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Recenze 
 
Reloadnutý Marix? Všechno je jinak! (Opožděná recenze) 
 
Upřímně řečeno, když jsem poprvé viděl Matrix (ten původní), byl jsem poněkud zklamán. Rozhodně ne proto, že by byl 
špatný, ale proto, že jsem od něj (na základě nadšených výlevů přátel) očekával příliš mnoho. Skutečnost, že film s žádnou 
převratnou myšlenkou nepřišel,  mne rozladila natolik, že jsem téměř přehlédl genialitu ztvárnění těchto myšlenek a jejich 
přiblížení veřejnosti.  
Realita je Matrix a Matrix je Realita. To je prostě fakt, který nastínil už Platón ve své teorii idejí a světa coby jejich stínu. 
Nezapomeňme ani na novoplatoniky a gnostiky, kteří do této myšlenky vnesli hierarchii, na kabbalisty (zčásti) či filosofa 
Geoge Berkeleyho (zcela), který označil skutečnost za proud vjemů prýštící z Boha, kreré se jeví jako reálné jen proto, že 
Bůh posílá všem duším tytéž vjemy. Z moderní doby je tu náš nepřekonatelný filosof Ladislav Klíma (oproti jeho "egosolis-
mu" a myšlence "deoesence" je Matrix jen krotkou hříčkou), Crowley a mnozí další moderní mágové, psychomág Jung se 
svým kolektivním nevědomím a ovšem Castaneda...  Jeho představa reality: energetická pole a shluky, lidé jako světelné 
koule, které jsou po smrti pozřeny nestvůrným "Orlem", jenž spolu se vzpomínkami definujícími ego schlamstne i nashro-
mážděnou životní energii, kterou se živí. Převeďme to do technokraticky pojaté vize a máme tu... Matrix. Tedy, jak jsem již 
uvedl, nihil novo sub sole. Film si vzal od každého něco a vyjádřil dostatečně srozumitelnou formou určitý pocit, který mají 
někteří z těch hloubavějších. Pocit, že  to vše kolem nás není Vše. Matrix to vyjádřil moderně, technokraticky a efektně, čímž 
přitáhl pozornost lidí, kteří by se takovými věcmi jinak ani na okamžik nezaobírali. Dá se tedy shrnout, že Matrix je jakousi 
popularizací myšlenek některých subjektivně idealistických filosofií. A pokud alespoň u někoho probudil chuť ptát se a dívat 
se na svět kolem sebe jinýma očima, je to bezvadné. 
Uplynulo pár let a tvůrci Matrix "reloadli". Pokud bych měl toto pokračování označit jediným slovem, řekl bych: IMPOZANTNÍ! 
A to přesto, že ani toto pokračování nepřineslo z mého pohledu nic převratně nového. Zklamán jsem rozhodně nebyl, už 
proto ne, že jsem tentokrát věděl, jaký typ podívané mám očekávat. A že bylo na co koukat! Na efektech tvůrci vskutku 
nešetřili. Ještě více ale potěšil děj (ne nebojte, nebudu nic prozrazovat!). Postavy známé z prvního dílu ztratily svou "černobí-
lou" jednoznačnost, objevili se noví hráči na scéně v podobě odštěpených programů, které (zdánlivě?) získaly na Matrixu 
kousek nezávislosti a sledují své vlastní cíle,  a v závěru filmu je zpochybněna i skutečnost samotné skutečnosti, tedy mi-
momatrixového světa "doopravdy živých" lidí. Leitmotivem "myšlenkové části" filmu už není protiklad skutečnosti a iluze, ale 
protiklad svobodné vůle a předurčení, náhody a osudu. Když už jsme u těch myšlenkových částí filmu: jednu výtku bych 
přece jen měl. Přechody mezi "filosofickými" pasážemi a akčními scénami jsou přiliš rychlé, chybí jim plynulý přechod. Akční 
scény se tak stávají jakýmisi klipy (nutno říci, že dokonalými), které jsou do děje vsazovány jako ilustrace v knize. Snad to 
byl záměr tvůrců, ale jeho výsledek jsem mohl poznat na vlastní oči: vedle mne seděli v kině dva puberťáci, kteří se zaujetím 
sledovali akční scény a když se začlo "příliš mluvit", něco si špitali a posílali SMSky. No comment...  
Pokud jste viděli původní Martix (pokud jste jej neviděli, podívejte se na něj, než půjdete na "dvojku", jinak by vám nedávala 
moc smysl...) a líbil se vám, bude se vám líbit i jeho "znovunahraná" verze. Prožijete úžasný souboj mnohosti (v podobě 
lavinovitě se šířícího viru či legie démonů - obojí sedí, jde jen o úhel pohledu) s jedinečností (Neo),  nádherné scény kmeno-
vého tance obyvatel Sionu, připravujících se k boji,  setkáte se s úžasnými postavičkami v podobě "odepsaných" programů 
schovávajících se v Matrixu, z nichž mne nejvíce nadchly dva neodolatelně rozkošní přízraci (takové bych bral...) a v závěru 
poznáte i domýšlivého Architekta, demiurga systému... 
Děj není ukončený a přímo odkazuje na své pokračování, ve kterém, jak očekávám, divák možná zjistí, že všechno je ještě 
úplně jinak, že exituje jakýsi "metamatrix", jehož součástí je Matrix i "skutečný svět" coby jeho nutná opozice, což neví (ale 
možná tuší) ani sám Architekt... Kdo ví? Už se těším! 
Je sice pravda, že ke zjištění faktu, že "všechno je jinak" si stačí poslechnout umírajícího rabína ze známé židovské anekdo-
ty, ale to neznamená, že by Matrix Reloaded byl ztrátou času... 
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Jak jste na tom s po-řá(d)kem? 
 
Doba jarních úklidů možná už pomalu skončila. Jenomže letos je takový... no, řekněme trošku pře-
vratný rok, tak se vlastně pořád někde něco uklízí, převrací a mění. Nejednou se stane, že na vás vy-
bafne kostlivec, pečlivě uklizený ve skříni a zaházený šatstvem, které už nenosíte.  
Ale ouha, co se to stalo? 
Že nepoznáváte vlastního kostlivce, navlečeného do těch starých šatů, které jste měli rádi? Že nevíte, 
co to na vás útočí, že nejde poznat, s jakou událostí převlečenou do „nového“ hávu jste se to setkali? 
No to je zajímavé..... 
Ale věřte kostlivci, že vás zavede jinam než do hrobu. Já vím, věříte. 

 
POŘÁDEK, ŘÁD A NEPOŘÁDEK - NEŘÁD! 
 

Jsem velmi nepořádný člověk. Lidé, kteří mne znají, vědí, že stačí jen pár minut, aby se kolem mne začaly zcela 
chaotickým způsobem kupit věci, že se v mé přítomnosti předměty záhadně ztrácejí i nečekaně objevují a že můj 
pokoj obvykle vypadá jako podivná směsice neudržovaného (a notně zaprášeného) archivu a obchodu obnošeným 
šatstvem.  
Již delší dobu jsem se odhodlával uklidit. S vědomím magických souvislostí jsem chtěl docílit nejen prostého uspo-
řádání věcí a odstranění dusivého prachu, ale i očisty vnitřní, neboť tak, jako je chaos vnější projevem mého chao-
su vnitřního, doufal jsem, že odstraněním nepořádku docílím i nějaké hlubší osobnostní proměny. Lenost byla v 
tomto případě silnější, než kdy předtím. Několik dní jsem se místo uklízení věnoval raději studiu japonštiny, ale ani 
to za moc nestálo, a tak jsem zatnul zuby a pustil se do té vrcholné reorganizace (za vydatného a naprosto neo-
pominutelného přispění svého spolubydlícího).  
Povedlo se! Pokoj již nevypadá jako zanedbané vetešnictví a mám z toho všeho docela dobrý pocit. Ale přece 
(fenomén zajímavý zvláště psychologicko-magicky) zůstali (téměř doslova) - kostlivci ve skříni. Neodhodlal jsem se 
probrat stovkami papírů, útržků a poznámek, prostě jsem je sesypal do tašek a zavřel do skříně či uložil do šuplíků, 
na které by bylo lepší zapomenout. I část oblečení se ocitla uschována bez ladu a skladu, jen méně na očích. Když 
o tom tak přemýšlím, je to docela výstižný obrázek mé osobnosti.  
A proč to všechno vlastně píšu?  
Až budete zase jednou uklízet, zamyslete se nad tím, jak stav vašeho bytu vypovídá o vaší osobnosti, co dáváte 
najevo a co skrýváte, co uspořádáte a co raději sami před sebou schováte do šuplíku. Možná se o sobě dozvíte 
leccos zajímavého... 

Napsali: Zuzana & Jaroslav Polák 
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Novinky v našem obchodě: 
• Klára Čižíková - Tanečně-pohybová terapie.Tanečně-pohybová terapie v poslední době – stejně jako jiné na 

tělo zaměřené psychoterapeutické směry – náleží mezi metody, které se těší velkému zájmu. (179,- Kč).  
• Lao-c - Tao te ťing. O tajemství hlubším než hlubina sama. Jedna ze základních knih světa a hlavní zdroj 

čínského malířství a poezie. Doporučujeme! (99,- Kč).  
• Nikolaj O. Losskij - Nauka o reinkarnaci. Aktuální téma, o kterém filosof Schopenhauer říká, že zajímá polo-

vinu lidstva všech kultur. Populárním, bystrým a vtipným způsobem - ve velké paletě informací - shrnuje ruský 
myslitel Losskij důvody "pro" a "proti". (99,- Kč).  

• Jaroslav Matoušek - GNOSE, čili Tajné učení náboženské posledních století pohanských a prvních křesťan-
ských. V českém jazyce dosud nejobsáhlejší a nejdůkladnější pojednání o gnostických naukách. Doporučuje-
me! (168,- Kč).  

• Kratochvíl Zdeněk - Evangelium pravdy. Podstata gnose vysvětlená na základě jednoho z velmi starých 
textů. (69,- Kč).  

• Stanislav Balík, Michal Kubát - Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Kniha seznámí čtenáře 
se základními pojmy z oblasti teorie a praxe autoritativních a totalitních politických režimů. (198,- Kč).  

• Bauman Zygmunt - Individualizovaná společnost. Kniha patrně nejvýznamnější osobnosti současné socio-
logie navazuje na autorovo předchozí dílo Tekutá modernita. Bauman tematizuje problém lidské identity a 
proměnu pohledu na osobnost v souvislosti s pokračujícím trendem individualizace. Doporučujeme! (349,- Kč). 

• Goodmannová –Sluneční znamení. Jednoduché horoskopy. Nejsou vůbec špatné. (198,-) 
• Dahlke – Nemoc jako symbol. Co o nás vypovídají naše nemoci. Přečtěte si, nevynechejte. (248,-) 
• Lévi – Dějiny magie. Klasika, která by nikomu neměla uniknout. DOPORUČUJEME! (500,-) 
• Vladimír Smékal – O lidské povaze. Krátká zamyšlení nad psychickou a duchovní kulturou osobnosti. (128,-) 
 

Nejvíce jsme prodali 
Za poslední ukončený měsíc: 
• Antares - Malá škola čarodějnictví  
• Antares - Učebnice výkladu tarotu 
• Antares - Živlová magie  
• Lilith - Základy magie 
• Sharp - Slovník jungiánské psychologie 
• de Souzenelle - Slovo v našem nitru 
• Základní tarot  
• Hall - Jungiánský výklad snů 
• Kruhový keltský kříž - amulet 
• Gray - Žebřík světel 
• Plezer, květinová vůně - tyčinky 
 

Od ledna 2004 kontroluje prodej počítač, údaje jsou proto zaručeně správně. 
 
Vnější svět: 
• Zdravíme všechny, kteří nás čtou a kteří nás při tom čtení vnímají.  
• Nemáte pocit, že se něco děje? Nemáte, tak dobře.  
• My ano. Ale jsou to skutečnosti těžko sdělitelné. Je o tom náš dnešní článek v Energii. 
• Televize: Doporučujeme dokumentární filmy o válce. Seriál o koncentračních táborech, 

dokument o Dukle, o Hitlerově vzestupu, o německých zbraních, o Orlím hnízdě.... Na svět-
lo se dostává trošku jiný druh informací, než tomu bylo doposud, některé skutečnosti se his-
toricky hodnotí jinak, než se roky říkalo. Je to dáno odstupem od událostí války a taky zřej-
mou mýtotvorností celé Třetí říše. 

• Ke stejnému tématu dvoudílný film: Hitler – vzestup zla. Můžete vidět v těchto dnech na 
ČT, doporučuji. 

• Beletrie: Tady toho moc nevymyslím. Jestli máte rádi Veivega, přijdete si na své s jeho 
novinkou, jinak bych knihy spíše označila za  standardní nabídku. 

• Pragma vydává pragmaticky znovu své osvědčené duchovní tituly, což byste měli vidět i 
v naší nabídce. 

• Divadlo: |V brněnské Huse na provázku jsem shlédla Hvězdy nad Baltimore s Bolkem 
polívkou v hlavní roli (hrál Vlastu Buriana). Profesionálně dobře zahrané, vynikající umělec-
ký dojem. Za povšimnutí stojí i záměr autora hry, který se snažil rehabilitovat válečné i pová-
lečné činy Vlasty Buriana. Vynikající počinek!  Bohužel jen málo lidí přestane honit chiméry 
v podobě známých a slavných lidí, kteří se údajně nějak provinili, a začnou dělat něco po-
řádného. 

• Tak třeba: 
• Uklidněte toho špinavce, křičí pan Grebeníček, takto předseda komunistů, z tribuny. Přiskočí několik policistů a bijí dlouho-

letého protikomunistického aktivistu Jan Šinágla, pak ho vlečou na stanici. Zároveň zmasí pár studentů. V davu hlídá tajná 
policie – tj. policisté bez uniforem. 

• Smutná vzpomínka na totalitní minulost naší země? Nikoliv! Realita 1.5.2005, Praha, Letenská pláň. 
• Lidi neblbněte! 
• Cena  předplatného  Energie  platná  od 1.7.2001: stále 179,- Kč. Předplatitelé dostávají 10 čísel Energie ročně (o prázd-

ninách a na konci roku jsou dvojčísla). 2x  za rok dostane vylosovaný předplatitel, který objednal zboží, malý dárek. Katalogy 
jsou bohužel už jen v elektronickém systému. 

• Další číslo Energie vyjde asi 9.5.2005. 

Od začátku roku: 
• Antares - Učebnice výkladu tarotu 
• Antares - Malá škola čarodějnictví 
• Antares - Živlová magie  
• Nag Champa Sai Baba tyčinky 
• Aleister Crowley - The Thoth Tarot Small   
• Lilith - Základy magie 
• Ancestral Path Tarot 
• Aleister Crowley Thoth Tarot - Swiss verze  
• Goloka Nagchampa tyčinky 
• Kruhový keltský kříž - amulet 
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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. 
          Spiral Energy 12/2004 

 

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: Návrh zákona, kterým chce vláda výrazně omezit kouření na veřej-
ně přístupných místech a ztížit prodej tabáku a alkoholu, Poslanecká sněmov-
na nepropustila do třetího závěrečného čtení. Protikuřácká opatření se tedy 
opět odkládají na neurčito. Tento návrh zákona o opatřeních k ochraně před 
škodami, působenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami, 
oslavil ve Sněmovně už druhé narozeniny. Za tu dobu prošel jedním prvním 
čtením, dvěma druhými a dvěma třetími čteními. Ve vládní předloze je prodej 
cigaret a alkoholu údajně omezen jinak, než v novele zákona o spotřebních 
daních na tabákové výrobky, kterou Sněmovna schválila v úterý. "Je v tom 
neuvěřitelný zmatek a mohlo by se stát, že nakonec schválíme paskvil," pro-
hlásil poslanec Vladimír Doležal (ODS). 
Emmerová bude nyní muset vládní návrh antikuřáckého zákona dopracovat. 
Měla by vzít v úvahu i verzi, kterou chtějí prosadit lidovci. Ti se snaží kouření 
zakázat nejen na pracovištích, ale i na autobusových a vlakových zastávkách, 
ve sportovních halách a dalších veřejných místech. Podle vládní předlohy má 
být zakázáno kouření v hospodách a restauracích, pokud nemají prostory 
vyhrazené pro kuřáky a zajištěno dostatečné větrání. Lidovci však trvají na 
stavebně zcela oddělených prostorách, což je v řadě hospod nerealizovatelné. 

Náš vtip: Jede takhle tramvaj a vepředu, jak jsou ty dvě sedačky proti sobě, sedí nemytej odpuzující pankáč (viz. týpek s čírem, džínsku 
opatřenou nejméně půlkilem zavíracích špendlíků) a kolem něj metr odstup. Na příští zastávce nastoupil mladej elegantní pan podnika-
tel/manager v obleku a brejličkách, bez váhání si sedl na místo proti pankáčovi (všichni udivení), vytáhnul notebook na klín a něco si čudlal. 
Přistoupil revizor a zamířil si to přímo k pankáčovi. Stoupl si před něj a s opovrhujícím tónem řekl: "Jízdenku bych prosil, pane". Pankáč se 
na něj pomalu podíval a s nechápavým výrazem  vychraptěl "Di do hajzlu ty píčo!". Tak revizor znervózněl, nechtěl před lidma ztratit vážnost 
a tak se otočil na podnikatele, mezi brejličky a  obrazovku mu strčil placku a že jako že by prosil jízdenku. Pan podnikatel  se na něj překva-
peně podívá a bez rozmyslu řekne: "Promiňte, ale vy jste  neslyšel tady pana kolegu?" 
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