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OTÁZKA PERCEPCIE ÈASU A PRIESTORU U SENZIBILOV
(Komparácia tradièných a súèasných predstáv o pôsobení jedincov
s nadprirodzenými schopnosami)
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The author has focused chiefly on the issues of perception of time and space by
sensibils. He has compared their opinion to the Medieval ideas about time and
space. For the sake more detailed understanding of this nowadays quite widespread
category of people one part of the paper is focused not only on analysing the meaning of the term sensibils, but also on their clasification according to the character
and way of obtaining their unusual abilities. Simultaneous, the author presents some
ethnographic data on the semi-daemonic creatures (a soothsayer, a shaman,
a wizard, a witch) known in the folk belief, as a grounds for basic comparison. The
comparison may point to a significant congruence as well as certain continuity of
ideas about activity of these creatures preserved in the folk tradition of Slovakia on
the one hand, and current ideas about abilities of sensibils on the other.
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Rôzne etapy vývoja ¾udskej spoloènosti sa dajú charakterizova, popri iných kritériách,
i svojráznou percepciou sveta a postojom èloveka k bytiu. Osobitému chápaniu sa prirodzene nemôu vyhnú ani také základné a veobecné pojmy, ako sú kategórie èasu a priestoru.1 Keïe ¾udia sa nerodia s vopred danými predstavami o èase a priestore, uvedomovanie si týchto fundamentálnych pojmov je vdy na poèiatku ivota kadého jednotlivca
urèované konkrétnou spoloènosou a dobou, v ktorej èlovek ije. Napriek tejto determinácii je vak moné, e akýko¾vek jednotlivec poèas svojho ivota rozvíjaním poznania zmení
nazeranie na tieto atribúty hmoty, teda na èas a priestor (samozrejme vak, e nie len na
ne), a zároveò môe do istej miery ovplyvni svojimi názormi spoloènos, èi dokonca dobu,
ku ktorej prináleí.
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V histórii ¾udskej spoloènosti mono nájs viacero myslite¾ov, formujúcich veobecné
zmý¾anie danej epochy, ktorých názory na èas a priestor boli neraz navzájom diferentné.
Z najznámejích osobností,2 zasahujúcich svojimi názormi, spôsobom myslenia a poznaním z hlbokého dávnoveku neraz a do dnených èias, sa problematike èasu venoval napr.
u v staroveku Aristoteles (èas je miera vetkého pohybu, ktorá sa orientuje pod¾a pohybu
planét), v stredoveku predovetkým Augustinus Aurelius (kategória èasu predstavuje èisto
mentálnu existenciu minulosti a budúcnosti, sprítomòujúc sa vak v naej dui), z novodobých myslite¾ov je potrebné spomenú Davida Huma (èas je závislý od obsahu individuálneho vedomia), a najmä Immanuela Kanta (èas predstavuje apriori danú formu nazerania,
spoèívajúcu v ¾udskom ume) a z filozofov náho storoèia aspoò Henriho Bergsona (èas je
výrazom nezadrate¾ného toku úplne rovnorodých a rovnocenných javov, ktorý prúdi naím
vedomím) a Martina Heideggera (èas je elementárna truktúra ¾udského bytia na svete).
Problematike priestoru sa v staroveku venoval napr. Demokritos vo svojom atomizme (existuje len prázdny priestor a najmenie, nedelite¾né hmotné èastice, ktoré sa pohybujú v tomto prázdnom priestore) a Aristoteles (svet je sférický ohranièený priestor, v ktorého hraniciach vládne pominute¾nos a mimo jeho hraníc sa rozprestiera sféra nepominute¾nosti
a nebeských telies), koncom obdobia stredoveku predovetkým Mikulá Kopernik (heliocentrickým modelom vesmíru sa priestor roziruje do nekoneèna), ktorý svojou koncepciou
rozbil staré, geocentricky usporiadané sféry sveta. Od poèiatku novoveku ovplyvòujú percepciu priestoru i niektorí vedci, ktorí súèasne boli neraz i filozofmi, ako napr. René Descartes (vetko, èo je predmetne dané, je rozpriestranená vec) èi Gottfried Wilhelm Leibniz
(priestor znamená súèasnú existenciu fenoménov, ktoré v sebe obsahuje). V podstate od
tohto obdobia mono sledova skutoènos, e priestor a èas sa u prestali vníma ako samostatné substancie (teda ako pojmy existujúce navzájom oddelené jeden od druhého), ale
zaèínajú sa skúma ako kategórie, ktoré spolu úzko súvisia, èo sa odráa napr. v diele u
spomínaného Immanuela Kanta (priestorové vnímanie predstavuje syntetickú jednotu apercepcie rozmanitosti toho, èo je dané súèasne; priestorová súèasnos a èasová následnos je
súèasou telesnej výbavy èloveka), v spisoch Johanna Gottlieba Fichteho (priestor je produktom obrazotvornosti Ega, ktoré túto kategóriu vytvára ako rozpriestranenú, koherentnú,
kontinuitnú a nekoneène delite¾nú), Novalisa (priestor je zastavený èas a èas predstavuje
plynúci priestor), Friedricha Schellinga (priestor je hranicou medzi vnútrom a vonkajkom;
aj Ego predstavuje akoby priestor) a predovetkým v práci Melchiora Pelágyiho (priestor
a èas sú navzájom neoddelite¾ne spojené, prièom èasový okamih predstavuje jednotku vesmíru a svetový vesmírny priestor je nekoneèným rozvinutím èasového okamihu). Takto zamerané bádanie vytvorilo filozofické základy pre Einsteinovu teóriu relativity (peciálna
teória relativity sa zrieka pojmu absolútny èas, absolútna súèasnos, absolútny priestor,
pretoe chod èasu závisí od pohybu sústavy, avak èasové intervaly, ako i priestorové rozmery sa menia tak, e rýchlos svetla v danej sústave nezávisí od jej pohybu), v ktorej sa
èas a priestor spájajú do tvorrozmerného kontinua  èasopriestoru.
Samozrejme toto vyratúvanie myslite¾ov, ktorí sa venovali objasneniu problematiky èasu
a priestoru, vôbec nemono oznaèi za úplné. Ide iba o preh¾ad filozofov a vedcov, u ktorých percepcia týchto kategórií (dotýkajúcich sa bytostne kadého èloveka) bola èasto navzájom rozdielna. V koneènom dôsledku mala táto existencia rozmanitosti uvedomovania
si, chápania a vôbec predstáv o èase a priestore spätne vplyv i na celkové postihnutie kadodennej reality v jednotlivých érach vývoja ¾udskej spoloènosti.
V naom súèasnom svete, vo svete vedy a techniky 20. storoèia, sa èas a priestor chápe
takmer výluène materialisticky. V bývalých socialistických, v dnených tzv. postkomunistických krajinách bol a donedávna iba takýto výklad správny a oficiálne jediný moný.
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V materialistickej filozofii sa kategórie èasu a priestoru definujú ako základné formy existencie hmoty... Materializmus zdôrazòuje objektívny charakter èasu a priestoru, odmieta
nadèasovú a mimopriestorovú realitu. Èas a priestor je neoddelite¾ný od hmoty. V tom spoèíva jeho univerzálnos a veobecnos. Priestor je trojrozmerný, èas má len jeden rozmer;
priestor vyjadruje poriadok rozmiestnenia súèasne existujúcich objektov, èas následnos
jestvovania navzájom sa vymieòajúcich javov. Èas je nezvratný, t. j. kadý materiálny proces sa vyvíja v jednom smere  od minulosti k budúcnosti (FILOZOFICKÝ SLOVNÍK
1974: 76).
Avak tento materialistický výklad èasu a priestoru nemusí by, ako to mono spozna
z dejín ¾udskej spoloènosti, povaovaný za jediný správny. Napríklad v stredoveku (medium aevum), historicky nie a v tak vzdialenej dobe, bolo chápanie kategórií èasu a priestoru (a samozrejme nielen ich, ale i sveta a bytia vôbec) idealistické, teda diametrálne
oproti námu súèasnému vnímaniu, uvedenému vyie. Aron J. Gureviè píe vo svojej práci
Kategorie støedovìké kultury o nazeraní na priestor a èas v opisovanej dobe nasledujúci
text: Rozmery pozemských vecí, ich lokalizácia, vzdialenos medzi nimi strácali urèitos,
ako sa od nich aisko záujmu prenáalo do sveta podstát. Stredoveký èlovek pripúal, e
v jednom okamihu je moné prekona ohromnú vzdialenos. Svätec mohol prekona tridsadòovú cestu za tri dni... Dua rovnako ako anjeli zároveò zaujímajú i nezaujímajú urèitý
priestor. Na monosti ocitnú sa v pekle pri putovaní po Zemi nie je niè nepravdepodobné.
Veï záhrobný svet je zároveò ïaleko i hneï ved¾a; pojmy blízke a ïaleké, poukazujúce
k vzdialenosti, sú teda tu vlastne neadekvátne. V stredovekom svete akoby existovali akési
siloèiary, pôsobiace tak, e hneï ako sa èlovek dostane do sféry ich pôsobenia, vymaòuje
sa z nadvlády pozemských zákonov, vrátane zákonov priestoru a èasu (GUREVIÈ 1978:
69). A ïalej autor v tej istej práci, v èasti venovanej tejto problematike, uvádza: Svet meniacich sa vecí trvá v èase... Vzah medzi èasom a veènosou je ako objasni, pretoe
èlovek si zvykol premý¾a o veènosti v èasových kategóriách, aj keï vo veènosti neexistuje èasová postupnos. Veènos predchádza èasu ako jeho príèina. Èas práve tak ako priestor
náleí k stvorenému svetu. Tento názor si osvojili vetci stredovekí myslitelia (GUREVIÈ
1978: 89).
Samozrejme i v tejto dejinnej epoche ¾udstva dochádzalo k postupnému upúaniu od
takto chápaného sveta. Predovetkým ku koncu stredoveku, v neskorej scholastike, mono
nájs filozofov (napr. Roger Bacon, Johannes Duns Scotus, William Occam), ktorí svojimi
názormi predstihli svoju dobu, otriasli princípmi stredovekého myslenia a pripravili obrat
európskeho ducha k nazeraniu na svet a bytie tak, ako to poznáme dnes.
Je vak potrebné, resp. vhodné venova pozornos, i v dnenom svete vedy a techniky,
práve stredovekým predstavám èasu a priestoru? Aký význam môu ma dnes tieto idey pre
moderného, vzdelaného èloveka? A môe stredoveká percepcia èohoko¾vek nejakým spôsobom dneného èloveka oslovi, obohati, prípadne pomôc mu lepie pochopi niektoré
javy súèasného sveta? Úprimne povedané, ak sa dnes hovorí o stredovekom myslení, tak sa
za takýmto oznaèením skrýva neraz výsmech, najèastejie s pejoratívnym významom. Je
a zaráajúci v súèasnosti prevládajúci spôsob uvaovania, potvrdzujúci skutoènos, e prevaná èas jednotlivcov má v dnenej dobe a nadmerný sklon k neohybnosti myslenia
a k uzatváraniu sa pred ideami, ktoré nezodpovedajú názorom tohto storoèia. Èlovek 20.
storoèia je predsa len zväèa presvedèený, e výdobytky ¾udského rozumu za posledných
nieko¾ko desaroèí dokázali nielen zmeni svet, ale i raz a navdy vyvráti vetky predvedecké èi nevedecké názory z predchádzajúcich období, a to poènúc od praveku a do 19.
storoèia. Takéto stanovisko, predovetkým vo vzahu k stredoveku, je do istej miery pochopite¾né, avak takisto je potrebné si pripomenú, e popri iných vymoenostiach ¾udského
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umu vznikli práve v stredoveku napr. európske národnosti a sformovali sa súèasné táty,
vytvorili sa jazyky, ktorými dosia¾ hovoríme. A èo viac, zo stredoveku pochádzajú mnohé
z kultúrnych hodnôt, ktoré sa stali základom naej civilizácie (GUREVIÈ 1978: 78).
Spomenul som u materialistické chápanie èasu a priestoru, ktoré je i vïaka riadenej
kolskej výchove prevaujúce. Avak tak, ako sa ku koncu stredoveku postupne menilo
chápanie týchto pojmov (ako i sveta vôbec), tak podobne i v súèasnosti sa mení vnímanie
kategórií èasu i priestoru, ktoré dnes nie je ani jednotné a ani jednoznaèné. Materialitu si
toti nemono zamieòa za realitu. Realistické chápanie zahàòa omnoho irie rozpätie vnímania, veï napr. ¾udské osudy, rôzne dejinné príbehy, èi mnoho iných udalostí nie sú materiálnej povahy, a predsa sú nanajvý reálne, ba v ivote èloveka sa dokonca pociujú ako
najreálnejie. Pripomínam u uvedenú skutoènos, e hoci sa ¾udia nerodia s vopred danými predstavami o èase a priestore (teda ich percepcia univerzálnych atribútov hmoty je
vdy na poèiatku ivota urèované konkrétnou spoloènosou a dobou, v ktorej ijú), tak napriek tejto determinácii môe ktorýko¾vek jednotlivec poèas svojho ivota rozvíjaním poznania zmeni postoj k týmto fundamentálnym kategóriám, teda k èasu a priestoru (a samozrejme, e nie len k nim). I v dnenej dobe existujú jednotlivci, ktorým sa ten ná bený
poh¾ad na svet zdá by neúplný, a preto si osvojili akési rozírené chápanie reality, èím
sa zmenil aj ich postoj k bytiu. Nemyslím tým vak iba vedcov, skúmajúcich problémy
z oblasti teoretickej fyziky, ktorí spoznávajú mnohorozmernos priestoru èi relativitu èasu
pomocou zloitých pozorovaní a matematických rovníc. Mám na mysli uiu sociétu (popri tom vak nemono vylúèi i iriu populáciu, pretoe zamý¾anie sa nad platnosou vedeckého výkladu sveta, ako i nad príèinou existencie èloveka, jeho podstaty a jeho miesta
vo svete je viac èi menej vlastné kadému mysliacemu indivíduu) tých ¾udí, ktorí rozírené chápanie reality, èasu, priestoru a bytia nadobúdajú predovetkým vlastnou skúsenosou (napr. pri tzv. bioterapii, biolokácii, biokomunikácii atï.), prípadne i rôznymi inými
spôsobmi (napr. niektorými duevnými cvièeniami, duchovnými praktikami rozmanitého
pôvodu a pod.). Popri tejto skutoènosti neraz títo jednotlivci majú (alebo sa domnievajú, e
majú) vrodené, príp. inak nadobudnuté, rôzne mimoriadne (tzv. senzibilné) vlastnosti a schopnosti. V súèasnosti sa u nás súhrnne oznaèujú najèastejie ako psychotronici, biotronici
alebo ako senzibili, senzítívi, èasto vak i parciálnymi funkènými pomenovaniami pod¾a
toho, akú konkrétnu aktivitu vykonávajú, napr. bioterapeuti, biodiagnostici, prútkari a pod.
Objavenie sa týchto ¾udí v takej miere v dnenej dobe, ako i obrovský nárast záujmu
o mágiu, okultizmus, mimoriadne javy èi veobecný vzostup magického myslenia v súèasnej spoloènosti je nepochybne dôsledkom predovetkým nedávnych spoloèensko-politických zmien u nás. Celková analýza týchto premien, podie¾ajúcich sa na vytváraní naej
kadodennej reality, by mala by neoddelite¾nou súèasou etnologického bádania. Pri súèasných sociálnych zmenách, determinovaných konkrétnou historickou a spoloèensko-kultúrnou situáciou, si teda nemono nepovimnú prakticky celé spektrum nových (príp. i starích, ale parciálne transformovaných) kultúrnych èi kultúrno-sociálnych fenoménov. Tieto
nové javy (buï nevyskytujúce sa v spoloènosti pred premenami makrosociálneho dosahu,
alebo síce existujúce, ale fungujúce iba v malom rozsahu) môu ovplyvòova, popri iných
reakciách jednotlivca na tieto vonkajie podnety, predovetkým hodnotovú orientáciu, normy, vzory správania, postoje a motiváciu èloveka. Sledova irokú paletu takýchto nových
fenoménov, ktorú vyniesla na povrch historická transformácia spoloènosti a s òou súvisiaci mnohostranný vplyv na èloveka, je vak rozsiahly okruh problémov, vhodný skôr ako
úloha pre väèí tím odborníkov. V tomto príspevku si pravdae nekladiem za cie¾ postihnú
sumárny vplyv sociálnych zmien na jednotlivca, chcem tu skôr iba poukáza (popri konkrétnom zameraní èlánku) i na jeden súèasný jav (objavujúci sa, alebo presnejie, dosahu8

júci explozívny rozvoj v dôsledku terajích makrosociálnych premien), na pomenovanie
ktorého sa mi ako najvýstinejí pozdáva termín fenomén senzibilizácie. Pod fenoménom
senzibilizácie rozumiem objavenie sa obrovského mnostva ¾udí, oplývajúcich najrozliènejími mimoriadnymi (zázraènými) schopnosami a danosami, teda práve tých, ktorí sú
v dnenej dobe nazývaní psychotronikmi, biotronikmi, senzitívmi atï. Èi je ich potencia
skutoèná alebo zdanlivá, je pre kultúrnoantropologicky alebo etnologicky orientovaný výskum v podstate irelevantná otázka. Avak samotná existencia jednotlivcov, ktorí majú (alebo
sa domnievajú, e majú, príp. o nich prevláda takéto presvedèenie) akési divotvorné schopnosti a vlastnosti, v naej spoloènosti je reálna a nepopierate¾ná. Jestvovanie ¾udí s mimoriadnymi danosami je jedným z pertraktovaných fenoménov súèasnosti, ku ktorému sa
vyjadrujú nielen odborníci rôznych vedných disciplín (predovetkým prírodovedného a technického zamerania), ale na tento sociokultúrny jav istým spôsobom nazerá, zaujíma k nemu stanovisko, vníma a hodnotí ho (pod¾a známych zákonitostí sociálnej percepcie) i znaèná
èas jednotlivcov irej sociéty. Zároveò sa vak samotní senzibili inkorporujú do irej
spoloènosti a ako nositelia pecifického ivotného týlu ovplyvòujú (èi u negatívne alebo
pozitívne) názory, postoje a hodnotovú orientáciu i u niektorých iných jednotlivcov makrosociety. Vychádzajúc z tejto skutoènosti mono teda kontatova, e senzibili sa podie¾ajú urèitým spôsobom aj na formovaní charakteru kultúry kadodenného ivota a ako takí
patria do sféry záujmu naej vednej disciplíny, etnológie.
Ete predtým, ako sa bliie pokúsim osvetli, èo sú to vlastne senzibili (psychotronici
atï.), ako i samotná psychotronika, mal by som spravi mení exkurz. Môe sa toti vynori
otázka, preèo sa zaoberám práve touto kategóriou ¾udí (presnejie ich predstavami o èase
a priestore). Na prvý poh¾ad by sa mohlo zda, e záujem o senzibilov (v tomto èlánku
konkrétne o akúsi emickú deskripciu nimi vnímanej reality èasu a priestoru) je novou
témou, èi dokonca módnou záleitosou, nijako nesúvisiacou s klasickou oblasou etnologického bádania. Je to vak len povrchný poh¾ad (i keï je pravdou aj fakt, e existencia
senzibilov je prakticky nepoznaný jav súèasnej sociálnej reality /etnologický výskum senzibilov ako osobitého sociokultúrneho javu doteraz neexistuje; výskumy, ktoré sa okrajovo
dotýkajú problematiky, sa zameriavali prevane na niektorú jej zloku, napr. na lieèite¾ov/,
ktorý je v etnologickej vede zatia¾ iba èiastoène spracovaný). Pod¾a tradièných poverových
predstáv existovali aj v minulosti ¾udia, ktorým sa pripisovali akési nadprirodzené vlastnosti, prostredníctvom ktorých mohli vníma svet inak ako ostatní priemerní jednotlivci.
Take popri skutoènosti, e ¾udia s mimoriadnymi schopnosami (èi u skutoènými alebo
domnelými), t. j. dnení senzibili, spoluutvárajú svojím prínosom charakter naej kadodennej kultúry, existuje i ïalia okolnos, preèo by práve naa vedná disciplína mala zamera svoju pozornos na tieto svojrázne osobnosti. Pri podrobnejom skúmaní tejto problematiky vystupuje do popredia i istá kontinuácia medzi niektorými predstavami jestvujúcimi
v tradiènej ¾udovej kultúre (tak ako ich zaznamenala etnológia) a súèasnými predstavami
èi názormi o monostiach pôsobenia a vlastnostiach (dnes módnych) citlivcov. Urèitú
súvislos mono nájs predovetkým pri tých prvkoch, ktoré sa v systéme triedenia materiálu tradiènej ¾udovej kultúry zaraïujú do kategórie ¾udovej démonológie. (Popri tom vak
existuje spojitos i so irou oblasou tradiènej kultúry, oznaèovanou ako vedomosti ¾udu
a náboenstvo, ktorej sa problematika dnených senzibilov tie èiastoène dotýka; z ¾udového náboenstva sem mono zaradi napr. prvky o animistických predstavách myslenia, predstavy o ¾udovej mágii, povery o dui; z vedomostí ¾udu sú to predovetkým predstavy o svete
a vesmíre, znalosti a praktiky z oblasti etnomedicíny a pod.)
Pri dôslednom poh¾ade na tento súbor okruhov tradiènej kultúry sa najväèia kongruentnos medzi predstavami existujúcimi v ¾udovej démonológii na jednej strane a súèasnými
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názormi o monostiach pôsobenia a vlastnostiach senzibilov na druhej strane prejavuje pri
kategórii tzv. polodémonických bytostí,3 ku ktorým sa priraïuje predovetkým vetec (vedomec, vedomník, vraec, zemský boh, pánboko, baèa, prorok a pod.) a jeho enský pendant
bohyòa (vedomkyòa, vedma, vetica, vrakyòa a pod.). Typologicky s týmito osobami úzko
súvisia i ïalie polodémonické bytosti, ktorých sféra pôsobnosti sa vak zameriavala takmer
výluène na negatívne ovplyvòovanie, a to predovetkým strigôò (bosorák, èarodejník a pod.),
ako i jeho enský pendant striga (bosorka, jeibaba, èarodejnica a pod.). V zásade mono
poveda, e do tejto kategórie sa zaraïujú predovetkým tí ¾udia, o ktorých sa predpokladalo
(pod¾a tradièných poverových predstáv), e disponujú vrodenými alebo inak získanými nadprirodzenými vlastnosami a schopnosami, èie pripisovala sa im väèia znalos, potencia
a danos ako ostatným ¾uïom. Podstatný rozdiel pri posudzovaní èinnosti vetcov a bohýò
na jednej strane a pôsobením stríg a strigôòov na strane druhej spoèíval predovetkým
v skutoènosti, e strigy a strigôni sledovali svojím negatívnym ovplyvòovaním najmä
vlastné ciele, kodiace iným ¾uïom, zatia¾ èo vetci a bohyne prepoièiavali svoje schopnosti iným jednotlivcom na pozitívne úèely (i keï táto ich aktivita mala zväèa zárobkový
charakter). Pod¾a tradièných poverových predstáv sa vetci a bohyne zaoberali predovetkým vetením, magickým ovplyvòovaním budúcnosti, ale dokázali lieèi bylinkami i zariekaním a vyznali sa aj v ¾úbostných èaroch. Ich pomoc vyh¾adávali obzvlá tí, èo chceli
spozna svoju budúcnos, odhali vinníka èi páchate¾a kody, urèi zlodeja a zisti, kde sa
ukradnutá alebo ukrytá vec nachádza, resp. aj tí, ktorí sa potrebovali zbavi porobenia, urieknutia èi inej, magicky privolanej príèiny ujmy na zdraví.
Výrazná diferencia sa objavuje i pri kvalifikovaní pôvodu tejto ich nadprirodzenej potencie a znalosti. Strigy a strigôni sa v dedinskej pospolitosti hodnotili ako sluobníci
pekla, ktorí sú v kontakte s neèistými silami (diabol, èert, priepasnik, zlý duch a pod.) a za
to, e po smrti patria diablovi, im (pod¾a tradièných predstáv) tieto neèisté sily prepoièiavajú
nadprirodzenú moc a rôzne divotvorné schopnosti. Paralelne s touto predstavou mimoriadne
vlastnosti bohýò a vetcov, ktorí vyuívali svoju moc a nadprirodzenú schopnos na
pomoc svojmu okoliu a na prospené úèely, nemôu ma s neèistými silami niè spoloèné, ba
práve naopak, boli povaované za boí dar. Zaujímavá je tu vak i okolnos, e sa predpokladalo, e èas strigôòov má i uitoèné vedomosti a schopnosti (lieèenie bylinkami a zariekaním, pomoc pri urieknutí, vetenie budúcnosti ap.). Za takýchto strigôòov boli pokladaní
najmä baèovia, ktorým boli popri odborných vedomostiach, súvisiacich s chovom úitkových
zvierat, pripisované aj znalosti a schopnosti nadprirodzeného charakteru. Pod¾a druhu ich
pôsobenia sa rozoznávali kategórie baèov-jasnovidcov, lieèite¾ov, porábaèov, odrábaèov
ap. (CIBULOVÁ 1995b: 203). Z týchto údajov mono potom, na princípe presupozície, odvodi premisu, e bytosti polodémonického charakteru sa mohli v tradièných predstavách neraz
stotoni i s ¾uïmi (napr. s niektorými ¾udovými lieèite¾mi, prútkarmi ap.), ktorí síce nemali
nadprirodzené schopnosti, vedome vak pouívali prostriedky a úkony, nesúce (buï samé
osebe alebo za istých okolností) urèitú magickú vlastnos.
Vychádzajúc z tohto predpokladu sa tak skupina bytostí polodémonického rázu v koneènom dôsledku roziruje a ¾udí (ktorým sa pod¾a tradièných poverových predstáv pripisovali zázraèné schopnosti a danosti èi mimoriadne pôsobenie na iných jednotlivcov) mono potom pod¾a dvoch charakteristických znakov rozèleni do nieko¾ko základných tried
(podskupín). Ak sa vychádza z etnologických reálií, polodémonické bytosti sa dajú klasifikova4 predovetkým pod¾a:
a.) spôsobu získania predpokladaných nadprirodzených schopností (v prípade ich nevlastnenia mali takíto jednotlivci aspoò vedomos o prostriedkoch a úkonoch, prostredníctvom ktorých sa mohlo pôsobi na iných ¾udí istou magickou silou  bliie bod 1.);
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b.) typu vyuitia týchto nadprirodzených vlastností, schopností, daností èi vedomostí.
(Samozrejme, táto klasifikácia nie je absolútna a má, ako ktoráko¾vek iná, svoje nedostatky. Ide predovetkým o fakt, e týmto umelým rozèlenením nie je moné vdy úplne
pregnantne od seba oddeli jednotlivé podskupiny, a tak môe pri istých prejavoch dôjs
i k ich parciálnemu prelínaniu.)
1. ¼udia, ktorí síce nemali nijaké nadprirodzené schopnosti a vlastnosti, avak pod¾a
tradièných poverových predstáv poznali prostriedky a úkony, nesúce (buï samé osebe alebo
za istých okolností) urèitú magickú silu, pomocou ktorých mohli pôsobi na iných jednotlivcov, resp. i na zvieratá.
Ove¾a dôleitejiu a rozhodujúcejiu èrtu, akou je samotná znalos intrumentov, predstavuje vak pri tejto kategórii osôb konkrétna realizácia, teda pouitie takýchto znalostí,
postupov a prostriedkov buï s úmyslom ukodi, alebo pomáha inému èloveku. Táto dichotómia je napokon charakteristická pre vetky niie opisované skupiny. Vdy záviselo
od povahy osobnosti toho-ktorého jednotlivca, akým spôsobom pouije nadobudnuté schopnosti alebo vedomosti. Preto mono kadú ïaliu uvedenú kategóriu polodémonických bytostí klasifikova ete aj pod¾a typu vyuitia ich nadprirodzených schopností, daností èi
(predovetkým pri prvej skupine) znalostí prostriedkov a praktík magického charakteru,
a to na:
A: Osoby vyuívajúce svoje znalosti o prostriedkoch a úkonoch magického rázu s úmyslom inému ukodi, èi u vo vlastný prospech, alebo z iných pohnútok (zväèa postupmi tzv.
porábania, napr. zavesením slamenej figuríny do komína, ktorá predstavovala toho, kto mal
schnú tak, ako táto figurína; zastrèenie eníchovho pierka do truhly k màtvemu, aby
mladuche tento eních smrdel atï.).
B: Jednotlivcov vyuívajúcich svoju vedomos o magických prostriedkoch a postupoch
s jednoznaèným cie¾om pomôc iným ¾uïom, i keï sa takáto pomoc poskytovala za nejakú
odmenu (pod¾a tradièných poverových predstáv to mohol by napr. prútkar, ktorému sa
pri odha¾ovaní zlodeja sklonil prútik pri mene previnilca; ove¾a èastejie vak túto pomoc
poskytoval lieèite¾, ktorý napr. vedel správne poui rozmanité apotropajné predmety; zväèa taký lieèite¾ ovládal i postupy odrábania, teda odstránenia porábania, známe je vak
i prevládajúce presvedèenie, e odrába vedeli predovetkým tie osoby, ktoré i porábali,
pretoe za jednoduchie realizovate¾nú èinnos sa bene povaoval úkon kodiaceho charakteru).
2. ¼udia, ktorí pod¾a tradièných poverových predstáv mali vrodené nadprirodzené vlastnosti a schopnosti.
A: Ak tieto osoby uskutoèòovali také magické postupy, ktoré mali akoko¾vek pokodi
iného èi nezaslúene prospie vykonávate¾ovi (dôvodmi na vykonávanie týchto magických
postupov, ktoré mali najèastejie zapríèini ujmu na zdraví, ba niekedy a smr, boli predovetkým zlé medzi¾udské vzahy, ako závis, iarlivos, nenávis ap.), teda ak títo jednotlivci
vyuívali svoju nadprirodzenú silu a mimoriadne schopnosti èi znalosti na vedomé ubliovanie iným ¾uïom alebo zvieratám, oznaèovali sa najèastejie ako strigy èi strigôni. (Za
strigy a strigôòov sa èasto pokladali ¾udia, líiaci sa: a.) istými psychickými vlastnosami,
napr. nemali radi deti, boli málovravní èi neustále zamraèení, stránili sa ostatných a tie
bola rozírená predstava, e títo ¾udia majú dve due;5 alebo b.) nejakým fyzickým znamením, napr. mali dve fontanely  hviezdy  na hlave èi v oku dve zrenice, nemali zarastené
podpazuie ap.) Popri veobecnej predstave o zámernom kodiacom úèinku týchto ¾udí sa
vak vyskytovali i názory, e niektoré strigy (strigôni), ktoré majú vrodené negatívne vlast11

nosti, sa museli snai (vïaka svojim prirodzeným dispozíciám) ¾uïom èi zvieratám kodi,
avak pod¾a tradièných predstáv za svoje nepriaznivé pôsobenie nemohli.6 Okrem toho mono
do tejto kategórie zaradi i ¾udí, ktorí síce mali vrodené negatívne vlastnosti, avak ich
prípadné kodlivé pôsobenie sa prejavovalo nepriaznivým úèinkom bez zlého úmyslu týchto
¾udí (nechtiac mohol urieknu èlovek, ktorý mal napr. zrastené oboèie, prenikavý uhranèivý
poh¾ad a pod.).
B: Ak títo jednotlivci prepoièiavali svoju nadprirodzenú silu na pozitívne úèely (i keï
zväèa za urèitú odmenu), teda ak vyuívali svoje mimoriadne schopnosti a znalosti s jednoznaèným predsavzatím pomôc iným ¾uïom takým spôsobom, aby ich postupy prispeli
buï k celkovému dobru alebo zabránili veobecnému èi individuálnemu zlu, nazývali sa
najèastejie vetci èi bohyne. (Pod¾a poverových predstáv bol osud takého èloveka u vopred urèený, a preto sa ich moná mimoriadna potencia, prejavujúca sa neraz navonok nejakým fyzickým znamením, dala obèas zisti u pri pôrode, napr. diea narodené so zubom
malo by obdarené veteckými schopnosami; ak sa diea narodilo v èepèeku /koie¾ke/
malo ma vrodené mimoriadne magicko-lieèebné vlastnosti ap.)
3. ¼udia, ktorí pod¾a tradièných poverových predstáv nadobudli nadprirodzené vlastnosti a schopnosti v priebehu svojho ivota.
A: Ak tieto osoby vyuívali svoje získané mimoriadne schopnosti èi znalosti na úmyselné kodenie iným ¾uïom alebo zvieratám, boli opä povaované za strigy èi strigôòov. Niekedy mohol èlovek nadobudnú takýto status nejakým priestupkom proti zauívaným obyèajovým normám (napr. morou, ktorá mala mnohé spoloèné èrty so strigou, sa mohlo
sta nesprávne pokrstené diea èi diea opätovne pridájané po odstavení). Omnoho èastejie
vak mohol èlovek získa nadprirodzené schopnosti od iného strigôòa (strigy), pretoe bolo
rozírené presvedèenie, e strigôò (striga) nemôe zomrie, kým pred smrou neodovzdá
svoju èarodejnícku moc následníkovi. Popri týchto spôsoboch nadobúdania sa vak prípadný záujemca mohol nauèi umeniu èarova a získa tak divotvorné schopnosti ete i za ivota strigôòa (strigy), ktorý ho prijal do uèenia, avak neraz a po splnení urèitých podmienok. Existovala i prevládajúca predstava, e strigy prenáajú svoje zázraèné vlastnosti na
vlastných príbuzných (najèastejie na dcéry), sú vak zaznamenané aj názory, e strigy
odmietali zasväcova svoje dcéry do tajov strigônstva s odôvodnením: Keï u ja som diabol, ty nemusí by (BLAGOEVANEUMANOVÁ 1975: 122; BLAGOEVANEUMANOVÁ 1976: 138).
B: Ak títo jednotlivci svoje nadobudnuté divotvorné vlastnosti, schopnosti a vedomosti
vyuívali s jednoznaèným zámerom pomôc iným ¾uïom, nazývali sa opä najèastejie vetcami èi bohyòami. Pod¾a tradièných poverových predstáv niekedy mohla takáto osoba získa zázraènú potenciu napr. od iného zomierajúceho vetca (bohyne), ak mu pred smrou
podal ruku (èasto mono nájs spomenutú predstavu i pri nadobudnutí magicko-lieèite¾ských schopností). Fyzickým kontaktom sa mala prenies nadprirodzená sila umierajúceho
na èloveka, ktorý sa týmto aktom mohol sta oprávneným nástupcom zosnulého vetca
(bohyne). Èastejie vak mohli v priebehu ivota získa, alebo presnejie, mohli sa nauèi
urèitým mimoriadnym vedomostiam ¾udia v blízkom (neraz v profesijnom) kontakte s osobami, ktorým sa na základe ich postavenia èi urèitých predpokladov pripisovali rôzne divotvorné schopnosti èi znalosti. (Mohlo sa to týka napr. pastierov, ktorí sa od svojich baèov
uèili popri prácach spojených s chovom dobytka i rôznym magickým úkonom èi zariekaniam, prostredníctvom ktorých mali prekazi eventuálne negatívne pôsobenie rozlièných
predpokladaných kodiacich bytostí.)
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4. ¼udia, ktorí síce takisto nadobudli zázraèné vlastnosti a schopnosti v priebehu svojho ivota, avak ich odlinos od predchádzajúcej kategórie (bod 3.) je v tom, e pod¾a
tradièných poverových predstáv mali kontakt s nadprirodzenými bytosami, prostredníctvom ktorých získali niektoré divotvorné danosti.
A.: Ak tieto osoby vyuívali takto nadobudnutú nadprirodzenú silu na jednoznaène negatívne ciele, zamerané proti ¾uïom alebo zvieratám, verilo sa o nich, e získali èarodejnú
moc od neèistých síl (diabol, èert, priepasnik, zlý duch ap.). Z tohto dôvodu sa v dedinskej
pospolitosti opä povaovali za strigy alebo strigôòov a hodnotili ich ako sluobníkov diabla (mohli napr. privoláva zlé poèasie, ¾adovec, búrku, nièi úrodu, odobera kravám mlieko, pripravova ¾udí i zvieratá o zdravie èi ivot, vyvoláva duchov a pod.).
B: U jednotlivcov vyuívajúcich takto získanú zázraènú silu na jednoznaène pozitívne
ciele sa objavuje výrazná diferencia oproti hodnoteniu predchádzajúcej podskupiny (bod 4.
A), a to: a.) pri posudzovaní ich èinnosti; ako i b.) pri kvalifikovaní pôvodu týchto nadprirodzených schopností. O týchto ¾uïoch sa napr. verilo, e svoju nadprirodzenú moc nadobudli kontaktom s kladnou duchovnou bytosou (v naej kultúrnej oblasti predovetkým
kresanskej proveniencie, napr. s Bohom,7 Pannou Máriou, anjelmi a pod.).8 Z tohto dôvodu sa takýto èlovek v dedinskom spoloèenstve opä oznaèoval najèastejie ako vetec (zemský boh, pánboko, prorok a pod.) alebo bohyòa (vedomkyòa, vedma, vetica a pod.) a ich
mimoriadne danosti, i keï poskytované na prospech iným ¾uïom najèastejie za istú odmenu, sa vnímali a hodnotili ako dar boí. Pod¾a tradièných poverových predstáv vak takýto èlovek vynikal najmä v jednej oblasti zuitkovania svojich zázraèných schopností èi vedomostí (i keï im prípadne boli pripisované aj iné ïalie nadprirodzené vlastnosti), a preto
pod¾a druhu ich pôsobenia sa rozoznávala napr. kategória jasnovidcov (bola im daná
charizma profécie, mohli predpoveda iným budúcnos, odhali zlodeja èi páchate¾a kody,
zisti, kde sa nachádza ukradnutá èi stratená vec a pod.), lieèite¾ov (popri iných lieèebných praktikách vyuívali obzvlá magickú silu slova, teda zariekanie), odrábaèov (zameriavali sa predovetkým na odrábanie urieknutí a znekodnenie porobísk) a pod.
Úèelom tohto exkurzu bolo zamera pozornos predovetkým na èas etnografického
materiálu o bytostiach polodémonického charakteru (vetec, bohyòa, strigôò, striga), existujúcich v ¾udovej démonológii, ako na istú premisu bazálnej komparácie, ktorá môe poukáza (v nasledujúcom texte) na znaènú kongruentnos a v koneènom dôsledku i na urèitú
kontinuáciu tradièných predstáv o monostiach pôsobenia týchto polodémonických bytostí
zaznamenaných v ¾udovej kultúre Slovenska na jednej strane a súèasnými názormi o schopnostiach senzibilov na strane druhej. Aby vak bolo moné spravi takéto porovnanie, pokúsim sa aspoò v krátkosti vystihnú, èo sa dnes skrýva pod termínmi psychotronika, psychotronik, senzibil.
I keï v súèasnej dobe existuje viacero vymedzení9 pojmu psychotronika, odborníci ju
dnes najèastejie definujú ako interdisciplinárny vedný odbor, skúmajúci vo vedomí uvedomovaných a percepèných procesoch viazané ditanèné interakcie medzi organizmami
a prostredím. tuduje energetické a informaèné prejavy týchto ditanèných interakcií, to
znamená energetické výmeny medzi dvoma objektmi bez ich fyzického styku. Psychotronika sa tak stáva významným èlánkom v procese objektivizácie a poznávania doteraz neverifikovaných, nedokázaných schopností èloveka na ceste k hlbiemu pochopeniu ivej hmoty
a sveta vôbec (SAGMEISTER 1992: 13). Terminológia predkladanej problematiky nie je
doteraz jednotná a pre túto oblas bádania existujú aj iné názvy (biotronika, energoinformatika, èi starie termíny parapsychológia, metapsychológia), avak samotný predmet èi obsah skúmania sa pritom v podstate nemení. Táto heterogénnos názvoslovia je pravdepo13

dobne zapríèinená samotným, nie ve¾mi priliehavým, pojmom psychotronika, pretoe z terminologického h¾adiska toto oznaèenie nepostihuje úplne obsah predmetu záujmu tohto
interdisciplinárneho vedného odboru. Termín psychotronika vznikol u v roku 1955 vo Francúzsku spojením dávno predtým pouívaných slovných súèastí, a to gréckeho slova psycho- vo význame dua, duevný a koncovky -tronika, èo je obdoba koncovky napr. z termínov biotronika, elektronika, mechatronika a pod. Názov je nevýstiný v tom zmysle, e
psychotronické fenomény sa prejavujú nielen prezenciou psychickej (v termíne predpona
psycho-) a energetickej zloky (ako pripomína koncovka -tronika), ale predovetkým prítomnosou ve¾mi dôleitej informaènej súèasti komplexného psychotronického javu. Napriek tejto nevýstinosti nie je zatia¾ ani vytvorený a ani akceptovaný nijaký iný, vyhovujúcejí termín, a preto v súèasnosti najèastejie pomenovanie psychotronika (ako termín pre
oblas výskumu mimoriadnych schopností èloveka)10 zostáva i naïalej v platnosti. Problém podobného rázu sa vynára i pri oznaèení ¾udí, ktorí mimoriadne fenomény èi u priamo
aplikujú vo svojej praxi, alebo ich teoreticky tudujú. Hoci sa aj v tomto prípade v terminológii vyskytuje istá divergencia, tak pri pomenovaní týchto jednotlivcov sa vychádza najèastejie priamo z pojmu psychotronika. Potom èlovek, ktorý sa odborne venuje skúmaniu
predmetu psychotroniky, sa analogicky iným vedným disciplínam nazýva psychotronik.
Psychotronikom teda nie je èlovek, ktorý prakticky vyuíva niektoré mimoriadne schopnosti patriace do predmetu skúmania psychotroniky, ako to neraz mylne komentujú v rôznych poradniach redaktori, zaoberajúci sa touto problematikou, nepoznajúc hlbie podstatu
predkladaného fenoménu. Praktik v tejto oblasti sa správnejie, a zároveò tie najèastejie
oznaèuje ako senzibil (resp. senzitív) a v závislosti od aplikovania svojej schopnosti to môe
by napr. biodiagnostik, bioterapeut (lieèite¾), biokomunikant (telepat), biotelegnostik (jasnovidec), biolokátor (prútkar, prútikár) a pod. V tomto zmysle pouívam
i ja uvedenú terminológiu vo svojom príspevku (je to zároveò i snaha o zavedenie istej
homogénnosti názvoslovia pri eventuálnom etnologickom výskume tejto problematiky).
Ako vidie z predchádzajúceho textu, oznaèenie senzibil (z lat. v pôvodnom význame
citlivec) znamená teda obírnejí pojem pre pomenovanie èloveka, ktorý má isté mimoriadne schopnosti. (Pod mimoriadnymi /tzv. senzibilnými/ schopnosami sa v tomto príspevku rozumejú predovetkým tie, ktoré presahujú bené skúsenosti èi vedomosti o fyziologickej spôsobilosti dneného èloveka, zasahujúce svojimi prejavmi do transcendentálnej
èi spirituálnej sféry.) Obsah termínu senzibil v súèasnosti v sebe zahàòa i parciálne funkèné pomenovania ¾udí, vykonávajúcich konkrétnu aktivitu v tejto oblasti pôsobenia èloveka
na iného èloveka, zviera èi predmet (napr. bioterapeuti, biodiagnostici, prútkari atï.). Pri
podrobnejom poh¾ade so zameraním poukáza na monú kontinuáciu s niektorými predstavami existujúcimi v ¾udovej démonológii by mohol so súèasným pomenovaním senzibil korepondova predovetkým termín11 vedomec (vetec) a samozrejme aj ich feministické pendanty. Pod¾a tradièných poverových predstáv sa toti vedomci (vetci) zaoberali
nielen vetením, eventuálne magickým ovplyvòovaním budúcnosti, ale popri tom sa im
pripisovala (na rozdiel od ostatných priemerných ¾udí) aj rozsiahlejia spôsobilos osvoji
si väèie vedomosti èi ovládnu zvlátne schopnosti, napr. mohli by kvalifikovanými ¾udovými lieèite¾mi, súcimi radcami v ¾úbostných záleitostiach ap.12 V niektorých oblastiach
Slovenska (Spi, Zamagurie) dokonca splývala predstava o vetcovi s postavou baèustrigôòa (teda s negatívnym náprotivkom), ktorý sa pod¾a druhu svojho pôsobenia oznaèoval napr. ako baèa-jasnovidec, baèa-lieèite¾, baèa-porábaè, baèa-odrábaè ap.13
Za ïalí problémový okruh mono povaova okolnos, e v súèasnosti sú módni psychotronici (senzibili atï.) na jednej strane doslova zboovaní a vyh¾adávaní (napr. ako
posledná nádej pre chorého, keï oficiálna lekárska veda a kolská medicína u nevie po14

môc), a na strane druhej sú zasa paradoxne povaovaní èasto za arlatánov, podvodníkov
a v podstate i za vyslovene kodiacich konkurentov vytudovaných lekárov (keï napr. pacienti s onkologickými ochoreniami vïaka nim vyh¾adajú odbornú medicínsku pomoc
oneskorene). Nehovoriac o prípadoch (i keï je to u popis z iného uhla poh¾adu, vyplývajúci z presvedèenia o skutoènej úèinnosti týchto praktík), keï niektorí tiepsychotronici
zámerne kodia organizmu na tzv. energoinformaènej úrovni, aby vzápätí mohli takto postihnutým za urèitý obnos pomáha. Odhliadnuc od týchto pripomienok, ako i od toho, e sa
nedá totálne generalizova charakter konania vetkých ¾udí s mimoriadnymi schopnosami
(kadý senzibil èi psychotronik, ako nakoniec akýko¾vek èlovek, je jedineèná ¾udská bytos
so slobodnou vô¾ou, nesúcou za svoje konanie zodpovednos pod¾a svojich vedomostí, daností a uznávaných sociokultúrnych regulatívov), mono súhlasi so slovami jedného zo
spoluzakladate¾ov psychotroniky na Slovensku a významného predstavite¾a v oblasti bádania tejto problematiky, e psychotronika vznikla práve na to, aby skúmala, zoveobecnila,
pochopila a racionálnejie pouívala tisícroèné a stále ivé fenomény a praktiky ¾udu 
dobré i zlé, lieèenie i kodenie  to dobré rozíri, proti tomu zlému sa úèinne postavi
(ROSINSKÝ 1993b: 18). Ako mono bada, i samotní psychotronici uznávajú efektívnos
tradièných ¾udových magických vedomostí a praktík, ktoré vak niektorí z nich povaujú
u len za akýsi zvyok dávno zabudnutých a odstupom èasu i deformovaných (ale aj tak
úèinných) znalostí o kedysi verejne dostupných konkrétnych magických fenoménoch. (Veobecne sa v psychotronických kruhoch kontatuje, e prostredníctvom trhového mechanizmu sa opätovne oivuje podnikate¾ská aktivita i v tejto sfére ¾udskej èinnosti.) Pri
pregnantnejom poh¾ade si potom mono vimnú, e s takýmto prejavom pripúania, èi
dokonca potvrdzovania pravdivosti magických znalostí uchovaných tradíciou úzko súvisí
i paralela medzi tradiènými poverovými predstavami o spôsobe nadobudnutia pripisovaných nadprirodzených vlastností polodémonickými bytosami (vetec, bohyòa, strigôò, striga)
na jednej strane a súèasnou mienkou o monostiach získavania tzv. senzibilných schopností14 s ich následnou aplikáciou (napr. formou biolokácie, biodiagnostiky, bioterapie, biotelegnózie, biotelekinézy, biokomunikácie, bioaktivácie atï.) dnenými citlivcami na strane druhej. Rezumujúc poznatky z reálií o skúmanej problematike mono kontatova, e
pre presnejie usporiadanie senzibilov konvenuje klasifikácia pod¾a spôsobu nadobúdania
ich schopností (obdobná ako pri polodémonických bytostiach v tradiènej ¾udovej kultúre,
triedenie ktorých je uvedené vyie) na tyri základné skupiny.
1. ¼udia, ktorí nemajú rozvinuté senzibilné schopnosti (v takej miere, aby mohli skutoène kvalifikovane a zodpovedne pôsobi v tejto oblasti), avak poznajú urèité prostriedky,
postupy èi vedomosti, pomocou ktorých sa snaia ovplyvni kvalitu svojho ivota (zdravia)
i v tejto sfére. Z takýchto prostriedkov mono spomenú napr. ovplyvòovanie bioenergoinformaèných procesov pomocou tzv. tvarových iarièov a biorezonátorov, z postupov napr.
vytváranie akéhosi ochranného vajíèka okolo biopo¾a (toto vajíèko je pod¾a bioterapeutov ve¾mi úèinná technika pomáhajúca chorému predovetkým pri kvantitatívnych zmenách v ochrannej zloke biopo¾a èi pri predpokladaných mentálnych útokoch iných jednotlivcov) a z vedomostí napr. snahu o vyvarovanie sa spánku èi dlhodobej práci v tzv.
geopatogénnych /to znamená v oblastiach s katabolickým efektom na ¾udský organizmus/
zónach (draèích ilách) atï. Sú to teda najmä tí jednotlivci, ktorí o takýchto èi podobných
javoch poèuli, èítali, dozvedeli sa z inzerátov a pod., snaiac sa uplatni svoje vedomosti
(zväèa svojpomocne) v kadodennom ivote, pravda èasto ve¾mi chaoticky a bez poznania irích súvislostí. Mono tu spomenú ete i fakt, e jednotlivci bez tzv. senzibilných
schopností nemusia pôsobi len v kladnom zmysle, ale i negatívne napr. pri zasahovaní do
energoinformaènej úrovne s úmyslom pokodi iných ¾udí pomocou tzv. navádzacieho pros15

triedku (môe to by napr. fotografia, vlasy, písmo príslunej osoby ap.) èi vytvorením tzv.
fantómu (informaènej podoby aury v prirodzenej ve¾kosti), prostredníctvom ktorých môu
pôsobi na daného èloveka. Tieto postupy ovládajú samozrejme predovetkým skutoèní senzibili, avak popísané postupy uvádzam preto, e si ich (ako i mnoho podobných) môe preèíta ktoko¾vek takmer v kadej serióznej publikácii, ktorá je venovaná tejto problematike
a funkène ich previes pri silnom vô¾ovom vypätí èi emotívne riadeným podvedomím (v kladnom zmysle súcitom, láskou k blínemu; v zápornom nenávisou, závisou) dokáe, pod¾a
tvrdení senzibilov, i obyèajný èlovek, teda aj necitlivec a laik v tejto oblasti poznania.
(Na margo poznamenávam, e pri ïalom èlenení rozhoduje, podobne ako pri klasifikácii polodémonických bytostí pod¾a typu vyuitia ich nadprirodzených vlastností a vedomostí, konkrétna realizácia, teda pouitie takýchto daností, znalostí, postupov a prostriedkov
buï s úmyslom ukodi alebo pomáha inému èloveku. Táto dichotómia je charakteristická
pre vetky niie opisované skupiny. Vdy závisí od osobnosti toho-ktorého jednotlivca, akým
spôsobom pouije nadobudnuté schopnosti alebo vedomosti, a preto nie je potrebné túto
skutoènos pripomína pri kadej skupine.)
2. ¼udia, ktorí majú vrodené senzibilné schopnosti rozvinuté v takej miere, aby mohli
skutoène kvalifikovane a zodpovedne pôsobi v tejto oblasti mimoriadnych ¾udských aktivít. Nie som si istý, èi mono hovori úplne pregnantne o ¾uïoch s vrodenými senzibilnými schopnosami, keïe výskum dôkladného dokazovania týchto vlastností je zatia¾ ete vo
vývoji a tie preto, e preukázate¾né zisovanie skutoènej potencie senzibilov je omnoho
nároènejie na rozdiel od sledovania èi merania eventuálnych prejavov vo fyzikálnom svete
(napr. ovplyvòovanie rastu kvasiniek a baktérií, krytalizácia nasýtených roztokov, zmeny
elektrického napätia v okolí tela, extinkcia svetla v krvnom sére, zvýenie emisie fotónov
v biologických tekutinách po cielenom ovplyvnení a pod.) ako dôsledku aplikovania ich
mimoriadnych daností. (Pod¾a niektorých predstavite¾ov psychotroniky sú vak senzibilné
schopnosti u pri narodení dané najmenej 85 percentám vetkých ¾udí,15 avak podobne ako
akýko¾vek iný talent /napr. nadanie pre spev, hudbu, tanec atï./ je potrebné i dispozície
tohto charakteru zväèa ïalej rozvíja.)
Rezumujúc poznatky z reálií o ¾uïoch s mimoriadnymi schopnosami (presnejie ivotné
dáta niektorých lieèite¾ov a jasnovidcov) mono sa domnieva (probabilita takejto prezumpcie vak nemusí by vysoká), e jednotlivci, ktorí objavili svoj dar senzibility v prepubertálnom veku ivota, ho majú de facto vrodený, a to v relatívne rozvinutom tádiu, keïe sa
tento talent neraz prejavuje vidite¾ne navonok. (Sú to napr. deti, pociujúce u v ranom
veku urèité predtuchy biokomunikaèného èi biotelegnostického charakteru /zväèa blíiacej sa smrti niekoho z príbuzenstva/, alebo i isté spôsobilosti biodiagnostického a bioterapeutického rázu a pod., ktoré potom niekedy predestinujú zameranie tohto jednotlivca v ïalej ivotnej dráhe.)
Ak mám precizova ¾udí patriacich do takto vymedzenej kategórie, tak sem mono zaradi predovetkým jednotlivcov, líiacich sa od iných osôb istými psychickými a pod¾a psychotronikov i energoinformaènými vlastnosami (pravdepodobne vrodenými), ktorí u od
juvenilného obdobia prejavujú urèité, nie vdy pregnantne definované a verifikované schopnosti.
3. ¼udia, ktorí nadobudli senzibilné schopnosti v priebehu svojho ivota a rozvinuli ich
do takej miery, aby mohli kvalifikovane a zodpovedne pôsobi v tejto oblasti mimoriadnych ¾udských aktivít. Kategória jednotlivcov s takto získanými vlastnosami sa zdá by
najpoèetnejia a mono ju i podrobnejie klasifikova na ïalie podskupiny.
Sú to najmä osoby, ktoré nadobudli svoje schopnosti prirodzenou cestou, predovetkým v období puberty, keï sa okrem hormonálnych zmien v mladom organizme dotvára
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i základný tvar biopo¾a (podobný tvaru biopo¾a dospelého jednotlivca) a vytvára sa tak
definitívna nezávislos od ochrannej funkcie biopo¾a matky (i keï akési pecifické puto
medzi matkou a jej dieaom trvá celý ich ivot). Pod¾a psychotronikov práve v priebehu
dospievania èasto dochádza k tzv. spontánnej biokomunikácii, èi k spontánnej biotelekinéze, ktorá môe ma niekedy trvalý charakter. Mladý èlovek, postihnutý takýmto stavom,
spozoruje vo svojom okolí rôzne nevysvetlite¾né javy, ktoré súvisia s jeho prítomnosou.
(Napr. prepálené vinutia elektromotorov na domácich elektrospotrebièoch, nefunkènos
zariadení s kmitavým kremíkovým krytálom v jeho blízkosti, ako sú napr. digitálne hodinky, kalkulaèky ap. pri biotelekinéze; rôzne predtuchy, zosobnené vízie neastia èi smrti,
a halucinácie najrozmanitejieho charakteru pri biokomunikaènom prejave.) Zaujímavým
zistením je okolnos, e takáto spontánna biotelekinéza je omnoho èastejia u dospievajúcich dievèat (vo veku 1520 rokov) ako u chlapcov rovnakého vekového obdobia, a to v pomere asi 10:1 (SAGMEISTER 1992: 105), èo do istej miery môe objasòova, preèo sa
i v tradiènej ¾udovej kultúre predpokladala u ien zvýená dispozícia nadobudnú nadprirodzené vlastnosti a schopnosti.
Popritom existujú i mnohé iné spôsoby získania senzibilných schopností v priebehu ivota. A to predovetkým vlastným záujmom o nadprirodzené javy so snahou venova sa
úprimne a naplno tejto oblasti ¾udských znalostí a spôsobilostí, absolvovaním najrôznejích kurzov tohto zamerania, niektorými duevnými cvièeniami èi duchovnými praktikami
rozmanitého pôvodu, prostredníctvom príbuzensky viazaných a generaène odovzdávaných
tradièných skúseností a vedomostí, alebo i nejakým hlbokým záitkom èi masívnou psychotraumou, ktorá donúti èloveka prehodnoti svoj postoj k ivotu i k sebe samému a neraz tak ovplyvní i jeho ïalie videnie sveta.
4. ¼udia, ktorí síce takisto nadobudli senzibilné schopnosti v priebehu svojho ivota,
avak rozhodujúcejia je okolnos, e na rozdiel od predchádzajúcej skupiny (bod 3.) mali
/majú/ kontakt s bytosou16 /bytosami/ inej úrovne súcna, prostredníctvom ktorej získali
niektoré mimoriadne danosti, umonujúce im kvalifikovane a kvalitne pôsobi v tejto sfére. Táto poèetná skupina osôb je znaène kontroverzná, keïe sa týka ¾udí, nadobúdajúcich
svoju divotvornú silu a vlastnosti z podnetu nadprirodzených bytostí (bytostí vyej úrovne
súcna), a tak pre èloveka vzdelaného a vychovaného (mono poveda a odkojeného)
naím beným kolským systémom je tento jav ve¾mi ako pochopite¾ný a strávite¾ný. Na
jednej strane sú ¾udia, nadväzujúci spojenie s duchovným svetom (k tomuto nadviazaniu
vraj staèí úprimné vnútorné rozhodnutie) a ijúci u trvale ponorení do duchovnej skutoènosti, ktorým sa akýko¾vek dôkaz v porovnaní s osobnou skúsenosou zdá by trápny. Na
strane druhej existujú ¾udia, ktorí chcú naopak osta mimo tejto spirituálnej roviny existencie a sotva sa dajú presvedèi vykres¾ovaním záitkov a faktov, ktoré mono vysvetli s trochou snahy aj inakie.
S touto skúsenosou súvisí ete jeden paradoxný fenomén, a to skutoènos, e osoby,
ktoré mali takýto hlboký spirituálny záitok z kontaktu a precítili ho (teda sú vnútorne
presvedèení, e ho zaili), nie sú náchylné o tom verejne hovori pred cudzími, a naopak,
výskyt ¾udí nie oslovených z vyích sfér (vnímaných tak inými senzibilmi), ktorí sa èasto chvália svojím zbotením, vedúcim neraz a k akémusi druhu zelotizmu. Táto okolnos potom prináa jav, e Slovensko sa môe popýi, v porovnaní s ostatným svetom,
pravdepodobne najvyím poètom ¾udí na 1 km2, ktorí okolo seba vytvorili aureolu zbotenia. Zároveò vak existuje i predstava, e ak èlovek skutoène zaíva kontakt s kladnou
duchovnou bytosou, môu mu by ude¾ované i jednotlivé charizmy, prejavujúce sa navonok nejakými senzibilnými schopnosami. V naej kultúrnej oblasti je takéto spojenie nadväzované najmä s bytosami kresanskej proveniencie (Jei Kristus, Panna Mária, anjeli
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ap.), ale mono predpoklada, e charakter zjavujúcej sa nadprirodzenej bytosti závisí prevane od konfesionálnej orientácie toho-ktorého jednotlivca. Túto prezumpciu by azda mohli
potvrdzova i existujúce názory vychádzajúce z axiómy, e duchovná oblas nemá ani èasové a ani priestorové parametre. Ergo, ak sa spirituálne individuálne bytosti (keïe sú nezávislé od èasopriestorových zákonitostí) zjavujú v naom vidite¾nom priestore a v naom,
pre nás jednosmerne plynúcom èase, tak to je len ná spôsob ich vnímania, presnejie
vnímania ich projekcie pre potreby komunikácie s nami (ROSINSKÝ 1993a: 45).
Ako pecifickú kategóriu osôb, patriacich medzi jednotlivcov kontaktovaných nadprirodzenými bytosami, tu mono ete spomenú ¾udí, ktorí preili vlastnú klinickú smr. Keï
èlovek zomiera, preciuje tzv. záitok prahu smrti (z literatúry sú známe i eventuálne iné
výrazy poukazujúce na obdobnú skúsenos, napr. predsmrtné vidiny, cesty po druhom
svete, mimotelový záitok atï.), ako to popisujú osoby (ktoré takúto skúsenos preili)
napr. v publikáciách R. A. Moodyho, venujúceho sa tejto problematike.17 Tento záitok
obsahuje najèastejie (ale nie vdy) nieko¾ko udalostí, ako napr. precítenie vystúpenia z tela, spätné premietnutie /prehliadka/ vlastného ivota, pocit bytia vo veènosti /iné vnímanie èasu a priestoru/, stretnutie najvyej /svetelnej/ bytosti atï. R. A. Moody vyjadruje
názor, e osoby, ktoré takto zomreli, nie sú u po návrate tie, èo prv. Naplno vychutnávajú ivot a vyjadrujú presvedèenie, e najdôleitejie zo vetkého sú láska a vedomosti, lebo
iba tie si mono zobra so sebou (MOODY 1991: 7). Pod¾a súèasných psychotronikov je
to, èo sa v odborných kruhoch nazýva klinickou smrou, doèasným oddelením tzv. dynamických zloiek bioplazmy18 od biosystému. Ak za urèitých okolností dôjde k takémuto
oddeleniu dynamických zloiek energeticko-informaènej sústavy èloveka od jeho biofyzikálnej, biochemickej a psychoregulatívnej podstaty (a zároveò nijaká z týchto zloiek nie
je pokodená nato¾ko, aby dolo k nezvratnému zániku celého biosystému), tak je niekedy
moné, e nastane spätné nadviazanie oddelených dynamických zloiek na biosystém. Ak
dôjde k spätnému nadviazaniu z podnetu niektorej vyej úrovne súcna, dynamické zloky
bioplazmy majú väèinou lepiu kvalitu v zmysle energetickej bilancie, ako tomu bolo predtým (SAGMEISTER 1991: 49). Lepia energetická kvalita sa potom môe navonok prejavova tzv. senzibilnými schopnosami (napr. spôsobilosou vidie /cíti/ bioplazmu iného jednotlivca), ktoré umoòujú takto obdarovanému èloveku vyui jeho nadobudnutú
novú danos napr. na biodiagnostiku, bioterapiu /lieèite¾stvo/ a pod.
Po tejto èasti príspevku, zameranej najmä na odhalenie významu termínov psychotronika, psychotronik, senzibil, sústreïujúc sa vak ïalej i na klasifikáciu tejto, v dnenej dobe rozírenej, kategórie ¾udí pod¾a charakteru nadobudnutia divotvorných (senzibilných) schopností a zároveò aj na ich znaènú kongruentnos s tradiènými poverovými
predstavami o polodémonických bytostiach zaznamenaných v ¾udovej kultúre Slovenska,
vrátim sa k primárnej problematike prezentovanej v tomto èlánku, a to k otázkam èasu
a priestoru, presnejie k spôsobu vnímania týchto kategórií súèasnými senzibilmi s následnou komparáciou ich názorov so stredovekými predstavami o èase a priestore.
U som spomínal, e v dnenej dobe existuje stále viac jednotlivcov, ktorým sa vïaka
získaným mimoriadnym schopnostiam zdá by ten ná bený poh¾ad na svet neúplný, a preto sa snaia osvoji si rozírené chápanie reality, èím sa neraz mení ich hodnotový systém a orientácia, ako aj ich postoj k ivotu a bytiu vôbec. Èas z nich sa snaí logicky
a racionálne interpretova, preèo majú tieto vlastnosti, iní sa uspokoja s vyhlásením èi s presvedèením, e je to Boia vô¾a a iní zasa (èasto po zlyhaní vedeckej verifikácie èi dôkazu
ich mimoriadnych schopností) siahajú i k starím teóriám, hypotézam, vedomostiam a skúsenostiam súvisiacich s touto problematikou. (To samozrejme platí o ¾uïoch úprimne pre18

svedèených o svojich kvalitách, nie o jednotlivcoch, ktorí tieto danosti pre urèitý prospech
iba predstierajú.) Keïe tieto ich vlastnosti majú akoby transcendentálny charakter, h¾adajú
vysvetlenie predovetkým v spirituálnej sfére, prípadne v doteraz nedokázaných a neverifikovaných psychických schopnostiach èloveka, pretoe ich o tom presviedèajú vlastné
skúsenosti. (Napr. vedia pomáha chorým bez vidite¾ného fyzického kontaktu, alebo sú
schopní urèi akosti pacienta len prostredníctvom nejakého osobného /navádzacieho/ predmetu prísluného èloveka, bez toho, eby ho niekedy videli alebo boli v jeho blízkosti a pod.)
Samozrejme, e kadý senzibil je neopakovate¾nou individualitou, ktorá má oproti iným
citlivcom nielen rozdielne skúsenosti a èasto i názory na príèinu získania, charakter, funkciu a zmysel svojich mimoriadnych schopností, ale predovetkým i diferentný pojmový
aparát, ktorým interpretuje svoju spôsobilos vplýva akýmsi nadprirodzeným (nie normálnym a beným) spôsobom na èloveka i prostredie. Heterogénnos a divergencia termínov
pouívaných rôznymi senzibilmi pri opisovaní ich vlastných skúseností (neraz pri tých istých vidite¾ných prejavoch vo fyzikálnom svete) a daností vytvára nepreh¾adnú situáciu
a chaos nielen v pojmosloví a pregnantnom definovaní schopností týchto jednotlivcov, ale
zároveò i sauje bádate¾ovi potrebnú orientáciu v tejto problematike. Spochybòova pravdivos jednotlivých výpovedí môe vak nielen ich rozdielnos èi viacznaènos, ale neraz
i zjavná alogickos tvrdení iných senzibilov. Tu sa vak vynára otázka, èi tí, èo k poznaniu
dospeli (resp. bolo im poznanie dané), nesaujú rozh¾ad v tejto problematike zámerne, a èi
vôbec majú právo svoje poznanie zverejni, alebo presnejie, zverejni ho zrozumite¾ne i pre
jednotlivcov nezasvätených v oblasti mimoriadnych ¾udských schopností. Uniesli by potom títo, predtým nezasvätení ¾udia archu svojho nového poznania? A má vôbec èlovek
právo h¾ada odpovede i na otázky týkajúce sa tejto sféry? Nemôe sa potom sta, e odhalenie odpovedí na tieto otázky by pre nich mohlo znamena odkrytie akejsi novodobej Pandorinej skrinky, prináajúce im namiesto povzbudenia, spokojnosti a naplnenia skôr boles,
súenie a neastie? Pri skúmaní týchto prejavov èloveka sa môu objavi ïalie a ïalie
otázky podobného charakteru, na ktoré iba ako nájs vyèerpávajúcu odpoveï.
Napriek tejto zdanlivo neprekonate¾nej rozpornosti a vzájomnej odlinosti jednotlivých
výpovedí môe neraz i vímavý laik vybada skutoènos, e aplikácia schopností týchto
¾udí je zaloená akoby na neplatnosti zákonitostí priestoru a èasu. Èasto i samotní senzibili, vïaka svojim záitkom, prichádzajú k presvedèeniu, e pri vyuívaní mimoriadnych
daností nezodpovedajú niektoré univerzálne platné (presnejie, skôr veobecne akceptované) zákonitosti fyzikálneho sveta ich skúsenostiam, vzahujúcim sa predovetkým k nie
konvenènému chápaniu a spôsobu vyuitia kategórie priestoru (napr. ditanèné urèenie diagnózy pacienta alebo dokonca bezkontaktné aplikovanie terapie) a niekedy i èasu (vnímanie /vetenie/ napr. procesuálneho charakteru choroby z minulosti do skúmanej doby;
diagnostikovanie budúceho chorobného stavu, ktorý sa má v blízkej dobe prejavi, nepostihujúci vak zatia¾ ete fyzické telo pacienta /v tzv. predklinickom tádiu ochorenia/ a pod.).
Ak sa vychádza z tejto premisy, teda z akejsi neplatnosti èasových a priestorových zákonitostí pri aplikácii senzibilných schopností, tak potom vnímanie èasu a priestoru (ako
i spôsobilos èloveka vplýva na iných ¾udí alebo prostredie) konverguje stredovekému (nie
v pejoratívnom zmysle slova) spôsobu myslenia, ako je uvedené napr. v u spomínanom
diele Arona J. Gurevièa Kategorie støedovìké kultury. Ako príklad mono uvies názor
jedného zo spoluzakladate¾ov psychotroniky na Slovensku, významného predstavite¾a19 v oblasti bádania tejto problematiky, lekára, primára psychiatrickej lieèebne a senzitíva, ktorý
je presvedèený (vychádzajúc pritom zo súboru kresanských ideí, názorov a pojmov), e
èlovek je zakotvený v bytí i svojou hmotou i svojou duchovnou zlokou... hmotný a duchovný svet sú diametrálne odliné a vzájomne sa neprelínajúce. Hmota existuje v priesto19

re pre nás trojrozmernom. Jeho skutoèné vlastnosti poznáme len z ¾udskej miniperspektívy... Napriek zloitosti priestoru, ktorú si nedokáeme predstavi, je ete aie pochopenie
faktu, e duchovná oblas nemá priestor... Celkom analogicky je to s èasom. Ná konvenèný, pravidelne plynúci jednosmerný èas, merate¾ný pohybom hmoty a na òom závislý je
zase len èasom videným z naej pozemskej perspektívy. U náznaky relativity èasu pri
pohybe rýchlosou blízkou rýchlosti svetla narúajú túto nau koncepciu èasu, a to je stále
len v hmotnom svete. Duchovný svet nie je viazaný na èas, je veèný, a to presahuje monosti naej predstavivosti... ¼udia ako bytosti hmotné i duchovné majú preto dvojitý vzah
k priestoru i k èasu  ich hmotná èas, teda telo a energetická èas biopo¾a sú viac èi menej
podriadené èaso-priestorovým zákonitostiam, dua a duchovnému svetu bliie vrstvy sú
viac a celkom èaso-priestorovo nezávislé (ROSINSKÝ 1993a: 4546).
Dnení predstavitelia psychotroniky sa snaia (popri výskumoch mimoriadnych schopností èloveka) objasni i niektoré javy èi úkazy (prezentované v posledných rokoch napr. aj
v najrôznejích masovokomunikaèných prostriedkoch), ktoré vyzerajú ako anomálne, neskutoèné, odporujúce vede i tzv. zdravému rozumu. V skutoènosti, pod¾a ich názorov, na
pochopenie a zaradenie mnohých neobvyklých fenoménov do systému reality si vraj staèí
uvedomi vyie spomínané vlastnosti èasu a priestoru. Vyadovanie normality javov, teda
ich èaso-priestorovej zákonitosti patriacej hmotnému svetu, je pre prechod (napr. najbliiu
vrstvu tzv. prechodového /resp. spojovacieho/ systému v smere od tela /hmoty/ k duchovnej
oblasti vytvára u èloveka práve jeho biopole) medzi hmotným a duchovným svetom, aspoò
zo zorného uhla reprezentantov súèasnej psychotroniky, vyadovaním naivným. Je to pravdepodobne zapríèinené i okolnosou, e naa bená kolská príprava a vzdelanie nedávajú
ve¾a moností pre irie chápanie kategórií èasu a priestoru. Hlavným poslaním psychotroniky je preto aj doplni doterajie poznatky o zákonitostiach ivého a neivého sveta, predovetkým znalosti o psychologických, biologických i fyzikálnych prejavoch èloveka. Bádatelia v oblasti mimoriadnych schopností pritom vychádzajú z dvoch objektívne
existujúcich realít; vedomia v irom zmysle a hmoty so vetkými jej atribútmi (SAGMEISTER 1992: 30), bez snahy navzájom si ich zamieòa, príp. redukova obe iba na jedinú
skutoènos. Ak chceme pochopi psychotroniku, senzibilov a ich vnímanie sveta, je potrebné zaèa od èloveka, a to konkrétne preskúmaním jeho vzahov s okolím, prírodou i celým
vesmírom, a predovetkým uvedomovaním si kadého jednotlivca ako zloenej bytosti. Pod¾a
zástancov psychotroniky èloveka nemono chápa iba ako materiálny organizmus, pozostávajúci z anatomicko-biochemickej úrovne, ktorej je akoby nadradená ¾udská psychoregulatívna podstata, ale omnoho komplexnejie. Pre lepie uvedomenie si èloveka ako zloitého
biosystému vytvorili akýsi zjednoduený model troch úrovní èloveka. (Zjednoduený z toho dôvodu, lebo h¾adisko akejko¾vek vedy uplatòované pri posudzovaní èloveka je jednostranné, nepostihuje vetky súvislosti, a teda zjednoduuje). Vychádzajúc z ich koncepcie
mono teda u èloveka rozozna:
1. biochemickú a morfologickú,
2. psychoregulatívnu,
3. biofyzikálnu, èie energoinformaènú úroveò.
Práve akceptácia posledne menovanej súèasti výbavy èloveka ako zloeného a komplikovaného biosystému je k¾úèom k pochopeniu a poznaniu psychotronických fenoménov. Energeticko-informaèná úroveò (biopole), jej truktúra, úlohy, funkcie a poruchy sú
zároveò predmetom záujmu psychotroniky a zároveò je (a to predovetkým) táto sféra aj
centrom a podstatou úspechu pôsobenia dnených senzibilov. Pod¾a bádate¾ov v oblasti
mimoriadnych schopností èloveka sa biopole prejavuje nielen v hraniciach tela, ale prestupuje koné ohranièenie a rozprestiera sa na vetky strany okolo tela. Nie je známe, po20

kia¾ siaha, sú i názory, e jeho informaèná zloka vlastne nie je priestorovo ohranièená,
a teda kadé individuálne ¾udské biopole s centrom v tele prísluného èloveka je vlastne
priestorovo nekoneèné a vypåòa celý vesmír. Túto predstavu podporujú i fakty dia¾kovej
diagnostiky a lieèebného pôsobenia bez oh¾adu na vzdialenos a prípadné prekáky v priestore medzi lieèite¾om a pacientom, teda neplatnos zákona o strate intenzity energie so
tvorcom vzdialenosti a o prekákach írenia elektromagnetickej energie. Ak sú ich biopolia v priestore nekoneèné, tak sa vlastne prelínajú, a teda niet medzi nimi vzdialenosti, ani
prekáok (ROSINSKÝ 1991: 1213).
Ak sa pritom vychádza z premisy dvoch objektívne existujúcich realít, tak potom
práve biopole, pod¾a názorov psychotronikov, spåòa funkciu akéhosi ich vzájomného prepojenia (prechodného /resp. spojovacieho/ systému). Z literatúry sú známe rôzne parciálne
poznatky aj ich empirické a teoretické generalizácie, nie je vak uverejnený nejaký vskutku
globálny model prepojenia týchto dvoch skutoèností. V tomto príspevku u viackrát citovaný autor sa snaí, vychádzajúc z mnohých cudzích i vlastných zistení, zhrnú základné
fakty o kontaktnom systéme èloveka. Východiskovou tézou je axióma, e obe reality, teda
hmota a duch nemôu bezprostredne interagova, lebo sú inde  v èasopriestore i mimo
neho. Najbenejia skúsenos nám vak dokazuje, e interagujú, ergo, musí by na to vytvorený mechanizmus, ktorý tieto dve oblasti premosuje, spája... To vetko, èo vieme o biopoli u èloveka, nás oprávòuje k predpokladu, e práve biopole vytvára k telu  hmote najbliiu vrstvu spojovacieho systému. Bioenergoinformaèné pole má energetickú èas telu
najbliiu, a tá má najviac hmotných parametrov  je schopná priamo pôsobi na fyzikálnej
úrovni, ovplyvòova biologické procesy (viï úspené pokusy s ovplyvòovaním rastu kvasiniek a baktérií, krytalizáciou z nasýtených roztokov a mnohé iné pokusy a výskumy),
vyvoláva sekundárne, fyzikálne merate¾né procesy (zmeny elektrického napätia v okolí
tela, zvýenie emisie fotónov v biologických tekutinách po cielenom ovplyvnení a mnohé
iné), priestorovo je v tele a jeho blízkom okolí, je truktúrovaná a projektuje sa do nej
i hmotná situácia organizmu. Cez òu sa deje i èas komunikácie s podnetmi z okolia...
Energetická èas biopo¾a existuje teda v priestore a èase. Vetko toto vypovedá o jej blízkosti hmotnému telu èloveka, nemono ju vak celkom priradi do hmoty, pretoe prechádza do informaènej èasti biopo¾a, ktorá u nemá to¾ko hmotných vlastností; je tu plynulý
prechod... Informaèná èas biopo¾a èloveka má menej hmotných vlastností  nie je viazaná
na priestor v zmysle jeho ohranièenia, teda nemá v priestore hranice. Nie je síce kompletne
mimo priestoru, ale stráca sa z jej obmedzenia dôleitý prvok priestoru  vzdialenos. Biopolia ¾udí sa teda v informaènej èasti prelínajú a medzi nimi niet vzdialeností. Dokazujú to
ditanèné interakcie pri bioterapii, jasnovidných javoch atï. Táto èas biopo¾a nie je naviazaná ani na èas v plnom rozsahu. Informácie z nej a prostredníctvom nej získané sú z hmotnej minulosti, prítomnosti i budúcnosti. Jej hmotnos sa dá vidie v tom, e je obrátená
k hmotnej stránke, teda k telu a len v interakcii s ním funguje, je teda naò naviazaná (ROSINSKÝ 1993a: 4951).
Z iným pociovaním reality (alebo presnejie s iným vnímaním priestoru a èasu) sa mono
stretnú aj u (u spomínaných) jednotlivcov, ktorí preili vlastnú klinickú smr, preciujúc
pri tom tzv. záitok prahu smrti (ZPS). Èo sa týka charakteru uvedomovania si èasu, tak
¾udia absolvujúci ZPS vnímali èas ve¾mi zhustene, nijako sa nepodobajúci tomu, ktorý
bene meriame hodinkami. Neraz ho ZPS-kári opisujú ako bytie vo veènosti, napr. keï
sa opýtali jednej eny, ako dlho trval jej záitok, odvetila: Dalo by sa poveda, e trval
sekundu, alebo e trval desa tisíc rokov a èi by ste to povedali tak alebo onak, vylo by to
najedno (MOODY 1991: 17). Podobne sa pri ZPS èasto prekonávajú i obmedzenia, ktoré
nám determinuje priestor v kadodennom ivote. Ak napr. chcú poèas svojho záitku ZPS21

kári niekam ís, èasto im staèí pomyslie si, e sú tam. ¼udia vravia, e kým boli mimo tela,
sledovali doktorov ako na nich pracujú v operaènej sále, ale staèilo si zaela a boli v èakárni pri svojich príbuzných (MOODY 1991: 17). Na prvý poh¾ad by sa mohlo zda, e
vetky tieto záitky pri klinickej smrti sú iba akýmsi sebaklamom mozgu, vychádzajúc
pritom z hypotézy, e v stave smrte¾nej úzkosti sa mozog pokúa upokoji vytvorením nejakých príjemných halucinácií, svetelných bytostí, pocitov vznáania sa a pod., aby sa v dôsledku toho utíil i zomierajúci. Avak na druhej strane, ak ZPS-kári dokáu presne opísa udalosti, ktoré sa poèas ich stavu klinickej smrti odohrávali v iných miestnostiach, mohlo
by to svedèi o skutoèných mimotelových záitkoch, nepodliehajúcich (naim konvenène
chápaným) zákonitostiam priestoru.
Záverom tohto príspevku chcem poukáza ete raz na parciálnu kongruentnos vnímania
kategórie èasu súèasnými senzibilmi (ale nielen nimi) a názormi ranokresanského myslite¾a, najvýraznejej osobnosti obdobia patristiky, Augustina Aurelia (354  430), ktorého
najgeniálnejie mylienky sa dotýkajú práve problematiky èasu. Augustinus Aurelius je zástancom kresanského presvedèenia, pod¾a ktorého Boh stvoril svet z nièoho pod¾a svojej
vôle. Tak sa vytvára priepas medzi nièotnosou stvoreného a boským bytím, ktorá je najostrejie vyjadrená vo vzahu veènosti Boha k obyèajnej èasovosti vetkého stvoreného
(STÖRIG 1991: 168). Augustinus Aurelius vak popritom podrobuje èas i akejsi psychologickej analýze. Jeho bádanie v oblasti èasového preívania a vedomia èasu nemalo dovtedy
v dejinách myslenia obdoby (odhliadnuc od indickej filozofie) a mono kontatova, e
jeho mylienky sú vo svojej podstate kongruentné i s dnenými najmodernejími fyzikálnymi názormi, objavujúcimi sa a v súèasnosti v dôsledku uplatnenia teórie relativity v prírodných vedách. Tento myslite¾, ijúci v dobe obrovských sociokultúrnych premien, v prelomovej epoche neskorej antiky a raného stredoveku, zisuje, e èas nemono oddeli od
náho vedomia. Èo je vlastne na èase skutoèné? Pri presnejom poh¾ade iba prítomnos,
bezprostredné teraz. Minulos existuje len v naej spomienke. Budúcnos je iba v naom
oèakávaní. Ani jedno nie je vlastne skutoèné. Obmedzenos náho ¾udského vedomia nám
umoòuje uchopi iba to, èo je stále jestvujúce, len v javovej forme následnosti. Èo sa ale
nám vynoruje v nepretritom slede zo skrytosti a obchádza nás, tak to vetko je pred okom
Boha rovnako prítomné... èas môe by iba tam, kde je svet, èie zmena; Boh teda nemohol
svet stvori a po uplynutí nejakého urèitého èasu, a tak akiste èas i svet musel nutne vzniknú iba spoloène. Ak sa toti správne rozliuje veènos a èas, pretoe èas nejestvuje bez
nejakej pohyblivej premenlivosti, avak vo veènosti iadna zmena neexistuje: tak kadý
vidí, e by nebol býval èas, keby nevzniklo stvorenie, ktoré by nejakým pohybom nieèo
zmenilo; a keï v tomto pohybe a zmene neustále zanikajú a vznikajú ïalie a ïalie veci,
ktoré nemôu by súèasne, majú za následok v kratích èi dlhích dobových intervaloch
èas. Keï teda Boh, vo veènosti ktorého nejestvuje vôbec iadna zmena, je tvorcom a usporiadate¾om vetkého, nechápem, ako o òom mono poveda, e stvoril svet po rozloení
èasu  iba ak by sme povedali, e u pred svetom bolo nejaké stvorenie, ktorého pohyby
spôsobili beh èasu... Svet nepochybne nebol stvorený v èase, ale akiste s èasom. Lebo to,
èo vzniká v èase, vzniká predsa po nejakom èase, a takisto pred nejakým èasom, po tom,
ktorý je minulý, a pred tým, ktorý je budúci; ale iadny minulý èas nemohol jestvova,
keïe nebolo iadne stvorenie, ktorého premenlivými pohybmi by sa èas uskutoèòoval.
Avak svet bol stvorený s èasom, keïe pri jeho stvorení vznikol premenlivý pohyb.20
Je vidie, ako Augustin zápasí s jazykom, aby teologickou formou vyjadril nieèo, èo
dnená prírodoveda hovorí matematicky. Ak vak odhliadneme od rozdielu vo vyjadrovaní,
súhlasí Augustinova mylienka s najmodernejími kozmogonickými teóriami /teóriami
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o vzniku sveta/ (STÖRIG 1991: 169), napr. s teóriou Big Bangu (Ve¾kého tresku), teda
zaèiatkom vesmíru ako hmotného útvaru v èase asi pred 15 miliardami rokov, keï raný
kozmos expandoval (pod¾a astrometrických pozorovaní) v jednej fáze explózie Ve¾kého
tresku, trvajúcej nepatrný zlomok sekundy, a to s ove¾a väèou rýchlosou, ako je rýchlos
svetla.
Neustála prítomnos stredovekého, ako i magického myslenia sa predsa len zdá by na
prvý poh¾ad nezluèite¾ná so veobecne prijatými názormi modernej priemyselnej spoloènosti a je v podstate i v rozpore s racionálnymi a mechanickými modelmi príèin a následkov, ktoré prevaujú najmä v najdôleitejích oblastiach vedy. H¾adanie odpovedí na otázky
týkajúce sa nárastu záujmu o mimoriadne javy, senzibilitu, divotvorné ¾udské vlastnosti ap.
v dnenej spoloènosti, ako i analýza pecifického myslenia, uvedomovania si a preciovania kadodennej reality jednotlivcami s pripisovanými magickými schopnosami je výzvou
predovetkým pre etnológa, ako pre najpovolanejieho znalca tejto oblasti. Dúfam, e úvahy prezentované v tomto príspevku, ktoré sa zameriavajú najmä (avak nie iba) na problematiku èasu a priestoru, smerujúc pritom k objasneniu vnímania týchto kategórií súèasnými senzibilmi, napomôu nielen pri eventuálnom etnologickom výskume tohto okruhu
otázok, ale pomôu i k hlbiemu pochopeniu fenoménu religiozity ¾udových lieèite¾ov.
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nielen o sumarizáciu vyie uvedených klasifikácií, ale aj o rozírenie èlenenia polodémonických
bytostí pod¾a typu vyuitia ich nadprirodzených schopností.
5 Bliie napr. BLAGOEVANEUMANOVÁ, T.: ¼udová démonológia na Zamagurí. Diplomová práca. FF UK, Bratislava 1975, s. 112; TÁ ISTÁ: ¼udová démonológia na Zamagurí v kontexte a kore-
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láciách s démonologickými predstavami východných, juných a západných Slovanov. Rigorózna práca.
FF UK, Bratislava 1976, s. 124.
Bliie napr. HORVÁTHOVÁ, E.: c. d., 1968, s. 556; TÁ ISTÁ: c. d., 1975, s. 1027.
To, e ich schopnosti sú od Boha a nie od diabla, je moné bliie pozrie u BLAGOEVANEUMANOVÁ, T.: c. d., 1975, s. 129, s. 134, s. 144; TÁ ISTÁ: c. d., 1976, s. 144, s. 149, s. 159, eventuálne
porovna i s OLEJNÍK, J.: Pastierska mágia v oblasti Vysokých Tatier. Nové obzory, 7, 1965, s.
396398.
O kontaktoch s kladnou duchovnou bytosou mono nájs materiál aj v zahraniènej literatúre, napr.
GILLIN, J.: The Making of a Witch Doctor. Psychiatry, 19, 1956, s. 131136; LIEBAN, R. W.:
Qualifications for Folk Medical Practice in Sibulan, Negros Oriental, Philippines. The Philippine
Journal of Science, 91, 1962, s. 511521; MACKLIN, J.: Folk Saints, Healers and Spiritist Cults in
Northern Mexico. Revista Interamericana Review, 3, 1974, s. 351367, cit. pod¾a FOSTER, G. M. 
ANDERSON, B. G.: Medical Anthropology. First edition. New York 1978, Alfred A. Knopf, s. 106
109.
Niektoré ïalie definície sú napr. in: IVANOVÁALINGOVÁ, M.  MANÍKOVÁ, Z.: Slovník cudzích slov A/Z. 2. revidované vyd. SPN, Bratislava 1983, s. 726; MALÁ ÈESKOSLOVENSKÁ
ENCYKLOPEDIE, c. d., 1987. V. svazek PomS, s. 199.
Takto krátko je definovaná psychotronika in: IVANOVÁALINGOVÁ, M.  MANÍKOVÁ, Z.: c. d.,
s. 726. Je vak málo známa skutoènos, e táto oblas výskumu bola tátom dotovaná nielen za predchádzajúceho reimu (napr. cca. milión Kès na výskum Fundamentální záøení hmot, prebiehajúci
od roku 1978 v Psychoenergetické laboratoøi pøi Elektrotechnické fakultì ÈVUT /od 1981 prelo
laboratórium pod VCHT/ pod vedením bývalého ministra kolstva a kultúry prof. RNDr. PaedDr.
Frantika Kahudu, CSc.), ale i v súèasnej dobe (napr. 240 tisíc Sk, poskytnutých Úradom vlády
Slovenskej republiky na výskumnú úlohu Tienenie a eliminovanie geopatogénnych zón, ako jedna
z moností valorizácie (intenzifikácie) ekonomiky a hospodárstva Slovenskej republiky pod vedením Ing. Andreja ándora).
Popri termíne senzibil sa v zahraniènej parapsychologickej literatúre pouíva i oznaèenie medium, psychic, sensitive, shaman (bliie napr. náleité heslá in: ENCYCLOPEDIA OF OCCULTISM & PARAPSYCHOLOGY. Volume 2: MZ. Ed. L. A. Shepard. Third edition. Detroit &
London 1991, Gale Research Inc., s. 9932008.). V zahraniènej sociálno/kultúrno-antropologickej
literatúre mono zasa nájs pojmy ako wizard, witch, sorcerer, soothsayer, shaman, eventuálne oznaèenia zodpovedajúce tej-ktorej lingválnej oblasti (bliie napr. DANGLURE, B. S.: Shamanism. In: Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. c. d., s. 505.). V príspevku som sa
rozhodol poui zvolené termíny (senzibil, vetec a pendanty) preto, lebo sa domnievam, e sú
pre nau kultúrnu a lingválnu oblas najvýstinejie i najpouívanejie.
Bliie CIBULOVÁ, T.: Bohyòa. In: Encyklopédia ¾udovej kultúry Slovenska, c. d., 1. zväzok, s. 44;
TÁ ISTÁ: Vetec. In: Encyklopédia ¾udovej kultúry Slovenska. 2. zväzok. c. d., s. 298.
Bliie napr. BLAGOEVANEUMANOVÁ, T.: c. d., 1975, s. 142145; TÁ ISTÁ: c. d., 1976, s. 156
159; CIBULOVÁ, T.: Strigôò. In: Encyklopédia ¾udovej kultúry Slovenska, c. d., s. 203, eventuálne
porovna i s kategóriou 4. B, uvedenou v tomto príspevku pri klasifikácii polodémonických bytostí.
Za senzibilnú schopnos mono povaova napr. spôsobilos vidie bioplazmu iného organizmu
(zväèa farebne), eventuálne i potenciu tzv. dermokognície (resp. dermooptického vnímania), t. j.
získavania informácií o predmetoch, ktoré sa nachádzajú v blízkosti koe. Pri dermokognícii (dermooptickom vnímaní) sa uplatòujú i také vlastnosti koných receptorov, ktoré presahujú vlastnosti
prisudzované námu hmatu. Veobecne mono senzibilnú schopnos charakterizova ako potenciu
akýmko¾vek spôsobom vníma energeticko-informaèné procesy. Táto spôsobilos potom umoòuje
následnú aplikáciu napr. formou biolokácie, biodiagnostiky, bioterapie, biotelegnózie, biotelekinézy
ap.
Bliie PORER, P.: Psychotronik Teodor Rosinský: Èlovek potrebuje nielen racionálne èosi spozna, ale to aj precíti. In: Národná obroda  víkend, 9. júna 1995, s. 3.
Tieto bytosti sú v naej kultúrnej oblasti predovetkým kresanskej proveniencie (mono vak predpoklada, e charakter zjavujúcej sa nadprirodzenej bytosti závisí od konfesionálnej orientácie tohoktorého jednotlivca), avak v súèasnosti sú neraz vnímané napr. ako tvorovia z UFO. Ak sa vychádza z predpokladu, e duchovné indivíduá sú nezávislé od èasopriestorových zákonitostí, tak sa potom
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môu projekova ako zosobnené vízie (premietnuc sa do psychoregulatívnej podstaty jednotlivca),
najviac podobné interiorizovanému chápaniu sveta toho-ktorého èloveka, ergo môu sa zjavi ako
Alah, Budha, Jei, svätec, zosnulý príbuzný, tvor z UFO atï. Je to zrejme podobný posun vo vedomí ¾udí, ako keï sa v súèasnosti pri rôznych psychických poruchách postihnutým nezjavujú u napr.
èerti, ale rozmanité novodobé hororové postavy.
Bliie MOODY, R. A.: Svetlo na druhom brehu. 1. vyd. SMENA, Bratislava 1991, 128 s.; TEN
ISTÝ: ivot po ivote. 1. vyd. Východoslovenské vyd., Koice 1991, 256 s.
Tzv. dynamické zloky bioplazmy sú prejavom myslenia, informaèných a komunikaèných procesov
jednotlivca. V momente smrti akéhoko¾vek biosystému sa jeho energeticko-informaèná sústava rozkladá na zloky dynamické a statické (ich úlohou je zasa ochrana organizmu). Bliie k tomuto
fenoménu mono pozrie napr. BELKO, D.: Pokus o vyhodnotenie magických praktík na Slovensku
z h¾adiska psychotroniky. Diplomová práca. FF UK, Bratislava 1995, s. 58; SAGMEISTER, V.: Základná kola psychotroniky. 1. vyd. FLASH CHANNEL, Bratislva 1992, s. 48.
Je samozrejmé, e kadý senzibil je neopakovate¾ným jednotlivcom, ktorý môe ma rozdielne skúsenosti i mienku o fungovaní svojich schopností, a tak názory jedného z nich (primára MUDr. Teodora Rosinského, CSc.) nemono generalizova. Pravdou je vak i skutoènos, e MUDr. T. Rosinský
ako spoluzakladate¾ psychotroniky na Slovensku realizuje (a aj v predchádzajúcom reime realizoval) dlhodobé výcviky, orientujúce sa na problematiku psychotroniky. Vychoval tak, alebo aspoò
ovplyvnil chápanie týchto fenoménov u viacerých senzibilov súèasnej generácie. Napísal i nieko¾ko
túdií a odborných èlánkov o tejto problematike, svoje poznatky o psychotronických fenoménoch
zhrnul i v dvoch kniných publikáciách, a tak sa jeho názory a skúsenosti íria nielen pri osobných
stretnutiach s inými senzibilmi, ale i touto písomnou formou.
AUGUSTINUS: Gottesstaat, XI. kniha, 6. kap., cit. pod¾a STÖRIG, H. J.: c. d., 1991, s. 169.
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THE ISSUE OF PERCEPTION OF TIME AND SPACE BY SENSIBILS
(COMPARISON OF TRADITIONAL AND CONTEMPORARY IDEAS ABOUT
ACTIVITY OF INDIVIDUALS WITH SUPERNATURAL ABILITIES)
Summary
The author turns his attention chiefly to the issues of time and space. The current materialistic interpretation of these categories, prevailing due to regulated schooling, need not necessarity
be the only right (as we know it from the history of human society). In the Middle Ages (medium aevum) the understanding of categories of time and space (and naturally of the world and
life as such) was idealistic, thus diametrically different from our contemporary understanding.
People are not born with apriori ideas about time and space, their perception of these universal
concepts is influenced by the concrete society and times in which they live. Despite of this

26

determination it is possible that any individuals can change their attitude to the time and space
by developing and broadening their knowledge. At present, obviously as a consequence of current macro-social changes, more and more people occur, who regard our view of life as incomplete, and thus have appropriated broadened understanding of reality. Besides their different
perception of the world, these people often have (or they suppose to have) unborn, or other wise
obtained abilities and various unusual traits grounded in a supposed invalidity of conventional
understanding of time-space relations. In contemporary Slovakia the people with unusual abilities are commony called psychotronists, biotronists or sensibils, sensitivs; the term is
often complemented by denomination pertaining to their particular activity (biotherapists, biodiagnostics, dowsers). Ideas of these people about time and space as well as their perception is
to a certain degree congruent with Medieval idealistic views. The question of whether the potential of the sensibils is real or fictive is for the ethnological or cultural-anthropological
research irrelevant. However, the very fact of the existence of individuals who have some miraculous abilities (or they think they hope hore them, or it is generally believed so) is real and
undeniable. This fact points to the phenomenon of sensibilization, which in the authors view
means the occurence of more and more people with various unusual (miraculous) abilities,
who are also characterized by a specific lifestyle, hence influencing (in a negative or positive
way) the views, attitudes and value orientation of some other member of society as such.
Thus it can be said that sensibils participate in their own way in the formation of the nature
of everyday culture. Yet, the interest in sensibils (in this paper represented by the emic
description of their perception of time and space) is not a new topic or even a matter of fashion,
having no connection with the traditional spheres of ethnological study. According to traditional ideas people with supernatural abilities, enabling them to perceive the world differently
from other average people, existed in the past. The greatest congruency between the ideas of
folk belief in daemons on the one hand and the contemporary ideas about the activities and
abilities of sensibils on the other hand is revealed by the analysis of category of semi-daemonic creatures, to which belongs mainly the soothsayer  vetec (vedomec, vedomník,
vraec, zemský boh, pánboko, baèa, prorok and the like) and his female counterpart, the
sorceress  bohyòa (vedomkyòa, vedma, vetica, vrakyòa and the like). Typologically
these creatures were related to others whose sphere of activity was almost exclusively negative,
to who belonged mainly the wizard  strigôò (bosorák, èarodejník, and the like) and his
female counterpart the witch  striga (bosorka, jeibaba, èarodejnica and the like). In general it can be stated that to the category of semi-daemonic creatures belonged chiefly the
people who were considered to have had either inborn or otherwise obtained supernatural abilities.
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