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Redakce dlouhodobě plánuje tematické bloky jednotlivých čísel. Proten-
tokrát to je souvislost spirituality a užívání psychoaktivních látek. Někdy 
ji však zaskočí vývoj událostí. A tak se doprovodným tématem posled-
ního čísla letošního ročníku stala pandemie nemoci covid-19. V domácí 
a zahraniční rubrice jsou jí věnovány tři články.

První sleduje, jak pandemie působí na židovské obce (Debbie Weiss-
manová). Mimo jiné se zaměřuje na rabínský zákaz používat o šabatu 
a některých svátcích elektronické přístroje, což komplikuje léčení těž-
kých případů. Různě to řeší Židé ortodoxní a liberální, resp. progresivní.

Tomu, jak se k pandemii v době omezení veřejně dostupných boho-
služeb staví katolická církev, se věnují Matěj Senft a Jiří Motl. Potíže 
způsobuje i duchovní doprovázení nemocných se závažným průběhem 
nemoci. I v tomto prostředí se vyskytlo pojetí, že covid je Božím trestem. 
Odpovědní duchovní představení spíše mluví o zkoušce a šanci. 

Sinoložka Ľubica Obuchová ukazuje, jak vedle západní vědecké 
medicíny hrají v Číně roli přístupy tradiční medicíny. Dokumentuje to 
na životě ve Wu-chanu kolem čínského Nového roku, kdy jsou ve hře 
bohové a duchové lidového čínského náboženství. 

Aktuální je i článek, který volně souvisí s proběhlými volbami v USA 
do funkce prezidenta, guvernérů a členů Kongresu. Kateřina Hlaváčo-
vá se vrací k aktivitě QAnon, tématu již probíranému v Náboženském 
infoservisu. Toto hnutí konstruuje velké mezinárodní satanistické a pedo-
ilní spiknutí, které hrozí zkázou civilizace a Donald Trump má v něm roli 

zachránce. Satanistické spiknutí reprezentují mimo jiné hollywoodské 
hvězdy, George Soros, členové britské královské rodiny, papež a dalajla-
ma. Autor předpovědí přicházející katastrofy a možné záchrany o sobě 
tvrdí, že je státním úředníkem s prověrkou stupně Q, která mu umožňuje 
dostat se k tajným informacím. Je a zůstává anonymní.

Dlouho diskutovaným tématem je otázka, proč spirituální uskupe-
ní neopouštějí lidé poté, co se nesplní konkrétně datovaná předpověď. 
Jitka Schlichtsová to probírá mimo jiné na příkladu řady nesplněných 
předpovědí o „převibrování“ Jany Kyslíkové.

Do zahraniční rubriky se dostal článek, který by patřil k tématu. On-
dřej Havelka na základě osobní zkušenosti s daným prostředím nabízí 
informace o tom, jak indičtí sádhuové, takzvaní svatí muži se propraco-
vávají ke spirituální zkušenosti s pomocí marihuany a hašiše.

 K vlastnímu tématu patří článek Zuzany Marie Kostićové kriticky 
zhodnocující novošamanismus orientovaný na latinskoamerické postavy 
původních komunit. Spojení se sibiřským šamanismem, odkud pochází 
samo slovo, je problematické. 

Martin Valchář probírá jednotlivé psychedelické látky, zaměřuje se 
pro laika přístupným způsobem na fyziologické pochody v mozku. Člá-
nek Jana Blahůška „Psychedelika mezi vědou a vírou“ uvádí, že studie 
naznačují možnosti využití psychedelik nejen v psychoterapii a výzku-
mu vědomí, ale potenciálně i v seberozvoji zdravých lidí. Takové použití 
těchto látek se v Severní Americe stává společensky respektovaným.

Slovenský autor Roman Galovič propojuje psychotropní látky 
s kontrakulturou šedesátých let minulého století a její hudbou, Jan 
A. Kozák se věnuje fenoménu psychonautů. K tématu patří i rozhovor 
s režisérem a scénáristou Igorem Chaunem a popis psychedelického 
zážitku z knihy Stanislava Grofa Dobrodružství sebeobjevování. 
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