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Recenze 
 
Diagnóza – Jahve  
 
Existuje neskutečné množství knih zabývajících se biblí, ale jen málokterá je obestřena takovým tajemstvím, jako je kniha 
izraelského psychiatra ben Šahara „Diagnóza – Jahve“. Když se mi tato kniha dostala do rukou, pokládal jsem ji nejprve za 
jakýsi pokus o vtip. Pokud tomu tak je, jde o žert, který způsobil, že kniha byla krátce po svém vydání stažena z trhu a nyní 
je prakticky nedostupná (první a jediné vydání – anglické - z roku 1977 je pro znalce cennou kořistí, originální text v Ivrit 
nebyl publikován). Většina ani netuší, že existuje, neboť její odpůrci se postarali o to, aby upadla v zapomenutí. Zjevně 
nehledali vhodný terč své nenávisti, jímž se stal pro muslimy například Salman Rushdie, a také zřejmě disponovali subtilněj-
šími, zato však účinnějšími metodami, než muslimové. Téma knihy jim zjevně připadalo příliš závažné, než aby se mu mělo 
dostat jakékoli reklamy. Sám autor o sobě po vydání této knihy již nedal vědět (až na souhlas se stažením knihy) a jeho další 
osud zůstává nejasným (tyto informace mám z druhé ruky, pouze ústně. Nicméně je fakt, že například vydavatel se zarytě 
tváří, jako by tato kniha nikdy neexistovala). Ostatně ani v knize není o autorovi žádná souhrnná informace. Z předmluvy 
pouze plyne, že působil v Tel Avivu jako psychiatr. Uvedené jméno autora je navíc evidentně pseudonym, neboť znamená 
„syn Jitřenky“, což je po našem Lucifer. Autor tak znalým již předem naznačuje blasfemičnost své knihy. 
Nicméně k tématu knihy: Autor v předmluvě píše, že námět na tuto knihu se zrodil po přečtení pasáže o věštci Bileámovi ve 
Čtvrté knize Mojžíšově. Bileám, ač „od konkurence“, na slovo poslouchá Jahveho pokyny, když je svým králem vyzván, aby 
proklel Izraelce. Klíčová pasáž, jež ben Šahara „osvítila“, je tato: 'V noci přišel Bůh k Bileámovi a řekl mu: „Když ti 
muži tě přišli pozvat, jdi s nimi. Ale budeš dělat jenom to, co ti poručím.“ Bileám tedy ráno vstal, osedlal svou 
oslici a jel s moábskými velmoži. I vzplanul Bůh hněvem, že jede... (Čtvrtá Mojžíšova 22: 20-22, ekumenický překlad) 
Doslova píše: „Uvědomil jsem si, že se zde Bůh chová jako typický psychopat! Před tím jsem bibli nikdy pečlivě nečetl a tuto 
pasáž jsem vyhledal, abych lépe porozuměl metafoře jednoho svého pacienta. Od tohoto okamžiku jsem se již ale nemohl 
od bible odtrhnout. Bůh jako bytost trpící množstvím duševních chorob a poruch mne zcela uchvátil. Po deseti letech práce 
nastal čas shrnout své poznatky do knihy a seznámit s nimi veřejnost a to i přesto, že jsem si vědom, že vstupuji na velmi 
tenký led.“ (s. 9) 
Kniha je rozdělena na dvě části. Prvních cca 300 stran shrnuje různé biblické příběhy a situace; autor k nim připojuje obdoby 
z psychiatrických kazuistik a ukazuje na příslušnou duševní poruchu. Mezi ty nejzjevnější a nejčastěji dokládané patří psy-
chopatie, megalomanské bludy a zvláště paranoia. Ben Šahar na konci této stati diagnostikuje Jahveho jako bytost s vážnou 
poruchou osobnosti trpící mnohočetnými, zvláště pak paranoidními a megalomanskými bludy. Navíc jde o bytost velmi ne-
bezpečnou svému okolí, jež by podle jeho názoru měla „být hospitalizována na uzavřeném oddělení“ (s. 293). Dokládá to s 
velikou důsledností, zvláště si všímá náhlých změn chování „Všemohoucího“, jeho návalů zlosti střídaných lítostí (to ale 
shrnuji jen velmi povšechně!). Zároveň autor ale přiznává, že taková diagnóza je jen jakousi základní „škatulkou“ a že nemů-
že plně vystihnout bohatství Jahveho rozhárané osobnosti (jak ostatně napovídá i název knihy: Jahve je sám o sobě speci-
fickou diagnózou). Tohoto tématu se týká druhá část knihy. Autor nastudoval kromě Starého zákona i klíčové části Talmudu 
a zvláště kabalistické spisy, aby se poučil od dřívějších vykladačů. Pracuje s nimi ovšem „po svém“. Z psychiatrie přechází k 
jungiánsky orientované psychologii a využívá starých kabalistických schémat, zvláště pak Stromu života, k popisu různých 
nevědomých komplexů Jahveho osobnosti a široce se zabývá problematikou Stínu v souvislosti s odvrácenou stranou Stro-
mu života (klipot). 
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Diagnóza – Jahve - pokračování 
 
Autor nicméně vesměs pouze „překládá“ původní kabalistické pojmy do psychologického jazyka a místy navíc poněkud násil-
ně. Nicméně vtipná je myšlenka, založená na staré představě, že sefira Malkuth je oním jablkem ze Stromu života, jež bylo 
utrženo Evou a Adamem a že původním místem Malkuthu byla pozice non-sefiry Daat. Ben Šahar to interpretuje jako odraz 
„raného traumatu“, po němž se Jahveho integrita rozpadla. S tímto traumatem se Bůh posléze vyrovnává „typicky infantilním 
způsobem.“ (s. 531). Musím říci, že mne tato myšlenka zaujala a pobavila. 
V posledním necelém stu stran přechází od úvah, týkajících se „struktury Boha“, k rozboru archetypů svého národa, ovlivně-
ného vírou v takového Boha. Zde už se dostává na tenký led i pro čtenáře, kterého jeho „blasfemický“ popis Boha nepobuřuje. 
Zaobírá se totiž i nedávnými dějinami a holocaustem, který je pro něj posednutím židovského národa kolektivním Stínem, 
posednutím, jež bylo dle jeho názoru tragické, nicméně nevyhnutelné (operuje s myšlenkou, že přijetím bible – tedy Starého 
zákona – přijali Židé i jakýsi „vnitřní holocaust“, který musel být nakonec zvnějšněn. Jde pochopitelně zvláště o dobytí „zaslí-
bené země“, popisované ve čtvrté a páté knize Mojžíšově a v knize Jozue). Současná situace státu Izrael (je třeba připome-
nout, že současností jsou pro něj sedmdesátá léta, tedy období po úspěšné Sedmidenní válce) je podle jeho názoru „důkazem 
nepochopení a nepřijetí kruté lekce holocaustu [Neboť jde o nevědomou snahu o kompenzaci let útlaku a vyvražďování. -moje 
pozn.-] a bude směřovat k neřešitelným problémům, které nakonec povedou k další ohromné tragédii.“ (s. 731) Současný 
vývoj mu dává, prozatím zčásti, zřejmě za pravdu. 
Z četby této knihy jsem měl poněkud rozporuplné pocity. Na jednu stranu mi některé autorovy vývody připadaly nepřiměřené a 
zvláště bych mu vytkl fakt, že zcela ignoruje historický aspekt celé záležitosti. Doba před třemi tisíci lety se řídila zcela jinými 
pravidly a morálkou a nelze je, dle mého názoru, tak snadno hodnotit soudobými měřítky. Na druhou stranu je ale třeba zdů-
raznit, že bible je jediným textem prvního tisíciletí před Kristem, který si v našem kulturním okruhu dodnes zachoval plnou 
věroučnou platnost. V této souvislosti běhá z autorových rozborů novodobých dějin Židů vskutku mráz po zádech. Ben Šaha-
rovy kabalistické analýzy naopak pokládám za místy poněkud křečovité. I tak ale nabízejí mnoho nových podnětů a zajímavé 
inspirace. 
 
Někteří z vás možná teď mají na jazyku otázku: kde to lze sehnat? Je to potíž. Knihu jsem přečetl v září 
roku 2004 během dovolené v Aix-en-Provence (mimochodem: jih Francie po sezóně rozhodně dopo-
ručuji – méně turistů a též méně kýčů v ulicích...) u svého hostitele a ten mi povolil pouze výpisky, ni-
koli ovšem cestu k nejbližší kopírce. Jeho důvody byly sice nejasné a iracionální, nicméně neochvějné. 
Takže knihu sháním též... I to je jeden z důvodů, proč zveřejňuji tuto recenzi: doufám, že pokud na 
knihu narazíte a koupíte si ji (patrně přichází v úvahu pouze velké štěstí v nějakém antikvariátu ve 
Spojených státech), dáte mně (a nejen mně) vědět a nebudete dělat takové drahoty! Když jsem debato-
val o této věci na jednom diskusním fóru, objevily se pochybnosti o existenci této knihy. Skutečností je, 
že na internetu nejsou žádné informace, které by existenci knihy potvrzovaly. Takže si můžete vybrat – 
buď byla její existence „vymazána“, nebo jsem si to celé vymyslel... Nemohu žádným způsobem doká-
zat, že kniha existuje, a ostatně ani nemám takovou potřebu (je to zajímavé dílko, nicméně to není 
nějaké nové „písmo svaté“, pro jehož „pravdu“ bych se chtěl nechat třeba upálit). 
Jako vysokoškolsky vzdělaný člověk znám pravidla přísné vědy a proto vám připomínám, že byste s 
informací, jíž jsem vám poskytl, měli nakládat jako s informací neověřenou. Také proto doufám, že 
bude nakonec nějaký výtisk nalezen a dán k dispozici veřejnosti, už proto, že bych ben Šaharovu knihu 
docela rád citoval ve svých odborných pracích a za současných okolností to není z výše uvedených 
důvodů možné. 
 
Helel ben Šahar: „Diagnóza – Jahve“  
(orig.: „Diagnosis – Yahweh“, vyd. Llewellyn Publications, St. Paul, Minnesota, USA, 1977; 770 stran) 
 

Skelig 
(skelig@centrum.cz) 
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Novinky v našem obchodě: 
• Daryl Sharp - Slovník základních pojmů psychologie C.G. Junga. Velmi vhodný pro všechny zájemce o 

hlubinnou psychologii! (210,- Kč).  
• Edda - Revidovaný překlad slavného středověkého rukopisu, obsahujícího nejstarší a nejvelkolepější germán-

ské mytické a hrdinské písně. (398,- Kč) 
• Moše Idel - Kabala - nové pohledy. Fenomenologická studie o tradici židovské mystiky a dějinách bádání o 

ní. Dokládá, že řada motivů, které se plně rozvinuly až v rámci kabaly, je přítomno již v rabínské literatuře a 
představuje svéráznou reakci židovských protorabínských kruhů na gnózi. (398,- Kč).  

• Další novinky čekáme. 
 

Nejvíce jsme prodali 
Za poslední ukončený měsíc: 
• Antares - Malá škola čarodějnictví  
• Lilith  - Základy magie 
• Antares  - Živlová magie 
• Kruhový keltský kříž  
• Široký náramek 
• Wilson & Shea - Illuminatus 
• Virgule do jedné ruky 
• Ancestral Path Tarot  
• Poslové světla 
• Arianrodovo Kolo - amulet 
• Hvězdné karty 
• Cunningham -  Přírodní magie 
• Glastonburská skála - amulet 
 

Od začátku roku: 
• Antares - Učebnice výkladu tarotu  
• Antares - Malá škola čarodějnictví  
• Antares - Živlová magie  
• Nag Champa Sai Baba tyčky  
• Crowley - The Thoth Tarot Small  
• Ancestral Path Tarot 
• Crowley Thoth Tarot - Swiss 
• Kruhový keltský kříž  
• Hvězdné karty 
• Lilith - Základy magie 
• Nilský kříž - velký 
• Náramek kost – fish 
• Eliphas Lévi – Dějiny magie 
 

Od ledna 2004 kontroluje prodej počítač, údaje jsou proto zaručeně správně. 
 
Vnější svět: 
• Hezký den, a nejenom den. Jaro je zatím slunné, počasí je pěkné a na svět se můžeme dívat málem rozjaře-

ně. Ale nesmíte hledět přes TV obrazovku.  
• Nejenom že pravá realita je jinde než v TV – ale člověk se pořádně naštve. Tolik hádek v politických kruzích 

už dlouho nebylo. A takový průšvih to taky už hodně dlouho nebyl! 
• Nejste z toho jako u vidění? 
• Na další osud katolické církve můžeme být taky zvědavi, stejně jako na dalšího papeže. 
• Otec Jan Pavel II. měl bombastický, až nevkusný pohřeb. On za to nemůže, je to dáno dobou. Možná s ním 

něco odešlo, ale třeba jenom hledáme symboly, které oddělují minulost od budoucnosti.  
• Kultura: V kině jsem nebyla, ale nabízím divadlo: 
• Fernado Crapp mi napsal dopis – nepříliš podařený kus v nastudování studentů JAMU a uvedený v divadle 

Marta. Nevedlo se jim, elévům. Hra působila neuceleně a zmateně, herci hráli jen na půl. 
• Romance pro křídlovku – romantická hra podle Františka Hrubína vyzněla na prknech Městského divadla 

v Brně dokonale profesionálně a nabídla skvělý zážitek. Fakt, že mám raději více dynamické kusy, byl takto 
zastíněn dobrým dojmem zvláště z mužských rolí. Máte-li rádi romantiku, zkuste! 

• Každý TV program teď dává nějakou část série Tatort,  čili místo činu. Občas bych si dala i jonou detektiv-
ku, ale asi se neurodilo. 

• Kromě zpráv z FebioFestu jsem nic nesledovala. Knihy okomentuji zase příště. 
• Cena  předplatného  Energie  platná  od 1.7.2001: stále 179,- Kč. Předplatitelé dostávají 10 čísel Energie 

ročně (o prázdninách a na konci roku jsou dvojčísla), jednou za rok katalog zboží a když je něco aktuálního tak 
i  další seznamy v průběhu roku. 2x  za rok dostane vylosovaný předplatitel, který objednal zboží, malý dárek. 

• Další číslo Energie vyjde asi 9.5.2005. 
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Spiral Energy- specializované knihkupectví (hermetismus, magie a věštectví) 

Taussigova 15, 615 00 Brno, tlf., zázn. a fax 545 581 009, www.magick.cz 
ϕϕϕϕϕϕϕ 
 

Služby:      Služby na Internetu: 
• Kamenný obchod, zasílání na dobírku  *   Horoskop na každý den - zdarma 
• E-obchod, vč, zásilek do zahraničí    *   Výklad tarotu zdarma on-line + runový výklad 
• Dovoz cizojazyčné literatury, info o novinkách *   Konference na téma magie, esoterika... 
• Astroseznamka na www.astroseznamka.cz  *   Komentovaný seznam poradců 
• Česká tarotová škola    *   Zasílání elektronických pohlednic  
• Věštírna, specializovaná poradna   *   E-mailové schránky s exkluzivní adresou 
 

Vyberte si od nás: 
• Hermetismus, magie, esoterika 
• Hlubinná psychologie a příbuzné obory, filosofie 
• Věštectví včetně astrologie a beletrie 
• Další: Tarotové a vykládací karty, křišťálové koule, siderická kyva-

dla, energetické zářiče, vonné tyčky, bižuterie, fajky, drobnosti, polo-
drahokamy, amulety i na zakázku. 

 

Kompletní nabídku hledejte na www.magick.cz, případně můžeme poslat jedno-
duchý papírový katalog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ϕϕϕϕϕϕϕ 
Předplaťte si „Energii“! „Energie“ je informační skoro-měsíčník, který právě držíte v ruce: aktuální seznam novinek v prodeji, články 
na esoterická témata, obskurní, hororové a fantaskní povídky, recenze na zajímavé knihy. Předplatné na jeden rok = 179,- Kč na 10 
čísel časopisu (před a po prázdninách je dvojčíslo). Energii dostávají zdarma žáci ŠVUEvB a starší čísla najdete na www.magick.cz.
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Škola věšteckých umění  
a esoteriky v Brně 

založena 1993 

nabízí  
dálková studia v oborech: 

 
**Dvouleté:** 

Tarot v původním hermetickém pojetí. 
Astrologie poradenská transpersonální. 

**Jednoleté:** 
Numerologie a nauka o číslech. 

Chiromantie a vliv vrozených dispozic. 
**Půlroční:** 

Malá škola čarodějnictví – samozasvěcení. 
Výklad tarotu – intenzivní studium. 

Výklad snů. 
Základy astrologie. 

Psychodiagnostická kresba. 
Psychologické minimum pro věštectví. 

 
Zájemci mohou dostat bližší informace  

a přihlášky při osobní návštěvě  
každé pondělí od 10 do 18 hodin  

nebo pište: Taussigova 15, 615 00 Brno,   
faxujte a volejte: 545 581 009 

mail: 333@magick.cz 

                                                      Nechejte si 
                                     PORADIT! 
                            založena 1992 

Všechno o tarotu! Karty, knihy, články, výklady, Česká tarotová škola. 

WWW.tarotnet.cz 
Specializovaný tarotový web  

Aktualita: Kolem miliónu lidí se přišlo poklonit ostatkům papeže Jana Pavla II., 
vystaveným od pondělka v bazilice svatého Petra ve Vatikánu. Na náměstí svatého 
Petra a v okolí se od brzkého rána tvoří nekonečný zástup lidí. Papež bude pohřben 
v kryptě chrámu v pátek. Lidé z celého světa čekají dlouhé hodiny, aby se s papežem 
kratičce rozloučili - mladí i staří se modlí, zpívají náboženské písně a před sluncem 
se schovávají pod slunečníky. Uvnitř baziliky všechno organizují uvaděči, kteří se 
starají o to, aby proud věřících rychle postupoval. Mnozí věřící jsou proto lehce roz-
čarováni, že jejich poslední rozloučení s papežem bylo tak bleskové. Lidé doufali, že 
bude moci zůstat přes noc na náměstí před bazilikou k celonoční vigilii, ale policie 
většinu náměstí zablokovala kovovými zátarasy usměrňujícími proud věřících do 
baziliky. Už není přístup k ostatním svatyním pokrytým dopisy na rozloučenou, svíč-
kami, plyšovými zvířátky a květinami, které se tu nahromadily od soboty, kdy papež 
zemřel. Vatikán vysílá modlitby a náboženské písně prostřednictvím velkoplošných 
obrazovek a reproduktorů rozmístěných podél širokého hlavního bulváru.  
Největší nápor zažije Řím v pátek, kdy v 10:00 SELČ začne mší v bazilice svatého 
Petra smuteční obřad. Velký příliv věřících se očekává zejména z papežova rodného 
Polska, italské sdělovací prostředky hovoří o skutečné "biblické pouti". Mnozí odha-
dují, že celkový počet lidí, kteří se přijeli a přijedou s papežem před pohřbem rozlou-
čit, vyrovná počet stálých obyvatel Vatikánu, tedy tři milióny. 

Náš vtip: 
Hádají se němečtí, američtí a čeští chirurgové, kteří jsou nejlepší. Američtí: "Pánové, k nám přivezli chlapa s ujetýma nohama, my 
jsme mu přišili nové a dneska ten chlap běhá závodně stovku." Němečtí: "To nic není, k nám přivezli chlapa, co z něj zbyla po 
výbuchu bomby jenom hlava, my jsme mu přišili nové tělo, ruce a nohy, a na příštím mistrovství světa v gymnastice nás bude repre-
zentovat." Češi: "Ale to vůbec nic není, k nám přivezli mužské přirození, co našli useknuté někde v kanále, my jsme mu přišili 
všechno, hlavu, ruce, nohy, a on nám dneska dělá premiéra." 
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