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Předmluva 
 

Svatému Patrikovi 

 

Už delší dobu jsem přemýšlela o tom, že by bylo skvělé některou ze svých 

knih nabídnout čtenářům zdarma ke stažení. Odhodlala jsem se k tomu až vlivem 

současné situace. Je to pár dní, co byl na území našeho státu vyhlášen stav nouze 

kvůli epidemii koronaviru. Všichni doufáme, že se situace brzy uklidní. Nicméně 

nejspíš nás čeká ještě několik týdnů omezení veřejného a společenského života. 

Napadlo mě pokusit se zpříjemnit vám toto období. Pokud jste doma, ať už kvůli 

karanténě nebo jiným okolnostem, můžete si trochu číst. Pokud se budete hodně 

nudit, můžete se alespoň dozvědět něco nového anebo třeba začít praktikovat 

vúdú ;-).  

 

Text obsahuje dvě vyňaté kapitoly z knihy Vúdú magie a náboženství a má 

celkem 113 stran. Proč pouze dvě kapitoly?  Rozhodovala jsem se, zda poskytnout 

ke stažení celou knihu. Ovšem má takřka 500 stran, což mi pro online formát 

připadá jako příliš textu. Proto jsem vybrala jen kapitoly, které jsou podle ohlasů 

čtenářů nejzajímavější.  

 

Jako bonus zde poprvé můžete vidět ilustrace všech loa od infernálního 

umělce Sandra Dragoje. 

 

Tento e-book vychází s laskavým svolením nakladatele, Ing. Vladimíra 

Kvasničky, kterému tímto děkuji. Poděkování patří také lidem, kteří pomohli se 

vznikem tohoto ebooku: Jakub Dvořák, Soňa a Broskeff. 

 

 

             17. března 2020 

Veronika Šulcová 

 

 
 

ODKAZY 

 

Nakladatelství: http://vodnar.eu 

Autorka: http://nabozenstvikaribiku.cz 

Ilustrátor: http://www.sandrodragoj.com  
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Božstva a duchové neboli loa 

 
 

Existuje rozdíl mezi náboženským systémem opírajícím se o vlastní myto- 
logii a božstva a mezi systémem magickým, který staví na magických pomůc- 
kách, formulích a především pak na schopnostech magika. Někteří lidé mohou 
vúdú praktikovat jako systém magický, a pokud budou mít nadání, pravděpo- 
dobně jim „magické vúdú“ bude fungovat. Ve skutečnosti je ale vúdú systémem 
náboženským, který bez pochopení a úcty k jeho božstvům vlastně ztrácí svou 
hlubokou podstatu i vyšší smysl a stává se pouhým nástrojem. Je možné úspěš- 
ně používat nástroj, avšak je nesmyslné očekávat, že vás pouhý nástroj něčemu 
hodnotnému naučí nebo že se vám prostřednictvím nástroje podaří nahlédnout 
některé z vyšších principů. 

Rozdíl mezi vúdú pojímaným jako magický a náboženský systém dobře ilu- 
struje tento úryvek z knihy Neila Gaimana Američtí bohové:1 

„Vdova Parisová se naučila všechno, co jí Mama Zuzu řekla. Bohové ji ale 
nezajímali. Ne doopravdy. Byla praktická. Nadchlo ji, když se dozvěděla, jak 
musí ponořit živou žábu do medu a dát ji do mraveniště a pak, až mravenci 
očistí kosti doběla, vyhledat plochou srdčitou kůstku a ještě jednu s háčkem: 
ta s háčkem se pak musí zachytit na oděv toho, kdo vás má milovat, zatímco 
tu ve tvaru srdce musíte pečlivě uschovat (kdyby se ztratila, váš milovaný by 
na vás byl jako vzteklý pes). Pokud to tak uděláte, bude ten, koho milujete, 
navždy váš. 

Věděla také, že sušený hadí prášek nasypaný do pudru nepřítelkyně způsobí 
slepotu, a ještě že může přimět nepřítelkyni, aby se utopila, když vezme kousek 
svého spodního prádla, obrátí je naruby a o půlnoci pohřbí pod cihlu. 

Mama Zuzu ukázala Vdově Parisové Zázračný kořen světa, velké i malé ko- 
řeny Johna Dobyvatele, ukázala jí dračí krev a baldrián a štírovník. Ukázala 
jí, jak uvařit čaj „chřadni“, čaj ‚následuj mě‘ a vodu faire-Shingo. 

To všechno a spoustu dalších věcí Mama Zuzu Vdově Parisové ukázala. Ale 
nemohla se ubránit zklamání. Ze všech sil se snažila naučit ji skryté pravdy, 
hluboké vědomosti, povědět jí o Papa Legbovi, o Mawu, o voudon hadovi Ai- 
do-Hwedo a všech ostatních, ale Vdova Parisová (nyní vám povím, s jakým 
jménem se narodila a pod kterým se proslavila: Marie Laveau; ale nebyla to 
velká Marie Laveau, ta, o které jste slyšeli, tohle byla její matka a později se 
stala Vdovou Glapionovou), tu bohové z nějaké daleké země vůbec nezajíma- 
li. Jestli St. Domino byla bohatá černá země, v níž afričtí bohové prospívali, 
tahle země, se svou kukuřicí a melouny, se svými raky a bavlnou, byla jalo- 
vá a neúrodná. 

 

1 Gaiman, Neil: Američtí bohové. Polaris, Praha 2001. 
 

‚Ona nechce nic vědět,‘ stěžovala si Mama Zuzu Clémentine, své přítelkyni. 
Clémentine byla pradlena a prala prádlo z mnoha domů ve čtvrti. Na tváři 
měla červenou opařenou skvrnu a jedno z jejích dětí na spáleniny zemřelo, když 
se na ně vylil kotel s vroucí vodou. 

‚Tak ji neuč,‘ poradila jí Clémentine. 

https://www.kosmas.cz/knihy/190433/vudu/
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‚Já ji učím, ale ona nevidí ty pravé hodnoty – jediné, co vidí, je, jak toho 
může využít. Já jí dávám diamanty, ale ji zajímají jen barevné kamínky. Já jí 
dávám láhev nejlepšího klaretu, a ona pije říční vodu. Já jí dávám křepelku, 
a ona chce jíst krysu.‘ 

‚Tak proč se na to nevykašleš?‘ 
Mama Zuzu pokrčila vyhublými rameny, až se jí seschlá ruka rozkývala. 
Nedokáže odpovědět. Mohla by říct, že učí, protože je vděčná, že žije, a ona 

vděčná je: příliš mnoho jich viděla umírat. Mohla by říct, že sní o tom, jak 
jednoho dne otroci povstanou, jak povstávali (a byli poraženi) v LaPlace, ale 
že v hloubi srdce ví, že bez bohů Afriky, bez přízně Legby a Mawu nikdy nepře- 
mohou své bílé uchvatitele, nikdy se nevrátí do své domoviny. 

(…) 
‚Uctívej je,‘ přesvědčovala Mama Zuzu Vdovu Parisovou v řečišti, hodinu 

po půlnoci. Obě byly do pasu nahé a v dusném vedru noci se potily. V bílé záři 
měsíce se mokrá kůže podivně leskla. 

Manžel Vdovy Parisové, Jacques (jehož smrt o tři roky později bude mít 
několik pozoruhodných rysů), trochu Marii vyprávěl o bozích na St. Domunigu, 
ale jí to bylo lhostejné. Moc pochází z rituálů, ne od bohů. 

Mama Zuzu a Vdova Parisová společně lkaly a dupaly a kvílely na bahnitém 
dně řečiště. Zaříkávaly černé hady, ta svobodná míšenka a ona otrokyně se 
znetvořenou paží. 

‚Je v tom víc, než jen to, že když ty prospíváš, tví nepřátelé ztrácejí,‘ zdůraz- 
ňovala Mama Zuzu. 

Mnohá slova obřadů, slova, která kdysi znala, která znal její bratr, jí vymi- 
zela z paměti. Vysvětlila hezké Marii Parisové, že na slovech nezáleží, důležitý 
je rytmus a melodie, a tam, při zpívání a dupání v černých hadech, v bažině, 
má podivné vidění. Vidí, jak se rytmy těch písní, rytmus calendy a rytmus 
bambouly, všechny rytmy rovníkové Afriky šíří půlnoční zemí, až se celá chvěje 
a houpá v rytmu starých bohů, jejichž říši kdysi opustila. A ani to, chápe nějak 
Mama Zuzu, ani to nebude stačit.“ 

Vodou a loa jsou slova, jimiž jsou ve vúdú označování duchové či božstva. 
Slovo nachon pak označuje rod, ke kterému loa náleží. Existuje několik skupin, 
do kterých patří loa s některými stejnými povahovými rysy.2 Takovéto roz- 
dělení loa nám současně pomáhá k jejich základnímu rozlišení. Nejznámější 
jsou tři skupiny loa: Rada, Petro a Ghede. O některých jsem se letmo zmínila 
již v části o afrických kořenech vúdú a některé další si představíme dále v textu. 

 

2 Což neznamená, že by mezi sebou různá loa z jedné rodiny neměla i nějaké rozepře   a 
antipatie. Vodou duchové obecně se vyznačují velikou podobností lidem, zvláště v je- 
jich rozmarech. 
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Na Haiti neexistuje pouze několik určitých loa, ale jsou jich desítky, ne-li 
stovky. Neexistuje jediná Erzulie (loa lásky). Současně s něžnou Ezili Fredou 
z mírného panteonu Rada existuje ve skupině Petro Ezili Danta, která má blíže 
spíš k válečné a divoké bohyni. Takovéto rozdílné podoby má na Haiti každé 
loa, liší se podoba uctívání i povaha božstev a duchů na severu i na jihu země, 
podle specifických potřeb každého regionu. 

Sami Haiťané mají různé názory, jež uvádí Kenaz Filan3: jedni věří, že 
existuje vždy jen jedna Ezili a má pouze mnoho podob, jiní věří, že existují 
celé skupiny duchů, zaštítěné jménem Erzulie, Legba, Ogou apod. Podobné je 
to i s uctívači santeríi na Kubě, kteří uctívají oriše velmi podobné haitským loa. 
Základních orišů je pouze několik, avšak každý z nich v sobě obsahuje mnoho 
cest. Z tohoto důvodu zde podrobně popisuji pouze několik nejvýznamnějších 
loa, o těch méně významných se zmiňuji pouze okrajově. 

 
Loa Rada 

Duchové Rada pocházejí z africké Dahomeje a z beninských kmenů Fon 
a Ewe. Za své jméno vděčí tamějšímu přístavišti Arara, kde kotvily otrokářské 
lodě. Vzhledem k jejich mírné povaze se s nimi dobře pracuje i 
začátečníkům, díky čemuž jsou také nejznámější a nejvíce kontaktovanou 
skupinou loa. Asi nejvíce se podobají klasickým „hermetickým“ entitám – 
uznávají řád a vyzna- čují se důstojným a klidným jednáním. Podobně se 
projevují i výsledky při práci s nimi, tedy klidně a nenásilně. Začátečníkům se 
s duchy Rada málokdy stane, že by jejich přání nebylo vyplněno s jistou 
„ohleduplností“ nebo že by k nim požadované poznání nepřišlo s jakýmsi 
důstojným nádechem. 

 
Loa Petro 

Další skupinou jsou loa Petro. Oproti duchům Rada jsou divočejší povahy 
a také náročnější na magickou zručnost svých uctívačů a i na dodržování formál- 
ních předpisů při jejich rituálech. Někteří loa Petro mají svůj původ v africkém 
Kongu. Jejich jméno je údajně odvozeno od Dona Pedra, mocného temného 
houngana žijícího ještě před haitskou revolucí roku 1791. K mírumilovným 
dahomejským kmenům byly prý praktiky krvavých obětin i práce s duchy mrt- 
vých neboli Ghede zavlečeny následkem válek o nová území právě z těch kme- 
nů, ze kterých pochází i několik z loa Petro. Jiní duchové ze skupiny loa Petro se 
však nezrodili v Africe a nebyli na Haiti dovezeni na lodích s otroky. Poprvé se 
objevili až na Haiti, ve zcela nových podmínkách v Novém světě, kdy přestávaly 
stačit původní vlastnosti afrických božstev a někdy nedostačovaly ani jejich 
proměny a synkreze. Nová země s odlišnými podmínkami si žádala nové bohy. 
Někdy se také uvádí, že loa Petro jsou pro svou povahu, vymykající se tra- 
dičním normám, mocnější než ostatní duchové. Při práci s nimi se výsledky 
projevují jinak než při práci s loa Rada. V případě loa Petro může k naplnění 

 

3 Kenaz Filan: Haitské voodoo. Fontána, Olomouc 2008. 
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přání docházet i méně příjemnou cestou. Je to způsobeno odlišnou povahou 
těchto entit. Zatímco loa Rada pracují jako součást a neoddělitelný prvek tohoto 
světa a jeho řádu, loa Petro svou nejvnitřnější povahou řádu odporují. V psychi- 
ce adepta se působnost loa Rada může projevovat například jako „spínání těch 
správných koleček“, objevování netušených talentů či zvláštním poskládáním 
myšlenek. Loa Petro v lidské psychice naopak mohou bořit staré archetypy  
a myšlenky a nahrazovat je novými. Rovněž v daleko větší míře otevírají hlubší 
vrstvy vědomí, kterým následně pronikají nevědomé obsahy do vědomí. Loa 

Rada jsou obecně vzato prvkem spojujícím a loa Petro rozdělujícím. 4 Téměř 
by se chtělo poznamenat solve et colagula neboli rozděluj a spojuj, což je typic- 
ké heslo tradiční západní magie. 

Vévé loa Petro. 

 
Další nachony 

Kromě nejčastěji zmiňovaných nachonů Rada a Petro existují i další nacho- 
ny. Jsou to například zmínění duchové Ghede a nachony Nago, Djouba, Kongo 
a Ibo. Každý z těchto nachonů má svá vlastní specifika a obřady. Někdy jsou 
nachony Djouba a Nago zařazovány do větší skupiny loa Rada a nachony Ghe- 
de, Kongo a Ibo do skupiny loa Petro. 

Loa z nachonu Nago jsou velmi mocná, často se jedná o válečníky nebo ná- 
čelníky. Jsou spojena s ohněm, železem, vojenstvím, mužskou silou a potencí, 

 

4 Toto rozdělení je samozřejmě pouze obecné a má především usnadnit uchopení celého 
systému začátečníkům. Pozitivních výsledků lze dosáhnout i s duchy Petro. Dále je tře- 
ba poznamenat, že k aktivaci nevědomých obsahů dochází i při práci s loa Rada. Zdejší 
popis loa Petro může působit poměrně odrazujícně, ale není jeho účelem loa rozdělovat 
na hodné a zlé, kteréžto rozdělení je ostatně také pouze relativní – například loa Ling- 
lessou anebo Agarou patří ke skupině Rada, avšak jedná se o velice agresivní duchy. 
Naopak jiní duchové ze skupiny Petro mohou být velice laskaví. 
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ale také udílejí moudré rady a ochranu. Bývají sem zařazováni například loa 
ze skupiny Ogun. 

Nachon Djouba (někdy též Djabové) je nejčastěji spojován s chováním do- 
bytka a s pěstováním rostlin. Jsou podobní rolníkům a jedním z hlavních loa 
tohoto nachonu je Zaka. Kenaz Filan5 loa z tohoto nachonu řadí k nižším „pra- 
covním“ duchům, podobným přírodním duchům. I v tomto z větší části míru- 
milovném nachonu lze nalézt temná loa, o čemž svědčí i dřívější mylný výklad 
názvu Djouba, který měl pocházet z francouzského slova diable. Ve skutečnosti 
se však jedná o původně africké slovo fonského původu. 

Loa z nachonu Ibo (též Ibové) pocházejí z Nigérie. Jsou to velice hrdá loa, 
a někdy proto může být obtížné s nimi pracovat. Pokud jim není projevována 
dostatečná úcta, nebudou vůbec reagovat na snahy o komunikaci. Pojí se s nimi 
příběh o tom, jak se skupina otroků z kmene Ibů raději utopila v moři, než aby 
byli nuceni sloužit jako otroci na plantážích. 

Dalším nachonem je Kongo. Loa z tohoto nachonu pocházejí z Afriky. Mají 
ráda hudbu a tanec. 

 

Popis některých loa 

Na tomto místě uvádím popis několika zajímavých loa, jejich předmětů, 
míst, vhodných obětin a úvodní meditace pro bližší seznámení se s nimi. Při 
navazování kontaktu s duchy je nutné si uvědomit, že nejen každému člověku 
vyhovují bytosti s odlišnou povahou, ale že i duchové si mezi lidmi vybírají. 
Může se stát, že si zpočátku vyberete loa, o kterém se domníváte, že zcela 
vyhovuje vaší povaze, avšak následná práce s ním se nemusí dařit podle 
vašich představ. V takovém případě je důležité být otevřeným a sledovat své sny 
i jiné náznaky v bdělém životě. Většinou vás od začátku vlastní praxe do jed- 
noho roku osloví váš první patron. Do té doby je vhodné pracovat s Legbou 
a jedním či dvěma vybranými loa – později se mohou stát vašimi patrony nebo 
je nahradí jiní duchové. 

Jestliže se budete chtít s některým z loa blíže seznámit nebo je dokonce 
identifikujete jako svého patrona, pamatujte si také to, že duchové vám neod- 
halí všechna svá tajemství hned. Můžete cítit velice silné spojení s určitým loa 
a mít při práci s ním skvělé výsledky, ale stále platí, že váš vzájemný vztah se 
prohlubuje postupně a s přibývajícím časem se může i měnit. Není neobvyklé, 
že na začátku praxe můžete mít problém rozeznávat různé druhy loa z jedné 
rodiny. Nedělejte si s tím starosti a klidně na začátku uctívejte prostě jenom 
Legbu nebo jen Erzulii – časem se vám samy projeví jejich rozličné podoby 
či cesty. Některá loa mají také svá tajná jména, která vám mohou prozradit až 
po několika letech. 

S navázáním hlubšího vztahu s některým z loa souvisí i některé závazky – 
nikoliv jednostranné, nýbrž vzájemné. Nejde ani tak o soubor nutných povin- 
ností, které je potřeba striktně dodržovat, spíše o vzájemnou slušnost a jednání 

 

5 Kenaz Filan: Haitské voodoo. Fontána, Olomouc 2008. 
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odpovídající druhu vašeho vztahu s loa. Nejedná se pouze o pravidelné obětiny, 
ale například i o komunikaci a žádosti o požehnání před důležitými životními 
kroky – první menstruace, první sex, sňatek, narození dítěte, nový partner, 
ukončení školy, nová práce. V takových případech vyznavač vúdú své spřízněné 
loa neprosí o svolení. Jde spíše o symbolický akt, kdy člověk přichází za svým 
patronem a říká například: „Legbo, můj život se teď změní. Chci začít bydlet 
se svým partnerem. Prosím tě, Legbo, požehnej našemu společnému životu  
a ochraňuj naše společné cesty.“ 

Pokud jde o předměty související s povahou konkrétních loa, jedná se o ně- 
kolik specifických věcí, jako je Legbova hůl anebo Zakův vak, dále pak o nej- 
různější sošky, obrazy či masky. U těch je lhostejné, zda zpodobují křesťanské 
světce, africké duchy anebo moderní filmové postavy, důležité je, aby vás oslo- 
vovaly a připomínaly vám vaše vnímání daného loa. 

Místa náležející některým loa je možné navštívit, jestliže s nimi chcete na- 
vázat kontakt, provést rituál, přinést obětinu anebo jim pouze tiše projevit úctu. 
Stejně jako u předmětů a obětin existují místa spjatá s některými loa zcela 
přirozeně, například duchové Ghédé a hřbitovy. Pak také existují jiná místa, 
která vám duchové mohou ukázat sami, ve snu i ve skutečnosti. U některých 
loa nejsou místa odpovídající jejich povaze příliš známá a musí je svým stou- 
pencům ukázat sama. 

Obětiny jsou v náboženství vúdú velice důležité, jsou potravou duchů, proje- 
vem úcty, i platbou za služby duchům. Pomáhají udržovat pouto mezi člověkem 
a duchem. Ve vúdú je téměř univerzální obětinou alkohol, nejčastěji je použí- 
vaný třtinový rum. U různých duchů jej lze nahradit například whisky, koňa- 
kem, u Ezili Danty pak například silným červeným vínem. Naopak existují loa 
špatně snášející silný alkohol, jako je La Sirene, která upřednostňuje sklenku 
pravého šampaňského nebo alespoň kvalitního sektu. Ještě jiní duchové, jako je 
Damballah, oceňují sklenici mléka či vody, alkohol nesnášejí a neměl by být při 
jejich uctívání používán. Snad všechna loa milují šátky v jejich barvách, nejlépe 
s výšivkou jejich vévé. Dalším druhem obětin jsou různé pokrmy, od cukrovinek 
a sladkostí přes vařené pokrmy a maso, a opět zde platí, že každé loa má odlišné 
chutě.6 

Výše popsané obětiny se obvykle mohou po uplynutí určité doby konzumo- 
vat. V některých větvích kultu není konzumace obětin považována za uctivou 
a obětované potraviny a nápoje jsou zahrabávány. Záleží na osobních preferen- 
cích každého člověka a také na tom, zda obětiny přijímá ve stavu posedlosti 
duchem či nikoliv. Symbolika rozdělení se o jídlo či o pití je významná, zvláštní 
význam mají pro loa sváteční pokrmy – štědrovečerní večeře, velikonoční oběd 
apod. Když duchům, které pravidelně uctíváte, dáte trochu svátečního jídla ze 
svého stolu, posiluje to váš vzájemný vztah. V Karibiku podle místních zvyk- 
lostí některé obětiny lidé konzumují, jiné naopak odnášejí do řeky, do moře 
nebo je zakopávají do země podle povahy loa, jemuž je obětina určena. 

 
 

6 Více v kapitole O obětování a obětinách. 
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Další nezanedbatelnou věcí týkající se konzumace obětin je, že pokrm či 
nápoj obětovaný určitému loa je prosycen jeho silou a při jeho konzumaci opět 
dochází k těsnějšímu sepětí mezi vámi a duchy. Takový akt lze chápat jako 

přijímání božské podstaty.7 Často bývá obětován také tabák, který má podle 
indiánských tradic ochrannou a také uzemňovací funkci; může tedy sloužit  
k lepšímu připoutání loa k hmotné úrovni. 

Obětovat lze také osobní předměty, polodrahokamy, ale jako druh obětiny 
můžeme chápat i nakreslení či vymodelování podoby daného loa, tvorbu rituál- 
ních předmětů následně zasvěcených – darovaných – konkrétnímu loa a mnoho 
dalších věcí, které ani nemusejí být hmotné povahy. Obecně se dá k obětinám 
říci, že je dobré nastudovat si povahu loa, kterému chceme obětinu přinést,  
a následně se řídit intuicí. Jsou bytosti, které neurazíte snad žádnou upřímně 
míněnou obětinou, jako Papa Legba a jiné bytosti naopak můžete nevhodným 
darem velice rozhněvat. Je tedy potřeba najít správnou rovnováhu mezi vlastní 
intuicí a požadavky loa. 

Správně zvolené meditace posilují vztah mezi loa a věřícím, mohou jej za- 
jímavě rozvíjet a přirozeně přejít v další druhy praxe, například v mentální či 
astrální putování a snovou praxi. Meditace, které jsou zde uvedeny, slouží jako 
pomůcka k prvotnímu kontaktu s loa. Pochopitelně nemusejí vyhovovat kaž- 
dému, a proto je vhodné, aby si je každý upravil podle míry svých zkušeností. 
Rituály a významnější obětiny pro loa je nejlepší provádět na jim náležejících 
místech. Pro úvodní meditace postačí vizualizace takového místa. Před medi- 
tací je dobré se ujistit, že nebudete rušeni svým okolím nebo vlastními myšlen- 
kami. Pokud vám dělá problém odtrhnout se od každodenního života, zkuste si 
dvacet minut před meditací sednout a v klidu si vypít šálek čaje nebo sklenici 
vody a pomalu zhluboka dýchat. Neměli byste být přejedení nebo hladoví. Mů- 
žete zapálit svíčku v barvě daného loa a krátkou větou jej požádat o pomoc. 

Je možné, že se vám i přes upřímnou a opakovanou snahu a dobrou kon- 
centraci nebude meditace dařit. V takovém případě se na několik dnů přestaň- 
te snažit a dejte svému podvědomí šanci některé vjemy zpracovat. Nemusí jít 
o špatnou volbu loa, a když se přestanete vědomě snažit o navázání kontaktu, 
dotyčný duch vás po nějaké době může prostřednictvím snu oslovit sám. 

 
Legba 

Legba, v jiných podobách známý také jako Ellegua či Elegba. Patří do skupi- 
ny loa Rada a je jedním z nejdůležitějších loa, protože vytváří spojení mezi svě- 
tem lidí a duchů. Na začátku a na konci každého rituálu je mu přinášena oběť, 
aby otevřel brány mezi světy a pak je opět uzavřel. V Africe byl Legba uctíván 
mnoha různými kmeny v různých podobách. U Jorobů byl Alegbara strážcem 

 
7 O funkčnosti této metody se přesvědčil jeden vyznavač vodou, když jako obětinu pro 

loa Marassa použil několik sušenek, zapálil k nim svíčky a na chvíli odešel z místnosti. 
Mezitím do místnosti přišlo jedno z jeho dětí a několik sušenek z oltáře snědlo. Druhý 
den ráno mu vyprávělo o pěkném snu o dvou dětech, které si s ním hrály. 
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prahu a mocným slunečním božstvem v podobě mladého válečníka. Na Haiti 
se změnil na kulhavého starce chodícího o holi. Kulhá proto, že každou nohou 
kráčí v jiném světě. Jindy se zjevuje v podobě malého dítěte. Je poslem zpráv 
mezi ostatními božstvy a lidmi. Často mluví v hádankách a je známý svými 
převleky. V některých mýtech také krásně zpívá anebo vypráví příběhy. 

Je pánem všech bran, rozcestí a křižovatek, kde se mu také nechávají obětiny. 
Křižovatka je protnutím dvou či více cest a Legba může pomoci s rozhodnutím, 
kterou pěšinou se vydat, a to jak na cestách, tak i při životních rozhodnutích. 
Může být i cenným duchovním průvodcem či osobním patronem, ačkoli v Af- 
rice není původně uctíván jako osobní božstvo. Pro spojitost s cestováním jej 
na Haiti uctívají též v podobě svatého Kryštofa, ale i jako svatého Petra držícího 
klíč k nebeské bráně a rovněž jako svatého Lazara chodícího o holi. Z ostatních 
náboženství je podobný Hermovi, Merkurovi, ale i Lokimu, Ódinovi, případně 
Saturnovi. 

Jako vtělení Legby začal být na Haiti uctíván otrok, který uprchl z plantáže 
a při svém útěku byl schopen nacházet nové a neobvyklé cesty a způsoby, jak 
se vyhnout svým pronásledovatelům. Proto je Legba také patronem nových 
nápadů a myšlenek. Většinou nepoužívá mocná a tajemná kouzla, pouze dokáže 
ošálit lidskou mysl a využít staré věci novým způsobem. 

Jeho číslem je trojka. Jeho dnem bývá pondělí nebo pátek, ale vhodné jsou 
i jiné dny. Jeho barvy jsou bílá, černá, červená, někdy i zelená a modrá nebo 
fialová a žlutá. Legba v podobě svatého Kryštofa podle církevního kalendáře 
slaví svátek 25. července. 

Legbovo umění podvodu a klamu můžeme zkoušet popisovat velice dlouho, 
avšak jeho pravou povahu nám může přiblížit následující úryvek z knihy Neala 
Gaimana Američtí bohové:8 

„Někdy Wututu vyprávěla Agasuovi příběhy, které jim vyprávěla matka, 
jako třeba ten o Elegbovi, nejmazanějším z bohů, který byl na světě očima 
a ušima Velkého Mawu, nosil mu poselství a přinášel zpět jeho odpovědi. (…) 
Černí námořníci, ještě černější, než byla Wututu, určovali otrokům, kam 
mají jít, co mají dělat, kdy mají tančit. Jednou ráno přistihla Wututu jednoho 
z černých strážců, jak na ni hledí. Když pak jedla, přistoupil k ní a opět na ni 
upřeně hleděl, aniž něco řekl. 

‚Proč tohle děláš?‘ zeptala se. ‚Proč sloužíš těm bílým ďáblům?‘ 
Zašklebil se na ni, jako by její otázky byly to nejlegračnější, co kdy slyšel. 

Pak se sklonil, takže se rty téměř dotýkal jejích uší a z jeho horkého dechu se jí 
udělalo nevolno. ‚Kdybys byla starší, přiměl bych tě ječet rozkoší z mého pyje. 
Třeba to i dnes v noci udělám. Všiml jsem si, jak dobře tančíš.‘ 

Pozvedla k němu temně hnědé oči a klidně, dokonce s úsměvem prohlásila: 
‚Jestli mi ho vstrčíš tam dolů, ukousnu ti ho zuby, co tam mám. Jsem čarodějka 
a mám v tom otvoru velice ostré zuby.‘ S potěšením sledovala, jak se jeho výraz 
mění. Beze slova se otočil a odešel. 

 
8 Gaiman, Neil: Američtí bohové. Polaris 2001. 
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Ta slova vyšla z jejích úst, ale nebyla její: nevymyslela je, ani je nezformu- 
lovala. Ne, uvědomila si, to byla slova šejdíře Elegby. Mawu stvořil svět a pak, 
dík prohnanosti Elegby, o něj ztratil zájem. Byl to Elegba chytrých nápadů  
a železné erekce, kdo skrze ni promluvil, kdo ji na okamžik ovládl – a toho 
večera mu před usnutím vzdala díky.“ 

Nové světlo na Legbovu složitou a mnohdy dvojznačnou povahu vrhá další 
úryvek, tentokrát z knihy Terryho Pratchetta Národ:9 

„To jim měl říci pravdu? Měl jim říci, že všechno, co mám, je pár vědomostí, 
hrst domněnek a jedna velká naděje, že jsme hrozně slabí, a že jestli se spletu, 
tak ti z nás, kteří nebudou mrtví večer toho dne, co na nás zaútočí Nájezdníci, 
si budou přát, aby raději mrtví byli? To by v nich jen vyvolalo strach. Jestliže 
nám lež dodá sílu, pak bude lež mou zbraní.“ 

Předměty, místa a obětiny pro Legbu 

Předměty odpovídajícími Legbově povaze jsou nejrůznější berly a hole ja- 
kožto symboly putování, mohou to být i sloupy zastupující spojení mezi zemí 
a nebesy nebo menší magické hůlky. Legba s oblibou kouří kukuřičnou dýmku, 
která je rovněž vhodným dárkem pro toto loa. Dalšími vhodnými předměty jsou 
různé sošky či masky. Jsou s ním spojeny také všechny cestovní prostředky. 

Z míst Legbově povaze pochopitelně odpovídají všechna rozcestí a křižo- 
vatky. Dále je možné jako Legbovo místo chápat například kostely zasvěcené 
svatému Petrovi nebo Kryštofovi. Obecně vzato náleží Legbovi každá cesta. 
Legba otevírá brány, takže jsou s ním spojena i místa s podobným významem 
– přechodové oblasti, ale i obyčejné dveře. Legbův oltář může stát u vchodových 
dveří, bude tak chránit dům. 

O Legbovi se často říká, že není náročný a spokojí se s většinou upřímně 
míněných obětin. Stejně jako pro mnoho jiných loa je pro Legbu vhodnou obě- 
tinou alkohol, spíše silnější, jako je třtinový rum anebo whisky, někdy je mu 
obětován bílý rum nebo vodka. Tabák do jeho dýmky jej také potěší. Legba má 
rád sladké pamlsky spíše temnější barvy – od hořké čokolády po doma upeče- 
ný perník. Dále oříšky, pálivá jídla a výrazné koření, cola, káva. Jako mnoho 
jiných loa ani Legba nepohrdne drobnými mincemi a svícemi, které jej ohřívají 
a dodávají mu energii. 

První meditace 

Touto první meditací by měl projít každý ještě před meditací zaměřenou 
na jakékoliv jiné loa. Je to proto, že Legba otevírá brány mezi naším světem 
a světem duchů a na Haiti i v Africe je volán před každou duchovní prací, aby 
zajistil úspěšné propojení mezi oběma světy. 

Pro první meditační seznámení se s Legbou je nejlépe si vyhradit dobu  
za úsvitu, protože Legba je pánem přechodových dob a v některých afrických 
kultech je slunečním božstvem. Pro navození silnějšího spojení s Legbou 

 

9 Pratchett, Terry: Národ. Talpress 2009. 
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Papa Legba uprostřed křižovatky. 
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Jiná podoba Papa Legby, na níž je patrná podobnost se svatým Petrem. 
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zapalte svíci v jeho barvě a uvařte mu šálek kávy. Na ruční papír nebo na čer- 
venou látku můžete nakreslit Legbovo vévé. 

Když je vše připraveno, zaujměte pohodlnou polohu a několikrát se pomalu 
a zhluboka nadechněte. Zavřete oči a vnímejte tmu pod víčky. Pomalu z ní 
nechávejte vynořovat obraz křižovatky10. Rozhlédněte se, nechte na sebe mís- 
to pomalu působit. Podívejte se do středu křižovatky, kde je Legbovo vévé. 
Vzdejte mu vhodným způsobem úctu. Promlouvejte k němu. Řekněte mu, proč 
jste přišli a že máte pro Legbu dárek. Představte si, že šálek kávy, který jste 
pro Legbu připravili, držíte v ruce. Položte kávu do středu vévé, trochu ustupte 
a zavřete oči. Můžete je znovu otevřít, až ucítíte, že si Legba pro kávu přišel, 
a pokusit se s ním rozmlouvat.11 Až skončíte rozhovor, uvědomte si znovu 
vlastní tělo, sedící například v křesle, a otevřete oči. Počkejte 24 hodin a poté 
vypijte kávu. Představujte si, jak do vás při tom proudí Legbova síla. 

Je možné, že tuto meditaci, která je mentálně provedenou obětinou, budete 
muset provádět několik dní po sobě, než se dostaví úspěch. Není potřeba spě- 
chat; pokud se opakovaně nedaří, zamyslete se nad svou životní situací, zdali 
vám jiné starosti nebrání ve správné koncentraci a zdali je komunikace s Leg- 
bou skutečně to, co chcete. Závěrečným přijmutím Legbovy obětované (a nyní 
vlastně i zasvěcené) kávy do sebe přijímáte kvality tohoto loa a nalaďujete se 
na ně. Tento postup je možné použít jako přípravu a postupné nalaďování se 
na větší rituály. 

Druhá meditace 

Opět si vhodně přizpůsobte místo, kde chcete meditovat. Připravte si sla- 
měný klobouk, dýmku nebo hůl, můžete použít jednu nebo všechny tyto věci. 
Zapalte Legbovi svíčku a vedle ní postavte sklenici s třtinovým rumem. Zau- 
jměte pohodlnou pozici a zavřete oči. Vizualizujte Legbovo vévé a nechte se jím 
dovést na křižovatku. Počkejte, až Legba přijde, můžete jej také zkusit zavolat 
a nabídnout mu jako dárek sklenici rumu. Poté jej požádejte o hlubší poznání 
jeho podstaty a schopností a dejte mu rum. Ve stejné chvíli při meditaci vypijte 
sami trochu rumu na Legbovu počest, avšak nepijte z Legbovy sklenice. Mys- 
lete přitom na poznání Legbových schopností a na zodpovězení svých otázek. 
Pokloňte se Papa Legbovi, nasaďte si slamák, vezměte si do ruky hůl nebo si 
zapalte dýmku. Znovu se Legbovi pokloňte a vnímejte své měnící se pocity. 
Rum z Legbovy skleničky vylijte na zem. 

Tato meditace by měla následovat až po první. Jde o menší invokaci Legby, 
ztotožnění se s ním, které má pomoci s jeho hlubším poznáním. 

 
10 Snažte se příliš necenzurovat. Může se vám zjevit opuštěná lesní křižovatka stejně jako 

frekventovaná křižovatka ve městě, obě místa jsou stejně magická a něco vám sdělují, 
buďto o Legbovi anebo například o vašem životním tempu. 

11 Zda loa přijalo nabízenou obětinu lze rozpoznat intuitivně. Pro začátečníka může být 
práce s intuicí těžká, proto doporučuji zaměřit se v okamžiku nabízení obětiny na své 
pocity – jestliže neidentifikujete žádné negativní pocity či reakce spojené s nabízenou 
obětinou, můžete ji chápat jako přijatou. 
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Varianty vévé Papa Legby. 

 
 

Kalfou 

Kalfou či Carrefoure patří ke skupině duchů loa Petro a někdy je označován 
jako temný bratr Legby. Rozdíl mezi Legbou a Kalfouem trefně vystihl Ke- 
naz Filan v knize Haitské voodoo:12 „Legba otvírá dveře, aby duchové mohli 
navštěvovat lidi. Kalfou otvírá dveře, aby lidé mohli vcházet do říše duchů.“ 
Kalfou je více podobný božstvu uctívanému v Kongu pod jménem Exa, jež bylo 
proslulé vyvoláváním válek a konfliktů, svým uměním klamu a kruté pomsty. 
Před začátkem práce s Kalfouem je vhodné se nejdříve alespoň zběžně se- 
známit s Papa Legbou. Kalfouovy cesty se ubírají mimo běžné chápání světa. 
Jeho povahu můžeme poznat i srovnáním jeho znaku, vévé, se znakem Legby. 
Legbovo vévé představuje známé cesty a řád, zatímco Kalfouovo představuje 
chaos a nové, neobvyklé stezky, způsoby a objevy. 

Kalfou je často ztotožňován s ďáblem a i z tohoto důvodu jej uctívají čaro- 
dějové a bokorové13. Je patronem některých temných kultů sídlících na Haiti. 
Obyčejní lidé mu přinášejí smírčí obětiny především za těžkých životních si- 
tuací – prosí jej, aby je nechal na pokoji a vzal si svou klatbu zpět. Jde o velice 
agresivní a nebezpečné loa se zálibou v násilí a krutostech. 

Velmi rozšířená historka vypráví o dvou rolnících a sousedech, kteří byli 
velmi dobrými přáteli. Jednou se při společném popíjení začali vychloubat, že 
jejich přátelství je tak pevné, že nikdy neskončí. K jejich smůle toto vychloubání 

 
12 Kenaz Filan: Haitské voodoo. Fontána, Olomouc 2008. 
13 Na Haiti je bokor zlý čaroděj. 
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zaslechl Kalfou. Druhý den v poledne přešel přesně na hranici pozemků obou 
přátel. Na pravé straně těla měl bílou kůži, světlé oblečení a klobouk, na levé 
straně měl kůži černou a oblečení i klobouk také. Oba muži jej viděli, a když si 
pak večer začali povídat o cizinci, který přešel přes jejich pozemky, pohádali 
se o barvě jeho kůže a oděvu tak divoce, že už spolu nikdy nepromluvili. Kal- 
fou je v této historce samozřejmě zlomyslný, rovněž ale ukazuje, že myslet si 
o věcech, že jsou neměnné, je chyba. 

Někdy jsou Kalfou a Legba označováni jako dvojčata, přičemž Legba před- 
stavuje shovívavější a mírumilovnější dvojče vládnoucí od úsvitu do soumraku 
(v příběhu zmíněném výše je Legba onou světlou polovinou), zatímco Kalfou 
tvoří temnější polovičku a vládne v noci. Jindy se říká, že Legba stojí na hranici 
mezi světlem a temnotou a hlídá jejich rovnováhu. 

Patří k nejvýznamnějším loa, všechna ostatní loa jej znají, respektují jej a ně- 
která se jej dokonce bojí, protože může nejen podpořit, ale i zmařit jejich úsilí. Je 
jedním z hlavních patronů kouzelníků a čarodějů provádějících černou magii. 
Otroci v Kalfouovi viděli loa pomsty. 

Svým stoupencům pomáhá nacházet nové cesty k řešení problémů. Sám Kal- 
fou je velikým mágem a pro svá kouzla rád používá listí stromů. Dokáže měnit 
lidi ve zvířata a ovládat je tak. 

V moderní kultuře je možné za Kalfoua považovat například postavu Mor- 
phea z filmu Matrix. Podobnost mezi Morpheem a Kalfouem je obzvláště 
nápadná během scény, kdy Morpheus nabízí výběr mezi modrou a červenou 
pilulkou. 

Když dá Kalfou během rituálu najevo svou přítomnost či někoho přímo po- 
sedne, je důležité, aby ostatní účastníci zachovali naprosté ticho. Je to proto, 
že Kalfou nemá rád nemístné řeči a mohl by se rozhněvat. Kalfou mezi své 
uctívače přichází jako mocný válečník. Říká se, že Kalfou koná rychle. 

Předměty, místa a obětiny pro Kalfoua 

Kalfou má rád střelný prach, jedovaté hady, hadí kůže či zuby, listí stromů, 
používané spíše k černomagickým účelům, a načerveno obarvené peří. Je silně 
spjat s nocí, jeho symbolem je Měsíc. Dalším Kalfouovým symbolem je černý 
kohout, který se mu také obětoval. Pro jeho podobnost s ďáblem jsou na jemu 
zasvěcených oltářích někdy také vidle nebo síra. 

Stejně jako u Legby jsou s Kalfouem nejsilněji spjaty křižovatky, zejména 
v nočních hodinách. Po setmění však Kalfou přebírá vládu i nad všemi cestami. 
Jelikož je Kalfou často považovaný za ďábla, je možné za jeho považovat také 
nejrůznější místa, která jsou nějak spojena s temnými mocnostmi. Bývají to 
místa s názvy Čertova skála, Ďáblovy kameny apod. 

Je velmi nebezpečné začít Kalfoua uctívat a pak opomenout jeho obětiny. 
Jestliže chceme Kalfouovi obětovat, můžeme použít rum smíchaný se střel- 
ným prachem a tabák. Neurazí jej ani výše zmíněné červené peří, hadí kůže či 
zuby. Jelikož se Kalfou kvůli nesprávné obětině snadno rozhněvá, je lepší se 
s ním na dalších možných obětinách domluvit. Jeho obětním zvířetem je černý 
kohout. Kalfouova barva je temně rudá. 
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Meditace 

Vhodný čas je v noci, nejlépe od půlnoci do třetí hodiny ráno. Několik dní 
před samotnou meditací můžete pro Kalfoua v noci na křižovatce nechat malý 
dárek, aby o vás věděl. Místnost, v níž chcete meditaci provést, můžete vhod- 
ně upravit. Vhodné jsou rudé anebo černé svíce, Kalfouovo vévé,  poslouží   
i temnější hudba. Jako obětinu si připravte třtinový rum anebo whisky, jestliže 
na ochucení nemáte střelný prach, můžete použít chilli nebo pepř. 

Pomalu a zhluboka dýchejte. Až se uklidníte a dostatečně naladíte na medi- 
taci, nejdříve ze všeho krátce a s úctou požádejte Papa Legbu, aby vám otevřel 
brány. Zavřete oči a vnímejte tmu za víčky. Představte si Kalfouvo vévé a ne- 
chejte je na sebe působit. Můžete k němu mluvit a říct, proč Kalfoua oslovuje- 
te. Vybavte si křižovatku (nebo jiné vhodné místo), doprostřed položte nápoj 
a zasvěťte jej Kalfouovi. Poté sejděte kterýmkoliv směrem z vyznačené cesty. 
Někde tam ve tmě čeká Kalfou. Po skončení meditace počkejte 24 hodin a obě- 
tovaný nápoj vypijte. 

 

 

Varianty Kalfouova vévé. 
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Kalfou stojící za hranicí křižovatky. 
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Detail Kalfouovy tváře. 

Marassa 

Marassa jsou božská dvojčata, v Africe známá pod jménem Mawu a Lisa, 
dvojice, která stvořila všechny ostatní bohy. Pocházejí z jorubských kmenů, 
kde se dvojčatům říká ibeji a jsou považována za jednu duši ve dvou tělech. 
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Dvojčata ve většině kultur představují symbol plodnosti. 
Mají velikou moc, dokážou léčit a znají tajemství budoucnosti. Jsou poměrně 

vznětlivá a je jenom málo lidí, kteří je mají jako své stálé patrony (naopak rodiče 
dvojčat nebo samotná dvojčata mají v Africe a na Haiti povinnost je uctívat). 
Na Haiti jsou velice vážená a někde je nezařazují do klasického panteonu loa, 
ale je jim z úcty obětováno vždy hned po Legbovi. 

Dvojčata Marassa chrání rodiče dvojčat, ale bližší vztah s nimi může navázat 
kdokoliv, kdo má dobrý vztah k dětem. Dají se také oslovit při problémech s po- 
četím (a následně hrozí riziko početí více než jednoho dítěte najednou) a také při 
nejrůznějších záležitostech vyžadujících kreativitu a neobvyklý přístup, který 
je dětem vlastní. 

Často bývá upozorňováno na jejich vznětlivou povahu. Stejně jako obyčejné 
lidské děti se božská dvojčata snadno rozzlobí a mohou pak na člověka uvalit 
neštěstí a nejrůznější nepříjemnosti. Podobně jako jiné děti si je lze v méně 
závažných záležitostech usmířit sladkostmi a hračkami. Jiná situace nastává 
v případě, že se jedná o trest, který Marassa seslala za skutečně vážné provině- 
ní – mají velice vyvinutý smysl pro spravedlnost, který se svou dětskou myslí 
dohánějí až do krajnosti. Ze stejného důvodu je takřka nemožné jim lhát nebo 
je klamat. 

Jejich křesťanským obrazem jsou svatí Kosma a Damián. V Egyptě jim od- 
povídá například dvojice Ísis a Osíris. Jejich kladný aspekt známý pod jmé- 
nem Marassa trois, jehož obrazem je svatá Trojice představující také tři božské 
ctnosti (víru, naději a lásku), je uctíván v panteonu loa Rada. Avšak jako mnoho 
jiných loa mají i dvojčata Marassa svou stinnou stránku zobrazenou v panteonu 
loa Petro. 

Jakákoliv dvojčata jsou v Africe posvátné bytosti a úzce souvisejí s dětský- 
mi mystérii, reprezentovanými například kultem mrtvých postižených králov- 
ských dětí tohosu. 

Předměty, místa a obětiny pro Marassu 

Je třeba přísně dbát na to, aby všechny dárky, obětiny ale i oltářní před- 
měty dvojčata dostávala dvakrát. Jakožto dětští duchové budou mít dvojčata 
pochopitelně ráda hračky a vůbec předměty, které obvykle dáváme dětem. Je 
možné jim na oltář dát sošky svatých Kosmy a Damiána, anebo koupit dvě 
stejné sošky, anebo jednu sošku se dvěma dětmi. Jejich symbolem jsou také dvě 
vajíčka. 

Mají v oblibě místa, která mají rády všechny děti, jako jsou hřiště, cukrárny, 
hračkářství, ale i mnohá další, o nichž říkají lidem, kteří je uctívají. 

Jako obětinu můžete dvojčatům předložit sladkosti a pochutiny, inspiraci 
můžete čerpat od vlastních dětí. Nemají ráda zeleninu. Ocení, když jim uspořá- 
dáte malou hostinu a pozvete na ni i jiné děti, s nimiž si dvojčata mohou hrát. 
Nemusíte však loa přecpávat sladkým, abyste si s nimi vytvořili pěkný vztah. 
Z vlastní zkušenosti vím, že jsou vděčná i za pouhou upřímně věnovanou po- 
zornost a budou ráda, jestliže je budete brát jako své rovnocenné partnery a re- 

spektovat je – stejně jako opravdové děti. Heike Owusu14 uvádí jako tradiční 
obětinu pro Marassa tři spojené džbánky – dva symbolizují dvojčata a třetí 
džbánek představuje trojčata. 

 

14 Owusu, Heike: Rituály VooDoo v praxi: magická cvičení rituální ochrany. Fontána, 2005. 
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Ilustrační fotografie jednoduchého oltáře pro dvojčata Marassa. Každé z dvojčat má svou 
vlastní svíčku, obětiny jsou rozděleny přesně napůl. Trojitý svícen pak reprezentuje loa 
Marassa v podobě trojčat. 

 

Jejich barva je bílá, bílá v kombinaci s červenou pro Mawua a bílá v kom- 
binaci s modrou pro Lisu. Jejich křesťanské protějšky, svatá dvojčata Kosma 
a Damián slaví svůj církevní svátek 26. září v římské církvi anebo 1. listopadu 
v pravoslavné církvi. 

Meditace 

Před meditací si opět vhodně připravte místo, kde ji chcete provádět. Nakres- 
lete si vévé dvojčat a umístěte je tak, abyste na ně dobře viděli. Přímo na ně 
pak můžete umístit dvě zapálené bílé svíčky, měly by být úplně stejné. Může- 
te si připravit dvě stejné sošky, které vám dvojčata připomínají, anebo i dvě 
stejné panenky. Jako obětinu můžete použít kakao, limonádu, mléčný koktejl 
nebo čerstvý ovocný džus. Nezapomeňte, že musíte naplnit dva stejné poháry, 
v případě, že voláte Marassa trois, musejí být všechny pomůcky ve trojicích 
a naprosto stejné. Můžete meditovat v jakoukoliv dobu. 

Uvolněte se a několikrát se zhluboka nadechněte. Až budete připraveni, vy- 
bavte si v mysli Papa Legbu a požádejte jej, aby vám otevřel brány. Je možné, že 
se vám tentokrát zjeví ve své dětské podobě. Nyní se dívejte na vévé a vnímejte, 
jak jeho linie začínají zářit bílým světlem. V myšlenkách vzdejte dvojčatům 
úctu a nabídněte jim připravenou obětinu. Zavřete oči a vizualizujte opuštěnou 
africkou krajinu. Kus od sebe vidíte dvě stejně vysoké děti, chlapce a dívku, jak 
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Dvojčata Marassa v podobě dospívajícího chlapce a dívky. 
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Božská trojčata. 
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se drží za ruce. Pokloňte se jim nebo zamávejte. Čekejte, až budou samy chtít 
přijít blíž, rozhodně se s nimi nepokoušejte bavit, dokud samy neprojeví zájem. 
Až přijdou k vám (a nemusí se tak stát během první meditace), můžete s nimi 
rozmlouvat a ptát se jich na budoucnost anebo je žádat o pomoc. Po 24 hodinách 
od ukončení meditace můžete zkonzumovat obětinu. Vizualizujte při tom, jak 
do vás přechází energie Marassa. 

 
 

 

Vévé trojčat Marassa. 

 

Ezili Freda 

Mambo Erzulie Freda, Dahomejská bohyně lásky a krásy, patří k 
panteonu loa Rada. V jiných podobách je jí podobná Oshun či Oxun. Miluje 
vše krásné, romantické a luxusní. Freda je mulatka, hovoří dokonalou 
francouzštinou a jako mnoho krásných a vznešených žen je tak trochu 

arogantní.15 Ve své rodné Africe je vládkyní řek a vodstev a také je bohyní 
mateřství. Na Haiti za Fredu tuto úlohu přebrala La Sirene a částečně i její 
sestra Ezili Danta. Naproti tomu se Freda na Haiti stala patronkou kreativity, 
malířství, hudby a vůbec všeho umění. 

Je velmi citlivá a často z přemíry citu pláče. Jindy pláče proto, že ji nikdo 
není schopen milovat tak, jak si zaslouží. Umí ale být i velmi žárlivá a snadno 

 

15 Mulati se na Haiti často snažili přiblížit bělochům a považovali se za „něco lepšího“ 
než byli jejich černí bratři. 
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propadá hysterickým záchvatům a žárlivým scénám. Jakkoliv je však Freda 
nestálá, může být skvělou pomocnicí v záležitostech lásky nebo umění. Je dobré 
na její žárlivost pamatovat a snažit se ji neurazit. Fredu není jednoduché uspo- 
kojit, je náročná stejně jako mnoho žen a pro její nevyzpytatelnou povahu toto 
loa nemusí vyhovovat každému. Pokud Freda nebo jiné loa není vaší srdeční 
záležitostí, snažte se je vždy respektovat a pracovat s takovými duchy, kteří 
vám vyhovují. 

Ezili Freda má tři manžely, Damballaha, Agwého a Ogoua, na které často 

žárlí. Není se čemu divit, protože jak poznamenává Kenaz Filan16, pro všechna 
tato mocné loa je Freda spíše milenkou nežli manželkou – Ogou si více rozumí 
s Ezili Dantou, Agwé je ženatý s La Sirenou a Damballah zase s Aidou Wedo. 
Osamělost, kterou Freda zažívá i přes stálý obdiv loa i mužů, může být další 
podobností mezi ní a Pannou Marií, se kterou je někdy ztotožňována. 

Od svých stoupenců Freda vyžaduje oddanost, a jestliže ji začnou opomí- 
nat, s oblibou je trestá například sexuálními poruchami, které často odeznívají 
po smírčí obětině. Také je všeobecně známo, že Freda upřednostňuje muže před 
ženami. Zatímco její ženské uctívačky jí budou vždy muset poníženě sloužit, 
muži s ní mohou uzavřít i duchovní manželství. Moderními uctívači žijícími 
mimo Haiti bývá někdy označována za zvláštní patronku svádění, volné lásky 
a nevázaného života, prostitutek, homosexuálů či transvestitů. 

Na jejím vévé je zobrazováno probodnuté srdce. V očích vyznavačů vúdú je 
to kvůli nenaplněné lásce, ale ve skutečnosti tato symbolika vychází z obrazů 
Panny Marie s probodnutým srdcem kvůli utrpení jejího syna. Freda na obra- 
zech pláče ze soucitu s celým lidstvem, protože ví, že mnoho jeho tužeb nebude 
nikdy naplněno. 

Z další informací o Fredě je důležité vědět, že nemá ráda duchy Ghede, čer- 
nou barvu a ponuré věci celkově. Náruživí Ghede se Fredu snažili několikrát 
svést, ale nepovedlo se jim to. Freda duchy Ghede pohrdá, jelikož podle ní 
nemají dostatečné způsoby, nedvoří se jí dostatečně elegantně a v neposlední 
řadě je pro Fredu jakožto kultivovanou mulatskou dámu nepřijatelná jejich čer- 
ná barva kůže. 

Předměty, místa a obětiny pro Ezili Fredu 

Freda má ráda hezké věci a všechno, co vypadá draze. Podobně jako La 
Sirene má nejraději drahé a luxusní věci, ale přechodně se spokojí i s lacinou 
bižuterii. Ocení také pravé parfémy, vějíře, paví pera nebo hedvábné šátky. 
Bývá ztotožňována s pannou Marií, ale na její oltář můžete umístit jakoukoliv 
sošku nebo vyobrazení krásné ženy. Freda má ráda kočky. Za její tajné znamení 
a největší afrodiziakum je považován med. 

Freda nemá nějaké přímo vyhraněné místo jako Papa Legba. Může být uctí- 
vána kdekoliv, pokud je na daném místě vytvořená vhodná atmosféra. Freda 
miluje luxus a lesklé věci. Má ráda například salony krásy, plesy, módní pře- 
hlídky apod. V domě jsou jejími místy kuchyň, koupelna a ložnice. 

 

16 Filan, Kenaz: Haitské voodoo. Fontána, Olomouc 2008. 
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Erzulie Freda. 
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Vévé Ezili Fredy. 

 

Fredu potěšíte většinou klasických romantických  dárků,  jaké  se  nosí  
na schůzky dívkám. Květiny, čokoládičky a cukrovinky, sladké dezerty se sko- 
řicí, růžové perlivé víno, parfémy, ale i kosmetika, šperky, sošky. Nemá příliš 
v oblibě silný alkohol, tabákový kouř nebo černou barvu. Jinou formou obě- 
tin pro Fredu může být namalovaný obraz, zahraná skladba nebo zatančený 
tanec. 

Hlavní barvou Erzulie Fredy je růžová, může být doplněna bílou, perleťovou 
nebo světle modrou. Jejím číslem je pětka, jejím dnem je čtvrtek. Její křesťan- 
ský protějšek tvoří Mater Dolorosa, jejíž svátek se slaví 15. září. 

Meditace 

Pro meditační seznámení s Fredou si místnost vyzdobte tak, aby se Fre- 
dě líbila, ale pamatujte také na to, že Freda ráda všechno tak trochu přehá- 
ní. Výzdoba by se tedy měla zamlouvat nejenom Fredě, ale i vám. Zcela jistě 
můžete použít několik svíček, sladce vonící kadidlo, vonnou tyčinku, parfém 
nebo aromatický olej, příjemnou jemnou hudbu a přichystat Fredě například 
sklenku růžového perlivého vína. Její vévé můžete překreslit na růžový papír 
nebo na hedvábný šátek. Doba vhodná pro meditaci záleží na vašem uvážení. 

Uvolněte se, zavřete oči a zhluboka dýchejte. Krátce v duchu požádejte Papa 
Legbu, aby vám otevřel brány a umožnil navázat kontakt s Fredou. Představuj- 
te si Fredino vévé a v mysli k ní promlouvejte. Můžete jí lichotit a prosit, aby 
s vámi začala komunikovat. Řekněte jí, proč ji voláte a co byste od ní chtěli. 
Nabídněte jí skleničku. Při dostatečně dobrém naladění a koncentraci můžete 
mít vizi krásné ženy, která tančí, ovšem záleží na Fredě, v jaké podobě se vám 
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rozhodne zjevit. Za 24 hodin po skončení meditace můžete Fredinu obětinu 
vypít a přijmout tak do sebe její sílu. 

 
Ezili Danto 

Jinak též Erzulie Dantor či Erzulie D’en Tort. Podobně jako je Kalfou tem- 
nější podobou Legby, je Ezili Danta temnějším protějškem Ezili Fredy. Obě 
představují ženský princip, ale každá z jiného úhlu. Zatímco Freda je něžná 
a romantická, Danta je spíše praktická a agresivní. Tam, kde bude Freda litovat 
celý svět a prolévat slzy milosrdné lásky, bude Danta bojovat. Danta, známá 
též jako Mama Danta, představuje mateřský princip. Je také božstvem vášně 
a divokosti. 

Zajímavé jsou rovněž dohady ohledně Dantina původu, které zmiňuje Kenaz 

Filan17. Typickým Dantiným rysem jsou jizvy ve tváři. Podle Haiťanů jsou to 
škrábance způsobené jejím soupeřením a divokými hádkami s Fredou, jiné pra- 
meny uvádějí, že jde o kmenové africké rituální zjizvení. Jinde jsou tyto jizvy 
pro změnu připisovány taínským rituálům a válečným barvám. Z křesťanské- 
ho hlediska je Danta připodobňována k Panně Marii Čenstochovské, patronce 
Polska. Obraz této světice v Polsku údajně pocházel až z Kristovy doby a byl 
ozdoben zlatem a drahými kameny. Během drancování polského kostela, kde 
byl obraz uložen, pak byly drahokamy ukradeny a na tváři Madony zůstaly 
stopy po meči. 

Ezili Danta může být prudká a nebezpečná, avšak miluje děti (sama jich má 
hned několik, jméno jedné z jejích dcer je Anais) a je velice nakloněna osobám, 
které děti mají, především osamělým matkám. Spojenectví s Dantou je stálé 
a pevné, nemívá výkyvy nálad jako její sestra. Své stoupence považuje za své 
vlastní děti. Představte si lvici láskyplně pečující o svá mláďata, která se při 
jejich obraně a obživě stává nelítostnou. Taková je i Ezili Danta a skutečnost, že 
se poprvé objevila během rituálu konaného za zdárný průběh haitské revoluce 
roku 1791, to jen dosvědčuje. Při tomto rituálu byl údajně obětován černý vepř, 
Dantino obětní zvíře. Danta dokáže krutě pomstit své milované, kterým někdo 
ublíží. 

Ezili Danto pro svou divokou povahu patří k loa Petro, dokonce je pova- 
žována za hlavní tamější loa a matku všech ostatních. Mezi její milence patří 
Baron Samedi, Simbi Makaya a Ogou, což jsou všechno mocní loa, ale Danta je 
na nich nezávislá a zůstává svobodná.18 Proto je mimo jiné patronkou svobod- 
ných matek a je možné ji žádat i o úspěch v podnikání. Jako u mnoha jiných loa 

 
17 Filan, Kenaz: Haitské voodoo. Fontána, Olomouc 2008. 
18 První projevení Danty na prahu 19. století spolu s její nezávislou povahou časově kore- 

sponduje s první vlnou feministického hnutí. Tato první vlna feminismu se projevovala 
především v Anglii a Francii. Je možné, že díky francouzským kolonistům pronikla až 
na Haiti, avšak je málo pravděpodobné, že by feminismus černé otrokyně a vesničanky, 
které se o sebe musely samy postarat, nějak výrazněji oslovoval. Z ryze magického 
hlediska jde však stále o zajímavou analogii. 
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platí, že Danta člověku nezajistí bohatství, ale může mu pomoci získat dostatek 
prostředků pro dobrý život. 

Danta bývá připodobňována k Černé Madoně a má ve tváři hluboké jizvy. 
Danta není tak parádivá jako Freda, často nosí jen obyčejné šaty nebo džíno- 
vinu, stejně jako rolníci na Haiti. Je zobrazována, jak v jedné ruce drží dítě  
a ve druhé nůž. Podobně jako je Freda moderními vyznavači vúdú považována 
za patronku homosexuálních mužů, je někdy Danta označována za patronku 
lesbických vztahů. 

Zajímavým projevem při posednutí Dantou je zvracení krve. Na Haiti je to 
považováno za znamení její síly a nikoliv slabosti, protože za dob otrokářů byl 
považován za silného ten, kdo byl zraněn, a i přesto přežil. Má také některé 
společné vlastnosti s bohyní Kálí. 

Předměty, místa a obětiny pro Ezili Dantu 

Danta se dá oproti Fredě označit za vcelku skromnou. Se svou bojovnou 
povahou má Danta velice ráda nože a dýky. Na její oltář můžete umístit sošku 
Černé Madony nebo tmavě zbarvenou panenku. Někdy nosí i džínovinu, stejně 
jako chudí rolníci na Haiti. Potěší ji i její vévé vyšité na této látce. Danta má 
mnoho dětí, z nichž sedm je nejvýznamnějších. Proto jsou její oltáře někdy 
zdobeny i sedmi malými panenkami. 

Danta nemá určitá vyhrazená místa. Je zvyklá na venkovský život a práci 
na poli. Můžete jí přinést obětinu právě na pole, ale naslouchat vám bude i na ji- 
ných místech. 

Má v oblibě silný alkohol nebo těžká červená vína, pečené maso, zejména 
vepřové, dále pikantní a tmavé pokrmy. Vzhledem k jejím mateřským instink- 
tům je vhodnou obětinou i mléko a pochopitelně med, který je vhodnou oběti- 
nou pro všechny duchy z rodiny Erzulie. Danta kouří cigarety bez filtru. 

Danta má ráda zelenou, červenou a modrou barvu. Jejím dnem je úterý. Jejím 
křesťanským protějškem jsou obecně Černé Madony, především pak Panna 
Marie Čenstochovská, která je patronkou Polska již od 17. století. Její svátek 
Poláci slaví každoročně 1. dubna. Často je také synkretizována se Santa Bar- 
bara Africana. 

Meditace 

Připravte si místo, kde chcete meditovat. Můžete použít svíčky v odpovídají- 
cí barvě, obraz Černé Madony, Dantino vévé a nůž. Připravte do poháru vhodný 
nápoj. Meditaci je lepší provádět v nočních hodinách. 

Zavřete oči a zhluboka dýchejte. Vybavte si Legbovo vévé a požádejte jej, 
aby vám umožnil setkat se s Dantou. Vnímejte tmu za víčky a pomalu v ní 
vizualizujte Dantino zářící vévé. Promluvte skrze ně k Mama Dantě, požádejte 
ji o její náklonnost a nabídněte jí pohár s obětinou. Nyní vnímejte, jak se vám 
zjevuje černý vepř spjatý s Dantou. Vnímejte jeho vlastnosti, můžete s ním 
komunikovat. Poté jej následujte krajinou a nechte se jím zavést na Dantino po- 
svátné místo. Za 24 hodin od ukončení meditace můžete vypít Dantinu obětinu 
a přijmout do sebe její sílu. 
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Zpodobení Ezili Danto jako Černé Madony. 
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Vévé Ezili Danty. 

Do skupiny či rodiny loa Erzulie patří ještě další božstva, zahrnující opět 
jiné ženské prvky. 

Ze skupiny loa Rada to jsou například: Erzulie Balianne, která je paní ti- 
cha a klidu. Dokáže utišit či vyléčit zlomené srdce a uklidnit rozvášněné city, 
mimoto může pomoci s uchováváním tajemství, aby se je nikdo nedozvěděl. Jí 
posednuté osoby často mluví, jako by měly v ústech roubík. Babička Erzulie 
(Granne Erzulie) je zkušená stará žena s velikou životní moudrostí, jako většina 
babiček je velice laskavá a milující. Bývá ztotožňována se svatou Annou. Další 
je Erzulie Mansur, požehnaná Erzulie. Ochraňuje děti a je obrazem mateřské 
lásky. 

 
Vévé Gran Ezili. 

Ze skupiny loa Petro to jsou kromě Ezili Danty také: Kojící Erzulie (Erzulie 
Mapiangue) spojená s porodními bolestmi a ochranou nenarozených dětí a no- 
vorozeňat. Osoby, které posedne, automaticky zaujímají polohu plodu a brečí 
bolestí. Pro nás je zajímavé, že je ztotožňována s Pražským Jezulátkem. Dále 

 

https://www.kosmas.cz/knihy/190433/vudu/


 
VÚDÚ: DUCHOVÉ A PRAXE 

Dvě kapitoly z knihy Vúdú: magie a náboženství 

 

 

35 

 

 

pak Rudooká Erzulie neboli Erzulie Yeux Rouge, která pomáhá v záležitos- 
tech lásky žárlícím či ustrkovaným osobám. Při posednutí tyto osoby samým 
vztekem roní slzy. 

Dalšími okrajovými loa jsou Erzulie La Flambeau spojená s ohněm a svět- 
lem nebo Erzulie Angol spojená s posvátnými prapory. 

 

Ogun 

Ogun, známý též jako Ogou či Ogoun, je mocný válečník a kovář pocházející 
až ze staré Afriky. Byl prvorozeným božským potomkem, jehož zplodili Mawu 
a Lisa. Podle jednoho mýtu sestoupil z nebes a naučil lidi práci s kovy, která 
je od těch dob chápána jako posvátná. Podle jiného byl prvním králem města 
Ife. Jeho poddaní jej prý zapomněli uctívat a on je ve svém vzteku pozabíjel. 
Když ho vztek přešel, litoval svého předešlého vražedného vzteku tolik, až se 
zabil svou vlastní dýkou. Zmizel pak v zemi s příslibem, že odpoví těm, kdo jej 
v naprosté nutnosti osloví. Je tedy zároveň žijícím bohem i zemřelým předkem. 
Proto spravedlivě soudí lidi i bohy. 

Je bohem kovů a války. Železo v Africe představuje mocný prostředek, s je- 
hož pomocí lze obdělávat půdu a dávat život, ale i válčit a přinášet smrt. Že- 
lezo znaly africké kmeny mnohem dříve než zemědělství či kolo. Pro tyto své 
vlastnosti byl Ogun uctíván mnoha africkými kmeny. V Nigérii byly odedávna 
přísahy skládány na kusy železa, protože Ogou nenávidí lež a považuje ji za sla- 
bost. I dnes afričtí Jorubové u soudů přísahají ve jménu Oguna a líbají kovový 
předmět. Zároveň řidiči v Africe věří, že je Ogun ochrání před nehodami. 

Ogun v sobě snoubí v zásadě dvě hlavní vlastnosti, a to umění války a zna- 
lost zpracování kovů, technologii a výrobu předmětů každodenní potřeby, ná- 
strojů i uměleckých děl. 

V kubánském kultu lucumí pod jeho kompetence spadají automobily, do- 
pravní nehody a rovněž věznice. Ogun je poměrně komplikovaným loa s prud- 
kou a dvojakou povahou, naznačenou již výše. Má obrovskou moc a může člo- 
věku velmi rychle a účinně pomoci i v jinak neřešitelných záležitostech, ovšem 
když se rozzlobí, může toho samého člověka zničit. Jako spřátelené loa může 
člověka naučit vnitřní disciplíně, odvaze a spravedlnosti. 

Je zároveň milencem Ezili Fredy a manželem Ezili Danto. Jeho oblíbenou 
barvou je červená a slouží se mu ve středu, v jiných tradicích také v pátek. Jeho 
oblíbeným číslem je šestka. Jeho křesťanským protějškem je svatý Jiří, jehož 
svátek křesťané slaví 23. dubna19. 

Předměty, místa a obětiny pro Oguna 

Ogun má rád především mačety, ale i jiné zbraně. Na jeho oltář můžete ale 
umístit i symboly, jako je kovadlina nebo nějaký kovářský výrobek. Jeho vévé 
je nejlépe vyrýt na železnou destičku. 

 
19 U nás 24. dubna. 
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Jeho místa jsou bitevní pole, kovárny, továrny, ale i věznice. Když Ogun 
chce, může lidi přivést do vězení nebo je z něho vysvobodit. Rovněž má rád 
přírodní ohniště i krby a kamna v domech. 

Ogun je vášnivý kuřák a piják tvrdého alkoholu, jako obětina jej tedy zcela 
jistě potěší doutníky nebo cigarety a nejlépe třtinový rum, ačkoli se spokojí  
i s jiným silným alkoholem. Jiným druhem obětin pro Oguna jsou předměty 
z kovu (nejlépe vlastnoručně vyrobené). Někteří duchové z této rodiny mají 
rádi také colu. 

 

 

 
Meditace 

Ogunovo vévé. 

Před meditací můžeme vyzdobit místnost červenými svícemi, Ogunovým 
znakem, mačetou, dýkou či mečem nebo jinou zbraní. Pokud chceme spíš než 
Ogunovy válečnické vlastnosti zdůraznit jeho umění práce s kovy, volíme 
kované doplňky a umělecké předměty místo zbraní. Jako obětinu si připravíme 
třtinový rum. Meditaci je vhodné provádět v poledne. 

Uvolněte se a zhluboka dýchejte. Představte si v duchu Legbu s jeho poutnic- 
kou holí spojující zemi a duchovní svět. Uctivě jej požádejte, aby vám otevřel 
brány a pomohl rozmlouvat s Ogunem. Zavřete oči a vizualizujte Ogunovo 
vévé. Pro „hmotnější“ pocit si můžete vzít do rukou kus železa nebo ještě lépe 
mačetu. Vzdejte Ogunovi úctu a řekněte, že si jej vážíte pro jeho odvahu a vá- 
lečnické schopnosti či znalost zpracování kovů. Nabídněte mu obětinu. Jste 
v krajině, je slunečný den a před sebou vidíte chatrč, víte, že patří Ogunovi. 
Pomalu jděte blíž a počkejte, zda vám Ogun prokáže tu čest a pozve vás dál. 
Poté s ním můžete rozmlouvat, ptát se jej na jeho schopnosti nebo jej žádat  
o pomoc a radu. Za 24 hodin od ukončení meditace můžete vypít Ogunovu 
obětinu a přijmout tak něco málo z jeho mimořádných kvalit. 

Opět existují různí Ogunové, například Ogun Balindjo, Ogun Ge Wouj, 
Ogun San Jak a další Ogunové, na něž jsou často povyšováni rovněž duchové 
odvážných padlých vojáků. Ogun v podobě zraněného vojáka představuje pro 
věřící křesťany ukřižovaného Krista, Ogun Feraille dává sílu otrokům, Ogun 
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Ogun, božský kovář. 
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Badagris zase často zvedá lidi do vzduchu a nosí je jako symbol jeho ochrany 
a pozornosti. Ogun Dessalines je známý hrdina revoluce na Haiti. 

 

Zaka 

Zaka, jinak známý též jako papa Azacca, Azaka a někdy důvěrně oslovova- 
ný bratranec Zaka, je haitským loa zemědělců a vesničanů všeobecně. Maya 

Deren20 se domnívala, že Zaka nepochází z Afriky, ale je božstvem původních 
obyvatel Haiti, Taínů, jejichž bohové a zvyklosti se smísili se zvyklostmi čer- 
ných otroků. Azaka je v afrických mýtech zmiňovaný jako „tohosu ze Savalu 

jménem Azaka“21. Nicméně někteří duchové jménem Zaka pravděpodobně 
skutečně pocházejí z původních indiánských kmenů a Zakova manželka Kou- 
zenne taktéž. Někdy jsou za Zakovy příbuzné považováni také duchové Ghede, 
a to jak na základě jejich podobného původu v indiánské víře, tak i na základě 
jejich zemitosti a podobných povahových rysů. 

Pro obyvatele Haiti obdělávání půdy vždy bylo a stále je jednou z věcí,  
na nichž záleží blahobyt jejich rodin a nezřídka i jejich přežití. Proto je Zaka 
na venkově velice váženým loa, i když nepatří mezi ty nejmocnější nebo nej- 
atraktivnější. Již za časů revoluce bylo vlastnictví alespoň malého kousku 
půdy osvobozenými černochy považováno za největší bohatství. Stejný přístup 
převládá i dnes, po více než 200 letech od revoluce. Kdo nemá na Haiti ale- 
spoň kousek půdy, na níž by si mohl pěstovat plodiny pro svou obživu, ne- 
má nic. 

Zaka chová k civilizovaným lidem z města nedůvěru, stejně jako většina 
ostatních haitských venkovanů. Pro běžného západního člověka je tím pádem 
poměrně těžké získat Zakovu důvěru, ale když se to podaří, je Zaka dobrým 
přítelem. Městskými lidmi je Zaka nejčastěji oslovován ve finančních a ob- 
chodních záležitostech, kde je skvělým partnerem a pomocníkem. 

Vypadá jako typický haitský vesničan. Je oblečený do pracovního oděvu 
z džínoviny, chodí bosý a na hlavě nosí slaměný klobouk. Často kouří dýmku 
a jeho charakteristickým rysem je, že má velice rád peníze, na které je také 
velmi opatrný. 

Přestože je Zakovou manželkou Kouzenne, Zaka má rád zálety a ženy, ale 
občas se před nimi stydí, zvláště před těmi, které jsou vzdělanější a civilizova- 
nější než on. Můžeme si domyslet, že Zaka není pouhým hrubým vesničanem, 
na něhož si občas rád hraje, ale je i velice citlivý. Taktéž si velmi dobře všímá 
nejrůznějších detailů a nezapomíná na ně – ví nejlépe, kdo s kým v jeho vesnici 
flirtuje nebo kdo komu co říkal minulý týden. 

Zaka samozřejmě pomáhá zemědělcům, ale jeho sympatie si může získat 
většina manuálně pracujících lidí nebo drobných živnostníků. Podstatné je jed- 
nat se Zakou upřímně a s úctou, aby se cítil dobře. Podobně jako většina ostat- 
ních loa nedává Zaka svým uctívačům bohatství, avšak postará se, aby netrpěli 

 
20 Deren, Maya: Divine Horsemen: The Living Gods of Haiti. McPherson, 1983. 
21 Podrobněji v části této knihy pojednávající o africké magii. 
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Papa Zaka při práci na poli. 
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nouzí. Díky jeho zemitosti a znalosti pravé hodnoty peněz je Zaku možné požá- 
dat o pomoc při stabilizaci finanční situace nebo při vyrovnávání dluhů. 

Méně známou Zakovou vlastností je znalost přírodní medicíny, je velmi dob- 
rým vesnickým doktorem. Možná není tak vysokým zasvěcencem jako dále 
popisovaný Loko, ale specializuje se na léčení normálních a typických nemocí 
nebo úrazů, které lidi postihují nejčastěji. Proč chodit s vymknutým kotníkem 
za nejstarším hounganem Lokem, když můžete jít za Zakou. Poradí vám nějaké 
bylinky, a když mu budete sympatičtí, pomůže vám k rychlejšímu vyléčení. 

Když se Zaka někde objeví, často předstírá, že kulhá, a má na sobě otrhaný 
oděv vesničana. Často žebrá, aby dostal rum nebo jídlo. Toho, kdo mu odmítne 
dát alespoň malou almužnu, potrestá. 

Předměty, místa a obětiny pro Zaku 

Jak vyplývá již ze Zakova popisu, jeho oblíbené předměty jsou slaměný 
klobouk, obyčejná kukuřičná dýmka a typický pytel přes rameno. Dále to jsou 
zemědělské nástroje, také sekera, srp a přírodní tkaniny. Rovněž nejrůznější 
semena a prostá vycházková hůl. 

Zaka je především loa zemědělství, jeho místy jsou pole a nejrůznějších do- 
mácí zahrádky a záhony. Nejvíce si oblíbí lidi s malou farmou nebo zahradou. 
Má rád také lesy. 

Obětiny se Zakovi mohou nechávat ve speciálním pytli (makoute) přes ra- 
meno, avšak je třeba dávat pozor na to, abychom se již obětovaných předmětů 
pokud možno nedotýkali, aby si Zaka nemyslel, že jej chceme okrást. Má v obli- 

bě tabák, který kouří ze své dýmky22, hnědý cukr, kokos a drobné mince. Také 
nadevše miluje jídlo, zvláště tučné maso. Často s ním někam uteče a sní si je 
až v ústraní. Pokud tedy Zakovi obětujeme jídlo, je dobré mu je položit do jeho 
oblíbené misky a odejít z místnosti, aby měl na jídlo klid. Má také rád vařenou 
kukuřici, třtinový rum, kokosové ořechy a avokádo. 

Pokud chceme Zakovi dát jídlo, nedáváme mu k němu příbor, maximálně 
dřevěnou lžíci. Zaka jako chudý vesničan neumí příbor používat a myslel by si, 
že ho chceme urazit. Rovněž při vytváření kouzla či nějakého přání ve spojitosti 
se Zakou je lepší svou prosbu nakreslit nebo ji Zakovi přímo říct. Stejně jako 
mnoho Haiťanů ani Zaka neumí číst nebo psát. 

Jeho barvy jsou převážně přírodní a zemské. Písková, hnědá, zelená. Jindy 
jsou s ním spojovány tmavě modrá a tmavě zelená, ovšem nejčastěji dává před- 
nost džínovině. Jeho dnem je pátek. Je spojován se svatým Isidorem Oráčem. 
Jeho svátek církev slaví 4. dubna. 

Meditace 

Před meditací jako obvykle připravte místnost. Zapalte svíce ve vhod- 
ných barvách, Zakovo vévé můžete nakreslit nebo vyšít na lněnou látku nebo 

22 Zaka má rád své peníze a nerad je vydává zbytečně. Jeho dýmka by měla být co nejoby- 
čejnější, ale zároveň by měla být pečlivě vybraná a kvalitní, stejně jako tabák. Dýmkou 
a tabákem za tisíce na chudého Zaku valný dojem neuděláte, spíše si bude myslet, že se 
nad něho povyšujete. 
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na pytlovinu. Jako obětinu použijte rum anebo dýmku. Vhodnou dobou je pod- 
večer, kdy Zaka odpočívá po práci na poli. 

Uvolněte se a dýchejte. Vzpomeňte si na Papa Legbu a požádejte jej, aby vám 
pomohl poznat Zaku a otevřel vám brány. Vezměte si do ruky látku se Zakovým 
vévé a dotýkejte se jí, vnímejte materiál. Představte si Zaku v jeho klobouku, 
s taškou a dýmkou a zkuste jej opatrně oslovit. Nabídněte mu obětinu. Jelikož 
je Zaka podezíravý, vysvětlete mu, proč jste za ním přišli a co od něho chcete. 
Počkejte, až ucítíte, že Zaka obětinu přijal. Jestliže se Zakovi líbíte, zavede vás 
na některé ze svých míst – nejspíše na pole anebo do lesa. Může vám dát dobrou 
radu anebo vám o vašem okolí prozradit něco, co sami nevíte nebo nevidíte. 
Po 24 hodinách od ukončení meditace můžete vypít Zakovu obětinu a přijmout 
tak do sebe jeho energii. 

 

Zakovo vévé. 

Další známí Zakové jsou například Zaka Krab (či Krebs) s indiánským pů- 
vodem, Zaka Mini neboli ministr (zemědělství) a Zaka Mede, což je starý Zaka. 

 

Damballah 

Damballah je považován za stvořitele všeho živého a je jedním z nejdůleži- 
tějších loa. Jakožto jedno z nejčistších a nejmírumilovnějších loa patří ke sku- 
pině loa Rada. Nejčastěji na sebe bere povahu veliké albínské krajty. Hada opě- 
tovně nalézáme v mnoha mytologiích v různých podobách. Damballah pochází 
z Afriky, kde jej uctívají kmeny Fon a Ewe pod jménem Da. Samotné jméno 
Dahomeje prý ve starém jazyce znamená břicho Da. Pověst praví, že zde byl 
ještě před stvořením světa a svým tělem podpírá nebesa i zemi. Údajně sídlí 
pod mořem, jiní tvrdí, že obývá nebesa a čas od času navštěvuje zemi a bere 
na sebe podobu duhy. 

Jako duha se současně projevuje i jeho manželka Aida Wedo (viz dále). 
Na počátku byla obě tato božstva v Africe uctívána jako jediná bytost. Proto 
jsou také na svých vévé zobrazována, jak se navzájem proplétají. S Aidou Wedo 
Damballah zplodil šest dětí. Vypráví se, že potom sedm let odpočíval a násled- 
ně zplodil ještě skupinu loa Zaky. Jeho další manželkou je Ezili Freda. 
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Damballah 

Vládne lidské mysli a intelektu. Také pečuje o postižené či deformované lidi, 
albíny, mrzáky a o malé děti. Stejně jako opravdoví hadi má Damballah velice rád 
vodu, která symbolizuje moudrost, déšť a také plodnost. V jeho svatyních bývají 

nádoby či malé „bazény“ naplněné vodou, aby se mohl kdykoliv koupat.23 Jeho 
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kladný vztah k vodě souvisí také s tím, že špatně snáší vysoké teploty. 
Damballah není loa, za nímž je možné přijít a žádat hlouposti, které dooprav- 

dy nepotřebujeme. Dokáže rozpoznat, kdy je naše žádost opravdová a naléhavá, 
a právě v tyto momenty je ochotný pomoci. Mimo jiné se na něj lze obrátit i se 
žádostmi o očištění od negativní energie, zbavení se prokletí nebo s prosbou 
o ochranu před černou magií. 

Osoby posedlé Damballahem často vylezou do větví stromů, anebo se nao- 
pak svíjejí po podlaze jako hadi. 

Jeho barvou je bílá a stříbrná, někdy též světle zelená. Je ztotožňován se 
svatým Patrikem, jehož svátek se podle liturgického kalendáře slaví 17. března. 
Na Kubě je ztotožňován také s Ježíšem. Dalšími křesťanskými postavami zto- 
tožňovanými s Damballahem jsou Mojžíš a Panna Milosrdná. 

Předměty, místa a obětiny pro Damballaha 

Damballah má rád čisté prostředí, podle čehož by se měli zařídit i lidé, kteří 
jej chtějí uctívat – ať už dlouhodobě, anebo od něho pouze příležitostně něco 
potřebují. Prostor okolo Damballahova oltáře musí být vždy čistý a uklizený. 
Má rád stříbro a bílé věci, soška či figurka bílého hada jej určitě potěší. Jeho 
vévé můžete vyrýt například do sépiové kosti a zvýraznit je stříbrnou barvou. 

 
 

Damballahovo vévé se spojuje s jeho manželkou Aidou Wedo. 

 
 

23 Do hadích terárií se umisťuje miska s vodou, ve které se hadi koupou obvykle před 
svlékáním kůže. Přeneseně tedy můžeme Damballahovu vodní lázeň považovat také 
za symbol svlékání kůže, a tedy magické transformace. 
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Damballah má rád vysoká místa, hory, koruny stromů, sloupy a střechy, ale 
postačí, když jeho místo na oltáři uzpůsobíte tak, aby bylo co nejvýš. Také 
má rád vodu, jak již bylo zmíněno výše, takže rituál k jeho uctění můžete 
uspořádat i na břehu jezera nebo řeky. V takovém případě vyberte místo s co 
nejčistší vodou a přírodou okolo. Jestliže žijete ve městě a nemáte v dosahu 
místo s čistou vodou, je lépe Damballaha uctívat doma, v uklizené místnosti. 
Jeho dnem je čtvrtek. 

Pokud jde o obětiny, Damballah nemá rád kouř ani tvrdý alkohol. Rovněž 
nenávidí pach krve. V této souvislosti je vhodnější, aby menstruující ženy obě- 
tovaly Damballahovi anebo s ním rozmlouvaly až po skončení menstruace. 
Jako obětiny mu jsou obvykle přinášeny bílá mouka, mléko a vejce. Nejraději 
má bílé vejce položené na hromádce bílé mouky. Pamatujte na to, že má rád vše 
čisté a klidné. Dobře snáší také jemné parfémy. 

Meditace 

Předem ukliďte celý prostor, kde chcete meditaci provést. Nejlepší je zvolit si 
čistou místnost nejenom ve smyslu úklidu, ale i v jednoduchosti vybavení, aby 
se vaše mysl zbytečně nerozptylovala. Zapalte bílé svíce, vytvořte si Dambal- 
lahovo vévé a připravte pro něj čistou vodu nebo mléko. Meditace by měla být 
prováděna za denního světla, pro větší úspěch můžete ten den od rána držet leh- 
ký půst – nekouřit, nepít alkohol, nemít sex a omezit maso a pikantní pokrmy. 

Uklidněte se a zhluboka dýchejte. Krátce pomyslete na Legbu, který byl 
v Africe uctíván jako sluneční božstvo, a požádejte jej o otevření bran do du- 
chovního světa. Upřeně se zadívejte na Damballahovo vévé a vnímejte jeho li- 
nie. Zároveň mírně pohybujte páteří a zkoušejte napodobit hadí pohyby. Dívejte 
se na vévé tak dlouho, dokud se hadi na něm nezačnou vlnit a pomalu ožívat. 
V tento moment můžete uctivě promlouvat k Damballahovi, v duchu nebo na- 
hlas. Nabídněte mu sklenici mléka. Uvědomujte si, jak do vás spolu s mlékem 
proniká Damballahova bílá zářící energie. Zavřete oči a představte si, že stojíte 
ve volné krajině a kus od sebe vidíte velikou bílou krajtu. Může být na stromě, 
ve vodě nebo zčásti v zemi. Pozorujte ji a počkejte, co vám Damballah sdělí. 
Pokud se vám nepodaří s Damballahem rozmlouvat přímo, nemusí to ještě nic 
znamenat. Řadí se k bytostem, které s lidmi nekomunikují přímo, ale spíše 
přes pocity, vjemy nebo symbolické sny. Po 24 hodinách od ukončení meditace 
můžete vypít Damballahovu obětinu a cítit příliv jeho čisté energie a moudrosti. 
Jiným duchem z této skupiny je Damballah nan Flambo, který je zařazován  
do skupiny loa Petro a říká se o něm, že dokáže ke svým uctívačům hovořit 
prostřednictvím plamenů. 

 

Aida Wedo 

Aida Wedo, jinak též zvaná Yansa či Oya, je manželkou Damballaha. Je 
známá jako matka, bohyně větru, blesků a duhy. Tak jako je Damballah hadem 
země, je Aida Wedo nebeským hadem. Je silně spjata s přírodou a je také stejně 
krásná a nevypočitatelná. 
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Je známá jako bohyně nečekané a náhlé změny, jež je symbolizována bles- 
kem. Způsobuje zemětřesení a živelné pohromy, ale i všechny nádherné a pr- 
chavé přírodní úkazy. Damballah je bohem plodnosti a tvořivosti. Aida Wedo je 
naproti tomu božstvem bořícím staré pořádky. Jejím prostřednictvím lze získat 
osvícení, ale i zešílet. Ráda tančí, avšak její tanec může nabýt i destruktivní po- 
dobu. Faktem však zůstává, že je to právě její tanec, který drží svět pohromadě. 
Jindy je ve svých projevech velice jemná a poddajná. 

Dohromady s Damballahem představují lidskou sexualitu – Damballah je 
tou uspořádanější částí a Aida Wedo představuje nepředvídatelnou a živelnou 
část. Aida je rovněž spřízněna s Erzulií Fredou. Může člověku požehnat náhlou 
inspirací a osvícením, anebo mu může zatemnit mysl. 

Jejími barvami jsou červená, fialová, hnědá a duhová. Jejím dnem je středa, 
v některých tradicích čtvrtek. Z křesťanských postav je ztotožňována s Pannou 
Marií Hromničnou, jejíž svátek se slaví 2. února. 

Předměty, místa a obětiny pro Aidu Wedo 

Aida Wedo i Damballah mají jako svůj hlavní symbol hada. Damballahův 
had je bílý a Aidin je duhový. Ocení jakékoliv duhové předměty nebo věci při- 
pomínající blesk. Někdy je jako její symbol uváděn také Měsíc. 

Její místa se nacházejí v přírodě, ideálně jsou co nejméně dotčená civilizací. 
Jsou to vodopády, divoké i klidné řeky, kopce, hory, ale i propasti. Je spojena 
s bouří, bleskem, kroupami, záplavami a s duhou. 

Vhodnými obětinami pro Aidu Wedo mohou být tanec, svíce s jejich svět- 
lem, duhové předměty nebo sexuální energie. Z pokrmů má ráda červené hroz- 
ny, švestky a lilek. Můžete jí nabídnout také červené víno. 

Meditace 

Jako obvykle si nejdříve připravte místnost, v níž chcete meditovat. Zapalte 
bílé, duhové, červené nebo fialové svíce – nejlépe od každé jednu, duhovou 
svíci pak umístěte na čestné místo. Aidino vévé můžete nakreslit na ruční papír 
vodovými barvami rozmíchanými v dešťové vodě. Z jejích barev si vyberte ty, 
které se vám líbí. Jako obětinu připravte do poháru svěží červené víno. Medi- 
tujte ve dne, nejlépe za bouřky, silného větru nebo v den, kdy například po cestě 
z práce uvidíte na obloze duhu – můžete ji pak chápat jako pozitivní znamení 
od Aidy Wedo. 

Uvolněte se a dýchejte. Požádejte Papa Legbu, aby vám pomohl a otevřel 
vám brány. Soustřeďte se na Aidino vévé a představujte si, jak se Aida v podobě 
nebeského hada proplétá se svým chotěm Damballahem v nikdy nekončícím 
objetí a utvářejí tak svět. Ponořte se do jejich víření a soustřeďte se na Ai- 
dinu nebeskou podstatu. Vzývejte ji nahlas nebo v duchu jakýmikoliv slovy, 
která vás napadnou. Snažte se v sobě ucítit nespoutanost přírody, její divo- 
kost i klid. Nyní si představte krajinu – jakoukoliv chcete – a promluvte v ní 
k Aidě a nabídněte jí obětinu. Připijte Aidě a vypijte víno (nesmíte pít z jejího 
poháru) do dna. Chvíli počkejte, až se vaše mysl opět uklidní, opět zhluboka 
dýchejte. Místo, které jste v duchu viděli, bude napříště místem vašich setkání 
s Aidou. Po 24 hodinách smíte vypít Aidinu obětinu a cítit příliv její nespou- 
tané síly. 
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Aida Wedo 
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Jiná varianta vévé manželského páru Damballah a Aida Wedo. 

 
Loko 

Loko je považován za prvního houngana neboli kněze. Zná všechny byliny 
a s jejich pomocí léčí. Na Haiti se k němu modlí především bylinkáři a léčitelé, 
kterým sesílá sny o vhodném druhu léčby. Často je spojován se stromy, jejichž 
listy používá k léčbě. Sídlí také v lesích a na polích a podobně jako Zaka se 
stará o lidi pracující s rostlinami. 

Je hlavním loa zasvěcení, iniciace. Jako prvotní a nejstarší houngan uchová- 
vá tajemství a zvyky předávané pouze zasvěcením. Iniciace poskytuje pouze 
náležitě připraveným osobám, které mu byly formálně představeny během ri- 
tuálu. 

Je znám svým dobrým úsudkem a smyslem pro spravedlnost. Ve sporech 
někdy zastává roli soudce. Je klidný a mírný, ale když vidí jakoukoliv nespra- 
vedlnost, může se rozzlobit. 

Loko většinou kouří dýmku a v ruce drží hůl, ale jindy je zobrazován jako 
motýl. Umí se také proměnit ve vítr a poslouchat lidské rozhovory. Ví se o něm, 
že všude tam, kde na světě rostou rostliny, má velice krásné a mladé milenky. 
Loko není loa, s nímž by mohli pracovat začátečníci. Je možné, že se od něho 
člověku dostane několika dobrých rad, avšak zasvěcení po něm nemá smysl 
žádat dříve než po několika letech sbírání zkušeností. Někdy je uváděno, že si 
Loko odmítá všímat lidí, kteří mu nebyli řádně představeni během rituálu již 
zasvěceným hounganem nebo mambou. Není tomu tak vždy, ale je pravdou, 
že na vzývání začátečníků ani mírně pokročilých nemusí dlouhé roky vůbec 
reagovat. Ve správný čas se však může objevit znamení, například ve snech, na- 
značující, že je člověk připraven přijmout další stupeň poznání – poté je vhodné 
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Papa Loko 

Loka oslovit. Loka je také možné žádat o pomoc za naléhavých a vážných okol- 
ností, kdy jako duchovní autorita vyslyší potřebné. 

Má rád červenou, zlatou, zelenou a bílou barvu. Jeho dnem je čtvrtek. Je 
ztotožňován se svatým Josefem. Na Haiti se jeho svátek slaví 17. března. 
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Předměty, místa a obětiny pro Loka 

Jak již bylo řečeno výše, Loko má rád všechny rostliny a zejména listnaté 
stromy. Jeho hlavním stromem je ceiba, tropický strom dorůstající až 70 metrů 
a rozšířený v celém Karibiku, západní Africe a dalších tropických oblastech. 
Loko je zosobněním rostlin, z tohoto důvodu na jeho místo na oltáři můžete 
umístit nějakou rostlinu v květináči a zasvětit mu ji. S tím, jak rostlina bude 
růst, bude se rozvíjet i váš vztah s Lokem. Řezané květiny, které uvadnou, 
nejsou vhodné. 

Z míst má Loko přirozeně rád jakákoliv místa, kde je nějaká vegetace. Lesy, 
louky, parky a rozlehlé zahrady, ale i pole a ve své moudrosti a lásce k rostlinám 
rád dohlédne i na obyčejný záhon na zahradě. 

Obětiny jsou pro Loka dávány do tašky či pytle ze slámy a zavěšovány  
na stromy. Má rád bílý rum, rýži a kuřecí maso, dále pak ovoce a nejrůznější 
léčivé byliny; při jejich výběru se řiďte instinktem. Často mu jsou obětovány 
černé nebo bílé kozy a hnědý skot. Jestliže Lokovi obětujete jídlo, je dobré pak 
na nějakou dobu odejít, protože Loko rád jídá o samotě. 

Meditace 

Připravte si místnost, v níž budete meditovat. Zapalte svíce ve vhodné bar- 
vě, nejlépe z přírodního vosku. Lokovo vévé můžete nakreslit na list ručního 
papíru nebo na list nějaké rostliny. Jako obětinu si připravte bílý rum. Můžete 
meditovat kdykoliv za dne nebo v noci, řiďte se svým instinktem. 

 

Lokovo vévé. 

Uvolněte se a zhluboka dýchejte. Poproste Legbu, aby vám otevřel brány 
mezi naším a duchovním světem. Soustřeďte se na Lokovo vévé a pozorujte, 
jak jeho linie začínají pomalu nazlátle zářit. Záři pomocí imaginace nechejte 
sílit tak dlouho, dokud nebudete mít pocit, že vidíte jen bílé světlo. Zavřete 
oči a snažte se si tento vjem udržet, jak nejlépe to půjde. Postupně si uvě- 
domujte, jak se ve světle začínají rýsovat obrysy krajiny před vámi. Je zali- 
tá sluncem. Vaši pozornost upoutává majestátní a prastarý strom. Vidíte jeho 
kmen a jak jeho listy prosvítá světlo. Dojděte k patě stromu a položte tam 
Lokovi jeho obětinu. Cítíte, jak spolu s pobytem v této posvátné krajině sílí váš 
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vnitřní klid, harmonie a vyrovnanost. Můžete zkoušet promlouvat k Lokovi. 
Rum obětovaný Lokovi můžete po skončení meditace vylít na zem pod strom. 

 
Ayizan 

Ayizan je prvotní a nejstarší kněžkou, mambo. Její jméno znamená posvát- 
nou půdu. Pochází ze staré Afriky, z Dahomeje. Vypadá jako stará moudrá 
žena. Je Lokovou družkou, někdy je též uváděna jako manželka Papa Legby. 

Stejně jako Loko udílí i Ayizan zasvěcení. Často si mezi lidmi sama vybírá 
budoucí houngany a mamby, které pak učí. Má velice hluboké znalosti o světě 
duchů. Je také ochranným loa trhů a veřejných prostranství celkově. Rovněž 
pomáhá chránit dveře (zejména hlavní, vchodové dveře domů) a hranice. 

Říká se, že tak jako Loko má všude po světě mnoho milenek, má Ayizan 
mnoho dětí, o které se s velikou péčí a láskou stará. I přesto je však přísně 
trestá, jestliže udělají chybu, aby se z ní mohly poučit. S Lokem má taktéž spo- 
lečný smysl pro spravedlnost – trestá zneužívání chudých bohatými, mladých 
staršími a celkově slabších silnějšími. Trestá také manžele, kteří zneužívají své 
manželky. 

Má moc ochránit své věrné před temnými mocnostmi a vyznavači vúdú jí 
přinášejí obětiny, když chtějí pomoci při rušení kletby. Někdy se modlí k Ayi- 
zan i k Lokovi současně, aby došlo k uzdravení, pokud je podezření, že nemoc 
byla způsobena kletbou. Jak již bylo naznačeno, Ayizan je ochránkyní domovů 
a má mnoho dětí, s čímž souvisí i to, že je také patronkou drobného podnikání 
a stará se hlavně o svobodné matky – živitelky. 

Z úcty k jejímu stáří je jí často obětováno jako první.24 Jestliže během ob- 
řadu někoho posedne, nikdy se nechová hrubě nebo prudce, po pravdě řečeno, 
bývá někdy těžké si jí pro její nenápadnost všimnout. 

Ayizan je spojena s bílou, žlutou a zlatou barvou. Jejím dnem je čtvrtek. Bývá 
připodobňována ke svaté Kláře, jejíž svátek je slaven 12. srpna. 

Předměty, místa a obětiny pro Ayizan 

Ayizaniným stromem je palma. Používají se také palmové listy a kokosové 
ořechy. Jejím často používaným symbolem je hromada hlíny postříkaná posvát- 
ným olejem, okolo níž jsou naskládány palmové listy. 

 

Jak vyplývá z Ayizanina popisu výše, má ráda všechna veřejná místa, tržiště, 
nákupní centra, náměstí, prostě všechna místa, kde se často pohybuje velké 
množství lidí. Náleží jí také místa, kde se nacházejí hranice – je lhostejné, zda 
jde o hranice státu, města nebo vašeho vlastního pozemku. Její oltář můžete 
umístit blízko vchodových dveří. 

Je důležité vědět, že Ayizan nepije alkohol. Může jí být obětováno kokosové 
mléko, palmový olej, kokosové ořechy, mince nebo zlato. Podobně jako Lokovi 
je jí na Haiti obvykle obětován hnědý dobytek a kozy bílé nebo černé barvy. 

24 Pochopitelně až po Legbovi, který nejdříve musí otevřít brány. 
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Ayizan 
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Meditace 

Opět si předem připravte místnost, v níž chcete meditovat. Je vhodné zapálit 
několik svíček v náležitých barvách. Vévé Ayizan můžete na vhodnou podložku 
vysypat hlínou a pokropit je palmovým anebo kokosovým olejem. Jako obětinu 
použijte kokosové mléko. 

 

Vévé Ayizan. 

 

Uvolněte se a v klidu dýchejte. Požádejte Legbu, aby  vám otevřel brány  
a pomohl navázat kontakt s Ayizan. Dlouze se zadívejte na vévé Ayizan, poté 
zavřete oči a udržte si jeho tvar ve vědomí. Nyní si představujte, jak linie vévé 
vydávají nazlátlou záři. S velikou úctou Ayizan oslovte, můžete jí říci, z jaké- 
ho důvodu se na ni obracíte, a nabídněte jí obětinu. Počkejte, dokud ji Ayizan 
nepřijme. Soustřeďte se při tom na to, jak do vás proudí síla Ayizan. Ze tmy 
za víčky se začínají vynořovat obrysy místa, kde se nacházíte. Je to tržiště, oko- 
lo vás procházejí nakupující lidé, ale vy si jich nevšímáte. Hledáte Ayizan. Až 
vám dovolí ji nalézt, můžete s ní rozmlouvat. Počkejte 24 hodin a poté vypijte 
Ayizaninu obětinu, abyste do sebe přijali její energii. 

 
 

Agwé 

Met Agwe, Agoueh, Agoué, Agwe či Agive je nazýván také Hu a je vlád- 
cem všech moří a oceánů, někdy i říček a jezer. Jeho věrní o něm často hovoří 
jako o úhoři, mořské lastuře nebo vodním pulci. Vládne všem věcem, rostli- 
nám a bytostem pod mořem i na moři, tedy i lodím. Když se rozzlobí, vypukají 
na moři divoké bouře. 

Je patronem rybářů a námořníků a o ochranu jej mohou žádat všichni lidé 
cestující přes moře. Tak jako mnoho původně afrických loa Rada pochází Met 
Agwé z kmenů Fon a Ewe. Jeho chotí je La Sirene, jeho milenkou Ezili Freda. 
Vypadá jako mulat s velice světlou pletí a zelenýma očima, avšak umí se pro- 
měnit v jakéhokoliv mořského tvora. Haiťané si jej často představují v uniformě 
námořního admirála. 

Met Agwé je jakožto vládce všech moří velice bohatý. Patří mu všechny 
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vzácné perly, korály a také potopené poklady. Říká se, že ti, kdo jej uctívají, 
nikdy netrpí chudobou. Toto Agwého bohatství má pro jeho uctívače i druhou 
stránku, a sice tu, že Agwé je náročný, pokud jde o dary a obětiny. Podobně 
jako Damballah má rád čisté věci a nemá rád pohled na krev a tabákový kouř. 
Uctívání Agwého je v celém principu trochu odlišné, jelikož na rozdíl od ji- 
ných loa představuje Agwé samo moře. Během obřadů bývá přivoláván pomo- 
cí lastury, na niž se dá troubit. Jestliže Agwé na Haiti někomu prokáže čest 
a posedne jej, je potřeba takovou osobu hlídat, aby neodplavala příliš daleko 
do moře. Pokud Agwé setrvává na souši, musí mu být poskytnuty vlhké ručníky. 
Otázku uctívání mořského božstva v našich zeměpisných podmínkách ne- 
chávám na čtenářích. Agwé sídlí i v řekách a jezerech, takže kontakt s ním roz- 
hodně není nemožný ani u nás, ovšem spojení člověka s tímto loa by za těchto 
okolností mělo být velice silné. Pochopitelně lze také jezdit každý rok na dovo- 
lenou k moři a rozmlouvat s Agwém tam. 

Jeho barvy jsou barvami moře – modrá, zelená a bílá. V haitském synkre- 
tismu může být zastupován například svatým Ulrichem držícím v ruce rybu, 
jehož svátek církev slaví 4. července, anebo také Poseidónem a Rafaelem.  

 

Předměty, místa a obětiny pro Agwého 

Jeho předměty jsou mušle, mořské hvězdice apod., také obrázky lodí, vesla 
a sošky nebo obrázky mořských živočichů. Někdy se také používají malé stří- 
brné rybky. Na jeho oltář můžete umístit malou loďku, nejlépe však plachetnici. 
Má také v oblibě námořní uniformy a střelný prach. 

Jeho místy jsou pochopitelně moře, řeky a jezera, přeneseně pak prakticky 
jakékoliv vodní plochy. 

Pokud jde o obětiny vhodné pro Agwého, na Haiti jimi bývá naplněna celá 
malá loďka s jeho vévé. U nás můžete obětiny poslat po proudu řeky například 
v dřevěné plovoucí misce. Věří se, že dary takto doplují až do Agwého podmoř- 
ské říše. Pokud ovšem loďka dopluje zpátky ke břehu, nebyla obětina přijata a je 
nutné ji učinit znovu. U moře se obětiny pokládají na hranici vody a čeká se, až 
si je moře vezme během přílivu. 

Agwé není vybíravý v pravém slova smyslu, pouze vyžaduje to nejlepší. Rád 
přijme i skromnou obětinu, ale musí vědět, že mu bylo nabídnuto to nejlepší. 
Obětuje se mu pravé šampaňské (broušená křišťálová sklenka je to nejmen- 
ší), můžete mu zkusit nabídnout i kvalitní bílé víno, dále perly, mušle, loďky, 
stříbrné rybky, bílé ovce a pokrmy z ryb. Jestliže rádi experimentujete, zkuste 
Agwému nabídnout třeba vlastnoručně připravené sushi. 

 

Meditace 

Připravte si místnost, kde chcete meditovat. Zapalte svíce v odpovídající bar- 
vě, na ruční papír nebo na vhodně tvarovanou mušli nakreslete Agwého vévé 
a jako obětinu si připravte sklenku šampaňského. 

Zavřete oči a uvolněte se. Krátce požádejte Papa Legbu, aby vám otevřel 
dveře mezi naším a jeho světem a pomohl rozmlouvat s pánem moří Agwém. 
Zhluboka dýchejte, představujte si, že cítíte vůni moře. Vlhkost vzduchu se  
s každým vaším nádechem zvyšuje. Pokračujte dál a vizualizujte, jak pomalu 
sestupujete do vody, nejdříve vám voda sahá po pás, k hrudi, po krk. Až bu- 
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dete připraveni, potopte se. Nyní jste ve vodní říši. Vizualizujte Agwého vévé, 
vnímejte, jak jeho linie jemně září. Zavolejte Agwého jeho jménem a nabídněte 
mu obětinu. Počkejte, jestli se objeví. Pokud ne, zkoušejte to znovu a zamyslete 
se, zda je vaše obětina dostatečná. Až Agwé přijde, dejte mu jeho obětinu. Za- 
pamatujte si, jakou podobu na sebe při vašem setkání vzal. Jestliže Agwé při- 
jde v podobě určitého mořského tvora, můžete si později dohledat podrobnosti 
o jeho vlastnostech a symbolice. Nyní s Agwém můžete rozmlouvat, žádat jej 
o něco a ptát se jej na jeho další vlastnosti. Po 24 hodinách smíte vypít Agwého 
obětinu a přijmout tak do sebe jeho energii. 
 

Vévé Agwého. 

 

https://www.kosmas.cz/knihy/190433/vudu/


 
VÚDÚ: DUCHOVÉ A PRAXE 

Dvě kapitoly z knihy Vúdú: magie a náboženství 

 

 

56 

 

 

La Sirene 

Společně se svým manželem Agwém vládne La Sirene všem mořím a vo- 
dám. Jsou také králem a královnou v bájné podmořské říši a La Sirene je moc- 
nou mambou. Často se zjevuje v podobě mořské panny či velice krásné ženy 
s dlouhými vlasy. Připomeňme si, že vodní víly a sirény byly v různých podo- 
bách a pod různými jmény známy snad v každé kultuře. V Beninu je uctívána 
podobná bohyně známá jako Mawa-Lisu nebo jako matka božských dvojčat, 
v Brazílii je paní moře nazývána Yemaya, v Kongu je to Makanda či Kuitikuiti, 
jinde Watramama, Madame Poisson, Lamanté nebo Mamba Muntu. Někdy 
bývá ztotožňována i se Simbim anebo s Erzulií. Na Kubě je známá jako Jeman- 
dža a mezi jejími vlastnostmi je zdůrazňován mateřský princip. 

La Sirene miluje barevná sklíčka, šperky, hřebeny a zrcadla. Alkohol má 
raději světlý a slabší, jako likéry nebo bílé víno a šampaňské. Často se zjevuje 
s velikým hadem, který ji obtáčí a představuje božství a věštecké nadání. Je 
božstvem ovládajícím taje svádění a také je jí přisuzována pronikavá inteli- 
gence. 

Stejně jako je Agwé velice bohatá, bývají bohatí i její uctívači, avšak musejí 
své bohyni zachovávat věrnost, jinak na ně sešle neštěstí – v tomto je podobná 
žárlivé Erzulii. Vzhledem k historkám o úchvatném zpěvu sirén je La Sirene 
mimo jiné užitečným loa pro hudebníky a zpěváky, ale i pro ostatní umělce. 

La Sirene podle některých vyznavačů „kráčí po obou stezkách“, což zname- 
ná, že se někdy projevuje jako laskavé a vlídné loa, jindy je krutá a nelítostná. 
Proto je uctívána jak v panteonu Rada, tak i Petro a někdy je, podobně jako Leg- 
ba s Kalfouem, zobrazována s jednou polovinou těla bílou a druhou černou.26 
Tradičně je však uctívána pouze v panteonu loa Rada. Co se týká jejího uctívání, 
lépe reaguje na komunikaci s jedním člověkem než se skupinou. 

V mnoha kulturách rovněž existují zmínky o lidech, které si mořská panna 
či vodní víla odvedla do svého podmořského světa. Tento svět se podle pověstí 
někdy nachází pod vodní hladinou, jindy jde o svět čistě duchovní. Na Haiti 
lidé věří, že při plavání by neměli potápět hlavu pod vodu, jinak si je k sobě La 
Sirene vezme do služby i na několik dlouhých let. Pak se ovšem tito lidé vracejí 
domů a jsou odměněni magickými schopnostmi, jasnozřivostí apod.27 

Kenaz Filan ve své knize28 radí například koupel ve slané vodě zasvěcené 
La Sireně, avšak varuje před litím si této vody na hlavu, jinak může dojít k po- 
sednutí anebo k odnesení části duše do La Sireniny říše. 

Jejími barvami jsou světle modrá, někdy též zelená a bílá, ovšem v Nigérii 
také červená představující smrt, teplo, ničení a moc a bílá reprezentující opak 
červené. O uctívání La Sireny v souvislosti s našimi zeměpisnými podmín- 
kami platí to samé, co o jejím choti Agwém. Jejím číslem je sedmička. Bývá 

 

26 Pro lepší představu o jedné z možných temných podob La Sireny doporučuji shlédnout 
film Bytost z hlubin (Mermaid Chronicles Part 1: She Creature) z roku 2001. 

27 Nezapomínejme na naše pohádky o vodnících a rusalkách a o lidské službě nadpřiro- 
zeným bytostem, které dobrého chasníka či děvečku na konci vždy dobře odmění. 

28 Filan, Kenaz: Haitské voodoo. Fontána, Olomouc 2008. 
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ztotožňována s hvězdou mořskou (stella maris), což je jméno spojované s Pan- 
nou Marií, pravděpodobně na základě mylného výkladu jména Mirjam jako 
„kapka moře“. 

 

 

Ilustrační fotografie oltáře La Sireny. Centrálním bodem oltáře je panenka La Sireny, 
na pravé straně je figurka Panny Marie z mořské soli. 

Předměty, místa a obětiny pro La Sirenu 

Z předmětů má La Sirene v oblibě již zmíněná barevná sklíčka, hřebeny, 
zrcátka a šperky. Když to jde, dává přednost pravým šperkům před bižuterií, 
zvláště perlám, stříbru a modrým, zeleným nebo bílým kamenům. Na její oltář 
můžete umístit sošku či obraz Panny Marie nebo mořské panny. 

La Sirene vládne vodám, takže jsou jejími místy všechny vodní plochy. Ně- 
kdy za úplňku vychází z vody, stejně jako legendární mořské panny. Pro tyto 
příležitosti má ráda kameny nebo malé ostrůvky obklopené vodou. 

Z obětin má ráda šampaňské, melouny, melasu, smažené ryby a vůbec po- 
krmy z ryb a prasečí kůži. Taktéž ráda pije mléko. Obecně platí, že La Sirene 
má podobné chutě a vkus jako její manžel Agwé. Všechny obětiny pro tato dvě 
loa by měly být chladného charakteru. Stejně jako Agwému můžete i La Sireně 
obětiny posílat po proudu řeky, nechávat na mořském břehu apod. 

Meditace 

Připravte si místnost. Zapalte svíčky v příslušné barvě, ideální je umístit je 
do modré nebo zelené skleničky, aby barva světla v místnosti odpovídala La 
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Sireninu světu. Vévé La Sireny vysypejte na zem mořskou solí. Místo vévé La 
Sireny lze také použít obraz mořské panny, který vás osloví. Můžete použít 
vhodný hudební doprovod, kterým je například harfa nebo nahrávka jemného 
ženského zpěvu. Jako obětinu si připravte sklenku šampaňského. Meditaci je 
vhodné provádět v noci za úplňku. 

Uvolněte se a zhluboka dýchejte. Pokorně požádejte Legbu, aby vám pomohl 
se setkat s paní moří La Sirenou a otevřel vám brány. Zadívejte se na obraz La 
Sireny a vydržte se na něj koncentrovat alespoň po dobu dvaceti nadechnutí. 
Poté si představte klidnou vodní hladinu a pomalu se do ní ponořte. Až budete 
pod vodou, uctivě La Sirenu oslovte a nabídněte jí obětinu. Pokud vám La 
Sirene dá znamení nebo sama přijde, můžete s ní rozmlouvat, žádat ji o něco 
anebo se jí ptát na její další vlastnosti. Po 24 hodinách od ukončení meditace 
můžete obětinu pro La Sirenu vypít a přijmout tak do sebe část její blahodárné 
síly a moře. 

Vévé La Sireny. 

 

La Sirene či Jemandža má jako mnoho dalších loa vícero podob či cest. Jsou 
to například: Ogunte se nazývá podoba, v níž se La Sirene zjevuje jako váleč- 
nice třímající v rukou zbraně a podobá se Ogunovi. Najdete ji zejména poblíž 
kamenitých pláží či břehů. Má v oblibě průhledné věci, tmavě modrou barvu 
a občas červenou. Asesu je jednou z jejích nejstarších podob. Je téměř hluchá 
a svým věrným odpovídá jen pomalu. Sídlí především ve stojatých vodách a je- 
jím ztělesněním jsou divoké kachny. Její barvou je světle modrá a korálová 
barva (odstín oranžové). Okoto je známá jako vražedkyně z hlubin. Jejím sym- 
bolem jsou pirátské lebky, barvy jsou indigově modrá a krvavě rudá. Majalewo 
žije v lesích a její manžel pracuje s bylinami. Je spojována s trhy. Její barvy jsou 
modrozelená a tyrkysová. Její jiná podoba se nazývá Ibu Aro. Ashaba je tak 
neuvěřitelně krásná, že na ni žádný člověk nemůže pohlédnout. 
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La Sirene 
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Simbi 

Simbi je dalším z vodních loa. Sídlí v poloslaných vodách, kterých je na Haiti 
dostatek. Mimoto je také strážcem pramenů a mokřin. O původu tohoto loa 
existuje několik teorií. Jedna verze říká, že pochází z indiánského kmene Taínů, 
jiná za jeho původní domov považuje Kongo. Někdy bývá ztotožňován s La 
Sirenou nebo alespoň bývá považován za její protějšek v panteonu loa Petro. 
Jiná verze vykládající Simbiho původ jej označuje za Damballahova potomka, 
kterého svedla La Sirene, a od té doby ji věrně miluje, slouží jí a na její rozkaz 
očarovává lidi. Jiné zdroje říkají, že je ženatý s Ezili Dantou. Rovněž je pova- 
žován za jednoho z velitelů Ogounovy armády a má na starosti pobřeží. 

I když je řazen do panteonu Petro, je uctíván i při rituálech loa Rada. Jeho 
zpodobením je skupina menších vodních hadů proplétajících se v říční vodě. 
Ve své mořské podobě vypadá Simbi jako obrovský mořský had, na němž se 
La Sirene projíždí oceány, aby dala najevo svou moc. Jindy Simbi vypadá jako 
mladý a okouzlující africký bojovník nesoucí dřevěnou hůl ozdobenou lidskou 
lebkou. 

I přes množství jeho nejrůznějších podob vždy platí, že Simbi je mocným 
mágem. Je velice moudrý a díky svým hlubokým znalostem a pochopením 
příčin nemocí je dokáže vyvolávat i léčit. Simbi může být skvělým spojencem 
a ochráncem anebo nebezpečným nepřítelem. Má rád samotu a často ji vyhle- 
dává. Patří k loa, která je snazší zavolat o samotě nebo ve velmi malé skupině 
lidí než při velkém obřadu. Ve své plachosti si Simbi osvojil umění stát se nevi- 
ditelným nebo alespoň lehce přehlédnutelným a může vás to také naučit. Pokud 
však budete Simbiho žádat o dočasné propůjčení neviditelnosti, nezapomeňte 
jej poté také požádat o její zrušení. 

Podobně jako o La Sireně se o něm říká, že sídlí mezi dvěma vodami, 
mořskou a sladkou vodou. Přeneseně to také znamená, že sídlí mezi dvěma 
proudy síly – v jejich středu, uprostřed mezi duchy Rada a Petro. Podstatné 
je, že je významným a respektovaným loa v obou těchto skupinách duchů. 

Další spojitost Simbiho s La Sirenou představují historky o tom, že duchové 
Simbi stahují pod vodu malé děti. Stejně jako u La Sireny (a na rozdíl od našich 
vodníků) se tyto děti neutopí, ale nějakou dobu Simbimu slouží a poté se vracejí 
zpět domů obdařené různými schopnostmi. 

S ohledem na zvláštní povahu Simbiho i La Sireny můžeme poukázat rov- 
něž na existenci spojení mezi vodou a vodními duchy a mezi světem mrtvých, 
o němž se zmiňuje například jedna z legend o původu Ghede, hovořící o tom, 
kterak povstali z vod smrti. Součástí vúdú je také obřad nazývaný „vyjmutí 
ducha mrtvého z vody“. 

Simbi je loa komunikace a může vám pomoci navázat kontakt s dávnými 
přáteli nebo příbuznými, s nimiž dlouho nejste ve spojení. Také vám může 
usnadnit seznámení se s lidmi, které doposud neznáte. V moderní době je Simbi 
právě pro tyto vlastnosti spojován s elektřinou, počítači, telefony a internetem. 
Podobně jako Kalfou je i Simbi uctíván některými haitskými tajnými společ- 
nostmi a osoby, které se mu zasvětí, učí magii, léčitelství a mnoho dalších věcí. 
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Simbi může být opravdu skvělým spojencem, ale kromě plachosti bývá také 
značně nedůvěřivý vůči neznámým lidem a přesvědčit jej k bližší spolupráci 
může trvat dlouhou dobu. Rovněž ne vždy reaguje pozitivně na velké změny 
v životě svých uctívačů. Pokud chcete Simbiho uctívat, je dobré jej na změny 
ve vašich vztazích, rodině nebo práci upozornit dopředu a dát mu čas, aby si 
na ně zvykl. 

Jeho hlavní barvou je modrá, od světlé po tmavou, někdy kombinovaná také 
s červenou nebo zelenou barvou. Bývá připodobňován ke svatému Ondřejovi. 
Jako obětina se mu 30. listopadu zapaluje svíčka. 

Předměty, místa a obětiny pro Simbiho 

Z předmětů má Simbi rád sošky či obrázky hadů, můžete na jeho oltář umís- 
tit i svatého Ondřeje. Léčitel Simbi Anpaka ocení na svém oltáři usušené byli- 
ny, mág Simbi Makaya zase ocení magickou hůlku. Jako jeho symbol můžete 
použít i sošku želvy, která byla Simbimu údajně obětována, aby z ní udělal 
ochrannou a léčivou mast.29 

Jeho domov je v pramenech, řekách a jezerech, ale na vodě není přímo zá- 
vislý. Zároveň je Simbi mořské loa, které není přímo a nutně svázáno s mořem. 
Z tohoto důvodu může být pro mnoho lidí snazší v naší zemi bez moře uctívat 
právě jeho. Má rád i hranice mezi městem a krajinou, mezi polem a lesem. 
Pokud jde o Simbiho spojení s elektřinou, má obzvláště rád sloupy vysokého 
napětí. 

Jestliže Simbiho necháte dlouho hladovět, může se začít chovat agresivně. 
Ve své klidnější podobě (loa Rada) má Simbi rád bílý rum, v té temnější rum 
černý. Pokud uctíváte Simbiho obou vod a smícháte dohromady tmavý a svět- 
lý rum, bude mít Simbi zvláštní radost. Má také rád whisky. Můžete mu dát 
skleničku nebo lahev a dovnitř přidat kousek hadí kůže. Simbi nepohrdne ani 
kávou nebo čajem – záleží na tom, kterému Simbimu chcete obětovat. Dále mu 
můžete jako oběť zapálit kadidlo či spalovat vonné byliny. Obětiny mu můžete 
nechávat na břehu řeky či jezera nebo je nechat plavat na hladině. 

Meditace 

Jako obvykle si nejprve připravte místnost. Požádejte Papa Legbu o otevření 
bran. Zapalte svíčky vhodné barvy, můžete použít i příjemně vonící kadidlo 
nebo vonné tyčinky (konkrétní vůně záleží na tom, se kterým Simbim vejdete 
do kontaktu; řiďte se instinktem a poznáte, co bude vašemu Simbimu vyhovo- 
vat). Simbiho vévé nakreslete na ruční papír nebo na plochý kámen z řeky či 
na modrou achátovou destičku. Jako obětinu si připravte bílý rum. Meditovat 
můžete kdykoliv. 

Uvolněte se a zhluboka dýchejte. Upřeně se dívejte na Simbiho vévé a vizua- 
lizujte, jak jeho linie září. V pozadí za vévé vnímejte pohyb vody. Potichu Sim- 
biho zavolejte jménem a nabídněte mu obětinu. Pamatujte, že zpočátku bývá 

 

29 Želva je významným symbolem dlouhověkosti, doporučuji prozkoumat její souvislost 
se Simbim Anpakou během meditace. 

 

https://www.kosmas.cz/knihy/190433/vudu/


 
VÚDÚ: DUCHOVÉ A PRAXE 

Dvě kapitoly z knihy Vúdú: magie a náboženství 

 

 

62 

 

 

Simbi  

https://www.kosmas.cz/knihy/190433/vudu/


 
VÚDÚ: DUCHOVÉ A PRAXE 

Dvě kapitoly z knihy Vúdú: magie a náboženství 

 

 

63 

 

 

velice plachý a může být těžké jej přivolat, možná bude navázání kontaktu se 
Simbim vyžadovat více pokusů a trpělivost. Až vám Simbi dá znamení nebo 
odpoví, požádejte jej, aby vás vzal na některé ze svých míst. Na svém území 
si je Simbi jistější a bývá ochotnější ke spolupráci. Jestliže vám takové místo 

 

 

 
Simbiho vévé. 

ukáže, máte téměř vyhráno. Můžete tam za ním pravidelně chodit, dávat mu 
dary nebo jej o něco žádat. Po 24 hodinách od ukončení meditace můžete vypít 
Simbiho rum a přijmout do sebe část jeho energie. 

Stejně jako v případě jiných loa existuje více duchů se jménem Simbi. Je to 
například zkušený mág Simbi Makaya řazený k loa Petro a uctívaný přede- 
vším tajnými společnostmi a temnými mágy, jemuž náleží červená a modrá 
barva. Podle Kenaze Filana30 se Simbi Makaya vyvinul ze zlého nočního du- 
cha Maboya ničícího úrodu. Simbi Anpaka je moudrý léčitel a znalec bylin, 

 

30 Filan, Kenaz: Haitské voodoo. Fontána, Olomouc 2008. 
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pravděpodobně skutečně pocházející z kmene Taínů, původních obyvatel Hai- 
ti. Má rád zelenou a modrou barvu. Simbi Gangan je mocný válečník. Další- 
mi jsou Simbi Dlo (Simbi d’l’eau) neboli vodní Simbi vládnoucí posvátným 
pramenům a dešti, Simbi Andezo neboli Simbi dvou vod anebo Gran Simba, 
Starý Simba. 

 

Agassou 

Agassou pochází ze staré Afriky, z mocného Dahomejského království. Ob- 
vykle je považován za loa Rada, kde jej nazývají „Ati-Agassou“, ale bývá volán 
i při obřadech loa Petro, kde mu říkají Houngan Agassou. Je strážcem prasta- 
rých tajemství africké magie a tradic. 

Za svého života nebyl jen králem, ale i mágem a veleknězem svého kultu na- 
zývaného Adžahuto. O tomto kultu se zmiňuje Kateřina Mildnerová v článku 
„Tradiční africké náboženství vodun v Beninu, kult rodinných a královských 
předků“31. Kult Adžahuto byl založen přibližně v roce 1625 současně s Daho- 
mejským královstvím. Je známo několik různých verzí o vzniku kultu. 

Jedna verze říká, že otcem krásné Aligbonu byl sám dahomejský král. Alig- 
bonu šla jednoho dne lesem pro vodu a znásilnil ji leopard. Aligbonu za devět 
měsíců porodila chlapce jménem Tengisu či Adžahuto, který měl po těle srst 
a místo nehtů drápy. Tento chlapec je známý jako předek všech Fonů. Jiná, 
leč podobná, verze příběhu říká, že zhruba v 15. století se do princezny 
Aligbonu zamiloval prostý muž. Jednou se oblékl do leopardí kůže a 
schoval se v lese. Když šla Aligbonu okolo něho, znásilnil ji. Aligbonu poté 
porodila syna Aga- sua, v překladu nemanželské dítě. Další z verzí hovoří o 
tom, že Aligbonu nepotkala skutečného leoparda nebo člověka, který se za 
něj převlékl, nýbrž ducha s podobou leoparda. Za devět měsíců Aligbonu, 
opět podobně jako v ji- ných verzích, porodila silného chlapce se zrzavými 
vlasy a chlupy. Chlapec se jmenoval Agasu. Jeho jméno příběh pro změnu 
překládá jako „syn leoparda“. 

Kateřina Mildnerová se ve svém článku dále zmiňuje také o tajné verzi pří- 
běhu nazývané „tajná tradice“, v níž Aligbonu v lese potkala leoparda, který byl 
zraněný, a pečovala o něj, dokud se neuzdravil. Ve skutečnosti nešlo o leoparda, 
ale o mocného ducha, který Aligbonu pověděl své tajné jméno. 

Na Haiti se traduje, že Agassou byl vybrán Aidou Wedo, aby odešel na Haiti 
a ochraňoval tam černé děti Afriky a ulehčoval jim jejich břímě. Na cestu dostal 
Agassou kouzelného kraba. Někdy bývá spojován také s vodními božstvy a ob- 
čas prý na sebe bere právě podobu kraba, kterého dostal darem od Aidy Wedo. 
Agassou je silné a vznešené loa, na němž je znát jeho královský původ. 
Ke svým oblíbencům bývá velmi laskavý, avšak umí být i děsivý, protože pevně 
lpí na svých zásadách. Má velice rád ženy a je jedním z loa silně spjatých se se- 
xualitou, druhou (sakrální) čakrou nebo dolním dantienem. Je důležité respek- 
tovat jeho odlišnost od Ezili Fredy nebo Oguna. Zatímco Freda se vyžívá spíše 

 

31 Mildnerová, Kateřina: Tradiční africké náboženství vodun v Beninu, kult rodinných   
a královských předků. In AntropoWEBZIN 3/2006. 
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v silných emocích, Agassou je spojen s lidskou sexualitou – nikoli se sexem, ale 
se sexuální energií, kterou umně využívá a neplýtvá jí jako Ogun. 

Je ztotožňován s andělem Cassielem, který na sebe někdy bral právě podobu 
leoparda. Při obřadech se mu říká „Jediný spravedlivý“ anebo také „Zrcadlo 
boží“, právě pro jeho spojitost s tímto andělem. 

Když Agassou někoho posedne, začne se taková osoba chovat jako leopard 
a zpravidla jí strnou ruce tak, že vypadají jako drápy divoké šelmy. Jeho dnem 
je čtvrtek, podle jiných sobota. Má rád hnědou a zlatou barvu, můžete použít 
i oranžovou. 

Předměty, místa a obětiny pro Agassoua 

Na Agassouův oltář je nejlepší umístit sošku nebo figurku leoparda. Můžete 
používat také sošku nebo symbol anděla Cassiela či vhodný předmět s leopar- 
dím vzorem. Můžete dát Agassouovi jeho oštěp, štít nebo malého kraba. Jako 
oltářní ubrus můžete použít šátek s leopardím vzorem, v podobném šátku mů- 
žete také uchovávat jeho posvátné předměty. 

Agassou má rád stromy, na kterých se v podobě leoparda v Africe vyhřívá 
a odpočívá. Obětiny a dary mu můžete nechávat na stromech, zvláště během 
teplejších měsíců. Je také spojen s vodou a vodními loa. 

Agassou má obzvláště rád cigarety, za které může přinášet svým věrným 
peníze. Obětovat mu můžete také třtinový rum a pokrmy s krabím masem. 

Meditace 

Nejprve si připravte místnost, kde budete meditovat. Zapalte zlaté, hnědé 
anebo žluté svíčky. Agassouovo vévé můžete vyšít na látku s leopardím vzo- 
rem nebo je nakreslit na ruční papír. Jako obětinu si připravte rum. Meditujte 
za slunného dne. 

 

Agassouovo vévé. 
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Agassou 

 

Uvolněte se a několikrát se zhluboka nadechněte. Požádejte Legbu, aby vám 
otevřel brány a umožnil setkat se s Agassouem. S každým nádechem si před- 
stavte, jak vdechujete horký africký vzduch prosycený zlatavou září. Vdechujte 
jej, dokud nebudete mít pocit, že jste jím zcela prostoupeni. Zavřete oči a sou- 
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střeďte se na Agassouovo vévé. Stojíte uprostřed horké africké krajiny. Vidíte 
jezírko a strom a jdete k nim blíž. Až uvidíte Agassoua, oslovte jej a nabídněte 
mu obětinu. Počkejte, až ji přijme – nemusí se to stát napoprvé, musíte mít tr- 
pělivost. Poté s Agassouem rozmlouvejte o jeho vlastnostech. Po 24 hodinách 
můžete vypít obětovaný rum a přijmout tak do sebe část Agassouovy energie. 

 

Marinette 

Plným jménem Marinette Bras-Chêche či Marinette-Bwa-Chech. Doslovně 
by se dalo přeložit jako Marinette suchých paží. Známé je také jméno Marinette 
Jé-rouge, Rudooká Marinette. Jak už samo jméno napovídá, řadí se Marinette 

k loa Dan32 Petro a je jedním z opravdu zlovolných duchů. Není ani zdaleka 
uctívána po celém Haiti, centra jejího kultu se vyskytují hlavně v méně civili- 
zované jižní části země. 

Říká se, že Marinette je skutečně strašlivá a slouží přímo ďáblu. Uctívají 
jí zejména vlkodlaci, s nimiž je spřízněna. Rovněž je spřízněna s loa jménem 
Kita, které vládne čarodějnictví. Při jejích obřadech hoří obrovský oheň, do ně- 
hož se přidává sůl a petrolej. Když někoho posedne, začne se dotyčný chovat 
jako sova. Často mluví o pojídání lidí a doznává se k ohyzdným zločinům. 
Na konci obřadu obvykle skočí přímo doprostřed ohně a zadupe jej. 

I přes její nepříliš dobrou pověst uvádí Denise Alvarado v knize The Voodoo 
Hoodoo Spellbook33 talisman loa Marinetty, který by měl poskytovat ochranu 

 

Namísto vévé loa Marinette můžete použít zpodobení sovy. 

 
32 Dan znamená za, Marinette je tedy loa, které se nachází ještě za duchy Petro. 
33 Alvarado, Denise: The Voodoo Hoodoo Spellbook. Red Wheel/Weiser, 2011. 
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před nemocemi. Je zde pravděpodobná souvislost mezi pověstnou houževnatos- 
tí a rychlým hojením ran vlkodlaků. 

Její barvou je rudá. Je ztotožňována s Janou z Arku, jindy s Animou Solou.  

Předměty, místa a obětiny pro Marinettu 

Marinette má ve znaku houkající sovu, ale pro její spojitost s vlkodlaky může 
být použita i vlčice. Má ráda zejména lesy a opuštěná místa. Jako obětiny jsou 
jí nabízena živá kuřata, kozy, prasnice a silný alkohol. Nikdo je nesmí pozřít, 
všechny se musejí spálit. Jindy si Marinette svou obětinu ukradne a odběhne 
s ní na opuštěné místo, kde ji roztrhá a pozře. 

Meditace 

Připravte si místnost pro meditaci. Požádejte Papa Legbu, aby vám otevřel 
brány. Místo svící zapalte ve vhodné nádobě malý oheň, do něhož přidejte sůl 
a petrolej. Jako obětinu si připravte rum. Namísto vévé Marinetty můžete použít 
obrázek nebo sošku sovy. Jestliže máte doma buben, můžete bubnovat nebo po- 
užít vhodnou nahrávku bubnů. Vhodná doba je od půlnoci do třetí hodiny ranní. 

 

Vévé Marinette. 
 

Zhluboka dýchejte a soustřeďte se na pohyb plamenů a na zvuk bubnů. Skrze 
plameny promlouvejte k Marinettě, říkejte jí, proč ji voláte a že se s ní chcete 
setkat. Nabídněte jí obětinu a vylijte rum do plamenů. Dál se do nich upřeně 
dívejte a očekávejte vizi nebo znamení. Můžete si pomoci nerytmickým dýchá- 
ním. Počkejte, až oheň dohoří. 
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Marinette. 
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Bossou 

Bossou je obvykle zobrazován jako býk se třemi rohy. Je jedním z velmi 
silných a mocných loa. Řadí se k loa Rada, kde je uctíván pod jménem Kadja 
Bossou, i k loa Petro, kde jej nazývají Djobolo Bossou. Djobolo je nejspíše 
jméno odvozené od slova diabolo, tedy ďábel, s nímž je Bossou pravděpodobně 
ztotožňován kvůli rohům. 

Jeho přesný původ není zcela jasný, přesněji řečeno, existuje o něm více růz- 
ných teorií. Každopádně je jisté, že kult posvátného býka byl rozšířený v mnoha 
zemích po celém světě. Můžeme zmínit Egypt, Babylónii nebo známý řecký 
mýtus o Mínotaurovi v labyrintu. Býčí kult existoval i v Africe. 

Vypráví se, že původně nebyl Bossou v Africe bohem nebo duchem, ale krá- 
lem jménem Dossou Agadja. Vládl asi od roku 1708 až do roku 1732. Známým 
a uctívaným se stal proto, že se mu narodilo postižené dítě, které z příkazu 
krále začalo být uctíváno, místo aby bylo usmrceno. V jedné verzi příběhu 
mělo toto dítě šest očí, v jiné výrůstky na hlavě podobné rohům. Každopádně 
tímto krokem král Agadja založil kult tohosu, královských postižených dětí. 
Podle jiných byl sám Agadja jedním z tohosu, nebo ke zplození tohosu dochá- 
zelo, když se za jeho vlády lidé pářili s kozami. Další říkají, že Bossou pochází 
z Konga. 

Bossou v podobě býka je silně spjat se sexuální energií. Na Haiti prý Bossou 
střeží vstup do bájného světa Ginen umístěného pod vodní hladinou. Jméno 
Ginen používali otroci pro svůj domov, Afriku a brzy v jejich příbězích začala 
představa návratu domů splývat s představou ráje. 

Bossou je pro svou spojitost s postiženými spjat také s africkým Orišalou, 
který zodpovídá právě za postižené a zmrzačené lidi, také za albíny, slepce, 
děti narozené s deformacemi apod. Jeho méně známou dovedností je věštění. 

Bossou se umí nepříčetně rozzuřit stejně jako býk, ale svým stoupencům 
ukazuje častěji svou laskavou a klidnou tvář. Může jim dopomoci k větší životní 
stabilitě a jistotě. Lidé, které Bossou posedne, se mohou chovat klidně, anebo 
také rozzuřeně pobíhat okolo, vrážet hlavou do tvrdých předmětů či polykat 
oheň. 

Jeho barvou je červená. Z křesťanských světců je ztotožňován se svatým 
Karlem Boromejským, jehož svátek církev slaví 4. listopadu. Někdy je ztotož- 
ňován s Buddhou, protože jsou oba velcí a laskaví. Jindy je synkretizován s Je- 
žíšem, a to díky Ježíšovým četným vyobrazením se svatozáří tvořenou třemi 
paprsky, které vyznavači vúdú považují za rohy. 

Předměty, místa a obětiny pro Bossoua 

Na Bossouův oltář můžete postavit sošky nebo obrazy s býčím motivem či 
se svatým Karlem Boromejským. Pokud jde o svíce, šátky nebo krabičky za- 
svěcené Bossouovi, používejte červenou barvu. 

Bossou nemá přímo vyhrazená místa, ví se však, že své věrné chrání při 
nočních putováních. 

Bossou má rád rum nebo whisky a dobré jídlo. Obzvláště ocení pečené hově- 
zí maso nebo přímo dobrý steak z pravé svíčkové, ale spokojí se i s méně honos- 
nými pokrmy. Má rád kořeněná a červená jídla, nejlépe grilovaná. Zajímavou 
obětinou pro Bossoua v jeho souvislosti se sexualitou mohou být býčí varlata, 
jejichž následná konzumace pomůže získat trochu Bossouovy síly. 
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Bossou 
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Meditace 

Před meditací si připravte místnost, v níž ji chcete provádět. Zapalte červené 
svíčky a na kus stejně barevné látky nakreslete nebo vyšijte Bossouovo vévé. 
Jako obětinu si připravte sklenici rumu nebo whisky. Meditovat můžete kdy- 
koliv za světla i v noci, je vhodné, abyste se v danou chvíli cítili silní – bude se 
vám tak s Bossouem lépe navazovat kontakt. 

Několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte. Požádejte Papa Legbu  
o pomoc a otevření bran. Upřeně se dívejte na Bossouovo vévé a imaginujte, 
že s každým nádechem do sebe přijímáte Bossouovu sílu v podobě červené 
barvy. Představujte si, že se vám tato energie ukládá v těle v místě první (ko- 
řenové) a částečně i druhé (sakrální) čakry (tedy v oblasti pohlavních orgánů 
a ledvin). Pokračujte v tom, dokud nebudete mít intenzivní pocit síly, tepla 
nebo přímo Bossouovy přítomnosti. Pak v duchu nebo nahlas promluvte k Bos- 
souovi, vzdejte mu úctu a nabídněte mu obětinu. Pokud chcete, můžete zkusit 
s Bossouem dále komunikovat. Po 24 hodinách od ukončení meditace můžete 
Bossouovu obětinu vypít a přijmout tak do sebe jeho klid i sílu. 

 

Bossouovo vévé. 

 
Ghede a kult předků 

Předkové a duchové mrtvých jsou pro všechny odnože vúdú zcela zásadní. 
Můžeme dokonce říci, že není vúdú bez předků. Předkové jsou všichni zemřelí 
pokrevní příbuzní člověka, ale také existují duchovní předkové, tedy osoby, 
které člověka v životě inspirují a ovlivňují tak jeho život. Ghede jsou duchové 
mrtvých. Ne každý zemřelý se stane duchem Ghede, avšak mnoho zemřelých 
je něčími předky. 
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Pokud jde o původ Ghede, jedna skupina antropologů i Haiťanů zastává 
názor, že pocházejí z jistých afrických kmenů (konkrétně je zmiňován kmen 
Ghede-vi), druhá skupina naopak tvrdí, že haitské vodou tento kult přejalo 
od původních obyvatel Haiti Taínů. 

Uctívání duchů Ghede na Haiti má úzkou spojitost se starými kulty předků, 
známými i v jiných kulturách. Mrtví rodinní příslušníci jsou v těchto kultech 
velice váženi, přinášejí se jim dary a projevy úcty. Oni na oplátku bdí nad ro- 
dinou a před vážnými rozhodnutími je jejich živí příbuzní mohou žádat o rady. 
Do rodiny duchů Ghede spadají všichni mrtví – duše známých i neznámých 
lidí, vaši vlastní předkové a přátelé. K takzvaným duchovním předkům jsou 
často přiřazováni i všichni lidé, kteří vás ve vašem životě inspirovali nebo 
ovlivnili. Na oltáři předků tedy můžete mít fotku babičky, obecnější symbol 
dalších mrtvých předků, například lebku, a portrét nebo knihu vašeho oblíbe- 
ného mrtvého spisovatele, jehož si vážíte a chcete jej takto uctít. Duchy předků 
můžete žádat o rady ohledně závažných životních rozhodnutí nebo o požehnání 
při takovýchto krocích – vhodné je o požehnání požádat například při plánová- 
ní svatby nebo při narození dítěte žádat o jeho ochranu. Předkové také mohou 
pomoci i při banálnějších záležitostech, například při sestavování rodokmenu, 
které pak může jít výrazně lépe. 

Existují dvě pomyslné kategorie, které by se i přes vzájemnou blízkost nemě- 
ly míchat dohromady. První jsou zemřelí předkové, které má každá rodina. Dá 
se říci, že základní práce s těmito duchy nijak nevybočuje z běžných zvyklostí 
dodržovaných i u nás.34 Popis předků dobře vystihuje následující citace: 

„Buď silný a vnímavý. Žij naplno a pij zhluboka. Naše jména znějí uvnitř 
tvé hlavy. Sytíme se tvými rty. Kráčíme tvýma nohama. Byli jsme vším, čím jsi 
ty, a staneme se vším, čím budeš. Tvář za tváří, jméno za jménem utváříme tvé 
činy. Hluboko uvnitř země pod vodami, naše nohy kráčí po tvé cestě. Jsme číše, 
která určuje tvou velikost. Náš počet může být obrovský anebo malý … vybírej 
si dobře. Naším uctíváním uctíváš sám sebe. Velebením našich jmen velebíš 

své vlastní jméno.“35
 

Druhým typem a jakousi vyšší kategorií jsou duchové Ghede, kteří jsou moc- 
nější než obyčejní zesnulí. Existují řadoví Ghede, ale existují i Baroni a Brigitty, 
o nichž se podrobněji zmíním dále. Zvláštním případem a současně i spojova- 
cím článkem mezi oběma skupinami jsou pak zbožštělí zemřelí. Ve vúdú je 
hranice mezi zemřelým člověkem a zbožštělým duchem tenká a za zásluhy nebo 

za zvláštních okolností se zemřelý člověk stává božstvem.36 Toto povýšení je 
však podmíněno často nákladnými rituály, které musí rodina vykonat. 

34 Může vypadat jako pouhé zapálení svíčky na hřbitově či u fotografie zemřelého na 
významné svátky a výročí (úmrtí, narození, zvláštní dny). Jestliže stojíme o těsnější 
kontakt, můžeme jako obětinu přinést oblíbené jídlo, tabák či jiné věci, ke kterým měl 
zemřelý vztah. 

35 Martinié, Louis, Glassman, Sallie Ann: The New Orleans Voodoo Tarot. Destiny 
Books, 1992. 

36 Zde může být příkladem Ogou Makandal, ačkoli se nejedná o Ghede. Makandal byl 
houngan, který vedl vzpouru otroků. Po smrti byl prohlášen za loa s přídomkem slav- 
ného válečníka a kováře Ogoua. 
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Po smrti člena rodiny je nejprve třeba jeho duši prakticky odehnat do záhrobí 
a ochránit před ní živé, k čemuž se používají náležité rituály. Činí se tak proto, 
aby se duše zemřelého neupnula například k některému pozůstalému a nevy- 
sávala mu energii. Takové věci se často dějí v případě zemřelých násilnou či 
předčasnou smrtí, ale někdy k nim dochází i v případě přirozené smrti, pokud 
duše zesnulého nemůže z nějakého důvodu nalézt klid. Na Haiti se takovýmto 
duším říká zlovolní mrtví – baka či tebo. 

Haiťané věří, že jejich pohřební rituály pomáhají tyto mrtvé upokojit. Avšak 
čekají ještě deset let, než svého mrtvého zařadí do kultu předků. Před uplynutím 
této doby za zemřelého maximálně zapalují svíčky a přinášejí mu drobné obě- 
tiny, ale o nic jej nežádají. Oněch deset let je čas, kdy duše zemřelého prochází 
procesem rozkladu a dalším vývojem. Z drobných obětin od svých blízkých pak 
bere sílu právě k tomuto vývoji. Můžeme zde nalézt podobnost s křesťanstvím, 
kde duše po smrti procházejí očistcem a zbavují se starých hříchů, aby mohly 
vkročit do ráje. 

Přesnější popis toho, co prožívá duše po smrti, nalezneme u Reginalda Cro- 
sleyho37. Zmiňuje dahomejskou tradici, kde duše nejprve putuje k řece Azilé, 
kde musí dát převozníkovi stříbro, aby ji převezl. Poté putuje k řece Gudu, kde 
opět platí převozníkovi, ale tentokrát tabákem. Po překonání řek musí duše 
vyšplhat na vrchol hory, kde jako poplatek odevzdává svou bederní roušku. 
Za touto horou se nachází další hora jménem Selu, kde duše zemřelého čeká 
zhruba tři roky na to, až její příbuzní vykonají náležité obřady, aby mohla v po- 
smrtném životě postupovat dál do příbytku předků. Pokud rodina na tyto obřa- 
dy nemá peníze nebo nejsou vykonány z jiného důvodu, stává se z mrtvého obá- 
vaný baka. Analogie s převozníkem Charónem je zde tak patrná, že není třeba ji 
dále rozvádět. 

Pokud jsou zmíněné obřady náležitě vykonány, smí duše vstoupit k ostatním 
předkům. Na rozdíl od křesťanství ve vúdú nezáleží na tom, jaký život zesnulý 
vedl, peklo zde neexistuje. Z výše uvedeného je patrné, že záleží výhradně 
na příbuzných zemřelého, a to jak na živých, tak i na mrtvých. Žijící pozůstalí 
mají přinášet již řečené drobné obětiny, aby měla duše sílu k vlastní transfor- 
maci a následně vykonat důležité posmrtné obřady. Ani poté však není dojití 
klidu pro zemřelého zaručeno, protože sami zemřelí předkové si určí, zda du- 
cha přijmou mezi sebe a stane se tak uctívaným zemřelým čerpajícím energii 

z obřadů na počest mrtvých, anebo zda jej ze svého středu vyloučí či zapudí.38 

Duchy Ghede uctívají na Haiti vyznavači vodou i křesťané, jedním z jejich 
hlavních znaků je kříž. Jsou spojováni se sexualitou39 a zároveň i s plodností. 

 

37 Crosley, Reginald: Voodoo – kvantový skok za hranice běžné reality. Fontána 2010. 
38 Podle čeho předkové posuzují, zda mrtvého přijmou či ne, pravděpodobně závisí na 

vlastní povaze předků a historii daného rodu. Svou podstatou se však dá toto posuzová- 
ní zemřelého přirovnat k vážení srdce v Egyptě – o protiváze však rozhoduje zmíněná 
povaha předků a snad i příslušnost k různým kultům. 

39 O blízkém vztahu mezi smrtí a sexem bylo napsáno několik knih. Jako první s myš- 
lenkou na pud smrti (a destruktivity) a pud života (a sexuality) přišel Sigmund Freud. 
(Viz poznámka pod čarou č. 7 v úvodu knihy.) 
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Je možné je žádat i o pomoc s hledáním sexuálních partnerů, o rady ohled- 
ně početí, ale i o uzdravení dětí, k nimž mají Ghede obzvláště dobrý vztah. 
V kubánském kultu lucumí dokonce Ghede pomáhají zemřelým s opětovnou 
reinkarnací. 

Některá loa, zejména duchové světlejší povahy ze skupiny Rada, se Ghede 
straní a špatně snášejí jejich přítomnost na svých obřadech a nedoporučuje se 
ani umisťovat jejich předměty na oltáři poblíž předmětů Ghede. Jsou to napří- 
klad citlivá Ezili Freda, čistý Damballah či vládkyně vod La Sirene. Naopak 
jiná loa jsou s Ghede nějakým způsobem spřízněna a jejich přítomnost jim ne- 
vadí. Jde například o Zaku nebo o Simbiho. Oba pravděpodobně mají částečně 
indiánský původ podobně jako Ghede a jsou jakýmisi vzdálenými příbuznými 
a udržují s Ghede jisté vazby. 

Ghede jakožto duchové  smrti jsou  jakýmisi  strážci  posmrtného  života 
a dobře si uvědomují, že všichni živí se k nim jednoho dne přidají. Z tohoto 
důvodu milují humor a nejvíce si libují v nejrůznějších oplzlých nebo dvojznač- 
ných vtipech. Kromě mluvení o sexu milují také jídlo, tabák i alkohol. 

Duchové Ghede také obzvláště rádi tančí. Jejich oblíbeným tancem je banda, 
tanec, při kterém výrazně pohybují boky a napodobují tak kopulační pohyby. 
Když někoho Ghede posednou, dotyčná osoba často nejdříve ztuhne, jako by 
byla mrtvá. Na Haiti je jí pak tradičně oblečen černý pohřební plášť nebo 
rubáš do rakve, je jí nasazen černý klobouk a někdy i tmavé brýle. U těchto brýlí 
si někdy samotní Ghede vyrazí pravé sklíčko. Údajně to dělají proto, aby dali 
najevo, že vidí zároveň do říše živých i mrtvých. Někteří k tomu záhy doplňují, 
že to dělají hlavně proto, aby mohli jedním okem hlídat své jídlo před zloději. 
Posednutá osoba dále dostane ještě vatové vycpávky do uší a do nosu, aby byla 
připravená jako skutečný zesnulý k poslednímu odpočinku. Potom se mrtvý 
často probere, začne hodovat, kouřit a říkat sprosté vtipy nebo tančit bandu. 

Pro svůj smysl pro humor a umění bavit sebe i celou společnost jsou Ghe- 
de na Haiti oblíbená loa. Na Haiti se vypráví poměrně známá historka o jed- 
nom z místních diktátorů, který se snažil zakazovat vesničanům praktikování 
vodou. Během oslavy na počest Ghede tito duchové posedli neobvykle velké 
množství lidí a následně tento dav začal pochodovat k paláci, před kterým se 
zastavil a požadoval tradiční obětinu jídla a pití pro mrtvé tak dlouho, dokud 
zděšený prezident nepřikázal služebnictvu, aby jim jídlo vydalo. Následně Ghe- 
de spokojeně odešli. 

Ghede jsou mimo kategorie dobrých nebo zlých duchů. Představují smrt, 
která je pro všechny nevyhnutelná. I přes své neustálé oplzlé žertování odpoví- 
dají na vážné otázky vážnými a hlubokými odpověďmi. Smrt ani Ghede nejsou 
krutí, spíše jako by se svými průpovídkami snažili naučit lidi přikládat své 
osobě menší důležitost a brát věci s větším nadhledem. 

Ghede mohou pomáhat také vážně nemocným a jejich blízkým. Je pocho- 
pitelné, že není v jejich moci uzdravit každého, ale mohou překvapivě citlivě 
pomoci smířit se i s úmrtím blízké osoby a přijmout smrt takovou, jaká je. 

Se svým silným vztahem k sexualitě jsou Ghede také mimořádně upřímní, 
což může být někdy i nepříjemné. Ghede milují sex a obzvláště rádi si utahují 
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Ilustrační fotografie oltáře zasvěceného předkům. 

z lidí, kteří mají s přijímáním své sexuality nějaký problém a chovají se díky 
tomu příliš prudérně. Často takové lidi posedají a předvádějí se pak daleko více 
než obvykle. Jindy k nim začnou hovořit a vytýkat jim věci z jejich osobního 
života nebo odhalovat jejich skryté sexuální touhy. Také se baví lidským před- 
stíráním ve vztazích, zvláště pokud se někdo snaží zakrýt citové nebo sexuální 
motivy svého jednání něčím „údajně ušlechtilejším“. 

Ghede obvykle přicházejí až na konci obřadů, po uctění všech ostatních 
loa, ale mohou se objevit i dříve. Mají rádi černou a fialovou barvu. Ghede 
mají strach z ohně. Jejich dnem je sobota, hlavní svátek se pak slaví 2. 
listopadu na Dušičky. 

Kenaz Filan do knihy Haitské voodoo40 zařadil podkapitolu o práci s ob- 
tížnými předky, o níž se zde zmiňuji, protože ji považuji za poměrně důležitou. 
Obtížní předkové jsou takoví, u nichž mají lidé problém si jich vážit a chovat 
je v úctě. Může to být zesnulý blízký příbuzný, který někoho v rodině fyzicky 
nebo psychicky týral či zneužíval apod. V takovém případě Kenaz Filan dopo- 
ručuje zapálit za ně bílou svíci a s přáním všeho nejlepšího jim dát najevo, že 
s nimi spolu s ostatními předky pracovat nechcete. Další možností je zapálit 
jim svíci a otevřeně jim říct, proč se na ně stále zlobíte a že s nimi dále nechcete 
pracovat. Takovýto symbolický akt se může zdát zbytečný, ale domnívám se, 
že jde o užitečnou záležitost. Pro podrobnější informace doporučuji přečíst 
příslušnou kapitolu v knize Haitské voodoo. 

 

40 Filan, Kenaz: Haitské voodoo. Fontána, Olomouc 2008. 
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Předměty, místa a obětiny pro Ghede a předky 

Kříže, hroby, rýče, lebky a kostěné motivy. Dále pak tmavé brýle s jedním 
vyraženým sklem, pohřebnický plášť, černý klobouk, obyčejná vycházková 
hůl. Většině Ghede můžete darovat o něco obyčejnější předměty než Baronům 
a Brigittám. Na oltář duchů Ghede můžete použít například sádrovou lebku, 
fialový ubrus a černou svíčku. 

Přirozeným místem pro Ghede je samozřejmě hřbitov, ale někdy navštěvují 
i kostely. Dalšími místy spojenými s Ghede jsou pohřební ústavy, márnice nebo 
pitevny. 

Ghede mají rádi tabák a cigarety, občas prý kouří i dvě najednou. Ghede 
milují víceméně jakékoliv jídlo, především tučné, chutné a nezdravé. Na Haiti 
mají rádi slanečky, pálivé papričky, grilovanou kukuřici a banány a jsou známí 
kradením jídla a schováváním si ho (zahrabáváním) na později. Pijí colu nebo 
rum s chili papričkami, který si na začátku posedlosti vtírají do očí a na geni- 
tálie. Mají rádi také černé kozy a kuřata, jež jsou jim přinášeny jako obětiny. 
Rádi přijmou také staré obnošené šaty (někteří autoři uvádějí, že čím starší  
a roztrhanější oblečení bude, tím budou Ghede šťastnější). Ghede ocení i bílý 
pudr, aby jejich tvář vypadala mrtvolně bledá. Můžete Ghede také nabídnout 
pu-erh, což je čaj proslulý svou zemitostí. 

V případě, že zvažujete, jaké předměty, místa nebo obětiny zvolit pro vaše 
vlastní předky, vycházejte vždy z toho, co měl dotyčný člověk rád. Pokud chcete 
mít na oltáři předků pradědečka, o kterém víte, že měl rád krupicovou kaši, 
hudbu a pracoval na statku, je vhodné se podle toho zařídit. Jde o vás a vaše 
vlastní předky, řiďte se proto instinktem, a pokud máte možnost, poptejte se 
starších členů rodiny. 

Meditace 

Tato meditace je mírně odlišná od meditací uvedených v kapitole o loa. Pro- 
vedení je na první pohled podobné, ale setkáváte se tu s rozdílnými kvalitami. 
Ghede nejsou jen neosobní duchové smrti, jsou to i vaši vlastní předkové a lidé, 
které jste možná milovali. Podle toho je vhodné k této meditaci přistupovat. 
Můžete ji provést, pokud se chcete s duchy Ghede blíže seznámit, ale i pokud 
vám někdo blízký zemřel a potřebujete se vyrovnat s jeho smrtí. Vzdáním úcty 
Ghede a předkům neuctíváte smrt v nějakém zvrhlém smyslu, ale blíže ji pozná- 
váte, snažíte se o její integraci a smíření se se smrtelností sebe sama i ostatních. 

Pokud se na tuto meditaci z jakéhokoliv důvodu zatím necítíte, neprovádějte 
ji. Některé věci chtějí svůj čas. Jestliže se vám nebude dařit navázat kontakt 
s duchy Ghede, jděte se projít na hřbitov a před branou (nebo na svém rodinném 
hrobě či na jiném místě, které vás nějakým způsobem oslovuje) nechejte malý 
dárek. Může to být tabák (vždy v cigaretě nebo s přiloženou dýmkou), doutníky, 
drobné mince, čokoláda apod. 

Vhodně upravte místnost, kde chcete meditaci provádět. Můžete vytvořit 
jednoduchý oltář, který po skončení meditace opět uklidíte. Použijte na něj 
černý nebo fialový šátek, rovněž můžete použít šátek s motivem lebek apod. 
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Položte na šátek kříž, dřevěnou krabičku symbolizující rakev nebo lebku; lze 
použít cokoliv, co máte doma a zdá se vám vhodné. Zapalte svíčky, můžete po- 
užít černé či fialové a jednu bílou svíčku. Vévé duchů Ghede můžete nakreslit 
na fialový papír stříbrnou tužkou. Jako obětinu můžete použít třtinový rum, 
cigarety nebo šňupací tabák. Meditaci provádějte spíše za soumraku či v noci 
nebo když je přes den zataženo a pochmurno. 

Uvolněte se a několikrát se zhluboka a pomalu nadechněte. Poproste Legbu, 
aby vám pomohl a otevřel vám brány. Pozorujte hořící svíce a snažte se uklidnit 
své myšlenky. Rozjímejte o svých zesnulých předcích, o těch, které jste znali, 
i o těch, které jste neznali. Přemýšlejte o tom, jací byli a jakým způsobem ovliv- 
nili váš život, případně zda jej stále ovlivňují. Během tohoto přemítání byste 
měli cítit úctu a pocit posvátna. Ukloňte se oltáři Ghede a vzdejte úctu svým 
předkům. Pokud cítíte, že chcete svým předkům něco říci, řekněte to. Nyní 
upřete zrak na vévé a v mysli hovořte ke Ghede. Říkejte jim, že se s nimi chcete 

 

Dva účastníci rituálu posednutí duchy Ghede. 
(Fotografie z filmu Divine Horsemen: The Living Gods of Haiti.) 

 

blíže seznámit, že potřebujete jejich radu či pomoc apod. Řekněte jim, že při- 
nášíte dárek, a nabídněte jim obětinu. Nyní s duchy můžete zkusit rozmlouvat. 
Po skončení rozhovoru uhaste svíčky a ponechejte zapálenou pouze jednu bílou 
svíci. Znovu se ukloňte na znamení úcty a řekněte duchům, že děkujete za roz- 
hovor a loučíte se s nimi. Po nějakém čase se vám mohou začít zdát o Ghede 
sny nebo najednou zjistíte, že se už lépe vyrovnáváte se smrtí někoho blízkého. 
Po 24 hodinách od ukončení meditace můžete vypít obětní nápoj a přijmout tak 

do sebe sílu svých předků.41
 

Existují různé druhy Ghede. Reginald Crosley uvádí například Ghede-bra- 
ve, Ghede-double, Ghede-fatras, Ghede-nibo, Ghede-tipété, Ghede-z-araigné 
neboli pavoučí Ghede a Ghede-ti-wawa. 

 

41 Přijetí síly předků touto formou může být i ochranným rituálem, protože vaši předkové 
se vás vždy budou snažit chránit a pomáhat vám. 
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Baron Samedi 

Baron Samedi stojí výše než obyčejní duchové Ghede. Spolu se svou chotí 
Maman Brigittou jsou označováni jako pán a paní hřbitova nebo jako vládci 
hřbitova. Vládnou i nad ostatními duchy Ghede. Mluví nosovým hlasem stejně 
jako Ghede, chodí oblečený jako gentleman ve fraku a cylindru s vycházkovou 
hůlkou. 

Lidé na Haiti věří, že první muž a první žena pohřbení na novém pohře- 
bišti se stávají jeho patrony – Baronem a Brigittou, pánem a paní hřbitova.42 

Každý Baron a každá Maman Brigitte budou mít některé z obecnějších znaků 
na všech hřbitovech stejné, avšak zároveň budou na každém místě pohřbeny 
jiné osobnosti s jedinečnou povahou a vlastnostmi. Proto během práce s mrt- 
vými musíme mít na paměti, že i když jsou si všechny hřbitovy do velké míry 
podobné, jejich duchové a Baron s Brigittou budou vždy mírně odlišní a mohou 
mít i jiné požadavky. 

Baroni jsou všeobecně vážnější a jaksi vznešenější než duchové Ghede. Ba- 
roni představují pro Ghede autoritu, kterou vždy uposlechnou, jestliže jim něco 
přikážou. Baron Samedi na hřbitovech střeží klid zesnulých, a proto je pravi- 
dlem, že každý, kdo chce vejít do kontaktu s některým z mrtvých, musí nejprve 
požádat Barona Samediho o jeho svolení a pomoc. V tomto aspektu se Baron 
Samedi podobá Legbovi – Baron Samedi ovládá vstup do říše mrtvých a pří- 
stup ke všem záležitostem posmrtného života, stejně jako Legba otevírá brány 
mezi pozemským a duchovním světem. Jakožto pán smrti může Baron Samedi 
také vyléčit jakoukoliv nemoc či zranění a darovat tak člověku život. Stejně tak 
se říká, že nikdo nezemře, pokud mu Baron Samedi odmítne vykopat hrob. 

Baronu Samedimu a Maman Brigitte jsou na haitských hřbitovech tradičně 
přinášeny obětiny. Výměnou za vhodný dar mohou pomoci zahnat zlovolné 
přízraky nebo si odvést bloudící duše z okolí člověka. Dary a obětiny jim ale 
přinášejí i bokorové neboli černí kouzelníci. Ti mohou Barona například prosit, 
aby na jejich nepřátele seslal některého z neklidných a zlovolných mrtvých, 
který je bude sužovat. 

Kromě toho je Baronu Samedimu často také připisována moc proměňovat 

lidi ve zvířata43, moc nad bájnými oživlými mrtvými zombie a nad procesem 
jejich magického vytváření, nad dušemi lidí, kteří zemřeli následkem kletby, 
a nad všemi smrtícími kouzly a většinou druhů černé magie. Pokud bokorovu 
smrtící kletbu nepožehná sám Baron Samedi, bude mít jen malou účinnost. 

Naopak lze Barona Samediho žádat také o zrušení zlých kleteb, ale ať už 
chcete kletbu zrušit nebo vyslat, Baron za to bude vždy něco chtít. 

 

42 Nabízí se srovnání s východní Evropou, kde se naopak traduje, že prvnímu pohřbené- 
mu na novém hřbitově zemřou i všichni příbuzní, aby mu dělali společnost. 

43 Domnívám se, že Baron Samedi nevládne lykantropii jako takové. Spíše pomáhá k pře- 
měně osob ve zvířata používaná při obětinách vodou. Traduje se, že při rituálech vy- 
žadujících lidskou oběť je magicky vyjmuta duše člověka z jeho těla a zaměněna s duší 
zvířete. Asi nemusím podotýkat, že rituál je potom legální a z magického hlediska vel- 
mi zajímavý. Podrobněji v kapitole Temné stránky vodou. 
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Baron Samedi, pán hřbitova. 
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Předměty, místa a obětiny pro Barona Samediho 

Obecně řečeno platí, že Baronům je vhodné nabízet o něco vybranější před- 
měty i obětiny než většině duchů Ghede. Barona Samediho potěší vycházková 
hůl, cylindr, tmavé oblečení – nejlépe frak a bílý pudr, aby měl bledou tvář. 
Podobně jako duchové Ghede ocení i Baroni tmavé brýle s jedním vyraženým 
sklíčkem. Dalšími oblíbenými znaky většiny Baronů jsou zednářské symboly 
a insignie. Pokud chcete mít na oltáři Ghede i Barona Samediho, uděláte nej- 
lépe, když si pořídíte sošku či figurku postavy v černém s cylindrem na hlavě, 
postačí i samotný cylindr posazený například na sádrovou lebku. Můžete Ba- 
rona Samediho i nakreslit. 

Baron Samedi často sídlí v nejstarší dochované části hřbitova, kam mu také 
můžete nosit dary či obětiny. Dalším s ním spojeným místem jsou hřbitovní 
brány, jelikož střeží vstup do říše mrtvých. 

Vhodné obětiny pro Barona Samediho jsou kvalitní cigarety nebo doutníky. 
Podobně jako Ghede má Baron rád rum, ale někteří Baroni nepohrdnou ani 
sklenkou dobrého koňaku, kávou nebo šálkem dobrého pu-erhu. Ocení zajisté 
i nejrůznější druhy jídel, od čokolády, cukrovinek a pečených koláčů přes ma- 
sité pokrmy po extrémně pikantní stravu. 

Meditace 

Tuto meditaci je vhodnější provádět až po absolvování předchozí meditace 
zaměřené na poznání Ghede a smíření se se svými předky, případně se smrtí 
svých blízkých. Není to bezpodmínečně nutné a ani to neznamená, že Baro- 
na nemůžete oslovit, jestliže vám někdo nedávno zemřel, naopak. Ale pokud 
za Baronem Samedim přicházíte se strachem ze smrti nebo z mrtvých, pravdě- 
podobně vás nebude brát příliš vážně – v lepším případě. 

Nejprve připravte místnost, kde chcete meditovat. Příprava bude podobná 
jako u meditace zaměřené na duchy Ghede. Můžete použít černý ubrus, fialové 
či černé svíčky a jednu bílou. Na provizorní oltář přidejte kříž, malou rakev 
nebo lebku. Jako obětinu si připravte sklenku třtinového rumu s pepřem nebo 
zmíněný koňak. Meditujte nejlépe v noci, mezi jedenáctou a třetí hodinou. 

Uvolněte se a dýchejte zhluboka. Požádejte Papa Legbu, aby vám otevřel 
brány. Zavřete oči a představte si, že stojíte před branou na hřbitov. Je jedno, 
jestli půjde o hřbitov u vás ve městě či o imaginární místo. Pozorujte cestu, 
která ke hřbitovu vede, a pomalu po ní kráčejte kupředu. Brána je zavřená. 
Ukloňte se a požádejte Barona Samediho o povolení ke vstupu. Jestliže v tento 
moment necítíte žádný negativní pocit, můžete otevřít bránu a vstoupit. Pro- 
cházejte se po hřbitově, pozorujte náhrobky a hledejte místo, kde sídlí Baron 
Samedi. Možná jej při tom potkáte. Nabídněte mu obětinu a řekněte, proč jste 
za ním přišli. I kdybyste Barona v meditaci neviděli, pravděpodobně vám na- 
slouchá. Pokud se vám Baron ukáže, můžete s ním rozmlouvat. Po skončení 
rozhovoru se opět pokloňte na znamení úcty, poděkujte za Baronovo svolení 
vstoupit na hřbitov a rozlučte se s ním. Nyní odejděte tou samou branou, kterou 
jste přišli. Pomalu otevřete oči, nechejte hořet pouze bílou svíci, ostatní uhaste. 
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Pozorujte její plamen a představte si, jak se hřbitovní brána zavírá. Poděkujte 
i Legbovi a požádejte jej o uzavření bran. Uhaste i bílou svíci. Po 24 hodinách 
od ukončení meditace můžete vypít Baronovu obětinu a přijmout tak do sebe 
jeho energii. 

 

Vévé duchů Ghede a zároveň i Barona Samediho. 

 

Kromě Barona Samediho existují i další Baroni. Nejznámějšími jsou Baron 
La Croix (v haitské kreolštině La Kwa) a Baron Cimetière. Dalším z Baronů 
je například Baron Criminel, divoký a krutý duch lovící a pojídající své oběti. 

Baron La Croix je za každých okolností dokonale kultivovaný,  upravený  
a chová se vybraně. Často používá absurdní humor a připomíná tak lidem, že 
by se měli těšit ze života, jak nejlépe dovedou, protože vše jednou končí. Vy- 
znavači vúdú jej často žádají, aby jim pomohl zvládnout veliké životné změny, 
ale také žádají o lepší sexuální nebo partnerský život nebo o obyčejné štěstí. 

 

Vévé Barona La Croix. 
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Baron Cimetière je známý jako strážce hřbitova. Společně s Kalfouem a loa 
Grand Bois44 jsou známou trojicí mocných mágů představujících cestu živo- 
tem. Grand Bois zastupuje zemi, po níž kráčíme, a temné lesy, ve kterých se 
můžeme ztratit. Kalfou představuje životní křižovatky a různé cesty, po nichž 
se můžeme rozhodnout kráčet, a Baron Cimetière představuje konec naší cesty. 

 
Brigitte 

Brigitte je manželkou Barona Samediho a paní hřbitova. Je známá také jako 
Maman Brigitte, Brigitte, Manman, Manman Brigit či Manman Brijit. Brigitte 
je většinou popisována jako vysoká a hubená žena s topornou chůzí. Na obřa- 
dech se neobjevuje příliš často. Ovšem když tak učiní, umí být prudká a velice 
vulgární, pokud se jí něco nelíbí, ale ve své podstatě není zlomyslná. 

Je o ní známo, že je spravedlivá a moudrá soudkyně, a lidé za ní často chodí 
na hřbitov, přinášejí drobné obětiny a žádají o spravedlivé rozsouzení v nej- 
různějších záležitostech. Uděluje i rady týkající se důležitých životních změn. 
Také ochraňuje náhrobky na hřbitovech, pokud jsou označeny křížem. Někdy 
je označována za patronku prostitutek. 

Na Haiti lidé věří, že první žena pohřbená na nově vybudovaném hřbitově 
se stává jeho Brigittou. Brigitty patří k velice mocným loa, protože stejně jako 
Baron Samedi vládnou ostatním Ghede. Brigittu je možné žádat i o peníze nebo 
o ochranu či uzdravení dětí nebo o pomoc s početím. Náleží jí okamžiky, kdy 
se jedinec nachází na hranici mezi životem a smrtí, a má moc takového člověka 
navrátit zpátky do života. Patří k duchům, kteří jednají rychle. 

Jako jedna z velice málo loa se svým vzhledem podobá spíše bělošce, má 
světlou pleť a zelené oči. Tuto podobu má pravděpodobně kvůli svému původu, 
který objasňuje pověst vyprávěná v kubánském kultu santería o paní moře 
Jemandža (na Haiti známé jako La Sirene) a paní hřbitovů Ojá. 

Podle pověstí byla první paní hřbitova Jemandža a Ojá paní všech moří. Je- 
mandža neměla hřbitov ráda, a tak chytře přesvědčila Ojá, aby si vyměnily své 
role. Popsala Ojá hřbitov jako úžasné a zábavné místo a Ojá, protože do té doby 
hřbitov nikdy nespatřila ani o něm neslyšela, nadšeně souhlasila. Když k výmě- 
ně došlo, Jemandža, nová paní všech moří, se spokojeně smála Ojá, která už ze 
hřbitova nemohla odejít. Od té doby se tato dvě loa nenávidí, a i když se obě na 
Kubě a na Haiti jmenují jinak a mají trochu jiné vlastnosti, jejich uctívači je v 
žádné z těchto zemí nevolají společně a nikdy neumisťují jejich předměty na 
jeden oltář. Kdyby tak učinili, poštvali by proti sobě nejspíše obě velice mocná 
loa. 

Jejím zvířetem je černý kohout, který je jí na Haiti často obětován. Může se 
ale zjevit v různých podobách. Například jeden můj známý ji vídá na hřbitově 
v podobě bílé kočky trpící prašivinou, která za ním přijde téměř pokaždé, když 
nese na hřbitov drobnou obětinu pro Barona Samediho a pro Brigittu. 

 

44 Grand Bois nebo také Gran Bwa je loa lesů a stromů. Je známý přípravou léčivých lek- 
tvarů z bylin, ale umí také připravovat strašlivé jedy. Údajně učí bokory, jak správně 
připravit lektvar k vytvoření zombie. 
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Maman Brigitte, paní hřbitova. 
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Jejím číslem je devítka a je spojována s fialovou, černou, starorůžovou a bí- 
lou až krémovou barvou. Velmi často je ztotožňována s pohanskou bohyní 
Brigit pocházející z Irska a také se svatou Brigitou, jejíž svátek se podle litur- 
gického kalendáře slaví 2. února. 

Předměty, místa a obětiny pro Brigittu 

Na oltář Brigitty můžete použít krajkový ubrus v jejích barvách spolu se 
svícemi, z nichž jedna by měla být bílá. Také na něj můžete umístit sošku svaté 
Brigity nebo její obrázek. Jako její symbol můžete použít také černého kohouta 
či zvíře, v jehož podobě se vám Brigitte zjeví, podobně jako můj známý. 

 

Vévé Maman Brigitty. 

Hlavním sídlem Brigitty je samozřejmě hřbitov, ale někdy navštěvuje i opuš- 
těná místa, taková, na nichž člověk  získává melancholický až teskný pocit,  
a také místa, kde se někdo zabil. 

Maman Brigitte má ráda všelijaké cukrovinky a dorty, nejlépe takové, které 
se dají koupit v obchodech kolem Dušiček. Jako ostatní duchové z rodiny Ghe- 
de pije rum s chilli papričkami nebo pojídá samotné chilli papričky. Kdybyste 
přemýšleli o vhodném poděkování za nějakou zvláštní laskavost, kterou vám 
Maman Brigitte projevila, můžete jí upéct dort a vyzdobit jej náhrobními kame- 
ny z čokolády nebo ze sušenek a kresbami kostlivců z cukrové hmoty. Obětovat 
jí můžete také drobné mince. 

Meditace 

Jelikož je Maman Brigitte stejně mocné loa jako Baron Samedi, je vhodné 
tuto meditaci provádět teprve po meditaci zaměřené na poznání duchů Ghede 
a přijetí svých předků. Tato meditace je podobná meditaci na Barona Samediho, 
který je manželem Brigitty. 

Jako obvykle si nejdříve připravte místo, kde chcete meditovat. Můžete 
připravit provizorní oltář, podobný jako v předchozích popsaných meditacích 
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zaměřených na duchy Ghede. Zapalte na něm fialové či růžové svíce a jednu 
bílou. Brigittino vévé můžete vyšít či nakreslit na hedvábný šátek příslušné 
barvy nebo nakreslit na ruční papír. Jako obětinu si připravte sklenku rumu. 

Uvolněte se a dýchejte zhluboka. Až budete připraveni, požádejte Papa Leg- 
bu o otevření bran. Zadívejte se upřeně na Brigittino vévé a požádejte ji, aby 
s vámi navázala kontakt. Zavřete oči a jako v předchozí meditaci si představte, 
že stojíte před hřbitovní branou. Kráčejte k ní pomalu po cestě, těsně před ní se 
zastavte a myslete na to, že jdete navštívit paní hřbitova Brigittu. Ukloňte se, 
a jestliže neucítíte negativní pocit, můžete branou projít. Nyní se procházejte 
po hřbitově a hledejte místo, kde Brigitte přebývá. Může sídlit na stejném místě, 
kde Baron Samedi, anebo jí může náležet jiná část hřbitova, například urnový 
háj, rozptylová loučka nebo část hřbitova se studnou. Možná za vámi Brigitte 
přijde sama v podobě, jakou si vybere. Nabídněte jí obětinu a řekněte, proč jste 
za ní přišli, a rozmlouvejte s ní. Ačkoli může Brigitte mluvit drsně a vulgárně, 
můžete se jí svěřit i se svým zármutkem nad ztrátou blízkých. Až dokončíte 
svou návštěvu u Maman Brigitty, poděkujte jí a rozlučte se. Pak odejděte ze 
hřbitova cestou, kterou jste přišli. Otevřete oči, uhaste svíce a nechejte hořet 
pouze bílou. Znovu poděkujte Brigittě a poproste Papa Legbu, aby za vámi za- 
vřel brány. Zůstaňte v klidu a pozorujte bílou svíci tak dlouho, jak bude potřeba. 
Pak ji uhaste. Po 24 hodinách od ukončení meditace smíte Brigittinu obětinu 
vypít a přijmout do sebe její sílu a rozhodnost. 

Na Haiti nejsou známá další loa podobná Brigittě, ale v kultu santería 
na Kubě jsou známí celkově tři ženští duchové přebývající na hřbitově. Nedo- 
mnívám se, že lze ztotožňovat kubánské oriše s haitskými loa, protože i přes 
jejich podobnosti jde o jiné duchy s odlišnou povahou a vlastnostmi. Avšak  
v tomto případě považuji za vhodné je krátce zmínit, protože zajímavě doplňují 
povahu Maman Brigitty. 

 

Jiná varianta Brigittina vévé. 

 

V kultu santería na hřbitově sídlí božstva Jewá, Obá a již zmíněná Ojá. Obá 
je velmi osamělá a vážná a přebývá v jezerech. Velmi miluje svého manžela 
Čanga a trpí jeho častými nevěrami s jinými ženami i božstvy. Jednou žádala 
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bohyni lásky Ošún, aby jí poradila, jak zařídit Čangovu věrnost. Ošún však 
byla jednou z Čangových milenek, a tak Obá poradila, aby si uřízla ucho a uva- 
řila z něho manželovi polévku. Obá tak učinila, Čango se to později dozvěděl 
a opustil ji. Obá svými slzami naplnila celé jezero, ve kterém teď přebývá. 
Barvami Obá je růžová a černá. 

Oriša Jewá je dcerou Odúy, který je v santeríi odpovědný za věštění. Jewá 
je známá svou cudností, zakrývá si tvář závojem a nesmí se před ní mluvit hla- 
sitě ani vulgárně. Jewá si velice zakládala na své cudnosti a neposkvrněnosti, 
avšak Čango nemohl snést, že by jej některá žena nechtěla, a tak ji svedl i proti 
její vůli. Potom smutná Jewá odešla z vlastní vůle na hřbitov. Její barvou je 

růžová.45
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 Příběh o Ojá a Jemandže, stejně jako o Obá a Jewá, pochází z knihy Idalie Llorensové: 
Santería (kompletní obraz této náboženské praktiky). Volvox Globator. Praha 2010. 
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O praktikování vúdú 

Aby tato práce nezůstávala pouze teoretickou, podívejme se, jak lze prakti- 
kovat vúdú v podmínkách střední Evropy. Hned na začátku je třeba připustit, 
že provádění původních haitských či afrických rituálů a obřadů je v našem pro- 
středí dosti složité, ne-li téměř nemožné. Nežijeme v odpovídajícím kulturním 
rámci a odmala nám byly vštěpovány diametrálně odlišné hodnoty. Haitské 
vodou je skupinovým náboženstvím, čemuž odpovídá i struktura jeho obřadů 
a chování věřících. Obřady a rituály jsou veřejné a účastní se jich většina obyva- 
tel vesnice. Se soukromými záležitostmi se řadoví věřící obracejí na houngany 
či mamby, příležitostně pak na bokory. 

Naproti tomu si v našich podmínkách lze jenom těžko představit, jak uspořá- 
danou vúdú slavnost či rituál aktivně podpoří polovina čtvrti či vesnice. Rovněž 
u nás neexistují ani zasvěcení kněží či kněžky, kteří by mohli pomáhat a radit 
začínajícím věřícím, udělovat jim iniciace nebo vést rituály. 

Zbývají nám tedy tři možnosti. První možností je říci si, že jelikož není 
možné v našich podmínkách praktikovat autentické vúdú, bude lepší začít se 

zajímat o jiný systém, který by byl pro naše západní myšlení více autentický.46 

Druhou možností je odstěhovat se na Haiti. Třetí možnost spočívá v nalezení 
vlastních cest a způsobů, jimiž lze vúdú praktikovat. 

Aby bylo možné nalézat nové způsoby a objevovat nové cesty, je důležité 
nejprve najít odpovědi na některé z hlavních otázek týkajících se praktikování 
vúdú v našich kulturních a územních podmínkách: 

Může snad praktikovat vodou někdo, kdo nikdy nebyl na Haiti? Někdo, kdo 
není černoch a ani nemá černé předky? Proč si raději nevybrat víru odpovídající 
tradicím a zvykům našich vlastních předků, s nimiž nás spojují pokrevní pouta 
i země, kde žijeme? 

Všechny tyto otázky už většina bělochů se zájmem o vúdú slyšela mnoho- 
krát. Je zcela pochopitelné, logické a správné se takto ptát. V následujícím textu 
se těmto otázkám budeme věnovat podrobněji, konkretizujeme je, zamyslíme 
se nad nimi a pokusíme se na ně odpovědět. 

Jako první bývá nejčastěji zmiňován problém kulturní i územní vzdálenosti 
mezi vzdělaným obyvatelem střední či západní Evropy a obvykle negramotným 
rolníkem žijícím v chudé vesničce na Haiti, který sotva dokáže zabezpečit své 
základní životní potřeby. 

 
46 V takovém případě je otázkou, který systém v dnešní době můžeme považovat záro- 

veň za autentický a použitelný, nemluvě o tom, že bychom k systému, s nímž chceme 
pracovat, měli mít vztah, měl by odpovídat našim životním potřebám a cílům, jinými 
slovy, měl by nám pomáhat realizovat se ve světě. 
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Rozdíly podmíněné kulturní vzdáleností spočívají nejen v materiálním za- 
bezpečení, ale především v uznávaných hodnotách, v náhledu na etiku i v ži- 
votních snech a cílech, o něž lidé usilují. Z toho přirozeně vyplývá i odlišnost 
přání a žádostí směřovaných k duchům a celkový rozdíl v očekávání od nábo- 
ženského systému. 

Navzdory všeobecnému předsvědčení však kulturní vzdálenost nepředsta- 
vuje tak velký problém, jak by se mohlo zdát. Je tomu tak proto, že vúdú vždy 
bylo a stále je založeno především na synkretismu, tedy splývání různorodých 
a často také značně odlišných náboženských a kulturních směrů a představ. 
Africké kořeny se zde od počátku prolínaly se zvyky indiánů i s evropskou 
magií a dnešní vúdú ovlivňuje mnohem více směrů než kdykoli v historii. Jak 

jednoduše napsal Darius James: „Vúdú nevylučuje, vúdú zahrnuje.“47
 

Mnoho lidí zastává názor, že vúdú vlastně nelze dělat „špatně“, a je zcela 
namístě si jeho techniky přizpůsobit vlastním kulturním podmínkám.48 Bez 
tohoto přizpůsobení by bylo experimentování s vúdú v Evropě možné jen těžko. 
I člověk zasvěcený do afrického vodun či haitského vodou je zpravidla nucen si 
v jiných oblastech některé praktiky upravovat podle lokálních možností. 

Územní vzdálenost poukazuje na jiný problém. Na světě existuje několik 
hlavních center vyznavačů vúdú. Tato centra jsou především v Africe a v Ka- 

ribiku, dále například v New Orleans. Egregor49 představuje astrální podobu 
náboženství, jeho duši. Tato živoucí duše sílí nebo slábne v přímé závislos- 
ti na počtu svých věrných vyznavačů. Ačkoliv je vúdú silným náboženstvím 
schopným přizpůsobení se rozličným podmínkám, zdá se, že čím více jsme 
vzdáleni od hlavních ohnisek víry vyživujících tento egregor, tím je jeho moc 
slabší. 

O tomto problému hovoří například Laco Hajnal v přednášce „Proč v Africe 

není magie“50. Africká vodun a haitská loa nejsou v Evropě takříkajíc „doma“. 
Laco Hajnal vysvětluje, že aby mohlo loa přijít do Evropy „na návštěvu“, musí 
vyvinout jistou snahu a překonat určitou vzdálenost. Vlivem této skutečnosti 
pak některé tradiční vúdú praktiky nemusejí v Evropě fungovat, nejsou tak 

silné nebo působí s jistým zpožděním.51 Teoreticky by vzdálenost v prostoru 
ani čase na duchovní síly neměla mít vliv. Zde se ovšem nejedná o problém 
prostorové vzdálenosti per se. Jedná se o problém síly víry a magie obsažené 
na místech, kde žije mnoho vyznavačů vúdú. V Evropě mnoho vyznavačů vúdú 
nežije a loa zde skutečně nejsou „doma“. Zatím. 

 
47 Darius James je spisovatel afroamerického původu. Jeho práce je silně ovlivněna 

voodoo. Citováno z: Martinié, Louis, Glassman, Sallie Ann: The New Orleans Voodoo 
Tarot. Destiny Books, 1992. 

48 Zdůrazňuji kulturní podmínky, nikoliv podmínky vlastní laxnosti či pohodlnosti. 
49 Viz slovníček na konci knihy. 
50 Hajnal, Laco: Proč v Africe není magie. In Zajíček, Samuel: Magie dnes. Malvern, 

Praha 2008. 
51 Osoby, které prošly zasvěcením do haitského vodou a byly duchům formálně předsta- 

veny, mohou tuto problematiku vnímat odlišně, jelikož jejich spojení s loa je velice silné 
bez ohledu na geografickou vzdálenost. 
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Nedá se popřít, že zájem společnosti o vúdú v současné době stále roste,  
a proto dochází k posouvání významu zmiňované územní vzdálenosti. Jestliže 
je hlavním problémem územní vzdálenosti nedostatek vyznavačů vúdú a z něho 
vyplývající nedostatečné zázemí pro náboženskou praxi, může být řešení toho- 
to problému poměrně snadné. To, že loa nejsou v evropském smýšlení a magii 
„doma“, nemusí být překážkou. Domov jim zde může být vytvořen ve formě 
oltářů či svatyní. Loa pak nemusejí překonávat žádnou vzdálenost a jejich ma- 
gie může lépe působit. Se stoupajícím množstvím článků, knih, přednášek či 
rituálů s vúdú tematikou bude stoupat i množství lidí reflektujících vúdú jakožto 
náboženství a s nimi se bude zvyšovat i počet vyznavačů vúdú a počet příbytků 
pro loa. 

Kromě výše nastíněného tématu hraje podstatnou roli v síle a účinnosti vúdú 
v souvislosti s územím ještě jeden prvek. Afrika a Haiti jsou místy, kde se vúdú 
zrodilo. Zároveň jsou to i země s extrémně špatnými životními podmínkami 
a velice nízkou úrovní vzdělanosti. Stále zde nalezneme mnoho míst, kam se 
ještě civilizace zcela nedostala, kde jsou lidské životy stále závislé na místních 
šamanech a bylinkářích a kde víra v moc magie a náboženství silně ovlivňuje 
lidské vnímání světa a mnohonásobně zvyšuje sílu daného egregoru. Díky tomu 
se k nám z těchto zemí příležitostně dostávají zprávy o věcech, které se mohou 

v našich očích zdát zcela nemožné.52
 

Dalším problémem zmiňovaným v kontextu územní vzdálenosti jsou odlišné 
klimatické podmínky. Pro úspěšné převzetí nějakého kulturního či nábožen- 
ského systému z jedné země do jiné sehrává určitou roli i podobnost podnebí 
v těchto zemích. Haiti i Afrika mají klimatické podmínky velmi podobné až 
téměř stejné. Daří se zde podobným rostlinám i zvířatům a pro africké kněží, 
léčitele a bylinkáře tak nebyl  problém se v novém prostředí Haiti adaptovat 
i s mnoha původně africkými recepturami. Problém klimatu se pochopitelně 
netýká pouze rostlin, ale i povahy slavností a obřadů konaných v průběhu roku 
a také něčeho, co bychom mohli nazvat životním cyklem duchů. 

Přizpůsobení se našemu mírnému klimatickému pásmu se střídáním ročních 
období pro loa není nemožné, ale je pravdou, že jim to působí určité potíže. 
Záleží však i na tom, s jakými duchy pracujete. Někteří duchové se projevují 
nezávisle na ročním období, jiní jsou na tomto faktoru při svých projevech 
přímo závislí. Obecně se dá říci, že vúdú v našem prostředí funguje lépe v létě, 
respektive v období od jara do podzimu. 

Někteří vyznavači vúdú tento problém řeší tak, že se přes zimu věnují od- 
lišným typům praxe a práci s loa omezí, jiní si pro zimní období hledají taková 
loa, která jsou schopna se lépe přizpůsobit. Další lidé mají vztah s loa natolik 
upevněný, že tento problém při své praxi vůbec neregistrují nebo jen zcela mi- 
nimálně. 

Obecně lze doporučit vyvarovat se volání a obětování teplomilným loa    
v chladném prostředí a v zimních měsících raději zvolit dobře vytopenou 

 

52 Příkladem může být fotografie magického hada a další v knize Můj soused je čaroděj. 
(Mildnerová, Kateřina: Můj soused je čaroděj. Jota, Brno 2011.) 
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místnost.53 Problém rozdílných klimatických podmínek tedy existuje, ovšem 
nepředstavuje nepřekonatelnou překážku. 

Jiným, velice často zmiňovaným problémem je odlišná duchovní tradice  
a víra předků. V praxi jde o argument, který častěji uslyšíte na straně bělochů 
než od černých vyznavačů vúdú. 

Předkové představují naše kořeny, a proto je úcta k nim důležitá. Jejich víra 
byla často spojena se zemí, kde žili, a svůj odkaz nám tak předávají nejenom 
prostřednictvím pokrevních pout, ale také prostřednictvím země, kultury a sys- 
tému hodnot a tradic. Za předky můžeme považovat i ty, kdo nebyli našimi 
pokrevními předky, ale vážíme si jich a chováme k nim úctu. Považujeme je 
proto za své průvodce a vzory neboli duchovní předky. 

Stejným způsobem se pak můžeme cítit být přitahování odlišnými nábo- 
ženskými a kulturními systémy. Považovat tyto nám vlastní tendence za ne- 
správné se jeví jako chybné. Všechny kultury se rozvíjely přijímáním vlivů 
jiných kultur, ani ve starověku či středověku nebylo území střední Evropy izo- 
lované. 

Rovněž je důležité si uvědomit, že loa po svých vyznavačích nepožadují, 
aby se vzdali systému víry a tradic svých pokrevních předků, naopak. Africká 
i haitská tradiční společnost jsou založeny na mimořádné úctě k předkům. Vel- 
ká část loa vede své stoupence k úctě vůči jejich zemřelým předkům, ale i k ži- 
jícím členům rodiny, s nimiž by se lidé měli podle pohledu loa snažit vycházet, 
jak nejlépe je to možné, a poskytovat si vzájemnou podporu. 

Méně připomínaným a posledním zde uvedeným problémem souvise- 
jícím s praktikování vúdú ve střední Evropě je nedostatek zasvěcených au- 
torit a z něho plynoucí nutnost samostudia pro nové zájemce o toto nábo- 
ženství. Nemáme vlastní kněží ani kněžky, je zde málo „služebně starších“ 
osob praktikujících vúdú, na něž by se člověk v počátečních fázích zájmu 

mohl obrátit s žádostí o pomoc či radu.54 Situaci dále může komplikovat 
fakt, že mnoho kolegů, kteří se hlásí k některým příbuzným náboženským  
či magickým systémům a zároveň mají  dostatek praktických zkušeností,      
a tudíž jsou schopní dobře poradit, má vůči vúdú předsudky a člověku, kte- 
rý potřebuje jejich radu a podporu, častěji doporučí, aby se zaměřil na jiný 
systém. 

V africké i haitské společnosti je zasvěceným osobám projevována úcta   
a místní lidé jsou zvyklí chodit k nim pro radu či pro pomoc. Musíme si však 
uvědomit, že naše společnost funguje odlišně, a tak ačkoliv je pravděpodobné, 
že časem zde několik zasvěcených a veřejně činných osob bude, nebudou plnit 
stejnou funkci jako zasvěcenci v Africe a na Haiti. 

 
53 Jeden můj známý zasvěcený do vodou na Haiti mi vyprávěl o používání elektrického 

přímotopu v místnosti, kde je umístěn oltář, který prý používají i sami Haiťané buďto 
na cestách v zemích s chladným klimatem, anebo v období hurikánů. 

54 Není mým cílem se zde někoho dotknout. Pochopitelně znám v Česku hned několik 
lidí, kteří některou z forem vúdú aktivně praktikují. Avšak jen málo z nich je aktivních 
také veřejně, a tudíž se jich začátečník může těžko ptát na rady. 
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Co se týče individuálního postupu a samostudia, jedná se o zcela relevantní 

postup.55 Jestliže má člověk zájem o poznání nějakého systému, má možnost 
jej studovat a poznat do hloubky. V případě, že bude takový člověk argumen- 
tovat, že tento systém nemůže studovat, protože nezná nikoho, kdo by jej mohl 
učit, jedná se v naprosté většině případů pouze o výmluvu a zájem tohoto 
člověka není dostatečně vážný. Koneckonců, na cestu na Haiti nebo do jiné- 
ho z center vúdú se dá našetřit a najít si tam učitele. Jestliže počáteční zájem 
přejde do fáze opravdového a dlouhodobého zájmu, je takový vývoj více než 
pravděpodobný. V takovém případě je dobré si před cestou osvojit alespoň zá- 
kladní znalosti a zjistit, zda jde skutečně o systém odpovídající naší povaze 
a potřebám. 

Tuto kapitolu uzavírá krátké upozornění určené zejména zájemcům o prak- 
tikování vúdú. Ještě před začátkem vlastní duchovní praxe je důležité uvědo- 
mit si, že loa upřednostňují dlouhodobé vztahy, a není tedy vhodné obracet se 
na ně s jednorázovými záležitostmi. V takových případech doporučuji použití 
jiného magického systému. Z dlouhodobého vzájemného vztahu s loa (stejně 
jako s mnoha jinými božstvy) je možné získat daleko více. Naproti tomu není 
pravdou, že by jednou navázané vztahy s loa již nebylo možné ukončit. 

Na Haiti může svůj vztah s duchy ukončit dokonce i vysoce zasvěcený houn- 
gan či mambo, například z důvodů pokročilého věku a nemožnosti dále vyko- 
návat náležité obřady. Pro ukončení vztahu s loa je na Haiti nutné uspořádat 
několik dní trvající a poměrně nákladný obřad, na nějž jsou pozvána všechna 
loa, je jim vzdána úcta a zároveň je jim řečeno, že se jedná o poslední obřad, 
který pro ně dotyčný člověk pořádá. Tím končí jeho vztah s duchy. 

Za hlavní problém ukončování vztahu s loa v našem prostředí lze považovat 
nedostatečně kvalifikované provedení příslušného ukončovacího obřadu a čas- 
to také příliš zbrklý a neuctivý přístup některých osob. I z tohoto důvodu dů- 
razně doporučuji, aby s vúdú neexperimentoval nikdo, kdo se tomuto systému 
nechce dlouhodobě a seriózně věnovat. 

 
První kroky 

Tato kapitola je určena lidem, kteří chtějí začít s praktikováním vúdú a ne- 
jsou si jistí, jaké by měly být jejich první kroky. Tento problém se týká stejnou 
měrou začátečníků i pokročilých, kteří však doposud pracovali s odlišnými sys- 
témy. Po tomto stručném informativním úvodu následuje popis prvních kroků, 
které by měly usnadnit začátek spirituální práce s vúdú, včetně hledání patronů 
či spřízněných duchů, dále rady, co dělat, pokud se vaše pokusy o komunikaci 
s duchy setkávají s neúspěchem. Nakonec je uveden popis nejčastějších projevů 
a příznaků pociťovaných během začátků magické praxe, které jsou také známé 
jako strážce prahu. 

 
55 Jak již bylo zmíněno, i v Africe dochází ke změně tradičních postupů a věštecké umění 

Ifa se dnes častěji vyučuje na univerzitách než prostřednictvím tradičního zasvěcení   
v rámci rodiny. 
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Ohledně úplných začátečníků, tedy lidí bez jakýchkoliv předchozích zku- 
šeností s magií, náboženstvím nebo jiným duchovním směrem, panují rozpory 
i mezi některými západními vyznavači vúdú. Na jedné straně je zatěžko komu- 
koliv bránit v praktikování duchovního směru, který jej láká a sám si jej vybral. 
Na straně druhé může být pro začátečníka problematické přijmout odlišnou 
mentalitu bytostí ve vúdú a v situacích, kde nebude mít zkušenější člověk pro- 
blém odmítnout žádost duchů nebo vyřešit případný konflikt s agresivnějšími 
duchy, bude tápat. 

S podobnými potížemi se pochopitelně mohou nováčci setkat i při práci s ja- 
kýmkoliv jiným magickým či náboženským systémem, ovšem vúdú je díky 
stálé základně vyznavačů, jejich skutečnému a živému uctívání duchů i stálému 
přísunu obětin systémem velice dynamickým a silným. Je pravdou, že na rozdíl 
od většiny ostatních systémů nemívají ani začátečníci problém s loa komuniko- 

vat i ve stavu běžného vědomí.56 Z tohoto i mnoha dalších důvodů (popsaných 
i v předcházející kapitole) je na důkladném uvážení každého začátečníka, zda 
chce opravdu své první kroky na cestě duchovní praxe činit v rámci vúdú. 

Můj osobní názor je takový, že jestliže někoho vúdú přitahuje skutečně 
výrazně více než jiné směry, není důvod nutit se do práce s jinými systémy. 
Není ani nezbytné přísně rozlišovat mezi zkušenějšími a začátečníky. Člověk 
se zájmem o práci s vúdú by však měl před přistoupením k hlubším a závaž- 
nějším formám praxe zvážit svou psychickou stabilitu a schopnost vyrovnat 
se s možnými psychickými a osobnostními změnami, k nimž během podob- 
ných praxí obvykle dochází. Na rozdíl od aktivního provádění rituálů se dá 
vybudování oltáře a prosté uctívání loa označit za pasivnější formu praxe, kte- 
rá zdaleka nepředstavuje takové riziko ani pro jedince s méně stabilní psy- 
chikou. 

Jak již bylo řečeno, osoby, které již mají určité zkušenosti s praktiková- 
ním jiných duchovních systémů, bývají k aktivnějším formám práce s loa způ- 
sobilejší a snáze dokážou řešit případné problémy. Avšak i člověk s předchozími 
zkušenostmi s klasickými formami evropské magie či náboženství se při práci 
s vúdú díky jeho odlišnosti často ocitá v roli úplného nováčka. Proto mohou 
být některé z prvních kroků popisovaných dále užitečné i pro zkušenější osoby. 
Jelikož je celá naše kultura zaměřena spíše intelektuálně a jsme zvyklí dávat 
přednost racionálnímu myšlení před intuicí, je vhodné, aby prvním pokusům 
o práci s vúdú předcházelo přiměřeně dlouhé období vlastního teoretického 
studia. Během této doby si člověk osvojuje potřebné znalosti, které mu pomáhají 
daný systém vnitřně uchopit a naladit se na něj. 

K uctívání duchů vúdú je potřeba přistupovat jako k primitivnímu nábožen- 
ství a připravit se na to, že tomu odpovídají i používané techniky. Někomu tento 
přístup problémy nedělá, avšak racionálně a intelektuálně zaměřeným lidem 
může činit určité potíže. Dalším problémem může být i neexistence klasic- 
kých evokačních formulek. Lze doporučit použití známých technik sloužících 
k narušení běžného vědomí a přenesení se do stavu lehkého transu. Jedná se 

 

56 Veselý, Josef: Magie pro pokročilé. Vodnář, Praha 2004. 
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například o sigilizaci57, použití manter, bubnování, tanec a smyslovou deprivaci 
(například půst, pobyt ve tmě nebo nedostatek spánku). Dobrých výsledků lze 
dosáhnout i pouhou meditací nebo prostým promlouváním k danému loa. Pou- 
žití pokročilejších rituálních technik by mělo předcházet alespoň základní pro- 
niknutí do světa vúdú. Můžete postupovat podle těchto jednoduchých pokynů: 
Jako první krok pro začátek praxe je obvykle doporučováno volat Legbu, 
který má člověku otevřít bránu, aby mohl rozmlouvat s duchy. Nicméně ještě 
před voláním Legby (a zvláště pokud nemáte předchozí zkušenosti s jakoukoliv 
duchovní praxí) je dobré provést uctění předků. Je tomu tak proto, že předkové 
ve vúdú tvoří naprostý základ veškeré duchovní práce. Vaši předkové vás bu- 
dou vždy ochraňovat a pomáhat vám. Pomocí přiblížení se ke svým předkům 
získáváte nejenom sílu a ochranu, ale i jejich požehnání vašim dalším krokům. 
K uctění předků můžete použít následující jednoduchý rituál pocházející  
od Jean Kent, s nímž zaznamenávají dobré výsledky i naprostí laici. Rituál by 
se měl provádět každý den po dobu 21 dní a i zkušenějším praktikům doporuču- 
ji tuto dobu nezkracovat. Je možné, že po dobu provádění rituálu zaznamenáte 
zvláštní sny, jejichž prostřednictvím k vám budou hovořit vaši předkové.  

Budete potřebovat sklenici vody, malou bílou svíčku a bílý talíř, které může- 
te položit na bílý šátek či ubrus. Otočte se k východu a zapalte svíci. Vezměte 
sklenici vody a malou svíčku a pozvedněte je, zatímco promlouváte k duchům: 
„Duchové mých předků z matčiny i z otcovy strany, vězte, že si vás vážím  a 
ctím vás. Buďte se mnou a doprovázejte mne v mém životě.“ Ulijte trochu 
vody na zem a pokloňte se58. Ve směru hodinových ručiček se obraťte k západu 
a dělejte a říkejte totéž. Poté se se stejnými slovy obraťte (opět ve směru hodino- 
vých ručiček) ještě k severu a k jihu. Následně nechejte svíčku dohořet ve středu 
talíře, vedle něhož umístěte sklenici s vodou. Po skončení rituálu vylijte vodu 
ze sklenice a vyhoďte zbytky dohořelé svíčky. 

Druhým krokem pro začátek aktivnější duchovní praxe může být oslovení 
Papa Legby, jenž hlídá bránu mezi materiálním a duchovním světem. Můžete 
zapálit svíci a jednoduše Legbu vlastními slovy požádat, aby vám otevřel brány. 
Obyčejná modlitba představující aktivní oslovování duchů může mít také mi- 
mořádný účinek, přičemž stěžejní je během modlitby právě hlasitá verbalizace 
přání. Použít se dá také první i druhá meditace popsaná v příslušné kapitole 
o loa. Během této meditace Legbu nezapomeňte požádat, aby vám byl nakloněn, 
provázel vás a pomohl vám nalézt vaše patrony a spřízněné duchy. Pamatujte, 
že jestliže o něco žádáte, měli byste také něco nabídnout. 

Třetím krokem, následujícím po několika experimentech o komunikaci    
s Legbou nebo jinými loa, může být vytvoření oltáře. Loa bývají vlastním ol- 
tářem potěšena, a jakmile k němu přilnou, stávají se otevřenějšími a bližšími. 

Rovněž kontakty s loa, která mají vlastní příbytek59, nabývají na zřetelnosti 
 

57 Proces tvorby sigila neboli magického znaku symbolizujícího určitý záměr. 
58 Poklonou se míní lehké poklesnutí v kolenou, nesklánějte hlavu, stůjte stále vzpřímeně. 
59 Příbytkem duchů ve hmotném světě nemusí být pouze oltář, může se jednat i o sopery 

nebo o panenky. 
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i intenzitě a zvyšuje se i jejich síla a schopnost zasahovat do hmotného světa. 
Jestliže vás na počátku vaší praxe osloví některý z duchů a bude po vás požado- 
vat oltář, rozhodně jeho vybudování neodkládejte. Nemusí jít o nijak nákladnou 
záležitost, zpočátku stačí pouze svíčka pro Legbu a jeho vévé. Další podoba ol- 
táře záleží na vaší vlastní individualitě, ale doporučuji tento krok nevynechávat, 

jelikož věci značně usnadňuje.60
 

Čtvrtým krokem je nalezení vlastních patronů, blízkých duchů a spřízně- 

ných loa.61 Ve vúdú je ke zjišťování těchto duchů obvykle používána některá 
z divinačních technik (věštění pomocí mušlí kauri nebo karet), anebo v případě 
opravdu zkušených hounganů a mamb přímé dotazování jednotlivých duchů. 
Jelikož v našich podmínkách nejsou veřejně známí houngani a mamby, můžete 
se o nalezení svých spřízněních duchů pokusit sami. 

Nejprve požádejte své předky a Legbu, aby vám pomohli s nalezením spří- 
zněných duchů. (Opakovanými žádostmi nic nezkazíte.) Zároveň studujte vlast- 
nosti a povahu různých loa. Je nanejvýš pravděpodobné, že časem vám začne 
být některé loa bližší a sympatičtější než ostatní. V takovém případě se s tímto 
loa můžete pokusit navázat užší vztah a časem na oltář umístit jemu zasvěcenou 
svíci a vévé. 

Ne každému se podaří najít svého hlavního patrona hned napoprvé. To, že se 
vám nějaké loa zalíbí, nemusí automaticky znamenat to, že se i vy zalíbíte jemu. 
Může se stát, že si ze čtyř nebo pěti vám sympatických loa nakonec po pří- 
mé zkušenosti s jejich energií nevyberete ani jedno. Proto věnujte pozornost 
především snům a různým znamením a náhodám. Možná budete překvapeni, 
ke kterým loa si pomalu nalézáte cestu, a naopak která loa projevují zájem  
o vaši osobu. První loa, na které narazíte, nemusí být vaším hlavním patronem, 
avšak i přesto vás může naučit mnoho užitečných věcí. 

Po konečném nalezení osobních patronů se dá říci, že v daném systému 
už nejste naprostým nováčkem a již nepotřebujete návod, jak pracovat krok 
za krokem. Věnujte se dále rozvíjení vztahu se svým patronem a nebraňte se ani 
poznávání nových loa. Je možné, že některé z vám blízkých loa bude aktivnější 
a ochotné s vámi komunikovat především v létě, ale nechápejte to jako překáž- 
ku. Jestliže k takové situaci dojde, můžete využít zimního období k poznávání 
dalších loa nebo jiných systémů. K hlubším kontaktům s loa můžete využít 
mentální či astrální cestování, práci se sny, obřady a rituály i mnoho dalších 
technik. Pokuste se poznat loa a jejich možnosti i omezení co nejlépe a potom je 
na základě svých zkušeností zařadit do vašeho života tak, aby pro vás byla pro- 
spěšná, přinášela inspiraci a abyste vedli po všech stránkách uspokojivý život. 

 
60 Více o vytvoření oltáře v kapitole Rituální a magické pomůcky. 
61 Již na několika místech v této knize byli zmiňováni osobní patroni člověka, ačkoli af- 

rické ani haitské vodou pojem patron neznají. Patronem je v tomto kontextu myšlen pán 
hlavy, loa, které je osobním duchem člověka. Obvykle je totožnost pána hlavy zjišťová- 
na prostřednictvím věštby, ale i skrze sny. Pánem hlavy bývá ten duch, který člověka 
jako první spontánně posedne. Pán hlavy je poměrně podobný klasickému pojetí du- 
chovního patrona, blízkého ducha či božstva, které člověka může učit, ochraňovat a na 
něž je možné se obrátit se žádostí o pomoc. 
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Nyní, když jsme si popsali, jak by mohli vypadat vaše první kroky při práci 
s vúdú, pojďme se podívat také na některé chyby nebo problémy: 

Nelze přesně stanovit dobu, která by měla uplynout mezi jednotlivými výše 
popsanými kroky. Při úspěšných pokusech vám loa obvykle dají znamení, ať 
už prostřednictvím snu, náhodné události nebo půjde jen o pocit. Je potřeba 
se řídit intuicí a mít na vědomí, že někdy se výsledky dostavují dříve a jindy 
později. Doba mezi jednotlivými kroky se může pohybovat od jednoho týdne 
až po několik měsíců. 

Jestliže však mezi jednotlivými kroky čekáte déle než měsíc a nedostavují 
se žádné výsledky, je pravděpodobně na místě zamyslet se, zda své spirituální 
praxi opravdu věnujete dostatek času a zda je váš zájem upřímný a stálý. Pokud 
tomu tak je, vyčleňte si na tyto záležitosti více času a věnujte se jim pravidelně. 
Klíčem k úspěchu bývá právě pravidelnost a vytrvalost. Postačí deset až patnáct 
minut denně, kteroužto dobu by měl být do svého denního rozvrhu schopný 
včlenit i extrémně zaměstnaný člověk. 

Nejčastěji mívají  lidé problém s nalezením vlastním patronů, které se       
i v mnoha jiných systémech jeví jako klíčové. V okamžiku, kdy naleznete své 
spřízněné božstvo, je to znamením, že vás tento systém přijal a můžete v něm 
dále pokračovat. Nejde  tedy o konec cesty, ale o její začátek. Jestliže máte   
i po třech měsících problém najít si svého patrona, zkuste pravidelně, jednou 
nebo dvakrát denně, žádat Legbu i některá vám sympatická ostatní božstva  
o pomoc. Někdy se však kýžené výsledky nedostavují ani při poctivé a vytr- 
valé snaze. V takovém případě můžete přistoupit k vybudování oltáře. Kromě 
Legbova vévé a jemu zasvěcené svíčky, které patří na každý oltář, přidejte i ně- 
které připomínky vašich předků, fotografie nebo osobní předměty. Stejně jako 
jste doposud žádali Legbu, požádejte o pomoc i své předky. Oltář tak bude mít 
větší sílu a duchové vás spíše vyslyší. V opačném případě je vhodné pokusit se 
najít radu u zkušenějších nebo se poohlédnout po jiném spirituálním systému, 
který vám bude více vyhovovat. 

Co se týče vašich vztahů s rozličnými loa, kromě projevů vzájemných sym- 
patií věnujte  pozornost také antipatiím, ať už ze strany některého loa nebo   
z vaší. Pamatujte, že sympatie i antipatie vůči určitému loa jsou vždy jen jinak 
pojmenovaným projevem některé z vašich vlastností či osobnostních rysů. Loa 
často působí právě tak, že skrývané, potlačené a nerozvinuté vlastnosti vynášejí 
na světlo a nutí člověka s nimi pracovat formou přímé konfrontace. Byť by se 
jednalo o méně příjemné vlastnosti, je vždy lepší je vědomě přijmout a vyrov- 

nat se s nimi, než se je snažit potlačovat.62 Nicméně vězte, že ne pokaždé se 

 
62 Pohled na práci s integrací psychologického stínu může měnit Hillmanovo pojetí stínu, 

které je odlišné od Jungova: Pro Hillmana se lidské sny odehrávají v „hlubině duše“, 
již ztotožňuje s antickým podsvětím, Hádem. Zmiňuje i další jména Háda, například 
Trofonos neboli vyživující. Vstup do podsvětí podle Hillmana znamená přechod z ma- 
teriálního do psychického světa, jemuž můžeme porozumět především intuicí. Tuto 
hlubinu duše taktéž přirovnává k problematice stínu, který má pro něj odlišný význam 
než pro Junga: Stín není pouhým shlukem vytěsněných a potlačovaných osobnostních 
negativních vlastností, nýbrž má důležitý význam z hlediska věčnosti: „V  psychologii 
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jedná vysloveně o negativní nebo nechtěné vlastnosti. Loa rovnoměrně zesilují 
všechny vaše přirozené sklony, včetně těch uměleckých nebo intelektuálních. 

Častou chybou projevující se na začátku práce s loa může být i přílišné spo- 
léhání se na jejich síly. Je pravdou, že loa mohou přispět k dobrému výsledku 
mnoha záležitostí, ale zpravidla tak nečiní, aniž by ten, kdo je žádá, byl ochotný 
vyvinout v dané záležitosti také jistou míru vlastního úsilí. Praktickou ukázkou 
tohoto přístupu je tento příběh, který dokazuje, že spoléhat se v reálném životě 
pouze na loa nebývá moudré: 

Jistý člověk před obtížnou zkouškou prosil Papa Legbu o pomoc. Splnil prv- 
ní část zkoušky na výbornou a za hodinu jej měla čekat druhá. Šel se projít 
po městě, kde potkal kulhajícího stařečka o holi, což se ve městech občas stává. 
Avšak hůl byla dřevěná a podivně pokroucená, takže měla zhruba podobu hada. 
Dotyčný to považoval za znamení náklonnosti Papa Legby, kterého před zkouš- 
kou žádal o pomoc. Začal se radovat a mít jasný pocit, že druhou část zkoušky 
splní stejně dobře, jako tu první. Následkem toho byl u druhé části zkoušky 
natolik nepozorný, že ke svému obrovskému překvapení neuspěl. 

Podobnou chybou je na úkor úspěchů dosažených s pomocí loa podceňo- 
vat úspěchy vlastní. Takoví lidé velice brzy začnou všechno dobré (a následně 
i špatné), co je v životě potká připisovat právě loa. Z tohoto přístupu následně 
vznikají pocity závislosti na daném duchovním systému a snaha o potlačování 
vlastní osobnosti. Několikrát jsem se dokonce setkala s názorem, že k tomuto 
přístupu vede vúdú své vyznavače zcela automaticky. Nicméně tuto teorii vy- 
vrací fakt, že s výše popsaným přístupem je možné se obvykle setkat u jedinců 
s extrémně nízkým sebevědomím, kteří mají problémy s rodinným i citovým ži- 
votem, společenským uplatněním a celkovou seberealizací a tyto problémy měli 
již před začátkem práce s vodou. Naopak jedinci se zdravým sebevědomím, 
stabilním rodinným i citovým životem, kteří jsou celkově spokojeni sami se 
sebou a zároveň praktikují vúdú, těmto pocitům obvykle nepropadají. Jakákoliv 
spirituální práce by měla vést k rozvoji osobnosti, a tedy i zdravého a přirozené- 
ho sebevědomí, a nikoliv k pocitům závislosti a nadměrné zavázanosti. 

Posledním tématem, kterému se tato kapitola bude věnovat, jsou průvod- 
ní jevy na začátku magické praxe, které jsou někdy označovány jako strážce 
prahu. Tyto jevy se obvykle se s drobnými odlišnostmi projevují napříč všemi 
duchovními systémy. Právě proto, že se dotýkají vnitřního psychického i vněj- 
šího fyzického světa jedince, bývají nejčastějším důvodem k přerušení magické 
praxe již v jejích začátcích. 

Strážce prahu se projevuje různě. Někdy v personifikované podobě, obvykle 
jako děsivá bytost, kterou musí začátečník toužící po poznání a po proniknutí 
do magického světa porazit anebo kolem ní bez úhony projít. Ve skutečnosti se 

 

tedy stín není jen to, co ego vrhá za sebou, vytvořené egem z jeho světla, morální ne- 
bo vytěsněná zlá myšlenka, která má být integrována. Stín je vlastní materiál duše, 
vnitřní temnota, jež stahuje dolů a ven ze života a udržuje člověka v trvalém spojení   
s podsvětím.“ (in Vaněk, Jan: Lucidní snění jako coping mechanismus. Triton, Praha 
2010). Vaněk doplňuje, že stín je v tomto pojetí chápán jako gravitační princip, jako 
závaží i kotva pro lidskou duši. 
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nejedná o žádného draka nebo jiné děsivé zvíře, jež by na případného zájemce 
o magii mělo čekat na prahu astrální říše. Jedná se o přirozený strach a odpor, 
s nimiž se musí psychika jedince začínajícího s magií vypořádat. 

Strach se kromě personifikované podoby velmi často projevuje jako série 
podivných, matoucích a obvykle až nepřirozeně realistických a děsivých snů 
anebo jako blíže nespecifikovaný špatný pocit, rozrušení a neklid, dostavující 
se zpravidla po jednom z prvních úspěšných magických experimentů. Boj se 
strážcem prahu často probíhá na hmotné i nehmotné rovině, jedná se o intelek- 
tuální a emocionální souboj, během něhož začínající magik čelí vlastním nej- 
skrytějším strachům a obavám, které se před ním manifestují. Je možné zvítězit 
překonáním těchto strachů pomocí sebereflexe, síly vůle, odvahy a vytrvalosti. 
Někdy se strážce prahu projeví také tak, že mág sice překoná pocity vlastní-  
ho strachu, avšak zároveň se ve své další duchovní práci zaměří na oblast, která 
jej neposouvá vpřed. Pro další rozvoj spirituální praxe je důležité tyto projevy 
strážce prahu správně interpretovat a následně je překonat. Proto je zde na ně 
alespoň stručně upozorněno. 

 
O obětování a obětinách 

Přinášení obětin je významnou součástí většiny afrických náboženství a tato 
tradice se přenesla haitského vúdú i do dalších afro-karibských synkretických 
kultů. Obětiny se v těchto kultech nepřinášejí pouze za účelem splnění přání 
věřících, ale také pro odvrácení smůly, neštěstí a životních krizí. 

Většina věřících v Africe obětuje s cílem získat si přízeň a pomoc božstev, 
avšak zároveň také proto, aby nedošlo k vyčerpání božské životní síly, aše. 
Božstvo při plnění přání věřících a vůbec při jakýchkoliv zásazích směřujících 
z nehmotného světa božstev a duchů do světa materiálního přirozeně spotřebo- 
vává svou duchovní energii aše, kterou je potřeba opět doplnit prostřednictvím 
vhodných obětí. Kdyby se tak neučinilo, božstvo by mohlo mít energie nedo- 
statek, upadala by jeho moc i kulty a následně by zemřelo. 

Existenci toho předsvědčení o fungování božské energie a samotných bož- 
stev potvrzuje i Kateřina Mildnerová63: 

„Věří se totiž, že člověk vlastní část Aze, a je tudíž schopen se světem ne- 
viditelných duchů komunikovat. K tomuto účelu je hojně využívaná praxe ná- 
boženských obětí, magických formulí a užívání posvátných bylin. Podle této 
logiky jsou jednotlivá božstva účinná pouze do té míry, jak je naplňován jejich 
kult, to znamená, čím početnější a velkolepější jsou oběti, tím mocnější jsou 
samotná božstva. 

Vzájemné působení člověka a vodun je proto stvrzeno pomyslnou smlou- 
vou solidarity a výměny. Božstva ovlivňují pozitivně lidský osud, ochraňují 
člověka a společnost před nebezpečím, jsou zárukou její harmonie, plodnosti, 

 
63 Mildnerová, Kateřina: Tradiční africké náboženství vodun v Beninu, kult rodinných a 

královských předků. In AntropoWEBZIN 3/2006. 
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úrodnosti a celkové prosperity. Lidé na oplátku slouží jejich kultu, ‚krmí je‘ 
obětinami a oběťmi, jež jim dodávají sílu.“ 

Obětina nabídnutá určitému božstvu je projevem lidské úcty, respektu a vděč- 
nosti. Zároveň snad v žádném náboženství nenalezneme obětinu, za niž by vě- 
řící od svých božstev neočekávali nějakou protihodnotu. V dřívějších dobách 
lidé nabízeli božstvům obětiny v naději na zajištění bohaté úrody, úspěšného 
lovu, plodnosti, míru a celkové hojnosti. Dnes lidé obětují s nadějí na dobrou 
práci a kariérní růst, domácí pohodu, vyrovnaný život a celkovou spokojenost. 
Vidíme tedy, že ačkoli se různé věci mění, základní lidské touhy po bezpečí 
a štěstí zůstávají stejné. 

Podobně se nemění základní druhy obětin, které můžeme rozdělit do tří zá- 
kladních kategorií: 

Snad nejčastěji jsou na celém světě obětovány rozličné druhy nápojů a po- 
krmů. Z nápojů jde často o alkohol (ve vodou nejčastěji rum z cukrové třtiny), 
mléko, ale bývají obětovány i sladké limonády (pro dvojčata Marassa) anebo 
coca-cola (pro duchy Ghede). Pokud jde o pokrmy, obvykle se v chudších oblas- 
tech obětují typická lokální jídla, od kaše či placek z kukuřičné mouky a ovo- 
ce přes pečené maso až k zákuskům a cukrovinkám. K tomuto druhu obětin 
můžeme přiřadit rovněž často obětované květiny a podobné obětiny pomíjivé 
povahy. 

Vedle obětování jídla a pití jsou za obětiny považovány také předměty, ob- 
vykle pro svůj význam spojované s kultem určitého božstva. Může jít například 
o sošky, figurky, šperky, korálky, krabičky, obrazy, svíce a podobně. Frekvence 
přinášení těchto obětin je menší, zejména proto, že se jedná o obětiny s trvalejší 
povahou. Tento druh obětin je spíše darem určeným božstvům. Obvykle jsou 
umístěny na oltáři a představují vlastnictví či příbytek božstva ve hmotném 
světě, v němž sídlí nehmotná božská síla aše a může se jejich prostřednictvím 
zřetelněji projevovat navenek. 

Poslední ze základních druhů obětin představují zvířecí neboli krvavé obě- 
tiny, které tvoří nedílnou součást většiny odnoží kultu vúdú ve světě. Jelikož 
krvavá obětina představuje jednu z nejkontroverznějších forem oběti vůbec, je 
jí vyčleněn zvláštní prostor na konci této kapitoly. 

Povaha oběti ve vúdú 

Často se setkáváme s názorem, že obětovat něco znamená vzdát se toho 
ve prospěch božstva, kterému je oběť určena. Podle této představy bychom 
měli zároveň obětovat něco, co je pro nás skutečně cenné. V opačném případě 
nebude naše obětina dostatečně hodnotná a účinná. 

Podle umírněnější varianty tohoto názoru tedy nestačí obětovat květiny nebo 
pramenitou vodu, ale měli bychom obětovat například pokrm, který máme rádi 
my sami a vlastnoručně jsme jej připravili. Požadavek, aby člověk do jím nabí- 
zené obětiny vložil i jistou dávku vlastního úsilí, je logický a naprosto v pořád- 
ku. Chudí vesničané v Africe nebo na Haiti koneckonců také obětují vlastními 
silami vypěstované a připravené jídlo a předměty. 
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Jindy se ovšem setkáváme s poněkud odvážnějším názorem, že naše kultura 
je velice bohatá, a člověk by proto měl obětovat něco, co mu bude skutečně chy- 
bět. Chudý vesničan obětinu části vlastního jídla nebo hospodářského zvířete 
bezesporu pocítí více než my. Ovšem do jaké krajnosti by musel zajít průměrný 
běloch, aby pro něj náležitá obětina představovala vzdání se něčeho, co bude 
skutečně reálně postrádat? Obětujeme ledničku, auto nebo počítač? Dovolím 
si o tom pochybovat. Nejen že tyto předměty neobsahují životní sílu potřebnou 
pro výživu božstev, která se nebudou živit ani naším zoufalstvím způsobeným 
postrádáním daného předmětu, ale samotná podstata náležité obětiny je jiná. 

S nalezením pravé podstaty obětování nám může pomoci i jeho etymolo- 
gický význam. V češtině používané slovo obětovat je odvozeno z latinského 
slovesa offerre neboli nabízet. Méně známým termínem pro obětování je také 
oblace neboli darování. 

V angličtině je používán termín sacrifice pocházející ze spojení latinských 
slov sacer, posvátný, a facire, činit, dělat. Sacrifice tedy znamená činit posvát- 
ným a v souvislosti s obětinou může mít vyloženo jako předání obětovaného 

do říše posvátna.64
 

Český ekvivalent obětování proto může působit zavádějícím dojmem. Obě- 
tování něčeho si automaticky spojujeme se vzdáváním se něčeho. Jinými slovy, 
oběť božstvům chápeme zároveň jako ztrátu toho, co obětujeme. Autoři knihy 

The New Orleans Voodoo Tarot65 k tomu poznamenávají, že tento výklad záro- 
veň velice přesně definuje náš vztah s posvátnem: to, co je obětováno, přechází 
do říše posvátna, a tedy i mimo náš dosah. My sami do říše posvátného nedo- 
sáhneme, a tak nabízený dar ztrácíme. 

Vyznavači vúdú mají k obětinám zcela jiný přístup: 
Obětiny ve vúdú slouží k nasycení duchů a k doplnění jejích síly. Obětiny 

takto dynamizují celý systém a posilují duchy, aby mohli plnit žádosti svých 
stoupenců. Loa potřebují výživu pocházející z našeho světa ve formě obětova- 
ných nápojů, pokrmů či zvířat a rovněž příbytek nacházející se ve hmotném 
světě, kterým mohou být sošky či oltáře. 

Obětiny ve formě nápojů a potravin, které se kazí a nestávají se trvalou sou- 
částí oltáře duchů tak jako některé jiné obětiny, mohou být odnášeny na různá 
místa v přírodě – nejčastěji na kopce či hory, do lesů, ale také na břehy řek   
a jezer. Velmi často jsou tyto obětiny zahrabávány do země. 

V některých vúdú společnostech jsou obětiny nabízené loa poměrně běžně 
konzumovány. Z našeho úhlu pohledu tento postup může vypadat jako neuctivý 
a často se setkávám s jeho nepochopením – jak by člověk mohl nabídnout dar 
duchům a následně jej vypít či sníst? 

Ve většině případů, v nichž jsou obětiny konzumovány, je nutné je nejpr- 
ve nějakou dobu ponechat na oltáři, aby mělo loa čas pojmout do sebe jejich 
nehmotnou energii. Tato doba se pohybuje od 24 hodin až do několika týdnů. 

 
64 Martinié, Louis, Glassman, Sallie Ann: The New Orleans Voodoo Tarot. Destiny 

Books, 1992. 
65 Tamtéž. 
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Pro vyznavače vúdú je konzumace obětin prostředkem silnějšího propojení 
mezi nimi a loa. Jestliže je obětováno jídlo nebo pití, loa může přijít, posed- 
nout vhodnou přítomnou osobu a přijmout svou obětinu skrze tělo posedlého 
koně samo. Pokud nedojde k posedlosti, loa obvykle zkonzumuje pouze esenci 
obětin neboli jejich duchovní složku. V takovém případě vyznavači vúdú věří, 
že ve zbylé fyzické složce obětin zůstala po tomto procesu část duchovní síly 
loa a při konzumaci obětin do sebe lidé přijímají i část síly loa. Dochází tedy 
k posílení vazeb mezi loa a věřícími. Vyznavači vúdú věří, že tyto vazby vedou 

skrze podzemní vody až do srdce samotné země Ginen.66 Vidíme tedy, že při- 
nášení obětních darů ve vúdú nutně neznamená vzdání se něčeho, často je to- 
mu naopak. 

Pokud jde o povahu samotných obětin, často se říká, že nejdůležitější je 
otevřenost a upřímnost člověka, který obětinu nabízí, a už příliš nezáleží na po- 
vaze samotné obětiny. Při předkládání obětních darů božstvům pochopitelně 
záleží i na osobních pocitech člověka, který tyto dary nabízí, ovšem lidé si  
v dnešní době málo uvědomují, že obětina určená bohům by se v první řadě 
měla zaměřovat na potřeby duchů, nikoli na náš sociální status. Skutečná po- 
vaha obětin proto nespočívá ve  vzdávání se pro nás cenných předmětů, ale  
v nabídnutí a darování takových předmětů, které potřebují k životu božstva. 

Častokrát jsem se rovněž setkala s názorem, že praktikování vúdú je všeo- 
becně pouze o nabízení obětin, respektive o placení duchům výměnou za jejich 
služby. Je pravdou, že duchové z obětin berou energii, kterou potřebují pro 
vlastní existenci i pro plnění přání svých uctívačů. Ovšem neznamená to, že 
celý systém práce s nimi je založen na vztazích „má dáti“ a „dal“, dokonce není 
pravdou ani to, že duchové bez obětin nebudou komunikovat ani nic dělat. 

To, nakolik budou duchové, s nimiž komunikujete, chamtiví, do velké míry 
ovlivňuje i vaše vlastní povaha. Duchové mohou mít odlišné požadavky na ve- 
skrze materiálně zaměřeného člověka a na člověka zaměřeného především du- 
chovně či intelektuálně. Stejně tak váš vztah k materiálním záležitostem i vaše 
psychická a emocionální stabilita mají vliv na vaši schopnost určité požadavky 
loa odmítnout. Bylo by chybou se domnívat, že každou žádost loa o nový oltář 
nebo sošku jste povinni vyplnit. V této souvislosti doporučuji prostudování 

psychologického konceptu fungování magie67 a následnou introspekci. 
Co se týče placení duchům za jejich služby, již jsem zmínila v Africe přiroze- 

nou víru, že pro dosažení pomoci duchů je nutné obětovat. V evropském pojetí 
magie je naopak přirozené přesvědčení, že ducha musíme zavolat a mnohdy 
jej donutit k vyplnění našeho přání. V průběhu celého procesu jsou používány 
poměrně složité postupy a magické evokace bývají často neúspěšné. V případě 
úspěchu a naplnění kýženého přání má evropská tradice sklony věřit ve vznik 
závazku či dluhu člověka směrem k bytosti, po níž požadoval splnění svého 
přání. 

 

66 Martinié, Louis, Glassman, Sallie Ann: The New Orleans Voodoo Tarot. Destiny 
Books, 1992. 

67 Viz slovníček na konci knihy. 
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Vúdú není systém magický. Vúdú je náboženský systém se silnými magic- 
kými prvky. Vyznavači vúdú věří, že duchové je obklopují a jsou více či méně 
přítomní v jejich každodenním životě. Proto bytosti ve vúdú není potřeba slo- 
žitě volat ani s nimi uzavírat pakty, jaké známe z evropské magie. Vyznavačům 
vúdú stačí požádat svá božstva o pomoc a nabídnout jim náležitou obětinu, aby 
jejich přání mohla vyplnit. 

Například v kultu santería je nabídnutí správných a náležitých obětin vě- 
nována mimořádná pozornost: Kněží ještě před provedením obětin provádějí 
věštbu a tážou se příslušných orišů, jakou obětinu za své služby požadují. Dále 
se orišů ptají, kam mají požadovanou obětinu přinést – zda na domácí oltář nebo 
například na mořský břeh, na horu či na hřbitov. Poté kněží přinesou požado- 
vanou obětinu na orišou vybrané místo a ještě před samotným předáním 
obětiny s orišou hovoří a zopakují mu účel a podstatu obětiny. Vyznavači 
santeríi věří, že teprve po přinesení obětiny je oriša skutečně zavázán ke 
splnění jejich přání. Obětiny se nějakou dobu nechají ležet na obětním místě, 
aby mohlo božstvo nerušeně vstřebat jejich energii. Posléze jsou případné 
zbytky obětin odneseny do moře či do řeky (v případě vodních orišů) nebo 

jsou zakopány do země.68
 

Naproti tomu vyznavači vúdú většinou vystačí s méně složitými postupy, ač- 
koli věštění příležitostně využívají také, především během závažných životních 
situací, v nichž žádají o pomoc loa. V běžném životě a náboženské praxi postačí 
základní znalost povahy loa a jejich oblíbených obětin. 

Krvavé obětiny 

Obětování zvířecí krve je nedílnou součástí víry většiny odnoží kultu vúdú. 
Podle původních afrických tradic by měla součást každé obětiny tvořit právě 
krev. Afričané věří, že krev v sobě obsahuje neviditelnou sílu, jež se během 
podřezávání oběti uvolňuje a má moc sytit bohy i předky a očišťovat a doplňo- 
vat jejich životní sílu aše. Protože v krvi sídlí život, dochází během jejího prolití 

v průběhu rituálů k obnovení pouta mezi světem živých a mrtvých.69
 

Rituální obětování zvířat (obvykle je obětována slepice, koza či prase) se 
tradičně pojí s významnými náboženskými svátky anebo obřady. Jestliže je 
obětováno živé zvíře, je pravidlem, že je následně uspořádána hostina a ti, kdož 
si přejí přijmout energii božstva sídlící částečně v těle obětovaného zvířete, 

konzumují jeho maso.70
 

 
68 Llorensová Idalia: Santería (kompletní obraz této náboženské praktiky). Volvox Glo- 

bator, Praha 2010. 
69 Mildnerová, Kateřina: Tradiční africké náboženství vodun v Beninu, kult rodinných a 

královských předků. In AntropoWEBZIN 3/2006. 
70 Maso obětovaných zvířat není konzumováno například v případě některých temných 

kultů a tajných společností na Haiti. Mrtvé tělo obětovaného zvířete je vhozeno do ohně 
a spáleno. V zemi, kde je jakékoliv jídlo a zvláště maso velice cenné, můžeme tento akt 
chápat jako symbolický akt vzpoury a ničení něčeho, co je posvátné a zasluhuje úctu. 
Nabízí se zde podobnost s pošlapáním hostie satanistickými sektami místo symbolic- 
kého přijmutí těla Kristova. 
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Zvířata jsou pro vyznavače vúdú posvátná. Dokazuje to i haitský zvyk, že 
obětované zvíře musí dát ke svému obětování symbolický souhlas vyjádřený 
přijmutím nabízené potravy. Teprve poté mohou být jeho krev a život obětovány 
některému z loa. Jestliže zvíře nejeví o nabízenou potravu zájem, je úkolem 
houngana či mamby vedoucích obřad přimět je k jejímu pozření, anebo musejí 
nalézt jinou oběť. 

Tolik k základním  informacím  o  provádění  zvířecích  obětin  v  Africe 
a na Haiti. 

Jak již bylo zmíněno, krvavá zvířecí obětina z našeho západního civilizova- 
ného pohledu představuje poměrně ožehavé téma. Nicméně právě zde si opět 
musíme uvědomit obrovský rozdíl mezi vyznavači vúdú v Africe či na Haiti 
a v ostatních místech na světě, jejichž ekonomická situace je nesrovnatelná. 

Pro většinu obyvatel západních zemí je dnes daleko přirozenější jít a koupit 
si maso v obchodě. Domů si odnášíme úhledně zabalený balíček vybraného 
masa. Chování hospodářských zvířat je zvláště pro obyvatele větších měst ně- 
čím poměrně vzdáleným a není těžké si představit, že některé malé děti žijící 
ve městech ani pořádně nevědí, jak se maso získává. Většina naší kultury je 
zkrátka méně a méně ochotna představovat si některé procesy spojené se zís- 
káváním zvířecího masa. 

Naopak pro Afričany nebo Haiťany je chování slepic a dalších zvířat zcela 
přirozené. K této přirozenosti patří občasné zabíjení chovaných zvířat kvůli 
masu. Jak již bylo uvedeno, zvířata jsou těmito lidmi chápána jako posvátná 
a ukončení života zvířete je pak logicky vnímáno jako významný akt, který se 
logicky spojuje s dalšími náboženskými úkony. 

V mnoha kulturách se s rituálně obětovanými tvory pojila víra v to, že jejich 
životní síla i duše jsou očištěny přímo prostřednictvím síly božstva a nezů- 
stávají připoutány k mrtvému tělu zvířete, ani nemusejí procházet některý- 
mi očistnými astrálními procesy, nýbrž rovnou odcházejí z tohoto světa nebo 
splývají s energií božstva. V konečném důsledku je na tom rituálně obětované 
zvíře v očích vyznavačů vúdú po duchovní stránce lépe než zvíře, které je zcela 
obyčejně usmrceno na jatkách. 

Další poznámkou související se zvířecími obětinami může být kvalita masa 
rituálně usmrceného zvířete, kterou můžeme z náboženského hlediska pova- 
žovat za větší než u obyčejného masa, právě proto, že zvíře bylo či nebylo pou- 
ze usmrceno ve stresujícím prostředí na jatkách, ale během obětování prošlo 
dalšími kultivujícími duchovními procesy. Nabízí se zde analogie se speciálně 
upraveným košer masem, kdy může duchovně praktikující člověk pociťovat 
rozdíly v konzumaci „obyčejného“ masa a masa rituálně obětovaného zvířete. 

Výše uvedené poznámky o zvířecích obětinách by měly sloužit k zamyšlení 
a možnému pozměnění náhledu obyvatele vyspělých států na praktikování zví- 
řecích obětin v jiných částech světa. Nicméně pravidelné přinášení zvířecích 
obětin v našem prostředí nepovažuji za žádoucí. 

Určitou výjimku představují lidé, kteří hospodářská zvířata stále chovají,  
a například zabití slepice a její následné oškubání, zpracování a zkonzumování 
je pro ně stále běžné a zvíře během tohoto procesu nijak netrpí. Ovšem pro 
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většinu obyvatel naší země je dnes běžnější koupit si již zpracované zvířecí 
maso v obchodě a nemálo lidí slepici už ani oškubat a vykuchat neumí. Z to- 
hoto důvodu se domnívám, že pro většinu naší populace nejsou zvířecí obětiny 
na místě a v rámci vlastní náboženské praxe by měli volit jiné druhy obětin. 

Sami vyznavači vúdú potvrzují, že loa obětinu krve požadují pouze výji- 
mečně a ve většině takových případů je možné tento druh obětiny substituovat. 
Například většina vyznavačů vúdú v oblasti New Orleans krvavé obětiny ne- 
provádí vůbec nebo naprosto minimálně. 

 

Posedlost 

Náboženská posedlost se vyskytuje v mnoha kulturách, ovšem pohledy  
na ni se různí. Křesťanství považuje posedlost za něco nežádoucího a démo- 
nického. Člověk díky posedlosti obvykle ztrácí sám sebe i svou nesmrtelnou 
duši a propadá ďáblu. Názor islámského náboženství na posedlost se vesměs 
shoduje s křesťanským hlediskem. Naopak hinduismus náboženskou posedlost 
považuje za posvátný a úctyhodný stav, kdy božstvo vstupuje do lidského těla. 
Šamanismus a taoismus posedlost taktéž znají a pracují s ní různými způsoby. 
Fenoménem posedlosti se rovněž zabývají různé vědecké disciplíny, počínaje 
antropologií a historií přes medicínu a psychologii až k sociologii. 

Posednutí duchem by mohlo být zeširoka definováno jako jakýkoliv pozmě- 
něný či neobvyklý stav vědomí a s tím spojené chování, jehož původ je přisu- 
zován vlivu cizího ducha, démona či božstva. Posednutí tak jednají, jako by 
jiná osobnost – duch nebo duše – vstoupila do jejich těla a převzala nad ním 
kontrolu. Podle Mircei Eliadeho se během posedlosti obvykle objeví drama- 
tické proměny psychonomie, hlasu a jednání. Jejich chování je často groteskní 

a rouhačské.71
 

Na rozdíl od křesťanského pohledu nejsou v synkretických afro-karibských 
kultech posedlí jedinci společensky izolováni, posedlost není považována  

za nečistou ani za společenské stigma.72 Naopak, posedlost je pro příslušníky 
těchto kultů žádoucím a posvátným stavem a v případě posedlosti nezasvěcené 
osoby je znamením přízně bohů. Existenci tohoto náhledu na posedlost v Af- 
rice dokládá například tradice uchovávaná v kmeni Zuluů, kde je schopnost 
dosažení stavu náboženské posedlosti hlavní podmínkou pro to, aby se člověk 
mohl stát věštcem. Posednutí je v tomto případě chápáno jako znamení, že si 

daného jedince vybrali sami bohové.73
 

V haitském vodou, stejně jako i v jiných afro-karibských synkretických kul- 
tech, je posedlost neboli dosahování stavu posvátného transu součástí běžné 
náboženské a rituální praxe. Obvykle se v tomto kultu pro označení posedlé 

 
71 Eliade, Mircea: The Encyclopedia of Religion. In Tlčimuková, Petra: Posednutí du- 

chem v candomblé. Masarykova univerzita, Brno 2009 (bakalářská práce). 
72 Tlčimuková, Petra: Posednutí duchem v candomblé. Masarykova univerzita, Brno 2009 

(bakalářská práce). 
73 Lawson, E. Thomas: Náboženství Afriky. Tradice v proměnách. Prostor, Praha 1998. 
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osoby používá výraz „kůň“. Koně si zpravidla osedlávají „božští jezdci“, což 
je výraz používaný pro loa. Pokud je tento stav přiměřeně dlouhý, je vnímán 
jako blahodárný a očišťující. Posedlá osoba je ostatními přítomnými věřícími 
během posedlosti považována přímo za dané loa a cokoliv řekne či udělá, je 
vyjádřením vůle tohoto božstva. 

K posednutí člověka neboli k jeho „osedlání božským jezdcem“ nejčastěji 
dochází během hromadných obřadů a rituálů uprostřed komunity silně věřících. 
Tato skutečnost dokonce vedla některé vědce k názoru, že posedlost, často 
podobná epileptickému záchvatu, postihuje především černošské obyvatelstvo 
v karibské oblasti díky jeho vrozeným predispozicím nebo málo pestré stravě. 
Tyto stavy jsou rovněž označovány za davovou hysterii či jako pouhé divadlo 
pro turisty. 

Takováto vysvětlení však nejdou dohromady s některými těžko vysvětlitel- 
nými projevy posedlých osob. Jsou zaznamenány různé způsoby chování bě- 
hem posednutí. Od vtírání chili papriček, pepře či jiných pálivých látek do očí 
či genitálií přes případy, kdy tělesně slabý jedinec nosil či házel velice těžké 
objekty, až k polykání ohně či nožů, pojídání zapálených doutníků či chůzi přes 

rozžhavené uhlí.74 Nezapomeňme vzpomenout také lidi, kteří během posed- 
nutí vypili jednu i více lahví silného alkoholu a po odeznění posedlosti nebyli 
ani trochu opilí. Známé jsou rovněž případy, kdy lidé začali mluvit plynně 
francouzsky nebo dokonce téměř zcela neznámými africkými kmenovými ná- 
řečími. Mimo tyto uvedené příznaky však proti dědičným chorobám či záchva- 
tů způsobených špatnou stravou hovoří i fakt, že dochází i k posednutí bílých 
pozorovatelů rituálů. Proti davové psychóze zase hovoří ojedinělé případy, kdy 

dochází ke spontánnímu posednutí například osoby pracující na poli.75
 

Poměrně rozšířený je také strach z posedlosti, který můžeme tak často zazna- 
menat zvláště u bílé a vzdělané části našeho světa. Mnoho lidí se jakýchkoliv 
zážitků spojených s posedlostí obává, protože si posedlost spojují s ovládnutím 
jejich těla démony, zvláště díky křesťanství. I přes opuštění těchto obvyklých 
předsudků však strach z posedlosti zůstává. Když se přestaneme bát démonů 
a zatracení, začneme se zcela právem obávat ztráty kontroly nad sebou samými. 
Příslušníci naší kultury se rádi plně kontrolují. Mimoto se obáváme také ztráty 
vlastní vůle nebo vlastního já. Obáváme se ztráty našeho ega v jeho nejběžněji 
chápaném významu. 

Tento strach je naprosto přirozenou obrannou reakcí. Při stavech posedlosti 
skutečně dochází k narušení naší „vnější slupky“, našeho vnějšího obrazu či 
sociální role. Jedná se o tu naši část, kterou si pečlivě vytváříme, zakládáme si 
na ní a obvykle je nejvíce vidět pro kolegy, přátele i rodinu. Převážná většina 
z nás chce a usiluje o to, aby naši bližní viděli právě tuto část našeho já. 

 

74 Haiťané z těchto důvodů věří, že v době, kdy v lidském těle sídlí loa, je toto tělo nezra- 
nitelné. 

75 Podobný případ posednutého žebráka přicházejícího do vesnice popisuje i William 
Seabrook (Seabrook, William: Ostrov černých kouzel: vúdú na Haiti. Dauphin, Praha 
1997). 
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Posedlost tento náš vnější obraz narušuje, rozbíjí a odplavuje pryč. Může se 
jednat o poměrně nepříjemný a bolestivý proces, zejména u těch, kdo nejsou 
schopní dostatečné sebereflexe a následného přijetí svých dobrých i stinných 
stránek. Vyznavači vúdú věří, že posedlost je mimo jiné i očistným proce- 
sem, během něhož se zbavujeme předsudků o nás samých. Připomeňme si také, 
že loa nemohou vstoupit tam, kde se nemají čeho zachytit. Božstvo nemůže 
vstoupit do člověka, který v sobě nemá vlastnosti podobné jeho vlastní povaze. 
Dochází tedy nejen k očišťování, ale i hlubšímu poznávání svého vlastního já, 
které je některými vyznavači synkretického neworleánského voodoo nazýváno 
poznáváním své pravé vůle. Nicméně bez ohledu na názvy je rituální posedlost 
jednou z cest sloužících k osvobození nás samých z omezení plynoucích z příliš 

hluboce zakořeněné osobnosti.76
 

 
Navození posedlosti 

Přímý zážitek posedlosti se u vyznavačů afro-karibských kultů obvykle po- 
prvé dostavuje v období dospívání a puberty. V této době je mladý člověk více 
otevřen vnějším vlivům a díky probouzejícím se hormonům i sexualitě se stává 
více otevřeným a citlivějším vůči různým duchovním vlivům. Na Haiti jsou 
však zaznamenány případy posedlosti již u velmi malých dětí, podle všeho se 
však v tomto nízkém věku nejedná o úplné a naprosté posednutí daným loa. 
Takzvaná neúplná anebo částečná posedlost je poměrně častým jevem a má 
poměrně široké spektrum projevů – od lehké nevolnosti a pocitu změněného 
vědomí a vnímání až k epileptickým či hysterickým záchvatům. Takovéto před- 

pubertální záchvaty pak rodiče dětí komentují slovy „otřel se nám o ně loa“.77 

Posedlost je bezesporu zvláštním zážitkem, který každý jedinec prožívá ji- 
nak. Záleží na osobnostních vlastnostech jedince, ale i na jeho fyzickém stavu 
a především na nevědomých nebo potlačených touhách a obavách. Někteří lidé 
se mohou narodit na Haiti a vodou vyznávat celý svůj život, ale posedlost ne- 
musejí zažít nikdy. Jiní lidé jsou posedáni pouze částečně a další posedlost 
naopak zažívají tak pravidelně, až se pro ně stává jakousi rutinou. V posledním 
uvedeném případě se zpravidla jedná o profesionální a náležitě zasvěcené pří- 
slušníky kultu, hounsi, mamby či houngany. 

Petra Tlčimuková ve své práci78 rozlišuje podle míry zkušenosti média s ak- 
tem posedlosti tři druhy posednutí, a to na posednutí neiniciovaných osob, 
posednutí v rámci iniciace a rutinní posednutí. 

K posednutí neiniciovaných osob během veřejných obřadů dochází poměr- 
ně výjimečně. Posedlost náhodného přihlížejícího je obvykle považována za 

 
76 Martinié, Louis, Glassman, Sallie Ann: The New Orleans Voodoo Tarot. Destiny 

Books, 1992. 
77 Crosley, Reginald: Voodoo – kvantový skok za hranice běžné reality. Fontána, Olo- 

mouc 2010. 
78 Tlčimuková, Petra: Posednutí duchem v candomblé. Masarykova univerzita, Brno 2009 

(bakalářská práce). 
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nedobrovolnou. Pro člověka s nulovými zkušenostmi a bez předchozí prů- 
pravy může být zážitek nedobrovolné posedlosti šokující až mírně traumati- 
zující, přičemž k traumatu nemusí dojít přímo v průběhu posedlosti, ale spí- 
še při zpětné reflexi posedlého jedince, jehož vidění běžného světa a života 
může být silně narušeno. S nedobrovolnou posedlostí se mohou pojit i stavy 
podobné epileptickým záchvatům nebo již zmíněná následná psychická trau- 
mata vzniklá z nečekaného přímého setkání s bytostí přesahují rámec běžné 
lidské smrtelnosti. Vyznavači vúdú i ostatních afro-karibských kultů věří, že 
nedobrovolná posedlost není náhodná, ale naopak jde o znamení duchů, že by 
posedlá osoba měla podstoupit zasvěcení. Na základě tohoto přesvědčení je 
náhodně posedlým laikům často nabídnuta pomoc od zasvěcených příslušné- 
ho kultu. 

Druhým typem posedlosti je posednutí v průběhu iniciace. Jedná se o ob- 
dobí, během něhož člověk prochází poměrně intenzivním zasvěcováním a kte- 
ré může trvat různě dlouho. Období zasvěcování je celkově náročné a člověk 
může zažívat nejrůznější psychické i fyzické stavy. Často v tomto období do- 
chází k samovolné posedlosti, která se vyznačuje jakýmsi duchovním potáce- 
ním se člověka mezi stavem částečné a úplné posedlosti. V kultu candomblé 
jsou zasvěcovaní během této doby často posedání božskými dvojčaty ve vodou 
známými jako Marassa anebo svatí Kosma a Damián. Na konci iniciace je 
věřícími velmi očekáváno vůbec první posednutí zasvěcovaného jeho hlavním 
božstvem, nazývaným pán hlavy. 

Posledním typem je běžné rutinní posednutí zkušeného zasvěceného média 
během různých obřadů. I v těchto případech se na obřad uspořádaný například 
pro Papa Legbu může zcela neočekávaně místo starého muže s holí a dýmkou 
dostavit elegantní Erzulie Freda. V takových případech jsou Fredě nabídnu- 
ty symbolické obětiny, aby se nerozhněvala, a přítomní zasvěcení se k Fredě 
chovají velmi uctivě, protože věří, že existuje důvod, kvůli němuž tato dobře 
vychovaná dáma přichází na Legbův obřad. 

Samotnému navození posedlosti často předchází trans, k jehož dosažení  
v průběhu náboženských obřadů a rituálů slouží především hudba a zejména 
rytmické bubnování, dále pak tanec, zpěv a příslušná zaříkání. 

Naprostá většina vúdú obřadů se neobejde bez doprovodné hudby a přísluš- 
ných rytmů bubnování. Každé z hlavních loa má svůj oblíbený rytmus, který 
slouží k jeho přivolání, přičemž hlavní roli hrají bubny náležící příslušným 
nachonům. Dalším doplňkem jsou chřestidla – více světské cha-cha a posvátný 

asson. Kenaz Filan79 uvádí, že během bubnování udržují bubeníci stejný až 
monotónní rytmus, z něhož občas záměrně vypadnou – takto uměle vytvořená 
asymetrie v jinak pravidelném rytmu vytváří jakési hluché místo a napomáhá 
k navození posednutí. 

 

 

 
79 Filan, Kenaz: Haitské voodoo. Fontána, Olomouc 2008. 
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Projevy posedlosti 

Účastníci vúdú obřadu tančí podle rytmu udávaného bubny a pomalu se do- 
stávají do transu. V této fázi už všichni zúčastnění čekají pouze na chvíli, kdy 
se u některého z nich objeví první známky posedlosti. 

Nastupující posedlost se zpravidla ohlašuje klopýtnutím při tanci a dále  
se projevuje například otáčením hlavy a prudkým cukáním anebo brněním  
v končetinách. Tyto průvodní jevy jsou způsobeny ztrátou kontroly jedince 
nad vlastním tělem a zároveň ještě neúplným ovládnutím nervové soustavy 
jedince energií loa. Člověk na začátku posedlosti se tedy může zdát apatický, 
koktat anebo zadrhávat během řeči či zpěvu, a jak již bylo řečeno, klopýtat. 
Z dalších uváděných příznaků začínající posedlosti uveďme ještě pocity mra- 
venčení, křeče, vnímání chladného vánku či naopak stékající vody, pocity tepla, 
pocit prudkého úderu do některé z částí těla nebo dojem kousnutí. Nejčastěji 
jsou všechny tyto příznaky pociťovány v nohách, v oblasti šíje, zátylku a hlavy, 
méně častěji pak v rukách. 

Není výjimkou, že jakmile přítomní zasvěcenci u někoho vidí příznaky 
nastupující posedlosti, pomohou onomu člověku sundat boty. Vyznavači vúdú 
totiž věří, že kontakt se zemí usnadňuje dosažení úplného posednutí, a i proto 
ve většině vúdú svatyní tvoří podlahu pouze udusaná hlína. 

Následně se přítomný houngan či mambo snaží dovést posednutí k vrcholu, 
při jehož dosažení je možné určit identitu přítomného loa. Ne vždy se to však 
podaří, jelikož intenzita posedlosti v různých fázích kolísá. Na Haiti a v Africe 
je zcela běžné dosáhnutí úplného posednutí některým z loa, z něhož si posedlá 
osoba nic nepamatuje. Jinde ve světě jsou běžnější mírnější formy posedlosti, 

kdy loa pouze promlouvá nebo koná prostřednictvím určité osoby.80 Miloslav 
Sting v této souvislosti popisuje tři druhy transu, které rozlišují tzv. Černí Ka- 
ribové: prvním je počáteční trans nazývaný adereha, který pouze předchází 
nejsilnějšímu transu agoburiha, po něm přichází opět slabší druh transu aveha, 

po němž se člověk začíná pomalu probírat k běžnému vědomí.81
 

Je známo také několik způsobů nástupu posedlosti odlišujících se v závislos- 
ti na povaze ducha. Loa či orišové mají ve zvyku „sestoupit do hlavy člověka“, 
duchové předků se o člověka pouze „opírají“, loa s indiánským původem „špl- 

hají člověku na záda“, zatímco jiné druhy duchů prostě přicházejí.82
 

Jestliže se loa za pomoci houngana či mamby podaří zcela „osedlat“ svého 
koně a naplno se projevit, přítomní věřící posedlému člověku uvážou na ruce 
nebo kolem hlavy šátky barvy příslušného loa a božstvo nyní sídlící ve fyzic- 
kém těle dostane náležité předměty odpovídající jeho povaze. Například Ezili 
Freda tedy dostane parfém, šperky a líčidla, Ogoun mačetu, doutník a rum, 

 
80 Martinié, Louis, Glassman, Sallie Ann: The New Orleans Voodoo Tarot. Destiny 

Books, 1992. 
81 Stingl, Miloslav: Černí bohové Ameriky. Svoboda, Praha 1992. 
82 Tlčimuková, Petra: Posednutí duchem v candomblé. Masarykova univerzita, Brno 2009 

(bakalářská práce). 
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Ghede dostávají hůlku a sluneční brýle, aby je neoslepovalo světlo ve světě 
živých, Ezili Danta zase dýku atd. 

Každé loa má vlastní, velice specifické rysy a chování, které rozhodně není 
určeno pouze rozdílností jeho doplňků. Zcela se mění tón řeči posedlých osob, 
držení těla, gestikulace i celkové chování a vystupování. Hovoří se dokonce 
o „masce loa“ či „masce vúdú“, což je termín používaný pro obličej posedlé 
osoby, který se často velice výrazně změní, jelikož dochází k mimovolnému 
používání zcela odlišných mimických svalů. Ghede mohou mít ztuhlý výraz 
a propadlé rysy, stejně jako mrtví a často také chodí tak, jako by jim v pohybu 
zabraňovala posmrtná ztuhlost. Osoba posedlá chromým Legbou bude shrbená 
a její obličej bude působit staře, i když bude mladá. Nejenom že nevzdělaný 
vesničan při posednutí Fredou bude hovořit plynně francouzsky, ale najednou 
jakoby celý zkrásní. Podobné skutečnosti si můžeme všimnout například ve fil- 
mu Mayi Deren Divine Horsemen: The Living Gods of Haiti, kde je záběr  
na ženu posedlou Ezili Fredou. Tato žena má radostný výraz v obličeji, koketně 
tančí a směje se, zkrátka působí jako jedna z nejkrásnějších žen v celém filmu. 

 

Žena posedlá Ezili Fredou. 
(Fotografie z filmu Divine Horsemen: The Living Gods of Haiti.) 

 

Rizika posedlosti 

Posednutí s sebou samozřejmě nese i určitá rizika, většina z nich je spojena 
především s bossaly. Bossal je termín používaný jak pro člověka nemajícího 
zkušenosti s posedlostí, tak i pro stav, během něhož kůň (člověk) zápasí se 
svým jezdcem (loa), který se do něho snaží proniknout. Tento stav se vyskytuje 
především u laiků a řádně nepoučených lidí majících silnou potřebu se stavům 
doprovázejícím počátky posedlosti bránit a snažit se si za každou cenu zachovat 
své vlastní vědomí. Houngan, mambo či zkušený „kůň“ se průniku loa do své- 
ho těla nebrání – a jakmile je bez zábran přijmou, probíhá posednutí zpravidla 
hladce a bez problémů. 

Bossal může vypadat i jako epileptický záchvat, ve který se údajně může také 
snadno proměnit. K propuknutí různých druhů záchvatů nebo ke způsobení 
zranění může dojít, jestliže se člověk posednutí brání (ale i v takovém případě 
loa většinou zápas vyhraje) nebo pokud do něho vstupuje prudká entita. Avšak 
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například i posednutí Papa Legbou, ač jde o vcelku klidné loa Rada, představuje 
velice náhlou a prudkou změnu stavu. Posednutí se jen u málo entit odehrává po- 
stupně, tak, aby měl kůň čas si zvyknout, uvolnit se či připravit. Naopak dochází 

k prudkému průniku síly loa do těla koně. Reginald Crosley83 v této souvislosti 
hovoří o náhlém přívalu silného magnetismu způsobeného cizorodou entitou, 
za jehož znaky považuje i průvodní brnění končetin a podobné příznaky. 

Ve většině případů však posednutí probíhá vcelku bez problémů. Zasvěcenci 
vedoucí obřady i jejich asistenti jsou na neobvyklé chování posednutých připra- 
veni a dokážou je zvládat. Někdy se stane, že osoba posedlá hadem Damballou 
se snaží vylézt na strom a pak jí v tom musí být zabráněno, protože po odchodu 
loa ze svého těla si jedinec nic nepamatuje, může být dezorientovaný a spad- 
nout. Ze stejného důvodu se osobám posedlým Agwém brání, aby uplavaly 
příliš daleko do moře. 

Ačkoliv  je posedlost i v dalších kulturách považována za posvátný stav,  
v praxi je často rozlišováno mezi posedlostí zlovolným duchem a božstvem. 
V případě posedlosti zlým duchem spočívá hlavní nebezpečí v poškození těla 
posedlého jedince nebo v neblahých následcích pro okolí. Posedlost božstvem 
je žádoucí, pokud netrvá příliš dlouhou dobu. Nejčastěji posedlost po několika 
hodinách sama pomine, ovšem při příliš dlouhém setrvání ducha v těle člověka 
je obvykle povolán místní šaman, čaroděj, kněz či vymítač, aby v zájmu zdraví 
posedlého entitu z jeho těla vykázal. K těmto opatřením se přistupuje proto, že 
lidské tělo není uzpůsobeno k příliš dlouhému a intenzivnímu kontaktu s ne- 
hmotnými bytostmi, k němuž dochází během posednutí. 

 

Muž posedlý loa Damballou. 
(Fotografie z filmu Divine Horsemen: The Living Gods of Haiti.) 

 
Zabránění posedlosti 

S dříve uvedenými riziky posedlosti a rovněž s potřebou přivolat pouze ně- 
která určitá loa souvisí i osvědčené způsoby a metody, jak se posednutí bránit. 
Jestliže začínáme pociťovat některé z výše popsaných příznaků nastávajícího 

 
83 Crosley, Reginald: Voodoo – kvantový skok za hranice běžné reality. Fontána, Olo- 

mouc 2010. 
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posednutí, pomáhá na chvíli si zakrýt hlavu nebo zkřížit paže na hrudi v odmí- 
tavém gestu. Je vřele doporučováno nesnažit se navodit si posedlost o samotě 
a zvláště začátečníkům doporučuji se tímto řídit. Pokud se však dostanete do si- 
tuace, kdy se účastníte vúdú obřadu a cítíte první příznaky nastupující posed- 
losti, za žádnou cenu obřad neopouštějte. Na místě jsou pravděpodobně zkušení 
odborníci, kteří vám pomohou a dohlédnou na vás tak, abyste si ve změněném 
stavu vědomí nemohli ublížit. 

Kenaz Filan84 doporučuje k zabránění posednutí nošení nějakého posvát- 
ného symbolu, před nímž si loa zachovávají respekt. K tomu dodávám, že by 
mělo jít o symbol, k němuž má v první řadě respekt sám jeho nositel. V opač- 
ném případě může být dotyčný ověšený spoustou různých ochranných symbolů 
a amuletů a nemusí mu to být nic platné. Další metodou, jak zabránit posednutí, 
je například uzel na šátku, zvláštní druhy účesů, přikrývka hlavy a podobně. 

Maya Deren85 uvádí vlastní historku, která ilustruje, že i pro bělocha, který 
je pouze divákem vodouistického obřadu, může být těžké posedlosti loa odolat. 
Tato dáma byla během svého pobytu na Haiti pozvána na obřad k uctění loa, 
na nějž šla s pevným předsevzetím nenechat se posednout. To se vcelku dařilo, 
ovšem pouze do chvíle, kdy si chtěla přesednout na jiné místo a v polovině cesty 
ztratila cit v noze. Následně cítila nesmírnou lehkost v hlavě a musela na chvíli 
odejít z rituálního místa, aby nabyla zpět své normální rozpoložení. Povšimla 
si, že v podobném stavu se nacházeli i další účastníci obřadu, kterým z tohoto 
zvláštního stavu vědomí k nástupu posedlosti stačil již jen krůček, otočka bě- 
hem tance, změna rytmu bubnů apod. 

 
Sny a vúdú 

„Snění se objevuje nejprve jako nejasná, nezřetelná tendence, tušení, že má 
něco přijít; Snění je prvním signálem nadcházejícího prožitku.“86

 

V následující kapitole si vysvětlíme, z jakých důvodů je důležité věnovat 
pozornost svým snům. Snění je univerzální činnost společná nejen všem lidem, 
ale i velké části zvířat. Ve snech neplatí žádná kulturní ani náboženská ome- 
zení, prostě a jednoduše se v nich objevují věci, bytosti a události s významem 
pro náš bdělý život. 

Ačkoliv ohledně snění ve vúdú není známo mnoho pramenů, práce se sny 
nám může poskytnout nové a velice zajímavé možnosti. Sama loa mají poměrně 
časté sklony navštěvovat lidi ve snech a lidem se zájmem o různé vúdúistické 
tradice a zvyky se nezřídka stává, že ve snech velice realisticky prožijí některý 
z rituálů, o nichž předcházející večer slyšeli či četli. 

Jelikož se během snění tolik neprojevují naše přirozené sklony k autocenzu- 
ře, můžeme tak daleko snadněji rozmlouvat s loa, se svými patrony, s našimi 

 
84 Filan, Kenaz: Haitské voodoo. Fontána, Olomouc 2008. 
85 Deren, Maya: Divine Horsemen: The Living Gods of Haiti. McPherson, 1983. 
86 Mindell, Arnold: Techniky snění v bdělém stavu. Fontána, Olomouc 2007. 
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předky, ale i s dávno zemřelými houngany. Taktéž můžeme svobodně cestovat 
na nejrůznější místa a prožívat zkušenosti, které by pro nás v běžném stavu 
vědomí byly jen těžko dosažitelné. Z každé snové zkušenosti se tedy můžeme 
něco naučit a odnést si z říše snů něco nehmotného, ale přesto cenného. 

Jak zmiňuji již v předchozí kapitole, okamžik, kdy se samovolně začnou 
objevovat sny s tematikou vúdú, bývá dobrým znamením a často také pokynem 
k učinění dalších kroků. Jako ukázku uvádím záznam dvou snů jednoho ze 
zájemců o vúdú s poměrně jasnou iniciační tematikou: 

„Zdál se mi sen. Umřel  nějaký starý příbuzný z menší vzdálené vesnice   
a s rodinou jsme se jeli podívat na dům, který jsme po něm zdědili. Dům měl 
žlutou barvu a byl v dost špatném stavu. Uvnitř byla magická knihovna a všu- 
de, na stolech, v policích, v každé místnosti, bylo plno šperků, polodrahokamů, 
mušlí a sklíček. Nešlo o drahé a luxusní šperky, spíš levnější typ s polodraho- 
kamy, ale nebyla to ani bezcenná bižuterie. Všechno teď patřilo naší rodině 
a především mně, protože ostatní členové rodiny se o šperky nikdy nezajímali. 
V tom domě byl také oltář se zrcadlem, okolo byly pověšené hole a kříže, bylo 
jich opravdu hodně. Věděl jsem, že je to vúdú oltář a že starý pán byl mocný 
zasvěcenec. Vzal jsem si několik šperků, ale ve vší té nádheře bylo těžké si 
vybrat. Byl jsem bezradný, věděl jsem, že bych si měl vybrat jen jednu sadu 
šperků, protože víc nosit nemůžu. Šel jsem do místnosti v patře, kde jsem našel 
druhý oltář. Najednou jsem už nemusel složitě vybírat. S myšlenkou, že je to 
moje dědictví a je to naprosto v pořádku, jsem si přímo z oltáře vzal žlutou 
magickou hůl ve tvaru hada a ještě další obřadní pomůcky. U všech bylo někde 
veprostřed (v srdci toho předmětu) chřestidlo.“ 

Šperky a polodrahokamy hrají v tomto snu poměrně zajímavou roli. Člověk, 
kterému se tento sen zdál, si později vzpomněl na pravidelně (zhruba jednou 
po půl roce) opakující se sen taktéž s tematikou šperků a polodrahokamů. Ob- 
vykle se v tomto snu ocitl v lese a našel na zemi naleziště polodrahokamů, 
častěji to byla truhla s pokladem. Vyndával z ní všechny křišťály, šperky a další 
věci a nemohl si vybrat. V těchto snech věděl, že se jedná o pravé kameny, 
ale zároveň mu připadaly špinavé, neměly jas ani jiskru a vypadaly spíš jako 
bižuterie a laciné sklo. Tento sen se opakoval zhruba tři roky. Sen s tematikou 
vúdú, kdy dotyčný konečně našel mezi všemi cennými předměty něco, co bez 
vybírání či rozmýšlení přijal za své, má důležitou symboliku spočívající v ko- 
nečném výběru spirituálního systému. Sen o přebírání šperků a pokladů se 
mému známému již několik let nevrátil. 

Druhý sen proběhl o měsíc později. Vzhledem k poměrně jasné symbolice 
nepotřebuje komentář: 

„Před spaním jsem četl knihu o magii a dostal jsem se při tom do zvláštního 
stavu vědomí. Za noc jsem se dvakrát probudil, poprvé nějakým bezvýznam- 
ným snem, podruhé byl sen důležitější a já se probudil strachem. Sen začínal 
přednáškou či kurzem vúdú, která se konala u nás doma. Bylo tam hodně lidí, 
lektor se podobal jednomu mému školnímu profesorovi. Měl jsem pocit, že je 
ten kurz příliš povrchní, ale ještě jsem se pro jistotu ptal na rituály. Profesor 
mi neodpověděl, namísto toho se mi upřeně zahleděl do očí. Ocitl jsem se 
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někde jinde a zmateně jsem se rozhlížel. Byl jsem v nějaké chatrči na Haiti. 
Pocit síly, radosti, konečně! Zároveň však uvědomění si polovičního probuzení. 
Začal jsem volat vúdú božstva. Cítil jsem, že něco přišlo. V ten samý okamžik 
do chatrče vešel černoch, volal jsem na něj, ale on jenom ztuhl a strnule se 
díval za mě. Říkal, že vidí velikého černého kocoura. Když jsem vycítil, že je 
to Legba, začal se proměňovat nebo se mě snad pokoušel posednout. Probu- 
dil jsem se s pocitem cizí přítomnosti za mnou hlavou, následovala spánková 
paralýza. Zajímavé bylo, že přes sklo ve dveřích jsem viděl velice rychlé přeru- 
šované záblesky světla. Nějakou dobu jsem na ně byl schopný pouze vyděšeně 
zírat, až asi po pěti minutách jsem si uvědomil, že je středa kolem šesté ráno 
a půjde o popelářský vůz s majáčkem na střeše…“ 

Jak vidíme, pouhé pozorování vlastních snů může mít pro další duchovní 
rozvoj podstatný význam. Sama loa prostřednictvím snů ráda komunikují, pro- 
jevují svá přání anebo učí své uctívače. Osvojení si alespoň základů práce se 
sny tedy může představovat obrovský přínos. 

Práce se sny 

V předchozích kapitolách byli čtenáři několikrát nabádání k pozorování 
svých snů a jejich významu nebo přímo k práci se sny. Proč je tato práce tak 
důležitá? Ačkoliv naše současná psychologie význam snů stále zcela přesně ne- 
chápe a někteří psychologové sny stále považují za bezvýznamné vedlejší pro- 
dukty mozkové činnosti, naši předkové a jiné kultury mají odlišný pohled. Pro 
mnoho starých vyspělých kultur a přírodních národů byly sny velice významné. 

Například ve staroegyptštině byl výrazem pro sen „rswt“ neboli probuzení87, 

pro Tibeťany zase dodnes neexistuje „nic skutečnějšího než sen“88. 
Není divu, že sny byly vnímány jako probuzení se nebo vstup do zcela jiného 

rozměru, kde jsme schopni lepšího vnímání a poznávání. Během snění totiž 
dochází ke smazání existujících hranic oddělujících skutečno a neskutečno, 
přítomnost, minulost a budoucnost, tento a jiné světy. Proto je snění vhodným 
prostorem pro spirituální práci a poznávání. Mimoto během snění většina z nás 
disponuje vědomostmi a znalostmi, na které se ve stavu běžného vědomí ne- 
jsme schopni rozpomenout nebo ani nedokážeme určit, odkud je známe. 

Jak píše již zmiňovaný Gato ve své Učebnici lucidního snění: „V okamžiku, 
kdy začneme lucidně snít, se ohromně změní kvalita našeho vědomí a vnímání. 
Naše vědomí se stane mnohem ostřejší a koncentrovanější. (Mysl není rozptýle- 
na objekty vnějšího světa, a tudíž činností smyslů). Je to obrovský kvalitativní 
přechod do změněného a zvýšeného stavu vědomí. Ostrost vnímání a hloubka 
vědomí v okamžiku lucidního snění mnohonásobně přesahují běžný bdělý stav.“ 
Sny k nám obvykle promlouvají symbolickým jazykem, jehož poselství se 
můžeme pokusit interpretovat. Pro tyto účely jsou laickou veřejností používá- 
ny snáře, které však nepovažuji za dostatečně přesné. Doporučuji si na pomoc 

 
87 Moss, Robert: Tajné dějiny snění. Triton, Praha 2011. 
88 Gato: Brána do věčnosti – učebnice lucidního snění. Dobra, Praha 2009. 
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s výkladem snů vzít některý ze slovníků symbolů89 a obecně uznávaný výklad 
symbolu pak důkladně porovnat se symboly typickými pro vaši vlastní spiri- 
tuální praxi. Upozorňuji také, že různé symboly mohou mít v kontextu vúdú 
odlišný nebo posunutý význam. 

Jan Vaněk90 uvádí Frommovu kategorizaci různých druhů symbolů, která 
může rovněž pomoci při interpretaci snových prvků: 

Fromm rozděluje symboly na konvenční, nahodilé a univerzální. Konvenční 
symboly jsou verbální nebo axiální reprezentace, pro některé běžně používa- 
né předměty, jakými může být stůl, židle a podobně. Nahodilé symboly jsou 
takové, kde mezi symbolem a jeho významem není nutně žádný vnitřní vztah. 
Jedná se například o čistě osobní asociace spojené s určitou vůní, místem, ale 
i člověkem. Takový symbol ve snu odkazuje právě na to, co nám připomíná. 
Univerzální symboly jsou společné všem lidem. Jedná se například o oheň nebo 
vodu, které mají ve všech kulturách podobné vlastnosti. 

Se sněním se pojí jeden významný fenomén, kterému se říká lucidita nebo 
také lucidní snění. Lucidní sen je zjednodušeně řečeno takový sen, v němž si 
snící uvědomuje, že sní, a díky tomuto uvědomění může sen do určité míry 
podle vlastní libosti ovládat. 

Jsou známy výzkumy, které konstatovaly, že jedinci zažívající lucidní sny 
pravidelně mají častěji pocit, že dokážou lépe ovládat svůj život a ovlivňovat 
jeho směřování. Tento druh lidí rovněž zaměřuje více pozornosti na svou vlast- 
ní osobu než lidé, kteří lucidní sny neprožívají. Toto zaměření pozornosti nemá 
spojitost s egoismem v jeho běžně chápaném významu, jedná se spíše o za- 
měření pozornosti z hlediska sebereflexe. Podobná činnost zároveň pozitivně 
ovlivňuje pamětní a pozornostní mechanismy. Dále byla u jedinců zažívajících 
pravidelně lucidní snění zaznamenána vyšší vnitřní motivace k řešení a zvládá- 
ní obtížných úkolů a celkově zvýšená potřeba poznání a dobrání se skutečného 

smyslu věcí, stejně jako vyšší míra kreativity.91
 

Většina kultur, které věnovaly pozornost snění, rozlišuje několik druhů snů. 
Nejjednodušší rozdělení rozeznává velké sny a malé sny: 

Malé sny jsou každodenní a nepříliš významné sny, nemusejí mít ani jasný 
děj, řeší se v nich každodenní záležitosti a starosti. Svou povahou odpovídají 
běžným popisům snů, jež mají být projevem činnosti mozku ve spánku a zpra- 
covávání zážitků z předchozího dne. 

Velké sny jsou považovány za důležitější. Oproti malým snům se vyznačují 
určitou hloubkou snového prožitku, lépe vykresleným prostředím i víceméně 
souvislým a vnitřně konzistentním (ač podle pravidel bdělého života možná 
nelogickým) dějem. Velké sny k obyčejnému člověku promlouvají nejčastěji 
v době významných životních změn, které se nemusejí dotýkat pouze jeho 

 
89 Slovníček uvedený v této knize má sloužit zejména jako pomoc při hledání symbolů 

vhodných k použití do gris gris a dalších wang, ovšem můžete jej použít i k interpretaci 
snů. 

90 Vaněk, Jan: Lucidní snění jako coping mechanismus. Triton, Praha 2010. 
91 Tamtéž. 
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samého, ale i dalších osob v jeho okolí. Šamanům a lidem se zvláštním nadáním 
se zdá více velkých snů než ostatním lidem. V případě šamanů mohou být velké 
sny také iniciační povahy a prostřednictvím snům k nim mohou také promlou- 
vat různé bytosti. Můžeme říci, že většinu velkých snů tvoří sny velice blízké 
luciditě nebo přímo sny lucidní. 

Existuje teorie, že právě  snění představuje během spánku klíčový prvek  
v procesu regenerace psychické energie člověka. Sny byly již v antice označo- 
vány za výživu duše a jinde zase za blahodárnou rosu osvěžující mysl v poušti 
každodenního života. Jak říká Malidoma Patrice Somé, nenaslouchat svým 

snům vede k pocitům vykořenění, vyhoření a k prázdnému životu.92
 

Zdá se, že teorii o snech jakožto výživě pro duši podporují četné zkuše- 
nosti osob, u nichž se schopnost prožívat obzvláště živě své sny a dosahovat 
během nich lucidního stavu vyvinula během nemoci nebo po nehodě, kdy byli 
v ohrožení života nebo delší dobu upoutáni na lůžko. Připoutanost fyzického 
těla k lůžku a nedostatek smyslových podnětů si duše pravděpodobně snaží 
kompenzovat prostřednictvím putování snového těla. Dalším popudem ke sně- 
ní v době nemocí a po úrazech je nejspíše touha utéci od bolesti do jiných, 

lepších světů. Autor píšící o snění Robert Moss93 uvádí, že se umění snít naučil 
v dětství, kdy byl velice vážně nemocný a málem zemřel. Zkušenosti mnoha 
lidí jsou podobné, svou první zkušenost s lucidním sněním jsem taktéž zažila 
v době, kdy jsem měla zápal plic. 

 

Usínání 

Lidé ve svých snech dále prožívají stejné naladění, v jakém byli již před 
usnutím. Proto se můžete své sny před vstupem do říše spánku pokusit ovliv- 
nit prostřednictvím vhodně zvolených prostředků. Pro úspěšnou práci se sny 
existují určité základní předpoklady týkající se především činností předchá- 
zejících samotnému spánku, okolností, za nichž usínáte, trvání samotného 
spánku a jeho případných přerušení a také přijímané potravy. Pro usnadnění 
kontaktu s některými druhy loa je rovněž důležité mít čisté ložní prádlo a spací 
oděv. 

Činnosti předcházející spánku bývají různé, někdy k jejich ovlivnění máme 
dostatek času a prostoru, jindy nikoliv. K navození kvalitního spánku, a tedy 
i bdělých snů, je dobré se hodinu až dvě před spaním věnovat spíše zklidňujícím 
činnostem, například čtení, psaní nebo meditacím. Náročné tělesné cvičení ne- 
bývá doporučováno, protože během něho dochází k rozproudění krve a horšímu 
usínání. Naopak lze doporučit jógu nebo lehké protahovací cviky. 

Člověk, který se chce pokoušet o lucidní snění, by neměl jít spát doslova 
nabitý energií ani příliš rozrušený, ať už negativně či pozitivně. Jestliže se 
potřebujete vnitřně zklidnit nebo chcete svůj záměr dosáhnout bdělého snění  

 
92 Somé, Malidoma Patrice: Z vody a ducha. Rituál, magie a zasvěcení v životě afrického 

šamana. Paprsky, Ústí na Labem 2006. 
93 Moss, Robert: Tajné dějiny snění. Triton, Praha 2011. 
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skutečně výrazně podpořit, můžete provádět některá tělesná a dechová cvičení 
pro zklidnění a vyrovnání energií, například Tai-Chi Chuan, Castanedovu Ten- 
segritu nebo některé cviky z již zmiňované jógy. Jelikož je tato kapitola spíše 
stručným souhrnem některých základních technik používaných pro dosažení 
snění, ponechám nalezení vhodných cviků na čtenáři. 

Působení okolí při samotném procesu usínání je asi nejdůležitějším prvkem. 
Častým problémem jsou rušící okolní zvuky. Pakliže tyto zvuky nemůžete 
omezit, doporučuji zapnout nějaký přístroj vydávající tichý monotónní zvuk, 
například větrák, počítač, klimatizaci, čističku vzduchu apod. Ujistěte se, že 
přístroj je vhodný k tomu, aby běžel po celé trvání vašeho spánku. Kromě ome- 
zení rušivých zvuků je možné ovlivnit své okolí během usínání také pozitivně. 
Můžete usínat při tiché instrumentální hudbě, jejíž nálada bude podkreslovat 
atmosféru snů, jichž chce dosáhnout. Nenápadný, leč významný při usínání je 
také vliv vůní. 

Co se týče doby trvání spánku, ačkoli mnoho jedinců během osmihodino- 
vého nepřerušovaného spánku dokáže poměrně živě snít, pro první pokusy  
o bdělé snění není dlouhý noční spánek nejvhodnější. Lidský spánek byl před 
rozšířením umělého osvětlení přerušovaný. Bylo zcela běžné, aby se člověk 

několikrát za noc probudil a opět usnul.94 Přerušovaný spánek se jeví jako při- 
rozenější a pro snění příznivější. Může to být i jeden z důvodů, proč se mnoha 
lidem práce se sny lépe daří, jestliže si jdou přes den na dvě hodiny lehnout, než- 
li po náročném dni, kdy rychle usnou vlivem přílišné únavy mysli i těla. Dobré 
je jít spát na dvě hodiny přes den nebo se v noci vzbudit a pokusit se o snění 
tehdy. Rozfázování spánku do několika etap, nejčastěji rozdělených po dvou 

hodinách, doporučuje tibetská jóga95, mnoho autorů věnujících se snění i sami 
snící. 

Pokud jde nápoje a pokrmy ovlivňující snění, nebývá doporučován alkohol, 
naopak čaj působící jako lehké fantastikum lze doporučit (zejména čaje s niž- 
ším obsahem kofeinu). Obecně se doporučuje jíst pouze lehká jídla nezatěžující 
na noc trávicí systém nebo držení půstu. V historii ovšem můžeme zaznamenat 
i zcela opačné metody sloužící k navození snů. Na začátku 19. století byla pořá- 
dána oblíbená setkání, jejichž účastníci se pozdě v noci úmyslně přejídali, díky 
čemuž se jim následně zdály děsivé noční můry. Někteří lidé říkají, že četnost 
a barvitost snů příznivě ovlivňují mléčné výrobky, zejména sýry, nebo syrová 

strava a maso.96
 

Za zmínku stojí také používání potravinových doplňků či drog ovlivňují- 
cích sny. Tyto látky se nazývají oneirogeny. Slovo oneirogen je řeckého původu 
a znamená „tvořící sen“. Patří k nim například Calea zacatechichi, šalvěj divo- 
tvorná (Salvia divinorum) a mnoho dalších. 

 

 

 
94 Moss, Robert: Tajné dějiny snění. Triton, Praha 2011. 
95 Rinpočhe, Tenzin Wangyal: Tibetská jóga snu a spánku. DharmaGaia, Praha 2002. 
96 Toro, Gialuca, Thomas, Benjamin: Drogy snění. Volvox Globator, Praha 2008. 
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Průvodní znaky 

Nejčastějšími průvodními znaky, podle nichž můžeme poznat, že ačkoliv 
zatím nedosahujeme lucidity, naše snaha nevychází nadarmo a děláme pokroky, 
jsou takzvané prelucidní sny a zážitky spánkové paralýzy. 

Prelucidní sen je sen, v jehož průběhu jedinec rozpozná, že sní. V tom oka- 
mžiku se nachází v prelucidním stadiu snu. Nicméně jedinec se rozhodne ve snu 
dále nepokračovat, sen vědomě ukončí a probudí se. Tento jev se nejčastěji děje 
lidem, kteří se umění snít teprve učí. V takovém případě ukončení snu nemusí 
být tak docela záměrné, pouze dojde k přerušení snění díky šokujícímu zjištění, 
že se jedná o sen. Prelucidní sny a stavy obvykle předcházejí samotné luciditě 
a během učení se umění snít je tedy lze považovat za příznivé jevy. 

Těsně před nástupem samotného lucidního snění se taktéž objevují  sny    
o probuzení, v nichž se však probouzíme pouze do dalšího snu.97

 

Spánkovou paralýzu je možné považovat za další stav, který má poměrně 
blízko k lucidnímu snění. Jedná se o stav na hranici mezi spánkem a bděním. 
Náš mozek je v tomto stavu již probuzený a my vnímáme realitu bdělého světa 
kolem sebe, avšak tělo doposud nedokáže rozlišovat mezi realitou a snem, a ne- 
může proto reagovat. V praxi se to projevuje příznaky paralýzy, člověk nemůže 
ovládat své svaly ani hlasivky. 

Do tohoto stavu se lidé obvykle dostávají po prudkém probuzení, zejména 
vlivem nočních můr. Bezprostředně po probuzení tedy nejen zažíváme spánko- 
vou paralýzu (nemůžeme se hýbat), ale zároveň v náš ještě velice živě doznívají 
děsivé zážitky ze snu. Není výjimkou, že je spánková paralýza doprovázena 
také halucinacemi a pocity intenzivního strachu. Spánková paralýza je považo- 
vána za jev velice blízký lucidnímu snění i astrálnímu cestování. 

Díky nepříjemným pocitům a silnému strachu je teoreticky možné spánko- 
vou paralýzu označit za jeden z projevů strážce prahu. Někteří lidé si na tyto 
zážitky zvyknou a vítají je jako příznivé znamení vlastních pokroků v práci  
s psychikou. U těchto jedinců tyto jevy časem vymizí nebo přestanou být dě- 
sivé. Naopak jiným lidem stačí jediný podobný zážitek k tomu, aby už nikdy 
strážce prahu nepokoušeli. 

Učení se lucidnímu snění 

Převážná většina lucidních snů začíná tím, že se běžný sen změní v sen lu- 
cidní. U nezkušených snících jedinců se tak nejčastěji děje během nočních můr 
a děsivých, nepříjemných snů vzbuzujících úzkost. Tyto sny svým úzkostným 
obsahem stimulují mozkovou činnost a díky tomu dochází k probuzení vyššího 
vědomí a nástupu lucidity. Podobný vliv mohou mít i jiné ve snu prožívané in- 
tenzivní emoce. Pro tyto sny je společné, že brzy po nástupu lucidity následuje 
probuzení, jelikož snící v této fázi nedokáže vědomě lucidní sen stabilizovat 

a neprobudit se.98
 

 

97  Vaněk, Jan: Lucidní snění jako coping mechanismus. Triton, Praha 2010. 
98  Vaněk, Jan: Lucidní snění jako coping mechanismus. Triton, Praha 2010. 
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Na to, jak lucidních snů dosáhnout i jiným způsobem než přes úzkostné sny, 
se podíváme v této kapitole. Kromě toho se zde budeme zabývat i tím, jak si 
lucidní sen nadále udržet a neprobudit se, nebo jak se dá naopak snění vědomě 
ukončit. 

Gato99 hovoří o důležitosti záměru, který je vlastně jedinou skutečně po- 
třebnou pomůckou k dosažení snové lucidity. Je třeba vědomě a aktivně chtít. 
Ostatní doporučované věci, jako čtení knih o snění anebo psaní snového dení- 
ku, pouze pomáhají posilovat záměr. 

Je potřeba naučit se začít lépe vnímat a uvědomovat si vlastní sny. K tomuto 
účelu je nejčastěji doporučováno vedení si záznamů o svých snech. Nejlepší 
je mít vedle postele připravený blok a pero, aby bylo možné sny zaznamenat 
ihned po probuzení. Robert Moss radí nejprve popsat nejjasnější a nejdůležitější 
snové pasáže a ostatním detailům se věnovat až později. Tato metoda funguje 
i v případě, že se rozhodnete zaznamenávat pouze ty významnější a „větší sny“, 
ovšem při poctivém záznamu všech snů se výsledky dostavují rychleji. Alterna- 
tivou je také ty zajímavější sny vyprávět svému okolí, pochopitelně by mělo jít 
o osoby, které takové líčení budou schopny pochopit, nejlépe rovněž o někoho 
se zájmem o snění. 

Zapisování nebo vyprávění  snů  funguje  tak, že  jsme  nuceni  si  znovu 
a do podrobností vybavovat všechny detaily prožitého snu. Díky tomu se zlepší 
naše schopnost si sny dále vybavovat a navíc se budeme schopni do snových 
prožitků více vcítit a prožívat je daleko reálněji. Není výjimkou, když se po ně- 
kolika týdnech zaznamenávání snů začnou během snění objevovat některé dříve 
neregistrovatelné prvky, zejména smyslové vjemy. Někteří lidé si s překvape- 
ním uvědomí, že najednou ve snech slyší zvuky, cítí vůně a chutě nebo mají 
zajímavé hmatové vjemy. Současně s plnějším prožíváním snů a ponoření se 
do jejich děje přichází také schopnost udržet se ve snech déle nebo navázat 
na zajímavý sen přerušený krátkým probuzením. 

Mnoho metod sloužících k navození lucidního snění spočívá v testování spí- 
cího, zda se nachází ve snu. Zkušení snící jsou tuto skutečnost schopni rozpo- 
znat rychleji. Snící se může zaměřit na pozorování neskutečných či paradoxních 
prvků ve snovém světě – od nepřirozené barvy oblohy přes jinou podobu zná- 
mých míst až po setkání s osobami, které jsou po smrti. Jakmile si snící uvě- 
domí, že svět okolo něho není skutečný, obvykle přechází do lucidního snění. 

Jiné návody doporučují opakování si záměru před usnutím. Vhodné jsou na- 
příklad věty „chci lucidně snít“, „přeji si prožívat vědomé sny“ nebo Robertem 
Mossem zmíněná hluboká věta „jdu spát, abych se probudil“. Časté je také na- 

bádání Carolase Castanedy ke snaze zadívat se během snění na vlastní ruce.100 

Gato v této souvislosti zmiňuje Oshovu otázku: „Je toto sen?“, na niž by se 
měl snící začít ptát pravidelně a zvláště během bdělého stavu. Pravidelné tázání 
se sám sebe, zda se skutečně nacházíme v realitě, postupně vede k pocitu, že 
skutečnost a sen se od sebe tolik neliší a skutečná podoba reality, na kterou jsme 

 

99 Gato: Brána do věčnosti – učebnice lucidního snění. Dobra, Praha 2009. 
100 Castaneda, Carlos: Umění snít. Volvox Globator, Praha 1998. 
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zvyklí, je ve skutečnosti pouhým klamem a iluzí. Spolu s poznáním, že realita 
je neskutečná, nabývají sny na zřetelnosti. 

Na podobnou ideu poukazuje i Arnold Mindell101 se svým čtyřiadvaceti- 
hodinovým bdělým sněním, které je prakticky tvrzením, že nelze rozlišovat 
mezi sněním a bdělým stavem. Podle Arnolda Mindella vytvářejí naše bdělé 
zážitky základ pro naše sny. Ovšem sny samotné častokrát vedou k uskutečnění 
našich bdělých činů, a tak jsou říše bdělého vědomí a říše snů pevně provázány. 
Sny k nám promlouvají i v bdělém stavu. Prostřednictvím asociací a zvláštních 
náhod se realita a říše snů mohou střetávat – takové okamžiky obvykle označu- 
jeme za magické a ten, kdo je alespoň jedinkrát zažil, je už pokaždé bezpečně 
pozná. 

Jak bylo řečeno už na začátku kapitoly, bezprostředně po nástupu prvních 
lucidních snových zkušeností, které jsou pro snícího neobvyklé a někdy i zne- 
pokojující,  je typická ztráta koncentrace na snění, následné přerušení snění  
a probuzení se. 

Pro takové situace je důležité pokusit se o osvojení si některých technik 
sloužících k prodloužení snu, jeho stabilizaci a udržení se v něm. Ke stabilizaci 
snu lze použít upřený pohled na zem, soustředit se na smyslové vjemy jako 
sluch, hmat apod. Je možné také pozorovat vlastní ruce nebo si jednoduše říci, 
že sníme, nacházíme se na pokraji probuzení a chceme svůj sen dále udržet. 
Kromě uvedených technik je nanejvýš důležité nepanikaření a prosté zklidnění 
mysli, jež k udržení snového stavu vedou zcela přirozeně. 

V pokročilejších fázích snové praxe je možné pokusit se také o návrat do snu, 
který popisuje Robert Moss v knize Vědomé snění. Pro návrat do snu je potřeba 
uvolnit se a pokusit si znovu co nejživěji vybavit všechny detaily snu, důležitá je 
především jeho celková atmosféra. Nemusíte znát začátek snu, je možné vybavit 
si nejvýraznější snový moment a od něho si vybavovat předchozí nebo následu- 
jící děj snu. Při dostatečné praxi se vám před zavřenýma očima začne sen znovu 
odvíjet sám od sebe. Můžete se také pokusit sen přetvářet anebo zpracovávat, 
což lze doporučit zejména u zlých snů. 

Ačkoliv se většina snících bude snažit své sny spíše prodloužit, všechny sno- 
vé prožitky nemusejí být příjemné a snící může toužit své sny přerušit a probu- 
dit se. Zejména někteří zkušenější snící příležitostně vyprávějí příběhy o snech, 
z nichž se velice toužili probudit, ale bylo to pro ně velice obtížné. Jádro technik 
k přerušení snění spočívá ve vědomém přesunutí pozornosti ze sněného tématu 
na jinou oblast, nejčastěji na přání probudit se. Jinou metodou je upření pohledu 
ve snu na nějakou věc, což paradoxně vede k narušení pozornosti a často též 
k probuzení. 

Snová jóga uvádí čtyři faktory k osvojení si lucidního snění, které uvede- 
né rady jednoduše a elegantně shrnují: Prvním je zachycení neboli schopnost 
rozpomenout se na své sny v bdělém stavu do všech podrobností. Druhým  
je manipulace, osvojení si dovednosti ovlivňovat své stavy i prostředí a díky 
tomu jednat během snů svobodně. Třetím je zklidnění, jinými slovy být schopni 

 

101 Mindell, Arnold: Techniky snění v bdělém stavu. Fontána, Olomouc 2007. 
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uchovat si klid i během děsivých snů a znepokojujících situací. Čtvrtým bodem, 
jehož popisu se částečně věnuje následující kapitola, je manifestace, schopnost 
proměny vlastního těla (například v mouchu) a cestování do rozličných světů. 

Sny o předcích, loa a jiných světech 

Prostřednictvím snů se lidem od nepaměti zjevovaly nejrůznější bytosti: 
předkové, božstva i duchovní učitelé. Mnoho duchovních směrů má za cíl prá- 
vě setkávání se s duchovními bytostmi ve snech, kde je možné lépe vnímat 
jejich energie nebo se od nich učit. Mezi tyto systémy patří i tibetská jóga snu 
a spánku, ale i mnoho dalších. 

Robert Moss102 napsal zajímavou myšlenku, a sice že podle některých pří- 
rodních národů během snění buďto sami navštěvujeme nejrůznější místa a svě- 
ty, anebo jsme navštěvováni právě našimi předky, božstvy a dalšími bytostmi. 
Tuto víru přírodních národů částečně potvrzuje i zjištění, že ačkoliv snící může 
děj lucidních snů částečně ovlivňovat, snové postavy si vždy zachovávají urči- 
tou míru autonomie. 

Ve snech se lidem často zjevují zemřelé osoby, nejčastěji příbuzní nebo blízcí 

přátelé. Paul Fuks103 ve shodě s moderními psychologickými poznatky uvádí, 
že sny, v nichž se objevují zemřelé osoby, jsou pouhým projevem stesku a nevy- 
rovnání se se smrtí těchto osob. Moderní psychologie pochopitelně nebere v po- 
taz, že sny o zesnulých mohou představovat jistou formu komunikace s předky. 
Znám člověka, který se ve snech setkával se svými mrtvými prarodiči i další- 
mi zemřelými předky. Tyto sny se mu zdály s jistou pravidelností – po jistém čase 
už se mohl spolehnout, že jakmile dojde v jeho životě k nějakému zásadnímu 
kroku či změně, bude následovat sen. Jeho dědeček za ním přišel v okamžiku, 
kdy si našel životní partnerku, a pochválil mu jeho výběr. Podobný sen se opa- 
koval v době, kdy s touto partnerkou začal bydlet, s tím rozdílem, že všichni 
jeho mrtví příbuzní uspořádali v dědečkově bytě oslavu. Pili, radovali se a říkali 
mu, že jeho přítelkyni přijímají do rodiny. Další dědečkova návštěva ve snu se 
odehrála v době ukončení jeho studií. Následovalo několik dalších snových 
setkání s mrtvým dědečkem, kterého snící člověk vnímal jako hlavu rodiny. 
Pokaždé se sny vztahovaly k nějaké zásadní události v životě tohoto člověka 
a jeho předkové mu v nich vyjadřovali podporu, říkali, že jsou na něj pyšní, 
a v několika málo případech také s jeho kroky nesouhlasili. Nicméně i přes ob- 
časné stížnosti na své chování ze strany mrtvých příbuzných se mi můj známý 
svěřil, že se po každém takovém snu cítí celistvější, stabilnější a velice vděčný. 
Sny o předcích u něho prostě vzbuzovaly pocit, že jeho život probíhá tak, jak má. 
Sny o zesnulých nám také pomáhají učinit si představu o podobě posmrtné-  
ho života. Často přicházejí v dobách nemoci, abychom byli ujištěni o blížícím 
se uzdravení nebo aby nám naši zemřelí blízcí naopak pomohli v klidu přejít 
na druhou stranu. Nejsou neobvyklá ani líčení starých a umírajících o snových 

 
102 Moss, Robert: Tajné dějiny snění. Triton, Praha 2011. 
103 Fuks, Paul: Sny. Levné knihy, Praha 2007. 
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návštěvách jejich již zemřelých příbuzných nebo životních partnerů, kteří jim 
vyprávěli, že nadcházející smrti se nemusejí obávat. 

Loa se ve snech projevují různými způsoby a v mnohých podobách. Zvláště 
v začátcích práce s vúdú jsou typická snová zjevení Legby a Ghede. Legba se 
v těchto snech zjevuje jako iniciační prvek, protože otevírá brány mezi světy. 
Ghede pak ve snech nejčastěji plní roli pochmurných strážců prahu. Mému 
známému se v počátcích zájmu o vúdú několikrát zdálo o mrtvých, kteří na něj 
poměrně agresivně a rozhněvaně útočili. Tyto sny se od klasických nočních můr 
lišily množstvím duchovní energie, kterou snící cítil i během děsivých útoků. 
Jednou, když jej pokousal zombie, se mu před očima objevila bílá záře a ze snu 
se probudil. Nebyl však vyděšený, jak by se dalo očekávat, nicméně cítil ob- 
rovskou radost z toho, že jeho pokusy o práci se sny a s vúdú konečně začínají 
fungovat. Kousnutí zombie v tomto kontextu může mít i iniciační charakter. 

Výše uvedená zkušenost pouze potvrzuje tvrzení Roberta Mosse104, že ani 
sen s na první pohled děsivým až hororovým obsahem nemusí být skutečnou 
noční můrou, jestliže v jeho průběhu necítíte strach. Ve snech jsou klíčové po- 
city, nikoli zdánlivý vzhled věcí. 

Užitečnou pomocí při začátcích práce se sny může být právě požádání někte- 
rého z loa, aby vám pomohl lucidně snít. Ze zkušenosti vím, že jsou vhodná loa, 
jako je Legba, Simbi a obecně vodní loa, Damballah, Ghede. Může jít o prostou 
žádost, aby za vámi loa ve snu přišlo a připomnělo vám, že spíte, a pomohlo 
vám se ve snu udržet, ale můžete se s některým z loa, s nímž máte dobré vzta- 
hy, pokusit domluvit i na intenzivnější výuce snění. Vašimi snovými ochránci, 
společníky či učiteli se mohou stát také zemřelí houngani, mamby či bokorové, 
které historie možná nezná, ale přesto mohou člověka mnohému naučit. 

Jestliže se vám zdají sny, které rozpoznáváte jako velké a cítíte, že pro vás 
mají hlubší význam, avšak nejste schopni identifikovat jejich poselství, dopo- 
ručuji přečíst si základní charakteristiky zde popisovaných loa. V případě, že 
svým snům stále neporozumíte, ptejte se loa samotných nebo požádejte o vý- 
klad snů někoho zkušenějšího. 

Snová setkání nemusejí být vždy příjemná. Je proto užitečné stanovit si ur- 
čité hranice, při jejichž překročení aktuálně probíhající sen ukončíme. Je dobré 
využít zmíněné techniky k ukončení snění nebo zavolat svá spřízněná loa. Jinou 
užitečnou pomůckou pro skutečně nepříjemná snová setkání může být i použití 
ochranného amuletu (či gris gris) schovaného pod polštářem. 

Co dělat, jestli se nám nedaří probudit se ze zlého snu? Jestliže vás ve snu 
například stíhá nějaký člověk či bytost a víte, že nemůžete uniknout, může být 
řešením otočit se k pronásledovateli čelem a zeptat se jej na jeho motivy – proč 
nás pronásleduje, čím jsme jej rozhněvali apod. Často v takové situaci nedochá- 
zí k očekávanému útoku, ale ke stabilizaci snové situace a také k získání nových 
informací od osoby pronásledovatele. 

Mnoho snících se zmiňuje o existenci jistých míst či dokonce světů, které je 
možné během snění navštěvovat. Běžné snové prostřední není stabilní, ovšem 

 

104 Moss, Robert: Tajné dějiny snění. Triton, Praha 2011. 
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někdy se snícímu podaří dostat se na místa, na něž se může opakovaně vracet. 
Některá z těchto míst můžeme najít sami, k jiným nás dovedou bytosti, s nimiž 
se ve snění vídáme, a do jiných míst si musíme doslova vybojovat přístup. Ta- 
ková místa či světy často souvisejí s místy síly a mají v sobě magický potenciál. 
Snící se při jejich návštěvě obvykle cítí jinak než během normálních snů. Dá se 
sem utéct ze zlého snu, ale také se zde dá provádět snová práce, setkávání se 
s bytostmi apod. To, jaká snová místa objevíte, záleží na vás a na povaze bytos- 
tí, s nimiž ve snění pracujete. La Sirene vám pravděpodobně nebude ukazovat 
poušť a Ogun vás nebude brát na hřbitov. 

 

* * * 

Poznámka: Celá problematika snění je velice rozsáhlá a její podrobnější 
popsání by vyžadovalo samostatnou knihu. Tato kapitola je pouze stručným 
návodem pro první pokusy, jelikož se domnívám, že snění je velmi užiteč- 
nou technikou při jakémkoli druhu spirituální práce. V případě hlubšího zájmu 
o tento obor doporučuji čtenářům přečíst si některou z knih zabývajících se 
snovou praxí, které jsou uvedeny v použité literatuře. 
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