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Abstrakt

Název: ReiKi jako legální doping ve sportu

Vymezení problému: V prostředí profesionálního sportu je výkon proměnná 

ovlivňující téměř vše. Mnoho sportovců se pod tlakem jeho maximalizace uchyluje 

k ilegálnímu dopingu. Je toto opravdu jediná cesta? V rámci zvyšování výkonnosti jsme se již 

dávno naučili trénovat složku fyzickou, mnohem později i složku psychickou. Není tedy 

logické, abychom stejnou pozornost věnovali i složce duchovní? Je možné, aby kupříkladu 

působení spirituální energie (ReiKi a podobné metody) mohlo ovlivnit sportovní výkon?

Cíle: Prokázat či vyvrátit hypotézu o vlivu spirituálního přijímání energie na sportovní 

výkon a případně navrhnout konkrétní uplatnění tohoto faktoru ve sportovní praxi. Obecným 

cílem této práce je nabídnout sportovcům alternativní cestu, jak dosáhnout vyšších výkonů 

čistou cestou bez užívání zdraví škodlivých farmak.

Metody: Práce byla řešena formou případových studií s využitím několika párů 

jednovaječných dvojčat. Základní myšlenka spočívala v zařazení vždy jednoho ze sourozenců 

do programu pravidelných terapií ReiKi. Dvojčata přitom vykonávala stejný sport, v němž 

byla sledována jejich výkonnost.

K získání komplexnějšího pohledu byli do výzkumu zařazeni i běžní sportovci. Ti 

opakovaně před svým tréninkem absolvovali fingované či reálné ReiKi terapie, jejichž vliv 

hodnotili ve zpětné vazbě formou připravených dotazníků.

Výsledky: Dle nashromážděných údajů terapie ReiKi nemají přímý vliv na sportovní 

výkon (ve smyslu zlepšení sportovních výsledků). Citelně však ovlivňují mnoho vedlejších 

faktorů tréninku. Zlepšují sportovcovu koncentraci, zvyšují motivaci a chuť trénovat. Mají 

pozitivní vliv na psychiku. Snižují únavu.

Klíčová slova: ReiKi, spiritualita a sport, sportovní výkon, přijímání energie, 

antidoping 
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Abstract

Title: ReiKi as a Legal Doping in Sports

Problem specification: In professional sport performance is a variable, which 

influences almost everything. The sportsmen are aware of that and they feel under the 

pressure. That is why many of them use the illegal doping. But is it really the only way? We 

have already learned to train the corporeal part and later even the psychical part. Is not logical 

to pay the same attention to the spiritual part? Is it possible, that for example influence of a 

spiritual energy (ReiKi and familiar methods) could affect the sport performance?

Objectives: To proof or disprove a hypothesis about accepting the spiritual energy and 

its influence on sport performance and alternatively suggest particular application of this 

factor in sport practice. To offer an alternative way to accomplish better performance without 

using unhealthy drugs to sportsmen is the general objective of this work.

Methods: The work was solved in a form of studying the cases using some couples of 

monozygotic twins. The basic idea lay in placement one of the sibling to the program of 

regular ReiKi therapies. The twins did the same kind of sports, in which was observed their 

performance.

To get more complex point of view there were placed even regular sportsmen to the 

research. These sportsmen went repeatedly to the fake or real ReiKi therapies and they rated 

the influence of the therapies in a form of feedback or in a form of prepared questionnaires.

Results: By the gathered data ReiKi therapies do not have a direct influence on sport 

performance (in meaning of improving sport results). But they considerably influence a lot of 

training factors. They improve the sportsman concentration, motivation and craving for 

training. They also have a positive influence on psychic and they decrease the fatigue.

Keywords: ReiKi, spirituality and sport, sport performance, taking of energy, 

antidoping
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1. Úvod

Postoj současné populace k aktivnímu sportu je značně vyhraněný. Většina populace 

aktivní sport buď odmítá, nebo jej naopak vykonává na velmi vysoké úrovni. Rekreačních 

sportovců dnes ubývá. Tento trend vede k větší specializaci aktivních sportovců a následně i 

vyšším výkonům. Sport je tak velmi konkurenční a prestižní prostředí, kde úspěch vedle 

společenského uznání přináší i nemalé finanční ohodnocení. Představa úspěchu je pak natolik 

lákavá, že mnoho sportovců neváhá pro zlepšení svého výkonu sáhnout i po zdraví škodlivém 

a ilegálním dopingu.

Řešením tohoto problému by bezesporu bylo přebudování hodnot a myšlení 

sportovního světa. To je však úkol na celá desetiletí a řešitelný se stane teprve tehdy, až 

sportem nebude hýbat milionový byznys.

Druhá cesta by mohla vést skrze farmakologické společnosti, vyvíjející zmiňované 

podpůrné látky. Šance, že zastaví dopingovou produkci, je však stejně pravděpodobná, jako 

že naftařské společnosti omezí těžbu ropy a investují do vývoje ekologických elektromobilů.

Dokud bude sport přehnaně finančně atraktivní oblastí, bude i poptávka po dopingu a 

farmakologické společnosti budou dál tyto látky vyvíjet a produkovat. Jelikož je řešení, jak už 

bylo nastíněno, v nedohlednu, nezbývá než pátrat po nových, přirozenějších metodách, které 

by mohly náročné požadavky sportovců uspokojit a přitom nepoškozovat jejich zdraví.  

Otázkou je, kde ony přirozené metody hledat. Jednou z potenciálních oblastí by mohla 

být často opomíjená duchovní stránka člověka. Jde o vědecky těžko uchopitelné téma, přesto 

si jej věda nikdy nedovolila označit za smyšlený mýtus. Ba co více, stále větší počet vědců 

začíná poukazovat na souvislosti mezi novými poznatky kvantové fyziky a zažitými 

představami některých náboženství. Duchovní stránka by měla být nedílnou součástí každého 

člověka stejně jako stránka fyzická či psychická. Mohla by tudíž ovlivňovat sportovní výkon 

podobně jako zbylé dvě jmenované stránky. 

Nastíněnou myšlenkou se zabývá celá tato práce. Zaměřuje se na působení spirituální 

energie ReiKi a neopomíjí ani důležitý pohled vědy. Spolu s výsledky jednoduchého 

výzkumu tak přináší zajímavý pohled na zdánlivě nesouvisející témata sportu a spirituality.
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2. Východiska

Přestože si čtenář v nadpisu této práce může přečíst název „ReiKi jako legální doping

ve sportu“, myšlenka celé studie je daleko širší. Kdyby zmíněný čtenář tuto práci dostal do 

rukou v jejím počátku, shledal by, že nynějšímu výrazu „ReiKi“ (obsaženém v názvu) 

předcházelo slovo „spiritualita“. Abychom získali lepší počáteční vhled do celé problematiky, 

je třeba pochopit určité souvislosti a tím i porozumět příčinám, jež vedly k úpravě názvu.

V prvé řadě je třeba se seznámit s cíly této studie a také pochopit podmínky, ve 

kterých vznikala. Jak už se čtenář patrně dovtípil, či dozvěděl z předchozích stran, mým

hlavním cílem bylo probádat alternativní možnosti sportovní přípravy a otestovat jejich vliv 

na sportovní výkon. Chtěl jsem ukázat, že existují i jiné cesty k navýšení sportovního výkonu, 

než jen konvenční trénink nebo v horším případě farmakologický doping.

Tato myšlenka vznikla při studiu tréninkových systémů, kde jsem intuitivně postrádal

jakýkoli duchovní aspekt. Přihlédneme-li k historii východních kultur a zaměříme-li se 

kupříkladu na tradiční bojová umění, narazíme na velmi pevné duchovní zázemí. Toto zázemí 

samozřejmě není spjato jen se jmenovanou oblastí bojových umění, jde o kulturní a 

náboženskou tradici celého Dálného východu. V souvislosti s tímto duchovním přístupem se 

však u některých ortodoxních jedinců setkáváme s často těžko uvěřitelnými fyzickými 

výkony. Je otázkou, zda těmto výkonům napomáhá ono duchovní napojení, nebo je jen 

prostředkem k vyšší vůli a cílevědomějšímu tréninku. Tak jako tak je jisté, že kupříkladu 

„tréninkové metody“ šaolinských mnichů (můžeme-li je za „trénink“ vůbec označovat) budou

diametrálně odlišné od našich „moderních“ a budou mít i naprosto odlišné cíle a priority. Za 

úvahu stojí též to, zda by takto starobylá tradice po generace stále využívala systém, jenž by 

se v minulosti neosvědčil, a k tomu jej měla takto hluboce zakořeněný ve svých základech.

Bylo by pošetilé domnívat se, že onen hypotetický duchovní vliv na fyzický výkon

nalezneme pouze na Dálném východě. Obdobnou zkušenost, třebaže ve zcela odlišné formě, 

získáme u některých domorodých afrických kmenů nebo u některých původních amerických 

indiánů. Přestože mluvíme o naprosto odlišných kulturách vyznávající rozdílná náboženství,

shodují se v tom, že různými přístupy využívají téhož potenciálu a s jeho pomocí dosahují

obdobně extrémních výsledků na poli fyzických možností. Je tudíž vcelku pravděpodobné, že
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tento potenciál není závislí ani na víře ani na jedinečnosti některých kultur, existuje jen

mnoho přístupů jak jej různou měrou využívat.

Jak už bylo nastíněno, celý tento duchovní svět i jeho potenciál má nepřeberné 

množství přístupů a podob. Mnohdy není ani lehké rozhodnout, zda se stále pohybujeme 

v mantinelech teologie či esoteriky anebo jsme již překročili do zcela jiné sféry 

transcendentna. Z pochopitelných důvodů tedy bylo třeba nalézt širší zastřešující výraz pro 

zkoumané odvětví a nejvhodnějším se ukázala být „spiritualita“. Spiritualita je však natolik 

obsáhlým pojmem, že je třeba ji alespoň stručně definovat a naznačit, v jakých oblastech ji 

můžeme spojovat s navyšováním fyzického, respektive v našem případě sportovního, výkonu.

Začněme překladem původně latinského slova spiritualita, který nás přivede k výrazu 

duchovnost. Každý patrně vnímá citelnou vazbu k slovům duch a duše. Duše je v dnešní době

citlivým tématem, neboť existují dva naprosto vyhraněné názory na otázku její existence. 

Některá náboženství věří v její nesmrtelnost a reinkarnaci, další početné skupiny převážně 

ateistického přesvědčení duši jako takovou zpochybňují. Duch je pak často ztotožňován s duší

a je jím i označován jakýsi nehmotný pozůstatek lidské bytosti (přízrak). Duch je ale často 

skloňován i v naprosto odlišných souvislostech např. duch národa, Duch Svatý, duch ve 

zdravém těle. Stále však nacházíme vazbu k původnímu pojetí ducha jako jakési podstaty 

lidské bytosti. V tomto ohledu nalezneme podporu již v antice a u většiny tradičních 

náboženství. Onou podporou myslíme chápání člověka jako nejméně dvou, častěji však tří, i 

vícesložkovou bytost. Tedy nejméně tělesně-duševní bytosti. (Bednář, 2009, str. 141-144)

Dalšími složkami se nebudeme zabývat, neboť pro téma nejsou podstatné (úplné rozdělení si 

čtenář může prostudovat v tabulce č. 1 na konci kapitoly). Připustíme-li tedy, že součástí 

lidské bytosti je i jakási nehmotná podstata, pak duchovnost, v nejjednodušším slova smyslu,

je péče o tuto podstatu.

Pozastavme se na okamžik nad vyslovenou myšlenkou a dovolme si kratičkou úvahu

mimo aktuální rámec. Víme, že sportovní výkon je komplexní proměnná, do níž se promítají 

všechny sportovcovy složky. V rámci zvyšování výkonnosti jsme se již dávno naučili trénovat 

složku fyzickou, mnohem později i složku psychickou. Není tedy logické, abychom stejnou 

pozornost věnovali i složce duchovní?
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Ale zpět ke spiritualitě. Jedna z jejích přímých definic zní: „Spiritualita (z lat. 

spiritualis, duchovní), česky duchovnost, znamená životní praxi, způsob vnímání a osobního 

zacházení s tím, co člověka přesahuje: s Bohem, s božským, s transcendencí. Náboženská 

spiritualita je vnitřní, osobní stránka zbožnosti a náboženství.“ (Spiritualita [online], 

Wikipedie, 29. 3. 2011) Obecně vzato spiritualita zahrnuje veškeré vnímání, myšlení a 

počínání, jenž má ve svém důsledku přesahovat hmatatelné bariery našeho světa. Je třeba ale 

také říci, že její smysl nespočívá a nikdy nespočíval v navyšování výkonnosti. U skutečné 

spirituality jde o hledání smyslu, o vnitřní kultivaci, kde cesta převyšuje význam cíle.

Výkonnost je v tomto ohledu se spiritualitou spojena jako vedlejší produkt. Dalšími 

vedlejšími produkty jsou často jmenovány vnitřní rovnováha, životní energie, ale i pevnější 

zdraví.

Jak již bylo řečeno, spiritualita má mnoho podob a přístupů. Je tudíž logické, že různé

přístupy budou různě orientované. Přístupy, které nás zajímají, jsou ty, u nichž se dá 

předpokládat větší vedlejší vliv na výkonnost. Tato oblast je však tak slabě zmapována, že 

budeme muset opustit pole čisté vědeckosti a v otázce určování našeho zaměření se více 

spoléhat na intuici, zkušenost a zdravý úsudek. Do spektra našeho zájmu by pak mohly spadat

přístupy, které se zaměřují na vnitřní růst a harmonii (souvislost s odolností, koncentrací a

psychikou), přístupy využívající čaker, spirituální energie a podobných systémů (ladění a 

prohlubování sportovcova potenciálu), ale i přístupy mající podobu alternativní léčby (tradiční 

sportovní doping také není nic jiného než medicína). Za všechny jmenujme například zenovou 

meditaci, nebo techniku QUI-GONG využívanou šaolinskými mnichy.

Případů vědomého či nevědomého využívání spirituality k navyšování sportovní 

výkonnosti nalezneme mnoho. Ve vrcholovém sportu to rozhodně není zcela neznámé téma. 

Jde však o to, že málokterý sportovec je ochoten o této stránce své sportovní přípravy veřejně 

mluvit. Často nechce prozradit know-how svého úspěchu, ale setkáváme se i se studem a 

strachem z reakce veřejnosti. Ti, kteří jsou ochotni o svých zkušenostech mluvit, často 

vypovídají o naprosto odlišných přístupech, praktikách či terapiích. Shodují se však v tom, že 

jde o „běh na dlouhou trať“ a že výsledky se dostavují v delším časovém horizontu. 

Vzhledem k tomu, že například meditaci se člověk učí celý život, neměla by být tato 

informace nijak překvapivá. V globále můžeme říci, že se sportovec nejprve musí naučit 

danou metodu ovládat a teprve poté čerpat z jejího potenciálu. Vzhledem k tomu, že se 

pohybujeme v oblasti myšlení pro moderní společnost dosti vzdálené, může zmíněné 
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osvojování trvat i několik let. Bohužel pro tuto diplomovou práci je testování většiny těchto 

metod kvůli zmíněné časové náročnosti nereálné. Přestože byl původní záměr daleko širší, 

musel jsem původní zamření zúžit pouze na jednu metodu. 

Metoda, která byla vybrána, je víceméně uznávanou léčitelskou metodou vycházející 

z východních filosofií. Nazývá se Rei-ki a využívá stejnojmenné spirituální energie 

k harmonizaci čaker a celkové revitalizaci organizmu. Podstatné však je, že není závislá na 

tom, aby si ji sportovec sám osvojil. Využívá totiž třetí osoby „terapeuta“, který Rei-Ki 

aplikuje a je tedy jakýmsi prostředníkem mezi metodou a sportovcem. Sportovec nemusí o 

metodě vědět zhola nic a testování se tím pádem dá zvládnout v rámci několika měsíců. O 

Rei-Ki však budu blíže mluvit až později.

* K sepsání této kapitoly mne inspirovaly dvě knihy: Skrytá cesta k vítězství (M. 

Jelínek, 2003) a Tělo mysl a sport (J. Douillard, 1994).
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Varianty vícesložkové bytosti člověka1

Tabulka 1

                                               
1 Přehled byl publikován v časopise „Sophia“, č. 11/1996, str. 35.
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3. Pohled vědy

Předchozí kapitola měla čtenáře seznámit s počáteční myšlenkou a objasnit zaměření a 

povahu této práce. Převážná část textu vycházela z mých vlastních úvah a byla doplněna o 

obecné myšlenky dalších autorů případně odborníků, s nimiž jsem téma konzultoval. Nyní, 

když jsem čtenáři přiblížil prostředí, v němž se pohybuje, bylo by vhodné předložit stanoviska 

vědy a zmapovat dostupné zdroje zabývající se obdobnou tematikou. Třebaže se budu snažit 

postupovat systematicky a témata volit tak, aby na sebe volně navazovala, mohou některé 

části působit dosti vzdáleně našemu zaměření. V tomto ohledu žádám čtenáře o trpělivost, 

neboť mnohé souvislosti vystoupí až později a zároveň předkládám jakýsi manuál

k porozumění stavbě následujícího textu. 

Uvědomuje si složitost zkoumané problematiky, uchýlil jsem se po vzoru ostatních 

autorů k mozaikové formě výkladu, kdy zamýšlený efekt vyplyne až po přečtení celku. 

Jednotlivé podkapitoly nebudu zdlouhavě uvádět ani v nich přímo poukazovat na veškeré 

souvislosti a kompletaci dílčích výstupů ponechám na čtenářově intuici. Vyhneme se tak 

zdlouhavým a těžko srozumitelným pasážím, kde bych zbytečně složitě vysvětloval logické 

vazby, které takto samy vystoupí ze struktury textu.

3.1. Spiritualita v postmoderní době

Jelikož mi spiritualita slouží jako zastřešující výraz pro širší zaměření, považuji za 

vhodné věnovat jí několik řádků v počátku této stati. Zde zatím ještě nepředkládám jednotlivé 

díly zamýšlené mozaiky, ale to jen proto, že cítím potřebu nejprve vymezit rámec aplikace 

tohoto slova. V souvislosti s tím je třeba nahlédnout do historie tohoto tématu a zároveň 

definovat mantinely jeho využití v této práci.

Termín spiritualita je velice známý a často používaný. Ve svém vystoupení na 

konferenci „Metamorfózy postmoderny“ (FTVS 25. 3. 2011) zachytila Olga Bednářová vývoj 

a původ tohoto pojmu v historickém aspektu. Za klíčová lze považovat 4 období, jež bychom 

mohli označit za „cestu od náboženství ke spiritualitě“. 
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Původ spirituality nalezneme v antice pod pojmem RELIGIONISMUS. Religionismus 

představuje integrování společnosti a je odvozen od slova religio, což v překladu znamená síla 

integrující společnosti.

Následujícím klíčovým obdobím je novověk.  Pro tuto etapu je ve spojení se 

spiritualitou typický KONFESIONALISMUS odvozený od výrazu confesio (systém, 

vyznání). Toto označení ve stručnosti vyjadřuje lidské lpění na církevní příslušnosti.

Moderna přinesla pojem PIETISMUS. Jde o označení společenského postoje 

kladoucího významný důraz na zbožnost. Pietismus má původ ve slově pietas, jehož možným 

překladem je sousloví zbožný cit.

Poslední vývojové období nacházíme v postmoderně. Zde se již objevuje výraz 

SPIRITUALITA a nese obsah vyjadřující zkušenost s posvátným. Jak již bylo řečeno dříve,

jde o pojem odvozený od slova spiritualis jemuž odpovídá české slovo duchovní.

V dnešní době sekularizace odsouvají lidé termín „náboženství“ a raději pracují 

s pojmem „spiritualita“, pod nímž si většinou představují práci s energiemi různého typu. 

(Bednářová, Metamorfózy postmoderny, FTVS, 25. 3. 2011) Tomu jistým způsobem 

odpovídá i na internetu volně dostupná definice, jež zní: „Spiritualita, česky duchovnost, 

znamená životní praxi, způsob vnímání a osobního zacházení s tím, co člověka přesahuje: 

s Bohem, s božským, s transcendencí. Náboženská spiritualita je vnitřní, osobní stránka 

zbožnosti a náboženství.“ (Spiritualita [online], Wikipedie, 29. 3. 2011)

Výstižný je též výrok profesora anesteziologie a psychologie Stuarta Hameroffa, který 

se o spiritualitě vyjádřil takto: „Vědomí, že ve vesmíru je vše propojeno, že jsme propojeni 

s vesmírem v samé jeho podstatě, je podle mě nejlepším možným vysvětlením spirituality.“

(Hameroff, Co my jen víme, 2004, čas: 1:34:55)2

„Význam spirituality zdůraznila v nedávné době i řada psychologických škol. Známá je 

například logoterapie Viktora Frankla, knihy M. Scott Pecka, C. S. Lewise, Thomase Mertona

nebo Anselma Grüna. Na druhé straně se „spiritualita“ stává často jen moderním módním 

artiklem.“ (Spiritualita [online], Wikipedie, 29. 3. 2011)

                                               
2 Použitá citace odkazuje na TV dokument a její struktura je odvozena od norem pro citování ČSN ISO 690 a 
ČSN ISO 690 -2. Prvním údajem je jméno vědce, jenž použitou myšlenku v dokumentu vyslovil (není-li jméno 
známo, pak jej neuvádím). Druhý údaj nese název dokumentu.  Následuje rok vydání a čas, v němž byla použitá 
myšlenka v dokumentu vyřčena. Ostatní citace TV dokumentů v této práci se řídí stejnými pravidly. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Logoterapie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Viktor_Frankl
http://cs.wikipedia.org/wiki/C._S._Lewis
http://cs.wikipedia.org/wiki/Thomas_Merton
http://cs.wikipedia.org/wiki/C._S._Lewis
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anselm_Gr%C3%BCn
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3.2. Špička ledovce

Vzhledem k tomu, jak odvážným směrem se chystám vést svůj výklad a úvahy, 

připadá mi rozumné, pokusit se názornými příklady zpřístupnit čtenářovu mysl novým 

myšlenkám, a to i přesto, že se značně vymykají zažitým standardům. Začněme zlehka 

několika obecnými pravdami.

„Každá doba má své vžité představy: země je plochá, země je kulatá… Existují stovky 

předpokladů, které máme za zaručené a které mohou, nebo nemusí být správné. Historie ve 

většině případů prokázala jejich nesprávnost. Pokud tedy historie má být vodítkem, pak 

mnohé z toho co o světě předpokládáme, není pravda.“ (Hagelin, Co my jen víme, 2004, čas:

0:04:55)

Dále uveďme skutečnost, že lidé využívají jen zlomek potenciálu svého mozku. 

Málokdo ale ví, že mozek zpracovává daleko více informací, než předává našemu vědomí. 

Mozek každou vteřinu vyhodnotí 400 miliard bitů informací. My si však uvědomujeme jen 

2000 bitů. Tyto nám zpřístupněné informace souvisí s naším tělem, s našimi myšlenkami, 

s okolím, ve kterém se nacházíme, a s časem. (Co my jen víme, 2004, čas: 0:10:05)

Mnohdy uvažujeme o tom, jak úžasné by bylo umět využívat úplný potenciál našeho 

mozku. Možná by však zcela stačilo uvědomovat si ono celé spektrum informací, které námi 

bez užitku protéká. Jen pro zajímavost zvažme ale i možnost, která by vedla k naplnění obou 

z uvažovaných variant. Pravděpodobně bychom pak hovořili o bytosti disponující 

neomezeným „supervědomím“.

Vraťme se však k selekci informací. Proč k ní v našem mozku dochází? Vysvětlení 

není zas tak složité. V každém okamžiku našeho života jsme zaplavováni obrovským 

množstvím podnětů. Tyto podněty zaznamenávají smyslové orgány a zasílají je k

vyhodnocení do mozku. Ten obdržené informace zpracovává a zároveň eliminuje. Do našeho 

vědomí tak proniká pouze to, co se nám nejvíce hodí. Tedy to co se v důsledku našeho vývoje 

ukázalo jako potřebné. Pokud by mozek promítal do našeho vědomí vše, co zaznamená, byli 

bychom zaplaveni informacemi. Pravděpodobně by nás takové množství informací i značně 

dezorientovalo. (Co my jen víme, 2004, čas: 0:09:45)
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„Pokud mozek zpracovává 400 miliard bitů informací a my jsme si vědomi jen 2000, 

znamená to, že realita prochází mozkem neustále. Mozek dostává informace a my je přesto 

nevyužijeme.“ (Co my jen víme, 2004, čas: 0:11:10)

„V tom světě, ve kterém žijeme, vidíme jen špičku ledovce, špičku kvantově-

mechanického ledovce.“ (Co my jen víme, 2004, čas: 0:10:35)

3.3. Smysly versus vědomí

Naše smysly pracují bezchybně, ba co více, jsou citlivější, než si myslíme. Kupříkladu 

oči považujeme za orgán, jímž vidíme, ve skutečnosti však vidí mozek. Oči, stejně jako 

kamera či fotoaparát, zaznamenávají daleko více, než jsme schopni my sami pozorovat. Oční 

buňky analyzují světlo, které na ně dopadá a vysílají do mozku elektronické signály o jeho 

vlnové délce a hustotě. (Dimčev, 2006, str. 38) Tyto informace končí v části mozku zvané 

„vizuální kortex“, kde jsou „rekonstruovány“ v obraz a ten následně vidí naše vědomí. 

Podstatné je, že zmíněnou rekonstrukci řídí mozek, který v tomto ohledu funguje jako velmi 

chytrý grafický program. Umí z obrazu odstranit šumy, doplnit chybějící časti, ba dokonce 

eliminovat nesmyslné tvary. Výsledný obraz se tak díky naší předpojatosti může podstatně 

lišit od původního a my ve skutečnosti vidíme jen to, nač jsme zvyklí nebo co považujeme za 

možné. (Co my jen víme, 2004, čas: 0:11:30)

Jako příklad uveďme krátkou historku, která popisuje Kolumbovo objevení Ameriky. 

V době, kdy Krištof Kolumbus připlouval k jednomu z karibských ostrovů, hrstka tamějších 

indiánů právě pozorovala pobřeží. Kolumbovy lodě se zřetelně rýsovaly na obzoru, ale indiáni 

je neviděli. Pozorovali, že se v dálce podivně čeří voda, ale samotné lodě zpozorovat nemohli. 

Bylo tomu proto, že jejich mozek neznal nic, co by se podobalo Kolumbovým plachetnicím. 

(Co my jen víme, 2004, čas: 0:12:45)

Jiný příklad skryté reality můžeme vyzkoušet sami na sobě. Vezměme obyčejný papír 

a nakresleme na něj černým fixem několik jednoduchých obrazců. Pak vezměme červenou 

fixu a dokresleme detaily. Nyní položme na papír červený průzračný filtr. Patrně jsme 

shledali, že všechny červené detaily zmizely. Pokud by mozek fungoval obdobně jako tento 

filtr, pak vše co by mělo v našem světě červenou barvu, by bylo neviditelné. (Dimčev, 2006, 

str. 39)



19

Podobně jako oči pracují i všechny naše zbylé smysly. Vyvodit z toho můžeme jediné: 

Nic z toho co vnímáme, není takové, jak se nám jeví. Ať už jde o zrak nebo jiný smyslový 

vjem, všechny tyto informace jsou cenzurovány mozkem. Nutno dodat, že tím „špatným“, 

kdo nám toho tolik skrývá, není čistě mozek, nýbrž náš vypěstovaný způsob uvažování. 

Kdybychom věděli, co se před námi skrývá, a uvěřili, že to před námi skutečně je a že to 

můžeme vidět, pak bychom to uviděli. 

„Vnímáme věci, až když se odrazí v zrcadle paměti.“ (Co my jen víme, 2004, 

čas: 0:14:25)

3.4. Realita či iluze

Mluvil jsem o tom, jak mozek vnímá realitu, to, jak vnímá iluzi, je však snad ještě 

zajímavější. Vědecké experimenty totiž prokázaly, že skenujeme-li lidský mozek 

pozitronovým tomografem a sledovanou osobu požádáme, aby pozorovala určitý předmět, 

některá mozková centra se na tomografu rozzáří. Zopakujeme-li pokus a necháme sledovanou 

osobu, aby si dříve pozorovaný předmět jen představovala, zaznamená tomograf totožnou 

mozkovou aktivitu jako prve. (Co my jen víme, 2004, čas: 0:14:25) Toto zjištění vede 

k několika otázkám. První z nich otázku: „Kdo vidí, zda oči, nebo mozek?“, jsme již 

prozkoumali v předchozích kapitolách. Zbylé otázky probereme nyní.

Jestliže mozek při pozorování i představě aktivuje stejná centra, pak by logicky měla 

být sama představa určitým druhem pozorování. Aplikovat však můžeme i opačnou analogii, 

tedy že pozorování je určitým typem představy. Nevyhnutelně vzniká paradox toho, co je 

realita a co jen naše představa. Pokud bychom nevěděli, že sníme, jak bychom rozlišili co je 

skutečné a co není. Tuto úvahu demonstruje experiment, který provedl Charles Tart, profesor 

psychologie na Kalifornské univerzitě.

Tart spolupracoval se dvěma nadanými studenty Billem a Ann, kteří si uměli navodit 

stav hlubokého transu a zároveň provádět hypnózu. Samotný experiment probíhal tak, že Ann 

hypnotizovala Billa a jakmile byl zhypnotizován, zhypnotizoval Bill zase Ann. Výsledkem 

tohoto pokusu bylo, že oba začali prožívat tentýž fiktivní sen, v němž se nejen viděli, ale také 

spolu komunikovali. Po procitnutí byli schopni nezávisle na sobě detailně popsat stejná 

imaginární místa, jež navštívili a vylíčit i to, co druhý dělal. Při opakování těchto seancí Bill a 
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Ann zjistili, že nepotřebují ke komunikaci slova. Přestože audiovizuální záznamy těchto 

seancí nezaznamenaly žádnou komunikaci, byli oba studenti posléze schopni shodně tlumočit 

dlouhé rozhovory, které spolu v hypnotickém stavu vedli. Zajímavé je, že čím déle 

experiment trval, tím méně se Bill s Ann v hypnóze soustředili na svá těla. Nakonec ve svých 

„snech“ existovali jen jako volně plující vědomí a pokud tělo potřebovali, museli si jej 

dotvořit. Veškeré tyto zážitky byly natolik reálné, že to aba studenty postupem času začalo 

stresovat. Představa, že to co dělají, by mohlo být nějakým způsobem skutečnější než běžná 

realita, je natolik děsila, že od experimentu ustoupili a Bill dokonce zcela opustil svá studia 

hypnózy. (Dimčev, 2006, str. 45-46)

Každý z nás se zajisté někdy probudil z děsivého snu a první jeho reakce byla: „Díky 

Bohu, byl to jen sen!“ Zamysleli jste se však nad tím, proč jste to nepoznali dříve, proč 

muselo dojít k probuzení, abyste pochopili, že šlo o pouhé snění? Není důvodem to, že vše 

v onom snu působilo naprosto skutečně? Určitě by nás mělo překvapit, kdybychom 

kupříkladu necítili, jak se dotýkáme různých věcí. Je nesmysl myslet si, že jsme se na danou 

věc jen pořádně nezaměřili nebo že se ve snech ničeho nedotýkáme. Zvažte například chůzi, 

je stejně přirozená a řídí se stejnými pravidly jako za plného vědomí. Znamená to, že ve snu 

vnímáme nejen kontakt se zemí, ale i gravitaci a všechny ostatní smyslové vjemy, na které 

jsme zvyklí z reálného života. Toto je jednoduchý příklad toho, že se náš mozek „umí

dotýkat“ neexistujících věcí.

Jako malému chlapci se mi často v noci zdálo, že jsem dostal svou vysněnou hračku. 

Zdálo se mi, že si s ní hraji, pak jsem ale otevřel oči, ruka byla stále zdvižená, ale dlaň jsem 

měl prázdnou. Dnes je třeba se zamyslet, zda věci, kterých se běžně dotýkáme, jsou opravdu 

takové, jak nám je mozek ukazuje, nebo zda vůbec skutečně existují.

Vše co vnímáme, vnímáme v jistém úhlu pohledu zprostředkovaně. Mezi našimi 

smyslovými orgány a mozkem je celá síť „organických kabelů“. Je to, jako bychom hleděli na 

svět pomocí kamer a monitorů. Můžeme sledovat realitu, ale také úplnou fikci. Jsme zcela 

závislí na tom, jaké signály dostáváme od smyslových orgánů a jak je mozek zpracuje.

„Mozek nerozlišuje mezi tím, co se děje tam venku a tady uvnitř.“ (Dispenza, Co my jen víme, 

2004, čas: 0:15:10) A tak jednou z největších filosofických otázek tohoto století je, zda žijeme 

v reálném nebo svým způsobem virtuálním světě.
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„Tuto noc jsem snil, že jsem motýl. A nyní jdu a přemýšlím, zdali zase v tomto 

okamžiku ten motýl nespí a nesní o tom, že je Konfucius,“ (Konfucius)

3.5. Něco málo o vesmíru

Existuje vžitá představa vesmíru jako prázdného prostoru s občasným uskupením 

vesmírných těles. Prázdný prostor chápeme jako vakuum, jako prostor bez hmoty a energie. 

To vše je omyl. Již Albert Einstein zjistil, že vesmír nemůže být tak prázdný, jak se zdá, 

pokud by tomu tak bylo, nemohli by platit nám známé fyzikální zákony. K témuž závěru 

dojdeme i pomocí Higgsova matematického důkazu, z nějž vyplývá, že hmota absolutního 

vakua musí být veličina rozdílná od nuly. (Dimčev, 2006, str. 72)

Co tedy vyplňuje prázdný vesmírný prostor. Nabízím dvě možné teorie, které se 

navzájem nevylučují.

První teorie vychází z gravitačních zákonů a opírá se o množství nepřímých důkazů a 

pozorování. Za jejího otce bychom mohli považovat astronoma Fritze Zwickyho. Ten roku 

1933 pozoroval kupu galaxií v souhvězdí Vlasů Bereniky a podle naměřených pohybů této 

kupy odhadl, kolik hmoty obsahuje. Poté výpočet srovnal s tím, kolik hmoty skutečně 

pozoroval a došel k překvapivému závěru. Galaxie se pohybovaly mnohem rychleji, než by

odpovídalo gravitačnímu působení viditelné hmoty. Z výpočtů vyplynulo, že podle rychlosti 

galaxií by v kupě mělo být 160 krát více hmoty, než Zwicky viděl. Fritze Zwicky tuto hmotu 

pojmenoval „chybějící hmotou“, dnes jí říkáme „temná hmota“. (Dark matter/Dark energy,

2008, čas: 0:05:05)

O temné hmotě toho mnoho nevíme, nelze ji totiž pozorovat. Nevyzařuje žádné světlo 

a ani žádné nepohlcuje, vůbec na světlo nereaguje. Za běžných podmínek neinteraguje ani 

s žádnými nám známými částicemi. Pokud bychom ji tedy chtěli vzít do rukou, zajisté by 

něco vážila, ale dříve než bychom to pocítili, prošla by našimi dlaněmi. Jedinou vlastnost, 

kterou má společnou se všemi nám známými hmotami, je její hmotnost a s tím spojená 

gravitace. Temné hmoty je tolik, že její gravitační síla drží pohromadě celé galaxie, urychluje 

jejich pohyb a činí je stabilními. Je takřka všude, v každém okamžiku námi projde miliarda



22

jejích částic. Nemůžeme ji vidět, ale můžeme ji lokalizovat metodou gravitačního čočkování3. 

Svou gravitací totiž ohýbá světlo. Je též velmi pravděpodobné, že právě její gravitační

působení sehrálo klíčovou roli při formování raného vesmíru. (Dark matter/Dark energy,

2008, čas: 0:09:10)

V roce 1929 americký astronom Edwin Hubble učinil překvapivý objev, metodou 

rudého posuvu4 zjistil, že jednotlivé galaxie se od sebe soustavně vzdalují a že vzdálenější 

galaxie „prchají“ daleko rychleji než ty bližší. O několik let později bylo využito stejné 

metody k zmapování historie rozpínání vesmíru. Astronomové předpokládali, že rychlost 

rozpínání vesmíru se vlivem gravitačního působení jednotlivých galaxií snižuje. Výsledky 

však potvrdily pravý opak. Vesmír se proti všem předpokladům rozpíná čím dál tím rychleji. 

Vědci tudíž začali přemýšlet o tom, co překonává gravitační sílu galaxií i temné hmoty a žene

vesmír do „nekonečných dálek“. (Dark matter/Dark energy, 2008, čas: 0:28:16)

Jediným vysvětlením tohoto jevu je existence energie, která by byla jakýmsi 

protikladem temné hmoty. Tedy energie projevující se značnou odpuzující silou. Vědci tuto 

energii pojmenovali „temnou energií.“ Temná energie vyplňuje vesmír, a přestože v počátcích 

jeho existence nehrála téměř žádnou roli, jednoho dne pravděpodobně způsobí jeho zánik.

(Dark matter/Dark energy, 2008, čas: 0:33:38)

Dokud byl vesmír mladý a hustý, držela temná hmota vše pevně pohromadě a 

napomáhala formování vesmírných uskupení. S rozpínáním vesmíru a zvětšováním 

vzdáleností však slábl vliv její gravitace a pozvolna začal podléhat odpuzující síle temné 

energie. Ta momentálně unáší všechny galaxie hlouběji do vesmíru, a pokud se nezmění 

nerovnováha mezi temnou hmotou a temnou energií, budou jednotlivé galaxie odsouzeny 

k izolaci a veškerý život zanikne v ledu. (Dark matter/Dark energy, 2008, čas 0:35:50)

                                               
3 „Gravitační čočka je astronomický pojem užívaný pro objekt s intenzivním gravitačním polem. Tento objekt 
svým gravitačním polem zakřivuje paprsky světla podobně, jako tomu je u spojné čočky. Proces ohybu světla v 
gravitačním poli se označuje jako gravitační čočkování.“ (Gravitační čočka [online], Wikipedie, 9. 5. 2011)

4
„Rudý posuv je prodloužení vlnové délky elektromagnetického záření na straně přijímače. Ten může být 

způsoben vzdalováním vysílače od přijímače, gravitačním posuvem nebo kosmologickým posuvem.“ (Rudý posuv
[online], Wikipedie, 17. 1. 2011)
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Druhou teorii popisuje Ivomir Nikolov Dimčev v knize The Black Book (2006). Tato 

teorie vychází z úvah mnohých autorů a opírá se o celou řadu filosofických, teologických i 

matematicko-fyzikálních podkladů. Dimčev tuto teorii nazval „kogitalitou“ (z lat. „cogito“ –

myslím). Tímto pojmem se pokusil obsáhnout a prohloubit poznatky ostatních autorů a 

ujednotit pro ni terminologii.

Kogitalita předpokládá, že celý vesmír vyplňují takzvané „kogitální částice.“ Tyto

částice jsou v naprostém klidu a podle závěru filozofie i psychologie musejí být schopny 

myšlení. Pokud se nezačnou pohybovat, vykazují navíc velmi specifické vlastnosti: disponují 

plným poznáním (tj. kolosální množství informací - chápeme jako informační energii), kterou

mezi sebou sdílí a existují mimo čas i prostor. Čas ani prostor pro tyto částice nemá význam, 

informací, kterou disponuje jedna částice, disponují všechny částice a naopak. Pokud se 

některá z částic rozhodne změnit svůj klidový stav, tedy začít se pohybovat, projeví se několik 

věcí. Objeví se pohyb a v jeho důsledku vznikne prostor a čas. Částice sama začne ztrácet 

svou informační energii a proměňovat ji v jistý druh vlnového záření - ve světlo. Různými

interakcemi pak může vytvořit vše od fotonů po pevnou hmotu. (Dimčev, 2006, str. 72-78)

Právě pro schopnost myšlení, vlastnost plného poznání a schopnost vytvářet realitu 

(vytvářet čas, prostor a hmotu) považuje mnoho autorů tyto částice za to, co běžně nazýváme 

bohem. Tato teorie má základy i v některých náboženských textech a představách. Budhismus

například nevyznává boha, vyznává karmu jako prapůvod všeho jako základní esenci, která 

vše obklopuje i tvoří. Tato představa kogitalitě věrně odpovídá. Křesťanský apokryf 

Tomášova evangelia nalezený v roce 1947 zas kogitalitu ukrývá v jednoduchých metaforách.

Zamyslete se nad zvýrazněnými úryvky a porovnejte je s tím, jak jsme kogitalitu definovali. 

(Dimčev, 2006, str. 81-82)

„Když vám řeknou: „Odkud jste?“, řekněte jim: „Vyšli jsme ze světla, z místa, kde 

světlo vzniklo ze sebe sama. Vyvstalo a zjevilo se v jejich obraze.“ Když Vám řeknou: „Jste to 

vy?“, řekněte: „Jsme jeho synové, vyvolení živého otce.“ Když by se vás zeptali: „Co je ve 

vás znamením vašeho otce?“, řekněte jim, že je to po pohyb a klid.“(Mayer, Tomášovo 

evangelium, 2007, log. 50)

Podobných shod bychom našli mnoho.
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V závěru tohoto tématu se vraťme k oběma popsaným teoriím. Není možné, aby měly cosi 

společného? Může existovat souvislost mezi kogitálními částicemi, temnou hmotou a temnou 

energií? Částice temné hmoty se odborně nazývají „Higssovy bosony“, ale říká se jim též 

„Božské částice“. Z fyzikálního hlediska o nich víme takřka vše, jen ne to, zda skutečně 

existují. Dne 26. dubna 2011 se však na internetu objevila zpráva, již odvysílala americká TV 

stanice FoxNews, že vědci z evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) tuto částici 

konečně detekovali. Mělo k tomu dojít pomocí obřího urychlovače částic vybudovaného 

poblíž Ženevy. Na oficiální potvrzení tohoto objevu si budeme muset ještě počkat, ale už teď 

je jasné, že pokud se potvrdí, mohl by radikálně změnit náš pohled na svět a dost možná i na 

náboženskou víru.

* V předchozím odstavci jsem čerpal zejména ze dvou článků internetového portálu 

Novinky.cz. Šlo o články: „Vědci z CERN doufají, že se jim na urychlovači podaří objevit 

temnou hmotu“ a „Obří urychlovač zřejmě našel dlouho hledanou miničástici hmoty“. Úplné 

odkazy na tyto články jsou uvedeny mezi použitými zdroji této práce.

3.6. Něco o subatomárním světě

„Hmota není tím, za co jsme ji dlouho považovali. Vědci o hmotě vždy přemýšleli jako 

o jakési základní substanci, protože je statická a předvídatelná.“ (Satinover, Co my jen víme,

2004, čas: 0:17:45)

„Uvnitř všech molekul a atomů, v celém prostoru, který vyplňují, zabírají částice 

bezvýznamné množství objemu - elementární částice, zbytek je vakuum.“ (Tiller, Co my jen 

víme, 2004, čas: 0:18:00)

„Částice se neustále objevují a mizí. A kam tedy mizí? To je záludná otázka.“ (Wolf, 

Co my jen víme, 2004, čas: 0:18:15)

„Vesmír si s oblibou představujeme jako prázdný a hmotu jako pevnou, ale hmota je 

ve skutečnosti úplně nehmotná. Vezměme si atom, představujeme si ho jako tvrdou kuličku. 

Pak si řekneme vlastně ne, je to malinký bod z opravdu husté hmoty úplně ve středu,

obklopený obláčkem pravděpodobnosti elektronů, které jsou i nejsou. Ale potom se ukáže, že 

ani to není pravda. Dokonce i jádro, o kterém si myslíme, že je tak husté, existuje stejně 
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virtuálně jako elektrony. Jestli je na hmotě vůbec něco hmotného, tak to, že připomíná spíš 

myšlenku, koncentrovaný bit informace.“ (Co my jen víme, 2004, čas: 0:21:35)

Elektrony, fotony či jiné elementární částice mohou existovat na jednom i více 

místech zároveň. Tyto pozice z hlediska kvantové fyziky nazýváme „kvantové superpozice“.

Empirickými pokusy bylo dokázáno, že jeden elektron, aniž by se dělil na části, může proletět 

několika otvory zároveň. Tento jev zaznamenal Claus Jönson již roku 1961 a po něm ještě 

mnoho dalších vědců. Aby se fyzikové s tímto jevem vypořádali, přestali na elementární 

částice nahlížet jako na malé kuličky, nýbrž jako na energetické vlny. Postupně se zjistilo, že 

elektron může být vlnou i částicí, přičemž si zachovává vlastnosti obou. Částice samotné 

začaly být označovány jako „kvanta“ a staly se základním pojmem moderní fyziky. (Dimčev, 

2006, str. 55-56)

Zaměřme se na jeden zajímavý jev. Pokud nějaký elektron pozorujeme, chová se jako 

částice, jakmile jej ale přestaneme pozorovat, začne se chovat jako vlna. „Částice, kterou si 

představujeme jako něco pevného, doopravdy existuje v takzvané superpozici, v rozprostřené 

vlně možných umístění. Je na všech místech najednou, a jakmile se na ni podíváme, hupsne 

jen do jedné z těch možných pozic.“ (Co my jen víme, 2004, čas: 0:24:25). Otázkou zůstává, co 

v okamžiku pozorování nutí částici vybrat si konkrétní pozici.

Představme si bowlingovou kouli, která je koulí, pouze dokud ji sledujeme. Jestliže 

bude celá bowlingová dráha poprášena mastkem a my tuto „kvantovou“ kouli rozkutálíme ke 

kuželkám, zanechá po sobě v mastku jednoduchou stopu. Mrkneme-li však, zatímco se bude 

koulet, její stopa se na tento okamžik změní v široký vlnový pruh podobný stopě hada v písku 

a tatáž vlna se objeví i ve všech ostatních drahách kolem. (Talbot, 1996, str. 35)

Znovu si tedy musíme položit otázku, co nutí hmotu existovat, pouze pokud ji 

sledujeme. Není snad jedinou možnou odpovědí fakt, že to, co hledáme, je naše vědomí. A 

neznamená to tedy, že se naše vědomí podílí nebo přímo vytváří svět kolem nás? Odpověď 

zní: „…ano, lidé skutečně ovlivňují okolní realitu.“ (Wolf, Co my jen víme, 2004, čas: 

0:32:35)

Zmíním ještě další zajímavý jev. Mějme dva objekty, dva společně vytvořené 

elektrony. Tyto elektrony jsou díky společnému vzniku kvantově propojeny. Jestliže pak 

jeden z těchto elektronů přemístíme, dejme tomu na druhou stranu galaxie a budeme jej 
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jakkoli stimulovat, zaznamenáme u druhého elektronu okamžitou reakci. Toto spojení není 

ovlivněno časem ani prostorem. Uvážíme-li, že teorie velkého třesku předpokládá, že všechny 

částice byly vytvořeny v jediný moment, pak stejné spojení musí existovat mezi všemi věcmi 

živé bytosti nevyjímaje. (Down the rabbit hole, 2006, čas: 0:46:00)

V létě roku 1993 proběhl ve Washingtonu velký experiment testující potenciál

lidského vědomí. Čtyři tisíce dobrovolníků společně meditovalo celý den v několika časových 

blocích s cílem snížit ve Washingtonu alarmující kriminalitu. Na základě dříve provedených 

menších pokusů se předpokládalo, že by kriminalita mohla klesnout o 25%. K údivu skeptické 

policie se předpoklad naplnil. (Co my jen víme, 2004, čas: 0:31:45)

V závěru této podkapitoly bych rád ještě uvedl několik pozorování, která zaznamenal 

fyzik Princetonské Univerzity profesor Robert Jahn. Ten se ve speciálně upravených 

laboratořích zabýval mnoha paranormálními a parafyzikálními fenomény. Dlouholetými 

experimenty se mu podařilo statisticky obsáhnout a tímto způsobem i dokumentárně dokázat 

existenci telepatických impulsních faktorů. Těmi jsou například telepatie, prekognice 

(předvídání budoucnosti), či získávání informací na dálku. Zjistil, že tyto fenomény vznikají 

působením mysli na náš materiální svět. Na základě mnoha dalších experimentů pak došel 

k následujícím závěrům:

 „Myšlenkové částice“ prorážejí tunely dokonce i do Faradayových klecí –

izolovaných míst nepropouštějících elektromagnetické vlny.

 Telepaticky spojené impulsní aktivity svou povahou připomínají princip 

molekulárních spojů.

 Čím menší jsou rozměry subatomárních částic, tím větší vliv na ně má 

komponenta myšlenky.

 Kvalita signálu telepatických impulsů se nezhoršuje ani při kontinentálních 

vzdálenostech, zdá se, že rozměr času ani zmíněné prostorové vzdálenosti 

nehraji v tomto ohledu žádnou roli.

 Čím intenzivnější jsou projevy vědomí, tím větší je jejich účinek a snáze 

překonávají bariery okolního prostředí.

(Dimčev, 2006, str. 65)
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3.7. Voda

Voda pro mnoho lidí není ničím víc než samozřejmou kapalinou tekoucí 

v neomezeném množství z vodovodního kohoutku. Ti bystřejší si pak uvědomují, že jde o 

látku nezbytnou k životu. Jen málokdo však chápe její výjimečnost. Voda je jedinou látkou, 

která se na zemi běžně vyskytuje ve všech třech skupenstvích: pevném, plynném a kapalném. 

Je to jediná látka, která při nízkých teplotách snižuje hustotu. Ostatní látky se zahříváním

rozpínají a chladem smršťují. Voda to dělá opačně a nejvyšší hustoty dosahuje při teplotě 

4°C. Má nejvyšší povrchové napětí a je nejuniverzálnějším rozpouštědlem. To však zdaleka 

nejsou jediné podivné vlastnosti této kapaliny. Voda je natolik záhadnou a komplexní látkou, 

že je těžké nalézt vhodný začátek pro její zodpovědný výklad. 

O vodě by bylo možné hovořit celé hodiny, v rámci této práce se však omezím jen na 

některá témata. Prvním z nich bude paměť vody. Zdá se, že voda má zvláštní schopnost 

pamatovat si a reagovat na vše, s čím přijde do kontaktu. V souvislosti s prostředím, ve 

kterém se voda nalézá a podnětů, které na ni působí, mění voda svoji molekulární strukturu.

Reaguje i na nefyzikální jevy. Dlouhou dobu panoval názor, že kvalita a vlastnosti vody se 

odvíjí od jejího chemického složení, poslední vědecké objevy však ukazují, že mnohem 

důležitější by mohla být její struktura. Strukturou vody rozumíme schéma seřazení jejích 

molekul. Bylo dokázáno, že molekuly vody se seskupují a vytvářejí formace, které nazýváme 

„clustery.“ Nejmenší takové uskupení se skládá z pěti molekul propojených vodíkovými spoji. 

Pokud na vodu působí nějaký podnět, molekuly se přeskupí a zaujmou odpovídající formaci. 

Bylo zjištěno, že nejmenší zmíněné uskupení pěti molekul může nést až 440 000 

informačních panelů. Voda tak může pojmout neuvěřitelné množství informací. Pokud 

bychom uměli její kódování dešifrovat, patrně bychom mohli z každé kapky vyčíst vše od 

jejího zrodu po její zachycení. Je velmi pravděpodobné, že by obsahovala i tak citlivé údaje,

jako jsou informace o našem planetárním systému. (Dimčev, 2006, str. 137- 144)

Strukturu vody dešifrovat zatím neumíme. Umíme ji však vizualizovat například 

jednoduchým zmražením v ledové krystaly. Japonský vědec Masaru Emoto se této metodě a 

studiu ledových krystalů vody věnuje mnoho let. Zjistil, že voda vyskytující se ve špatných 

podmínkách a disharmonickém prostředí sil a energií tvoří jen nevzhledné, často chaotické

krystaly. Takovou vodu nalezneme ve vodovodních systémech velkoměst či v tocích 
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znečištěných řek. Naopak voda z kanadských ledovců či průzračných alpských říček vytváří 

harmonické krystaly nebývalé krásy. (Tajný projekt voda, 2002, čas: 0:02:30)

Emoto zjistil, že strukturu vody ovlivňuje celá škála jevů. Jednoduchými experimenty 

zdokumentoval reakce vody i na tak překvapivé podněty, jakými jsou hudba, obrazy, světlo,

emoce či myšlenky. Je přesvědčen, že k reakci vody stačí jediný úmysl, jediná myšlenka na

to, aby podstatně změnila svou strukturu. Obzvláště výmluvné jsou samotné krystaly.

Níže vyobrazené krystaly (obrázek 1) vznikly zmražením vody. První dvě fotografie 

zachycují obyčejnou vodu předtím a poté, co ji požehnal zen-buddhistický mnich. Následující 

fotografie zobrazují vodu, která byla přes noc uchovávána v nádobách nadepsaných slovy 

„děkuji“, „štveš mě, zabiji tě“, „láska a porozumění“.

Obrázek 1- Ledové krystaly Masaru Emota5

Pohled na tyto krystaly vyvolává určité otázky. Pokud pouhá myšlenka dokáže toto 

udělat s vodou, co dokáže provést s námi? Není snad pravdou, že naše těla tvoří z 90% právě 

voda? Jak moc tedy záleží na tom, co si o sobě myslíme? Uvažujme však dále. Jaký účinek 

může mít svěcená voda? Je náhoda, že se vodou křtí? Pohlédněme do minulosti. Byli naši 

                                               
5 Ilustrační fotografie byly převzaty z webového článku: The Magic and Mystery of Water Properties Revealed
[online], Amaenga global products and rewiv, 16. 11. 2010.
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předkové skutečně blázni, když obyčejnou vodu měnily šamanskými rituály ve vodu 

zázračnou? Vodě stačí jediná myšlenka, jediný dotek, aby změnila své vlastnosti. Naši 

předkové proměňovali vodu ve stříbrných nádobách ve vodu léčivou. Dnes je stříbrná voda 

nejznámějším antiseptikem.

Strukturou vody se též začali zabývat vědci vesmírného institutu ve Stuttgartu. Prof. 

Bernd Kröplin využívá k vizualizaci vodní struktury obdobně jednoduché metody jako 

Masaru Emoto. Kapky testované vody jsou naneseny na sklíčko a po vysušení pozorovány 

pod mikroskopem. Vznikající útvary potvrzují závěry Masaru Emota. Každá kapka je jiná 

v závislosti na podnětu, jímž byla stimulována. Zajímavé však je, že výsledný obraz ovlivňuje 

též osoba, která pokus provádí.

Obrázek 2 – Pokus s vysušenými kapkami vody6

Ve Stuttgartu byl proveden experiment, při němž byla požádána skupina náhodně 

vybraných studentů, aby injekční stříkačkou nanesla na mikroskopické sklíčko několik kapek 

téže vody. Přestože voda pocházela ze stejného zdroje a žádný ze studentů se vody přímo 

nedotkl, obrazy vzniklé vysušením kapek přinesly zajímavé výsledky (obrázek 2). Kapky 

pocházející od jedné osoby se vesměs podobaly, kapky nanesené dvěma různými osobami, 

byly zcela odlišné. Je tedy zřejmé, že voda nereaguje jen na podněty a změny v jejím okolí, 

ale i na osoby a prvky, které tyto podněty způsobují. Navíc si o všem uchovává jakousi 

informační stopu. (What we know is a drop, 2008, čas: 0:05:10)
                                               
6 Ilustrační fotografie byla převzata z TV dokumentu: What we know is a drop, 2008, čas: 0:07:05.
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Paměti vody využívá též lékařské odvětví známé jako homeopatie. Voda krom 

schopnosti ukládat informace disponuje též vlastností předávat informace. Setká-li se voda 

s látkou jistých vlastností, uchová si informace o dané vlastnosti a předá je dalším molekulám 

vody, se kterými přijde do styku. Díky této vlastnosti může voda i po značném ředění 

předávat informace o látce, kterou již dávno neobsahuje. V případě homeopatie kupříkladu 

informace důležité pro imunitní systém. (Dimčev, 2006, str. 142 – 143)

Pokud bychom se naučili vodu programovat a využívat jejího „informačního“ 

potenciálu, mohli bychom dosáhnout značného pokroku nejen v medicíně, ale v oblasti 

lidských možností vůbec. „Mohly bychom programovat vodu, aby nás léčila, očišťovala náš 

organismus od toxinů a hydratovala naše tkáně, buňky a orgány.“ (Dimčev, 2006, str. 146)

Již nyní můžeme pozorovat, že vnitřní tekutiny nemocných či poškozených orgánů vykazují 

oproti tekutinám zdravých orgánů značně disharmonickou molekulární strukturu. „Čím dříve 

věda na tento fakt obrátí pozornost, tím rychleji dosáhneme pochopení pojmu „fundamentální 

medicína“. (Dimčev, 2006, str. 146)

Posledním tématem k zamyšlení v našem výkladu o vodě bude názor, ke kterému 

dospěla skupina biofyziků v čele s prof. A. Antonovem. Ti v letech 1992 - 2002 provedli řadu

pokusů, na jejichž základě dospěli k závěru, že se voda projevuje jako živá substance. Skrze 

experimentální spektrální analýzu dokázali, že vodu stejně jako všechny živé organismy 

můžeme řadit mezi samoorganizující systémy. Obdobné výsledky přinesli i další testy. „Voda 

přijímá a pečetí každé ovlivnění sebe sama a zapamatovává si vše, co se děje v prostoru jí 

obklopujícím.“ (Dimčev, 2006, str. 140) Nelze patrně tvrdit, že by voda mohla být „živou“, je 

však zřejmé, že mnoha svými vlastnostmi se živým organismům podobá.

* V této podkapitole jsem čerpal zejména z těchto zdrojů: DIMČEV. I, The Black Book,

2006;  Co my jen víme [TV dokument], 2004; What we know is a drop [TV dokument], 2008; 

Tajný projekt voda [TV dokument], 2002.

3.8. Holograficko-informační pojetí

V podkapitole o subatomárních částicích jsem hovořil o tom, že hmota je z převážné 

části nehmotná, že „pevné“ částice zabírají zanedbatelné množství prostoru a zbytek hmoty 

vyplňuje vakuum. Také jsem se zabýval jevem, při němž naše vždy „solidní“ a „pevné“ 
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částice se takto „pevně“ a „solidně“ chovají jen do té doby, dokud je pozorujeme. Pokud je 

přestaneme pozorovat, změní se ve vlnu. Řekl jsem, že hmota se více nežli hmotě (jak ji 

známe) podobá myšlence. V podkapitole o smyslech si čtenář mohl přečíst, že se můžeme 

„dotýkat“ věcí, které neexistují, neboť veškeré naše vnímání je mozkem cenzurovanou 

rekonstrukcí elektronických signálů, které obyčejně nazýváme smyslovými vjemy. To vše 

vyvolává podezření, zda naše solidní realita není jen mistrovsky provedenou iluzí. Jasná

odpověď na tuto otázku bohužel neexistuje, mnoho vědců se však domnívá, že tomu tak je a 

zároveň není. Problém tkví v tom, co považujeme za iluzi a jak chápeme náš svět.

Iluzí zpravidla označujeme vše, co se tváří skutečně, ale skutečné to není, jelikož to 

postrádá některé vlastnosti či kvality. Vezměme v úvahu hologram a dejme tomu, že je velmi 

věrohodný. Na první pohled tedy vidíme objekt vytvořený ze světla, jeho strukturu tvoří

fotony. Pouhým pozorováním tedy nemůžeme zjistit, zda objekt skutečný je, či není a proto se 

jej dotkneme. V té chvíli je hologram odhalen, jelikož postrádá kvalitu pevnosti a ruka projde 

skrz. Popusťme uzdu fantazie a opatřeme náš hologram silovým polem napodobující skutečný 

povrch předstíraného objektu. Přidejme program simulující odpovídající váhu a drtivá většina 

lidí by nepochybovala o tom, že testovaný objekt je skutečný. Snažím se naznačit, že 

vytvoření dokonalé iluze je možné. Nejde zdaleka o tak jednoduchý proces, jaký jsem popsal, 

ale možné to je. Stejně tak skutečné předměty mohou mít svou podstatu daleko blíže k iluzi

nežli k zažité představě, kterou o nich máme. S tím co nám kvantová fyzika říká o 

subatomárních částicích, se holografické pojetí světa zdá dokonce mnohem pravděpodobnější

nežli kterákoli jiná teorie. (Dimčev, 2006, str. 101)

„Věci nejsou tvořeny z jiných věcí, jsou tvořeny z myšlenek, pojmů a informací.“ 

(Wolf, Co my jen víme, 2004, čas: 0:22:30)

Mohlo by se zdát, že spěji k názoru, že náš svět je zcela imaginární, ve skutečnosti mi

však jde jen o jeho podstatu. Svět je skutečný, stejně tak jednotlivé věci v něm nebo naše 

činy. Vnímáme jej jako pevný, ale to jen proto, že každá jeho hmotná částice obsahuje 

informaci, že se tak jevit má. Jestliže odhalíme podstatu, a ta v nás vyvolá pocit 

všudypřítomné iluze, děje se tak proto, že přesně tak jsme byli zvyklí iluzi vnímat. Náš svět je 

skutečný, nic skutečnějšího není, minimálně co se naší reality týče. To že bychom mohli být 

jistou formou holografické projekce, nám neubírá nic na individualitě či samotné existenci. 

Jde jen o nový pohled na fungování vesmíru.



32

Za ideou holografické podstaty vesmíru stojí jeden z největších myslitelů 20. století,

kvantový fyzik Londýnské univerzity David Bohm. David Bohm svou teorii postavil na 

základě absence racionálních vysvětlení mnoha fenoménů, jimiž se kvantová fyzika zabývá. 

Standardní modely měly mnoho trhlin a často jimi nebylo možno vysvětlit některé přírodní

jevy. Nezávisle na Bohmovi a v zcela odlišném odvětví přišel s obdobnou teorií i 

neurofyziolog Stanfordské univerzity Karl Pribram, který se snažil objasnit rozličné 

neurofyziologické záhady. Model holografického pojetí vesmíru nejenže řešil zkoumanou 

problematiku obou vědců, ale ideálně zapadal mezi přírodní zákony a vysvětloval i mnohá, do 

té doby neobjasněná, mystéria. (Dimčev, 2006, str. 91-92)

Jak jsem již naznačil v úvodu této podkapitoly, základní idea holografického pojetí

vesmíru vychází z chování subatomárních částic. Tyto myšlenkám podobné částice jsou 

hmotné jen v době pozorování, jinak se chovají jako vlnění. Má-li se vlna „stát“ částicí, musí 

dojít k interakci s další vlnou. Tou vlnou může být nějaká jiná částice. Jsou ale i další 

možnosti. Připustíme-li, že samo pozorování může být jistou formou vlnění, pak zhmotňování 

částic je zřejmě důsledek interakce s právě takovýmito vlnami. Zda jde o interakce pouze s 

vlnami tohoto typu, se můžeme jen domnívat. Tak či onak je třeba se zamyslet, kdo nebo co je 

oním pozorovatelem. Jen člověk jím být nemůže, neboť hmota bezesporu existovala dávno 

před ním. Souvislost s holografií je příznačná, neboť světlo, jež je podstatou každého 

hologramu, má také vlastnosti částic i vlnění a sám hologram je produktem interagujících vln 

koherentního světla. Jde tedy o tentýž princip. (Dimčev, 2006, str. 91-101)

„Všechno okolo nás je jistá holografická forma existence. Vše co pozorujeme, jsou ve 

skutečnosti vlny a interferenční obrazy vytvářející se při vzájemných interakcích.“ (Dimčev, 

2006, str. 104)

Podívejme se však i na další souvislosti a připomeňme teorii kogitality či již dříve 

citované Tomášovo evangelium. Ve stručnosti zopakujme, že v důsledku pohybu kogitálních 

částic vzniká prostor a čas. Samy částice pohybem ztrácí informační energii a vyzařují ji jako 

jistou formu světelného vlnění. Dalšími interakcemi těchto vln vzniká hmota a celá naše 

realita. Narážíme tedy na představu odpovídající holografickému pojetí. Interpretaci 

úryvku Tomášova evangelia a jeho možnou shodu s holografickým pojetím či holografií 

samotnou ponechávám na čtenářově uvážení.
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„Když vám řeknou: „Odkud jste?“, řekněte jim: „Vyšli jsme ze světla, z místa, kde 

světlo vzniklo ze sebe sama. Vyvstalo a zjevilo se v jejich obraze.““ (Mayer, Tomášovo 

evangelium, 2007, log. 50)

Mnou často užívané slovo „vlnění“ označuje šíření kmitů prostorem. V souvislosti 

s dříve vyloženým, lze tedy říci, že vše co existuje, je tvořeno vibracemi. Tyto vibrace mají 

různé frekvence, které ovlivňují vlastnosti věcí, jež tvoří. Některé frekvence jsou natolik 

vysoké či naopak nízké, že je obvykle nejsme schopni zachytit a mluvíme o nich jako o velmi 

jemných energiích. Zajímavé je, že v holografickém pojetí by i tyto jemné energie (vibrace) 

měli být schopny vytvářet hmotu, bohužel pro nás hmotu zcela nepozorovatelnou. Tento fakt 

však vrhá zcela nový pohled na mnoho témat - lidskou duší počínaje a nejrůznějšími 

paranormálními jevy konče.

Je kupříkladu prokázáno, že lidské tělo tvoří elektromagnetické pole, zároveň však 

není pochyb o tom, že energetické pole člověka je daleko složitější. Figurují zde energie, které 

zatím věda nezná. Obecně můžeme říci, že energetické tělo má vyšší vibrace než normální 

hmota. S touto informací se můžeme setkat již v staroindické literatuře. Obdobnou zkušenost 

nám předávají i mnozí senzibilové, kteří za hranicemi fyzického těla vnímají další energetické 

obaly, jež souhrnně nazývají aurou. Aurou disponuje i neživá hmota, nebývá však tak výrazná 

a rozvrstvená jako u živých organizmů. (Dimčev, 2006, str. 102)

„My lidé se považujeme za zhotovené z tvrdé solidní hmoty. Ve skutečnosti je fyzické 

tělo konečným produktem, tak říkajíc jemných informačních polí, které formují naše fyzické

tělo, jakož i celou fyzickou hmotu. Tato pole jsou hologramy měnící se v průběhu času (a 

jsou) mimo dosah našich normálních smyslů. Právě je jasnovidci pojímají coby barevně, 

vejčité aureoly či aury obklopující naše fyzická těla.“ (Dimčev, 2006, str. 104)

Energetické tělo bývá častěji nazýváno tělem éterickým. Dle holografického pojetí jej 

tvoří jemné energie mimo rozsah běžného vnímání. Je však naší součástí stejně jako tělo 

fyzické a je taktéž neméně důležité. Je-li tedy pravdou alespoň část z toho, co jsme zde uvedli, 

pak odkrýváme zapomenutou kapitolu lidských možností. Umíme léčit i kultivovat naše 

fyzická těla, za jejich hranicí jsme však takřka negramotní. Mnohokrát jsme se poučili, že 

otázky zdraví i sportovní výkonnosti jsou průnikem všech složek lidské bytosti a nikoliv jen

jedné. Proto naučíme-li se pracovat s naším éterickým tělem, můžeme předpokládat 

prohloubení lidského potenciálu a zároveň možností komplexní diagnostiky a léčby. Existují 
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léčitelé, kteří s energiemi éterického těla pracují a zaznamenávají úspěchy i u pacientů, jejichž 

boj moderní medicína vzdala. Je-li možné, aby pouhé pozorování (chápejme jej jako určitou 

formu myšlení) zhmotňovalo subatomární částice, jaký efekt pak může mít správně zvolený

záměr či konkrétní myšlenka? Z hlediska kvantové fyziky „…představuje myšlenka nejvyšší a 

nejjemnější typ energie, pro který neexistují hranice. (Jelínek, 2007, str. 51)

„V současné době badatelé již jednoznačně prokázali, že se pod vlivem myšlenek,

pocitů a lidské vůle, což jsou projevy naší duše a našeho vědomí, mění DNA, struktura i 

chemické složení tělních tekutin a hodnoty, které předtím naměřily fyzikální přístroje.“ 

(Jelínek, 2007, str. 51)

„Nejdůležitější vlastností myšlenky je její obrovská konstruktivní, nebo naopak 

destruktivní síla, kterou disponuje každý z nás. Myšlenka obsažená ve slovech může mít 

ohromný ničivý, ale také scelující efekt, jak vidíme například na krystalech vody japonského 

vědce Masaru Emota.“ (Jelínek, 2007, str. 50-51)

3.9. Část versus celek

Tuto podkapitolu bych rád začal kratičkým příběhem z Indie: „Čtyři slepí poutníci 

potkají v lesích slona. První narazí na jeho chobot a řekne: „Slon je dlouhá měkká hadice.“ 

Druhý se potká s jeho nohou a řekne: „Slon je tlustý tvrdý sloup. Třetí dojde až k jeho ocasu a 

řekne: „Slon je chlupatá pichlavá štětka na holení. A čtvrtý, kterého slon nakonec pokropí 

svou močí, řekne: „Slon je dlouhý páchnoucí vodopád.“ A tak se dohodnou, že to přece není 

možné, že takové zvíře neexistuje. A potom klidně pokračují ve své nevidomé cestě.“ (Jelínek,

2007, str. 16)

Moudrost obsažená v předchozích několika řádcích nám říká, že věci nelze analyzovat 

jen po částech, že k vyššímu porozumění je třeba celkový pohled, zároveň však říká, že pokud 

takového pohledu nejsme schopni, neznamená to, že zkoumaný jev neexistuje. Takovému

pojetí se říká „holismus“. Již Aristoteles prohlásil, že celek je víc než souhrn jeho částí.

Existuje však i teorie, která podporuje zdánlivě opačný trend, tedy že „…část je obsažena 

v celku a celek je obsažen v části.“ (Dimčev, 2006, str. 89) Mohlo by se zdát, že se tyto teorie 

navzájem vylučují. Není tomu tak. I z jediné buňky onoho slona v indickém příběhu bychom 
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uměli prostřednictvím DNA získat informace o celém slonovi, nikdy bychom jej však 

nemohli zcela pochopit, pokud bychom jej nemohli pozorovat živého.

Vše kolem nás je tvořeno menšími částmi a každá z těchto částí nese informace o 

celém systému, do nějž patří. Můžeme sesbírat nespočet informací, ale systému nikdy zcela 

neporozumíme, pokud jej nebudeme moci pozorovat vcelku. Pokud se naučíme takovému 

pozorování, pochopíme, že každá sebemenší část je důležitá, a jestliže z nějakého důvodu 

změní svoje vlastnosti, přizpůsobí se i celý systém. Přestože to může vypadat podivně, vše 

nasvědčuje tomu, že právě tyto dva přístupy jsou základním pojivem našeho světa. To, že vše 

souvisí se vším a spoluvytváří jediný celek, se pokusíme naznačit v několika následujících 

odstavcích.

Celá problematika je o to složitější, že na ni lze nahlížet z mnoha různých pohledů. 

Z hlediska spirituality, která je našemu tématu nejbližší, budeme hovořit o jevu, jež můžeme

označit jako „kolektivní nadvědomí“.

Britský biochemik Rupert Sheldrake vytvořil v sedmdesátých letech dvacátého století

kontroverzní teorii morfických polí7, na jejímž základě byl o dvacet let později proveden 

zajímavý experiment. Ten testoval úspěšnost luštění jedné varianty křížovek po dobu několika 

dní. Bylo zjištěno, že s narůstajícím počtem vyluštěných zadání, rostla i úspěšnost dalších 

luštitelů. Jednoduše řečeno, jakmile někde existovalo řešení, bylo pro ostatní luštitele snazší 

toto řešení nalézt. (Jelínek, 2007, str. 44)

Jiným příkladem může být případ britských sýkor modřinek. Na počátku dvacátého 

století začali angličtí mlékaři dodávat mléko svým zákazníkům v lahvích uzavřených 

aluminiovými víčky. Tyto lahve byly rozváženy až k domovním dveřím zákazníků. Roku 

1930 se však sýkorky z města Southhampton naučili proklovávat aluminiové uzávěry a pít 

mléko přímo z lahví. Nedlouho poté byl stejný jev pozorován po celé Anglii a co je 

zajímavější, objevil se i v Holandsku. Sýkorky přitom nejsou stěhovavé a zdržují se jen na 

jednom místě. Je tedy nepravděpodobné, že by od sebe tuto činnost okoukali. Dodávky mléka 

v Holandsku nakonec přerušila 2. světová válka a byly obnoveny až v roce 1948. Sýkorky se 
                                               
7

„Tato hypotéza „formativní kauzality“ tvrdí, že morfické pole, které se vytváří kolem každé „morfické 
jednotky“ (od subatomárních částic, přes atomy, molekuly, buňky, až po celé organismy a ještě dál), v sobě 
obsahuje zakódované vzorce, které ovlivňují vývoj této jednotky a zvyšují pravděpodobnosti uskutečnění 
takových forem, které již vznikly v minulosti.“ (Rupert Sheldrake a teorie morfické rezonance [online], 
Divinorun.cz, 21. 8. 2008)
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dožívají maximálně tří let, v té době tudíž nemohla žít žádná sýkorka pamatující předválečnou

„mléčnou“ éru. Přesto však všechny holandské sýkorky do dvou let uměly totéž, co 

anglickým sýkorkám původně trvalo objevit bezmála 30 let. (Jelínek, 2007, str. 47-48)

Takřka totožný jev potvrzuje japonský experiment s makaky tzv. „efekt sté opice“, 

který v roce 1952 potvrdil biolog Lyall Watson. Zjistil, že se skupina makaků žijící na 

izolovaném ostrově naučila omývat sladké brambory. Ostatní makakové to odpozorovali a 

v rámci druhu tuto znalost rozšířili po ostrově. Jakmile to přesáhlo sto opic, záhadným 

způsobem se táž znalost objevila i na dalších vzdálených ostrovech. (Esoteric Agenda, 2008, 

čas: 1:49:00)

Podobných příkladů bychom nalezli mnoho. Stále by však šlo o táž svědectví 

kolektivního nadvědomí mezi druhy. „Je vědecky dokázáno, že všechny druhy se vyvíjejí ve 

stále dokonalejší bytosti. Druhová paměť poskytuje nově narozeným automatickou znalost 

určitých věcí, které je jejich matka nemusí učit. Tato vlastnost umožňuje všem druhům rozvoj 

ke složitějším organizmům.“ (Esoteric Agenda, 2008, čas: 1:48:45). Díky tomu je možná 

evoluce.

Pokud připustíme, že naše vědomí je součástí většího celku, že mezi všemi věcmi 

existuje jakési duchovní spojení, začne dávat větší smysl nejen zmíněná evoluce, ale objasní

se i tak kontroverzní fenomény jako je reinkarnace, telepatie, déjà-vu a mnoho dalších. 

„Každé náboženství vysvětluje, že jsme děti Boha a máme část Boha sami v sobě. Pokud 

vymažeme člověku podobajícího se Boha, uvědomíme, si, že Bůh není nic jiného než duchovní 

spojení, které spojuje všechny věci, veškeré náboženské texty pak začnou dávat více smysl.“

(Esoteric Agenda, 2008, čas: 1:48:25)

Vzpomeňme nyní krátce na podkapitolu o subatomárních částicích, konkrétně 

na odstavec věnovaný kvantovému propojení dvou vzdálených elektronů. Nedospěli jsme i 

zde k názoru, že v důsledku velkého třesku musí existovat obdobné propojení mezi všemi 

věcmi vesmíru?

V závěru této podkapitoly se ještě vraťme k původní myšlence, že část je obsažena 

v celku a celek je obsažen v části a porovnejme ji s některými doposud vyloženými teoriemi.

Jako první otestujme teorii kogitálních částic. Víme, že tyto částice vyplňují veškerý prostor, 

že v konečném důsledku vytváří naši realitu a že by měly disponovat plným poznáním. 
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Nejzajímavější však je jejich systém informačního pojetí. Informacemi, jimiž disponuje jedna 

částice, disponují i všechny ostatní a obráceně každá částice zas disponuje informacemi celku. 

Mohlo by tedy jít o další formu kolektivního nadvědomí, s trochou představivosti i samo 

duchovní spojení mezi všemi věcmi vesmíru. 

K další shodě dojdeme i u holografického pojetí. To je odvozeno od běžné holografie

pro mnoho souvislostí spjatých s tímto oborem. Jednou z nich je i následující jev. K vytvoření 

holografického obrazu je třeba tento obraz nejprve nasnímat na tzv. „holografickou desku“, 

což je silné sklo se světločivou vrstvou. Po prosvícení této desky koherentním světlem vzniká 

trojrozměrný obraz původně snímaného předmětu. Zajímavé je, že pokud holografickou 

desku rozbijeme a prosvítíme jen její část, stále bude vytvářet tentýž celý obraz jako původní 

deska. Narážíme tudíž na stále stejný fenomén části a celku. 

3.10. Shrnutí

V následujících odstavcích bych rád shrnul nejdůležitější poznatky probraných témat a

zvýraznil tak podstatné souvislosti, které mohly čtenáři uniknout v obsáhlosti celé této

kapitoly věnované pohledu vědy.

Smyslem podkapitoly nazvané „Špička ledovce“ bylo ukázat čtenáři, že svět, ve 

kterém žijeme, může být mnohem složitější, než se na první pohled jeví. Historie lidstva nese 

mnohá svědectví o velkých omylech a polopravdách, kterých se člověk za dobu svého 

pozorování světa dopustil. Chtěl jsem ukázat, že podobně mylné představy o naší realitě 

pravděpodobně panují i dnes a připusťme, mohou být obsaženy i v této práci.

Podkapitola věnovaná našim smyslům a vědomí, měla objasnit principy fungování 

našeho vnímání. Vyložil jsem, že mozek předává našemu vědomí jen zlomek z celkového 

množství informací, které jím protéká. Informace, které naše vědomí dostává, jsou navíc 

zkreslené, doplněné nebo zcela ignorované v závislosti na tom, co považujeme za možné či 

nemožné a co se v průběhu našeho vývoje ukázalo jako důležité nebo naopak zbytečné.

V konečném důsledku tedy může být vnímaný obraz našeho okolí podstatně odlišný od 

reality.
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Navazující podkapitola „Realita či iluze“ rozvíjela předešlé téma v poněkud širším 

smyslu. Zabývala se otázkou, zda vše kolem nás není jen určitá forma iluze. Podstatná přitom 

není ani sama odpověď jako akceptování faktu, že je něco takového možné.

Podkapitola věnovaná vesmíru měla rozbít zažité představy o prázdném 

mezihvězdném prostoru. Byla vyložena teorie, která na základě astronomických měření a 

pozorování zavádí nejprve pojem temné hmoty a později i pojem temné energie. Jedná se o 

nehmatatelné a nepozorovatelné veličiny vyplňující spolu s pozorovatelnou hmotou celý 

vesmírný prostor. Připomeňme, že temná hmota byla objevena na základě nevysvětlitelného 

gravitačního působení, které urychluje vnitřní pohyb galaxií. Jejím protikladem by pak měla 

být temná energie, jejíž charakteristická odpuzující síla je zatím jediným vysvětlením stále

rychlejšího rozpínání vesmíru.

Téma subatomárního světa mělo čtenáři přiblížit několik základních poznatků 

kvantové fyziky. Chtěl jsem ukázat, že svět není zdaleka tak pevný jak se zdá. Hmota je ve 

své podstatě takřka nehmotná a svou povahou se podobá spíše koncentrovanému poli 

informací. Subatomární částice navíc velmi podivně reagují na naše pozorování. Pokud jsou 

pozorovány, chovají se jako pevné částice, pokud pozorovány nejsou, změní se na vlnění. 

Tento fakt přináší revoluční ideu: Do jaké míry ovlivňuje naše vědomí a myšlenky realitu 

kolem nás?

Vedle teorie temné hmoty a temné energie jsem čtenáři nabídl také myšlenku 

kogitálních částic. Zmíněná myšlenka sice není podložena žádným pozorováním ani měřením, 

existuje však mnoho pozoruhodných souvislostí a shod, které k této teorii přitahují pozornost. 

Kogitální částice by stejně jako temná hmota s temnou energií měly vyplňovat celý vesmírný 

prostor a dle závěrů filozofie i psychologie by měly být schopny myšlení. Je-li tomu tak, pak 

disponují plným poznáním a toto kolosální množství informací mezi sebou neomezeně sdílí. 

Přirozeným stavem pro tyto částice je klid, při němž veličiny jako čas a prostor nemají žádný 

význam. Pokud ale jakákoli částice změní svůj klidový stav, tedy začne se pohybovat, projeví 

se několik věcí. V důsledku pohybu vznikne prostor a čas. Částice sama začne ztrácet svou 

informační energii a proměňovat ji v jistý druh vlnového záření. Různými interakcemi pak 

může vytvořit vše od fotonů po pevnou hmotu.

Následující podkapitola byla věnována vodě. Tato obyčejná látka má mnoho 

neobyčejných vlastností, které zde nebudu opakovat. Uvedu jen ty, které jsou podstatné pro 
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tuto práci. Voda má paměť. Její molekulární struktura dokáže uchovávat obrovské množství 

informací, které získává ze svého okolí. Zajímavé je, že toto molekulární uspořádání reaguje i 

na nefyzikální podněty jako jsou myšlenky. Mým cílem v této podkapitole nebylo poukázat 

pouze na pozoruhodné vlastnosti vody, ale především demonstrovat na jejím příkladě 

pozoruhodnou sílu myšlenek (viz. fotografie vodních krystalů Masatu Emota). 

Podkapitola zabývající se holografickým pojetím navazuje a dále rozvíjí teorii, že svět 

není zdaleka tak pevný, jak se zdá. Vysvětluje, že „…vše co pozorujeme, jsou ve skutečnosti 

vlny a interferenční obrazy vytvářející se při vzájemných interakcích.“ (Dimčev, 2006, str. 

104) Veškerá hmota včetně těl živých organismů je tedy formována jemnými vibracemi. Tyto 

vibrace nabývají různých frekvencí a ovlivňují vlastnosti látek, jež tvoří. Některé frekvence 

jsou však natolik nízké či vysoké, že překračují rozsah našich smyslů. Objekty tvořené 

vibracemi takovýchto frekvencí jsou pro nás nepozorovatelné. Zajímavé je, že právě takové 

objekty jsou součástí každé hmoty a to včetně našich fyzických těl, kde dokonce vytváří 

funkční systémy. Navíc se zdá, že zmíněné systémy citlivě reagují na podněty, jako jsou 

myšlenky a emoce. Otázkou tedy je, jak velký vliv má jejich vědomé či nevědomé 

ovlivňování na lidský potenciál a zdraví.

Podkapitola věnovaná fenoménu části a celku představuje v konečném důsledku 

propojení všech předchozích témat. Pracuje s myšlenkou, že vše souvisí se vším, že každá 

část obsahuje jistou matrici celku a k vyššímu porozumění nelze dojít pouhou analýzou částí. 

Ve světle spirituality to znamená, že i naše vědomí je součástí většího celku, že mezi všemi 

věcmi existuje jakési duchovní spojení, které je klíčem k pochopení mnoha neobjasnitelných 

jevů. Sama tato myšlenka je svou povahou jistou interpretací boha a v souladu s teorií 

kogitálních částic i mnoha náboženských textů říká toto: „Každé náboženství vysvětluje, že 

jsme děti Boha a máme část Boha sami v sobě. Pokud vymažeme člověku podobajícího se 

Boha, uvědomíme si, že Bůh není nic jiného než duchovní spojení, které spojuje všechny 

věci.“ (Esoteric Agenda, 2008, čas: 1:48:25)
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3.11. Závěr

Pokud si čtenář nyní postaví vyložená témata do souvislostí, měl by dojít k novým 

názorům vztahujícím se k možnému uspořádání světa a jeho fungování. Toto nové chápání 

naší reality je důležité k hlubšímu porozumění nadcházejících kapitol. V klasickém pojetí 

našeho světa se značná část pozdějšího textu může jevit naivní a neopodstatněná. Pro 

jednoduchost nabízím v těch nejpodstatnějších oblastech své vlastní resumé. To se opírá o 

prostudované materiály, jež stály za sestavením předešlých podkapitol. Často však vycházím i 

z vlastních úvah a intuice. Nejde tedy o čistě „vědecké“ pojetí a nechávám na čtenáři, zda se 

k mé interpretaci přikloní nebo si vybuduje svou vlastní.

Základem všeho je energie. Tato energie může mít podobu částic i vlnění a jsou jí 

přirozené dva stavy: pohyb a klid. V klidovém stavu představuje neomezené věčné spojení, 

jež nejblíže odpovídá pojetí Boha. Ve stavu pohybu vytváří základní fyzikální veličiny, jimiž 

jsou prostor a čas. Tento stav také umožňuje vzájemné interakce, v jejichž důsledku vznikají 

energeticko-informační body formující základ dalších energií a hmoty. Shluky takovýchto 

bodů produkují vibrace různých frekvencí a délek. Ty, které jsou v rozsahu našich smyslů,

představují viditelnou hmotu, vibrace, které jsou mimo náš rozsah, pak hmotu neviditelnou. 

Neviditelná hmota je součástí našich těl, stejně jako všech věcí ve vesmíru. Citliví jedinci, 

kteří ji dokážou vnímat, ji nazývají aurou. Pro její existenci neexistuje žádný přímý důkaz. 

Budeme-li však předpokládat, že se skutečně jedná o jistý druh hmoty (lze patrně uvažovat i o 

energii), pak by jako každá hmota měla mít nějakou hmotnost. Galaxie jsou na rozdíl od 

našich těl dostatečně velké na to, aby jejich případné „aury“ svou hmotností viditelně 

ovlivňovaly okolní prostředí. Vybavíme-li si podkapitolu věnovanou vesmíru, narazíme na 

horkého kandidáta, který by onou aurou mohl být. Je jím temná hmota. Temná hmota, jejíž 

existence je obecně přijímána, se nalézá takřka výhradně v prostoru galaxií (jsme ji schopni 

lokalizovat metodou gravitačního čočkování) a svou hmotností a s ní spjatou gravitační silou 

urychluje pohyb těles uvnitř galaxií a přispívá k jejich stabilitě. Významně tedy ovlivňuje své 

okolí. Připustíme-li, že i naše těla mohou být daleko složitější, než je jen jejich viditelná část, 

pak je třeba se zamyslet, jak dalece nás tyto nepozorovatelné systémy ovlivňují a jak my 

můžeme ovlivňovat je.

Experimentálními pokusy bylo dokázáno, že subatomární částice reagují na naše 

pozorování. Dalo by se tedy odvodit, že reagují na naše myšlenky. Idea ovlivňování hmoty
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pouhou myšlenkou, působí takřka směšně. Obdobný jev však už několik let úspěšně 

demonstruje japonský vědec Masaru Emoto na krystalech zmrzlé vody. Ukazuje, že voda 

mění svou strukturu i v důsledku nechemických a nefyzikálních podnětů jako jsou například 

myšlenky či emoce. Otázkou je, zda jde o ojedinělou vlastnost vody, nebo o doposud 

neobjevenou vlastnost hmoty, jež je vlastní všem látkám ve vesmíru. I kdyby však šlo o 

ojedinělou vlastnost vody, je třeba mít na paměti, že právě tato látka tvoří 90% našich těl a 

může tak ukrývat doposud netušený potenciál lidských možností.

Vraťme se však k našemu éterickému tělu. Senzibilové tvrdí, že velmi citlivě reaguje 

na emoční stavy a celkové myšlenkové rozpoložení. Hledáme-li tedy klíč k ovlivňování či 

kultivaci nepozorovatelných systémů našeho těla, pak jím jsou naše myšlenky, záměry, 

emoce a spiritualita. „Myšlenka v tomto smyslu představuje nejvyšší a nejjemnější typ 

energie, pro který neexistují hranice…“ (Jelínek, 2007, str. 51)

Jen pro pořádek. Ptáte-li se, proč obdobným způsobem nemůžeme viditelně ovlivňovat

běžnou hmotu, nabízím dvě možné odpovědi. Nehledě na naši vůli máme hluboko v

podvědomí zakořeněnou představu, že něco takového není možné. Při libovolném pokusu 

tedy podvědomí vysílá přesně opačné signály než naše vědomí usilující o zamýšlenou změnu.

Výsledný efekt je tedy nepozorovatelně malý nebo žádný. Námi vysílané signály se jednoduše 

vyruší. Druhé vysvětlení vychází z předpokladu, že stejně jako neviditelná hmota jsou i 

myšlenky tvořeny velmi jemnými vibracemi. Mají tedy k sobě svou podstatou daleko blíže a 

snáze se ovlivňují. Jednoduše řečeno viditelná hmota je pro naši mysl příliš „hrubá“ na to, 

abychom ji mohli přímo mentálně formovat.
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4. ReiKi

Dříve, než přistoupím k výkladu stěžejního tématu ReiKi, je třeba nejprve zmínit 

několik obecných vlastností platných pro většinu podobných metod, využívajících jemné 

energie. Metody, o nichž mluvím, jsou uchopitelné jen skrze člověka, skrze jeho myšlení a 

duchovní systém. Tímto rysem spadají pod mohutná křídla spirituality a obdobně jako mnohá 

jiná témata z této skupiny se vymykají většině měřitelných kritérií a nedají se ani vysvětlit 

žádným přírodovědným postupem. (Lübeck, 1994, str. 10) Energie, kterých ReiKi a podobné 

metody využívají, jsou pro moderního člověka těžko pochopitelné. Chceme-li zmiňovaným 

energiím porozumět, je třeba mít představu světa, jenž akceptuje nové poznatky kvantové 

fyziky a kde věda nestojí proti náboženstvím, nýbrž s nimi spolupracuje. A přesně takový 

pohled měla vytvořit předchozí kapitola věnovaná pohledu vědy.

Nyní však k samotné metodě. Jde o léčitelský systém vycházející z východních 

filozofií. Pojmenování „ReiKi“ je spojení dvou japonských slov. Slova „Rei“ (životodárný, 

vesmírný, všezahrnující) a „Ki“ (energie, síla), která společně vyjadřují univerzální životní 

energii. Většinou se ale ReiKi používá ve spojení se slovem „Do“, což je japonské označení 

pro cestu. ReiKi-Do pak nabývá hlubšího významu, nevyjadřuje pouze označení léčebné 

metody, představuje spíše životní cestu, která tomu, kdo se po ní vydá, pomůže dosáhnout 

duchovního růstu a přizpůsobení vesmírným rytmům. (Lübeck, 1994, str. 13-14)

8

Obrázek 3 - ReiKi

                                               
8 Ilustrační obrázek byl převzat z webového článku: ReiKi – vše o něm [online], REIKI-OASA, 15. 7. 2011.
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4.1. Původ a základní historie ReiKi

V této podkapitole se pokusím zachytit pravděpodobný původ a základní historii 

metody ReiKi. Bohužel k tomuto tématu existuje jen málo seriozních zdrojů a ty navíc bývají 

velmi stručné. Obsáhlejší prameny jsou bohužel často nepodložené a jejich věrohodnost je 

kolísavá. Přesto právě tyto prameny předkládají pozoruhodné souvislosti, které nutí k 

zamyšlení. Obsahují informace, které jsou vzhledem ke své povaze neprokazatelné, ale 

zároveň logické. Proto jsem se rozhodl některé zmínit a nechat na čtenáři, jak k nim přistoupí. 

9 Otcem současného pojetí ReiKi je 

japonský doktor Mikao Usui (obrázek 3). Podle 

něj je pojmenován i Usuiho tradiční systém 

ReiKi. Mikao Usui znovuobjevil starobylé umění 

ReiKi koncem devatenáctého století při studiu 

2,5 tisíce let starých sanskrtových spisů 

nalezených v jednom buddhistickém klášteře. O 

tom, jak k těmto dokumentům dospěl, se zmiňuje 

několik více či méně věrohodných autorů. 

Vzhledem k zajímavým souvislostem tyto 

informace uvedu. 

Mikao Usui byl křesťanským duchovním, 

který v druhé polovině 19. století působil na 

univerzitě Došiša v japonském Kjótu. Když ho 

jeho studenti požádali, aby osvětlil metodu, 

kterou Ježíš léčil, započal Usui desetileté pátrání, 

po této odpovědi. Jelikož mu japonští křesťanští představitelé nebyli schopni pomoci, odjel 

Usui do Spojených států. Poté co i zde vyčerpal dostupné křesťanské prameny, vstoupil na 

bohosloveckou fakultu Chicagské university. Zde měl studovat komparativní náboženství a 

filosofie a získat doktorát z teologie. Krom toho se měl naučit také sanskrt, starobylý jazyk 

učenců z Indie a Tibetu. Jelikož ale stále nenalezl hledané odpovědi, zamířil zpět do Japonska, 

aby se vrátil k již dříve studovanému buddhismu. Usui navštívil Čínu, Indii a Tibet, kde 

                                               
9 Ilustrační fotografie byla převzata z webového článku: Usui Shiki Reiki Ryoho [online], gower therapies, 15. 7. 
2011.

Obrázek 4 – Mikao Usui9
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v klášterech studoval církevní filosofie. Po několika letech bádání nalezl sanskrtské zápisky 

popisující práci s léčivou energií, jež odpovídala té, kterou tak usilovně hledal. Tyto 

teoretické údaje se však ukázaly být nedostatečnými, neboť chyběly informace, jak 

popisovanou energii uvolnit. Po konzultacích se zen-buddhistickými mnichy si Usui 

uvědomil, že hledané odpovědi lze nalézt jen duchovní cestou. Proto vystoupil na horu Kuri

Jama, kde se v hlubokých modlitbách a meditacích postil jednadvacet dní. Jednadvacátého 

dne došel osvícení, jímž byl zasvěcen do tohoto zapomenutého umění a získal tak schopnost 

přenášet energii ReiKi i vzbudit tuto schopnost u jiných. Mikao Usui poté sestoupil z hory a 

začal se v poznaném umění zdokonalovat a šířit jej mezi lid. Přes jeho přímé duchovní 

následovníky – velmistra Dr.Fudžiro Hajošiho (zakladatel proslulé ReiKi kliniky v Tokiu), 

Havajo Takatu a Phyllis Lei Furomontovou - se pak ReiKi rozšířilo i dále na západ.

Je však třeba dodat, že na internetu kolují i těžko ověřitelné informace, které popsaný 

příběh zpochybňují. Podle těchto informací měl William Lee Randov (mezinárodně známý 

mistr ReiKi) vynaložit značné úsilí k nalezení záznamů dokládající pravdivost životního 

příběhu Mikaa Usui. Na místo důkazů měl však Randov zjistit, že Usui nikdy na univerzitě 

Došiša nepůsobil a neexistují ani žádné záznamy o jeho studiích na Chicagské universitě. 

Dalo by se tedy spekulovat, že minimálně křesťanské pasáže popsaného příběhu byly záměrně 

vymyšleny, aby metoda Reiki působila přijatelněji pro křesťansky smýšlející západ. 

Podobnosti mezi buddhismem a raným učením Ježíše Krista jsou však natolik výrazné, že 

čtenáře nutí k daleko obezřetnějším soudům a hlubším úvahám.

Věrohodné se zdá být vysvětlení původu ReiKi i okolností, za kterých je Usui patrně 

oživil. Napovídá tomu i skutečnost, že Buddha a několik jeho nástupců, kteří následovali jeho 

učení, byli známi jako velcí léčitelé (téhož označení dosáhl později i Ježíš). Samotná praxe 

raného buddhismu kladla na léčení značný důraz, zahrnovala léčení těla, ducha, mysli i emocí. 

Později se však od léčení začalo upouštět, jelikož mělo příliš rozptylovat na cestě k osvícení. 

Zmínky o léčitelských dovednostech lze nalézt v buddhistických Sútrách (svatých knihách). 

To, co dnes považujeme za ReiKi, bylo tedy v Indii známé již v pátém stolení před naším 

letopočtem.

Vraťme se však ještě k vazbě na Ježíše a křesťanství. Připustíme-li, že by Ježíš mohl 

k léčení využívat „buddhistických“ metod, pak je otázkou, jak by těchto znalostí mohl 

dosáhnout. Zajímavé vysvětlení podává německý badatel Holger Kersten. Ten tvrdí, že Ježíš 
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byl buddhistickými mnichy považován za tulku10 a jako takový byl v dětství odvezen do Indie 

a vychováván v učení buddhismu (Kersten, 1996). Tuto hypotézu podporuje skutečnost, že se 

o Ježíšově dospívání příliš mnoho neví. Poté, co Ježíš dospěl, se vrátil do Jeruzaléma.

Zajímavá podobnost s buddhistickou praxí je také to, že podle biblického vyprávění, měl Ježíš 

předat moc uzdravování svým učedníkům (Bible svatá, Ev. sv. Matouše, kpt. 10,1). O bližší 

povaze této moci však křesťanské prameny mlčí. Pravdou je, že mnohé cenné informace byly 

křesťanskou církví záměrně vypuštěny a potlačeny.

* V této podkapitole jsem čerpal z internetového zdroje: Historie ReiKi, Mikao Usuim a 

jeho příběh [online], Životní energie, 20. 1. 2007. 

4.2. Úvod do ReiKi

ReiKi je v nejjednodušším slova smyslu přirozená schopnost každého člověka 

uzdravovat dotykem. Využívá přitom energie, kterou neumíme měřit, ale zároveň je všude 

kolem nás. Práce s touto energií by měla pomáhat vyrovnat se s fyzickými i psychickými 

problémy a zároveň v člověku probouzet pozitivní vztah ke všemu, co jej obklopuje.

Dotek, který je zde popisován jako prostředek léčení (stačí i pouhá blízkost) je zcela 

přirozenou ba dokonce instinktivní záležitostí. První reakcí na bolest každého člověka je, že si 

na postižené místo přiloží dlaně. Jmenujme například bolení břicha či zubů. Matky často 

svým dětem v horečkách líbají čelo či hladí nemocí oslabená místa. Podobné chování 

můžeme pozorovat i u zvířat. Každý laskavý dotek přináší teplo, uklidňuje a také léčí. Tento 

prostý princip je typický pro většinu léčitelských technik.

„Živé tělo, lidské i zvířecí, vyzařuje teplo a energii. Tato energie je samotná životní 

energie a má tolik jmen, kolik je civilizací. Polynéští Hunové nazývají tuto léčivou sílu Mana 

a američtí Irokézové jí říkají Orenda. V Indii je známá jako Prána, v Hebrejštině jako Ruach, 

v islámských zemích jako Barraka a v Číně jako Čchi. V Japonsku se tato energie nazývá Ki a 

z tohoto slova vzniklo také jméno pro ReiKi.“ (ReiKi – schopnost léčit všudypřítomnou energií

[online], Životní energie, 17. 1. 2007)

                                               
10 Tulku je buddhistické označení pro lámu či jiného adepta vysoké duchovní úrovně, který je považován za 
reinkarnaci svého předchůdce. Nejznámějším příkladem je linie dalajlamů. 
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U lidí, kteří byli zasvěcením naladěni na energii ReiKi, dochází k pročistění a 

uvolnění kanálů, jimiž tato energie přirozeně proudí. Přitom dochází k přímému napojení na 

neomezený zdroj Ki z universa a jeho prostřednictvím k navýšení životní energie. Tento zdroj 

je nevyčerpatelný a těžko představitelný. Někteří jej vnímají jako boha, jiní jako vše spojující 

sílu a prapočátek všeho. Aby byla tato energie aktivována, stačí léčiteli přiložit ruce na své či 

cizí tělo a energie začne sama automaticky proudit. Přitom platí, že energie nejprve působí na 

léčitele a až poté na druhé, nikdy však ne na úkor léčitele.

„Reiki není náboženství, ani není s žádným náboženstvím pevně spojené. Tato životní 

energie je zdrojem života samotného a je mnohem starší než kterákoli náboženská filosofie.“

(ReiKi – schopnost léčit všudypřítomnou energií [online], Životní energie, 17. 1. 2007)

* V této podkapitole jsem čerpal z internetového zdroje: ReiKi – schopnost léčit 

všudypřítomnou energií [online], Životní energie, 17. 1. 2007. 

4.3. Energie ReiKi

ReiKi je popisována jako nepolární subatomární energie, která však nikdy nebyla 

vědecky prokázána. To ovšem nemusí nutně znamenat, že neexistuje. Ve skutečnosti nejde o 

nic výjimečného, s obdobnou energií se dostávají do kontaktu například jogíni při svých 

meditacích. Podobných příkladů bychom našli více.

To, že jde o nepolární energii, znamená, že nemá různé hodnoty, není kladná ani

záporná. Nejlépe se tento rozdíl ukazuje na samotném léčení. Léčitel ReiKi ve své podstatě 

není léčitelem, je jen prostředníkem, který zajišťuje přenos energie k tomu, kdo o ni žádá. 

Člověk, kterému je tato energie předána má k dispozici jakýsi potenciál a je jen na něm, zda 

ho přijme, či nepřijme, aby mu pomohl. Toto rozhodnutí se může dít vědomě i nevědomě.

Naproti tomu polární energie je zcela odlišná. Bývá zpravidla pozitivní i negativní. 

Léčitel, který s touto energií pracuje, dokáže v těle vycítit nemoc. Dokáže z postiženého místa 

odstranit „negativní“ energii a vložit zpět energii „pozitivní“. Léčitel však může nechtěně do 

pacienta promítnout i své vlastní neduhy. Vše záleží na zkušenostech a kvalitě léčitele.

K polární a nepolární energii existuje také zajímavá teorie o stvoření světa. Podle této 

teorie byla na počátku všeho jen nepolární energie. V určitém okamžiku však došlo k explozi, 
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kterou dnes nazýváme Velký třesk, a vytvořila se polarita. Díky rozdílným hodnotám polarita

neustále kmitá a utváří celý vesmír, můžeme ji pozorovat všude kolem jako pevnou hmotu.

* V této podkapitole jsem čerpal z internetového zdroje: ReiKi léčení – princip, symboly 

a jejich význam, zkušenosti [online], Životní energie, 23. 4. 2007. 

4.4. Základní principy ReiKi

Energie ReiKi je dostupná každému a prostředníkem jejího přijímání (léčitelem) se 

může stát kdokoliv. Ne každý se však pro tuto činnost hodí. Vlohy a charakter zde hrají stejně 

důležitou roli jako ve všech ostatních lidských aktivitách. Chce-li někdo umět pracovat s 

energií ReiKi, musí vyhledat ReiKi mistra, který mu předá potřebné znalosti a provede 

zasvěcení. Zasvěcením se myslí zprůchodnění energetických kanálů adepta a předání 

schopnosti přijímat energii ReiKi z universa. To většinou probíhá formou tradičního rituálu a 

meditace, není to však podmínkou. Tímto způsobem může adept dosáhnout celkem tří stupňů 

zasvěcení, které prohlubují jeho potenciál. Jednotlivým zasvěcením se říká iniciace, 

podrobněji se jimi budeme zabývat později.

Člověk zasvěcený do ReiKi může tuto energii směřovat na jiné osoby. Děje se tak 

přiložením rukou na tělo někoho jiného, u vyšších stupňů zasvěcení lze dokonce posílat ReiKi 

na dálku. Podmínkou takového přenosu je však vždy souhlas příjemce. Jestliže příjemce 

s přenosem nesouhlasí, byť jen podvědomě, energie nemůže začít proudit.

Pokud jde o samotné léčení, existuje mnoho publikací, popisující kam v konkrétních 

případech přiložit ruce, skutečná povaha ReiKi je však taková, že by to mělo být jedno. 

Mnoho mistrů ReiKi tvrdí, že tato energie má svou vlastní inteligenci a sama se směřuje tam, 

kde jí je zapotřebí.

Součástí systému ReiKi jsou také různé symboly a mantry. Ty lze považovat za jakési 

nástroje, jimiž lze energii zesilovat, usměrňovat, či specifikovat její účel. Působení energie 

pak může být efektivnější ve smyslu našeho očekávání. Lze samozřejmě pracovat i bez 

symbolů, neboť ReiKi se samo programuje přesně tak, jak je to v daný moment potřebné. 

Používání konkrétních symbolů je podmíněno jejich iniciací, samotná znalost symbolu či 
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mantry nestačí. Je-li však daný symbol iniciován, stačí k použití jeho vizualizace a pronesení 

příslušné mantry.

* V této podkapitole jsem čerpal z internetového zdroje: ReiKi léčení – princip, symboly 

a jejich význam, zkušenosti [online], Životní energie, 23. 4. 2007. 

4.5. Životní pravidla ReiKi

Kromě „oživení“ metody ReiKi se Mikao Usui zasloužil také o vytvoření několika 

doporučení, jimiž by se lidé manipulující s energií ReiKi měli řídit. Učinil tak poté, co jej 

zklamaly nestálé výsledky jeho práce, kdy se někteří dříve vyléčení pacienti po čase vraceli se 

stejnými obtížemi. Usui byl přesvědčen, že tyto obtíže pramení ze špatného smýšlení a 

chování, proto nastoupil novou duchovní „pouť“ na jejímž konci mu měla být odhalena 

následující životní doporučení:

 Právě dnes v sobě utiším všechnu zlobu.

 Právě dnes zapomenu na všechna trápení.

 Právě dnes budu svou práci dělat poctivě.

 Právě dnes budu laskavý ke všem bytostem.

 Právě dnes si připomenu, kolik milosti se mi dostalo.

Vypsaná doporučení by měla být chápána opravdu jako doporučení a nikoliv jako 

dogmata.

* V této podkapitole jsem čerpal z následujících zdrojů:  Bronislav Kozák, Pět životních 

pravidel ReiKi [online], 21. 1. 2007; Historie ReiKi, MIkao Usuim a jeho příběh [online], 

Životní energie, 20. 1. 2007. 
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4.6. Stupně ReiKi

ReiKi se podle úrovně zasvěcení dělí na několik stupňů. Tradiční pojetí Usui ReiKi 

má 3 stupně. V netradičních systémech se třetí stupeň dělí na další dva – mistrovský a 

učitelský. Některé odnože ReiKi však mohou mít stupňů i mnohem více.

ReiKi I: První iniciací ReiKi dochází k propojení člověka s neomezeným zdrojem 

životní energie Ki. Energie stimuluje a prohlubuje schopnost adepta být jejím kanálem. Aura 

a celé tělo je zásobeno nezvykle větším množstvím energie Ki, což vyvolává příjemné pocity. 

Pročišťují se čakry a harmonizují energetické toky. V důsledku těchto změn může adept cítit 

mravenčení, horkost, může mít živé a intenzivní sny, běžné jsou ale i symptomy detoxikace 

projevující se zvýšeným močením, průjmy či falešnou chřipkou. Adaptace na tyto změny trvá 

tři až čtyři týdny. V tomto období může docházet k samovolnému uvolňování energie. 

Typickým projevem je pálení rukou ustupující po použití léčení na sobě či jiné osobě, které 

kumulující se energii vyrovnává. Lidé, kteří projdou zasvěcením do prvního stupně ReiKi, 

zaznamenávají zlepšení zdravotního stavu, posílení imunity a nárůst pozitivního myšlení.

Léčitel s prvním stupněm ReiKi je schopen léčit sebe i jiné osoby. Léčit však může jen 

přímým dotykem. Tento způsob se označuje jako kontaktní léčba a spouští se zcela 

automaticky po přiložení dlaní na tělo. Vědomě se zde nevyužívá žádných symbolů ani 

manter. 

ReiKi II: Druhá iniciace ReiKi citelně prohlubuje léčitelův potenciál. Zvyšuje se 

množství energie, kterou léčitel přijímá. Dochází k emocionální, mentální i karmické léčbě 

adepta. Po iniciaci se často vynořují na povrch staré nevyřešené situace, prožitky a emoce, 

aby mohly být uzavřeny a vyléčeny. Adaptace na druhý stupeň ReiKi může trvat až šest 

měsíců. Toto období nemusí být zcela příjemné, ale přesto jde o pozitivní a nutný proces.

Kontaktní léčba druhým stupněm ReiKi je oproti předchozí úrovni intenzivnější. 

Tento stupeň zároveň umožňuje léčbu na dálku, tedy léčbu osob, které nejsou fyzicky 

přítomny. Jsou již zavedeny také tři základní symboly, kterých léčitel vědomě používá a je 

také schopen proudící energii směřovat. Léčitel může kromě fyzických obtíží napravovat také 

psychické a emocionální problémy.
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ReiKi III: Třetí iniciace ReiKi pečetí úplné spojení s neomezeným zdrojem životní 

energie Ki. Představuje duchovní jednotu s universem. Naladění na tento stupeň spouští 

spirituální léčbu a kultivaci. Vyžaduje úplné zvládnutí umění ReiKi a je proto nazýván 

stupněm mistrovským. Energie na této úrovni má být čistou radostí. Schopnost léčit se 

zvyšuje a její pravidelné praktikování dále prohlubuje léčitelův potenciál. Mistrovský stupeň 

ReiKi rozšiřuje esoterické znalosti dalších symbolů (včetně mistrovského) a propůjčuje 

schopnost provádět iniciace ReiKi dalším osobám. Tento stupeň zasvěcení je doporučován jen 

vybraným jedincům, kteří se rozhodnou přijmout ReiKi jako nedílnou součást svého života a 

chtějí tomuto umění učit ostatní. 

* V této podkapitole jsem čerpal z internetového zdroje:  Bronislav Kozák, 3 stupně 

ReiKi – základní rysy využití symbolů [online], 26. 2. 2007. 

4.7. Druhy ReiKi

Dle mnohých zdrojů existuje nejméně deset druhů ReiKi, které se z původního Usui 

ReiKi rozvinuly. Zástupci těchto odnoží jsou přesvědčeni, že právě jejich systém je ten 

nejefektivnější, většinou se ale liší jen v použitých symbolech a mírně odlišném přístupu. 

Panuje obecný názor, že tyto odnože jsou pouhou snahou o komerční zneužití původní 

metody. Tuto domněnku však nelze jednoznačně potvrdit. Novodobými druhy ReiKi jsou: 

Rainbow ReiKi, Karuna ReiKi, Seichim ReiKi, Kundalini ReiKi, Elemental ReiKi, Imara 

ReiKi, Angel Ray ReiKi, Essential ReiKi, Golden Age ReiKi, Emerald ReiKi a další. (ReiKi 

léčení – princip, symboly a jejich význam, zkušenosti [online], Životní energie, 23. 4. 2007)

4.8. ReiKi vědecky

Jak již bylo řečeno v úvodu, energie ReiKi je z pohledu vědy takřka neuchopitelná. I 

přes značnou vyspělost dnešních technologií, neexistuje žádná metoda, která by uměla 

existenci této energie jednoznačně prokázat. V minulosti bylo provedeno nejméně 205 

klinických studií, které však vždy nesly známky metodologického pochybení, nejčastěji pak 

malý rozsah vzorku, či nevhodný návrh provedení klinické studie. Ačkoliv je u takovýchto 

pochybení vcelku vysoká pravděpodobnost nadhodnocení výsledků, ze závěrů jednotlivých 
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prací vyplývá, že podpůrné terapie ReiKi zkracují dobu léčby různých nemocí a urychlují 

proces hojení rozličných zranění a chirurgických zákroků. Sami ReiKi terapeuti uvádějí často 

neuvěřitelné výsledky své práce, na příkladech zázračně uzdravených pacientů, kterým 

konvenční medicína nedávala příliš mnoho nadějí. Zároveň však připouštějí, že energie ReiKi 

není všemocná a její terapie doporučují pouze jako doplněk konvenční medicíny a nikoliv 

jako její náhražku.

Co se však během terapií odehrává? Tuto otázku se v osmdesátých letech 20. století 

pokoušeli objasnit dva nezávislí vědci: Robert Becker a John Zimmerman. Zjistili, že křivky 

mozkových vln předávajícího i přijímajícího se během terapií synchronizují ve stavu alfa. 

Tento stav je typický pro hlubokou relaxaci či meditaci. Zároveň se ukázalo, že 

biomagnetické pole terapeutových rukou se 1000x zvětší a tepová frekvence se sjednotí 

s elektromagnetickým polem země známým jako Schumanova resonance.

Roku 1990 John Zimmerman zaměřil svůj výzkum na zkoumání pulsace 

biomagnetického pole, které při terapiích ReiKi obklopuje léčitelovy ruce. Ukázalo se, že 

pulsy nabývají stejných frekvencí jako mozkové vlny terapeuta a oscilují mezi hodnotami 0,3 

Hz a 30 Hz. Nejvyšší koncentrace pulsů je pak v rozmezí 7 a 8 Hz. K obdobným závěrům 

dospěl o dva roky později i japonský vědec Seto. Nezávislý lékařský výzkum poté odhalil, že 

stejný rozsah frekvencí stimuluje v těle léčivé procesy. Dnes těchto poznatků využívají mnohé 

fyzioterapeutické přístroje.

* V této podkapitole jsem čerpal z následujících internetových zdrojů: ReiKi [online], 

Wikipedie, 30. 5. 2011; Jan Kalabza, Věda za ReiKi, aneb co se děje při terapii [online], 10. 

3. 2008.
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5. Výzkum

5.1. Cíle výzkumu a určení tzv. vědecké otázky

Cíle výzkumu: Cílem tohoto výzkumu bylo ověřit, zda terapie pomocí energie ReiKi 

může ovlivnit sportovní výkonnost a zda je tudíž smysluplné uvažovat o jejím zařazení 

do sportovní přípravy sportovců.

Otázky výzkumu:

 Je možné, aby sportovec prostřednictvím energie ReiKi cíleně ovlivnil svůj 

sportovní výkon? Jestliže ano, pak s jakým efektem?

 Dala by se tato metoda účinně využít ve sportovní přípravě?

Původní hypotéza výzkumu:

 Sportovec pomocí terapií ReiKi může cíleně zlepšit svůj výkon, efekt je však 

v krátkém časovém horizontu nevýrazný.

 Zkoumaná metoda je smysluplně využitelná ve většině sportovních odvětví, 

její efekt se zvyšuje spolu s praxí a zkušenostmi s jejím využíváním.

Metoda: Výzkum probíhal formou případových studií s využitím několika párů 

jednovaječných dvojčat. Základní myšlenka spočívala v zařazení vždy jednoho ze sourozenců 

do programu pravidelných terapií ReiKi. Dvojčata přitom vykonávala stejný sport, v němž 

byla sledována jejich výkonnost.

K získání komplexnějšího pohledu byli do výzkumu zařazeni i běžní sportovci. Ti 

opakovaně před svým tréninkem absolvovali fingované či reálné ReiKi terapie, jejichž vliv 

hodnotili ve zpětné vazbě formou připravených dotazníků.

Hlediska: Je velmi problematické prokázat, zda zkoumaná metoda má skutečný vliv 

na lidský organismus či nikoliv. Z fyziologického hlediska mohou být případné změny 

nepatrné nebo vůbec žádné a není ani vyloučeno, že neexistuje přístroj (metoda), jíž by se tato 

domněnka dala spolehlivě potvrdit či vyvrátit. 
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Z hlediska psychologie mohou být následky naopak velmi zásadní. Metoda, kterou 

zkoumáme, bývá svou alternativní povahou vcelku působivá a může v zúčastněném jedinci 

zanechat silný zážitek. Psychika jako významný faktor ovlivňující výkonnost pak může 

způsobit mnohé.

Důležité je též hledisko duchovní. Je třeba přiznat, že zvolené téma se chtě nechtě 

dotýká esoteriky. V historii bývaly podobné praktiky tvrdě pronásledovány většinou 

tradičních náboženství. Dnes jsme schopni mnohé ze zmiňovaných praktik alespoň částečně 

osvětlit kvantovou fyzikou, přesto však duchovní hledisko celé věci zůstává těžko 

uchopitelné.

Opomeneme-li výše uvedená hlediska, stále zůstane mnoho skrytých faktorů, které na 

sportovní výkon mohou, ale i nemusí, mít svůj vliv. Pohybujeme se v oblasti, pro kterou věda 

nemá exaktní výklad, a proto ještě neumíme veškeré faktory jednoznačně vymezit. Z těchto i 

dalších důvodů byl výzkum zaměřen převážně na osobní zkušenost testovaných sportovců. 

Využíval však také placebo efektu, a samozřejmě porovnával výkonnost jednovaječných 

dvojčat.

5.2. Výzkumné metody a postup řešení

V této podkapitole je stručně popsán charakter provedeného výzkumu. Dále se zde 

věnuji jednotlivým dílčím aspektům celé studie.

Charakteristika výzkumného plánu: Výzkum probíhal na dvou úrovních. První byla 

zaměřena pouze na ověření hypotézy. Tedy zda mají terapie ReiKi pozitivní vliv na sportovní 

výkon. Odpověď na tuto otázku jsem hledal porovnáváním pokroků tří párů jednovaječných 

dvojčat v různých sportovních disciplínách. Dvojčata trénovala za stejných podmínek, avšak 

při ovlivnění vždy jednoho ze sourozenců zkoumanou metodou.

Druhá úroveň výzkumu analyzovala individuální zkušenosti a dojmy dobrovolných 

sportovců s terapiemi ReiKi. Testování probíhalo formou fingovaných či reálných terapií, 

navazující tréninkové jednotky a zpětné vazby (formou dotazníku). Výzkumu se zúčastnilo 10 

náhodně vybraných dobrovolníků z různých sportovních odvětví.
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Výzkumný soubor: Na výzkumu se podílelo 10 ReiKi terapeutů a zúčastnily se jej 3 

páry jednovaječných dvojčat a 10 dobrovolníků z řad sportovců ve věku 17-27 let různého 

pohlaví a sportovního zaměření. Projekt dokončily 2 páry dvojčat a 7 dobrovolníků sportovců 

pod vedením 8 terapeutů. Příčinnou přerušení spolupráce probandů či terapeutů na projektu 

byl některý z následujících důvodů: časová náročnost, neshody s terapeutem, ztráta zájmu 

probanda či terapeuta a v jednom případě bohužel i utonutí probanda.

Měřící proměnné a použité techniky:

U jednovaječných dvojčat bylo sledováno:

1) Měřitelný výkon na konci každé tréninkové lekce.

2) Pokroky v technickém provedení daného sportu (posuzováno kompetentním 

lektorem).

U sportovců dobrovolníků bylo sledováno:

1) Pocity a subjektivní vnímaní aktuální kondice a chuti trénovat před terapií ReiKi. 

(Pěti bodové stupnice s vysvětlivkami pro určení únavy, kondice, atd.) 

2) Pocity prožívané sportovcem během terapie ReiKi.

3) Změny v individuálním vnímání vlastní kondice a chuti trénovat po ukončení 

terapie až do nadcházející tréninkové jednotky.

4) Veškeré změny pociťované testovaným sportovcem během standardní tréninkové 

jednotky, které se vymykají normálu (např. zvýšení/snížení úspěšnosti, kondice, 

náročnosti, soustředění).

5) Změny ve standardním vnímání únavy po tréninkové jednotce.

6) Celkový dojem nestranného pozorovatele.

Veškerá data byla získávána přímým měřením a pozorováním nebo na základě 

informací, získaných z probandy vyplněných dotazníků. Probandi odpovídali na cíleně mířené 

otázky, byli však vyzýváni i k zaznamenání postřehů přesahující rámec dotazníku. 
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Mezi jednotlivými výpověďmi jsem hledal shody a souvislosti. Zaměřoval jsem se na 

pocity úzce související s výkonem (např. únava, náročnost, soustředění, přesnost). Prioritní 

proměnou byl tudíž pocit únavy a pociťovaná kondice. Velký zřetel jsem však přikládal také 

koncentraci a pociťované náročnosti.

Slabým článkem studie je bezesporu reálná výpovědní hodnota získaných dat. 

Vzhledem k tomu, že některá data byla získávána pouze z výpovědí o individuálním cítění 

různých faktorů (únava, kondice, atd.), mohou být tyto výpovědi zkreslené. Tyto nedostatky 

jsem se pokusil eliminovat následujícími postupy a opatřeními.

Prvním opatřením bylo zařazení jednovaječných dvojčat do výzkumu a exaktní měření 

jejich výsledků (viz první úroveň výzkumu). Výpovědní hodnota těchto dat by tedy měla být 

jednoznačná.

Pro zpřesnění hodnot týkajících se individuálního vnímání různých faktorů (únava, 

kondice, atd.) byli probandi formou jednoduchého manuálu poučeni, jak tyto faktory určovat.

Dále bylo využito placebo-efektu, kdy probandi na druhé úrovni výzkumu absolvovali 

testování vícekrát, avšak bez vědomí skutečnosti, že některé pokusy byly jen fingované. 

Předpoklad přitom zněl, že má-li se potvrdit stanovená hypotéza, pak při závěrečné analýze 

musí být fingované pokusy odlišitelné od ostatních.

Poslední opatření se týkalo hodnocení výsledků. Při něm bylo využito dvou postupů, 

z nichž jeden vyřazoval u každého probanda dvě „nejhorší“ a dvě „nejlepší“ zpětné vazby. 

Oba postupy však dospěly ke stejným závěrům.

Organizace a průběh výzkumu: Každý z probandů obdržel při zahájení spolupráce 

základní informace týkající se výzkumu a byl seznámen s hlavními cíly. Na základě 

předloženého tréninkového plánu pak byly vybrány vhodné termíny k testování. Ve 

stanovených termínech se pak probandi pravidelně zúčastňovali terapií ReiKi (cca 10 terapií + 

1 fingovaná terapie) a s doporučeným časovým odstupem absolvovali vlastní sportovní 

trénink. Tyto tréninkové jednotky musely být zcela standardní, aby konečná zpětná vazba 

byla co nejobjektivnější. Dílčí části každého testovacího bloku probíhaly v následujícím 

pořadí.
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Běžní sportovci (2. úroveň výzkumu):

1) Vyplnění 1. části dotazníku, mapující „vstupní“ pocity.

2) Terapie ReiKi

3) Vyplnění 2. části dotazníku týkající se bezprostředních dojmů z absolvované 

terapie.

4) Relaxace (terapeutem doporučený klid před výkonem) a vyplnění 3. části 

dotazníku zaměřeného na individuální vnímání vlastní kondice před výkonem.

5) Standardní tréninková jednotka

6) Vyplnění 4. části dotazníku hodnotící kvalitu a úspěšnost absolvované tréninkové 

jednotky.

Jednovaječná dvojčata (1. úroveň výzkumu):

1) Terapie ReiKi

2) Relaxace (terapeutem doporučený klid před výkonem)

3) Standardní tréninková jednotka

4) Záznam sportovních výsledků

Analýza dat: Veškeré získané údaje byly elektronicky zpracovány a zálohovány

v rozhraní programů Microsoft Excel a Microsoft Word. Data dvojčat a ostatních sportovců 

byla zpracovávána odděleně. 

Data „řadových“ sportovců byla zanesena do přehledných tabulek. Vývoj hodnot, 

jejichž proměnlivost byla cíleně mapována v průběhu jednotlivých testů, byl znázorněn 

pomocí grafů. Dle charakteru vzniklých křivek pak byly stanoveny předběžné závěry. Širší 

závěry byly odvozeny z porovnávání grafů reprezentujících záznamy z jednotlivých terapií se 

zbylými. Byly též vypočteny průměrné hodnoty, které by měly nejblíže charakterizovat vliv 

terapie ReiKi na sledované faktory. S těmito průměrnými hodnotami byly mimo jiné 

srovnávány výsledky fingovaných terapií. Přes veškerou snahu o objektivnost bylo však nutné 

použít i individuální přístup, jelikož jsem při hodnocení zpětných vazeb často narážel na 

různé a subjektivní reakce jednotlivých probandů na účinky zkoumané metody.
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Fingované testy využívající placebo-efektu byly hodnoceny zvlášť. Byla jim 

vyhrazena zvláštní tabulka i graf. Předpoklad byl následující: v případě potvrzení hypotézy 

měl mít tento graf znatelně odlišný charakter od grafů odrážejících výsledky skutečných 

terapií. Zmiňovaná shoda byla dokonce procentuálně vyčíslena. Stejné srovnání proběhlo i 

s průměrnými hodnotami, které byly vypočteny ze všech zaznamenaných terapií. 

Připomínám, že cílem všech do této chvíle popsaných postupů bylo pouze zmapovat 

pole působení zkoumané metody a nastínit, případně dokreslit výsledky výzkumu 

s jednovaječnými dvojčaty a nikoliv potvrdit či vyvrátit v úvodu stanovenou hypotézu.

Konečný závěr ohledně stanovené hypotézy byl postaven na základě srovnávání

sportovních výkonů jednovaječných dvojčat. Porovnávány byly pokroky ve společných 

sportovních disciplínách. Při potvrzení hypotézy měly zaznamenané údaje vypovídat o 

pozorovatelně vyšším technickém i výkonnostním pokroku všech dvojčat, která byla 

ovlivněna testovanou metodou před svými sourozenci.  V opačném případě se měla metoda 

ukázat jako neprůkazná nebo alespoň neprůkaznou v podmínkách tohoto testování.

5.3. Obhajoba použitých metod výzkumu

První úroveň výzkumu: První úroveň výzkumu byla zaměřena na porovnávání 

sportovní výkonnosti jednovaječných dvojčat. Dvojčata trénovala za stejných podmínek, 

avšak při ovlivnění vždy jednoho ze sourozenců terapií ReiKi. Úvaha byla následující: Má-li 

libovolná metoda pozitivní vliv na sportovní výkonnost, pak by sportovec, jenž této terapie 

využívá, měl zaznamenat vyšší pokrok nežli identický sportovec, který terapie nevyužívá.

Aby byla úvaha použitelná, je třeba zjistit, zda jsou jednovaječná dvojčata vhodnými 

identickými sportovci.

Zaměříme-li se na sportovní výkon, který u dvojčat porovnáváme, pak lze říci 

následující: Sportovní výkon je výsledkem dlouhodobé adaptace, do nějž se promítají vrozené 

dispozice, vliv sociálního prostředí a samozřejmě vliv tréninku (Perič, 2007, str. 3). Z tohoto 

pohledu by jednovaječná dvojčata měla být vhodnými kandidáty. Mají stejnou genetickou 

výbavu a tudíž shodné vrozené dispozice. Pokud sourozenci vyrůstají spolu, pak je ovlivňuje i 

stejné sociální prostředí. Jestliže navíc vykonávají stejné sporty v identických podmínkách, 

pak by měl být totožný i vliv tréninku. 
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Z širšího pohledu úplné shody mezi jednovaječnými dvojčaty je řešená otázka 

mnohem složitější. Přestože je zdokumentováno mnoho případů, kdy odděleně vyrůstající 

jednovaječná dvojčata, podnikala v krizových životních situacích shodná rozhodnutí, 

prodělávala v téže době stejná onemocnění, volila si podobné životní partnery nebo se živila 

stejným zaměstnáním, existuje také mnoho případů, kdy společně vyrůstající jednovaječná 

dvojčata vykazovala v dospělosti překvapivě mnoho odlišných znaků. Základním činitelem je 

v tomto ohledu vliv prostředí a obecně platí, že množství odlišných znaků roste spolu 

s narůstajícím věkem.

Jelikož se této úrovně výzkumu zúčastnily pouze mladé páry jednovaječných dvojčat 

(17 a 24 let), které navíc vyrůstaly v překvapivě identických podmínkách, domnívám se, že 

zvolená metoda výzkumu byla zcela opodstatněná.

* V rozboru tohoto tématu jsem čerpal zejména z těchto zdrojů: PAZDERA, J. 

Jednovaječná dvojčata se geneticky vyvíjí odlišně [online], 2005; POLÁK, V. Jsou 

jednovaječná dvojčata opravdu stejná? [online], 2003; Dvojčata [online], [cit. 2011-07-21].

Druhá úroveň výzkumu: Druhá úroveň výzkumu byla zaměřena na individuální 

zkušenosti a dojmy dobrovolných sportovců s terapiemi ReiKi. Z hlediska kvality výzkumu 

by bylo třeba daleko většího počtu probandů, než se podařilo pro tuto studii získat. Bohužel 

v podmínkách dobrovolné bezplatné spolupráce je navýšení počtu probandů na uspokojivou 

úroveň (cca stovka probandů) zhola nemožné. Stejný problém nalezneme na straně terapeutů. 

Zde navíc vyvstává otázka kompetentnosti. Tedy zda vybraní terapeuti skutečně ovládají své 

„řemeslo“ a zda tedy každý proband dostává srovnatelnou „péči“. V ideálním případě by 

všechny probandy měl ošetřovat jediný kompetentní terapeut. Bohužel i tento přístup je 

v podmínkách této práce neuskutečnitelný. Přesto považuji zvolenou metodu za vhodnou a 

dostačující pro dokreslení výsledků studie s jednovaječnými dvojčaty.
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5.4. Získaná data a jejich rozbor

Tato podkapitola je věnována faktickým údajům, které byly během výzkumu 

sesbírány. V názorných tabulkách či grafech jsou zde zaznamenány výsledky a zpětné vazby 

všech probandů, kteří se výzkumu zúčastnili a řádně jej dokončili. Data jsou zde zároveň 

analyzována a vyhodnocována. Nechybějí ani dílčí a širší závěry. Konečný závěr je stanoven 

v poslední kapitole.

5.4.1. První úroveň výzkumu

Údaje v této části zachycují sportovní výkony dvou párů jednovaječných dvojčat. 

Zmíněné výkony byly měřeny během výzkumu, kdy jeden sourozenec z každého páru byl pod 

trvalým vlivem terapií ReiKi. Předpokladem této studie bylo, že právě tito sourozenci budou 

dosahovat ve společné sportovní disciplíně vyšších pokroků, nežli jejich jednovaječná 

dvojčata. Vybraní sourozenci absolvovali v rozmezí necelých 3 měsíců celkem deset terapií a 

po každé z nich měřený trénink (již spolu se svým dvojčetem). Výsledky z těchto tréninků a 

jejich rozbor jsou uvedeny níže.

První pár jednovaječných dvojčat: Prvním párem jednovaječných dvojčat byli 

sedmnáctiletí bratři Filip a Robin. Jejich sportovním zaměřením je plavání, kterému se oba 

věnují dva roky. Oba chlapci si jsou k nerozeznání podobní a od narození vedou takřka 

identický život. Navštěvovali vždy stejné školy a zájmové kroužky. Mají stejné záliby a ve 

škole téměř identické známky. Ve sportovních disciplínách vždy podávali obdobné výkony. 

Mají dokonce stejný hlas a stejný atypický způsob řeči.

Bratři přistupovali k výzkumu zodpovědně, s velkým nadšením a plnili jej dle plánu. 

Během testování nenastali žádné závažnější okolnosti, které by mohli ovlivnit výsledky 

výzkumu či sourozence samotné.

Na následující straně jsou v tabulce 2 uvedeny časy, kterých bratři dosahovali 

v plaveckých disciplínách kraul a prsa na vzdálenost 50m. K měření docházelo vždy na 

začátku tréninku po krátkém rozplavání.
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Změřené výkony prvního páru j. dvojčat

Číslo tréninku Kraul 50m Prsa 50m

Filip (ReiKi) Robin Filip (ReiKi) Robin

1 48s 52s 50s 50s
2 49s 52s 58s 58s

3 42s 47s 56s 55s

4 44s 48s 56s 53s

5 45s 48s 59s 60s

6 47s 49s 54s 56s

7 38s 45s 54s 54s

8 45s 47s 55s 56s

9 44s 48s 54s 56s

10 44s 48s 54s 56s

Tabulka 2

Grafické znázornění obsahu předchozí tabulky (tabulka 2) poskytují níže uvedené 

grafy 1 a 2.

Graf 1

Z grafu 1 je zjevné, že v kraulové disciplíně podával stabilně lepší výsledky Filip, tedy 

dvojče, které bylo pod vlivem terapií ReiKi. Je však třeba dodat, že zásluha terapií je v tomto 

ohledu minimální, neboť Filip svého bratra na této trati porážel pravidelně již dříve. Zajímavý 

je však shodný charakter obou křivek. Svědčí totiž o další pozoruhodné podobnosti obou 

bratrů, neboť tendence v nárůstu a poklesu kondice je u obou bratrů takřka vždy stejná. 
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Graf 2

Na grafu 2 je vidět, že výkonnost obou bratrů v plaveckém způsobu prsa je zhruba 

shodná. Opět zde můžeme zaznamenat podobný charakter obou křivek, o němž jsem mluvil u 

předchozího grafu.

Aby bylo možné posoudit vliv terapií na sportovní výkon, je třeba porovnat pokrok, 

jehož bratři během výzkumu dosáhli. Má-li terapie ReiKi pozitivní vliv na sportovní 

výkonnost, pak by sportovec, jenž této terapie využívá, měl zaznamenat vyšší pokrok nežli 

sportovec, který terapie nevyužívá. Pokrok určíme tak, že od naměřených výsledků obou 

bratrů odečteme čas, jehož standardně dosahovali na téže trati před zahájením výzkumu. Tyto 

časy měly následující hodnoty: Filip kraul: 45s, prsa: 55s; Robin kraul: 55s, prsa 56s. Pro 

Snazší porovnání pokroku byly vypočtené hodnoty zaneseny do následujících grafů 3 a 4.

Graf 3
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Graf 4

Z rozboru grafů 3 a 4 vyplývá, že terapie ReiKi neměly prokazatelný pozitivní vliv na 

Filipovy výkony. Pokud by tomu tak bylo, musela by být jeho modrá křivka z větší části 

situována pod křivkou červenou (v lepším případě i pod úrovní nuly). Tento jev nenastal u 

žádného z grafů. Z grafů lze dále vyvodit, že Filip měl zejména u kraulu výraznější 

výkonnostní výkyvy, nežli jeho bratr a to v pozitivním i negativním smyslu. Zda tomu tak 

bylo v důsledku terapií ReiKi, je otázkou.  

Trenér dvojčat vypověděl, že kromě zvýšeného zájmu nezaznamenal u žádného 

z bratrů během výzkumu výraznější změny. Zároveň však přiznal, že ve skupině, ve které 

bratry trénuje, se změny menšího rázu snadno přehlédnou. Technický pokrok byl u obou 

bratrů spíše malý.

Druhý pár jednovaječných dvojčat: Druhým párem jednovaječných dvojčat byly 

čtyřiadvacetileté sestry Katka a Karolína. Jejich sportovním zaměřením je běh, kterému se 

rekreačně věnují několik let. Obě dívky si jsou velmi podobné, ale každá se jinak upravuje, 

tudíž je lze snadno rozeznat. Stejně jako Filip a Robin vedou velmi podobný život. Vždy 

navštěvovaly stejné školy a vybíraly si stejné zájmové kroužky. Dnes studují dokonce stejný 

obor na stejné vysoké škole. Sestry měly vždy stejná vysvědčení a velmi podobnou sportovní 

výkonnost. Přesto lze při rozhovoru s oběma sestrami pochytit nepatrné odlišnosti v 

uvažování. Předpokládám, že se tyto jemné rozdíly vyrýsovaly vlivem narůstající 

samostatnosti, která přirozeně souvisí s jejich věkem.
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Přístup sester k výzkumu byl dobrý, ačkoliv docházelo k občasným časovým 

prodlevám oproti stanovenému plánu. Během testování nenastaly žádné závažnější okolnosti, 

které by mohly ovlivnit výsledky výzkumu či sestry samotné. 

V následující tabulce 3 jsou uvedeny časy, kterých sestry dosahovaly v běhu na 

vzdálenost 400m. K měření docházelo vždy po krátkém rozběhání na začátku tréninku.

Změřené výkony druhého páru j. dvojčat

Číslo tréninku Běh 400m

Katka (ReiKi) Karolína

1 75,1 73,91

2 76,48 75,11

3 73,22 74,38

4 72,03 74,07

5 73,15 73,02

6 76 74,79

7 74,18 72,3

8 71,2 73,51

9 73,72 75,26

10 73,06 72,35
Tabulka 3

Grafické znázornění obsahu předchozí tabulky (tabulka 3) poskytuje níže uvedený 

graf 5.

Graf 5

Z grafu 5 je vidět, že výkonnost obou sester v běhu na 400m je srovnatelná. Zajímavé 

je, že ačkoliv Katka vstupovala do výzkumu s mírně horšími výsledky, dosáhla během testů 

dvou nejlepších časů.
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Výkonnostní pokrok Katky a Karolíny za dobu testování byl stanovován stejným 

způsobem jako u předchozího páru dvojčat. Jak již bylo řečeno, určení těchto hodnot je 

podstatné pro posouzení vlivu terapií ReiKi na sportovní výkonnost. Zjištěné pokroky byly 

zaneseny do grafu 6. Při určování pokroku se vycházelo z výkonů, kterých sestry standardně 

dosahovaly před zahájením výzkumu (běh 400m: Katka 75s, Karolína 74s).

Graf 6

Uspořádání křivek grafu 6 částečně odpovídá předpokladu, že by terapie mohly mít 

pozitivní vliv na sportovní výkon, výsledek však není zcela přesvědčivý. Větší část modré 

křivky (zastupující Katku s terapií ReiKi), je „správně“ položena pod červenou křivkou a 

dokonce i pod úrovní nuly, bohužel některé úseky červenou křivku naopak převyšují. Pokud 

zohledníme i povahu sportovní disciplíny a zaznamenané výkyvy mezi jednotlivými výkony, 

je pozitivní vliv terapie spíše neprůkazný. Zajímavé je, že obdobně jako u předchozího páru 

dvojčat zaznamenáváme větší výkonnostní výkyv u sourozence ovlivněného terapií. Toto 

zjištění vyvolává několik otázek, které však v rámci tohoto výzkumu není možno zodpovědět.

Technika běhu se v průběhu testů nijak nezměnila. Dokonce i namátkou měřená 

tepová frekvence, byla dle výpovědi sester stále obdobně vysoká. 

Shrnutí: První etapa výzkumu neprokázala přímý pozitivní vliv terapie Reiki na 

sportovní výkonnost sledovaných dvojčat. Byly zaznamenány vyšší výkonnostní výkyvy u 

sourozenců, kteří byli pod vlivem terapie, nelze však vyloučit, že nešlo o pouhou shodu 

náhod. Součástí výzkumu měl být i motivační test, jehož cílem bylo ověřit, zda mají dvojčata 

ve svých sportech stejnou motivaci. Vzhledem k povaze výsledků, byl však tento test 

bezpředmětný.
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5.4.2. Druhá úroveň výzkumu

Údaje v této části jsou rozděleny do dvou bloků. První blok zahrnuje stručně 

zpracované výsledky jednotlivých probandů. Ty jsou jakožto případové studie jednotlivě 

analyzovány a hodnoceny. V druhém bloku jsou pak dílčí výsledky zobecňovány pomocí 

průměrných hodnot a jejich interpretace. Zobecňovány jsou i některé výpovědi a pozorování, 

které se ukázaly být společné většímu počtu probandů.

Vzhledem k velkému množství získaných dat uvádím pro přehlednost v této 

podkapitole jen nejzákladnější a nejpodstatnější údaje. Kompletní data, jsou k nahlédnutí 

v příloze (přílohy 1-7) na konci práce. Jde o přehledný systém umožňující snazší orientací. 

Přesto podkapitola obsahuje některé části, které na první pohled mohou působit nepřesně či 

zmateně. Proto jsem v následujících několika odstavcích sestavil doporučený „návod“, jak se 

v datech orientovat a zejména jak interpretovat některé „složitější“ grafy.

První blok je rozdělen na zprávy jednotlivých probandů. Ti jsou řazeni podle věku a 

každý je zpracováván stejným systémem. Každá zpráva začíná hlavičkou, v níž jsou uvedeny 

základní informace o probandovi. Poté je stručně popsán průběh testování se zaměřením na 

případné nestandardní okolnosti.

Hlavní částí zprávy jsou grafy a jejich rozbory. Grafy zachycují vývoj prioritních 

proměnných během jednotlivých testů. Těmi jsou: pociťovaná fyzická únava, pociťovaná 

psychická únava a pociťovaná kondice. Každá z těchto proměnných má vlastní graf. Graf 

obsahuje vždy devět křivek reprezentující výsledky devíti terapií ReiKi. Kvůli množství 

křivek, jsou grafy co nejjednodušší, aby nebyla snižována jejich přehlednost. Ilustračním 

příkladem takového grafu, je na další straně uvedený graf 7. 

Grafy obsahují jen omezené množství číselných údajů, je tomu tak proto, že nás 

zajímá spíše charakter (průběh) jednotlivých křivek nežli konkrétní hodnoty.

Každá křivka je tvořena čtyřmi „opěrnými“ body. Ty představují momenty, v nichž 

proband zaznamenával míru pociťované únavy či kondice, tedy: před terapií, po terapii, před 

sportovním výkonem a po sportovním výkonu (u grafů pociťované kondice během výkonu). 

V grafech je lze rozlišit jako začátek křivky, první a druhý zlom křivky a konec křivky. 

Každou křivku bychom tedy mohli rozdělit na tři úseky: 1. úsek mapující vývoj sledovaného 
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jevu během terapie, 2. úsek mapující totéž během terapeutem doporučené pauzy a 3. úsek 

mapující stav během tréninkové jednotky.

Graf 7

Jedinou značenou osou těchto grafů je míra pociťované únavy či kondice. Tato osa 

nabývá hodnot od 0 do 5 u grafů psychické a fyzické únavy, případně hodnot od 50 do 100 u 

grafů pociťované kondice. Stupně únavy byly hodnoceny známkami 1 až 5, přičemž hodnota 

1 představovala minimální únavu a hodnota 5 nejvyšší možnou únavu. Míru pociťované 

kondice probandi vyjadřovali odpovídajícím procentem.

Dalším sledovaným jevem obsaženým v každé zprávě je shoda výsledků fingované 

terapie s řádnými terapiemi. Při vyjadřování této shody byly porovnávány grafy zastupující 

výsledky fingované terapie s grafy zastupujícími výsledky řádných terapií. Dle počtu úseků, 

v nichž měly tyto grafy stejný charakter, bylo stanoveno odpovídající procento shody.

Ve zprávách bylo sledováno ještě několik dalších jevů (koncentrace, vyšší úspěšnost a 

otevřené výpovědi probandů). Tato témata však nevyžadují zvláštní výklad a proto se zde jimi 

není nutné zabývat.

Druhý blok obsahující zobecněné výsledky a pozorování má příslušný výklad začleněn 

ve vlastním textu (případně vyplývá z již vyloženého). Další komentář tudíž není nutný.   
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Proband: S1 Pohlaví: muž Věk: 17 let Sport: triatlon

Proband S1 prošel devíti skutečnými a jednou fingovanou terapií. K výzkumu přistupoval 

zodpovědně a plnil jej dle plánu. Během testování nenastaly žádné závažnější okolnosti, které 

by mohly ovlivnit probanda ani jím získané výsledky.

Sledované proměnné:

Graf 8

Graf 8 zachycuje pravidelný pokles vnímané fyzické únavy bezprostředně po 

absolvované terapii. Ta poté zpravidla kolísá na snížené úrovni až do nadcházející tréninkové 

jednotky, během níž prudce roste i nad původní pociťovanou mez. Při posledních terapiích již 

k počátečnímu poklesu fyzické únavy nedochází.

Graf 9
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Graf 9 zachycuje takřka pravidelný pokles vnímání psychické únavy bezprostředně po 

absolvované terapii. Ta se poté vrací na původní úroveň a během tréninkové jednotky dále 

stoupá. V průběhu všech testů popsaný trend přetrvává a výrazněji se nemění.

Graf 10

Křivky grafu 10 vypovídají o bezprostředním nárůstu pociťované kondice po terapiích.

Poté však kondice klesá a jen výjimečně stagnuje nebo roste. Během tréninku se však kondice 

většinou ukazuje jako mnohem vyšší, než proband před výkonem zaznamenával. Tento jev se 

bohužel ukázal jako velmi typický pro fingované terapie. Je však také možné, že 

v odhadování vlastní kondice je proband ještě nezkušený.

Shoda výsledků fingované terapie s řádnými terapiemi činila u tohoto probanda 

56,79%. Vypočtená shoda byla v tomto případě nejvyšší mezi všemi probandy. V ostatních 

případech shoda nikdy nepřekročila hranici 50%.

Z devíti zpětných vazeb proband celkem 6x potvrdil, že byl během tréninku schopen 

vyšší koncentrace než obvykle. Úspěšnější si připadal pouze 2x. Z dotazníku dále plyne, že 

proband z terapií chodil vždy pozitivně naladěn a toto naladění zpravidla přetrvávalo až do 

nadcházejícího tréninku.

Proband dále vypověděl, že se po terapiích cítil méně unavený a koncentrovanější. Byl 

překvapen intenzitou tepla, které byla terapeutka schopna předat dotykem dlaní. Přiznává, že 

během terapií několikrát usnul. Jako jeden z mála probandů je přesvědčen, že mu terapie 

pomohla k lepším sportovním výkonům a že má terapie dlouhodobější účinek.
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Proband: S2 Pohlaví: žena Věk: 20 let Sport: gymnastika

Proband S2 prošel deseti skutečnými a jednou fingovanou terapií. Jedna terapie byla při 

analýze ignorována, kvůli ovlivnění výsledů špatným zdravotním stavem probanda. Jinak 

testování proběhlo úspěšně a dle plánu. 

Sledované proměnné:

Graf 11

Pokles vnímané fyzické únavy po absolvovaných terapiích zachycuje graf 11 velmi 

výjimečně. Z grafu spíše plyne, že terapie mají na probandovu fyzickou únavu minimální 

pozitivní vliv. Fyzická únava i později před výkonem nabývá spíše nahodilých hodnot a 

během tréninku logicky stoupá.

Graf 12
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Graf 12 zachycuje pravidelný pokles vnímané psychické únavy bezprostředně po 

absolvované terapii. Ta poté většinou setrvává na snížené úrovni a teprve během tréninkové 

jednotky vzrůstá k původním hodnotám. Výjimečně se psychická únava drží na snížených 

hodnotách i během tréninku a zcela výjimečně dokonce nadále klesá.

Graf 13

Křivky grafu 13 vypovídají o citelném růstu pociťované kondice po absolvovaných 

terapiích. Hodnoty pociťované kondice po terapii nadále rostou nebo zůstávají na zvýšených 

hodnotách. Pokles sledovaných hodnot je v grafu naprosto ojedinělý.

Shoda výsledků fingované terapie s řádnými terapiemi činila u tohoto probanda 

46,91%. Vypočtená shoda je v porovnání s ostatními probandy průměrná.

Z devíti zpětných vazeb proband celkem 4x potvrdil, že byl během tréninku schopen 

vyšší koncentrace než obvykle. Úspěšnější si připadal pouze 2x. Z dotazníku dále plyne, že 

proband z terapií chodil vždy příjemně pozitivně naladěn a toto naladění vždy přetrvávalo až 

do nadcházejícího tréninku.

Proband dále vypověděl, že se po terapiích cítil klidnější a otevřenější. Měl pozitivní 

myšlení a dobrou motivaci k tréninku. Všiml si, že na tréninku po terapiích lépe vychází 

s trenérem a trénink jej i více baví. Zmiňuje také překvapivé teplo z rukou terapeuta a 

zvýšenou citlivost některých míst těla na terapii. Citlivost se projevovala velmi slabou 

pulsující bolestí. Proband účinky terapie hodnotil vcelku pozitivně, avšak vliv na sportovní 

výkonnost odmítá.
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Proband: S3 Pohlaví: muž Věk: 24 let Sport: plavání

Proband S3 prošel devíti skutečnými a jednou fingovanou terapií. Testování bylo dvakrát 

ovlivněno zhoršeným zdravotním stavem. Při hodnocení byly tyto okolnosti zohledněny, 

samotné testy však nebyly ignorovány jako u předchozího probanda, neboť je možné, že tyto 

okolnosti nastaly v důsledku absolvovaných terapií. Testování jinak proběhlo dle plánu.

Sledované proměnné:

Graf 14

Z grafu 14 je zřejmé, že proband po většině terapií pociťoval stejnou fyzickou únavu 

jako před nimi.  Pokles či vzrůst únavy je ojedinělý. Stejný charakter pozorujeme i na zbylých 

úsecích grafu. Z rozboru plyne, že terapie mají na probandovu únavu minimální vliv.

Graf 15
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Graf 15 zachycuje téměř pravidelný pokles vnímané psychické únavy po absolvované 

terapii. Ta poté většinou dále klesá či setrvává na snížené úrovni. Stejný trend setrvává i 

během tréninkové jednotky. Během tréninku vzrůstá psychická únava jen ojediněle. Vliv 

terapie se v tomto ohledu zdá být pozitivní.

Graf 16

Graf 16 ilustruje jednoznačný vzestup pociťované kondice probanda po 

absolvovaných terapiích. Pociťovaná kondice narůstá až do tréninkové jednotky, kdy její 

hodnoty odpovídají posléze podanému výkonu.

Shoda výsledků fingované terapie s řádnými terapiemi činila u tohoto probanda 

39,51%. Vypočtená shoda je v porovnání s ostatními probandy nízká.

Z devíti zpětných vazeb proband celkem 5x potvrdil, že byl během tréninku schopen 

vyšší koncentrace než obvykle. Úspěšnější si připadal pouze 3x. Z dotazníku dále plyne, že 

kromě období zhoršeného zdravotního stavu proband z terapií chodil pozitivně naladěn. Toto 

naladění přetrvávalo i do nadcházejícího tréninku.

Proband dále vypověděl, že se po terapiích cítil více uvolněný, byl motivovanější a 

veselejší. Překvapilo jej intenzivní teplo z terapeutčiných rukou a také to, že terapeutka při 

první návštěvě odhalila jeho zdravotní „nedostatky“. Po třetí terapii se u probanda objevily

bolesti břicha, které, jak se ukázalo, způsoboval žlučníkový kámen. Terapeutka uvedla, že 

tyto obtíže mohly vyprovokovat terapie ReiKi, neboť by měly vést k očistění organismu. Po 

uklidnění zdravotního stavu vše probíhalo bez potíží. Proband je přesvědčen, že terapie měly 

velký vliv na jeho psychiku, o vlivu na samotný sportovní výkon však pochybuje.
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Proband: S4 Pohlaví: žena Věk: 24 let Sport: atletika

Proband S4 prošel devíti skutečnými a jednou fingovanou terapií. K výzkumu přistupoval 

zodpovědně a plnil jej dle plánu. Během dvou testů byl pod větším stresem (náročná zkouška 

a úmrtím v rodině). Tyto testy byly zohledněny při konečném hodnocení.

Sledované proměnné:

Graf 17

Graf 17 po terapiích zaznamenává většinou pozvolný pokles či setrvalý stav vnímané 

fyzické únavy. Ta se drží na podobných hodnotách až do tréninku. Neobvyklé je, že se 

výrazněji nemění ani během zátěže. Popsanému trendu nevyhovují tři křivky. Dvě z nich (2. a 

4. terapie) reprezentují dobu, kdy byl proband vystaven velkému stresu. 

Graf 18
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U grafu 18 psychická únava bezprostředně po terapiích klesá nebo zůstává stejná jako 

před nimi. S časovým odstupem pak často roste na původní mez a klesá až během tréninku. 

Ráz křivek narušují opět 2. a 4. terapie, které během testů zaznamenaly značný pokles únavy. 

Krom těchto výjimek hodnoty p. únavy spíše oscilují stále kolem stejných hodnot.

Graf 19

Graf pociťované kondice (graf 19) má podobný charakter jako předchozí grafy tohoto 

probanda. Zaznamenané hodnoty se pohybují kolem stejných hodnot a bohužel nemají 

podobný průběh. Nelze tedy říci, zda pociťovaná kondice vlivem terapií roste či klesá. 

Tomuto závěru se opět vymykají výsledky 2. a 4. terapie, kdy byl proband pod velkým 

stresem. V těchto případech pociťovaná kondice po terapii prudce rostla.

Shoda výsledků fingované terapie s řádnými terapiemi činila u tohoto probanda 

39,51%. Vypočtená shoda je v porovnání s ostatními probandy nízká.

Z devíti zpětných vazeb proband celkem 8x potvrdil, že byl během tréninku schopen 

vyšší koncentrace než obvykle. Úspěšnější si připadal 5x. Z dotazníku dále plyne, že proband 

z terapií chodil lépe naladěn. Toto naladění navíc často rostlo i během tréninku.

Proband dále vypověděl, že se po terapiích cítil více odpočatý a často měl lepší náladu. 

Překvapilo jej teplo, které pociťoval během celé terapie a také průběh několika tréninků, při 

nichž měl více energie, než původně pociťoval. Proband je toho názoru, že terapie působí 

velmi individuálně a v jeho případě ovlivňovaly více psychiku. K nárůstu výkonnosti 

nedocházelo. Možný vliv na výkonnost připouští pouze u vytrvalosti.
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Proband: S5 Pohlaví: muž Věk: 24 let Sport: tenis

Proband S5 prošel devíti skutečnými a jednou fingovanou terapií. K výzkumu přistupoval 

zodpovědně a plnil jej dle plánu. Během testování nenastali žádné závažnější okolnosti, které 

by mohly ovlivnit probanda ani jím získané výsledky.

Sledované proměnné:

Graf 20

Graf 20 po terapiích zaznamenává téměř pravidelný pokles vnímané fyzické únavy,

ojediněle zůstává únava stejná. Během klidu před tréninkem tyto hodnoty spíše stagnují nebo 

se zvyšují (často i na původní mez). V průběhu tréninku pak tradičně rostou či setrvávají na 

stejné úrovni. Z rozboru plyne, že terapie nemají na únavu výraznější či dlouhodobější vliv.

Graf 21
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U grafu 21 psychická únava po terapiích pravidelně klesá, stejná zůstává v případech, 

kdy i na počátku nabývala nízkých hodnot. Před tréninkem pak většinou setrvává na snížené 

úrovni a zřídka se vrací na původně pociťovanou mez. Během tréninku je pak vývoj 

různorodý, nejčastěji však dochází k růstu p. únavy. Vliv terapie se zdá být u tohoto probanda 

slabší.

Graf 22

Křivky grafu 22 vypovídají o citelném růstu pociťované kondice po absolvovaných 

terapiích. Tento růst slábne, často i ustává v čase před tréninkovou jednotkou. Během výkonu 

se však kondice zpravidla ukazuje jako vyšší, než proband před tréninkem očekával. Vliv 

terapie se v tomto ohledu zdá být pozitivní.

Shoda výsledků fingované terapie s řádnými terapiemi činila u tohoto probanda 

46,91%. Vypočtená shoda je v porovnání s ostatními probandy vyšší.

Z devíti zpětných vazeb proband celkem 5x potvrdil, že byl během tréninku schopen 

vyšší koncentrace než obvykle. Úspěšnější si připadal pouze 2x. Z dotazníku dále plyne, že 

proband z terapií chodil pozitivně naladěn. Toto naladění často přetrvávalo i během tréninku.

Proband dále vypověděl, že se po terapiích cítil méně unavený, více pohotový a měl 

dobrou náladu. Zmiňoval též vyšší teplotu dlaní terapeutky, které přikládala na jeho tělo. Vliv 

terapie hodnotí jako okamžitý ale také krátkodobý (cca 3 hodiny), ovlivňující spíše psychiku 

než fyzický stav. Ovlivnění sportovní výkonnosti proband nepociťoval.
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Proband: S6 Pohlaví: muž Věk: 24 let Sport: lezení

Proband S6 prošel třinácti skutečnými a jednou fingovanou terapií. V jeho předešlých 

trénincích bohužel opakovaně docházelo k přetrénování a častému zánětu loktů. Tyto 

problémy se objevily i během výzkumu a patrně ovlivňovaly jeho výsledky. Z tohoto důvodu 

bylo k hodnocení vybráno pouze devět (dle mého názoru) nejobjektivnějších zpětných vazeb.

Sledované proměnné:

Graf 23

Z grafu 23 lze vyčíst, že pociťovaná fyzická únava bezprostředně po terapiích nijak neklesá. 

Pravidelnější pokles f. únvy se objevuje až při klidové fázy před tréninkem. Při některých 

testech však k poklesu nedochází vůbec. Během tréninku f. únava pravidelně stoupá.

Graf 24
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Graf 24 pociťované psychické únavy zachycuje proměnlivé reakce na absolvované 

terapie. Křivky mají kolísavý charakter vypovídající spíše o minimálním vlivu terapie. Může 

však jít i o kolísavé reakce organizmu vyvolané vyčerpáním organizmu z přetrénování.

Graf 25

Graf 25 opět zachycuje velmi proměnlivé výsledky. Bezprostředně po terapii se 

pociťovaná kondice nemění nebo klesá. Další úsek (klid před výkonem) mívá vzestupný 

případně stabilní charakter. Rozdíly v zaznamenaných hodnotách jsou však natolik rozdílné, 

že působí spíše nahodile. Vliv terapie na výkonnost je zde celkově nepřesvědčivý.

Shoda výsledků fingované terapie s řádnými terapiemi činila u tohoto probanda 

39,51%. Vypočtená shoda je v porovnání s ostatními probandy nízká. 

Z devíti zpětných vazeb proband jen 2x potvrdil, že byl během tréninku schopen vyšší 

koncentrace než obvykle. Úspěšnější si nepřipadal nikdy. Z dotazníků dále plyne, že proband 

z terapií chodil pozitivně naladěn. Toto naladění přetrvávalo i během tréninku.

Proband dále vypověděl, že se po prvních terapiích cítil více unavený a otupělý. Své 

dojmy přirovnával k pocitům po vydatné sauně. Po čtvrté terapii se u probanda objevila 

jednodenní „falešná chřipka“, tu terapeuti vysvětlují jako reakci organismu na detoxikaci těla 

terapií ReiKi. Od sedmé terapie se proband začal po terapiích cítit uvolněnější, více odpočatý 

a lépe naladěný. Překvapila jej intenzita tepla, které terapeutka předávala dotykem dlaní. 

Během terapií pociťoval větší bolest v zanícených loktech, po terapiích bolest naopak 

ustupovala. Během terapií se probandovi zlepšily kožní obtíže. Sám terapie hodnotí jako 

vynikající prostředek psychické i fyzické relaxace, vliv na sportovní výkon ale odmítá.
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Proband: S7 Pohlaví: muž Věk: 27 let Sport: tanec

Proband S7 prošel devíti skutečnými a jednou fingovanou terapií. K výzkumu 

přistupoval zodpovědně a plnil jej dle plánu. Během testování nenastaly žádné závažnější 

okolnosti, které by mohly ovlivnit probanda ani jím získané výsledky.

Sledované proměnné:

Graf 26

Graf 26 zachycuje téměř pravidelný pokles vnímané fyzické únavy bezprostředně po 

absolvované terapii. Ta se poté drží na snížené úrovni až do nadcházející tréninkové jednotky, 

během níž zpravidla roste na původně pociťovanou úroveň. Hodnoty jednotlivých testů mají 

výjimečně shodný profil. Výrazněji se odlišují jen výsledky posledních tří terapií.

Graf 27
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Graf 27 zachycuje častý pokles vnímání psychické únavy bezprostředně po 

absolvované terapii. Zřídka zůstává p. únava nezměněná a naprosto ojediněle po terapii roste. 

V další fázi (klid před tréninkem) setrvává na snížené úrovni nebo nadále klesá. Setrvalý stav 

je typický i během tréninku, v některých případech však únava vlivem tréninku mírně roste.

Graf 28

Křivky grafu 28 vypovídají o takřka pravidelném růstu pociťované kondice po absolvovaných 

terapiích. Hodnoty pociťované kondice po terapii nadále rostou nebo zůstávají zvýšené. 

Během tréninku kondice odpovídá, častěji však převyšuje původní očekávání.

Shoda výsledků fingované terapie s řádnými terapiemi činila u tohoto probanda 

49,38%. Vypočtená shoda je v porovnání s ostatními probandy nadprůměrná.

Z devíti zpětných vazeb proband 6x potvrdil, že byl během tréninku schopen vyšší 

koncentrace než obvykle. Úspěšnější si připadal 5x. Z dotazníku dále plyne, že proband 

z terapií chodil pozitivně naladěn. Toto naladění přetrvávalo i do nadcházejícího tréninku.

Proband dále vypověděl, že se po terapiích cítil více uvolněný, otevřenější a veselejší. 

Jako jediný z probandů nepociťoval žádné teplo z terapeutčiných rukou. Terapeutčiny dlaně 

popisoval jako chladné. Po druhé terapii se objevila bolest zad v místech starého vážného 

zranění, která však během následujícího tréninku zmizela. Obdobně se během následujících 

terapií ozývala i další citlivá místa, ne však s takovou intenzitou. Proband si všiml, že po 

terapiích lépe vychází s taneční partnerkou, lépe se koncentruje a občas i snáze plní pokyny 

trenéra. Účinek terapií však časem slábl. Proband sám terapie hodnotí pozitivně a to zejména 

z hlediska psychiky, vlivem na výkonnost si však není jistý.
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Průměrné hodnoty sledovaných proměnných: Pro obecnější interpretaci 

sledovaných dat, byly hodnoty ze všech zpětných vazeb zprůměrovány a zaneseny do 

přehledných grafů. U každého probanda byly navíc vynechány dvě nejlepší a dvě nejhorší 

zpětné vazby, aby bylo dosaženo co nejvyšší objektivnosti, a aby byly eliminovány případné 

jakkoli defektní testy. Průměrné hodnoty byly též získány z výsledků fingovaných terapií a 

byly z nich sestaveny i odpovídající grafy. Ty byly pak porovnávány s grafy výsledků 

řádných terapií. Sestavené výsledné grafy i s jejich hodnocením uvádím níže:

Graf 29

Z grafu 29 je patrné, že probandi vlivem terapií ReiKi pociťovali snižování fyzické 

únavy nejen bezprostředně po terapii, ale i s následným časovým odstupem. Tento efekt 

fingované terapie neměly. Průběh terapií má vždy relaxační charakter, proband či klient 

odpočívá na lůžku, zatímco terapeut pracuje nebo v případě fingovaných terapií předstírá, že 

pracuje. Je tedy logické, že po skončení terapie probandi cítili nižší fyzickou únavu. Svůj vliv 

zde bude mít nepochybně i placebo-efekt. Graf však ukazuje, že řádné terapie měly na rozdíl 

od těch fingovaných dlouhodobější vliv a únava klesala až do nadcházejícího tréninku. Během 

tréninku pak fyzická únava v obou případech přirozeně rostla zhruba stejným tempem. 

Konečná fyzická únava je však po řádných terapiích znatelně nižší a to i přesto, že vstupní 

hodnoty byly takřka shodné. 
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Graf 30

Podobně jako v předchozím případě pozorujeme i u grafu 30, že řádné terapie měly na 

psychickou únavu probandů větší a trvalejší vliv než terapie fingované. Rozdíl ale již není tak 

markantní. Zajímavé je, že psychycká únava klesá i po skončení fingovaných terapií. Tento 

pokles může mít opět na svědomí realxační průběh terapií, ale také již zmiňovaný placebo-

efekt. Během tréninku pak psychická únava u řádných testů roste znatelně pomaleji. Tomu by 

odpovídaly i časté výpovědi probandů ohledně snazší koncentrace při tréninku. 

Graf 31

Na grafu 31 lze vidět velmi stabilní vzestup pociťované kondice po absolvování 

řádných terapií. K nárustu dochází i během klidu před výkonem. Pociťovaná kondice během 

výkonu pak přesahuje původní předtréninková očekávání. Výsledky fingovaných terapií mají 

podobný průběh, kromě doby klidu před tréninkem, kde pociťovaná kondice citelně klesá. 

Kondice pociťovaná během výkonu pak odpovídá hodnotám zaznamenaným bezprostředně 

po fingované terapii, stále však znatelně zaostává za výsledky řádných terapií.
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Další sledované hodnoty a data: Celková shoda mezi charakterem výsledků

fingovaných terapií s řádnými terapiemi byla vyčíslena na 45,5%. Tato hodnota není nízká, 

ale ani příliš vysoká. Její dopad na hodnocení vlivu terapií ReiKi je vcelku pozitivní.

Z celkového počtu 63 zpětných vazeb probandi 36x potvrdili, že byli během tréninku 

schopni vyšší koncentrace než obvykle. Tato hodnota odpovídá 57,1% úspěšnosti 

v navyšování koncentrace. Sportovně úspěšnější si probandi připadali jen 19x což odpovídá 

hodnotě 30,1%. Probandi dále shodně potvrdili, že z terapií chodili pozitivně naladění a toto 

naladění v naprosté většině přetrvávalo i během tréninku.

Shodná pozorování probandů: Pro komplexnější vhled do pole působení terapií 

ReiKi na sportovce byly porovnávány také individuální poznatky jednotlivých probandů. 

Z dotazníků a závěrečné zpětné vazby, která proběhla ústní formou s každým probandem 

zvlášť, byla nalezena následující shodná pozorování: 

Terapie ReiKi má relaxační účinky snižující fyzickou i psychickou únavu. Probandi se 

po ní cítili klidnější, koncentrovanější a pozitivně naladění. Zvyšovala se i motivace a chuť 

k tréninku. Shodným znakem téměř všech terapií bylo intenzivní teplo z dlaní terapeuta. 

Několikrát probandi uvedli, že se po terapiích cítili otevřenější a lépe vycházeli se svým 

okolím (např. trenérem). 

Relativně častým jevem byla též zvýšená citlivost některých částí těla na terapii. Tato 

místa byla většinou stará zranění nebo jiná oslabení. Je možné, že nejméně u dvou probandů 

(probandi S3 a S6) terapie způsobily krátkodobé zhoršení zdravotního stavu. Terapeuti na 

tento jev předem upozorňovali s vysvětlením, že ReiKi mohou v organismu vyvolat 

detoxikační proces, který se projevuje většinou jako slabá chřipka. Probandi v tomto období 

mohli pociťovat větší vyčerpání a snížení výkonnosti. Po vyčištění organismu mělo naopak 

dojít k celkovému zlepšení. 

Probandi se shodli, že terapie měly jednoznačně pozitivní vliv na jejich psychiku. Vliv 

na výkonnost, ve smyslu zlepšení sportovních výsledků, pozoroval jen jeden ze sedmi 

probandů, ostatní tuto možnost vyloučili. Jedinou výjimkou byla vytrvalost, u které polovina 

probandů připustila hypotetické zlepšení.
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6. Diskuse

Posbíraná data a zvláště pak výsledky jejich hodnocení vedou k mnoha úvahám, které 

je třeba před stanovením konečných závěrů ještě zvážit. V této kapitole se pokusím zamyslet 

nad validitou získaných údajů, rozebrat jejich příčiny i důsledky a porovnat je s postřehy 

jiných autorů a trenérů. Součástí těchto úvah by měla být i konfrontace s původně stanovenou 

hypotézou a diskuse ohledně využití nabytých poznatků ve vybraných sportovních odvětvích.

Validita: Výzkum jako takový proběhl vcelku hladce a podle plánu. Je pravdou, že 

někteří probandi výzkum nedokončili. U projektů tohoto typu je však úbytek probandů běžný. 

Malý objem testovaného vzorku byl problematický od samotného počátku. Výzkumy zatížené 

tímto nedostatkem mívají tendence nadhodnocovat zjištěné výsledky a je třeba přiznat, že 

samostatné hodnocení druhé úrovně výzkumu (zaměřené na běžné sportovce) vyznělo 

celkově příznivěji než výzkum s jednovaječnými dvojčaty. Jsem přesvědčen, že právě 

zařazení jednovaječných dvojčat do výzkumu udrželo hodnocení a závěry této studie 

v mantinelech objektivnosti a že získané informace mají řádnou výpovědní hodnotu. 

Dodejme, že výzkum lze při zachování vstupních podmínek kdykoliv zopakovat. Bude-li 

zachována identická kvalita terapeutů i probandů, neměly by konečné výsledky odporovat 

těm aktuálním. 

Výsledky a jejich možná zdůvodnění: Zásadním zjištěním výzkumu bylo shledání 

terapie ReiKi jako nepříliš efektivní v přímém navyšování sportovní výkonnosti. Zde se 

nabízí celá škála zdůvodnění a příčin.  

Původním, přiznejme naivním, předpokladem bylo, že dodání spirituální energie může 

u sportovce zvýšit běžné energetické možnosti organismu. Bohužel povaha spirituální energie 

je zcela odlišná od energie, kterou tělo využívá k fyzické práci. Není tedy reálné uvažovat o ní 

jako o určité rezervě, kterou sportovec využije ve chvíli, kdy mu začnou docházet síly. 

Působení energie ReiKi by mělo především pomoci člověku nastavit své energetické 

pole na optimální režim fungování. Tímto způsobem by teoreticky mělo být možné nejen 

harmonizovat, ale i programovat organizmus tak, aby klíčové segmenty v požadovaných 

situacích (závody atd.) pracovaly efektivněji. Ani tento předpoklad však v podmínkách 
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našeho testování nebyl zcela úspěšný. Je otázkou, zda je na vině špatná instruktáž terapeutů či 

to prostě jen není možné. Problém však může být i na straně probandů.

Otázka sportovního výkonu je sama o sobě velmi složitá a ovlivňuje jej i mnoho 

různých faktorů. Tréninkový proces, který stojí za růstem sportovcovy výkonnosti, bývá 

velmi zdlouhavý a s narůstající výkonností i stále obtížnější a obtížnější. Přestože výzkum 

nepotvrdil pozitivní vliv terapií ReiKi na sportovní výkonnost, nemusí být tento závěr zcela 

definitivní. Uvažujme: u vyzrálejších sportovců jsou dílčí pokroky méně patrné a vliv 

nenásilné metody může snadno uniknout pozornosti. U méně zkušených sportovců je šance na 

získání pozorovatelných výsledků hypoteticky daleko větší, problém však činí časté výkyvy 

v jednotlivých výkonech, které značně komplikují analýzu těchto dat. V tomto ohledu by 

výsledky testování jednovaječných dvojčat mohly snad metodu Reiky nepřímo podpořit. Je 

z nich totiž patrné, že sourozenci ovlivnění terapiemi ReiKi vykazovali daleko větší výkyvy 

ve výkonnosti, nežli jejich bratr a sestra. Zda ale tento jev skutečně dokazuje přímou 

souvislost terapií ReiKi se sportovním výkonem, je otázkou.

Oprostíme-li se od přímé vazby na sportovní výkon, nalezneme mnohem pozitivnější 

výsledky terapií. Drtivá většina probandů potvrdila pozitivní vliv terapie na jejich psychiku. 

Terapie měly zlepšovat jejich náladu, motivaci i chuť trénovat. Samotný zážitek ze sportovní 

aktivity byl pak mnohem intenzivnější než obvykle. Velmi zajímavé je, že více než polovina 

všech výpovědí obsahovala kladnou odpověď na otázku ohledně zlepšení koncentrace při 

tréninku. Všechny tyto faktory výrazně ovlivňují efektivitu trénování. Přestože terapie ReiKi 

patrně nemají výraznější vliv na sportovní výkon, je celkem pravděpodobné, že by mohly 

výkonnost ovlivňovat nepřímo prostřednictvím zvyšování efektivity tréninkového procesu.  

Potvrzení této domněnky by však vyžadovalo rozsáhlejší a dlouhodobější výzkum než bylo 

v možnostech této práce. Tak jako tak se zdá, že mozek reaguje na spirituální energie 

mnohem citlivěji než zbytek lidského těla.

Důležitým sledovaným prvkem výzkumu byla únava a regenerace sil. Ukázalo se, že 

vliv terapie na snižování únavy je nejen pozitivní, ale i účinnější než běžná pasivní relaxace 

(viz. grafy č. 29, 30). Tento poznatek odpovídá i mnoha popisům, které terapiím ReiKi 

přisuzují značný revitalizační charakter. Překvapující však je, že se tento faktor neprojevil ve 

výkonnosti sportovců. Jednou z možných příčin je překvapivá přizpůsobivost a značné 

rezervy lidského organizmu. Jestliže sportovec dosáhne určité výkonnostní úrovně, podává ve 
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své disciplíně poměrně stabilní výsledky i za ne zcela příznivých podmínek. Naopak 

překročení těchto standardů je obtížné, i když jsou okolnosti zcela ideální. Zvažme následující 

příklad. U unaveného plavce (není-li zcela vyčerpán) je vcelku pravděpodobné, že při 

odpovídající motivaci zaplave na své trati čas velmi blízký svému standardu, pokud je však 

v perfektní kondici, rozhodně to neznamená, že musí zaplavat osobní rekord. Tento fakt 

dosvědčují i mnohé případy známých sportovců, kteří byli schopni podávat vrcholné výkony i 

s nedoléčenou nemocí či zraněními. Únava tedy nemusí hrát nutně rozhodující roli v otázkách 

sportovního výkonu, opět však může mít podstatný dopad na efektivitu tréninku.

Postoj dalších autorů: Pokusíme-li se porovnat získané údaje s poznatky jiných 

autorů, zjistíme, že autorů zabývajících se obdobnou tématikou na poli sportu je velmi málo. 

Patrně neexistuje ani žádná druhá studie, která by zkoumala vliv energie ReiKi na výkonnost 

člověka. Spokojíme-li se však s méně příbuznými větvemi spirituality ve sportu, narazíme na 

jména John Douillard a Marian Jelínek. Jde o zkušené trenéry a zároveň autory několika knih. 

Oba propagují myšlenku, že spiritualita má ve sportu důležitou pozici a svá tvrzení dokládají 

zkušenostmi svých svěřenců. Středem jejich zájmu není sice energie ReiKi, vycházejí však 

z obdobně staré východní filosofie, kterou je Ájurvéda11. Klíčem k úspěchu by jejich slovy 

měla být harmonie těla, ducha, mysli a emocí. Douillard (1994) zavrhuje tradiční tréninkový 

dril, v tréninku upřednostňuje naslouchání vlastnímu tělu. Jelínek (2003) není tak vyhraněný, 

je nakloněn alternativním metodám rozvíjejícím současně tělo i ducha. Vše však musí 

probíhat zcela přirozeně vlastní cestou. Nepřímo tak varuje před jakoukoli zprostředkovanou 

manipulací s energetickým tělem (kam by patrně spadalo i ReiKi). Autoři se shodují, že 

duchovní cesta ve sportu je cestou trpělivosti a výhody se projevují až s odstupem několika 

let. Tato cesta umožňuje sportovcům proniknout dále a hlouběji do svého sportu a porozumět 

mnoha procesům, které tradiční trénink vynechává. Samotný sportovní výkon se pak stává 

snazším, uvolněnějším a radostnějším. Sportovci častěji a snáze dosahují stavu plynutí, který 

je rovněž znám pod názvem zóna12. V tomto pojetí se i vrcholový sport může podobat více

zábavě nežli stresující práci.

                                               
11 „Ájurvéda je sanskrtské slovo a znamená vědění o životě. Je to systém tradičního indického lékařství, který je 
považována za nejstarší a nejholističtější systém péče o zdraví vůbec.“ (Ájurvéda [online],Wikipedie, 4. 7. 2011)

12 Prožitek zóny nebo plynutí (flow) představuje vrcholnou zkušenost sportovního výkonu. Je popisována jako 
změněný stav lidského vědomí, který je obtížné úmyslně navodit. Sportovci jej přirovnávají k nadpřirozené 
koncentraci, pocitu naprosté lehkosti bez vypětí a bolesti. (Douillard, 1994, str. 21-22)   
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Zaměříme-li se na popsané empirie v rovině prožitku, nalezneme mnoho znaků 

korespondujících s výsledky našeho výzkumu. Mám na mysli především pozitivní vliv terapií 

na psychiku sportovců. Připomeňme zvyšování motivace a chuti trénovat, snazší koncentraci, 

uvolněnost a pocit většího uspokojení z tréninku. V rovině výkonu je však jakékoli hledání 

podobností zbytečné, neboť dle výše popsané koncepce nebyl žádný z probandů vystaven 

testované metodě dostatečně dlouho.

Původní hypotéza: Vrátíme-li se nyní k původní hypotéze výzkumu, zjistíme, že její 

podoba neodpovídá zjištěným údajům. Prvotním předpokladem bylo, že sportovec pomocí 

terapií ReiKi může cíleně zlepšit svůj výkon. Přestože se tato domněnka nepotvrdila, 

neukázala se být ani zcela scestnou. Vše totiž nasvědčuje tomu, že terapie ReiKi mohou 

zefektivňovat tréninkový proces a tak nepřímo přispívat k růstu sportovní výkonnosti. 

Hypotéza zmiňovala také možnosti uplatnění terapií ReiKi ve sportovní praxi, touto otázkou 

se však budeme zabývat až v následujícím odstavci. 

Využitelnost v praxi: Přestože závěry této studie jsou vcelku příznivé, 

nepředpokládám, že by mohlo dojít k výraznější expanzi terapií ReiKi do světa sportu. 

Efektivita této metody není pro běžné sportovce příliš zajímavá a cena za příslušné úkony je 

poměrně vysoká. Potenciálními zájemci o tuto metodu by přesto mohli být nadaní sportovci, 

kteří mají během tréninku problémy s koncentrací, sebekázní či motivací. Další skupinu 

hypotetických zájemců by mohli tvořit sportovci potýkající se s různými zdravotními či 

psychickými problémy. Vhodným klientem však může být i sportovec, který jen špatně 

zvládá předstartovní stres. Obecně lze odtušit, že největších úspěchů by metoda měla 

dosahovat v individuálních sportech se zaměřením na koncentraci, jemnou motoriku a ve 

sportech vytrvalostních.
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7. Závěr

Tato práce dospěla na základě analýzy případových studií k následujícím zjištěním. 

Terapie ReiKi nemají prokazatelně přímý vliv na sportovní výkon. Pozitivně však ovlivňují 

mnoho faktorů souvisejících s kvalitou tréninku. Z rozboru zpětných vazeb vyplývá, že se 

sportovci po absolvování terapií ReiKi mohou cítit lépe naladěni, uvolněnější a mohou mít 

větší motivaci a chuť trénovat. Během samotného tréninku se pak často snáze koncentrují a 

pociťují větší uspokojení z pohybové činnosti. Dále bylo zjištěno, že terapie napomáhají 

snižovat únavu a to citelněji než běžná pasivní relaxace. Všechny tyto aspekty vedou 

k přesvědčení, že přestože terapie ReiKi nemají přímý vliv na sportovní výkon, mohou 

nepřímo přispívat k růstu výkonnosti prostřednictvím zefektivňování tréninkového procesu.

Za nejpřínosnější část této studie považuji její teoretický základ. Osobně se 

domnívám, že hodnotné jsou zejména kapitoly, ve kterých jsem se pokoušel předat čtenáři 

alternativní pohled na možné fungování našeho světa. Jsem přesvědčen, že tyto znalosti 

skrývají obrovský potenciál využitelný v nejrůznějších odvětvích lidského působení a 

sportovní oblast nevyjímaje. Doufám, že čtení této práce bylo v mnoha ohledech inspirativní a 

povede k dalším studiím tohoto tématu či témat podobných. Zpracovaná myšlenka zajisté není 

zcela vyčerpána a bylo by jen vhodné, kdyby se jí dostalo nějakého rozšíření.

Na konec si dovolím přidat ještě několik myšlenek, k nimž jsem dospěl během studia 

podkladů pro tuto práci. Jde o inspirativní témata, která by bylo zajímavé zpracovat a která 

bych snad i sám upřednostnil, kdybych v úvodu této práce věděl to, co vím nyní. V prvé řadě 

bych vyzdvihl pozoruhodné vlastnosti vody (viz  podkapitola 3.7.) a zamyslel se nad 

možnostmi jejího programování a případné využitelnosti v oblasti sportu. Dalším zajímavým 

tématem by mohla být autosugesce nebo meditace ve sportu. Pokud jde o metody pracující 

s jemnými energiemi, pak bych doporučil metodu EFT13 a případně i SRT14. Z pohledu ReiKi 

mne napadá ještě studie zkoumající vliv zasvěcení na sportovce a jejich výkonnost.

                                               
13 EFT je zkratka pro Emotional Freedom Techniques. Jde o psychoterapeutickou techniku vycházející z teorie, 
že různé zdravotní obtíže jsou způsobeny poruchami energetického pole člověka. Ty lze zmírnit lehkým ťukáním 
na akupunkturní body a koncentrací na své pocity. (Techniky emoční svobody [online],Wikipedie, 8. 8. 2011)

14 SRT je zkratka pro Spiritual Response Therapy. Jde o duchovní terapii založenu na zkoumání podvědomé 
mysli a duševních záznamů. Jejím cílem je odhalení a uvolnění skrytých bloků na zdraví, štěstí a duchovním 
růstu člověka. (Hausnerová, Terapie SRT [online],Silmarino, 26. 3. 2011)



89

8. Použité zdroje

Literatura:

 BEDNÁŘ, M. Pohyb člověka na biodromu. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-

246-1665-0.

 Bible svatá. Praha: Česká biblická společnost, 2009. ISBN 978-80-85810-97-4.

 DIMČEV, I. The Black Book. Olomouc: Anag, 2006. ISBN 978-80-7263-595-5.

 DOUILLARD, J. Tělo, mysl a sport. Praha: Pragma, 1994. ISBN 80-7205-069-9.

 JELÍNEK, M.; KABOŠOVÁ, S. M. Skrytá cesta k vítězství. Praha: Eminent, 2003. 

ISBN 80-7281-160-6.

 JELÍNEK, M.; KUCHAŘ, J. Úspěch a jeho spirituální dimenze. Praha: Eminent, 

2007. ISBN 978-80-7281-320-9.

 KERSTEN, H. Ježíš žil v Indii. Praha: Alternativa, 1996. ISBN 80-85993-11-2

 LÜBECK, W. Základní kniha o Reiki. Praha: Pragma, 1994. ISBN 80-85213-47-8

 MAYER, M. Evangelium svatého Tomáše. Praha: Volvox Globator, 2007. ISBN 978-

80-7207-640-6.

 TALBOT, M. The Holographic Universe. London: HarperCollinsPublishers, 1996. 

ISBN 0-586-09171-8.

 časopis „Sophia“, č. 11/1996

Elektronické zdroje:

 Ájurvéda [online], poslední aktualizace 4. 7. 2011 [cit. 2011-08-20], Wikipedie. 

Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Ájurvéda>.

 Dvojčata [online], poslední aktualizace není známa [cit. 2011-07-21], Oko. Dostupné 

z WWW: <http://oko.yin.cz/6/dvojcata/>.

http://oko.yin.cz/6/dvojcata/
http://cs.wikipedia.org/wiki/�jurv�da
http://oko.yin.cz/6/dvojcata/


90

 Gravitační čočka [online], poslední aktualizace 9. 5. 2011 [cit. 2011-06-05], 

Wikipedie. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Gravitační_čočkování>.

 HAUSNEROVÁ, J. Terapie SRT [online], poslední aktualizace 26. 3. 2011 [cit. 2011-

08-022], Silmarino. Dostupné z WWW: 

<http://www.silmarino.cz/index.php?typ=SDA&showid=95>.

 Historie ReiKi, MIkao Usuim a jeho příběh [online], poslední aktualizace 20. 1. 2007

[cit. 2011-07-29], Životní energie. Dostupné z WWW: <http://zivotni-

energie.cz/historie-reiki-mikao-usuim-a-jeho-pribeh.html>.

 KALABZA, J. Věda za ReiKi, aneb co se děje při terapii [online], poslední 

aktualizace 10. 3. 2008 [cit. 2011-07-29], Stránky o ReiKi. Dostupné z WWW: 

<http://reiki.esence.biz/reikiaveda.html>.

 KOZÁK, B. Pět životních pravidel ReiKi [online], poslední aktualizace 21. 1. 2007

[cit. 2011-07-29], Životní energie. Dostupné z WWW: <http://zivotni-energie.cz/pet-

zivotnich-pravidel-reiki.html>.

 KOZÁK, B. 3 stupně ReiKi – základní rysy využití symbolů [online], poslední 

aktualizace 26. 2. 2007 [cit. 2011-07-29], Životní energie. Dostupné z WWW: 

<http://zivotni-energie.cz/3-stupne-reiki-zakladni-rysy-vyuziti-symbolu.html>.

 Obří urychlovač zřejmě našel dlouho hledanou miničástici hmoty [online], poslední 

aktualizace 26. 4. 2011 [cit. 2011-06-05], Novinky.cz. Dostupné z WWW: 

<http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/231700-obri-urychlovac-zrejme-nasel-

dlouho-hledanou-minicastici-hmoty.html>.

 PAZDERA, J. Jednovaječná dvojčata se geneticky vyvíjí odlišně [online], poslední 

aktualizace 7. 7. 2005 [cit. 2011-07-21], Objective Source E-Learning. Dostupné z 

WWW: <http://www.osel.cz/index.php?clanek=1349>.

 PERIČ, T. Podklady pro přednášky ze Sportovního tréninku [online], poslední 

aktualizace 6. 9. 2007 [cit. 2011-07-21], Doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D. - Katedra 

pedagogiky, psychologie a didaktiky TV a sportu - UK FTVS. Dostupné z WWW: 

<http://www.ftvs.cuni.cz/katedry/ppd/odd_dids/podklady/lic_B_prednasky.rtf>.

http://reiki.esence.biz/reikiaveda.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/231700-obri-urychlovac-zrejme-nasel-dlouho-hledanou-minicastici-hmoty.html
http://www.osel.cz/index.php?clanek=1349
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gravita�n�_�o�kov�n�
http://www.silmarino.cz/index.php?typ=SDA&showid=95
http://zivotni-energie.cz/historie-reiki-mikao-usuim-a-jeho-pribeh.html
http://reiki.esence.biz/reikiaveda.html
http://zivotni-energie.cz/pet-zivotnich-pravidel-reiki.html
http://zivotni-energie.cz/3-stupne-reiki-zakladni-rysy-vyuziti-symbolu.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/231700-obri-urychlovac-zrejme-nasel-dlouho-hledanou-minicastici-hmoty.html
http://www.osel.cz/index.php?clanek=1349
http://www.ftvs.cuni.cz/katedry/ppd/odd_dids/podklady/lic_B_prednasky.rtf


91

 POLÁK, V. Jsou jednovaječná dvojčata opravdu stejná? [online], poslední 

aktualizace 12. 3. 2003 [cit. 2011-07-21], Britské listy. Dostupné z WWW: 

<http://blisty.cz/art/13277.html>.

 ReiKi [online], poslední aktualizace 30. 5. 2011 [cit. 2011-07-21], Wikipedie. 

Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Reiki>.

 ReiKi – schopnost léčit všudypřítomnou energií [online], poslední aktualizace 17. 1. 

2007 [cit. 2011-07-29], Životní energie. Dostupné z WWW: <http://zivotni-

energie.cz/reiki-schopnost-lecit-vsudepritomnou-energii.html>.

 ReiKi – vše o něm [online], poslední aktualizace není známa [cit. 2011-07-15] REIKI-

OASA. Dostupné s WWW: <http://www.reiki-oasa.cz/reiki-vse-o-reiki/>.

 ReiKi léčení – princip, symboly a jejich význam, zkušenosti [online], poslední 

aktualizace 23. 4. 2007 [cit. 2011-07-29], Životní energie. Dostupné z WWW: 

<http://zivotni-energie.cz/reiki-leceni-princip-symboly-a-jejich-vyznam-

zkusenosti.html>.

 Rudý posuv [online], poslední aktualizace 17. 1. 2011 [cit. 2011-06-05], Wikipedie. 

Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Rudý_posuv>.

 Rupert Sheldrake a teorie morfické rezonance [online], poslední aktualizace 21. 8. 

2008 [cit. 2011-05-19], Divinorun.cz. Dostupné z WWW: 

<http://divinorum.cz/symposion/rupert-sheldrake-a-teorie-morficke-rezonance/>.

 Spiritualita [online], poslední aktualizace 29. 3. 2011 [cit. 2011-06-11], Wikipedie. 

Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Spiritualita>.

 Techniky emoční svobody [online], poslední aktualizace 8. 8. 2011 [cit. 2011-08-22], 

Wikipedie. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Techniky_emoční_svobody>.

 The Magic and Mystery of Water Properties Revealed [online], poslední aktualizace 

16. 11. 2010 [cit. 2011-06-08], Amaenga global products and rewiv. Dostupné z 

WWW: <http://www.zeropointmagicwand.com/the-magic-and-mystery-of-water-

properties-revealed>.

http://zivotni-energie.cz/reiki-leceni-princip-symboly-a-jejich-vyznam-zkusenosti.html
http://www.zeropointmagicwand.com/the-magic-and-mystery-of-water-properties-revealed
http://blisty.cz/art/13277.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Reiki
http://zivotni-energie.cz/reiki-schopnost-lecit-vsudepritomnou-energii.html
http://www.reiki-oasa.cz/reiki-vse-o-reiki/
http://zivotni-energie.cz/reiki-leceni-princip-symboly-a-jejich-vyznam-zkusenosti.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rud�_posuv
http://divinorum.cz/symposion/rupert-sheldrake-a-teorie-morficke-rezonance/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spiritualita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Techniky_emo�n�_svobody%C4%8Dn%C3%AD_svobody


92

 Usui Shiki Reiki Ryoho [online], poslední aktualizace není známa [cit. 2011-07-15], 

gower therapies. Dostupné z WWW: 

<http://www.gowertherapies.co.uk/pages/reiki.php>.

 Vědci z CERN doufají, že se jim na urychlovači podaří objevit temnou hmotu [online], 

poslední aktualizace 10. 3. 2010 [cit. 2011-06-05], Novinky.cz. Dostupné z WWW:

<http://www.novinky.cz/veda-skoly/194221-vedci-z-cern-doufaji-ze-se-jim-na-

urychlovaci-podari-objevit-temnou-hmotu.html>.

Další zdroje:

 BEDNÁŘOVÁ, O. Metamorfózy postmoderny [přednáška], Praha, FTVS, 25. 3. 2011.

 Co my jen víme [TV dokument], režie: ARNTZ, W.; CHASSE, B.; VICENTE, M.

Lord of the wind films, 2004.

o DISPENZA, J. Co my jen víme [TV dokument], 2004.

o HAGELIN, J. Co my jen víme [TV dokument], 2004.

o HAMEROFF, S. Co my jen víme [TV dokument], 2004.

o SATINOVER, J. Co my jen víme [TV dokument], 2004.

o TILLER, W. Co my jen víme [TV dokument], 2004.

o WOLF, F. A. Co my jen víme [TV dokument], 2004.

 Dark matter/Dark energy [TV dokument], režie: FORDE, R. A&E Television 

Netvorks, 2008.

 Down the rabbit hole [TV dokument], režie: ARNTZ, W.; CHASSE, B.; VICENTE, 

M. Lord of the wind films, 2006.

 Esoteric Agenda [TV dokument], režie: STEWART, B. Non-profit, 2008.

 Tajný projekt voda [TV dokument], režie: CHRIST, M. Cosmos factory, 2002.

 What we know is a drop [TV dokument], režie: LAMPRECHT, G.; KRONBERGER, 

H. Uranus verlag, 2008.

http://www.gowertherapies.co.uk/pages/reiki.php
http://www.gowertherapies.co.uk/pages/reiki.php
http://www.novinky.cz/veda-skoly/194221-vedci-z-cern-doufaji-ze-se-jim-na-urychlovaci-podari-objevit-temnou-hmotu.html


Přílohy

V této části jsou obsaženy elektronicky zpracované záznamy zpětných vazeb z druhé 

úrovně výzkumu. Jde o data probandů, která kvůli obsáhlosti nebylo možné zařadit do 

hlavního textu.

Seznam příloh:

 Příloha č. 1: List sledovaných hodnot probanda S1

 Příloha č. 2: List sledovaných hodnot probanda S2

 Příloha č. 3: List sledovaných hodnot probanda S3

 Příloha č. 4: List sledovaných hodnot probanda S4

 Příloha č. 5: List sledovaných hodnot probanda S5

 Příloha č. 6: List sledovaných hodnot probanda S6

 Příloha č. 7: List sledovaných hodnot probanda S7

Pro snazší interpretaci hodnot v přiložených tabulkách, nabízím několik vysvětlivek, 

které by čtenáři měly pomoci pochopit význam jednotlivých údajů.

Fyzická/psychická únava: Hodnocení shodné jako ve škole, pět stupňů, čím vyšší 

číslo, tím silnější únava. Hodnota 1 představuje maximální bdělost a pozornost.

Pravděpodobný/pozorovaný výkon: Procentuální odhad aktuálně 

pociťované/sledované výkonnosti vzhledem ke svému ověřenému maximu.

Vedlejší vlivy: Hodnoty vypovídají, zda byl proband v momentě záznamu ovlivněn 

neobvyklými faktory, jako jsou například stres, nemoc, nevolnost a podobně. Nula jakékoli 

vedlejší vlivy vylučuje. Dle závažnosti mohly být vzestupně použity hodnoty od 1 do 3.

Psychika: Hodnoty od -3 do 3 ilustrují probandovu náladu. Nula vyjadřuje neutrální 

náladu, kladné hodnoty pak vzestupně veselost, záporné hodnoty naopak mrzutost.

Časový odstup: V hodinách vyjádřená doba, která uplynula mezi ukončením terapie a 

začátkem tréninku.

Zvýšení úspěšnosti/koncentrace: Hodnoty ano/ne, význam je zřejmý.



List sledovaných hodnot probanda

Proband: S1 Pohlaví: muž Věk: 17 Sport: triatlon

Stav před výkonem Stav během/po výkonu

Číslo Fyzická Psychická Pravděpodobný Vedlejší Časový Fyzická Psychická Pozorovaný Psychika Zvýšení Zvýšení

terapie únava únava výkon (%) vlivy odstup únava únava výkon (%) úspěšnosti koncentrace

1 3 3 75 0 24h 4 3 90 1 Ne Ne

2 2 1,5 95 0 24h 3,5 3 105 1 Ano Ano

3 3 2 85 0 24h 4 3 100 1 Ne Ne

4 2 2 90 0 24h 3,5 3 85 -1 Ne Ano

5 2 2 90 1 24h 3 3 90 -1 Ne Ne

6 2 2 90 0 24h 3 3 105 2 Ano Ano

7 2 2 80 0 24h 4 3 90 1 Ne Ano

8 2 2 90 0 24h 3,5 2 95 1 Ne Ano

9 2 2 100 0 24h 3 4 95 1 Ne Ano

Příloha č. 1

Vstupní hodnoty Stav po terapii

Číslo Fyzická Psychická Pravděpodobný Vedlejší Fyzická Psychická Pravděpodobný Psychika

terapie únava únava výkon (%) vlivy únava únava výkon (%)

1 3 3,5 70 0 2 2 80 1

2 2,5 2,5 90 0 2 2 100 2

3 2,5 2,5 90 0 2 1,5 100 2

4 1,5 1 80 0 1 1 100 2

5 3 2 65 1 2 2 70 1

6 2 3 80 0 2 2 90 3

7 2 2 80 0 1,5 1 90 2

8 2 2 85 0 2 2 90 1

9 2 2 90 0 2 1,5 95 2



List sledovaných hodnot probanda

Proband: S2 Pohlaví: žena Věk: 20 Sport: gymnastika

Stav před výkonem Stav během/po výkonu

Číslo Fyzická Psychická Pravděpodobný Vedlejší Časový Fyzická Psychická Pozorovaný Psychika Zvýšení Zvýšení

terapie únava únava výkon (%) vlivy odstup únava únava výkon (%) úspěšnosti koncentrace

1 2 1 90 0 3h 4 2 95 1 Ne Ano

2 2 2 85 1 3h 3 3 90 2 Ne Ne

3 1 1 95 0 3h 3 2 100 3 Ano Ano

4 4 2 65 1 3h 5 4 70 0 Ne Ne

5 3 2 80 1 3h 4 2 80 1 Ne Ne

6 1 1 95 0 3h 2 2 100 3 Ano Ano

7 2 2 85 0 3h 2 1 95 2 Ne Ano

8 1 2 95 0 4h 2 2 95 2 Ne Ne

9 2 2 85 0 3h 3 3 90 1 Ne Ne

Příloha č. 2

Vstupní hodnoty Stav po terapii

Číslo Fyzická Psychická Pravděpodobný Vedlejší Fyzická Psychická Pravděpodobný Psychika

terapie únava únava výkon (%) vlivy únava únava výkon (%)

1 2 2 80 0 2 1 90 2

2 3 2 70 0 2 2 80 2

3 2 2 85 0 2 1 90 3

4 4 4 65 1 3 3 70 0

5 3 3 70 1 2 2 80 2

6 1 2 90 0 2 1 90 2

7 2 2 80 0 2 1 90 1

8 2 3 75 0 2 2 80 2

9 3 3 70 0 3 2 80 1



List sledovaných hodnot probanda

Proband: S3 Pohlaví: muž Věk: 24 Sport: plavání

Stav před výkonem Stav během/po výkonu

Číslo Fyzická Psychická Pravděpodobný Vedlejší Časový Fyzická Psychická Pozorovaný Psychika Zvýšení Zvýšení

terapie únava únava výkon (%) vlivy odstup únava únava výkon (%) úspěšnosti koncentrace

1 1 1 90 0 7h 2 2 90 3 Ano Ano

2 2 2 90 0 6h 2 1 90 2 Ano Ano

3 3 2 85 1 6h 4 3 80 -2 Ne Ne

4 2 2 80 1 6h 2 2 80 1 Ne Ano

5 2 2 90 0 6h 2 2 90 2 Ne Ne

6 2 2 90 0 8h 2 1 90 2 Ano Ano

7 2 1 90 0 7h 1 1 95 2 Ne Ano

8 3 2 80 0 6h 3 2 75 1 Ne Ne

9 2 2 80 0 8h 3 1 80 1 Ne Ne

Příloha č. 3

Vstupní hodnoty Stav po terapii

Číslo Fyzická Psychická Pravděpodobný Vedlejší Fyzická Psychická Pravděpodobný Psychika

terapie únava únava výkon (%) vlivy únava únava výkon (%)

1 3 4 75 0 4 3 85 3

2 3 3 70 0 2 2 85 2

3 3 3 70 0 3 4 70 -1

4 5 4 50 1 3 3 75 -1

5 2 3 70 0 2 2 85 2

6 2 2 90 0 2 2 90 1

7 2 2 80 0 2 2 90 3

8 2 4 70 0 3 3 75 1

9 3 2 75 0 3 2 75 1



List sledovaných hodnot probanda

Proband: S4 Pohlaví: žena Věk: 24 Sport: atletika

Stav před výkonem Stav během/po výkonu

Číslo Fyzická Psychická Pravděpodobný Vedlejší Časový Fyzická Psychická Pravděpodobný Psychika Úspěšnost Koncentrace

terapie únava únava výkon (%) vlivy odstup únava únava výkon (%)

1 2 2 90 0 24h 1 1 80 1 Ne Ne

2 1 2 95 0 24h 2 1 95 2 Ne Ano

3 2 3 85 0 24h 2 2 95 2 Ano Ano

4 1 1 100 1 24h 1 1 100 3 Ano Ano

5 2 2 95 0 24h 1 2 95 1 Ne Ano

6 3 3 80 0 24h 2 2 90 2 Ano Ano

7 2 2 95 1 24h 2 2 90 1 Ne Ano

8 1 1 100 0 24h 1 1 105 3 Ano Ano

9 2 2 95 0 24h 2 2 95 2 Ano Ano

Příloha č. 4

Vstupní hodnoty Stav po terapii

Číslo Fyzická Psychická Pravděpodobný Vedlejší Fyzická Psychická Pravděpodobný Psychika

terapie únava únava výkon (%) vlivy únava únava výkon (%)

1 2 2 90 0 2 1 90 0

2 3 4 60 1 4 4 55 1

3 2 2 80 0 2 2 80 1

4 5 5 50 1 4 4 55 1

5 2 3 90 0 1 2 90 1

6 4 2 80 0 3 2 90 1

7 2 4 85 1 2 2 85 1

8 1 2 100 0 1 1 100 1

9 2 1 95 0 1 1 99 2



List sledovaných hodnot probanda

Proband: S5 Pohlaví: muž Věk: 24 Sport: tenis

Stav před výkonem Stav během/po výkonu

Číslo Fyzická Psychická Pravděpodobný Vedlejší Časový Fyzická Psychická Pozorovaný Psychika Zvýšení Zvýšení

terapie únava únava výkon (%) vlivy odstup únava únava výkon (%) úspěšnosti koncentrace

1 2 2 80 1 3h 3 2 80 0 Ne Ne

2 2 1 90 0 2h 3 2 95 2 Ne Ano

3 2 1 80 0 2h 2 2 95 2 Ano Ano

4 2 1 90 0 2h 2 3 90 1 Ne Ano

5 3 3 70 1 3h 4 2 80 0 Ne Ne

6 1 2 90 0 2h 2 1 90 2 Ne Ano

7 2 1 90 0 3h 1 1 100 3 Ano Ano

8 3 3 80 0 2h 3 4 75 0 Ne Ne

9 2 2 80 0 2h 3 2 90 2 Ne Ne

Příloha č. 5

Vstupní hodnoty Stav po terapii

Číslo Fyzická Psychická Pravděpodobný Vedlejší Fyzická Psychická Pravděpodobný Psychika

terapie únava únava výkon (%) vlivy únava únava výkon (%)

1 3 2 60 1 2 1 80 1

2 2 1 80 0 1 1 90 2

3 3 3 50 0 2 1 70 1

4 1 1 90 0 1 1 90 2

5 4 3 50 1 3 2 70 1

6 3 2 75 0 2 2 85 2

7 2 3 80 0 2 2 85 2

8 3 4 60 0 3 3 75 0

9 2 2 85 0 1 1 85 1



List sledovaných hodnot probanda

Proband: S6 Pohlaví: muž Věk: 24 Sport: lezení

Stav před výkonem Stav během/po výkonu

Číslo Fyzická Psychická Pravděpodobný Vedlejší Časový Fyzická Psychická Pozorovaný Psychika Zvýšení Zvýšení

terapie únava únava výkon (%) vlivy odstup únava únava výkon (%) úspěšnosti koncentrace

1 1 2 80 1 22 3 3 80 2 Ne Ne

2 3 3 60 0 22 5 5 80 1 Ne Ano

3 1 3 100 1 22 4 3 105 2 Ne Ne

4 1 1 100 0 22 3 4 100 1 Ne Ne

5 1 2 100 0 22 3 2 100 2 Ne Ano

6 2 1 85 0 22 3 2 90 2 Ne Ne

7 3 2 70 1 22 2 1 80 1 Ne Ne

8 2 2 90 0 22 3 2 95 2 Ne Ne

9 2 3 70 0 22 4 3 75 1 Ne Ne

Příloha č. 6

Vstupní hodnoty Stav po terapii

Číslo Fyzická Psychická Pravděpodobný Vedlejší Fyzická Psychická Pravděpodobný Psychika

terapie únava únava výkon (%) vlivy únava únava výkon (%)

1 3 2 70 1 3 3 60 1

2 3 2 70 0 4 4 50 -1

3 3 2 60 1 3 2 60 1

4 2 1 100 0 2 3 95 1

5 1 2 100 0 1 2 100 2

6 2 3 70 0 2 1 70 2

7 3 4 65 1 2 3 70 1

8 1 2 90 0 1 2 95 2

9 2 3 70 0 2 2 70 1



List sledovaných hodnot probanda

Proband: S7 Pohlaví: muž Věk: 27 Sport: tanec

Stav před výkonem Stav během/po výkonu

Číslo Fyzická Psychická Pravděpodobný Vedlejší Časový Fyzická Psychická Pozorovaný Psychika Zvýšení Zvýšení

terapie únava únava výkon (%) vlivy odstup únava únava výkon (%) úspěšnosti koncentrace

1 2 1 80 0 1h 3 2 105 2 Ano Ano

2 2 2 70 1 1h 3 2 80 2 Ano Ano

3 2 2 80 1 1h 3 3 90 2 Ano Ano

4 2 2 70 0 1h 3 2 70 1 Ne Ano

5 2 2 80 0 1h 3 2 90 3 Ano Ano

6 2 1 85 0 1h 2 1 90 3 Ne Ne

7 3 3 70 0 1h 4 4 65 -1 Ne Ne

8 2 1 90 0 1h 2 2 100 3 Ano Ano

9 2 2 80 0 1h 3 2 90 1 Ne Ne

Příloha č. 7

Vstupní hodnoty Stav po terapii

Číslo Fyzická Psychická Pravděpodobný Vedlejší Fyzická Psychická Pravděpodobný Psychika

terapie únava únava výkon (%) vlivy únava únava výkon (%)

1 3 3 75 0 2 2 70 2

2 3 2 60 1 2 2 70 0

3 4 3 50 1 2 2 70 1

4 2 3 65 0 2 2 70 2

5 3 2 65 0 2 2 75 3

6 3 3 65 0 2 2 70 2

7 3 3 65 0 3 4 60 1

8 1 2 90 0 1 2 90 3

9 3 3 70 0 3 2 80 1
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