KOMUNIKACE
ZPŘÍTOMŇUJE VZTAH
Jitka Schlichtsová
Religionistické bádání přináší každý den nová úskalí i nové výzvy. Stejně
jako se stále vyvíjí a mění vztah jednotlivců i skupin k tomu, co člověka
přesahuje, musí se neustále vyvíjet a aktualizovat i metody zkoumání,
de inice, užívané pojmy a popisy. Největší výzvou religionistiky je bezesporu i dnes samotné de inování obsahu svého zkoumání. Slovy Pavla
Říčana bychom mohli říci, že „náboženství je de inováno (tj. vymezováno,
ohraničováno) podle toho, jak mu rozumí široký konsensus religionistů.
Tento konsensus je neúplný a historicky pohyblivý.“1 Spektrum de inic náboženství je velmi široké. Nemálo těchto de inic však používá pro popis
náboženství slovo „vztah“.
Vztah znamená vazbu mezi dvěma entitami a předpokládá mezi nimi
nějakou podobu interakce. Pokud je jednou z takových entit člověk, pak
je přirozenou formou interakce právě komunikace. Ta má navíc moc
zpřítomnit jakýkoli vztah, zdá-li se být příliš abstraktní, vzdálený či
jednostranný. Vzdálenost od lidí, přesah, transcendence, jinakost a tajemnost jsou vlastnosti entit, které zde v Dingiru nazýváme souhrnně
„duchovním světem“. O tom, jakých podob může komunikace s duchovním světem nabývat, pojednává úvodní článek Ivana O. Štampacha.
Podoby komunikace s duchovním světem nachází napříč náboženským
spektrem i dějinami.
Poněkud netradiční je pak následující příspěvek Jana Sušera. Na
základě textu Josefa Váchala s názvem In memoriam Marie Váchalové se
vydal hledat její hrob na pražském Vršovickém hřbitově.
Stejnou bázeň, jakou kdysi vzbuzovaly hluboké hvozdy a lesní tůně,
mnozí dnešní lidé prožívají při pohledu na noční nebe. Víru v trpaslíky,
elfy a jiné nadpřirozené bytosti poskytující prastarou moudrost obyčejným lidem, dnes podle Zuzany M. Kostićové nahradila rostoucí obliba
UFO kultů. Od vesmírných lidí a dalších duchovních bytostí ve vyšších
dimenzích Multivesmíru přijímají informace stoupenci Jany Kyslíkové,
o nichž pojednává článek Jitky Schlichtsové.
Helena Exnerová se podívala blíže na to, jak Mircea Eliade, Carlos
Castaneda a Michael Harner ovlivnili vnímání šamanské komunikace i
na akademické úrovni a porovnala je s výpověďmi současných praktikujících šamanů. Komunikací s různými duchovními mistry je prodchnutá
celá oblast esoterismu. Hrála důležitou roli také v práci a učení Aleistera Crowleyho, který se odvolával na vedení „Tajnými vůdci“ a poselství
od svého strážného anděla Aiwasse. Vývoj Crowleyho učení zpracoval
Marek Dluhoš.
Příležitostí k setkání se s různými netělesnými bytostmi může být také
astrální cestování. Průkopníkem v oblasti tzv. OBE (out-of-body experiences) byl Robert Monroe, o němž pojednává článek Zdeňka Vojtíška.
Téma komunikace s duchovním světem uzavírá uvnitř časopisu rozhovor
Ivana O. Štampacha se zahradníkem, ekologem a překladatelem Radomilem Hradilem. Ten nás uvede do komunikace s nadpřirozenými bytostmi obývajícími přírodu. Na samém konci (na třetí straně obálky)se
k tématu vrací ještě čtení: tentokrát o komunikaci slavného psychologa
C. G. Junga s duchovními bytostmi.
Poznámka
1 ŘÍČAN, Pavel: Psychologie náboženství, Praha: Portál, 2007, s. 34.
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