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The author analyses some representative examples from the field of ethno-medicine.
He points especially to a certain agreement between magic-medical procedures
preserved in the traditional folk culture of Slovakia, which developed in the course
of many generations and originate from times when official science and medicine
practically did not exist and the procedures of biotherapy � of a helpful therapeutic
method, helping on the energetic-information level of the body. The paper also
mentions the accessible literature on the given problem as well as the theoretical-
methodological starting point of a possible new approach to the study of magic
phenomena. This approach is based on an energetic-information interpretation of
the given phenomena and provides interested persons and researchers in this area
with a particular, clearly not the only view of traditional knowledge, which was
placed in the category of irrational ideas in Slovak ethnology up to now.
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1. Úvod

V duchovnej oblasti existujú urèité fenomény, ktorých podstata nebola zatia¾ uspokoji-
vo vysvetlená, resp. experimentálne jednoznaène dokázaná. Do tejto skupiny patrí aj urèitá
èas� magických úkonov, najmä takých, ktoré sa jednoznaène odmietajú ako iracionálne po-
very. Bádatelia, ktorí sa zaoberajú problematikou mágie, vysvet¾ujú príèiny jej vzniku, tr-
vanie i postupy rôzne. Nepochybne je oprávnená téza, �e èím je hlb�ia viera v mágiu, tým
je i sila mágie väè�ia. Pri mnohých magických praktikách sa �elaný efekt odôvodòuje su-
gesciou èi autosugesciou, no v iných prípadoch je tento problém ove¾a zlo�itej�í a mno�-
stvo otázok ostáva otvorených.1

Jedným z mo�ných poh¾adov na mágiu je prístup interdisciplinárneho vedného odboru
� psychotroniky, pokú�ajúceho sa zo svojich teoreticko-metodologických východísk ob-
jektivizova� mimoriadne schopnosti èloveka.
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Názory na psychotroniku sú pochopite¾ne rôzne. Psychotronika nielen skúma mimo-
riadne javy, ale i sama je spoloèenským fenoménom, na ktorý ¾udia urèitým spôsobom
nazerajú, zaujímajú k nemu stanovisko, vnímajú ho a hodnotia pod¾a známych zákonitostí
sociálnej percepcie. Postoje k psychotronike sa rôznia pod¾a orientácie posudzovate¾ov od
nekritického obdivu, cez zdr�anlivý poh¾ad èi skeptický názor, a� k vyslovene zavrhujúcim
záverom.

Reakcie oponentov psychotroniky zaberajú �iroké spektrum.2 Niektorí oponenti ju ozna-
èujú za podvod, iní za pavedu, zaoberajúcu sa �arlatánskymi praktikami. Iného charakteru
sú u� námietky, pod¾a ktorých existencia javov skúmaných psychotronikou nie je mo�ná,
keï�e ich výskyt nemo�no vysvetli� známymi formami fyzikálnej energie. Ïalej sa namie-
ta, �e psychotronika ako vedná disciplína nemá presné ohranièenie skúmaného predmetu,
�e sa halí do ezoterizmu a tajomnosti namiesto informovania odbornej verejnosti, upozor-
òuje sa i na nevhodné pou�ívanie termínov v psychotronike, ktoré sú u� presne definované
a s tým súvisiaci nie v�dy jednoznaène zrozumite¾ný pojmový aparát, ktorý psychotronika
pou�íva.

Na druhej strane sa zástancovia psychotroniky obhajujú tým, �e ka�dá nová vedná dis-
ciplína musí prejs� nevyhnutným iniciálnym �tádiom, kedy sa h¾adajú nové cesty, bojuje
s nepochopením, nedôverou èi zotrvaènos�ou starých názorov. Taktie� u�ívanie niektorých
termínov príbuzných vedných odborov je pre interdisciplinárny vedný odbor úplnou samo-
zrejmos�ou. Proti ïal�ím argumentom sa prívr�enci psychotroniky obhajujú tým, �e prírod-
né zákony e�te stále len spoznávame, ale nepoznáme ich celkom, a tak ani fyzika èi iný
vedný odbor nemô�e vysvetli� v�etko (podobne ani predstavitelia psychotroniky si nenáro-
kujú ma� �patent na rozum�).

Okrem toho, pri psychotronických výskumoch sa zistilo, �e zmeny a nehomogenity na
biopoli u� nie sú poci�ované iba senzitívmi, ale je ich mo�no zmera� i prístrojmi, ako napr.
citlivými �detektormi ionizácie, magnetometrami na princípe SQUID, kombináciou polari-
zaèných a farebných filtrov a holografickou technikou�.3

Pravdepodobne najväè�ím problémom, ktorý diskredituje psychotroniku v oèiach se-
rióznych vedeckých pracovníkov, sú niektoré naivné interpretácie energeticko-informaè-
ných fenoménov v masmédiách a prezentovanie sa rôznych �tie�lieèite¾ov� na stránkach
tlaèe, v tzv. psychotronických okienkach èi rubrikách, èo v�ak so skutoènou psychotroni-
kou � ako medziodborovou vednou disciplínou � nemá niè spoloèné. Tento krátky úvod,
samozrejme, nepostihuje celú problematiku poukazujúcu na existujúce názorové spektrum
k fenoménu psychotroniky.

V poslednej dobe rýchle rastie poèet ¾udí, ktorí praktizujú z poh¾adu be�ného èloveka
�zvlá�tne� èinnosti, ako napr. prútikárstvo, lieèenie rukami, ve�tenie a pod. Vychádza stále
viac kníh a èasopisov, zaoberajúcich sa touto problematikou a záujem verejnosti o zdanli-
vo nevysvetlite¾né a záhadné javy stúpa. Azda i to bola príèina, ktorá nás viedla pozrie� sa
na fenomén mágie z energeticko-informaèného h¾adiska. Psychotronika ako vedná discip-
lína toti� h¾adá v týchto magických predstavách, princípoch, postupoch a prostriedkoch
mo�né fungujúce zlo�ky a sna�í sa ich objektivizova� pomocou vedeckých prístupov.

Rozhodujúcim dôvodom, preèo sme sa rozhodli h¾ada� súvislosti medzi psychotronikou
a tradiènými predstavami o mágii, sú v�ak najmä ve¾mi zaujímavé paralely pri vysvet¾ova-
ní magických fenoménov z energeticko-informaèného h¾adiska a chápaním mágie v tradiè-
nej ¾udovej kultúre tak, ako ju zaznamenáva etnológia.

Nesna�ili sme sa v�ak dokáza�, �e pravdu pri interpretácii magických predstáv a postu-
pov majú jednoznaène tvrdenia psychotroniky, ale sme sa pokúsili � zdôrazòujeme slovo
pokúsili � poskytnú� bádate¾ovi v oblasti �túdia magických javov mo�ný, urèite nie jediný,
poh¾ad na fenomény okolo nás, ktoré sa i napriek mohutnému rozmachu vedeckého pozna-



64

nia nepodarilo jednoznaène vysvetli�. Sme si tie� vedomí toho, �e téma je módna a to so
sebou priná�a urèité úskalia. Problematika mágie v slovenskej etnologickej vede sa predsa
len doteraz rie�ila väè�inou v súvislosti so �túdiom obyèajových tradícií alebo ¾udového
lieèenia, kde sa v�ak zahàòala do kategórie iracionálnych predstáv. V tejto práci sa v�ak
pokú�ame predlo�i� mo�nos�, �e niektoré magické predstavy a praktiky, existujúce v tra-
diènej ¾udovej kultúre, majú � z h¾adiska energeticko-informaènej interpretácie � mo�ný,
reálne fungujúci základ.4

2. Teoreticko-metodologické východiská psychotroniky

Aby sa mohla aplikova� energeticko-informaèná interpretácia na vybrané magické akti-
vity, pokúsime sa tu poda� èo najjednoduch�ím spôsobom aspoò základné teoreticko-meto-
dologické východiská psychotroniky. Uvedomujeme si, �e v takom krátkom rozsahu nie je
mo�né poda� súhrnnú správu o jednom vednom odbore � to v�ak ani nie je cie¾om tejto
práce. Chceme len uvies� základné informácie, bez ktorých nie je mo�né porozumie� danej
problematike. Okrem toho existuje u� i u nás dostatok kvalitnej literatúry,5 kde si mô�e
prípadný záujemca doplni� ïal�ie poznatky. Urèitou orientaènou literatúrou mô�e by� i auto-
rova diplomová práca.6

Èo sa vlastne rozumie pod pojmom psychotronika?
Odborníci ju definujú ako �interdisciplinárny vedný odbor, skúmajúci vo vedomí uve-

domovaných a percepèných procesoch viazané di�tanèné interakcie medzi organizmami
a prostredím. �tuduje energetické a informaèné prejavy týchto di�tanèných interakcií, to
znamená energetické výmeny medzi dvoma objektmi bez ich fyzického styku. Psychotro-
nika sa tak stáva významným èlánkom v procese objektivizácie a poznávania doteraz neve-
rifikovaných, nedokázaných schopností èloveka na ceste k hlb�iemu pochopeniu �ivej hmoty
a sveta vôbec.�7

Hlavným poslaním psychotroniky je doplni� doteraj�ie poznatky o zákonitostiach �ivé-
ho i ne�ivého sveta. Ide o poznatky psychologických, biologických i fyzikálnych prejavov
èloveka. Ak máme pochopi� psychotroniku, musíme zaèa� od èloveka. Psychotronika skú-
ma èloveka ako zlo�enú bytos�, skúma jeho vz�ahy s okolím, prírodou i celým vesmírom.
Èloveka nemo�no chápa� iba ako materiálny biosystém, pozostávajúci len z anatomicko-
biochemickej úrovne, ktorej je akoby nadradená jeho psychoregulatívna podstata. V psy-
chotronike sa vytvoril akýsi zjednodu�ený model troch úrovní èloveka (zjednodu�ený pre-
to, lebo poh¾ad ka�dej vedy o èloveku a na èloveka je jednostranný, a preto je jednostranný
i poh¾ad psychotroniky, nepostihujúci v�etky súvislosti, a teda zjednodu�ený).

Pod¾a psychotroniky u èloveka �rozoznávame:
1. psychoregulatívnu úroveò,
2. biofyzikálnu, èi�e energeticko-informaènú úroveò,
3. biochemickú a morfologickú úroveò.

Psychoregulatívna úroveò má nadradené postavenie, je v�ak spojená s ostatnými úrov-
òami viacerými spätnými väzbami, a teda vzájomné ovplyvòovanie je obojstranné, i keï
samotná regulácia je bohat�ia v sortimente prostriedkov regulácie a vplyvu na ostatné úrovne.

Biochemická a morfologická úroveò predstavuje vlastne súhrn anatomického a chemic-
kého podkladu ¾udského tela, teda to vidite¾né z èloveka, èo sa vo v�eobecnosti pova�uje za
èloveka celého. Ostatné nami uvedené úrovne sa chápu len ako funkèné vlastnosti tela.
Pod¾a ná�ho chápania v�ak vytvára len materiálovú základòu, teda vlastne najni��iu úroveò,
v ktorej sa síce �ivot èloveka prejavuje najvidite¾nej�ie, je to v�ak len základ riadený psy-
choregulatívnou úrovòou a fungujúci len vïaka energeticko-informaènej úrovni.�8



65

Energeticko-informaènú úroveò èloveka tvorí bioenergetické pole, èi�e biopole, ktoré
v najbli��om okolí èloveka má oznaèenie i bioplazma, èi biologická plazma. Bioplazma sa
nazýva tie� aurou, v minulosti i telom éterickým. �Bioplazma je mimoriadne zlo�itý súbor
poznaných a nepoznaných komponentov, ktoré spolu so �iarením rôzneho charakteru, pro-
dukovaným �ivými organizmami, tvoria samostatnú energeticko-informaènú sie� vo vnútri
organizmu aj mimo neho.�9 Práve akceptácia energeticko-informaènej úrovne je k¾úèom
k pochopeniu a poznaniu psychotronických fenoménov. Energeticko-informaèná úroveò,
jej �truktúra, úlohy, funkcie a poruchy sú predmetom záujmu psychotroniky. �Biopole sa
nenachádza len v hraniciach tela, ale prestupuje ko�né ohranièenie a rozprestiera sa na
v�etky strany okolo tela. Nie je známe, pokia¾ siaha, sú i názory, �e jeho informaèná zlo�ka
vlastne nie je priestorovo ohranièená, a teda ka�dé individuálne ¾udské biopole s centrom
v tele príslu�ného èloveka je vlastne priestorovo nekoneèné a vypåòa celý vesmír. Túto pred-
stavu podporujú i fakty dia¾kovej diagnostiky a lieèebného pôsobenia bez oh¾adu na vzdia-
lenos� a prípadné preká�ky v priestore medzi lieèite¾om a pacientom, teda neplatnos� zá-
kona o strate intenzity energie so �tvorcom vzdialenosti a o preká�kach �írenia
elektromagnetickej energie. Ak sú ich biopolia v priestore nekoneèné, tak sa vlastne prelí-
najú, a teda niet medzi nimi vzdialenosti, ani preká�ok.�10

Pod¾a skúseností psychotronikov len pochopením fenoménu bioplazmy �mô�eme po-
chopi� princíp
� biolokácie (prútikárstva)
� biodiagnostiky
� bioterapie (lieèite¾stva)
� biokomunikácie (telepatie)
� biotelegnózie (poznávania objektívnej reality bez racionálnej úvahy a schopnos�ami

zmyslov)
� biotelekinézy (zmeny hybnosti sústavy, zmeny miesta sústavy, zmeny �truktúry sústavy

bez priameho kontaktu)
� bioaktivácie (energetických a informaèných zmien v �truktúrach, èi premeny �truktúry

sústavy).
V�etky tieto tajomné a záhadné veci, javy èi úkazy spôsobuje práve bioplazma. Pod¾a

niektorých hypotéz bol èlovek v minulosti na ove¾a vy��om stupni vývoja svojich mentál-
nych schopností ako dnes a fenomény, ktoré dnes útr�kovito skúma psychotronika, vyu�í-
val úplne be�ne. Èím viac sa v�ak vzïa¾oval od prírody, prírodného prostredia svojej exis-
tencie, èím viac sa uchy¾oval do prostredia vytvoreného prácou svojich rúk, èím viac sa
zbavoval priameho vplyvu prírody na seba, tým viac strácal tieto svoje schopnosti.�11

Pod¾a zistení psychotroniky biopole je súèas�ou akéhoko¾vek �ivota. Rozdiel medzi bio-
po¾ami biosystémov je iba v zastúpení rôznych zlo�iek a ich energetickej bilancie. Tvar
a energetickú bilanciu biopo¾a vytvárajú zlo�ky statické a zlo�ky dynamické. Vo v�eobec-
nosti mo�no poveda�, �e úlohou statických zlo�iek je chráni� organizmus. Dynamické zlo�-
ky sú zasa prejavom myslenia, informaèných a komunikaèných procesov.

V normálnych podmienkach je biopole v dynamickej rovnováhe. Potrebnú energiu �pri-
jíma z potravy, dýchania a �iarenia z vesmíru, zeme a �ivých organizmov, èas� z nej pou-
�ije na udr�iavanie vlastných �ivotných pochodov a prebytok má k dispozícii pre okolie �
pre iné energeticky aktuálne slab�ie biopolia. Vô¾ou i emotívne riadeným podvedomím (sú-
cit, láska k blí�nemu) je mo�né túto prebytoènú energiu usmerni� vcelku, alebo len jej urèi-
té zlo�ky adresne na toho, kto ju potrebuje. Splodiny energetického metabolizmu organiz-
mu v biopoli vypudzuje, doslova ich obtiera o okolie, kde sa postupne rozpadávajú. Nie sú
pre iné biopolia nebezpeèné, pokia¾ by ich tieto cielene neprijímali. To je mo�né len v nie-
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ktorých zriedkavých chorobných stavoch, prípadne u zvlá�� záporne osobnostne zamera-
ných jednotlivcov, ktorí v�ak pri�ahujú i iné záporne pôsobiace energetické �truktúry zo
v�eobecného energetického po¾a.�12

Z h¾adiska bioterapie, ale i (ako uvedieme neskôr v 4. èasti) z h¾adiska magických po-
stupov u�ívaných v tradiènom ¾udovom lieèení, je ve¾mi zaujímavá �trukturálne zmenená
zlo�ka biopo¾a.13 Kvalitatívne odli�ná, �trukturálne zmenená bioplazma je zlo�ka, ktorá
bráni normálnej rovnová�nej energetickej bilancii a zapríèiòuje tým výrazné zmeny vo fun-
govaní energeticko-informaènej �truktúry ako celku. V psychotronike existujú i �hygienické
úkony� (ide o tzv. energeticko-informaènú hygienu), ktorých nedodr�iavanie lieèite¾mi mô�e
zapríèini� prená�anie �trukturálne zmenenej zlo�ky na biopole pacienta, a tým i následné
zdravotné �a�kosti. Najspo¾ahlivej�í �hygienický úkon� je práve likvidácia �trukturálne
zmenenej zlo�ky biopo¾a, a to pomocou ohòa.

V bioterapii � jeden z fenoménov, ktoré skúma psychotronika � v�dy ide buï o rie�enie
kvalitatívnych anomálií na biopoli, èi�e odstránenie a zlikvidovanie �trukturálne zmenenej
zlo�ky biopo¾a, alebo o rie�enie porúch kvantitatívnych, èi�e o doplnenie alebo odobratie
energie v záporných èi kladných anomáliách na ochrannej statickej zlo�ke biopo¾a. Samo-
zrejme, mô�e ís� i o ich kombináciu. V biopoli mô�u by� tak kvantitatívne i kvalitatívne
poruchy zároveò.

Bioterapia v�ak nie je v�emocná tak, ako si to myslia niektorí nezasvätení laici. Biotera-
pia dokonca nie je ani alternatívou medicíny, ale �len� pomocnou terapeutickou metódou,
ktorá pomáha na energeticko-informaènej úrovni organizmu. Odborníci v niektorých z vý-
chodných orientálnych terapií (napr. akupunktúra, �iatsu), ale i západných terapií (napr.
reflexológia, aplikovaná kineziológia)14 tvrdia, �e choroba sa najskôr prejaví na energetic-
kej úrovni a a� neskôr prechádza na biochemickú a anatomickú úroveò.

Av�ak ak chce by� bioterapia vskutku úèinná, je nevyhnutné urèi�, èi poruchy na biopoli
sú primárneho rázu, alebo a� sekundárne. Skutoène úèinne mô�e bioterapia pomôc�, ak sú
poruchy na biopoli primárne. Pre lep�ie pochopenie úèinku bioterapie, ale i vzájomných
mo�ných interakcií medzi biochemickou, psychoregulatívnou a energeticko-informaènou
úrovòou si pomô�eme príkladom významného odborníka v oblasti psychotroniky a senzi-
tíva MUDr. T. Rosinského: �Pre názornos� si mô�eme (samozrejme, s riadnou dávkou zjed-
nodu�enia) tieto tri úrovne predstavi� ako vodièa, pohonnú látku a auto. Tak ako pre vyrov-
naný �ivot èloveka je potrebné riadne fungovanie v�etkých troch úrovní, aj pre jazdu auta je
potrebné, aby bol prítomný triezvy vodiè, dostatok pohonnej látky, vhodného zlo�enia
a správne zoradené v�etky funkèné súèasti auta. Pri poruche ktorejko¾vek úrovne èloveka,
podobne ako pri po�kodení ktorejko¾vek zlo�ky �fungujúceho auta�, nie je mo�ná riadna
èinnos�. Darmo bude auto motoricky a i inak v poriadku a nádr� plná, keï vodiè bude ne-
schopný � poru�ená psychika nedoká�e správne riadi� funkcie ostatných úrovní. Schopný
vodiè a plná nádr� nepomô�u, keï je motor pokazený alebo zlomená polos � telesná (mor-
fologicko-biochemická) choroba znemo�òuje fungovanie èloveka i pri (doèasnej) nenaru-
�enej úrovni energetiky a psychoregulácie. Nedostatok alebo nevhodné zlo�enie pohonnej
látky i pri dobrom motore a vodièovi taktie� znemo�ní jazdu autom � �zdravé telo� i �zdravý
duch� nestaèia na fungovanie èloveka, ak je energetika kvalitatívne èi kvantitatívne naru�e-
ná... je logické, �e lieèebné zásahy sa musia robi� na príslu�ných postihnutých úrovniach. Po
spoznaní príèiny u prvej postihnutej úrovne treba sa zamera� na túto... Pri potrebe prvých
zásahov na úrovni morfologicko-biochemickej je teda nutné pou�itie primeraných lieèeb-
ných postupov (operácie, obväzy, lieky chemické i prírodné a p.). Porucha psychoregula-
tívnej úrovne si vy�aduje rôzne formy a metódy psychoterapie vedenej odborníkmi. Ener-
geticko-informaèná úroveò je dostupná zásahom jej primeraným, teda metódami
energetického pôsobenia (bioterapia, akupunktúra a pod.).�15
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Neuznávanie èi nepoznanie niektorej úrovne vedie k nenasadeniu potrebnej lieèby, a tým
k po�kodeniu chorého. Odstránenie poruchy na úrovni, ktorá bola primárne postihnutá,
v�ak neznamená v�dy automatické vymiznutie poruchy na inej úrovni a vtedy je potrebná
komplexná lieèba.

Ïal�ím zaujímavým fenoménom, ktorý skúma psychotronika, je biolokácia (prútikár-
stvo). Pri biolokácii sa vyh¾adávajú tzv. geoaktívne zóny, ktoré tie� ovplyvòujú fungovanie
energeticko-informaènej �truktúry. Pod¾a psychotronikov je geoaktívna zóna taká �lokalita
na zemskom povrchu, ale i nad ním, v ktorej pod vplyvom prirodzenej alebo umelej neho-
mogenity dochádza k zmene energeticko-informaèných, ale i fyzikálnych polí na teréne,
i nad ním. Takéto zmeny nie sú indiferentné voèi �ivým organizmom a mô�u ich stimulo-
va� pozitívne alebo negatívne. Stimulácie závisia od då�ky pobytu v geoaktívnej zóne, ale
i od stavu biopo¾a biosystému a javia sa ako primárny faktor vplývajúci na zdravie �ivých
organizmov. V prípade negatívnej stimulácie ich oznaèujeme ako geopatogénna zóna
(GPZ).�16 Tento fakt existencie geoaktívnych zón, ktorých vyh¾adávanie sa v poslednom
èase stalo módou u èasti obyvate¾ov, je v korelácii (aspoò sèasti) s tradiènými predstavami
o priestore. V tradiènej ¾udovej kultúre priestor mohol ma� pozitívny, neutrálny alebo nega-
tívny charakter. Pre úplnos� treba doda�, �e energetickú bilanciu biopo¾a zhor�ujú nielen
GPZ, ale i rôzne technologické �iarenia 20. storoèia, ako je napr. rozhlas, televízia, radary,
ako i niektoré druhy kozmického �iarenia, av�ak organizmus sa im vie do urèitej miery
prispôsobi�.

V neposlednom rade v�ak takéto zhor�enie fungovania energeticko-informaènej �truk-
túry mô�e súvisie� i s negatívnymi mentálnymi útokmi od iných ¾udí.

Takéto tvrdenie, teda mo�nos� po�kodenia èloveka negatívnymi mentálnymi útokmi,
zaváòa hlbokým stredovekom, av�ak pod¾a výskumov psychotroniky je to fakt. Vyu�ijeme
tu jednu citáciu z knihy o Silvovej metóde, ktorá na�la ve¾a prívr�encov i na Slovensku:
�Pred pä�desiatimi rokmi náhodou zistili po operácii, �e hnev zmení farbu vnútra �alúdka.
Nedávno objavili, �e stres zabraòuje èinnosti bielych krviniek. Dnes uznávajú nielen to, �e
trápenie, starosti, spôsobujú vredy, ale aj to, �e skoro ka�dú chorobu tela vyvoláva nejaký
druh stresu, negatívne myslenie, negatívne city alebo pocity.�17

Dne�ný èlovek 20. storoèia u� akceptuje slovo stres. Akceptuje i slovo nenávis�, ale nepri-
pisuje mu taký význam, aký naozaj pod¾a zistení psychotronických bádaní v negatívnom zmysle
má. V nasledujúcom texte si povieme o vz�ahu mágie a psychotroniky nieèo bli��ie.

3. Mágia a psychotronika

Predtým, ako sa pokúsime objasni� fenomén mágie z energeticko-informaèného h¾adis-
ka, radi by sme uviedli, ako zaujímavo opísal vz�ah mágie a vedy anglický etnológ James
Georges Frazer vo svojom diele Zlatá ratoles��. �Sympatetická mágia vo svojej èistej, nefal-
�ovanej podobe vychádza z predpokladu, �e v prírode jedna udalos� vyplýva nevyhnutne
a nemenne z udalosti inej, a to bez zásahu akéhoko¾vek duchovného alebo osobného èini-
te¾a. Jej základná koncepcia je teda toto�ná s koncepciou modernej vedy... medzi magickou
a vedeckou koncepciou sveta je tesná analógia. V oboch prípadoch sa vychádza z úplne
pravidelnej a spo¾ahlivej následnosti javov, urèenej nemennými zákonmi, ktorých pôsobe-
nie mo�no predpoveda� a presne odhadnú�; v prírode nie je miesto pre prvky rozmaru, osu-
du a náhody. Mágia a veda otvára zdanlivo nekoneènú perspektívu mo�ností tomu, kto
pozná príèiny vecí a mô�e dosiahnu� k tajomným impulzom, ktoré uvádzajú do pohybu
obrovský a zlo�itý mechanizmus sveta.�18

Tieto paralely medzi mágiou a vedou, tak ako ich podáva J. G. Frazer, sú ve¾mi zaujíma-
vé. Energeticko-informaèné bádanie v oblasti mimoriadnych schopností èloveka takéto
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chápanie mágie upevòuje. Mnohé z fenoménov, ktoré sú mimo be�ného chápania sveta, sú
v�ak opakovate¾né i objektivizovate¾né pomocou rôznych meracích prístrojov a zariadení
(napr. nukleárna magnetická rezonancia) a tieto psychotronické javy u� teda nie sú �poci�o-
vané� len senzitívmi.

V nasledujúcom texte sa pokúsime vnies� svetlo na fenomén mágie z energeticko-infor-
maèného h¾adiska. Èlovek u� na úsvite civilizácie objavil sily, ktoré ho ïaleko prekraèovali,
sily, ktoré patria do pôsobnosti psychotroniky len èas�ou svojich následkov. Tieto sily sa
nestali v�eobecne prístupnými, ale výluèné právo na ich pou�ívanie dostali jednotlivci, ak
dokázali svoje schopnosti. Mali a dodnes majú rôzne názvy � èarodejníci, kúzelníci, �ama-
ni a pod.

Biela a èierna mágia sú dnes frekventované slová, ktoré mnohým naháòajú hrôzu, u iných
� tých, èo sa cítia by� vzdelanej�ími a osvietenej�ími � len úsmev, prípadne výsmech tým,
èo veria takým nezmyslom. Dnes sa u� o mo�ných mechanizmoch a fungovaní magických
javov vie o nieèo viac, a to i vïaka bádaniu v oblasti energeticko-informaèných procesov.
V súèasnosti sa staré magické praktiky znovu objavujú azda ako dôsledok informácií zo
Západu, kde sa to v�ak berie ako zábava alebo obchod. Vïaka pôsobeniu trhového mecha-
nizmu sa o�ivuje podnikate¾ská aktivita i v tejto oblasti. Dodnes sa v prísloviach, porekad-
lách a vôbec v celej duchovnej kultúre zachovalo ve¾a magických vedomostí a praktík na-
�ich predkov. Pod¾a názorov niektorých psychotronikov sú v�ak vedomosti o mágii v tradiènej
¾udovej kultúre u� len zvy�kom vedomostí o urèitých, kedysi verejne dostupných magic-
kých javoch. Neznamená to v�ak, �e by tieto praktiky, namierené proti ¾uïom, neboli nebez-
peèné.

Netreba si v�ak zamieòa� psychotroniku s mágiou. Nie v�etko, èo súvisí s mágiou, je
predmetom výskumu psychotroniky a tie� nie v�etky psychotronické fenomény sú mágiou.
Treba tu tie� poznamena�, �e nie v�etky magické praktiky, ktoré nachádzame v tradiènej
duchovnej kultúre, majú z poh¾adu energeticko-informaèných procesov svoje odôvodne-
nie. Existuje i mnoho takých magických úkonov a praktík, u ktorých h¾adanie akéhoko¾-
vek reálneho podkladu je i z poh¾adu tohto vedného odboru, skúmajúceho mimoriadne
schopnosti èloveka, �a�ko postihnute¾né.

Ako vlastne funguje také pôsobenie magických praktík?
�Mechanizmus v�etkých magických praktík si mô�eme zjednodu�ene a zov�eobecnene

predstavi� ako èlovekom cielene vyvolané zmeny energo-informaèného po¾a, vedúce k úèin-
kom v biopoliach indivíduí, ale i po¾a vôbec, prípadne i s presahmi alebo sprostredkovaným
úèinkom na hmotnú oblas� i telo èloveka.�19 Takéto zmeny sa dejú napr. pri u� spomínaných
negatívnych mentálnych útokoch, teda v podstate pri praktikách èiernej mágie. Organizmus
na takéto pôsobenie reaguje èiastoèným zhor�ením energetickej bilancie. Pokia¾ obranné
mo�nosti nestaèia, spú��a sa v biopoli celý rad zmien. Ak po vyèerpaní dynamických zlo�iek
negatívne vplyvy na statickú ochrannú zlo�ku pokraèujú, prichádza k rozpadu biopo¾a a k ná-
slednému zániku morfologicko-biochemickej podstaty organizmu, èi�e k smrti.

Praktiky èiernej èi zá�kodnej mágie (tieto postupy sú bohato zaznamenané v na�ej etno-
grafickej literatúre) mô�u pod¾a psychotroniky fungova� a rie�i� ich je schopná bioterapia �
lieèba na energeticko-informaènej úrovni organizmu. Bioterapiu mo�no v �ir�om zmysle
oznaèi� za èas� bielej mágie.

V súèasnosti narastá opä� záujem o mágiu a nielen o òu, ale i o tzv. duchovný rozmach
èloveka. Mo�no to súvisí s dobou, s prevratnými spoloèenskými zmenami na konci 20.
storoèia a mo�no sa prekonzumovaná spoloènos� týmto záujmom o skryté javy a sily usi-
luje nájs� ako protipól iné hodnoty. V�ade mo�no nájs� teraz dostatok literatúry s touto
problematikou, zväè�a v�ak brakovej, ale nájde sa i literatúra solídna a hodnotná, ktorá
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skrýva v sebe èiastoèky poznania. Be�né sa stali u nás pojmy ezoterika, psychotronika,
hermetika, vychádzajú desiatky èasopisov, ktoré sa venujú �túdiu mágie, rôznych nábo�en-
stiev, okultných javov a pod.

Pre antropológiu a etnológiu je v�ak i v súèasnej dobe najlep�ím prameòom mágie �tú-
dium prírodných národov. Svet prírodných ¾udí je doposia¾ svetom mágie. Pre prírodného
èloveka je predstava v�adeprítomnej sily, ktorou doká�e pôsobi� na iných, úplne reálna a ne-
pochybná, èo je pre moderného civilizovaného èloveka nieèo neprirodzené a nepochopite¾-
né. Existuje mno�stvo etnografickej literatúry, ktorá popisuje mimoriadne schopnosti èaro-
dejníkov, ktoré súèasná veda v podstate neberie vá�ne. Ve¾mi dobre sa tieto schopnosti dajú
sledova� v oblasti etnomedicíny. Dodnes existujú na na�ej planéte ve¾ké oblasti obývané
¾uïmi, ktorí nemajú prístup k oficiálnemu zdravotníctvu. Takéto regióny sa nachádzajú
najmä v Oceánii, v ju�nej Ázii, Afrike, v èasti Ju�nej Ameriky. Tu práve pôsobia èarodej-
níci (�amani, medicinmani a podobne), ktorým sa pripisujú nadprirodzené schopnosti. Ta-
kíto ¾udia ani nemajú oficiálne vzdelanie, no postupom rokov zdedili alebo nadobudli bo-
haté skúsenosti. Pomocou nich dosahujú prekvapujúce výsledky, neraz lep�ie ako oficiálna
medicína. Èarodejníci doká�u na dobrej úrovni udr�a� zdravotný stav svojej dediny èi ob-
lasti.

Domnievame sa, �e práve tieto skúsenosti je potrebné analyzova� a vybra� z nich reálne
fungujúce postupy zachované z dávnej minulosti, vyvíjajúce sa v priebehu mnohých gene-
rácií a pochádzajúce z èias, keï oficiálna veda a medicína prakticky nejestvovala. Nájs�
v týchto tradovaných znalostiach mo�né, reálne fungujúce postupy sa pokúsime i my v na-
sledujúcej èasti pomocou energeticko-informaènej interpretácie niektorých magických lie-
èebných praktík, uchovaných v tradiènej ¾udovej kultúre Slovenska.

4. Energeticko-informaèná interpretácia niektorých magických lieèebných praktík

V tejto stati ná�ho príspevku chceme poda� mo�nú interpretáciu niektorých magických
lieèebných praktík uchovaných v tradiènej ¾udovej kultúre Slovenska, vychádzajúc pritom
z teoreticko-metodologických východísk psychotroniky. (Pod magickou lieèebnou prakti-
kou rozumieme len takú magickú èinnos�, ktorá je zameraná na znovunadobudnutie zdra-
via. Okrem toho v�ak v humánnej etnomedicíne20 existuje mno�stvo znalostí a predstáv
o magických príèinách chorôb, o magicko-ochranných opatreniach, ako i znalostí o tele
èloveka, znalosti lieèiv a ïal�ie vedomosti, ktoré v�ak v tomto príspevku neuvádzame. Prie-
stor na mo�nú interpretáciu tu venujeme èiste len samotným spôsobom magických lieèeb-
ných praktík.)

Chceme tu poukáza� najmä na urèitú zhodnos� magických lieèebných postupov v tradiè-
nej etnomedicíne a postupov bioterapie, ale samozrejme, pokúsime sa vysvetli� i niektoré
ïal�ie magické predstavy na základe získaných materiálov a informácií zo psychotroni-
ky.21

Na zaèiatku jednotlivých príkladov uvádzame magické predstavy èi èinnosti tak, ako sú
zaznamenané v syntetických prácach o ¾udovej kultúre èi v monografických prácach jed-
notlivých regiónov a obcí Slovenska,22 a potom sa pokúsime v týchto magických predsta-
vách a èinnostiach nájs� mo�né energeticko-informaèné vysvetlenie.

Magické lieèebné praktiky sú neodmyslite¾nou súèas�ou etnomedicíny. Tieto lieèebné
postupy boli podmienené, podobne ako i magické zdravotno-preventívne opatrenia, tradiè-
nými predstavami o magických príèinách chorôb (oznaèované èasto ako praktiky zá�kod-
nej mágie, napr. urieknutie, porobenie, morenie ap.). Na tomto mieste vyberáme z mno�-
stva pou�ívaných a dochovaných tradièných predstáv a praktík aspoò nieko¾ko



70

reprezentatívnych typov a uvádzame mo�ný výklad fungovania týchto magických lieèeb-
ných postupov.

VYHNANIE CHOROBY
V lieèebných praktikách ¾udu sa prelínala poverová zlo�ka lieèenia s racionálnou, pri-

èom sa samozrejme tieto vo vedomí ¾udu nediferencovali. Pre magickú lieèbu bola charak-
teristická predstava, �e chorobu mo�no vypudi�, teda vyhna� z tela zlé sily, spôsobujúce
rôzne �a�kosti, a tým èloveka vylieèi�. Na odháòanie zlých síl sa vyu�ívali rôzne magické
prostriedky (napr. pôsobenie �ivlov, niektoré druhy rastlín, sila hovoreného slova...), kto-
rým sa pripisovala schopnos� znièi� alebo aspoò odohna� zlú silu ako pôvodcu choroby,
a tým i samotnú chorobu.

O aké zlé sily by z energeticko-informaèného h¾adiska vlastne mohlo ís�?
Predpokladajme, �e na�i predkovia akceptovali energeticko-informaènú �truktúru èlo-

veka, teda biopole, av�ak nie v�dy presne rozli�ovali, èi sa subjektívne problémy do biopo¾a
premietli z vonkaj�ieho prostredia alebo z tela, teda èi ide o poruchy primárne alebo a�
sekundárne. Skutoène úèinne mô�e bioterapia pomôc� iba pri primárnych poruchách na
biopoli, ako sme o tom písali vy��ie. Práve z dôvodu tohto nerozli�ovania èasto dosahovali
lieèitelia rozporné výsledky svojho lieèebného sna�enia. No táto snaha èasto priná�ala ovo-
cie úspechu, a preto sa metodika bioterapie � teda lieèby na energeticko-informaènej úrov-
ni organizmu � zachovala z hlbokej minulosti dodnes v praxi ¾udových lieèite¾ov. Bohu-
�ia¾, a na �kodu dobrej veci, ju moderná lekárska veda dodnes neve¾mi akceptuje.

Na odháòanie zlých síl sa vyu�ívali, popri iných prostriedkoch, najmä �ivly � oheò,
voda, zem. Vôbec oheò a voda mali u Slovanov ve¾kú úctu a pripisovali im magicko-ochrannú
a magicko-oèistnú funkciu. Táto tradièná predstava o �ivloch a ich magicko-oèistnej funk-
cii je v�ak ve¾mi zaujímavá a dôle�itá i z poh¾adu energeticko-informaèných princípov. Tu
si pripomeòme to, èo sme u� spomínali vy��ie (v 2. èasti), �e �trukturálne zmenená zlo�ka
biopo¾a je pozoruhodná nielen z h¾adiska bioterapie, ale i z h¾adiska magických postupov
u�ívaných v tradiènom ¾udovom lieèení.

Oheò toti�, pri bioterapii, slú�i na odstraòovanie �trukturálnych zmien z biopo¾a èlove-
ka a toto odstránenie má vies� k upravovaniu energetických anomálií na biopoli. Pri bio-
diagnostike a bioterapii je dokonca nutná u� spomínaná tzv. energeticko-informaèná hygie-
na. Pri týchto hygienických úkonoch je nevyhnutné zbavi� sa bioplazmy prenesenej
z vy�etrovaného èi lieèeného èloveka. Najmä zvy�ky �trukturálne zmenenej bioplazmy tre-
ba odstráni� opálením si rúk, hlavne malíèkových hrán dlaní nad ohòom. Na poèiatku oèisty
pocit tepla nevzniká, a to ani pri priamom styku s ohòom. Treba v�ak dáva� pozor, aby sa
èlovek nepopálil v okamihu, keï prenesená bioplazma je u� odstránená. Pri prenesení ve¾-
kého mno�stva �trukturálne zmenenej bioplazmy vyzerá tento úkon a� masochisticky, ale je
naozaj bezpodmieneène nutný. Pri vynechaní tohto úkonu by sa �trukturálne zmenená bio-
plazma mohla prenies� na biopole iného èloveka, ktorý príde do styku s terapeutom, alebo
sa mô�e usadi� na samotnom neskúsenom èi nepouèenom terapeutovi a tým zapríèini� i ná-
sledné zdravotné �a�kosti.

Z energeticko-informaèného aspektu bola teda manipulácia s ohòom, uskutoèòovaná
pri niektorých magických lieèebných praktikách v tradiènej ¾udovej kultúre, zrejmou sna-
hou o rozlo�enie �trukturálne zmenenej zlo�ky biopo¾a (akejsi splodiny samotného energe-
ticko-informaèného prejavu existencie biopo¾a), prièom týmto rozlo�ením sa malo zabráni�
rôznym interakciám medzi �trukturálne zmenenou zlo�kou chorého èloveka a biopo¾ami
iných ¾udí.

Pre úplnos� tu treba doda�, �e �trukturálne zmenenej zlo�ky sa mo�no zbavi� i inými
spôsobmi, av�ak iba oheò túto zlo�ku rozkladá (napr. na rozdiel od vody) a tým ju i spo¾ah-
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livo likviduje. Zbavi� sa tejto �trukturálne zmenenej zlo�ky je mo�né i za pomoci ïal�ieho
�ivlu � vody. Voda má toti� okrem be�ne známych hygienických vlastností i tú schopnos�,
�e naväzuje na seba i �trukturálne zmenené zlo�ky biopo¾a, ktoré v òom zamedzujú nor-
málnu energetickú bilanciu. V tradièných lieèebných postupoch sa mohla táto �trukturálne
zmenená zlo�ka biopo¾a odstráni� napr. otieraním rúk o trávu (najlep�ie zarosenú), ponore-
ním rúk do teèúcej vody (ponorením rúk do potoka, nov�ie pod prúd vody z vodovodu)
a pod. Av�ak voda �trukturálne zmenenú zlo�ku len odplaví a nerozru�í ju ako oheò, ale
i tak je vhodná na zbavenie sa �trukturálnych zmien. Mo�no tu vidie� i podobnos� s tradiè-
nými predstavami o tzv. ��ivej�, teda teèúcej vode, ktorá bola pova�ovaná za vhodnú pri
lieèení. Podobne je mo�né zbavi� sa �trukturálne zmenenej zlo�ky biopo¾a i odmr�tením do
priestoru, èo by bolo v korelácii s úkonmi v lieèebnej mágii v tradiènej kultúre, pri kto-
rých boli pou�ité gestá ako magický prostriedok na vyhnanie choroby. Ak si potom lieèite¾
umyl ruky pod teèúcou vodou, mohol tieto �trukturálne zmenené zlo�ky biopo¾a zo seba
odstráni�. Ak ich v�ak neodstránil, mohli mu tieto prenesené �trukturálne zmeny spôsobi�
podobné �a�kosti, aké mal predtým chorý. Táto interpretácia by azda mohla vysvetli� i tra-
diènú skúsenos�, �e lieèite¾ berie chorobu (alebo èas� z nej) na seba.

Ako ïal�í prostriedok lieèenia sa v tradiènej lieèebnej mágii vyu�ívalo na vyhnanie cho-
roby i zariekanie, ktorému èlovek pripisoval najmocnej�í úèinok. Takéto zariekanie by sa
azda dalo interpretova� ako urèité my�lienkové napriamenie lieèite¾a, ktoré malo vyvola�
zmeny energeticko-informaèného po¾a v kladnom zmysle, èo malo za následok zvý�enie
úèinku lieèby.

Ako vidíme, odstráneniu choroby mali napomáha�, v tradiènom chápaní, v�etky ¾udské
mo�nosti a nie iba niektoré, ako je to v súèasnosti. Bohu�ia¾, oficiálna veda zatia¾ tento nevy-
u�itý potenciál ¾udských mo�ností, ktoré sa u nás vyu�ívali stároèia, nie ve¾mi akceptuje.

PRENÁ�ANIE CHOROBY
Pre ïal�iu kategóriu magických lieèebných postupov je charakteristické úsilie prenies�

chorobu z postihnutej osoby pomocou vhodného predmetu, s prípadnou následnou likvi-
dáciou tohto nosièa choroby pomocou �ivlov.

Aká je mo�ná energeticko-informaèná interpretácia takéhoto úsilia a vôbec celej tejto
magickej predstavy?

Akáko¾vek choroba tela sa premieta na biopole, ktoré telo prestupuje a obklopuje. Tento
priemet vytvára na biopoli �trukturálne zmeny, ktoré e�te viac za�a�ujú energetický chod
biopo¾a, èo ïalej spoma¾uje lieèbu. Úsilie prenies� chorobu z postihnutej osoby na vhodný
predmet je snaha naviaza� �trukturálne zmenenú zlo�ku biopo¾a na daný predmet, ktorý sa
s touto cudzou zlo�kou èasom vysporiada; takýmto predmetom mohol by� napr. kúsok
mokrého plátna, ktorým chorého poutierali a potom túto handrièku hodili do potoka, zave-
sili na krík, dali na krí�ne cesty a pod. Súèasná medicína by vysvetlila tento postup ve¾mi
jednoducho a zredukovala by ho na prostý obklad. Mohlo v�ak ís� o metódu odstraòovania
�trukturálnej zlo�ky biopo¾a a jej presun na iný predmet s prípadným následným odplave-
ním tejto zlo�ky vodou, ak tento predmet hodili do potoka. Iným príkladom je postup,
ktorým sa malo zbavi� bradavíc. Na tkanicu sa naviazalo to¾ko uzlíkov, ko¾ko bolo bradavíc,
ka�dým uzlíkom sa zvlá�� dotklo bradavice a tkanica sa zakopala do vlhkej zeme, prípadne
pod odkvap ap. Týmto spôsobom sa mohla rozklada� �trukturálne zmenená zlo�ka biopo¾a,
ktorá sa lokálne naviazala na jednotlivé uzlíky a hnitím tkanice sa táto zlo�ka rozkladala
priamo v zemi. Ove¾a lep�í bol v�ak postup, ak sa �trukturálne zmenená zlo�ka biopo¾a
rozlo�ila ohòom a nielen odplavila vodou, èi sa nechala pomaly rozklada� v zemi.

Oheò v�ak nemô�e pôsobi� na chorého bezprostredne, s výnimkou okiadzania, preto je
nevyhnutný sprostredkujúci komponent, teda predmet, na ktorý sa �trukturálna zmena na-
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via�e. Roz�íreným spôsobom vyu�itia sily ohòa bolo zlikvidovanie predmetu, na ktorý sa
choroba preniesla (predmet sa mohol vysu�i� v komíne, èastej�ie sa v�ak takýto predmet
spa¾oval priamo v ohni, napr. náplas� z rany; ihla, ktorou obkrú�ili bradavice; zrnko jaème-
òa, ktorým sa dotýkali �jaèmeòa� na oku a pod.). Pri takomto postupe by azda mohlo ís�
opä� o lokálne odstránenie �trukturálne zmenenej zlo�ky biopo¾a, ktorá sa naviazaná na
daný predmet rozlo�ila v ohni.

Èasto sa v�ak pou�ívali i nemorálne metódy, ba vlastne odsúdeniahodné praktiky pre-
nosu �trukturálne zmenenej zlo�ky, i keï tieto chorému vskutku pomáhali. I�lo najmä o pre-
nos tejto zlo�ky na iného èloveka, keï napr. bankovku, ktorou poutierali chorého, pohodili
na cestu, aby sa na òu okoloidúci èlovek ulakomil a tak preniesol túto chorobu na seba;
alebo utieranie chorých miest chlebom, ktorý potom darovali �obrákovi z rovnakého dôvo-
du a pod.

Ïal�ím, ve¾mi èasto u�ívaným prostriedkom, umo�òujúcim prenesenie choroby, bolo
pre�ahovanie cez kruh, kruhovitú formu (napr. cez rázsochu stromu, cez �eleznú obruè, cez
koláè, ktorý na tento cie¾ upiekli, nov�ie cez oblok a pod.). Pri v�etkých týchto lieèebných
úkonoch a mno�stve podobných u�ívaných v tradiènej kultúre by i�lo � z h¾adiska vyu�itia
energeticko-informaèných princípov � zásadne v�dy o naviazanie �trukturálnych zmien
biopo¾a na daný predmet.

ZBAVENIE SA CHOROBY PRINESENÍM OBETE
Pre magickú lieèbu v tradiènej kultúre bola tie� charakteristická snaha o zbavenie sa

choroby pomocou obetí. Takéto sna�enie patrilo k prastarým spôsobom lieèebných postu-
pov. Podstatou priná�ania obete ako spôsobu lieèenia bola viera, �e obetovaním predmetu
má chorý èlovek získa� pomocou nadprirodzených síl zdravie. Za takýto prejav mo�no po-
va�ova� i prastarý zvyk kupova� a obetova� voskové èasti ¾udského tela (zmen�ené voskové
kópie rúk, oèí, nôh a pod.) ako lieèebný postup na zbavovanie sa chorôb.

A aké pravdepodobné energeticko-informaèné vysvetlenie mo�no nájs� u takéhoto spô-
sobu lieèenia?

Pri tomto spôsobe lieèenia by azda mohlo ís� o roz�írený bioterapeutický postup presu-
nu �trukturálne zmenenej zlo�ky biopo¾a na iný predmet, teda v tomto prípade na uvedené
zmen�ené voskové kópie èastí ¾udského tela. Týmto prenesením na iný predmet, a teda
odstránením �trukturálne zmenenej zlo�ky z biopo¾a èloveka sa obnovuje normálna ener-
getická výmena v biopoli tohto èloveka. Ak bola �trukturálne zmenená bioplazma primár-
nou príèinou choroby � teda ak sa premietla na biopole z vonkaj�ieho prostredia � a ak
touto zmenenou zlo�kou nebola e�te naru�ená anatomicko-biochemická úroveò, tak odstrá-
nením tejto zlo�ky miznú i �a�kosti a u èloveka sa opätovne upraví jeho zdravotný stav.

5. Záver

V na�om príspevku sme sa pokúsili vysvetli� na nieko¾kých vybraných magických po-
stupoch ich mo�né pôsobenie na èloveka z energeticko-informaèného h¾adiska. Mo�no je
takáto interpretácia magických praktík pre niekoho zaujímavá, in�pirujúca, èi prijate¾ná,
pre niekoho je to zase holý nezmysel. My sme sa tu v�ak nesna�ili dokáza�, �e pravdu pri
vysvet¾ovaní týchto magických predstáv a postupov majú jednoznaène tvrdenia zalo�ené
na energeticko-informaèných princípoch. Skôr nám i�lo iba o pokus poskytnú� záujemcom
a bádate¾om v oblasti magických javov mo�ný, urèite nie jediný, poh¾ad na tradièné pove-
rové predstavy.

Majme v�ak na pamäti, �e veda nie v�dy vy�la ví�azne pri konfrontácii s niektorými
poverami, veï zákony prírody zatia¾ stále e�te len spoznávame, ale definitívne ich nepozná-
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me. Napriek mohutnému rozmachu vedeckého poznania a snahy o vedeckú v�estrannos�
pri vysvet¾ovaní prírodných javov je e�te stále mnoho záhadných fenoménov okolo nás,
ktoré sa vede doteraz nepodarilo jednoznaène a uspokojivo vysvetli�. Aby mohlo ¾udské
poznanie ïalej napredova�, je potrebné neustále nadobúda� vedomosti a skúsenosti, ma�
urèité predpoklady, zároveò si v�ak i overova� nové hypotézy, ale tie� netreba zabúda� ani
na staré, osvedèené pravdy a znalosti. Domnievame sa, �e práve urèitou konfrontáciou medzi
dvoma èi viacerými vednými disciplínami mô�e najskôr dôjs� k urèitému posunu hraníc
¾udského poznania, o èo sme sa sna�ili i v tomto na�om príspevku.

Dúfame, �e poznatky uvedené v tomto príspevku budú u�itoèné pri terénnych výskumoch
tejto problematiky a tie�, �e budú podnetom i pri �túdiu iných javov tradiènej duchovnej
i materiálnej kultúry.
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AN ATTEMPT AT AN ENERGETIC-INFORMATION INTERPRETATION OF
SOME MAGIC-MEDICINAL PRACTICES IN THE TRADITIONAL FOLK

CULTURE OF SLOVAKIA

Summary

In the spiritual area, certain phenomena exist, the basis of which have still not been satisfactorily
explained or unambiguously proved by experiments. This group includes some magic practices,
especially those which are unambiguously rejected as irrational superstitions.

One of the possible views of magic is the approach of the inter-disciplinary branch of science �
psychotronics, the theoretical-methodological starting points of which are to objectivize the extraor-
dinary abilities of man. Views on psychotronics are understandably varied. However the aim of this
study is not to deal with the problem of looking at the existing view spectrum on the phenomenon of
psychotronics, but to look at the connection between psychotronics and ideas about magic existing in
the traditional folk culture of Slovakia. The main reason for the author deciding to follow this appro-
ach is the fact that there are very interesting parallels between the explanations of magic phenomena
from the energetic-information point of view and the understanding of magic in traditional folk cul-
ture as ethnologists understand it.

So that he could apply the energetic-information interpretation to the selected magic activity,
without which, it is not possible to understand the given problem, the author offered at least the basic
theoretical- methodological starting points of psychotronics. Magic-medicinal procedures are analy-
sed in the study � driving out of illness, transfer of illness and freeing of illness by transfer to a vic-
tim, which are an inseparable part of ethno-medicine. At the beginning of individual examples, the
author introduces the magic idea or activity, as is was preserved in the traditional folk culture of
Slovakia, and then he attempts to find a possible energy-information explanation of these magic
phenomena.

The author does not attempt to prove that the claims of psychotronics are unambiguously true,
but he tries (he emphasizes the word �tries�) to provide researchers in the area of magic phenomena
with a possible, although not the only way of looking at phenomena, which have not been unambigu-
ously explained in spite of the rise of scientific understanding.

The author thinks that precisely a sort of confrontation between two or more scientific discipli-
nes can contribute to shifting the frontiers of human knowledge, as he attempts to do in this paper.


