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Skoro pravidelný občasník společnosti Spiral Energy,
Školy věšteckých umění a esoteriky v Brně při věštírně Via Regia a České tarotové školy

Energie
Toto číslo vyšlo 22.2.2005

Recenze
Nesmrtelný Saturnin - test pro znalce
Albert Salický
Jak se poslední dobou dělají pořád dokola nějaké ty ankety, došlo i na knihy. Začalo to tuším ve Velké Británii, kterou samozřejmě ovládl
Pán prstenů a Harry Potter. Byl jsem velice zvědav, jak to dopadne v Čechách (a na Moravě, ať zase nedostanu vynadáno), protože mě
vkus lidu občas vyvádí z míry.
Před časem totiž pořádal nějaký televizní časopis anketu o nejoblíbenější filmovou komedii, kterou vyhrál film S tebou mě baví svět. Kroutil
jsem nad tím hlavou, protože si pod pojmem komedie představuji něco dost jiného. O to víc jsem byl zvědav, jak dopadne anketa o nejoblíbenější knihu. Obával jsem se, že ani tam moc legrace nebude. Tentokrát jsem se naštěstí zmýlil a tak vedle Bible obstál i Švejk a Jirotkův Saturnin.
Saturnin je samozřejmě kus mého mládí. Spolu s Třemi muži ve člunu a Panem Kaplanem tvoří trojhvězdí knih, ze kterých se neustále
citovalo, kde lidé znali celé pasáže nazpaměť a kde je dostatek materiálu na to, aby bylo možno komentovat nejrůznější životní situace.
Věty jako vodu ne, písek! nebo přinesl jsem ti červy byly stejně rozšířené jako později výroky typu nechci slevu zadarmo nebo nepotěšil
jste mě, chlapče, ani já vás nepotěším a podobné.
K oblíbené zábavě doby patřilo i vymýšlení obsazení rolí v případě zfilmování. Někdy v půli 60. let to vypadal náš casting asi takhle: hrdina
Jiří Hrzán (musel by se krotit) nebo Petr Kostka, slečna Barbora Emília Vašáryová, později Zuzana Buriánová. Teta Kateřina Stella Zázvorková, Milouš Václav Sloup, později Jiří Grossman. Dědeček Jan Werich, líbil by se nám i Oldřich Nový, ale ten by to asi odmítl, cítil by
se na tu roli nejspíš příliš mladý. Jako doktor Vlach Miloš Kopecký nebo Miroslav Horníček. A na Saturnina jsme si vymysleli Jiřího Šlitra.
Před pár lety jsem se k Saturninovi po dlouhé přestávce vrátil a napadlo mě, kolik z mých přátel tu knihu stejně jako já dobrých patnáct let
neotevřelo. Takže jsem usedl a vyrobil test, který jsem kamarádům rozeslal. Ukázalo se, že některé věci jsou jasné, jiné se přece jen
zapomínají, a určité souvislosti si člověk prakticky nikdy neuvědomil. A protože jsem teď při přehrabování starých dopisů ten test našel,
rozdělím se o něj s vámi. Správné odpovědi dám do komentářů odpoledne. Dojde-li ke sporům, doplním i zdůvodnění.
1. Hrdina knihy se jmenuje
a. nevíme
b. Jiří
c. Pavel

5. Automobil slečny Barbory je
a. Aero
b. Škoda
c. Chevrolet

2. Teta Kateřina je dědečkova
a. dcera
b. snacha
c. není jeho příbuzná

6. Milouš prý umí překrásně
a. zpívat
b. bruslit
c. malovat

3. Slečna Barbora měla na levém koleně
a. pihu
b. škrábanec
c. jizvu

7. Dědečkův automobil byl
a. Praga
b. Ford
c. není známo

4. Hrdina knihy
a. má zaměstnání
b. je majetný a nepracuje
c. není to z textu jasné

8. V knize je naznačeno něco o
II. světové válce
a. ne
b. ano, v příběhu
c. ano, ale pouze ve vyprávění

9. Věta Skokana když ještě žije ujímá
se policie se vztahuje k
a. bankovním loupežím
b. tramvajové dopravě
c. podvodům ve sportu
10. Kolik bylo tedy podle Saturnina
ve Třech mušketýrech mušketýrů
a. dva
b. tři
c. čtyři

Tak si to užijte, ať už jste příznivec,
setapuouch nebo dokonce sobý hnusec...

Převzato z Neviditelného psa
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Povídání o duchu a vědomí

Lže, jako když tiskne...
Jsem milovníkem mystifikací a osnuji je s láskou, jíž si taková činnost žádá. Nečiním tak kvůli zisku,
jsou mi jen čirou zábavou mé černého duše. A přece: nahlédneme-li do etymologického slovníku, zjistíme, že „-fikace“ ve složeninách značí „provádění, dělání“ (odvozeno z latinského facere - „dělat“).
První část má ovšem co do činění s mystériem, mystifikaci lze proto chápat jako zasvěcení. A to mne
přivádí k tomuto zamyšlení na téma pravda, lež, média a magie v podmínkách Nového Aeonu...
Může být lež cestou k osvícení?
A jak to vlastně je s vírou, nevírou, pochybností, skepsí?
“Kdo není absolutní skeptik, je absolutní prase.
Je samozřejmo, že čím co paradoxnější, tím samozřejmější, čím “šílenější”, tím rozumnější: “nadrozum”
bude jméno “nadčlověka”.
Skepse je striktní imperativ: Mysli i čiň, co chceš — quodlibet —, jinými slovy: buď Bohem.
Skeptické “nic neobstojí” znamená pouze: neobstojí otrockost.
Skepse je to nejethičtější, to zn. nejvznešenější, to zn. nejsvobodnější.“ Ladislav Klíma
Jak to tedy vlastně je?
Co je „pravda“ v Novém Aeonu, mezi jehož proroky lze Klímu právem zařadit? Zdá se, že pojem pravdy
si, přinejmenším v oblasti magického myšlení, zasluhuje nové promyšlení.
Viděli jste film „Vrtěti psem“?
V tomto smyslu je zajímavá implicitní pochybnost, která se může objevit a jenž by se dala shrnout slovy:
„Na netu jsem o ní nic nenašel.“ (či „v televizi neviděl“, „v novinách nečetl“...)
AHA
Takže média...
(Byly doby, kdy termín médium označoval potrhlou osobu, obvykle ženského pohlaví, která hovoří s
duchy. Obvykle šlo buď o podvod, nebo o projev hysterického typu osobnosti. Všímáte si, že v dnešní
době slýcháme tento termín povětšinou v plurálu? Základní otázka: Je změna náplně tohoto pojmu
kvalitativní nebo jen kvantitativní?)
Vida – zdá se, že se někam dobíráme. Co je psáno, to je dáno, že? Jenže psáno je toho tolik, že to
nejen nestačíme číst, ale dokonce ani registrovat. Ještě, že máme Google...
ALE! CO KDYŽ TO OPRAVDU DŮLEŽITÉ PSÁNO NENÍ?
Základní magické pravidlo: Chtít, vědět, odvážit se
a mlčet!
CO SE SKRÝVÁ ZA SLOVY?
Co se skrývá za slovy, jimž věříme?
A co za slovy, jimž nevěříme?
Vezměte doslovně sebehodnotnější alchymický
spis a nedostanete se vůbec nikam.
To ovšem není nic nového.
To nové je, že slov přibylo takovým způsobem, že
by se Hamlet nestačil divit...
Magické cvičení: Zkuste na chvíli věřit tomu,
čemu nevěříte, a nevěřit tomu, čemu věříte!
MYSLÍM TO UPŘÍMNĚ! :-)

Možná pak totiž konečně porozumíte slovům umírajícího rabína z mé oblíbené židovské
anekdoty...
VŠECHNO
JE
JINAK...
Jaroslav A. Polák
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Drobnosti z vnějšího světa

Novinky v našem obchodě:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Antares Zuzana - Malá škola čarodějnictví. Pravidla pro praktické magické konání. (180,- Kč).
Hall James A. - Jungiánský výklad snů. Příručka k teorii a praxi. (175,- Kč).
Jackson Eve - Jídlo a proměna. Symbolika jídla ve snech, pohádkách a mýtech. (179,- Kč).
Tajemství zlatého květu. Esoterický text čínského taoismu s psychologickým komentářem C.G.Junga.(188,-).
Roland Barthes - Mytologie. "Naznačil jsem, že reklamy na čístící prostředky v současné době zásadním
způsobem podporují ideu hloubky: špína již není odstraňována z povrchu, je vypuzována ze svých nejtajnějších skrýší..." (198,- Kč).
Král Oldřich - Čínská filosofie. V promluvách čínských filosofů nacházíme klíče k hlubšímu prožitku. (390,- ).
Lévi Eliphas - Dějiny magie. Klasické dílo poprve v českém překladu. Doporučujeme! (500,-)
Agrippa von Nettesheim - Okultní filosofie. Dvousvazkové vydání obsahuje i pátou, tzv. apokryfní knihu.
Středověký a přece stále aktuální pohled na magii. (560,-)
Bor, D.Ž. - Zadrhlo za hrdlo. Hutné a přesné vyjadřování nevyjádřitelnosti bytí prostupuje často humor. (48,- )
Doplněna zásoba Logosů, které už byly vyprodané.
Jinak bude s knihami chvíli problém, protože dva naši dodavatelé skončili činnost. Pochválena budiž vláda za
vstřícnost vůči podnikatelům. Ať je vezme čert a odnese daleko, odkud budou muset pěšky a o hladu!

Nejvíce jsme prodali
Za poslední ukončený měsíc:
·
Antares - Učebnice výkladu tarotu
·
Crowley - The Thoth Tarot Small
·
Crowley - Thoth Tarot velký
·
Ancestral Path Tarot
·
Antares - Živlová magie
·
Ametyst (malý)
·
Perretti - Kniha kouzel
·
Agrippův pentagram amulet
·
Banzhaf - Základní výklady tarotu
Brighitin kruh amulet
·

Od začátku roku:
·
Antares - Učebnice výkladu tarotu
·
Crowley - The Thoth Tarot Small
·
Crowley - Thoth Tarot velký
·
Antares - Živlová magie
·
Ametyst (malý)
·
Ancestral Path Tarot
·
Tiny Tarot
·
Lévi - Dogma a rituál
·
Hvězdné karty
Pentagram Moc světla
·

·

Od ledna 2004 kontroluje prodej počítač, údaje jsou proto
zaručeně správně.

Vnější svět:
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

Přemýšlím, jestli mám začít pozitivně nebo negativně. Někdy je lepší začít pozitivně, ale abyste si potom
nemysleli, že jsme nějací vychechtaní new age.... Ale když začneme tak normálně, můžete se zase polekat –
od nás byste asi čekali něco málo těch zelených, stále usměvavých plků...
No nic. Přejeme vám dobrý den!
Ve vnějším světě se toho moc nezměnilo, a není velká naděje, že se něco víc změní. Nevěříme, že namísto
jednoho nečestného politika by se dostal nějaký výrazně lepší. Nebo že by se stalo něco tak nečekaného?
Dobře si přečtěte dnešní článek. Takové Vrtěti psem by nám mohlo napovědět, jak se věci mají.
Aktuálně je v kinech ke shlédnutí asi jen český film Sametoví vrazi. Může být přitažlivý právě tím, že vychází
ze skutečné události, ale ze stejného důvodu může jiným vadit: skutečnost se zfilmováním vždycky zkreslí.
Nově se můžete těšit na další ze skupiny tzv. českých alternativních kulťáků – jmenuje se Příběh obyčejného
šílenství. Protože jsem na české alternativní kulťáky alergická, určitě na něj nepůjdu.
Milovníci amerických nadupaných filmů si jistě vyberou i jiné kousky. J
Syn se už těší na Řadu nešťastných příhod, jejíchž 10 dílů už přečetl. Filmové zpracování bude mít jako
bonus, a tak láká tatínka ke společné návštěvě kina.
Koncert Killing Joke na brněnské Flédě se prý nedal poslouchat. Ale těším se na Judas Preist, kam jak doufám, se podíváme. Koncert se chystá na duben a bude také v Brně, ale pravděpodobné je, že kapela má zastávky i v dalších městech.
Cena předplatného Energie platná od 1.7.2001: 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 11.3.2005.
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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
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Služby:

Služby na Internetu:

·
·
·
·
·
·

*
*
*
*
*
*

Kamenný obchod, zasílání na dobírku
E-obchod, vč, zásilek do zahraničí
Dovoz cizojazyčné literatury, info o novinkách
Astroseznamka na www.astroseznamka.cz
Česká tarotová škola
Věštírna, specializovaná poradna

Horoskop na každý den - zdarma
Výklad tarotu zdarma on-line + runový výklad
Konference na téma magie, esoterika...
Komentovaný seznam poradců
Zasílání elektronických pohlednic
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 kyvadla, energetické zářiče, vonné tyčky, bižuterie, fajky, drobnosti, polodrahokamy, amulety i na zakázku.

Kompletní nabídku hledejte na www.magick.cz, případně můžeme poslat jednoduchý papírový katalog.

Aktualita:

Český turista Jiří Šmiták způsobil neopatrnou manipulací
s cestovním plynovým vařičem požár v chilském národním parku
Torres del Paine. Hoří tam už pět dní a chilská vláda odhaduje škody
na více než 100 milionů dolarů. Požár zničil téměř pět tisíc hektarů z
celkové rozlohy 181 tisíc hektarů chráněného území. Výdaje, které
musela chilská vláda vydat na pokrytí protipožárních zásahových
jednotek, se vyšplhaly přes 60 milionů dolarů. Boj s ohněm komplikuje
nezvykle horké léto v jižní Chile, příkrý terén a silný vítr typický pro toto
roční období. Hasiči předpokládají, že požár bude zuřit ještě řadu dní.
Podle správců parku je to nejhorší požár za posledních dvacet let.
Jiří Šmiták musel zaplatit pokutu asi 200 dolarů, to je asi čtyři a půl
tisíce korun a poté mu bylo dovoleno opustit zemi. Chilský státní zástupce Ángel Ávila ovšem minulý pátek žádal pro Šmitáka pětiletý trest
vězení. Odvolával se na zákon o lesích. Vzhledem k tomu, že Šmiták
nebyl v minulosti trestán, Ávila připustil, že je možné mu trest pozměnit
na pokutu 120 milionů dolarů. Podle českého konzula Šmiták minulý
týden opustil Chile.

Věštírna

Nechejte si

PORADIT!
založena 1992

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

Náš vtip:
Přijde týpek do baru a na barovým pultu sedí malinkatej človíček v malinktatý židličce, u malinkatýho stolečku, čte si malinkatý
noviny, kouři malinkatý doutníček a popíjí z malinkatý skleničky. Týpek na něj kouká a ptá se barmana, co to jako je.
Barman se podivá na toho malýho človíčka a povídá mu: "Pane plukovníku, povězte tady pánovi, jak jste v tý černý Africe poslal do
prdele toho černošskýho kouzelníka..."
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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.
Ó Spiral Energy 12/2004

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

WWW.tarotnet.cz
Specializovaný tarotový web

