v sobě člověk znovu nalezl ţivotní
sílu a byl tak schopen sebeuzdravení (Sutcliffe, 2002, s. 175-176).
Alternativní léčitelé nahlíţí na metody oficiální medicíny jako na něco, co je zaloţeno na
přesvědčení, ţe je nemoc něco nepřirozeného a musí být co nejrychleji vymýceno.
Choroby jsou spojovány s chudobou a neúspěchem. Naopak dokonalé zdraví je zase
chápáno jako něco nadpřirozeného a nereálného a je přisuzováno spíše majetným
a úspěšným. Dle New Age je však zdraví přirozený stav, který je vlastní všem lidem a je
znakem přírodní rovnováhy. Obnovení přírodní harmonie těla a duše je základním cílem
holistické medicíny ( Hanegraaff, 1998, s. 46-47).
Dle Danfortha „ existuje samostatná kategorie, která se označuje jako New Age
uzdravovací praktiky. Mezi ně patří například astrální projekce, řízená vizualizace,
iridologie, reflexologie, chromoterapie, anebo pouţívání krystalů.“(1989, s. 253). V rámci
hnutí můţeme mluvit ale i o dalších praktikách, které jsou inspirovány především východní
filosofií, jako například o józe, zen či reiki, z nichţ některé budou podrobně popsány
v kapitole 5.2.(Partridge, 2006, s. 310).

4.4 Transformace vědomí
Jak jiţ bylo zmíněno výše, uzdravování člověka v sobě zahrnuje dle New Age péči jak
o tělo, tak o duši jako o dvě od sebe navzájem neoddělitelné části. I přesto však můţeme
hovořit o dvou aspektech uzdravování. O holistickém směru, který na uzdravování pohlíţí
především z pohledu tělesné stránky (viz kapitola 3.2.3) a o druhém směru, který se
soustředí především na psychologický aspekt či osobnost člověka. Ten čerpá především
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z dvou předcházejících filosofických směrů :hnutí lidského potenciálu a transpersonální
psychologie (Hanegraaff, 1998, s. 48).
„New Age v podstatě představuje svébytnou spiritualizaci hnutí lidského potenciálu.“
(Partridge, 2006, s. 309). Hnutí lidského potenciálu a v něm dominantní humanistická
psychologie je směr, který byl stěţejní především v 60. letech 20. století a v jehoţ čele
stojí americký psycholog Abraham Maslow. Hnutí je reakcí na v té době existující převahu
psychoanalýzy a behaviorismu. V souvislosti s tím je hnutí lidského potenciálu často
chápáno jako třetí síla psychologie a jako směr, který stojí na počátku tzv. „ éry JÁ“, ve
které je kladen důraz na člověka a jeho niternou individualitu (Partridge, 2006, s. 399-400).
Maslow vytváří pyramidu hierarchie potřeb – nejdůleţitější jsou pro člověka potřeby
fyziologické (jídlo, pití), poté potřeby bezpečí (domov, práce), dále společenské potřeby
(přátelství, láska), potřeba uznání (úcta, pochvala) a nakonec potřeba individuace, jejíhoţ
vrcholu člověk dosáhne pomocí seberealizace. O tu má však podle Maslowa člověk zájem
pouze za předpokladu, ţe jsou uspokojeny všechny ostatní potřeby (Peterková, 2008).
Hnutí lidského potenciálu nesouhlasí s podobou moderní společnosti a zastává názor, ţe
člověk se musí probudit z letargie. Do ní se člověk dostává v průběhu socializace, kdyţ se
přizpůsobuje poţadavkům svého sociálního prostředí. Ztráta spontánnosti a kontaktu
s vlastním já je cena, kterou jedinci platí za to, aby vyhověli nárokům společnosti. Podle
hnutí lidského potenciálu moderní doba vytváří jedince, kteří jsou chladní, osamělí
a odcizení od sebe samých, a proto je třeba se vrátit zpět ke kořenům a docílit toho, ţe
člověk na základě znovu-poznání svého přirozeného potenciálu dosáhne seberealizace
a tedy znovu nalezne smysl své existence (Hanegraaff, 1998, s. 48). Ústřední myšlenky
hnutí lidského potenciálu, jako jsou důraz na individuální schopnosti člověka a na jeho
následnou seberealizaci, jsou dále rozvíjeny v jednotlivých psychologických směrech, jako
v Gestalt terapii Fritse Perlse nebo v transakční analýze Erika Schutze. Anebo také v
kalifornském insitutu Esalen, coţ je centrum duchovního růstu, které vzniklo v 70. letech
a dodnes pěstuje spirituální terapie a je centrem nejrůznějších seminářů zabývajících se
tématy jako je gender či enviromentalistika (Partridge, 2006, s. 399-400).
V původním slova smyslu znamená pojem lidský potenciál především důraz na rozvíjení
kreativity, porozumění a empatie v člověku, díky čemuţ má být ve společnosti vymýceno
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zlo a negativita. Díky Maslowovi dochází ke spojení hnutí lidského potenciálu
s transpersonální psychologií a pojem lidský potenciál získává zcela nové konotace. Plné
rozvinutí lidského potenciálu je v kontextu transpersonální psychologie chápáno jako
schopnost člověka, dosáhnout změněných stavů vědomí (Hanegraaff, 1998, s. 49-50).
Transpersonální totiţ znamená nadosobní, nebo-li přesahující hranice osobnosti. Jedná se
o zkušenosti, při nichţ se obvykle omezené vědomí člověka dostává kontaktu s vyšší,
smysluplnější realitou či dimenzí. První, kdo mluvil o stavech rozšířeného vědomí, byl jiţ
na počátku 20. století William James, který tvrdil, ţe naše mysl je oddělena jen úzkým
závojem od celé řady jiných typů mystické zkušenosti. A rovněţ psychoanalytik Carl
Gustav Jung hovořil o duchovních archetypech lidstva a jejich pozici uvnitř
transpersonálního kolektivního vědomí. Dle Junga tkví smysl ţivota v individuaci
a nalezení plného lidství (Partridge, 2006, s. 366-367).
„Abraham Maslow dláţdí cestu pro pozdější spiritualizaci psychoterapie.“ (Partridge,
2006, s. 400). Toto přijímá za vlastní New Age, které jiţ chápe osobnostní růst, tedy plné
vyuţívání lidského potenciálu náboţensky – jako cestu ke spáse. Rozvojem vlastní
osobnosti se odkláníme od strastí a utrpení a dostáváme se do spojení s naším vnitřním
boţstvím. V rámci New Age přestávají existovat hranice mezi tím, které duchovní praktiky
jsou terapeutické, a které spirituální (Hanegraaff, 1998, s. 50-51). Transformace vlastní
osobnosti je cílem člověka a je chápána jako smysl lidského pobytu na planetě Zemi.
Ačkoliv náš svět není dokonalý, funguje jako prostor, kde člověk prochází lekcemi a tím se
posouvá dále do vyšších stupňů vývoje. Naše realita je odrazovým kamenem na cestě
k vyšším sférám vědomí. Kaţdodenní realita má být nahlíţena pozitivně, avšak pouze
splynutí s kosmickým vědomím dává ţivotu smysl (Hanegraaff, 1998, s. 117). Osobnostní
přerod člověka započíná uvolněním vnitřního já a představivosti. Člověk musí zklidnit své
vlastní nitro, dosáhnout sebevyprázdnění, dojít pokoje, čímţ bude následně připraven na
vstup do vyšších sfér vědomí. Tyto oblasti změněného vědomí jsou charakterizované
splynutím objektu se subjektem, vnitřních vjemů s vnějšími, já s ne-já, jednotlivce
s vesmírem a nakonec člověka s Bohem. V tomto psychickém rozpoloţení se člověk
nachází někde na pomezí mezi bděním a spánkem a jeho mozková kůra vysílá specifické
elektromagnetické vlny – alfa vlny (Lacroix, 2000, s. 69-70).
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Nejrůznější techniky se v rámci New Age seminářů snaţí o navození těchto vln a tím
transformování lidského vědomí. Příkladem je například praktikování mantry, které
spočívá v opakování slov, jejichţ následkem si má člověk narušit své obvyklé mozkové
pochody. Nebo se praktikuje senzorická stimulace, která má člověka vymanit z hmotného
světa a přivést ho do kontaktu s niterným já. Další spirituální technikou je například
Grofovo holotropní dýchání (Lacroix, 2000, s. 70). To spočívá v kombinaci různých
dechových cvičení a poslouchání hudby. Jeho výsledkem má být odstranění smyslové
bariéry a přes další kroky, jako je vstup do podvědomí a znovuproţití záţitků z dětství, se
má člověk dostat aţ na transpersonální stupeň, jehoţ součástí jsou záţitky jako zření
minulých ţivotů či spojení s kosmickou jednotou a blaţeností (Hanegraaff, 1998, s. 58).
Dalšími způsoby, jak se ocitnout na frekvenci alfa vln, je například metoda zvaná
sofrologie, která spočívá ve spojení meditace s hypnózou nebo třeba rebirthing, coţ je
technika jejíţ záměrem je, aby účastník znovu proţil své narození a traumata s ním spojená
a došel osvobození (Lacroix, 2000, s. 70).
Spirituální techniky New Age jsou vyvinuty tak, ţe se snaţí napodobit účinky vyvolané
omamnými látkami. Samotné hnutí sice uţívání drog nepodporuje, přesto však
psychadelická spiritualita 60.let a s ní spojené uţívání halucinogenních drog jako je LSD
nebo psilocybin , sdílí společné znaky a cíle s metodami New Age. Podobně jako uţivatelé
narkotik popisují účastnící nejrůznějších vědomí rozšiřujících terapií pocity splynutí se
světem, ztrátu pojmu o čase a prostoru či proţitky opuštění vlastního těla. Terapeutické
techniky mají učinit člověka a jeho vědomí natolik rozvinuté, ţe se poté stane pánem
vlastního těla – bude si plně uvědomovat svůj dech, rytmus srdce anebo napětí svých svalů.
Nakonec člověk dokáţe to, ţe jeho vědomí pronikne celé jeho tělo a on bude schopen zřít
čakry a auru. Úplným dovršením tohoto procesu by mělo být ovládnutí vlastního vědomí
natolik, ţe se člověk setká uvnitř svého vlastního nitra s nejzazší skutečností, stane se
pánem vesmíru, času a tedy vlastně Bohem (Lacroix, 2000, s. 71). Tato finální fáze, které
má člověk dosáhnout rozvíjením sebe sama, je často nazývána kosmické vědomí. V tomto
stádiu člověk, příroda a universum tvoří stejnorodý celek, ve kterém neexistují protiklady
jako Bůh, člověk či hmota a duch. Lidská existence jiţ není časově ukotvena v tomto světě,
ale naopak díky tomu, ţe splyvá s boţskou jednotou, je schopna překonání vlastního já –
reinkarnace (Pennesi, 2000, s. 36). Kosmické vědomí je synonymem něčeho, čemu
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východní filosofie říká zen, satori nebo nirvána. Je to stav mysli, kdy člověk zří řád světa,
chápe celistvost vesmíru a je jeho nedílnou součástí. Po dosaţení kosmického vědomí
neplatí pro člověka čas ani prostor, člověk dosahuje absolutního povýšení vlastního ega –
zboţštění (Sire, 1993, s. 115).

4.5 Milenialismus
Téměř v kaţdém náboţenském systému bylo v průběhu dějin obsaţeno očekávání
nějakého světového kataklysmatu. Víra v to, ţe bohové přetvoří zem v ráj, anebo ţe
naopak díky zásahu shůry svět postihnou přírodní katastrofy, stojí u počátku formování
dominantních náboţenských tradic, jako je křesťanství či islám. Dokonce i u alternativních
spiritualit a nových náboţenských hnutí tento prvek existuje a funguje jako způsob, kterým
je vyjádřena nespokojenost se soudobým společenským řádem. V oblasti studia nových
náboţenských hnutí se vynořuje pojem milenialismus, který odkazuje k víře v transformaci
lidstva a k následné kolektivní spáse, která má zemi změnit do podoby, ve které na světě
bude existovat pouze mír, láska a harmonie. Křesťanské víře dominuje očekávání návratu
Krista a s ním nastolení tisíce let hojnosti, lásky a blahobytu. Pro nová náboţenská hnutí je
zase typický katastrofický milenialismus, který je do značné míry pesimistický, protoţe
nevěří v samostatnou transformaci lidstva, ale pouze ve změnu společnosti na základě
nějaké celosvětové pohromy či neštěstí (Partridge, 2006, s. 388-389).
U New Age jako kontrakultury je apokalyptický prvek stále ještě dominantní záleţitostí.
Nový světový řád má být nastolen díky zásahu z jiných světů a současný svět zcela zničen.
V katastrofickém milenialismu nemohou lidé dělat nic, neţ čekat na příchod apokalypsy,
popřípadě se jen připravovat na svou existenci v nově nastoleném systému. U New Age
jako postmoderní spirituality však katastrofický milenialismus ustupuje do pozadí.
Ústředním se v hnutí stává postmilenialismus nebo také jinak nazývaný progresivní
milenialismus. New Age sice stále věří v utvoření dokonalé říše plné harmonie a lásky, ale
tentokrát se má o přerod společnosti zaslouţit především lidstvo samo. Prostřednictvím
společenské a náboţenské revoluce se v bezprostřední budoucnosti má odehrát
transformace lidstva a na základech současného světa má být vybudován nový pozemský
ráj (Hanegraaff, 1998, s. 98-99). Nový mravně čistý společenský systém má být nastolen
pomocí postupné transformace globálního vědomí a spirituality, avšak prvním krokem na
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této cestě je především transformace jednotlivců. Nově vybudovaný společenský řád bude
poté v podstatě protikladem k nyní existující společnosti a jejím pravidlům nastoleným
politickými a náboţenskými institucemi (Partridge, 2006, s. 388).

4.6 Feminismus a enviromentalismus
V New Age jsou silně zakotveny environmentalistické myšlenky a umírněně feministické
názory. Environmentalistický trend hnutí New Age přebírá především od novopohanů,
s jejichţ filosofií hnutí sdílí své základní principy, ústřední autory a podle některých
mohou být dokonce příznivci New Age povaţováni zároveň za novopohany. I přestoţe
existuje mnoho rozdílů mezi oběma náboţenskými proudy, jako například to, ţe zatímco
novopohanství klade důraz na rituály a zakládá na obnovení starých pohanských tradic, tak
New Age praktikuje především nerituální náboţenské aktivity a čerpá z východní filosofie,
můţeme mezi oběma nalézt současně mnoho podobných znaků (Zbíral, 2007). Podle
autorů jako Hanegraaff, je novopohanský prvek v New Age natolik důleţitý, ţe dokonce
tvoří samostatnou odnoţ v rámci celého fenoménu. Ta je často nazývána hnutí
šamanistického vědomí, ale je ve skutečnosti v podstatě synonymem k pojmu
novopohanství.

Novopohanství nebo také neopaganismus je termín, který odkazuje

k široké škále moderních hnutí, jeţ jsou zaloţena na přesvědčení, ţe to, co ţidovskokřesťanská tradice stavěla na pranýř, ve skutečnosti tvoří smysluplný náboţenský pohled
na svět a s tím související náboţenská praxe by měla být v moderní společnosti obnovena.
Novopohané odmítají křesťanské dědictví a jeho instituce. Viní je z úpadku společnosti a
současnou ekologickou krizi dávají za vinu tomu, ţe se z lidských ţivotů vytratila
pohanská moudrost, jeţ byla zaloţena na úzkém spojení člověka a přírody. Neopaganismus
volá po obnovení původního čistého stavu a tím doufá v znovunastolení přírodní
rovnováhy a harmonie lidstva (Hanegraaff, 1998, s. 77-78). O nastolení ekologické
rovnováhy se mají zaslouţit především lidé a to prostřednictvím oţivení starobylých
přírodních rituálů vycházejících ze šamanismu či druidství anebo jiných středověkých,
starověkých či dokonce pravěkých náboţenských tradic. Novopohané staví na hodnotách
jako je láska k přírodě anebo vyzdvihují etiku osobní svobody – řídí se heslem „ jednej jak
chceš, ale nikomu neubliţuj.“( Zbíral, 2007).
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Podobně novopohanský element Wicca ovlivňuje myšlenky New Age především svým
zaměřením na feminismus. Wicca, pocházející původem z Anglie, avšak dnes s širokou
základnou jiţ ve zbytku světa, je okultní náboţenská skupina, vzniklá z tradiční rituální
magie a čarodějnictví. Zakladatel Wiccy Gerald Gardner tvrdí, ţe důvodem k upalování
čarodějnic bylo to, ţe ve skutečnosti byly členkami tajemného pohanského spolku
plodnosti. V souvislosti s tím přívrţenci Wiccy oslavují pomocí nejrůznějších přírodních
rituálů Bohyni a její muţskou polovičku – Rohatého Boha. Snaţí se akcentovat polaritu
dvou principů či archetypů. Snaţí se v muţích probudit zájem o v sobě nalezení ţenského
principu a v ţenách muţského principu. Novopohané věří, ţe svět je poháněn maskulinní
a femininní silou. Obě tyto energie pocházejí od stejného zdroje, avšak pouze proudí
opačným směrem. Zároveň kaţdý z principů je potřeba, aby udrţoval ţivot a svět
v dokonalé harmonii, díky které fungují přírodní cykly jako roční období anebo ţivotní
cyklus od narození aţ po smrt. Přírodní cyklus je chápan jako úzce spojený s cyklem
kosmickým. V souvislosti s tím, je Měsíc ztotoţňován s Bohyní, s ţenským principem.
Fáze Měsíce, které jsou nov, dorůstání a úplněk jsou přirovnávány k fázím ţivota Bohyně,
jeţ je nejprve dívka, poté ţena a nakonec stařena (Hanegraaff, 1998, s. 86-88).
Vyzdvihováním polarity novopohané vystupují proti dosud existující dominanci
patriarchátu, který staví na roveň s institucionalizovaným křesťanstvím, protoţe to je
zaloţeno na víře v existenci monoteistického patriarchálního Boha. Díky čemuţ u Wiccanů
dochází k opomíjení muţského principu reprezentovaného Rohatým Bohem. Akcentace
Bohyně a chápání muţského elementu, pouze jako nástroje k oplodnění anebo jen jako
potřebného k existenci polarity, je dominantní především u feministické spirituality a Hnutí
Bohyně, které na Wiccu navazuje (Hanegraaff, 1998, 87-88). Feminisitická spiritualita je
například dle Fritjofa Capry „ jedním z nejsilnějších podnětů v hnutí New Age.“ (Hauke,
1993, s. 44).
Dalším myšlenkou, kterou neopaganismus sdílí s New Age je jejich víra v magii.
Novopohané svojí vírou a praktikováním magie reagují na odkouzlení moderní
společnosti, přičemţ navazují na systém okultní magie dominantní v 16. století. Rituální
kouzla a s nimi spojená mystická mentalita stojí v protikladu k vědecky zaloţené
společnosti v současné době. Pohled západního člověka, který je poháněn důvěrou ve
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vědu, kauzalitu, logiku a pouze v empiricky dokazatelná fakta, člověka podle novopohanů
natolik odděluje od světa, ţe s ním zcela ztrácí kontakt. Tajuplný nádech magie se
v západním světě stal raritou a začarovaný svět byl podroben chladnému světu příčin
a následků (Hanegraaff, 1998, s. 79-81). Stejně tak „ New Age je mlhovinou jejíţ součástí
je esoterika, okultismus, mýtické a magické pohledy na otázky ţivota.“ ( Danneels, 1990).
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5

Vybrané praktiky New Age

New Age jako typicky postmoderní spiritualita je charakteristická nepřeberným mnoţstvím
okultních, psychoterapeutických či léčebných praktik, metod a technik. Kaţdý člověk si
sám na rozsáhlém spirituálním trhu vybírá témata a způsoby, které jsou jeho osobě
nejbliţší, na základě čehoţ si následně vytváří vlastní individualizovanou spiritualitu.
V návaznosti na hodnoty postmoderní společnosti, které akcentují důraz na seberealizaci
a individualitu, je člověk v podstatě konzumentem, který se řídí nabídkou duchovních
praktik. New Age je v současné době jedním z těch, kdo tento trh ovládá a tvoří.
Zvláštností je také fakt, ţe ačkoliv se v současnosti někteří nepovaţují přímo za zastánce
postmoderní spirituality, či se označují za striktně ateisticky zaloţené, holdují praktikám
jako je astrologie či tarot, to jsou praktiky, které mají spirituální charakteristiky a spadají
pod hlavičku New Age v širším slova smyslu – pod New Age jako postmoderní spiritualitu
(Nešpor, Luţný, 2007, s. 136-137). Dle Dvořáčka je New Age dokonce chápáno přímo
jako spiritualita zaloţená na rozsáhlém „ psychotrhu“, kdy stále narůstající nabídka
literatury, hudby a kurzů vytváří trh, který na rozdíl od klasického volného trhu není
regulován poptávkou, ale naopak nabídkou, která určuje poptávku jednotlivých spirituálně
zaměřených jedinců. Přirozená lidská touha po duchovním záţitku a překročení všednosti
kaţdodenního ţivota je poté to, co lidi pohání v tom, aby se staly nákupčími na onom
duchovním trhu (2000, s. 17).
V následujících podkapitolách se budu snaţit pro ilustraci vyzdvihnout několik z
vybraných populárních praktik a metod, které lze na spirituálním trhu nalézt, a které jsou
jiţ nyní minimálně v povědomí většiny na New Age orientovaných jedinců.

5.1 Okultní praktiky
Jednou z metod, která je dle Danneelse povaţována přímo za jeden z pilířů New Age, je
astrologie. Milenialistické očekávání příchodu nového astrologického věku Vodnáře stojí
u počátku zrodu samotného hnutí. V postmoderní podobě New Age, ale jiţ nehraje zásadní
roli. Naopak čtení z hvězd a kompilace horoskopů, víra, ţe z pozice planet a hvězd
dokáţeme odhadnout, jaký je lidský osud či charakter, je stále dominantní dokonce i mezi
současnými příznivci (1990). Astrologie je povaţována za jednu nejpopulárnějších
okultních praktik v moderní době. Dnes jiţ existuje nespočet astrologicky zaměřené
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literatury a tisíce profesionálních astrologů na internetu i v médiích. Astrologie je však
svým původem prastarý fenomén, sahající aţ do dob Mezopotámie. Nejzákladnější znalost
v tomto oboru – dělení na 12 znamení zvěrokruhu, přebírají od Babyloňanů Římané
a Řekové, v jejichţ mytologii je zakotvena současná podoba zvěrokruhu. Astrologie
představuje pro současného člověka způsob, jak uniknout z všednosti kaţdodenního ţivota
a v podstatě dodává i tomu neobyčejnějšímu ţivotu kosmický význam. Samotný obor je
jak křesťany, tak sekularisty povaţován za iracionální pavědu, přesto však jeho popularita
roste a zaujímá nezaměnitelnou pozici v rámci okultní subkultury, jejíţ součástí je i New
Age (Partridge, 2006, s. 337-339).
Další okultně zaloţenou praktikou, jejíţ účelem, je předvídání budoucnosti je tarot. Tarot
je soubor karet, pocházející původně ze 14. století, jeţ má údajně pro ty co z něj umí číst,
odhalovat odvěkou moudrost a tajemství lidstva. Pouţívá se k věštění a díky podobnosti
obrázků na kartách s Jungovými archetypy, je vyuţíván i pro terapeutické účely (Partridge,
2006, s. 331). Existuje nespočet dalších okultně zaměřených praktik, jejichţ postupy
příznivci New Age do různé míry přijímají za vlastní – jedná se o rozličné druhy věštění
z karet, z křišťálové koule či čtení z ruky. Dalším příkladem je pouţívání virgulí nebo
kyvadélek k navození hypnózy anebo praktikování numerologie. Jasnovidectví a telepatie
jsou dalšími z technik, které spadají pod hlavičku okultismu a jejichţ odkaz je patrný
i v dnešní době (Kodet, 2012).

5.2 Praktiky zacílené na mysl a tělo
Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 4.3, New Age klade důraz na tělo a mysl jako na dvě
neoddělitelné sloţky člověka. V souvislosti s tím, je těţké vytvořit hranici mezi
medicínskými či psychoterapeutickými léčebnými postupy anebo mezi praktikami,
zacílenými na rozvinutí lidského potenciálu do jeho maxima – transformaci vědomí.
Jednou z nejpopulárnějších technik, s kterou New Age sdílí své cíle týkající se
seberealizace a uzdravení člověka, je Silvova metoda kontroly mysli. Ta pochází od
amerického parapsychologa Josého Silvy, který se ve svém kurzu, pomocí několika kroků,
snaţí přivést člověka k sebezdokonalení. První část metody je zaměřena na kontrolovanou
relaxaci, spočívající v hypnóze a různých cvičeních, druhý krok má posílit paměť
a představivost, třetí krok je zaloţen na posílení smyslů a nakonec se má účastník kurzu
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naučit mimosmyslovému vnímání, kdy jeho mozek pracuje na vlnách alfa a je schopný
v sobě probudit skrytou genialitu, která v člověku přirozeně dřímá (Partridge, 2006, s. 377378).
Dalším příkladem metody, k níţ má New Age vztah, a podle Hanegraaffa je dokonce
povaţována za jeden ze základních kamenů New Age, či jako ústřední náboţenský text
hnutí, je Kurz zázraků. Svou podobou je to kniha s obsahem přes tisíc stran, jeţ je
napsána jambickým pentametrem a má podobu pracovního sešitu, který se skládá z 365
cvičení. Kaţdé na jednotlivý den v roce. Po jejich dokončení má člověk odhalit lásku, která
je přirozeně obsaţena v přírodě a tím dokončit individuální spirituální transformaci (1998,
s. 37-38). Autorkou knihy jsou psychologové Helen Schucman a William Thetford, kteří se
však za autory neprohlašují a tvrdí, ţe text knihy byl Schucmanové nadiktován přímo
Jeţíšem Kristem. Záměrem textu má být odstranění negativity a zla v člověku a pochopení,
ţe není nic, co by bylo odlišné od Boha, protoţe vše je jedno (Partridge, 2006, s. 348).
Transcendentální meditace podobně jako Kurz zázraků, je příkladem další techniky, jeţ
je zacílena na vymýcení negativní energie a objevení lásky v nitru člověka. Negativita je
chápána jako výplod lidské fantazie a přerodem mysli má dojít k obnovení síly pozitivního
myšlení, jeţ má zapříčinit trvalé změny v lidském přístupu a následně i ţivotě. Síla mozku
je neomezená a člověk je schopen přesahovat sebe sama. V podobném duchu pracují
ostatní praktiky, se kterými je New Age spojeno, jako je například zen, rofling, šiacu,
homeopatie či reiki (Partridge, 2006, s.310).
Reiki je především metodou duchovního léčení, která byla do povědomí západní
společnosti uvedena díky, Američance s japonskými kořeny, Hawayo Takatové. Metoda se
začala v západním světě šířit hlavně v osmdesátých letech, ale její původ lze vystopovat aţ
do dob jejího zakladatele Usui Makao, který ţil v 19. a na počátku 20. století. Reiki je
překládáno z japonštiny jako vesmírná ţivotodárná energie a představuje jednu ze
základních praktik v širším okruhu New Age (Partridge,2006, s. 231). Vyznavači reiki
věří, ţe Usui byl původně křesťanem, jemuţ bylo na hoře Kuramě, sděleno pomocí
symbolů, tajné vědění pocházející z buddhistického textu a spočívající ve schopnosti, jak
léčit lidi silou ducha. Léčitel posouvá své ruce po nemocném a pouze vlastní spirituální
energií je schopen vyléčit pacientovi neduhy. A to ne odděleně, ale zaměřuje se na tělo
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jako na celek. I přestoţe je reiki především terapeutickou technikou, v rámci metody se
mluví také o několika duchovních principech, které by se měly člověku stát vlastní a podle
nichţ by se měl v ţivotě řídit.“Principů je pět a znějí „ Nestrachuj se“, „ Nehněvej se“,
„Měj úctu ke svým rodičům, učitelům a starším“, „ Vydělávej poctivě“ a „“ Projevuj za
všechno vděčnost“.„ (Sutcliffe, 2002, s. 184-185). Dle reiki je fyzické anebo psychické
onemocnění zapříčiněno blokací toku kosmické energie, která tělem přirozeně prochází.
Na sezení reiki se tedy léčitel snaţí o zprůchodnění energického toku na různých
12 částech těla, které korespondují s koncepcí čaker dominantní v tibetském buddhismu
a jimiţ kosmická energie vstupuje do těla. Reiki funguje i v rámci samoléčby, avšak
prvotně se jedinec musí stát vyučeným v reiki a zúčastnit se zasvěcovacích kurzů. Těch
jsou různé stupně – první se ţák nalaďuje na to býti kanálem pro kosmickou energii
a v následujících stupních se má naučit léčit psychické, fyzické, či emoční problémy anebo
se stát natolik schopným léčitelem, ţe dokáţe uzdravovat i na dálku (Partridge, 2006,
s. 231-232).
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Vědecko-technický boom a jistoty s ním spojované, které byly dominantní v 50.
a 60. letech 20. století, střídají problémy pozdně moderní společnosti jako je AIDS,
hladomor, chudoba či narůstající ekologická krize. Toto vede dle autorů jako je Heelas ke
dvěma scénářům – k šíření popularity New Age jako formy nové religiozity anebo k tomu,
ţe se lidé snaţí o znovunalezení stabilních náboţenských jistot, díky čemuţ vzniká
náboţenský fundamentalismus a dochází k deprivatizaci náboženství. Ta stojí v opaku
k New Age a jeho perspektivě higher self 8– vlastnímu individuálnímu duchovního hledání
a snaţí se o znovu prosazení pozice elementu holy spirit9, jeţ má dle fundamentalistů
člověku zaručit pocit bezpečí v současném chaotickém světě a přivést náboţenství znovu
do veřejné sféry (in Nešpor, Luţný, 2007, s. 141-142).
Příkladem fundamentalisticky zaloţených náboţenských skupin jsou tzv. náboţenská hnutí
zdola, která vznikají v 70. letech a patří do nich rechristanizační hnutí dominantní v USA,
Polsku či západní Evropě anebo krajně extremistické islamistické, ţidovské či dokonce
buddhistické skupiny. Tato hnutí nejsou sektami, protoţe netvoří izolované skupiny,
naopak většinou mají celosvětový dosah (Nešpor, Luţný, 2007, s. 142-143). Společným
prvkem fundamentalistů je snaha o znovuobnovení výsadní pozice náboţenství ve
společnosti, odmítání moderny a sekularizace, exkluzivnost členství, autoritativní vedení
anebo to, ţe většina těchto skupin má militantní charakter. Protestanští extrémisté,
muslimští prosazovatelé práva šaría anebo buddhističtí sikhští, jsou typičtí svým důrazem
na literalismus – na jednání v souladu s doslovnou interpretací svatých Písem a bojem proti
svým odpůrcům (Partridge, 2006, s. 409-411). Fundamentalismus je nepochybně hrozbou
pro společnost a jeho vznik je dáván do souvislosti právě s hnutím New Age. Díky přílišné
diferencovanosti a neorganizovanosti hnutí New Age se utváří prostředí, které je vhodným
podhoubím pro šíření popularity extremisticky zaloţených náboţenských skupin a to
zejména z toho důvodu, ţe fundamentalisté hlásají nastolení stability a pořádku (Nešpor,
Luţný, 2007, s. 142).

8
9

Higher self znamená vyšší já.
Holy spirit znamená duch svatý.
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Při zaměření na hrozby New Age musíme mít na paměti, ţe existují různé postoje k New
Age. Jeden z pohledů na New Age je striktně odmítavý a ten zaujímají především
křesťansky zaměření autoři. Ty New Age nechápou jako hnutí anebo jako síť různě
zapojených přívrţenců, ale přímo jako sektu se světovládnými ambicemi či dokonce jako
dílo ďáblovo (Dvořáček, 2000, s. 15). Jedním z těchto autorů je i Grotius Douglas, který
o hnutí mluví jako o hadově náboţenství a povaţuje ho za sprostý padělek křesťanství.
Holistickou perspektivu New Age chápe jako falešnou představu o vesmíru a varuje
křesťany před okultistickými praktikami, které New Age přináší. Dále také cítí, ţe je
lidstvo ohroţeno pojetím Boha u New Age - ztotoţňováním člověka s Bohem a to
především proto, ţe pokud je člověk Bohem, můţe se snadno přestat snaţit být morálně
čistý a dobrý a sklouznout ke svévoli a následně ke zlu. Praktiky zabývající se
rozšiřováním vědomí Grotius chápe jako falešné zázraky, pomocí nichţ přívrţenci New
Age projevují své mocichtivé tuţby. Obrovská základna přívrţenců křesťansky
orientované autory děsí a vybízí ke stále větší ostraţitosti (1995, s. 13-30).
„Reakce na New Age oscilují mezi nadšeným strachem, přijetím či zavrţením.“ (Pennesi,
2000, s. 7) Napříč různými pohledy na věc, je však moţné nalézt obavy, které s hnutím
a jeho rostoucí popularitou vyvstávají. Autory typické pro kontrakulturu New Age
v šedesátých letech, kteří stáli většinou na okraji společnosti, v současnosti střídají
významní lékaři a profesoři z nejrůznějších vědeckých oborů. To logicky zvyšuje
oblíbenost hnutí v celosvětovém měřítku. Obrovský názorový rozptyl New Age vytváří
prostředí, ze kterého mohou potencionálně vykrystalizovat například sekty, ba co více,
některé sekty se jiţ nyní k New Age otevřeně hlásí. Dalším faktem, který lze povaţovat za
hrozbu, je to, ţe ačkoliv se New Age otevřeně staví proti materialismu, v současné době
existuje nespočet kniţních titulů a nejrůznějších seminářů a kurzů, či hudebních nahrávek,
které jsou často vydatným zdrojem financí a společně tvoří výnosné podnikové odvětví. To
vytváří půdu pro existenci nejrůznějších šarlatánů a podvodníků, kteří se z lidí snaţí
vymámit peníze (Lacroix, 2000, s. 57-58).
Dalším důvodem k obavám můţe být to, ţe díky své víře v oddělené reality a bytosti na
vyšší úrovni vědomí, mohou příznivci New Age snadno sklouznout do děsivých oblastí
své psychiky a tím být náchylní k různým duševním chorobám. Anebo také to, ţe díky své
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vnitřní nesoudrţnosti, můţe hnutí nabádat k jisté formě gnozeologického nihilismu –
protoţe dle New Age je platné to, co člověku vyhovuje, tedy je vše individuální a není nic
obecně platné. V New Age dominantní holistická perspektiva můţe být zase v určitém
směru chápána jako totalitní ideologie, protoţe ze své podstaty vyţaduje úplný přerod
osobnosti člověka a jeho pohledu na svět, stejně tak jako apeluje především na city
a intuici, čímţ vyřazuje rozum, který je často hlavním varovnou instancí člověka, pokud se
jedná o obranu před ovládáním totalitními názory (Sire, 1993 s. 108-109).
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Závěr
V mé bakalářské práci, zaměřené na fenomén New Age, jsem se zajímala především o to,
jakým způsobem došlo k přerodu tradičních forem náboţenství aţ do podoby současné
nové religiozity. Zkoumala jsem, jakým způsobem se událo to, ţe na základech západní
společnosti bylo vystavěno něco, co se natolik odchýlilo od křesťanského dědictví a přesto
jiţ nyní představuje hlavní náboţenskou tendenci současnosti. Zajímalo mě, jak probíhal
vývoj tohoto hnutí, jak New Age nahlíţí na Boha či na člověka a smysl jeho existence.
Hlavním cílem mé práce bylo vystihnout nejpodstatnější pilíře New Age, které hnutí
charakterizují a zakotvit fenomén New Age v dějinném a soudobém kontextu.
Abych určila ústřední charakteristiky hnutí, bylo třeba vytyčit ty pilíře, o kterých se
vyskytovaly zmínky napříč celou mnou prostudovanou literaturou. V některých dílech
autoři zaujímali skeptický postoj a tvrdili, ţe New Age je velmi těţké anebo přímo
nemoţné definovat a to především z důvodu nesourodosti jeho praktik. Jiní zase mluvili
o tom, ţe hnutí New Age je různorodá směsice názorů a teorií bez nějaké větší vnitřní
soudrţnosti. Bez ohledu na fakt, ţe existuje mnoho odporujících si teorií i autorů v rámci
hnutí, se většina dostupné sekundární literatury snaţí o objektivní pohled na věc
a zaměřuje se na vytyčení hlavních opěrných bodů, které hnutí spojují dohromady. Naopak
neobjektivní postoj zaujímá například křesťansky orientovaný Grotius Douglas, který se
sice snaţí poskytnout čtenáři informace o New Age a jeho základních myšlenkách. Jeho
text Tváří v tvář New Age10 je však zatíţen nespočtem proti New Age namířených pasáţí
a spoustou oslavných odkazů na Boha Hospodina jako jediného pravého Boha.
Názory na New Age se velmi různí a otázkou zůstává, zda hnutí bude sílit anebo se zcela
vytratí. Zda podlehne silným protivníkům v podobě velkých světových náboţenství anebo
nahradí do plné míry pozici, jeţ po staletí zaujímalo křesťanství a vzepře se
sekularizačnímu trendu. V kontextu západní společnosti je New Age nový fenomén, o
jehoţ existenci nemá mnoho lidí ani potuchy. Toto vytváří vhodné podmínky pro další
expanzi hnutí, avšak zároveň to představuje hrozbu. Něco tak neuchopitelného a
nesoudrţného jako je New Age, můţe totiţ být potencionálně vyuţito k ovládání mas
anebo můţe se tiše stát nástrojem pro prosazování moci.
10

GROOTHIUS, Douglas R. 1995. Tváří v tvář New Age. Praha: Návrat domů.
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