PŘÍLOHA K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI
PŘEPIS ROZHOVORŮ
Tereza Trčková
1. Rozhovor s respondentkou E
1. Jak se dnes cítíte?
Dneska trochu znuděně, protože jsem se musela připravovat na bakalářku. Poslední období je spíše
stresující.
2. Říká se, že rozbité zrcadlo přináší neštěstí nebo že některá čísla jsou šťastnější než jiná. Co si
o tom myslíte?
No.. nevěřím tomu a nic to pro mě neznamená, ale protože jsem hodně ovlivněná náboženstvím, ve
kterém jsem vyrůstala, tak všechny pověry jsou pro mě špatný, nicméně symbolika číselná na to se
v Bibli věří, nějaký význam to tedy má (třeba číslo 7). Takže jsem tím ovlivněná. Pranostika (jako
klepání na dřevo) pro mě ale nic neznamená, nebo tomu nevěřím a nechápu, proč to někdo jiný dělá.
Ale číslo asi jo – v Bibli je 7 a 666. Takže když to číslo někde vidím, tak cítím, že to semnou něco
dělá, něco to pro mě znamená.
3. Děti se v určitém věku nacházejí v „magickém věku“. V tomto fantazijním, pohádkovém
období děti dokážou proměňovat silou svých myšlenek všechny věci okolo. Oživují neživé
předměty nebo vytváří hypotézy „když udělám tohle, stane se tamto“ (např. nesmím šlápnout na
spáry). Vzpomínáte si na toto období? Měl/a jste nějakou takovou zkušenost, která vycházela z
magických myšlenek (nebo vírou v nadpřirozené schopnosti)?
Asi ne. Nevzpomenu si, že jsem to takhle vnímala. Nebo jo? Tuto imaginaci si pamatuju hodně, když
jsem byla malá. Třeba když jsem ležela, tak jsem zvedla deku, aby si ke mně mohl Pán Bůh lehnout.
Měla jsem pak lepší pocit. Hrozně jsem prožívala všechno se zvířátkama – tak jsem našla píďalku a
udělala jsem ji domeček a představovala, co všechno potřebuje, když jsem ji ztratila, tak jsem byla
nesvá, že někde trpí a takhle no.
4. Vzpomeňte si na nějaký svůj neúspěch/mrzutost. Jak si vysvětlujete svoje neúspěchy a
úspěchy? Měl/a jste někdy pocit, že za Váš neúspěch může nějaká nadpřirozená síla? Co jste
udělal/a?
U mě je to tak, že když se mi něco povede, tak to přičtu svým vnitřním schopnostem a když se mi
něco nepovede tak taky. Když se mi něco povede, tak mám pocit, jak jsem dobrá a za pár hodin už
jsem zase na nule a nevím, jaké mám schopnosti a jestli na to mám nebo nemám. Jsem spíš citlivější
na ten neúspěch, ten semnou zamává víc. A nemyslíš, že třeba neúspěch je Boží vůle? Jo to určitě ano.
Ale myslím si, že to není tak, že by mi pomáhal, že ti něco zařídí, co chceš. Jednání je na člověku a
Bůh nic neláme, takže když vidí, že jdeš dobrou cestou a máš to dělat, tak tě v tom jakoby..zasahuje do
toho, když chceš ty a chceš pomoct v něčem, co dělat máš a on udělá to, že třeba dostaneš dobrou
otázku. Ale neudělá to, že by zařídil ten výsledek.
5. Modlíte nebo modlil/a jste se někdy (nemyslím tím přeříkávání klasické náboženské modlitby,
ale spíš jako určité prosby)? Jaký je Váš názor na modlitby? Proč už se nemodlíte? Pokud se
nemodlíte – meditujete někdy?
Jo snažím se modlit každý den. Co pro tebe modlitba znamená? Pokoru. Zamyšlení se nad tím,
zpytování jak se člověk chová k druhým. Modlím se za to, aby Bůh opatroval rodiče, mamku, tátu a
rodiče Honzy a ta modlitba pro mě znamená pokoru, protože když se začneš modlit, tak tě to přiměje

myslet za ostatní. Přemýšlíš o svým chování a když se modlíš, tak prosíš o odpuštění. Jak se cítíš po
modlitbě? Trochu se mi uleví, odvedení napětí.
6. Jaký je Váš názor na osud? Věříte, že některé věci mohou být dány nebo předepsány?
Ne. Nevěříš, že je něco předem daného? Ne.
7. Některé filosofické systémy považují duši za nesmrtelnou. Jaký je na to Váš názor?
Kéž bych ho znala. Já jakoby..hm.. Končí život smrtí nebo ne? Ne. Co je po smrti? Já si myslím, že
něco jo. Myslím, že když to nevíme, tak je to to klíčový. Kdybychom to věděli, tak by život ztratil
smysl. Je tam ten otazník a to je to zásadní a je na každém člověku, jak se k tomu postaví.
8. Udělal/a jste někdy něco, abyste si naklonil/a nadpřirozenou sílu nebo vylepšil/a karmu (např.
dobrým skutkem)?
U mě je to Bůh (na štěstí nevěřím). Jo dělala jsem to. Takové to kalkulování s Bohem jsem zažila a
myslím, že to je takové primitivní, jakože půjdu v sobotu do sboru, i když se mi chce dělat něco jiného
a třeba mi pak Bůh někde přilepší.
9. Všiml/a jste si někdy nějakých zvláštních znamení (symbolů) ve svém okolí (např. spadnutí
obrazu, zrovna na něco myslíte a náhodou to uvidíte)? Co pro Vás tyto znamení znamenají?
Ukazují Vám něco? Co se Vám honí hlavou, když nějaké takové znamení zpozorujete?
Jo jako jo. Ale nevidím to jako ve fyzických věcech, ale spíše jako sled událostí, že kolem sebe
pozoruji, že najednou mi přijde, že se něco odehrává jakoby..že potkám lidi, že mi řeknou tu správnou
věc, nebo že poslouchám příběhy lidí, že si řeknu hm nebo že ty příběhy lidí jdou tak za sebou, že to
najednou začlo zapadat a v poslední chvíli, když už jsem nemohla, tak to přešlo. Co ti ty znamení
ukazují? Řídíš se podle nich? Říkají ti něco? Určitě. Já je aktivně vyhledávám, chci je zachytit. Třeba
pozoruji lidi, a když se někdo nějakým způsobem chová nebo něco řekne, tak to třeba přisuzuji tomu,
že mi Bůh něco chtěl sdělit a kolikrát fakt si říkám „ty brďo“.
10. Jak by Vám bylo, kdybyste se dozvěděl/a, že nějaký člověk, který Vás nemá rád, vytvořil
figurku, která by se Vám podobala, aby Vám pomocí černé magie ublížil? Můžete mi Váš pocit
zdůvodnit?
Asi by mi to bylo jedno. Nebála bych se toho. Jen by mi vadilo, kdyby to byl člověk, kterého mám
ráda.
11. Bojíte se někdy, abyste něco nezakřikl/a? Co třeba? Co si o tom myslíte?
Jo to jo. Spíš ale nechci dělat závěry předem. Myslím, že se nemají dělat závěry u některých
závažných věcí. Třeba neřeknu, že budu psycholožka, protože mám talent. Protože si myslím, že
v momentě, kdy to člověk řekne, tak ztrácí takový nadhled, nebo přestane být snaživý.
12. Ztotožňujete se s názorem, že „nic se nemá pokoušet, jistota je jistota, jeden nikdy neví,
nevěřím, ale co kdyby“?
Tak tohle pro mě neznamená nic. To semnou nic nedělá.
13. Měl/a jste někdy „vnitřní pocit“ (intuici) podle kterého jste se následně řídil/a? Co si myslíte
o intuici?
Jo. Když jsem začala chodit s Honzou. Intuice mi říkala, že je to člověk, který mi vyhovuje a
racionální úvaha z pohledu náboženství to bylo proti. Bylo to velký rozpor, nevěděla jsem to dělat, ale
dala jsem na tu intuici. Používáš více intuici nebo racionální rozhodování? Myslím, že půl na půl.
Snažím se intuici minimalizovat, myslím, že do intuice mohou být zasažené hodně subjektivní věci.
Myslím, že intuice je správná, ale člověk musí vědět, že je psychicky v pohodě.

14. Představte si stresovou situaci před náročnou zkouškou, pohovorem nebo jakoukoli situaci,
která je pro Vás stresující. Jak se na ni připravíte? Existuje něco, co Vám pomůže cítit se lépe
(např. vykročit pravou nohou)?
Určitě. Pomůže mi, když si promluvím s člověkem, který na mě dobře působí, když vím, že dokáže
říct věci, které zlehčí mou situaci. Pak ty stresující věci nejsou tak stresující. Někdo, kdo mi dokáže
říct, jaké jsou hodnoty. A nějaký osobní věci, které ti pomáhají? Já si vždycky za někým zajdu, kdo
mě dokáže uklidnit.
15. Máte nebo měl/a jste někdy nějaký talisman, maskota nebo amulet? K čemu Vám slouží?
Kam a kde ho nosíte? Jak byste se cítil/a bez něj?
Ne. Nikdy nic.
16. Podle čeho vybíráte čísla ve sportce? Můžete to nějak zdůvodnit?
Jo tak to jsem nikdy nesázela. A kdyby sis teď měla vsadit? No tak určitě tam nebude 666 a určitě tam
bude nějaká 7 (asi hodně jich tam bude). A třeba datum narození? Tak to mě ani nenapadlo. Nebude to
náhodný výběr, ale nebudou to ani žádný konkrétní data.
17. Provádíte ještě nějakou činnost nebo sled činností (rituálů), které vám pomáhají dosáhnout
úspěchu nebo se zbavit se úzkosti/stresu?
Tak to nemám. Nikdy mě ani nenapadlo vykročit pravou nohou.
18. Považujete se za pragmaticky/logicky smýšlejícího člověka?
(Směje se). Já se to snažím, ale ne nepovažuji. Snažím se rozhodovat pragmaticky.
19. Já osobně mám pocit, že jsem nedílnou součástí vesmírného vývoje – něčeho, co mě
přesahuje. Jaký je na to Váš názor? Jak si to „něco“ představujete?
20. Byl/a jste někdy u numeroložky nebo kartářky? Jaký je Váš názor na
numerologii/astrologii? Podle jakých principů podle Vás fungují?
Ne. Jaký je tvůj názor na tyto „vědy“? Špatný, hodně. Nevím proč, ale vím, že to je daný od malička.
Rodiče říkají, že je to od Satana. I když jsem hodně tolerantní k různým náboženským směrům. Myslíš
si, že můžou fungovat? Myslím si, že ne.
21. Myslíte si, že některé věci nelze logicky/kauzálně vysvětlit? Jaké to jsou?
Jo. Je to otázka toho, proč má smysl se chovat čestně, proč má cenu se pro někoho obětovat, dělat
dobrý věci a nikdo ti nevysvětlí, proč se lidi chovají nezjištně. Nesobecký altruismus nevysvětlíš.
22. Měl/a jste někdy sen nebo pocit, že se něco stane a ono se to potom opravdu stalo? Jak si to
vysvětlujete?
Ne to ne. Myslím si, že ne.
23. Máte někdy pocit, že můžete komunikovat s osobami, které Vám byli blízké a jsou už po
smrti? Jakým způsobem s nimi komunikujete?/Proč myslíte, že to není možné? Jak se při tom
cítíte?
Nikdy mi neumřel někdo, na kom bych závisela. Ale je fakt, že když mi umřela jedna kamarádka, tak
na ni často vzpomínám. A když na ni vzpomínám, tak nemám pocit, že vzpomínám na někoho, kdo už
tu není. Nevím jak to popsat. Jakože ta vzpomínka cílí.., že když se podívám na její obrázek, tak cítím
tak silný pocit, jakože si říkám, oslovuji ji v duchu („Naděnko“), ale nepředstavuji si, že s ní vedu
rozhovor, ale ta vzpomínka jako by byla živá.

24. Jste věřící? „V co věříte?“ Ano. Věřím v Boha, ale ne v toho křesťanského. Myslím si, že Bůh je
jeden, jedna entita, že prostupuje k lidem jinak a každý to pojmenovává jinak. Věřím v to, že Bůh je
dobrý. Věřím v to, že je Bůh a ten je zastáncem dobra.
25. Kolik je Vám let? 26.
26. Jaké máte povolání? Student psychologie.
27. V jakém městě bydlíte? Praha.

2. Rozhovor s respondentem TŠ
1. Jak se dnes cítíte?
Dobře.
2. Říká se, že rozbité zrcadlo přináší neštěstí nebo že některá čísla jsou šťastnější než jiná. Co
si o tom myslíte?
Myslím, že to není pravda. Nevěřím v to. Nikdy mě to nevystane na mysl.
3. Děti se v určitém věku nacházejí v „magickém věku“. V tomto fantazijním, pohádkovém
období děti dokážou proměňovat silou svých myšlenek všechny věci okolo. Oživují neživé
předměty nebo vytváří hypotézy „když udělám tohle, stane se tamto“ (např. nesmím
šlápnout na spáry). Vzpomínáte si na toto období? Měl/a jste nějakou takovou zkušenost,
která vycházela z magických myšlenek (nebo vírou v nadpřirozené schopnosti)?
Vzpomínám no – když jsme třeba chodili jenom po kamenech po cestě (jako po horský), ale
myslím, že to tenkrát byla jenom hra, ne že bych si vsugeroval, že to bylo něco víc.
4. Vzpomeňte si na nějaký svůj neúspěch/mrzutost. Jak si vysvětlujete svoje neúspěchy a
úspěchy? Měl/a jste někdy pocit, že za Váš neúspěch může nějaká nadpřirozená síla? Co jste
udělal/a?
Za všechno může náhoda nebo štěstí, to určitě. Třeba včera, když jsem si vytáhl lehké otázky u
zkoušky. Ale nic vyššího v tom nevidím.
5. Jaký je tvůj názor na osud? Věříš, že některé věci mohou být dány nebo předepsány?
Ne určitě ne. Všechno je soubor náhod.
6. Modlíte nebo modlil/a jste se někdy (nemyslím tím přeříkávání klasické náboženské
modlitby, ale spíš jako určité prosby)? Jaký je Váš názor na modlitby?
7. Některé filosofické systémy považují duši za nesmrtelnou. Jaký je na to Váš názor?
Ne. Nemyslím si, že něco jako duše existuje. To je prostě projev činnosti mozku a nic jako duše
tam není, než třeba u slepice, akorát je to trochu složitější.
8. Udělal/a jste někdy něco, abyste si naklonil/a nadpřirozenou sílu nebo vylepšil/a karmu
(např. dobrým skutkem)?
Ne tomu nevěřím (haha). A jakoby nepodmiňuju dělání dobrých skutků tím, aby se mi pak stalo
taky něco dobrýho.

9. Všiml/a jste si někdy nějakých zvláštních znamení ve svém okolí (např. spadnutí obrazu,
zrovna na něco myslíte a náhodou to uvidíte)? Co pro Vás tyto znamení znamenají? Ukazují
Vám něco? Co se Vám honí hlavou, když nějaké takové znamení zpozorujete?
Ne. A co třeba, že zrovna na něco myslíš a v okolí se to nějakým způsobem promítne? Hm, ne.
A četl jsem o tom, jak tady to funguje. A jak? Za den myslíš na tisíc věcí a občas se ti prostě
stane, že na něco myslíš a pak to vidíš a to je prostě náhoda a pak si to vsugeruješ, že to tak
bylo, ale je to jen proto, že myslíš na tisíc věcí denně.
10. Jak by Vám bylo, kdybyste se dozvěděl/a, že nějaký člověk, který Vás nemá rád,

vytvořil figurku, která by se Vám podobala, aby Vám pomocí černé magie ublížil?
Můžete mi Váš pocit zdůvodnit?
Pobavilo by mě to. A názor na to nějaký máš? Mám názor, že ten člověk je dement.
11. Bojíte se někdy, abyste něco nezakřikl/a? Proč? Co si o tom myslíte?
Ani ne. Nevěřím v to. A když si představíš, že máš před zkouškou a .. A je samozřejmě lepší radši
v to nedoufat a pak mít radost. Ale to je normální psychologickej.. si myslím, důkaz no.
12. Ztotožňuješ se s názorem, že nic se nemá pokoušet, jistota je jistota, jeden nikdy neví, nebo
nevěřím, ale co kdyby.
Ne tak to ne. Nevěřím radši v Boha pro případ, že by náhodou bylo pak peklo.
13. Měl/a jste někdy „vnitřní pocit“ (intuici) podle kterého jste se následně řídil/a? Co si myslíte
o intuici?
Hm asi ne. Asi se vždycky rozhoduji rozumem.
14. Představte si stresovou situaci před náročnou zkouškou, pohovorem nebo jakoukoli situaci,
která je pro Vás stresující. Jak se na ni připravíte?
Rozptýlím se, nějak. Buď hudba nebo nějaký motivační videa nebo nandak.
15. Máte nebo měl/a jste někdy nějaký talisman, maskota nebo amulet? K čemu Vám slouží?
Kam a kde ho nosíte? Jak byste se cítil/a bez něj?
Ne.
16. Podle čeho vybíráte čísla ve sportce? Můžete to nějak zdůvodnit?
Nesázím sportku, protože si umím spočítat jaká je šance, že vyhraju. No a třeba v něčem jiném,
když si vybíráš čísla? Jediný čísla, která si vybírám jsou třeba hesla, ale to jen, abych si to dobře
zapamatoval.

17. Provádíš někdy nějakou činnost, nebo sled činností , někdy se tomu říká rituály, které ti
pomáhají dosáhnout úspěchu nebo se zbavit úzkosti?
Hm.. No tak třeba sportuju, ale není to nic konkrétně daného, jen se třeba proběhnu nebo jdu na
kolo.
18. Považujete se za pragmaticky/logicky smýšlejícího člověka?
Ano.
19. Já osobně mám pocit, že jsem nedílnou součástí nějakého vesmírného vývoje, něčeho, co mě
přesahuje, na co nemám mozkovou kapacitu. Jaký je na to tvůj názor?
Nemyslím si, že by to bylo něco vyššího, než já, co mě ovlivňuje. Je to prostě, nevím, asi skupina
nějakým vnějších vlivů, ale nevidím v tom něco vyššího, jako, že by to někam směřovalo, nebo
byl součástí vesmírného vývoje.
20. Byl jsi někdy u numeroložky nebo kartářky?
Hm.. ne. A víš, co to je? Numerologie a astrologie? Myslím si, že je to dobrý způsob, jak z lidí
vytahat peníze. A myslíš, že to funguje? Určitě to funguje, protože většina lidí tohle žeře, protože
nejsou schopni srovnat život a mají potřebu to dávat za vinu nějakým vyšším mocem a číslům a
postavení Jupitera.
21. Myslíte si, že některé věci nelze logicky/kauzálně vysvětlit? Jaké to jsou?
Hm…ne. Ne?
22. Měl jsi někdy pocit nebo sen, že se něco stane a ono se to fakt stalo?
Určitě. A jak si to vysvětluješ? Věděl jsem, že se má něco stát, tak jsem na to myslel před spaní,
pak se mi o tom zdálo a pak se to skutečně stalo. A vysvětluju si to tak, že se ti zdá o tom, na co
myslíš. Ale jak si to vysvětluješ? No, že se ti něco zdá a pak se to stane. A co třeba? No, že třeba
budu hrát zítra zápas a pak ho skutečně hraju. Nebo třeba, že vyhraješ a pak vyhraješ opravdu? Ne
tak to ne. Nesnažím se ovlivňovat budoucnost.
23. Máš pocit, že můžeš komunikovat s osobami, které ti byli blízké, ale jsou již po smrti?
Ne. Ale někteří lidé to dělají? Ne. Smrt je definitivní.
24. Bojíš se smrti?
Jo. A proč? Nevím, nechce se mi umírat.
25. Jste věřící? „V co věříte?“ Ne.
26. Kolik je Vám let? 22
27. Jaké máte povolání? Studen elektrotechniky.
28. V jakém městě bydlíte? Špindlerův Mlýn.

3. Rozhovor s respondentem Mi
1. Jak se dnes cítíte?
Já se cítím docela dobře, už i vzhledem k počasí a tlaku a těšil jsem se na tebe. Takže dobrý, jsem
v pohodě. Ale mám trochu stresovější období
2. Říká se, že rozbité zrcadlo přináší neštěstí nebo že některá čísla jsou šťastnější než jiná. Co
si o tom myslíte?
Já si myslím, já jsem v minulosti na tohle hodně hleděl, protože jsem nevěděl.. Trochu mi to
zůstalo do dneška a snažím se s tím bojovat. Je to v podstatě nějaká náhražka, nahrazujeme tím
něco, čemu nerozumíme a o čem toho víme málo no.
3. Děti se v určitém věku nacházejí v „magickém věku“. V tomto fantazijním, pohádkovém
období děti dokážou proměňovat silou svých myšlenek všechny věci okolo. Oživují neživé
předměty nebo vytváří hypotézy „když udělám tohle, stane se tamto“ (např. nesmím
šlápnout na spáry). Vzpomínáte si na toto období? Měl/a jste nějakou takovou zkušenost,
která vycházela z magických myšlenek (nebo vírou v nadpřirozené schopnosti)?
Tak to ne. Ono jako se to..hm.. Třeba se tomu říká být pověrčivý? Taky. Já si nepamatuju, že by se
mi něco takového splnilo, ale snažil jsem se nešlapat na spáry nebo na kanály. Ono to někdy jako
„co kdyby“. Takže si na to nevěřil, ale náhoda je blbec. Ano. Protože už od mala jsem věděl, že
tady něco je, čemu nerozumíme a že můj osud nezávisí jen na mě a na něčem dalším a
samozřejmě jsem nevěděl co to je takže se člověk pak upínal k všelijakým pověrám, které jsou
zakořeněný i generačně třeba v mých rodičích a podobně.
4. Vzpomeňte si na nějaký svůj neúspěch/mrzutost. Jak si vysvětlujete svoje neúspěchy a
úspěchy? Měl/a jste někdy pocit, že za Váš neúspěch může nějaká nadpřirozená síla? Co jste
udělal/a?
Já jsem si donedávna myslel, že za úspěchy vděčím svou vlastní píli a svých schopnostem a
dneska vím, že to tak není a trochu v tom tápu, protože se snažím ovlivňovat nějakým svým
jednáním, ale mám v tom slušný zmatek. V podstatě jsem skoro přesvědčený, že to nelze ovlivnit
vlastním jednáním a konáním. Ale nevěřím na nějaký osud, ale je v tom trochu něco jinýho, je to
ta inteligence, která nás tady řídí a vede.
5. Jaký je tvůj názor na osud? Věříš, že některé věci mohou být dány nebo předepsány?
6. Modlíte nebo modlil/a jste se někdy (nemyslím tím přeříkávání klasické náboženské
modlitby, ale spíš jako určité prosby)? Jaký je Váš názor na modlitby?
Ne. Před tím jsem se ale nemodlil, teď už se modlím. A jak se přitom cítíš? Co ti to přináší? Jak se
cítíš potom? Já motlitby jsou pro mě rozhovory s Bohem a dělá mi to velký problém ty modlitby
realizovat a bál jsem se formalismu, ale teď už opravdu cítím to spojení a vstřebávám ty
myšlenky, které dostávám zpátky jako odpovědi a mám spoustu vyslyšených modliteb i jako když
se modlím za něco nebo za někoho. A vyslyšené znamená co? Že se splní to, za co se modlím. Ale

tam musím říct, že musím stoprocentně věřit, že ta modlitba bude vyslyšena a pokud to tak je už
při té modlitbě, tak se vždycky splní. A když se zaměřím na tvé konkrétní pocity? Tak když se
pomodlíš, tak jak se cítíš? Dneska když vím, že se mi to vyplní, tak se na ní vyloženě těším a cítím
obrovskou úlevu a klid při té modlitbě a nádherný pocit.
7. Některé filosofické systémy považují duši za nesmrtelnou. Jaký je na to Váš názor?
Jde o to, co je to duše. Hm.. Jsou názory jako, že jsme energetický pole a protože vím, že energie
se neztrácí, tak z tohohle pohledu je to pravda, ale není to tak úplně jednoduchý, ale je to
stoprocentně o tom, že jsou věci nad naše chápání a my to se svou omezenou inteligencí těžko
dáme a dokážeme vysvětlit. A já se o to tak úplně už nesnažím. Nevěřím v reinkarnaci, ale s tím,
že není smrt, tomu věřím. Je tam nějaké pokračování..
8. Udělal/a jste někdy něco, abyste si naklonil/a nadpřirozenou sílu nebo vylepšil/a karmu
(např. dobrým skutkem)?
Hm. O to jsem se vždycky snažil. Četl jsem všechno možné, abych se to naučil. Dneska vím, že je
to blbost, že to prostě nejde, ale snažil jsem se o to v minulosti. A čím? Nevzpomínám si. Takové
dobrý skutky. Nakonec jsem vždycky u tohohle zjistil, že to přinese mě osobně uspokojení, ale ne,
že mi někdo splní nějaké moje přání. Ale doufal jsem, že se mi to vrátí. Třeba nějakým dobrým
pocitem z toho, který je důlěžitější než materiální prožitky.
9. Všiml/a jste si někdy nějakých zvláštních znamení ve svém okolí (např. spadnutí obrazu,
zrovna na něco myslíte a náhodou to uvidíte)? Co pro Vás tyto znamení znamenají? Ukazují
Vám něco? Co se Vám honí hlavou, když nějaké takové znamení zpozorujete?
Ano. Toho si všímám a hlavně v poslední době, že když potřebuju se s něčím vypořádat. Když
potřebuji nějakou odpověď, tak se mi stane, že třeba otevřu knížku a ona tam je. Nebo někoho
potkám a on mi na to odpoví a vím, že to není…ale je to..natolik natolik často a třeba i na
základě modliteb, že vím, že to není náhoda. Co pro tebe tyto znamení znamenají? Co ti
ukazují? Stejně jako když se modlím, když se mi povede navázat spojení a on mi odpovídá, tak
to je stejný. Vidím v tom Boží odpověď, odpověď té inteligence, která nás tu vytvořila a
přesahuje nás a beru to vážně. A v minulosti to bylo podobný? Ne v minulosti jsem to bral jako
šťastnou náhodu a že jsem se narodil na šťastně planetě a že mi ten život nějak vycházel. Ale
nikomu jsem za to nebyl vděčný a zavázaný. Neděkoval jsem nikomu. Kdo neumí děkovat
nedostává – to si myslím teď.
10. Jak by Vám bylo, kdybyste se dozvěděl/a, že nějaký člověk, který Vás nemá rád,

vytvořil figurku, která by se Vám podobala, aby Vám pomocí černé magie ublížil?
Můžete mi Váš pocit zdůvodnit?
Haha. Tohle je zajímavá otázka. No nebylo by mi určitě dobře, protože už jen z toho důvodu proč
on reaguje tak jak reaguje. Rozhodně bych to chtěl napravit, nějak se s tím poprat. Černá magie –
to jsou věci, o kterých se snad ani neumím bavit, nemám na to vyhraněný názor, ale vím, že něco

takového existuje, že ten ďábel, že jsou takové síly, ale bránit se tomu dá, dneska už vím, jak se
tomu bránit. Prostě ta kladná inteligence vytlačí tu zápornou inteligenci. V přemýšlení nechávat
jen kladné věci a temná mocnost ztratí sílu.
11. Bojíte se někdy, abyste něco nezakřikl/a? Proč? Co si o tom myslíte?
Jo. To jsem se dřív taky bál. To souvisí s tou pověrčivostí. Dneska to samozřejmě ve mně zůstává
dál, ale snažím se na to nemyslet, negovat tyto myšlenky. O tom, o čem mluvíš je ten tvůj
duchovní převrat, který dělí minulost a období, kdy jsi uvěřil v Boha? Ano. Hodně mi pomáhá
Bible, hodně mi pomáhá opakování čtení Bible, protože pokaždé se dostanu hlouběji při
uvažování a zjišťuju, že na všechno je tam odpověď, kterou jsem před tím hledal právě takhle přes
tyhle pověry, zvyky haha.., jsem prostě tápal a nevěděl a dělal „voloviny“ a dneska ty odpovědi
nacházím v Bibli a snažím se podle toho žít.
12. Ztotožňuješ se s názorem, že nic se nemá pokoušet, jistota je jistota, jeden nikdy neví, nebo
nevěřím, ale co kdyby.
Hm.. Specifikuj mi to. Dřív jsem v tom hledal jiný význam, ale odpověď je stejná. Teď už to řeším
prostě jinak.
13. Měl/a jste někdy „vnitřní pocit“ (intuici) podle kterého jste se následně řídil/a? Co si myslíte
o intuici?
To měl no. To asi vždycky se řídím podle nějakého vnitřního vedení, přesvědčení, nebo alespoň
snažím se řídit. Když se rozhoduju podle vnějším okolností, co tady prožívám.. No říká se, že na
jedné straně je nějaký vnitřní pocit, nějaká intuice a na straně druhé je rozum a buď se řídíš
rozumem, nebo intuicí. Mě to asociuje, že rozumem se řídit znamená co, co dělají všichni, tak já to
budu dělat taky a intuice je nějaká vnitřní síla, autentická síla. Vždy jsem se snažil tohle nějak
přetlačit a řídit se svým vnitřním přesvědčením.
14. Představte si stresovou situaci před náročnou zkouškou, pohovorem nebo jakoukoli situaci,
která je pro Vás stresující. Jak se na ni připravíte?
Já jsem se snažil vždycky zklidnit, hodit se do klidu. Uvolnit postupně všechny svaly a nepodléhat
panice a spolehnout se na to, co o tom problému vím a na to jednání jsem většinou připravený a na
to se spoléhám.
15. Máte nebo měl/a jste někdy nějaký talisman, maskota nebo amulet? K čemu Vám slouží?
Kam a kde ho nosíte? Jak byste se cítil/a bez něj?
Ne. Vím, že to děti mívaly, tak jsem se snažil mít, ale nikdy mi to nic neříkalo, šlo to mimo mě.
16. Podle čeho vybíráte čísla ve sportce? Můžete to nějak zdůvodnit?
Vůbec nesázím. Ale někdy sis vsázel, nebo ne? Ale jo, někdy ano. Ale už nevím, náhodně nějak.
17. Provádíš někdy nějakou činnost, nebo sled činností, někdy se tomu říká rituály, které ti
pomáhají dosáhnout úspěchu nebo se zbavit úzkosti?

Ne. Nemám ani žádný talisman, ani žádný zvyk, ani nic podobného a nějak závislý na tom, že
když to neudělám, tak bych byl nervozní.
18. Považujete se za pragmaticky/logicky smýšlejícího člověka?
Ano.
19. Já osobně mám pocit, že jsem nedílnou součástí nějakého vesmírného vývoje, něčeho, co mě
přesahuje, na co nemám mozkovou kapacitu. Jaký je na to tvůj názor?
20. Byl jsi někdy u numeroložky nebo kartářky?
Ne. Mně to nic neříká. Já si vůbec myslím o vědě, že je to jen tápání v nejistotě mnohdy je to
empiricky zkoumání něčeho, kde se prostě vytvoří situace situace z těch dějů, které převažují a
udělá se z toho zákon. Ale na teď odpovídám asi na něco jiného. Šel jsem kousek dál, že ani vědě
a naukám nevěřím, nic mi to neříká a neříkalo. Ani jsem nepřemýšlel, jak to funguje.
21. Myslíte si, že některé věci nelze logicky/kauzálně vysvětlit? Jaké to jsou?
Ano. Ale to se trochu vylučuje s tím, že jsi říkal, že uvažuješ logicky a pragmaticky. To jsem chtěl
dovysvětlit. Vždycky jsem takový byl a jsem, ale zároveň vím, že je tu něco nad naše chápání a já
se to nesnažím vysvětlit a pochopit, beru to jako fakt a já končím tam, kde jsou hranice a to ostatní
nechávám tomu, kdo je tomu oprávněný, tzn. Bohu.
22. Měl jsi někdy pocit nebo sen, že se něco stane a ono se to fakt stalo?
Nikdy jsem takové sny já neměl. Možná někdy, že se to trochu podobalo, ale že bych … ne. A
když takový sen byl, tak jak sis to vysvětloval? Jen jsem si řekl, že je to zajímavé, ale nemyslím si,
že jsem věštec.
23. Máš pocit, že můžeš komunikovat s osobami, které ti byli blízké, ale jsou již po smrti?
Ne. Ale vím, že takový obory existují a vím, že to i funguje třeba, že s tím lidi mají zkušenosti, ale
sám, to je prostě věc nad mé chápání a já se o to nezajímám. Teď máš možná na myslí takové
extrémní podoby, ale mě zajímá, zda máš osobně pocit, že zemřelé osoby mohou nějakým
způsobem navázat kontakt, že stále existují a ty se na ně myšlenkové můžeš obrátit. Třeba jak by
to řešil můj táta? No já spíš vůbec ne.
24. Jste věřící? „V co věříte?“ Ano. V jediného Boha,. Živého.
25. Kolik je Vám let? Bude mi 60.
26. Jaké máte povolání? Podnikatel.
27. V jakém městě bydlíš? V Trutnově.

4. Rozhovor s respondentkou Mo
1. Jak se dnes cítíte?
No dobře.
2. Říká se, že rozbité zrcadlo přináší neštěstí nebo že některá čísla jsou šťastnější než jiná. Co
si o tom myslíte?
Hm.. Tak asi nějak moc to neřeším, že by to tak fungovalo nebo ne nemyslím si, že by to tak
fungovalo. Myslím si, že všechny věci se dají změnit a když se rozbije zrcadlo a měl by to
znamenat 7 let neštěstí, tak si myslím, že se to dá změnit, takže tomu nepřikládám žádnou
důležitost. Ty pověry jsou prostě vžitý, tak si řeknu, ale určitě si z toho nedělám hlavu.
3. Děti se v určitém věku nacházejí v „magickém věku“. V tomto fantazijním, pohádkovém
období děti dokážou proměňovat silou svých myšlenek všechny věci okolo. Oživují neživé
předměty nebo vytváří hypotézy „když udělám tohle, stane se tamto“ (např. nesmím
šlápnout na spáry). Vzpomínáte si na toto období? Měl/a jste nějakou takovou zkušenost,
která vycházela z magických myšlenek (nebo vírou v nadpřirozené schopnosti)?
Napadly mě dvě věci. Vzpomněla jsem si, jak jsme vždycky skákaly panáka a říkaly jsme si, že
nesmíme šlápnout na čáru a když šlápneme na čáru, tak to něco bude znamenat. Nic jsme z toho
nedělaly, ale snažily jsme se. Měla jsem i bytost, se kterou jsem neustále komunikovala. Myslím,
že jsem jí říkala čert a nevím proč čert, ale vím, že to byl čert. A to bylo do delšího věku, to už
jsem chodila do školy (1.-2.třída), ale mnoho let jsem ho měla. Komunikovala jsem s ním v posteli
nebo když mě něco naštvalo, tak jsem šla do pokojíčku a tam jsem si postěžovala jemu nebo jsem
s ním komunikovala.
4. Vzpomeňte si na nějaký svůj neúspěch/mrzutost. Jak si vysvětlujete svoje neúspěchy a
úspěchy? Měl/a jste někdy pocit, že za Váš neúspěch může nějaká nadpřirozená síla? Co jste
udělal/a?
Já jsem zastánce teorie, že všechno si tvoříme a všechno co se děje si tvoříme sami. Absolutně
všechno i úspěch i neúspěch, neštěstí – to všechno jsme si vytvořili sami nějakými dřivějšími činy
a myšlenkami. Takže vždy když se stane neúspěch, tak ho reflektuji vůči sobě a vůbec do toho
neberu žádný vlivy. Protože ty vlivy, které se staly, tak se staly, protože jsem si je vytvořila
v hlavě, prostě přivolala.
5. Jaký je tvůj názor na osud? Věříš, že některé věci mohou být dány nebo předepsány?
Já věřím na to, ale to se v průběhu života mění, jak na to člověk přichází. Ale věřím na to, že
máme danou předlohu, která se nazývá karma a ta karma je jakoby nějaký osud, je to předloha,
která je dána z tvých minulých životů a skutků, ale ta předloha se dá měnit, podle toho, jak na sobě
pracuješ. Když se narodíš do toho života, tak máš předlohu a pokud žiješ materialisticky a
nezajímáš se o svou karmu, tak to odžiješ podle té předlohy, takže by se dalo říct, že tvůj osud se
naplnil.

6. Modlíte nebo modlil/a jste se někdy (nemyslím tím přeříkávání klasické náboženské
modlitby, ale spíš jako určité prosby)? Jaký je Váš názor na modlitby?
Modlím, pořád. Modlím se celý život všema různýma způsoby. Ale v poslední době jsem se cítila
nějak divně a spontánně mě napadlo, že se musím naučit otčenáš a před 2 měsíci jsem ho začala
pořád dokola recitovat jako mantru a hrozně se mi ulevilo, protože jsem pochopila, že je to velmi
magická mantra, že to není jen křesťanský blbý text, ale je to mantra od Boha, Jěžíše a ty řádky,
co tam jsou, je v tom zakodovaný univerzální vědění lidstva a vědění vesmíru, jak my fungujeme.
Ale pochopila jsem to až po několikerém recitování a najednou mi blesklo „No,jo“ tady je ten
zákon. Tak jsem to mlela dokola měsíc a hrozně se mi ulevilo ve spoustu věcech a pak jsem
věděla, že kdykoliv mi bude těžko a začnu tohle dělat, tak to bude v pohodě.
7. Některé filosofické systémy považují duši za nesmrtelnou. Jaký je na to Váš názor?
Tak co je to duše. Považuji vědomí za nesmrtelné. Věřím v karmu a příčiny a následky, tak tady
musí být nějaká nit, která se táhne všema životama a co je to za substanci, za energii, jak to
vypadá, to je už v podstatě jedno, ale něco tu musí být. Nit, která se táhne po věky věků a neumře,
nikdo to nemůže zničit, když se to nezničilo za x let.
8. Udělal/a jste někdy něco, abyste si naklonil/a nadpřirozenou sílu nebo vylepšil/a karmu
(např. dobrým skutkem)?
Jo. To dělám pořád, denodenně. Teď mě nic nenapadá. Třeba támhle mám fotku Ganéši (Boha
hojnosti) a toho jsem si chtěla naklonit, aby se ke mně dostala hojnost, zapalovala jsem mu každý
den svíčku a dávala do jeho misky peníze. Nebo když si chci naklonit nějakou bohyni, když chci,
aby mi pomohla, tak ji zapaluji svíčku nebo jí dávám kameny nebo na ní myslím. Těch věcí je
hrozně moc. Takže si myslíš, že nadpřirozená síla ti může něco poskytnout. Stoprocentně. Já
věřím, že tyhle síly tady jsou a nás ovlivňují a čím víc na ně myslíš, nakloňuješ si je, tak jsou pro
tebe pomocníci v tom osudu, v té karmě, která nemusí být lehká. Mně to funguje, když poprosím
pomocníky (andělé, Bůh), tak většinou od nich dostanu odpověď na to, co potřebuju. Takže si je
snažím naklonit tím, že jsem na ně hodná, že jim zapálím svíčku nebo udělám v lese rituál se
stromy. Nebo se šamany pracujeme tak, že dáváme dary duchům.
9. Všiml/a jste si někdy nějakých zvláštních znamení ve svém okolí (např. spadnutí obrazu,
zrovna na něco myslíte a náhodou to uvidíte)? Co pro Vás tyto znamení znamenají? Ukazují
Vám něco? Co se Vám honí hlavou, když nějaké takové znamení zpozorujete?
Jo, furt. Já to žiju. Jeden můj kamarád mě naučil jednu věc: když se ti třikrát objeví jedna věc,
tak to znamená brána k dalšímu vědění, něco, co má přijít, prohlédnutí situace. Třeba tříkrát
vidíš auto, které má stejnou značku, tak to může být tohleto. Nebo najednou potkáš člověka,
kterého si neviděl 20 let, druhý den potkáš člověka, kterého si neviděl 20 let a pak potkáš

člověk, kterého si neviděl rok, ale prostě jsou to 3 shodné situace. To se ti zdá nenormální a ty
máš v této situaci zbystřit. Najednou tě to zaujme, že je to divné a ty máš zbystřit, protože
potom najednou odněkud ti přijde nějaké vědění. A to se nemusí týkat toho člověka, kterého si
potkal, to se může týkat úplně někoho jiného. A tohle je brána symbolů.
10. Jak by Vám bylo, kdybyste se dozvěděl/a, že nějaký člověk, který Vás nemá rád,

vytvořil figurku, která by se Vám podobala, aby Vám pomocí černé magie ublížil?
Můžete mi Váš pocit zdůvodnit?
Kdybych to věděla, tak by to bylo super, protože většinou o tom nevíš a pak se ti dějou věci.
Černá magie tě může zničit, ale záleží na tom člověku, jak ji umí ovládat. Na tom není nic
těžkého, je to všechno o myšlenkách. Když o tom víš, tak si můžeš vybudovat ochranu a můžeš
poslat věci zpátky, protože víš, kdo to dělá, můžeš se zeptat nějaké vědmy nebo čaroděje, aby ti
pomohl. Znám spoustu lidí, které to takhle zjistili. Kamaráda někdo takhle chtěl zničit, píchal do
něho a rok mu bylo špatně a pak se odhodlal jít k čarodějnici a ona mu to potvrdila. Udělali rituály
a on se dal do kupy.
11. Bojíte se někdy, abyste něco nezakřikl/a? Proč? Co si o tom myslíte?
To asi jo.. Dřív jsem si to myslela a dělala mockrát, ale teď si myslím, že když se na něco těšíš,
tak bys na to měla myslet a podporovat to. Mluvit o tom a posílat tam tu pozitivní energii. Ale
dělám to, taky mám takové nastavení, že si říkám „ježiš to bude tak obrovské štěstí“, že o tom
nebudu mluvit, protože nevím. Nebo co nechceš, aby se stalo? Tak si budu představovat tu situaci
v pozitivním.
12. Ztotožňuješ se s názorem, že nic se nemá pokoušet, jistota je jistota, jeden nikdy neví, nebo
nevěřím, ale co kdyby.
Ne. Absolutně ne. Nesmysl. Všechno se má pokoušet. Jistota neexistuje. To je takové to „jsem na
půl cesty“. To je alibismus.
13. Měl/a jste někdy „vnitřní pocit“ (intuici) podle kterého jste se následně řídil/a? Co si myslíte
o intuici?
Teď už se snažím většinou řídit podle intuice. I když je to velice těžké vědět, co je intuice a co je
rozum. Protože se to chvílemi tváří stejně. Snažím se dělat to, že jako naschvál jdu někam, kde to
neznám a nemám s sebou mapu, nemám s sebou GPS a snažím se na něco napojit, aby mě to tam
dovedlo, tak takhle si trénuji intuici, ale samozřejmě když v denodenním rozhodování je to strašně
těžké se rozhodovat. Třeba teď jsem byla v casínu Monte Carlo, se tam podívat a řekla si, že si
zkusím jenom v hlavě, myšlence se podívat na to, jestli bych dokázala odhadnout číslo. A
najednou mi tam naskočilo nějaké číslo a to bylo prostě tak strašně jemný a rychlý a prostě tak
jemňoučký, že i když jsem se na to soustředila a věděla, že to chci, aby mi přišla na to ta inspirace,
tak jsem se na to znova podívala a úplně jsem to hodila pryč a začnu se na to soustředit, dostanu se
do meditace.. Přišlo mi číslo 14. Padla ale 25 a to bylo právě to první. Ta intuice je tak jemná, že

to hned mozek přebije kravinama. 25 jsem ale nevěnovala pozornost, protože jsem ještě nebyla
v meditaci, atd..
14. Představte si stresovou situaci před náročnou zkouškou, pohovorem nebo jakoukoli situaci,
která je pro Vás stresující. Jak se na ni připravíte?
Tak třeba se napiju vína. Můj rituál je chlast, když jsem nervozní. Mám ale i souhru obrazů, což je
super metoda, kterou vymyslel můj kamarád léčitel. Na každou emoci existuje obraz, který
vychází z čínské medicíny, má to logické posloupnosti. Když mám strach, tak na to funguje obraz,
že stojíš na břehu řeky a teče tam řeka (to bych pak mohla vysvětlovat proč to takhle je), ale je to
tenhle obraz. Nebo když na tebe někdo tlačí a dělá ti psycho nebo se bojíš učitelky, tak je na to
obraz kalich s vodou. To jsou věci, které já teď používám. On to uvedl do praxe pře 4 lety, pak
napsal knihu a já to teď prozkoumávám. Takže když mám trému, strach, tak si představím tenhle
obraz nebo se snažím být v přítomném okamžiku, snažím se meditovat.
15. Máte nebo měl/a jste někdy nějaký talisman, maskota nebo amulet? K čemu Vám slouží?
Kam a kde ho nosíte? Jak byste se cítil/a bez něj?
Mám. Mám jich spoustu. Vždycky si je beru, když vyrážím na cesty mimo Prahy. Podle intuice si
je vybírám a nikdy teda neodejdu bez amuletu nebo talismanu, pokud jedu někam. A to je řízeno
intuicí. Třeba si balím 2 hodiny a najednou mi tam přijde, že si ho musím vzít. Takže myslíš, že
Tě ochrání před nějakým neštěstím? Nevím. Já prostě vím, že si ho mám vzít. Já se pak cítím
bezpečně, ale vůbec neřeším, že když ho mám, tak se mi nic nestane, to vůbec ne. Jenom vím, že
mi to tam pošle, že si mám vzít tohle, tak se cítím s tím dobře a hned na to zapomenu. A co by se
stalo, že by sis vzala ten kámen a schválně ho nechala doma. To já bych třeba nedělala. To by mě
nenapadlo to pokoušet. Ne, že bych pokoušela, že bych měla strach z pověry. Já bych ukázala
nerespekt k nějakému vedení, něčemu vyššímu, což je podle mě strašně důležité.
16. Podle čeho vybíráte čísla ve sportce? Můžete to nějak zdůvodnit?
Asi bych to náhodně.. Asi nějak jako v tom kasínu. Dělala bych, že se strašně soustředím a něco
bych tam naházela. Prostě co by mě napadalo v hlavě náhodně.
17. Provádíš někdy nějakou činnost, nebo sled činností, někdy se tomu říká rituály, které ti
pomáhají dosáhnout úspěchu nebo se zbavit úzkosti?
18. Považujete se za pragmaticky/logicky smýšlejícího člověka?
No, tak v práci musím uvažovat pragmaticky a logicky. Ale spíš ne – over all, tak asi ne.
V byznise musím ale. Když mi zavolá paní, která se na dně, že zkrachuje kvůli nám, tak já ji
nemůžu z lítosti prodat a musím jí říct, že ji to neprodám prostě. Tady to jinak nejde. Někdy ale
může použít intuici. Já si třeba vyložím karty, když je něco mezi dvěma možnostma, tak si nechám
od jedné zaměstnankyně nechám vyložit karty. Používám ale i logiku a pragmatismus.

19. Já osobně mám pocit, že jsem nedílnou součástí nějakého vesmírného vývoje, něčeho, co mě
přesahuje, na co nemám mozkovou kapacitu. Jaký je na to tvůj názor?
20. Byl jsi někdy u numeroložky nebo kartářky?
Hh. No tak byla jsem tam samozřejmě. Vím, že to funguje na principu.. astrologie je čistě
matematická věda, na tom není nic magického. Podle konstelace v jaké se narodíš, tak se do tebe
dostane imprint. Ta ti pak definuje povahu do nějaké míry. Jako když jsou kruhy v obilí – určitá
konstelace přírodních jevů, které v té době působí. Já jsem prostě beran a všechno na mě sedí,
každý popis na mě sedí.
21. Myslíte si, že některé věci nelze logicky/kauzálně vysvětlit? Jaké to jsou?
Rodinný konstelace. To se těžko dá vysvětlit. Když máš zahrát dědečka chlapa, kterého vůbec
neznáš a ty se najednou chováš přesně jako on. To jsou věci, které teď už normálně psychologové
používají. Vysvětlit logicky to nelze.
22. Měl jsi někdy pocit nebo sen, že se něco stane a ono se to fakt stalo?
Jo stává se mi to. Jsem ráda za tyhle vizionářské nebo jasnovidecké sny. Teď si třeba nevzpomenu
na co. Stalo se mi, že jsem byla v nějaké situace, která byla jiná v reálném životě jiná, ale pocit byl
stejný. Hlavně je to o těch pocitech, jako, že tohle se mi dělo, tak je to přesný otisk té situace, jako
já jsem měla ve snu. To se mi děje.
23. Máš pocit, že můžeš komunikovat s osobami, které ti byli blízké, ale jsou již po smrti?
No takhle jsme jednou vyvolávala dědečka jedné mé kamarádky v lese. Tam přiběhla srna –
dědeček přiběhl v podobě srny. Jako určitě, ale já jsem se do tohohle nikdy nepouštěla. To je
oblast, která mě nějak extra nezajímá. Ale myslíš si, že lze? Tak jako určitě lze. Na Sázavě v lese,
kde jezdí šamani, kde se tyto rituály provádí. Tak zjistili, že tam jsou uvězněné duše, kde se děly
masakry a jatka.
24. Jste věřící? „V co věříte?“ No tak..nojo jasně. Ve vesmír, že je tu vyšší síla, která tady řídí
skladbu světa, že tu nejdou náhodně uspořádány věci, že naše osudy, těla, planeta není náhoda, ale
řízena na základě sil.
25. Kolik je Vám let? 40.
26. Jaké máte povolání? Manažer.
27. V jakém městě bydlíš? V Praze.

5. Rozhovor s respondentem TH
1. Jak se dnes cítíte?
Já se cítím dobře. Kdybys měl zhodnotit poslední období. Je pro tebe víc nebo míň stresující? Do
pátku bylo stresovější, ale teď už se to vyklidňuje.
2. Říká se, že rozbité zrcadlo přináší neštěstí nebo že některá čísla jsou šťastnější než jiná. Co si
o tom myslíte?
Když to takhle řekneš, tak si řeknu jo něco na tom je, ale když se nad tím zapřemýšlím víc, tak se mi
zdá, že takové ty pravdy jsou dané společností. Že když se najde nějaká skulinka nebo něco, tak jo to
je dobře, střepy štěstí. Je to takový společenský folklor. Jsou to dobré stimuly proti tomu čemu věřit.
Ale, že bych já sám věřil, že sedmička je lepší než devítka, tak to ne. A když to vztáhneš víc na sebe?
Že když sám rozbiješ zrcadlo, tak si řekneš sedm let neštěstí nebo to jen hodíš za hlavu. Ale jo.
Nehodím to za hlavu, protože mám rád takové magické příběhy, pohádky. To je jen příběh, něco jako
když na Vánoce se zapalují svíčky a dávají se na vodu. Pamatuji si, že jsem šel ale přes Karlův Most a
dotkl se sochy, kde se říká, že když se ji dotkneš, tak budeš plodný. Proč si to udělal? Já nevím.
Protože je to taková nějaká romantická část mě se chtěla dotknout, ale racionální část mě říká, že je to
blbost. V té chvíli převážila ale romantická část.
3. Děti se v určitém věku nacházejí v „magickém věku“. V tomto fantazijním, pohádkovém
období děti dokážou proměňovat silou svých myšlenek všechny věci okolo. Oživují neživé
předměty nebo vytváří hypotézy „když udělám tohle, stane se tamto“ (např. nesmím šlápnout na
spáry). Vzpomínáte si na toto období? Měl/a jste nějakou takovou zkušenost, která vycházela z
magických myšlenek (nebo vírou v nadpřirozené schopnosti)?
Třeba si vzpomíná jednou, když jsem začal nosit brýle, což jsem hrozně neměl rád. Strašně jsem se
styděl, když jsem šel první den do školy. Hrozně mě štve, když nemůžu nějakou věc ovlivnit, tak jsem
si vytvořil takovou věc. Měl jsem na levém dvě dioptrie a na pravém jednu dioptrii, a když se podívám
za sebe jednou doleva a dvakrát doprava, tak se mi ten zrak zlepší. Taková nějaká blbost, kterou teď
nemůžu uvěřit. Trvalo to pár týdnů, když jsem tu věc dělal. Měl jsem takových věcí víc, ale teď si
nevzpomenu. Když teď nad tím přemýšlím.. není to projev nějaké bezradnosti? Mě přijde, že to dělám
méně, v podstatě nedělám nic a přijde mi, že v dospělosti má člověk už možnost spoustu věcí ovlivnit
nějak proaktivně a nemusíš se dívat kolem sebe a šlapat na dlažební kostky a tady ty věci. Možná
kvůli tomu už to nedělám. Když jsem byl dítě, tak jsem si připadal hrozně slabý vůči mému strejdovi a
tátovi, kteří byli velcí a silní. Ještě konkrétní přiklad. Třeba když jsem hrál tenis, tak jsem si vždycky
očistil lajnu před tím, než jsem dával podání, ale to je spíš takový sportovní rituál. To jsem dělal hodně
dlouho od 7 do 18. Ještě jednu dobu jsem polykal a vůbec nevím proč. To bylo hrozně zvláštní.
Vždycky v nějaké situaci, kterou jsem neměl pod kontrolou, tak jsem tady to začal dělat. Asi to bude
tím, že jsem vždycky chtěl se k tomu stavět proaktivně. Člověk nemůže nic dělat, tak si vytvoří
takovou syntetickou věc. A když jsi to udělal, tak jak ses pak cítil? Ne nějak lépe. Na začátku si to
vytvoříš, jako něco, co ti má pomáhat, ale potom je to spíš, že si říkáš, že když to nebudeš dělat, tak se
to celé zhroutí, nebo se stane pravý opak.
4. Vzpomeňte si na nějaký svůj neúspěch/mrzutost. Jak si vysvětlujete svoje neúspěchy a
úspěchy? Měl/a jste někdy pocit, že za Váš neúspěch může nějaká nadpřirozená síla? Co jste
udělal/a?
Já na osud moc nevěřím. Chci mít vše ve svých rukách. Když mám nějaký neúspěch, tak se nejdřív
dívám na sebe, jestli jsem to udělal dobře či špatně. V případě neúspěchu ostatní neosočuju, jen jim
ukážu, že by to mohli dělat lépe. Vděčíš za úspěch sobě? Ano sobě nebo blízkému okolí, nikomu
nadpřirozenému, ani osudu.
5. Modlíte nebo modlil/a jste se někdy (nemyslím tím přeříkávání klasické náboženské modlitby,
ale spíš jako určité prosby)? Jaký je Váš názor na modlitby? Proč už se nemodlíte? Pokud se
nemodlíte – meditujete někdy?

Když jsem byl menší, tak v posteli jsem si říkal něco pro sebe, ale ne nic konkrétního. Spíš takové
moje přání. V dospělosti, ale v dětství mnohem více. Když to teď vztáhneme na dospělost, tak co ti ty
přání přinášejí? Jak se při tom cítíš? To je zvláštní. Třeba před nějakou náročnou zkouškou. Já bych
řekl, že vždycky na té hlavní koleji jsem já sám a to, co dělám. Ale když je něco náročného, že si
nejsem jistý, jestli to sám zvládnu, tak si to chceš ještě něčím dalším pojistit. A to je asi v těchto
případech. Udělám to a pak třeba budu mít další kartu navíc a je to takový alibistický, ale je to
zvláštní, když nad tím takhle teď přemýšlím. Protože na jednu stranu není to černobílý ten svět. Na
jednu stranu nechci takhle uvažovat, ale na druhou vidím, že takhle někdy uvažuji. Teď aktuálně
v tomto věku si připadám, že už mám téměř vše pod kontrolou, ale ve věku, kdy jsem neměl, tak se mi
zdá, že tyto věci mi pomáhaly, uklidňovaly.
6. Jaký je Váš názor na osud? Věříte, že některé věci mohou být dány nebo předepsány?
Myslím, že.. já nevím, zase to není černobílý. Kdybych se měl přiklonit k jedné straně, tak bych řekl,
že ne. Jako já totiž nechápu, jak by to bylo zakodováno. Čím by se všechno, co se děje řídilo. Proč ten
Pán hýbe tímto doprava a ne doleva. Na druhou stranu vím, že existují věci, jako butterfly efekt –
někdo v minulém století něco udělal a vlnami se to šíří a něco to ovlivním dnes. Tuším a možná
připouštím, že něco takového může existovat, ale zdá se mi to dost nepravděpodobné, tak se přikláním
spíš k tomu, že nic takového není.
7. Některé filosofické systémy považují duši za nesmrtelnou. Jaký je na to Váš názor?
Nedávno jsem nad tím uvažoval trochu víc. Já myslím, že co se týče toho člověka samotného, tak ten
tady není. Nějaká duše, která se znázorňuje v pohádkách na obláčku, nebo konkrétní zhuštěná věc
neexistuje. Já myslím, že člověk existuje ve vzpomínkách, to je jasný. A lidé věří, že se stále může
zjevit nebo s ním komunikovat i když to už nelze. Teď jsme se tu dotkli toho, že ty jsi byl v nedávné
době na pohřbu svého kamaráda. Když to zreflektuješ, tak před tou událostí jsi to viděl stejně nebo
jinak než po pohřbu? Nakonec to vidím asi stejně. Já nevím, já jsem nad tím uvažoval, zda tu není
něco víc, než vzpomínky. Před tím jsem si říkal, že se vypne počítač a lidi, kteří si zkopírovali ty
obrázky k sobě, tak se na ně mohou podívat a to jsou ty vzpomínky. Také v jeho díle stále existuje,
když něco ten člověk vytvoří a lidé si ho proto pamatují.
8. Udělal/a jste někdy něco, abyste si naklonil/a nadpřirozenou sílu nebo vylepšil/a karmu (např.
dobrým skutkem)?
Dřív jsem bezdomovcům dával skoro pořád, tak 5 let zpátky. Neměl jsem důvod, proč bych mu nedal.
Ale potom, když jsem viděla, že ostatní nedávají, tak jsem přestal. Nikdy jsem nedával lidem, kteří jen
leželi a nic nedělali, ptal jsem se jich, zda něco dělají nebo pracují, aby si to zasloužili. Chtěl jsem jim
pomoct, ale zároveň v tom byl i ten sobecký důvod – aby se mi nestalo něco špatného, když mu
nedám.
9. Všiml/a jste si někdy nějakých zvláštních znamení (symbolů) ve svém okolí (např. spadnutí
obrazu, zrovna na něco myslíte a náhodou to uvidíte)? Co pro Vás tyto znamení znamenají?
Ukazují Vám něco? Co se Vám honí hlavou, když nějaké takové znamení zpozorujete?
Konkrétně si teď nic nevybavuji. I když někdy takové signály vnímám, tak nevím, jestli nakonec to
byly ty hlavní aspekty, díky kterým se rozhoduji (když se rozhoduji mezi věcmi a nejsem si jistý). Mě
spíš zajímá, zda ty znamení vnímáš, nebo si jich všimneš. Jo to rozhodně jo. Teď si nevzpomínám ale.
A co se ti honí hlavou, když takové znamení zbystříš? Tak možná tam je takový zmatek. Ne že bych
nad tím explicitně uvažoval, ale možná tam naskakují takové otázky toho osudu, jestli to není nějaké
znamení. Ale nevnímám to natolik významně, abych se tím nechal ovlivnit. Teď si na nich bohužel
nevzpomínám.
10. Jak by Vám bylo, kdybyste se dozvěděl/a, že nějaký člověk, který Vás nemá rád, vytvořil
figurku, která by se Vám podobala, aby Vám pomocí černé magie ublížil? Můžete mi Váš pocit
zdůvodnit?

Já nevím. Zdá se mi, že tyto urážky, pomluvy a výhružky se mě moc nedotýkají. Poslední dobou, co
jsem v Praze v té naší konkurenční pracovní skupině, kde je to denodenní boj a časté urážky, tak jsem
nakonec za to rád, že mě to vytrénovalo. Myslím, že bych v takovém případě neznervoznil. Myslel
bych si, že je to nějaký blázen, že má nějaké problémy, když mi to nemůže říct do očí. Takže by ses
nebál, že by ti ublížil tou figurkou? Ne to ne.
11. Bojíte se někdy, abyste něco nezakřikl/a? Co třeba? Co si o tom myslíte?
Kdysi jsem na to byl dost citlivý. Ale dneska už jsem taky nějak tak uvolnil a moc to neřeším. Teď
když těch věcí neřešíš hodně a život je pohodovější, tak si to můžeš dovolit, některé věci říkat a
nepřemýšlet nad tím. Já jsem teď najel na takový styl, že říkám všechno, co si myslím. A tady ty filtry,
jestli to nezakřikávám, od toho jsem v poslední době hodně opustil. Když se na něco těšíš, tak spoustu
lidí to nechce vyslovit dopředu, aby to nezakřikli. Tak to já jsem opak. Zvláště na VŠ, tak jsem byl
spíše ten, kdo to víc prožíval a chtěl natěšit ostatní.
12. Ztotožňujete se s názorem, že „nic se nemá pokoušet, jistota je jistota, jeden nikdy neví,
nevěřím, ale co kdyby“?
Já se ztotožňuji s opakem. Má se pokoušet všechno. Tak to vnímám teď.
13. Měl/a jste někdy „vnitřní pocit“ (intuici) podle kterého jste se následně řídil/a? Co si myslíte
o intuici?
Tak to mám. Takové pocity mám, které nedokážu vysvětlit, proč je mám. Když jsem si včera vybíral
postel, tak jsem tu postel uviděl a hned jsem věděl, že ji chci. Třeba v tenise je potřeba intuice,
schopnost predikce, předpovídat. To jsou takové podvědomé rozhodnutí, které nevnímáš.
14. Představte si stresovou situaci před náročnou zkouškou, pohovorem nebo jakoukoli situaci,
která je pro Vás stresující. Jak se na ni připravíte? Existuje něco, co Vám pomůže cítit se lépe
(např. vykročit pravou nohou)?
Na začátku VŠ jsem byl typ, který jel do poslední minuty a naučil se všechno. To jsem zjistil, že není
dobrý, že to stres zvětšuje. Teď hodinu nebo půl hodinu před něčím důležitým se snažím vypnout,
poslouchám hudbu a zklidním se. A nějaký rituál máš? Třeba vykročení pravou nohou? No to někdy
dělám no. A jak se pak cítíš? Já nevím. To je spíš splnění něčeho, že si eliminovala nějakou derivaci,
která mohla nastat případně. Třeba před prezentacemi se snažím vymyslet nějaký icebreak. Když
přijdu před lidi, tak se snažím navázat nějaký neformální kontakt.
15. Máte nebo měl/a jste někdy nějaký talisman, maskota nebo amulet? K čemu Vám slouží?
Kam a kde ho nosíte? Jak byste se cítil/a bez něj?
Když jsem byl malý, tak jsem jich měl strašně moc. Byl jsem takový vetešník. Teď už ani moc
nemám. Mám jich pár. Ale když jsem byl malý, tak jsem měl plné poličky různých předmětů, kamenů
z posledních dnů dovolených. Teď mám na poličce jen 4 věci – 2 staré foťáky (to ale nejsou
talismany), křišťál (ten ani nevím odkud je, ale líbí se mi) a potom sochu, kterou jsem dostal jako
dárek. Máš něco, co nosíš s sebou? Ne to nemám.
16. Podle čeho vybíráte čísla ve sportce? Můžete to nějak zdůvodnit?
Já jsem sportku naposledy sázel s dědou, když mi bylo asi 8 let. Mám rád vzory ve výběrech, které
vybírám náhodně. Když vybírám čísla, tak třeba ve tvaru hada.
17. Provádíte ještě nějakou činnost nebo sled činností (rituálů), které vám pomáhají dosáhnout
úspěchu nebo se zbavit se úzkosti/stresu?
Když si vzpomenu na poslední měsíc, který byl dost hektický a stresový. Moc jsem toho nenaspal. Tak
jediná posloupnost činností bylo, že jsem lehl a spal. Jinak když jsem se probudil, tak jsem si pustil
hudbu, šel se projít. Rád zajdu na nějaký sport, na dobré jídlo, pustím si film – u filmu odpočívám rád.
18. Považujete se za pragmaticky/logicky smýšlejícího člověka?

Myslím, že ano. Když to srovnáš s tou intuicí, o které jsme mluvili? Tak bych řekl, že to není úplně
černobílé. Když bych se měl přiklonit k jedné straně, tak jsem pragmatický. Ale nikdo není pořád
stejný. Obzvlášť v pracovní den jsem pragmatický hodně, tak na 98%, ale v pátek večer a o víkendu se
chci nechat i unášet. Člověk je pak unavený, když musí dělat věčně nějaké rozhodnutí a rozhodovat za
ostatní, vymýšlet.. O víkendu jsem o dost méně pragmatický než během týdně.
19. Já osobně mám pocit, že jsem nedílnou součástí vesmírného vývoje – něčeho, co mě
přesahuje. Jaký je na to Váš názor? Jak si to „něco“ představujete?
Já nevím. Já na to hrozně rád věřil nebo v to doufal, ale rád vidím nějaké důkazy, fakta. Když někdo
řekne, že to tak je, tak to pro mě není dost přesvědčivé. Víra versus rozum. Víra znamená, že uvěříš.
No a s tím jsem měl vždycky problém. Já potřebuju aspoň náznak toho, že to tak může být, ne, že to
tak někdo říká. Já si myslím, že co člověka přesahuje, tak jsou ty vzpomínky a jeho dílo.
20. Byl/a jste někdy u numeroložky nebo kartářky? Jaký je Váš názor na
numerologii/astrologii? Podle jakých principů podle Vás fungují?
Ne nebyl. Hm.. Já jsem úplně z opačné strany, která je založená na statistice, matematice. Vůbec
nepochopím, proč třeba astrologie neudělají statistický průzkum, když je to tak jednoduché. Ale
přiznávám, že jsem se díval na horoskopy. Když jsem třeba začínal randit s nějakou slečnou, tak jsem
si zjišťoval, co je za znamení. Ale to je v takové chvilce, kdy jsem byl asi více romantický, možná o
víkendu haha. Zase se přikláním k jedné věcí, ale zároveň neříkám, že se někdy nechovám podle té
druhé.
21. Myslíte si, že některé věci nelze logicky/kauzálně vysvětlit? Jaké to jsou?
Já kdybych teď řekl, že ne, tak vedoucí mě vyhodí. Ale ne, tím se nenechávám ovlivnit. Ale podstata
toho, co dělám je, že vysvětlit lze všechno. Akorát musíme strávit více času a více úsilí a trpělivosti,
aby se to vysvětlilo. Teď aktuálně ale nevidím, proč by něco nešlo vysvětlit. Potřebuje akorát čas. Před
sto lety nevěděli spoustu věcí, které teď už víme. Jde o progres. Takže si myslíš, že dokážeme
vysvětlit třeba vesmír..? Já myslím, že jednou ano.
22. Měl/a jste někdy sen nebo pocit, že se něco stane a ono se to potom opravdu stalo? Jak si to
vysvětlujete?
Někdy mám sny, do kterých se promítají mé přání. Když na to usilovně myslím (na tu variantu, kterou
já chci), tak se to promítá do mých snů. Ale nevybavuji si, že by se mi zdálo o něčem náhodném a to
se pak stalo. Věříš, že někdo může věštit budoucnost? Já myslím, že nakonec je to jen o síle osobnosti.
Že to není tak, že Steve Jobs uviděl Ipad. Je to jen o tom, že strávil nad tím hodně času a soustředil se
na práci.
23. Máte někdy pocit, že můžete komunikovat s osobami, které Vám byli blízké a jsou už po
smrti? Jakým způsobem s nimi komunikujete?/Proč myslíte, že to není možné? Jak se při tom
cítíte?
Mám pocit, že ne. I když někdy bych se rád na něco zeptal, ale nevím. Před tím jsi mluvil o tom, že
člověk tedy existuje ve vzpomínkách a ty se k němu může nějakým způsobem obrátit. Jak si to
myslel? Jo tak takhle ano. Když si představím, jak by se on tvářil, co by udělal. Tak jedině takto.
24. Jste věřící? „V co věříte?“ Když se mám přiklonit na jednu stranu, tak ne. Ale já nevím. Možná
je tam nějaký malý prostor mého já, který by rád věřil, ale teď říkám, že ne.
25. Kolik je Vám let? 27
26. Jaké máte povolání? Jsem PhD student ČVUT a pracuji pro firmu Center Machine Perception
27. V jakém městě bydlíte? V Praze

6. Rozhovor s respondentem M
1. Jak se dnes cítíte?
Dobře. Děkuju a jak se máš ty? Já taky. A teď si zažíval spíše stresovější období nebo klidnější? Spíše
klidnější. Zkouškové bylo pohodové? Tenhle semestr v pohodě, ano.
2. Říká se, že rozbité zrcadlo přináší neštěstí nebo že některá čísla jsou šťastnější než jiná. Co si
o tom myslíte?
Myslím si, že když tomu někdo věří, tak se mu to může do jisté míry splnit. Spíše je to tom, že když
tomu věří, tak to pak víc vnímá a prostě nevím, někde si vytáhne číslo, tak tomu věří, že je to to
osudové, to lepší a pak s tím má nějaké úspěchy. A když si někdy rozbil ty zrcadlo? Kdyby se mi to
stalo, tak bych na žádnou pověru nepomyslel. Znáš nějaké jiné pověry? – nevím, nevybavuju si.

3. Děti se v určitém věku nacházejí v „magickém věku“. V tomto fantazijním, pohádkovém
období děti dokážou proměňovat silou svých myšlenek všechny věci okolo. Oživují neživé
předměty nebo vytváří hypotézy „když udělám tohle, stane se tamto“ (např. nesmím šlápnout na
spáry). Vzpomínáte si na toto období? Měl/a jste nějakou takovou zkušenost, která vycházela z
magických myšlenek (nebo vírou v nadpřirozené schopnosti)?
Jo. Myslím si, že jak to ty říkáš s tím kamenem (některé děti mluví s kamenem,..), že když jdu někde
po chodníku, po nějaké dlažbě (do určité míry to mám i teď), že si řeknu tady nešlápnu a prodloužím
krok i když je to úplně nesmyslné. V dětství to bylo třeba takové pobláznění, že si rodiče vymysleli
něco a já tomu pak věřil. Třeba abych nespadnul z postele, tak mi říkali, že okraj matrace, že v tom je
elektrické vedení a že mi to dá ránu, když k tomu přiblížím (směje se). Raději jsem se k tomu teda
nepřibližoval, byl jsem opatrný. A nějaký takový jako bytosti, talismany.. vím, že když jsem závodil
na lyžích, tak jsem nosil jedno tričko, který mi dodávalo štěstí, věřil jsem tomu. Kolik ti bylo? Na
první stupni základky. A pak? Pak jsem z toho trička vyrostl. Ale obecně u sportu jsem měl takové
určité věci na startu, které jsem si opakoval.

4. Vzpomeňte si na nějaký svůj neúspěch/mrzutost. Jak si vysvětlujete svoje neúspěchy a
úspěchy? Měl/a jste někdy pocit, že za Váš neúspěch může nějaká nadpřirozená síla? Co jste
udělal/a?
Tak konkrétně u těch zkoušek to mám jak kdy. Občas si říkám, že mám fakt smůlu (vytáhnu si špatnou
otázku), ale teď se mi třeba stalo, že jsem si u dvou předmětů vytáhl to samé a zrovna jsem nebyl extra
připravený. Ale nemyslím si.. řeknu si prostě, že mám štěstí nebo smůlu, ale nemyslím si, že to někdo
ovlivňuje.
5. Modlíte nebo modlil/a jste se někdy (nemyslím tím přeříkávání klasické náboženské modlitby,
ale spíš jako určité prosby)? Jaký je Váš názor na modlitby? Proč už se nemodlíte? Pokud se
nemodlíte – meditujete někdy?
Ne. Nemyslím konkrétní náboženskou modlitbu, ale třeba nějaké prosby. Ale jo. To možná jo. Nevím
konkrétní situaci, ale když jsem něco chtěla, tak jsem si říkal prosím, prosím, ať to vyjde, ale že bych
se nějak obracel k Bohu, to ne. A jaký je tvůj názor na modlitby? No jako já jsem nevěřící, tak tomu
nevěřím, ale je to stejné jako s číslama, tak když tomu někdo věří a pak se modlí, tak na to myslí a
opravdu se to splní a pak to přisuzuje tomu, že to bylo kvůli tomu, že se modlil a modlí se dál. Možná
to v něm vyvolá takové to, že si to vsugeruje, že se to musí stát a je pak na to více připravený a stane
se to. A když se modlíš ty, tak pamatuješ si, že by ti to třeba něco přineslo nebo důvod proč to děláš?
Nevím. To jako spíše si vybavuju u těch zkoušek, říkám si ať si vytáhnu tohle a tohle.

6. Jaký je Váš názor na osud? Věříte, že některé věci mohou být dány nebo předepsány?
Úplně ne. Nevím. Myslím si, že na to úplně nevěřím, ale jsou situace, u kterých si řeknu, že to tak má
být nebo se nad tím občas tak zamyslím, jak je to možné, že to stalo – tak v tom musí něco být. Ale
neřekl bych, že věřím na osud, že bych věděl, že všechno je předem daný. Jaké jsou to situace? Třeba
s holkama. Chvíle, když se s někým dám dohromady nebo když se naopak někdo s někým rozejde. Že
to vypadá nejdříve dobře a najednou zničehonic se rozejdou, ona mu ze dne na den řekla, že konec. To
jsem si říkal, že je to divné, že v tom musí něco být, ale jako nevím.

7. Některé filosofické systémy považují duši za nesmrtelnou. Jaký je na to Váš názor?
No (směje se). Nevím, občas se zamyslím nad tím, co pak bude, až umřu. Ale snažím se na to
nemyslet, je to stresující, depresivní pocit, že nevím, co bude. Pak si řeknu, tak třeba něco pak bude
potom, ale nevěřím na to. Po smrti prostě přestaneš existovat? No asi jo.

8. Udělal/a jste někdy něco, abyste si naklonil/a nadpřirozenou sílu nebo vylepšil/a karmu (např.
dobrým skutkem)?
Myslím si, že asi ne. Občas udělám dobrý skutek (že paní vynesu nákup) nebo někomu dám prachy,
ale neberu to tak, že bych si tím náklaněl sílu nebo štěstí na svou stranu. 6e mi to tak přijde v tu chvíli
vhodné nebo správné to tak udělat, je to slušnost. Nespojuju si to s nakloněním síly na sovu stranu.
9. Všiml/a jste si někdy nějakých zvláštních znamení (symbolů) ve svém okolí (např. spadnutí
obrazu, zrovna na něco myslíte a náhodou to uvidíte)? Co pro Vás tyto znamení znamenají?
Ukazují Vám něco? Co se Vám honí hlavou, když nějaké takové znamení zpozorujete?
To si nevzpomínám, ale vím, že občas mám takové dejavu. Prostě se někde podívám a vidím něco a
říkám si, to už se mi stalo. Nebo se mi stane, že se mi to zdálo a pak se ta situace stan a vidím to jako
reálný. Nevím, jestli v tom vidím hlubší smysl. Zajímavý jsou ti šamani. Máma chodí s ramenem a se
zádama a asi dvakrát byla u šamana a oni dokážou takové věci, že ani na to nesáhnou a jen se podívají
a řeknou ti co ti je. Můj kamarád u jednoho byl a na něj nějak zapůsobil a uzdravil ho. To jsou právě
takové „husté“ věci, až skoro nadpřirozené. Jak si to ty vysvětluješ? Já ani moc nevím. Přijde mi to
jako velká záhada. Třeba když toho člověka vyléčí, tak zřejmě pošle nějakou energii, to věřím, že
může udělat a pak je to hlavně v hlavě toho samotného člověka. Každé tělo se uzdraví samo a v tom
člověku to vyvolá pocit, že se pak uzdraví a nastartuje to metabolismus. Mám se toho šamana i ptala
na babičku, která nebyla přítomna a on přesně věděl, co jí je, podíval se skrze ní. Nechápu takové věci.
10. Jak by Vám bylo, kdybyste se dozvěděl/a, že nějaký člověk, který Vás nemá rád, vytvořil
figurku, která by se Vám podobala, aby Vám pomocí černé magie ublížil? Můžete mi Váš pocit
zdůvodnit?
Asi bych z toho měl špatný pocit. Měl bych strach, protože na tohle trochu věřím. Někdo mi říkal, že
nějaká ženská v Amazonii jako turistka a že tam viděla v kmenu nějakého šamana a chtěli si ho
vyfotit. On to viděl a podíval se na ni a ona v tu chvíli viděla, že je něco špatně, že to je průser. A on ji
uhranul a normálně od té doby ji bylo špatně, horečky, zvracela a málem umřela. Pak se z toho
vyhrabala a věděla, že to bylo tím, že ji uhranul, přísně se na ní podíval. Vím, že tohle někdo dokáže,
že může přenášet negativní energii. Nikdy před tím jsem na to nevěřil, ale když jsem o tom četl, tak
jsem zjistil, že je to reálné. Jak si vysvětluješ uhranutí? To se musí člověk nějak naučit, je to nějaká
schopnost, kterou ten člověk má danou a nijak si to nevysvětluju.
11. Bojíte se někdy, abyste něco nezakřikl/a? Co třeba? Co si o tom myslíte?
To asi jo. To se mi stává. Když vidím, že je něco na spadnutí, že se to pravděpodobně stane, ale nechci
říct určitě, abych to nezakřikl. Nebo takový ty, se říká, že něco je posled, třeba poslední jízda, tak na to

taky věřím. Třeba řeknu, že to není poslední jízda, ale předposlední. Protože vím, že dost lidem se
stalo něco při poslední jízdě. Třeba si řeknou už je to v pohodě, je to poslední jízda, už je jedu dolu.
Spíš to říkám ze zvyku, kdyby náhodou.
12. Ztotožňujete se s názorem, že „nic se nemá pokoušet, jistota je jistota, jeden nikdy neví,
nevěřím, ale co kdyby“?
Částečně je to pravda, ale jistojistě to tak neberu. Člověk nikdy neví, to je jasný.
13. Měl/a jste někdy „vnitřní pocit“ (intuici) podle kterého jste se následně řídil/a? Co si myslíte
o intuici?
Měl, tak trochu. Asi jsem se někdy podle toho řídil, ale nevím konkrétní situaci. Když někdy někde
jdu a vím, že bych měl jít jednou cestou, která je značená, ale vím, že je to správně tudy, tou druhou
stranou, tak tam třeba jdu. Jestli to není spíš orientační smysl.
14. Představte si stresovou situaci před náročnou zkouškou, pohovorem nebo jakoukoli situaci,
která je pro Vás stresující. Jak se na ni připravíte? Existuje něco, co Vám pomůže cítit se lépe
(např. vykročit pravou nohou)?
Nevím, možná si to zkusím představit konkrétně tu situaci, jak bude vypadat a co se tam může stát.
Když mám někde mluvit, tak si představuju, jak to bude probíhat, ale to mě spíš neuklidní. Konkrétní
rituál ale nemám. A nějaký rituál máš ještě? Třeba vykročení pravou nohou? No takové ty klasické ne.
Ale pamatuji si, že jsem dělal dřív (trochu i teď, směje se), že když si k snídani dám nějaký jogurt, tak
si to dám do misky a vždycky z toho sním přesně půlku, přesně si ji ohraničím a pak teprve ten zbytek.
To je asi jediná věc, spíše z tradice, že to takhle prostě dělám. Ale nevěřím, že kdybych to neudělal,
tak je něco jinak. Spíš na závodech – k tomu jsem si třeba i poklepal hůlkama, pak jsem si připravil
pravou a levou nohu a pak jsem teprve startoval. Teď si uvědomuju, že pravou částí těla dělám věci
dřív než tou druhou (při oblékání).
15. Máte nebo měl/a jste někdy nějaký talisman, maskota nebo amulet? K čemu Vám slouží?
Kam a kde ho nosíte? Jak byste se cítil/a bez něj?
To jsem měl jednoho plyšáka, ale to byla spíš taková oblíbená hračka, tak jsem ho tahal všude s sebou.
Pak se mi jednou ztratil a hrozně jsem to obrečel.
16. Podle čeho vybíráte čísla ve sportce? Můžete to nějak zdůvodnit?
Nikdy jsem si ji nesázel. Jednou dědovi a to bylo náhodně, podle toho, co se mi líbilo. A teď kdyby sis
měl vsadit? Tak to udělám úplně náhodně.
17. Provádíte ještě nějakou činnost nebo sled činností (rituálů), které vám pomáhají dosáhnout
úspěchu nebo se zbavit se úzkosti/stresu?
Asi ne.
18. Považujete se za pragmaticky/logicky smýšlejícího člověka?
Hm. Jako do značné míry jo, ale vím, že to občas ulítne a že to pragmatické myšlení jde stranou na
úkor nějakému mému přesvědčení a když to chci tak a tak i když vím, že by to mělo být jinak.
19. Já osobně mám pocit, že jsem nedílnou součástí vesmírného vývoje – něčeho, co mě
přesahuje. Jaký je na to Váš názor? Jak si to „něco“ představujete?
20. Byl/a jste někdy u numeroložky nebo kartářky? Jaký je Váš názor na
numerologii/astrologii? Podle jakých principů podle Vás fungují?
Ne nebyl. Jaký je na to tvůj názor? Telepatie to je jako s těma šamanama, nějak to odhadnou, co ti je,
to si nijak nevysvětluju, to nevím, jak to dělají.

21. Myslíte si, že některé věci nelze logicky/kauzálně vysvětlit? Jaké to jsou?
Tak možná nějaké věci existují, ale nevím o nich. Myslím si, že to, co já považuji na logicky
nevysvětlitelné, tak někdo to dokáže vysvětlit, dokáže najít postupy, jak by se to vysvětlilo (třeba ti
šamani).
22. Měl/a jste někdy sen nebo pocit, že se něco stane a ono se to potom opravdu stalo? Jak si to
vysvětlujete?
Myslím, že jo, ale nedokážu si vybavit, kolik mi bylo. Co si o tom myslíš? Je to souhra náhod a do
jisté míry vsugerování něčeho, že se stane.
23. Máte někdy pocit, že můžete komunikovat s osobami, které Vám byli blízké a jsou už po
smrti? Jakým způsobem s nimi komunikujete?/Proč myslíte, že to není možné? Jak se při tom
cítíte?
Věřím, že to lze, ale mě se to nestalo, že bych.. Možná je to tím, že na to nevěřím, ale vím, že
kamarádům se to stalo. Kamarádovi umřel děda a on žil v jeho baráku a jednou měl 100% jasný pocit,
že ho někdo vzal za ruku a trochu se mu i zjevil, měl pocit, že tam děda je, že ho sleduje. Od
kamarádky jsem slyšel, že v Krumlově v hotelu straší a sjíždí se tam lidé, které to sledují, ty
nadpřirozené energie, měli senzory pohybu a ukázalo se jim, že tam a tam se něco pohnulo. Jednou
prý našli sešedivělou holku, protože se zbláznila, že něco viděla. (povídá velmi zaujatě, přesvědčivě)
24. Jste věřící? „V co věříte?“ Ne.
25. Kolik je Vám let? 23.
26. Jaké máte povolání? VŠE podniková ekonomika a management v Praze
27. V jakém městě bydlíte? Špindlerův Mlýn

7. Rozhovor s respondentem R
1. Jak se dnes cítíte?
Unaveně, ale dobře. Měl si v poslední době stresové období? Já jsem pořád ve stresu.
2. Říká se, že rozbité zrcadlo přináší neštěstí nebo že některá čísla jsou šťastnější než jiná. Co si
o tom myslíte?
Asi většina lidí tomu věří, ale já jsem to už překonal, toto smýšlení. Vím, že v určitém věku jsem to
také vlivem okolí si myslel, ale postupem času jsem to odboural.

3. Děti se v určitém věku nacházejí v „magickém věku“. V tomto fantazijním, pohádkovém
období děti dokážou proměňovat silou svých myšlenek všechny věci okolo. Oživují neživé
předměty nebo vytváří hypotézy „když udělám tohle, stane se tamto“ (např. nesmím šlápnout na
spáry). Vzpomínáte si na toto období? Měl/a jste nějakou takovou zkušenost, která vycházela z
magických myšlenek (nebo vírou v nadpřirozené schopnosti)?
Jo na spáry nešlapu dosud. Ne kvůli magii, ale protože se mi líbí ta geometrie, když je třeba
kosočtverec, tak tak noha jde do toho zakřivení, do toho rohu, ale že by mě to přinášelo štěstí, to ne. A
v dětství? Vím, že jsem nešlapal na kanály, protože to přináší neštěstí (to mi říkala máma). Myslím, že
to je o tom, že když děti ví, že nesmí šlapat a kanály, tak aby tomu více věřily, tak si to spojí třeba
s tou smůlou nebo tak. Teď už na spáry šlapu.
4. Vzpomeňte si na nějaký svůj neúspěch/mrzutost. Jak si vysvětlujete svoje neúspěchy a
úspěchy? Měl/a jste někdy pocit, že za Váš neúspěch může nějaká nadpřirozená síla? Co jste
udělal/a?
Za hodně věcí samozřejmě můžu sám, ale z pohledu křesťanství jsou i některé věci Boží milosti, ne
všechno můžu ovlivnit, ne všechno mi spadne do klína a já se s tím musím vypořádat.
5. Modlíte nebo modlil/a jste se někdy (nemyslím tím přeříkávání klasické náboženské modlitby,
ale spíš jako určité prosby)? Jaký je Váš názor na modlitby? Proč už se nemodlíte? Pokud se
nemodlíte – meditujete někdy?
Modlím se více méně od malička. Jaký je tvůj názor na modlitby? Člověk dokáže nahlédnout na věci,
které se mu dějí z trochu jiné perspektivy nebo je to takové uklidnění, nebo hlubší zamyšlení nad
životem. Na chvíli poodstoupíš od situace a tak to pro člověka funguje. Člověk si věci zařadí do
většího kontextu.
6. Jaký je Váš názor na osud? Věříte, že některé věci mohou být dány nebo předepsány?
Nevnímám osud, tak jak se tradičně bere. Vnímám ho jako Boží plán, že tam nějak participuje – může
ho odmítnout nebo ho naplnit. Může být s tím nebo proti tomu, musí přijmout nějakou zodpovědnost,
jak se bude chovat v tom životě. Je to taková střední cesta – něco je daného něco ne.

7. Některé filosofické systémy považují duši za nesmrtelnou. Jaký je na to Váš názor?
Duše je nesmrtelná (Tomáš Akvinský – Suma Teologická). To jsou takové fundamenty, se kterými
musím souhlasit. Po smrti člověk zodpovídá za své skutky sám před sebou, pak bude očistec a na
konce poslední soud.
8. Udělal/a jste někdy něco, abyste si naklonil/a nadpřirozenou sílu nebo vylepšil/a karmu (např.
dobrým skutkem)?

Člověk má ty tendence. Myslím, že Bůh je nad námi a nelze s ním manipulovat, pak se to člověku
může vymstít, nelze s ním manipulovat nebo zahrávat.
9. Všiml/a jste si někdy nějakých zvláštních znamení (symbolů) ve svém okolí (např. spadnutí
obrazu, zrovna na něco myslíte a náhodou to uvidíte)? Co pro Vás tyto znamení znamenají?
Ukazují Vám něco? Co se Vám honí hlavou, když nějaké takové znamení zpozorujete?
Takhle viditelně ne, na jiné úrovni něco podobného ano. Na té jiné úrovni se tomu říká Soukromé
zjevení – projevy Boha Otce v přírodě (když se zahledíš do přírody a uvědomíš si Boží působení v ní,
že je tam přítomen). Na to občas trpím. Ne znamení jakože bych to chtěl, ale spíše to teologické
myšlení proniká do mého. Jako člověk si uvědomuji, že bych chtěl nějaká znamení, ale vím, že bych
neměl, Duch to odmítá („Takhle ne chlapče“). Co pro tebe tyto znamení znamenají? Ty se k ničemu
neváží. Člověk si najednou uvědomí Boží přítomnost.
10. Jak by Vám bylo, kdybyste se dozvěděl/a, že nějaký člověk, který Vás nemá rád, vytvořil
figurku, která by se Vám podobala, aby Vám pomocí černé magie ublížil? Můžete mi Váš pocit
zdůvodnit?
Takhle to nefunguje. To je magické myšlení. Bylo by mi to nepříjemný, ale nezačal bych se obávat
toho, co to může udělat.
11. Bojíte se někdy, abyste něco nezakřikl/a? Co třeba? Co si o tom myslíte?
Aby se pak něco nezměnilo, jak já si myslím? Jo to asi často. Uvědomuji si, že některé cesty můžou
vést jinak, než já chci. Vždycky se může něco změnit. Uvědomuji si křehkost lidského bytí. Já můžu
mít nějaký plán a to se může změnit a úplně celé se překopat. Tak se to bojíš vyslovit předem? To zas
ne. Neustála ostražitost vůči tomu, co si přeju.
12. Ztotožňujete se s názorem, že „nic se nemá pokoušet, jistota je jistota, jeden nikdy neví,
nevěřím, ale co kdyby“?
To spíš asi ne.
13. Měl/a jste někdy „vnitřní pocit“ (intuici) podle kterého jste se následně řídil/a? Co si myslíte
o intuici?
Asi jo. Konkrétně si nic nevybavuji.
14. Představte si stresovou situaci před náročnou zkouškou, pohovorem nebo jakoukoli situaci,
která je pro Vás stresující. Jak se na ni připravíte? Existuje něco, co Vám pomůže cítit se lépe
(např. vykročit pravou nohou)?
Já se většinou modlím. Když vím, že je to stresující nebo, že ta situace není úplně v mé moci. Tím, jak
člověk odstoupí od toho (jak jsem říkal před tím).
15. Máte nebo měl/a jste někdy nějaký talisman, maskota nebo amulet? K čemu Vám slouží?
Kam a kde ho nosíte? Jak byste se cítil/a bez něj?
To je modlářství, to se neuznává. Mám kříž, ale to není vázaný na konkrétní. A kříž nosíš pořád
s sebou? Ne. Mám ho doma. Občas nosím i růženec. Když ho máš s sebou? Nefunguje jako talisman,
je to modlitební pomůcka.
16. Podle čeho vybíráte čísla ve sportce? Můžete to nějak zdůvodnit?
Ne, začínám toho ale litovat. Podle čeho bys vybíral čísla? Vybral bych si je sám, ne náhodně. Ale
žádná symbolika, spíše, jak to vnitřně cítím.
17. Provádíte ještě nějakou činnost nebo sled činností (rituálů), které vám pomáhají dosáhnout
úspěchu nebo se zbavit se úzkosti/stresu?
Občas si točím tužkou, když se nudím.

18. Považujete se za pragmaticky/logicky smýšlejícího člověka?
Jak kdy. Občas. Snažím se myslet logicky, abych našel spojitost ve věcech.
19. Já osobně mám pocit, že jsem nedílnou součástí vesmírného vývoje – něčeho, co mě
přesahuje. Jaký je na to Váš názor? Jak si to „něco“ představujete?
20. Byl/a jste někdy u numeroložky nebo kartářky? Jaký je Váš názor na
numerologii/astrologii? Podle jakých principů podle Vás fungují?
Já s tím osobně nesouhlasím. Lidé hledají to, co chtějí vidět. Často to vede k egocentrismu, motá se to
kolem toho jednoho člověka a ten se neotevře okolnímu světu. Četl si někdy svůj horoskop? Ano. A
shoduje se něco s tvojí povahou? Jak kdy. Občas se to trefí.
21. Myslíte si, že některé věci nelze logicky/kauzálně vysvětlit? Jaké to jsou?
Jak co. Některé věci jako zázraky nelze vysvětlit samozřejmě vědecky.
22. Měl/a jste někdy sen nebo pocit, že se něco stane a ono se to potom opravdu stalo? Jak si to
vysvětlujete?
Kéž by. Nevybavuji si. Slyšel jsi o tom někdy? Spíš zprostředkovaně, obecně. Asi to možné je. Třeba
starý zákon a proroky, tak tam se to dělo každý den. Jendou mě potkala cikánka a říkala, že se za dva
měsíce potkám se svoji láskou a nevyšlo to. Pořád jsem nad tím přemýšlel.
23. Máte někdy pocit, že můžete komunikovat s osobami, které Vám byli blízké a jsou už po
smrti? Jakým způsobem s nimi komunikujete?/Proč myslíte, že to není možné? Jak se při tom
cítíte?
Takhle přímo určitě ne. Spíš jako se za ně modlit.
24. Jste věřící? „V co věříte?“ Ano. Věřím v Trojedinného Boha.
25. Kolik je Vám let? 24.
26. Jaké máte povolání? Studuji Psychologii a pracuji.
27. V jakém městě bydlíte? Praha.

8. Rozhovor s respondentem H
1. Jak se dnes cítíte?
Docela dobře. Měl si v poslední době stresové období? Stresovější, chystám se měnit práci a čekám na
hovor, jestli mě berou nebo neberou.
2. Říká se, že rozbité zrcadlo přináší neštěstí nebo že některá čísla jsou šťastnější než jiná. Co si
o tom myslíte?
O číslech si myslím, že to neplatí. Nevím, když rozbiju zrcadlo, tak mám divný pocit, ale mávnu nad
tím rukou, nějaké přísloví.. Jo znám přísloví, ale mávnu nad tím rukou a jdu dál. Zrovna dnes jsem
měl v počítači požadavek v systému, které měl číslo – 666, tak jsem si říkal „hm“, tak to se posere.
Tak se to posralo, ale nijak to nespojuju.
3. Děti se v určitém věku nacházejí v „magickém věku“. V tomto fantazijním, pohádkovém
období děti dokážou proměňovat silou svých myšlenek všechny věci okolo. Oživují neživé
předměty nebo vytváří hypotézy „když udělám tohle, stane se tamto“ (např. nesmím šlápnout na
spáry). Vzpomínáte si na toto období? Měl/a jste nějakou takovou zkušenost, která vycházela z
magických myšlenek (nebo vírou v nadpřirozené schopnosti)?
Hm, to bych musel hrozně lovit. Ale pamatuji si, že učitelka, která mě hrozně štvala, tak se mi zdálo,
že je tasmánský čert, tak jsem si ji takto představoval. Nic se jiného mi nevybavuje.
4. Vzpomeňte si na nějaký svůj neúspěch/mrzutost. Jak si vysvětlujete svoje neúspěchy a
úspěchy? Měl/a jste někdy pocit, že za Váš neúspěch může nějaká nadpřirozená síla? Co jste
udělal/a?
Já si myslím, že je to z velké části moje činnost (snaha), ale jsou tam okolnosti, které hrají roli a
neovlivním je. Řeknu si „to byla klika“, když se něco povede.
5. Modlíte nebo modlil/a jste se někdy (nemyslím tím přeříkávání klasické náboženské modlitby,
ale spíš jako určité prosby)? Jaký je Váš názor na modlitby? Proč už se nemodlíte? Pokud se
nemodlíte – meditujete někdy?
Ne. Když jsem byl malý, tak jsem se modlil, aby mě neodnesl čert (ale vždy těsně před). Jaký je tvůj
názor na modlitby? Hm. Já nevím, no. Nemyslím si, že to může jakkoliv fungovat. Myslím, že to je
nějaké vyrovnání s něčím. Že to má psychicky vliv na člověka. Myslím, že to trochu může pomoct.
6. Jaký je Váš názor na osud? Věříte, že některé věci mohou být dány nebo předepsány?
To je velká otázka. Já myslím, že to není předem daný. Myslím, že jsou nějaká pravidla, zákony a v
nich se to nějak pohybuje (fyzikální zákony, pravděpodobnosti, co může nastat), ale..hm..myslím, že
to není daný, no.
7. Některé filosofické systémy považují duši za nesmrtelnou. Jaký je na to Váš názor?
Myslím si, že smrtí končí život. Myslím si, že jo. Jsou to ale široké otázky. Ale jo, asi smrtí končí
život. Samozřejmě existují otázky, na které nemůžeme mít jasnou odpověď, ale spíš si myslím, že to
tak je. Přestaneš vnímat a tím to zhasne. To bych musel věřit v něco, co nevidím, co neexistuje tady
v těch rozměrech, které jsem schopný vnímat, ale prostě nevím o tom, takže spíš si myslí, že ne.
Samozřejmě to nevylučuju, ale spíš si myslím, že to tak není, protože nemám důvod si myslet, že to
tak je, ale samozřejmě nemůžu skálopevně tvrdit, že to tak není. Přikláním se ale k tomu, že ne.
8. Udělal/a jste někdy něco, abyste si naklonil/a nadpřirozenou sílu nebo vylepšil/a karmu (např.
dobrým skutkem)?
Asi ne. Možná v tom dětství během toho Mikuláše, kdy jsem se snažil být hodnější, ale ne, teď už ne.
Dobrý skutky dělám proto, že chci někomu pomoct.

9. Všiml/a jste si někdy nějakých zvláštních znamení (symbolů) ve svém okolí (např. spadnutí
obrazu, zrovna na něco myslíte a náhodou to uvidíte)? Co pro Vás tyto znamení znamenají?
Ukazují Vám něco? Co se Vám honí hlavou, když nějaké takové znamení zpozorujete?
Jo tak jako jo. Nepřisuzuju to nějakému osudu nebo něčemu takovému, ale občas prostě když něco
vidím, tak si řeknu „jé to je dobrý“. Ale nepřikládám tomu nějakou hodnotu.
10. Jak by Vám bylo, kdybyste se dozvěděl/a, že nějaký člověk, který Vás nemá rád, vytvořil
figurku, která by se Vám podobala, aby Vám pomocí černé magie ublížil? Můžete mi Váš pocit
zdůvodnit?
Bylo by mi to trošku nepříjemný, pak bych si řekl, že je to blbost a je blázen. Kdybych potkal, tak
bych se ho na to zeptal. Nebál bych se, ale nebylo by mi to příjemný. S tím, že věřím, že nic takové
neexistuje, tak bych racionálně na to zapomněl.
11. Bojíte se někdy, abyste něco nezakřikl/a? Co třeba? Co si o tom myslíte?
Jo to občas jo. Nechci něco říkat, že mám vyhráno, dokud nemám. To jsem trochu opatrný v tomto.
12. Ztotožňujete se s názorem, že „nic se nemá pokoušet, jistota je jistota, jeden nikdy neví,
nevěřím, ale co kdyby“?
Asi úplně ne. Když v něco věřím, tak si za tím chci stát.
13. Měl/a jste někdy „vnitřní pocit“ (intuici) podle kterého jste se následně řídil/a? Co si myslíte
o intuici?
Já si myslím, že intuice je dobrá věc, že to funguje a že třeba v tu chvíli si nedokážeš vysvětlit proč ta
varianta je správně, tak to může fungovat. Když jsem byl na pohovoru v ČEZU, tak mi dali těžký
příklad a já jsem intuitivně znal odpověď, ale nechtěl jsem ji říct, protože by byla možná blbě a začal
jsem to počítat a došel jsem k něčemu jinému, ale intuitivní řešení bylo správný. Myslím si, že na tyto
věci musíš dát, protože si myslím, že to vychází z hlubších znalostí. Třeba někteří bussinnessmani
když dlouho fungují v nějaké oblasti, tak jednají intuitivně, mají už na to mozek nastavený, takže
záleží. V tohle věřím.
14. Představte si stresovou situaci před náročnou zkouškou, pohovorem nebo jakoukoli situaci,
která je pro Vás stresující. Jak se na ni připravíte? Existuje něco, co Vám pomůže cítit se lépe
(např. vykročit pravou nohou)?
Většinou si ujasním co to je za situaci, jaké jsou tam kladené podmínky, co musím splnit a snažím se
systematicky projít důležité věci a s tím, že jsem proto udělal, co jsem mohl, tak je to snadnější. Žádný
rituál ani Míšu v batohu nemám.
15. Máte nebo měl/a jste někdy nějaký talisman, maskota nebo amulet? K čemu Vám slouží?
Kam a kde ho nosíte? Jak byste se cítil/a bez něj?
Ne. Ani jako dítě jsem neměl.
16. Podle čeho vybíráte čísla ve sportce? Můžete to nějak zdůvodnit?
Zcela náhodně.
17. Provádíte ještě nějakou činnost nebo sled činností (rituálů), které vám pomáhají dosáhnout
úspěchu nebo se zbavit se úzkosti/stresu?
Asi ne. Nikdy jsem ani nevykročil pravou nohou. Ze mě nic nedostaneš, nemám nic.
18. Považujete se za pragmaticky/logicky smýšlejícího člověka?
Ano. Já myslím, že se to nevylučuje s intuitivním myšlením. Nemusí to být v rozporu s logikou. Třeba
řízení – když už řídíš dlouho, tak už na to tak nemyslíš, děláš to intuitivně.

19. Já osobně mám pocit, že jsem nedílnou součástí vesmírného vývoje – něčeho, co mě
přesahuje. Jaký je na to Váš názor? Jak si to „něco“ představujete?
20. Byl/a jste někdy u numeroložky nebo kartářky? Jaký je Váš názor na
numerologii/astrologii? Podle jakých principů podle Vás fungují?
Ne. To je tragédie, faleš. Ty lidi člověka dobře odhadnou. Myslím si, že jsou to falešné vědy. Je to
smešný (např. horoskop).
21. Myslíte si, že některé věci nelze logicky/kauzálně vysvětlit? Jaké to jsou?
To si myslím, že jo. Třeba vznik světa, hranice vesmíru. A celkem mě to zajímá. Teď to nejsem
schopni vysvětlit, a doufám v to budoucí vysvětlení, třeba fyzikální nebo tak.
22. Měl/a jste někdy sen nebo pocit, že se něco stane a ono se to potom opravdu stalo? Jak si to
vysvětlujete?
To asi jo. Nevím, jak si to vysvětluju. Je to asi náhoda.
23. Máte někdy pocit, že můžete komunikovat s osobami, které Vám byli blízké a jsou už po
smrti? Jakým způsobem s nimi komunikujete?/Proč myslíte, že to není možné? Jak se při tom
cítíte?
Je to absurdní, nejde to.
24. Jste věřící? „V co věříte?“ Ne.
25. Kolik je Vám let? 31.
26. Jaké máte povolání? IT prográmátor.
27. V jakém městě bydlíte? Praha.

9. Rozhovor s respondentkou V
Jak se dnes cítíte?
Dobře.
Říká se, že rozbité zrcadlo přináší neštěstí nebo že některá čísla jsou šťastnější než jiná. Co si o
tom myslíte?
O tomhle se domnívám, že to neplatí, nicméně když rozbiju zrcadlo nebo vysypu sůl, tak na to
vzpomenu. Ale jakoby se to snažím zaplašit, že to je nesmysl. Ale vytane mi to na mysl.
Děti se v určitém věku nacházejí v „magickém věku“. V tomto fantazijním, pohádkovém období
děti dokážou proměňovat silou svých myšlenek všechny věci okolo. Oživují neživé předměty
nebo vytváří hypotézy „když udělám tohle, stane se tamto“ (např. nesmím šlápnout na spáry).
Vzpomínáte si na toto období? Měl/a jste nějakou takovou zkušenost, která vycházela
z magických myšlenek (nebo vírou v nadpřirozené schopnosti)?
Nedokážu to zařadit do toho věku přesně, jak říkáte. Ale když jste takhle mluvila, tak se mi vybavilo,
že jsem třeba byla přesvědčena, někde jsem to možná viděla – měla jsem takový dětský strojek na
takový mixér dětský, měl takový břitvy a dalo se točit kličkou a mixovala se voda a vím, že jsem byla
přesvědčená, že když budu hodně rychle mixovat vodu, tak vznikne maso. Tak jsem jako blázen často
mixovala tu vodu pořád jsem doufala, že se objeví maso. Tak to byla taková drobnost a pak vím, že
jsem koukala a to spíše se týkalo školy (takže asi 1. A 2. Třída), že jsme měli takový dětský strojek,
který se natáhnul a tam byly takový opičky a ty se hýbaly z leva doprava. Když jsem šla ze školy, tak
jsem si ho vždycky pustila a chtěla jsem, aby skončili vpravo a to znamenalo, že ten den bude dobrý.
A když skončilo vpravo, tak jak jste se cítila? Tak jsem byla jako klidnější, že je všechno v pořádku,
ale když skončili vlevo,. Tak jsem to ještě zkoušela natahovat znova, aby skončili vpravo, abych byla
klidnější, k mému uklidnění. Pak si pamatuju také, když jsem měla překročit přechod a zároveň jsem
si něco přála, aby se stalo, tak když padla zelená, tak jsem chtěla jakoby přejit a šlápnout na protější
chodník a dojít tam, dokud je ještě zelená, že nepadne ta červená – to znamenalo, že se něco povede a
to se týkalo momentální věci – že já nevím, až pojedeme na chatu, tak tam budou moji kamarádi.
Potřebovala jsem mít pocit jistoty, že to tak bude, tak jak si přeji.
Vzpomeňte si na nějaký svůj neúspěch/mrzutost. Jak si vysvětlujete svoje neúspěchy a úspěchy?
Měl/a jste někdy pocit, že za Váš neúspěch může nějaká nadpřirozená síla? Co jste udělal/a?
Ne. Jsem sebekritický člověk, tak si myslím, že za své neúspěchy si můžu. Takže to spíš jako, tak se
zabývám tím, co jsem udělala špatně a snažím se na to přijít. Ale spíš jako obráceně, když si přeji, aby
se něco podařilo, tak tam směřují možná nějaký jako očekávání signálů, že to bude v pořádku. Spíš je
to do budoucna s pocitem nějaké jako nejistoty, že potřebuju nějakou.. A vzpomenete si na něco, co

byste udělala, aby ten úspěch nastala? Jako teďka? Ano, jako byste měla před sebou nějakou složitou
zkoušku nebo pohovor, tak je něco, co Vám pomůže, aby se úspěch dostavil nebo abyste snížila
úzkost, stres? Jo, to je takový hloupý to říkat. (směje se) To už na střední škole jakoby to praktikovala
a teďka to jakoby.. když je nějaký stres třeba zkouškové nebo když je potřeba podat nějaký výkon tak
úplně iracionálně i když v tom okamžiku vím, že je to iracionální, tak to dělám, že když večer před tou
zkouškou nebo před něčím náročným ležím, tak se snažím soustředit v mysli na různé část mozku a
jakoby nějakým vnitřním zrakem mám pocit, že tam jakoby dokážu aktivovat ty jednotlivý části a tak
mě to nějak jakoby, mám pocit jakoby to nějak jakoby mě..no..zaktivuje to myšlení když si říkám, že
všechny ty části teď fungují, tak je to dobře nastavený k tomu, abych využila vše, co jsem se naučila
nebo aby mě to myslelo. (odmlka) … No a potom (to nesouvisí s výkonem) ale když mám nějakou
takovou nejistotu nebo nějaký rozhodnutí udělat a nejsem si jistá, tak občas imaginárně komunikuji se
svým otcem, který umřel.
Modlíte nebo modlil/a jste se někdy (nemyslím tím přeříkávání klasické náboženské modlitby,
ale spíš jako určité prosby)? Jaký je Váš názor na modlitby?
Když jsem byla malá, tak jsem chodila do lesa (na chatě jsme tam měli takový velký kámen) a myslela
jsem si, že tam bydlí pán lesů. Tak jsem prosila většinou tohohle pána lesů o nějakou laskavost, nebo
co jsem si přála, aby bylo tak jak chci. A teď už se nemodlíte..? Hmm..ne, tak jakoby, že bych to
k někomu směřovala jako k pánovi lesů nebo k nějaký síle, ale že si to artikuluju to přání intenzivně se
na to soustředím a jako, že to někdo vyslyší – to jo, ale nemá to nějakou osobu nebo postavu ať už
jako konrkténí nebo abstratkní.
Některé filosofické systémy považují duši za nesmrtelnou. Jaký je na to Váš názor?
Já ji považuji za nesmrtelnou. Věříte v posmrtný život? Myslím si, že život nekončí smrtí. A máte
nějakou specifickou představu o tom nebo spíš jen pocit? Asi bych se nepřiklonila k nějakému mě
dostupnému výkladu nebo reinkarnaci nebo něčemu takovému.. mám spíš pocit, že je to nějaká
specifická energie, která jakoby se zánikem toho těla stále existuje. Energie se nemůže zničit. Třeba
tak, ano. Ale konkrétní představu kam jde, co tam děla, jaké má vědomí nebo..to ne, ale jakoby, že to,
co tu je, má nějakou duševní podobu, konstelaci, že to někde přetrvává.
Udělal/a jste někdy něco, abyste si naklonil/a nadpřirozenou sílu nebo vylepšil/a karmu (např.
dobrým skutkem)?
Nedělám to takhle cíleně, ale když se mi stane, že udělám přes den více laskavostí, tak mi to vytane na
mysl, že to se mi může někam zapsat, připsat k dobru. Ale ne, že bych viděla někoho, kdo chce
pomoct a řekla si, tak teď mu pomůžu, aby si zlepšila to.

Všiml/a jste si někdy nějakých zvláštních znamení ve svém okolí (např. spadnutí obrazu, zrovna
na něco myslíte a náhodou to uvidíte)? Co pro Vás tyto znamení znamenají? Ukazují Vám něco?
Co se Vám honí hlavou, když nějaké takové znamení zpozorujete?

Ne.
Jak by Vám bylo, kdybyste se dozvěděl/a, že nějaký člověk, který Vás nemá rád, vytvořil
figurku, která by se Vám podobala, aby Vám pomocí černé magie ublížil? Můžete mi Váš
pocit zdůvodnit?
Mrzelo by mě, že mě natolik nemá rád, že musí vyrobit tu figurku, ale jinak bych se neobávala, že by
mi tím ublížil.
Bojíte se někdy, abyste něco nezakřikl/a? Proč? Co si o tom myslíte?
V tom smyslu, že se někdy brzdím, aby se z něčeho neradovala, dokud to není jasný. Někdy si říkám
ještě se nebudu radovat, aby to blbě nedopadlo, ale spíš je to možná abych nebyla zklamaná, aby se na
to nenastavila, takže nevím, jestli odpovídám správně na otázku.
Měl/a jste někdy „vnitřní pocit“ (intuici) podle kterého jste se následně řídil/a? Co si myslíte o
intuici?
Hm.. to asi jo. Problém je v tom, že občas cítím velmi silnou intuici, ale pak to jde do boje s tím
raciem a nevím, jestli je to výsledek nějaký úzkosti, intuice nebo co to je – takže nevím, jak moc tomu
důvěřovat. Nakonec se tedy rozhodnete čím? Asi intuicí.
Představte si stresovou situaci před náročnou zkouškou, pohovorem nebo jakoukoli situaci,
která je pro Vás stresující. Jak se na ni připravíte? Existuje něco, co Vám pomůže cítit se lépe
(např. vykročit pravou nohou)?

Jak jsem říkala s aktivací svých hemisfér. Spíš fakticky, že jsem takový úzkostný a nervozní člověk
jako v podstatě před nějakým stresem, tak se snažím tak nějak zklidnit, jako dýchat prostě, zklidnit se,
vnutit si myšlenku, že když tak o nic nejde. A žádný konkrétní rituál nemáte? Jako nějaký svůj
talisman nebo rituál..hm..to ne, ale právě, co jsem před tím říkala a nedokončila. Když mám nějakou
otázku nebo nevím, jak se rozhodnout, tak jakoby navazuji i když úplně primitivním způsobem a vím,
že to nefunguje, ale uklidňuje mě to v té nejistotě, co mám vybrat za způsob řešení něčeho nebo jak
mam postupovat, tak komunikuj s tím otcem zemřelým a to dělám úplně takovým způsobem, který
nemá žádný psaný řád. Protože vím, že když jsem byla mladší, tak jsem ležela a přemýšlela nad tou
otázku, zda se mám rozejít s chlapcem nebo nemám a opravdu jsem nemohla tuto otázku rozřešit. Měli
jsme takové plynové topení a tam jakoby tikalo a ja poslouchala to tikání (už si nepamatuji přesně), ale

když jsem myslela na tu otázku a chtěla jsem tu odpověď, tak jsem měla takový kod, že když se po 10
vteřinách ozve 3x, tak to znamená jako jo na tu otázku a takto jsem kladla tátovi otázky. Nebo
používám úplně jednoduché kyvadlo na ten samý účel, třeba řetízek – to je ano a tohle ne a snažím se
jako odpovědět na otázky, které potřebuju. A to mluvíte o současnosti? Jo, třeba když jsem čekala dítě,
tak jsem chtěla vědět, jestli bude zdravé (já jsem úzkostná) a bude v pořádku. V této situaci jsem
potřebovala pocit jistoty, to ANO pro klid. A kdyby se to kyvadlo podle Vás nepohlo správně, tak..?
Asi bych opakovala tu aktivitu nebo bych kladla další otázky. Dál to nijak nezkoumám.
Máte nebo měl/a jste někdy nějaký talisman, maskota nebo amulet? K čemu Vám slouží? Kam a
kde ho nosíte? Jak byste se cítil/a bez něj?
Měla jsem, když jsem byla malá. Táta mi ušil takový indiánský váček na krk a tam jsem měla nějaký
věci a cítila jsem se dobře, když jsem to měla u sebe, ale nějak dramaticky jsem k tomu netíhla, že
bych to musela mít stále u sebe. Vždycky jsem se toho chytla a dávalo mi to pocit jistoty.
Podle čeho vybíráte čísla ve sportce? Můžete to nějak zdůvodnit?

Kdybych dávala čísla, tak dám čísla, která mám ráda. Z nějakého nevysvětlitelného důvodu
mám ráda číslo 29, ale nemyslím si, že nosí štěstí, ale do sportky bych ho dala nebo čísla
narození. Asi bych nevolila náhodný generátor čísel, ale nějaká čísla mnou vybraná, i když je
to statistický nesmysl.
Považujete se za pragmaticky/logicky smýšlejícího člověka?
Nepovažuju.
Myslíte si, že některé věci nelze logicky/kauzálně vysvětlit? Jaké to jsou?
Ano. Jaké třeba? Třeba nějaká synchronicita mysli, že někomu se někomu stane a ten druhý člověk,
má nějaký pocit. To si myslím, že může fungovat, když jsou lidé spolu emocionálně spříznění. – může
a nemusí. Měla jste někdy takový pocit? Ano měla. Když zemřela nějaká naše příbuzná, tak se mi den
před smrtí zdál o ní sen a ona pak umřela. Ale možná je to nelogický spojení, u jiných příbuzných se
mi to nestalo a tady jo, i když jsem ji tolik neznala.
Jste věřící? „V co věříte?“ Nejsem.
Kolik je Vám let? 35
Jaké máte povolání? Psycholog
V jakém městě bydlíte? V Praze.

