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JRZLM_Stret
 zrkadlo - odraz obrazu, reality, skutočnosti

odraz nás, seba, sveta, svetla,
priamy odraz, neporušený

odráža to, čo doň vchádza
odraz môže smerovať kamkoľvek

z akého uhlu odraz príjmeme, z toho uhlu obdržíme určitú informáciu
avšak ak chceme vedieť, čo je v strede bytia, je nutné doň nahliadnuť 

tvárou v tvár, priamo do očí, priamo so sietnice
lúč sa môže odrážať, môže nás zasiahnuť, dokonca oslepiť, 

ak je náš postoj v „správnom uhle“

Mirror is a reflective container whose source of power is light. The elegance 
and sophistication of this Bronze Age Celtic mirror‘s back, the intricacy and 
de- tail of its design, attest to the value placed on the ob- ject by its ereator. 
The pattern, a well-wrought optical illusion, suggests the roiling of cosmic 
seas, the eter- nal, the never-ending. The image embodies a mesmer- izing 
energy, a feeling of mystery and portent. The mirror‘s significance as a ma-
gic tool is conveyed by its artistry. 

Mirrors have always existed. Before the use of metal, they were the reflecti-
ons on the waters collected in the earth‘s indentations. Early peoples belie-
ved that in such reflections the soul element could be perceived and even 
today the fantasy persists that the mirror ean steal one‘s soul. The associati-
on of the mirror with the essential nature of a thing is carried in the ancient 
Egyptian hieroglyph for life, the ankh, which was also one of the words for 
mirror. The mirror represented the solar disk as the source of light that con-
tained life‘s essence. Mirrors were placed in burial chambers and were also 
cult objeets in the worship of Hathor, goddess of abundance, joy, music, 
dance, cosmeties and self-beautification, which brought one into harmony 
with the divine.
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Our English word „mirror“ comes from the Latin mirari, to wonder or marvel 
at. The wondrous nature of the mirror is how it draws our imagination into 
its seeming depths, the sense that beyond the mirror image of our immediate 
reality might be seen some thing entirely different. In Lewis Carroll‘s famous 
story, the world of dreams lies „through the Looking-glass.“ Personifying the 
unconscious and its compelling capacity to reflect the unknown and potential, 
alchemy attributed to its figure, Sulphur, the possession of a mirror in which 
the whole world is to be seen. Whoso ever looks into this mirror, ean see and 
learn therein the parts of the wisdom of the whole World.“(CW 14:137, n108). 
At the same time, the more destructive aspects of the uneonscious, like con-
suming appetites and „lunatic“ tendencies, were projected on the changeable 
and cyclically dark Luna, „the great poi- sonous mirror of nature.“ Yet as 
the illuminating spec- ulum or „looking glass,“ Luna could also mediate self 
knowledge and the face she showed was affected by the receptiveness or resis-
tance of the adept to the insights she offered. 

prenosná svätiňa

What do we see when we look in a mirror? To „reflect“ means to bend back or around, sug-
gesting a linking. Attuned mirroring of the infant and young child contributes to the bringing 
of their substance into being. Derangements in mirroring have been associated with patholo-
gical narcissism, borderline states and chronic depression. In the Greek legend of Narcissus, 
the youth, divinely spellbound by his own reflection, wastes away. Two twentieth-century 
women, Vir- ginia Woolf and Freud‘s patient, Anna O, testified to the traumatic experience 
of seeing a beast or monster in their looking glass-projections, perhaps, of the dis- torting 
effects of mental illness. Every day, we confront mirrors in the reactions of others to our 
behavior. Saint Paul saw the mirror as an analogue to our experience of the divine here and 
now as opposed to the afterlife: „For now we see in a glass darkly, but then face to face“ (1 
Cor. 13:12). Schopenhauer, however, compared the human intellect to a mirror. In its magi-
cal aspect, the mirror is a trickster‘s tool, an implement of illusion often making us appear 
as more, or less, than we are But the mirror as an emblem of our capacity to reflect is also an 
instrument of salvation. In the myth of Perseus, it is only by looking at the reflected image of 
what is too dangerous to absorb directly, that the hero is able to slay the snake-headed Me-
dusa.

--Book of Symbols 



Wagnerove umenie ako kolektívna extáza, typ zážitku
   preniknúť do srdca
   do pocitu

Israel public radio apologises for playing Richard Wagner music
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-45393904

meditácia
živly

svätové strany
svetová os
ČLOVEK 

ČeLO VEKu
SRDce
StReD

prifarbenie emóciami, predstavam i zmyslami

Čo je amuletom, talizmanom v tebe - tvoja hodnota, stred, srdce
Práca s metafyzikou, kt. vytvárame spoločne, tak smerujeme svoju silu
Torzné pole

(pôvodný návrh inštalacie)

vízia
schopnosť; možnosť
pozrieť sa z iného uhla na samého 
seba
do svejej hĺbky, z blízka či diaľky 
(dokážem to urobiť na verejnosti?)
kto som, kam smerujem, prečo
čo ma motivuje, čo ženie, čo brzdí
čo musím prijať, čo pustiť
čo precítiť, čo premyslieť
ak zmením seba, zmením odraz - 
obraz - reakciu prostredia okolnosti

ľudia, spolužiaci, verejnosť, ja sám
materiály, nástroje 
4 zrkadlá (+1 záložné) - samotné talizmany
    suveníry
    -spomienka, pamäte
    -z francúžštiny spomenúť si , prísť na um

plán
kedy : ráno(6,7). obed(13,14), večer(17,18- pri šere 
vniká zaujímavý efekt nepoznania samého seba)
-lepšie už hodinku pred
čo: rozpororovať umiestnenie, sv. strany, správny 
uhol, svetlo 
-stredová značka - kriedou
čo skúsiť - pripevnenie zrkadiel (silikón, suchý zips)
  tvar, veľkosť
kde: 4dni, 4časy, 4miesta
faktory : slnečný svit, pouličné osvetlenie, iné
verejné miesta, námestie, bočná ulička, sväté miesto
záleží podľa svetelnosti - vhodná nízna aj vysoká

sväté - church of the Holy Sepuldre, Via Dolarosa
námestie
park - mount of olives, mŕtve more, the galille
 colsarea národný park
 Bahai gardens 
 Haifa

-ako ich pripevniť
-fotoaparát
-kamera (skrytá?) --z Bezalelu
-stojan
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Zrkadlový test
Zrkadlový test je mierou sebavedomia, ktorú vyvinul Gordon Gallup Jr v roku 
1970.
Test meria sebavedomie určovaním, či zviera dokáže rozpoznať svoj vlastný 
odraz v zrkadle ako obraz seba samého.
Toto sa dosiahne tak, že sa zviera tajne označí farbivom bez zápachu a pozoruje 
sa, či zviera reaguje spôsobom konzistentným s tým, že si je vedomé, že farbivo 
je umiestnené na jeho vlastnom tele.
Takéto správanie môže zahŕňať otáčanie a nastavovanie tela, aby sa lepšie pozo-
rovalo označenie v zrkadle, alebo dotýkav značenia na svojom tele prstom pri 
sledovaní zrkadla.
Zvieratá, ktoré prešli zrkadlovým testom, sú bežné šimpanzy, bonobos, orangu-
tani, delfíny, slony, ľudia a prípadne holuby.
Prekvapivo gorily neprejdú testom, aj keď testom prešla aspoň jedna špecifická 
gorila Koko; je to pravdepodobne preto, že gorily považujú kontakt s očami za 
agresívne gesto a zvyčajne sa snažia vyhnúť tomu, aby sa navzájom hľadeli do 
tváre.
Ľudské deti majú tendenciu zlyhať pri tomto teste, kým nie sú staršie ako 1,5 až 
2 roky.
Napríklad psy a jednoročné deti zvyčajne reagujú na zrkadlo v strachu alebo 
zvedavosti, alebo ich jednoducho ignorujú, zatiaľ čo vtáky často útočí na svoje 
vlastné odrazy.



http://www.psychology.emory.edu/cognition/rochat/Rochat5levels.pdf

Úrovne seba-vedomia v skratke : to je zrkadlo (úroveň 1) je v ňom osoba (úroveň 
2), tá osoba som ja (úroveň 3), tou osobou budem navždy (úroveň) 4) a všetci 
ostatní ju môžu vidieť (úroveň 5).

(Záver)
Vzhľadom na to, že sebavedomie je spoločnou konštrukciou, (vytvorenou v inte-
rakcii s ostatnými) model navrhnutý v tomto dokumente je zjavne neúplný).

Predstavuje však niektoré heuristické výhody. Na jednej strane je empirickými 
pozorovaniami informovaný o tom, ako sa vedomie vlastného tela vyvíja na 
začiatku života. 
Po druhé, ukazuje, že chronologicky sa vo vývoji objavuje úroveň sebavedomia. 
Navrhoval som, že tieto úrovne môžu predstavovať základné tažné stavy zrelého 
sebavedomia. Heuristická hodnota tohto jednoduchého modelu spočiva v tom, 
že pomáha pri vysvetľovaní základného,   často prehliadaného aspektu sebavedo-
mia: skutočnosti, že sebavedomie nie je jednotvárne, ale mnohoraké. 
Je  dynamické, v neustálom pohybe medzi úrovňami rôznych skúsenostných 
vlastností, až do smrti. Dojčatá v ich vývoji nám ukazujú, aké sú tieto úrovne 
sebavedomia. Na zakončenie záhradnou metaforou; sebauvedomenie sa vyvíja 
ako cibuľa, vrstvy po vrstvách, v kumulatívnej konsolidácii. V súlade s tým je 
sebauvedomenie skúsenosťou seba, kolíšajúc cez tieto vrstvy keď konáme, vní-
mame a myslíme vo svete.

http://www.media-generation.net/Articles/VAR.pdf

EDMUND CARPENTER EXPLORATIONS IN MEDIA & ANTHROPOLOGY
HARALD  E. L. PRINS AND JOHN BISHOP

For more than fifty years, Carpenter has explored the borderlands 
between cultural anthropology, visual media, and tribal art.

Vyjadrujúc sa k ich reakciám pri videní seba samých: „Keď pochopili, že 
vidia svoju dušu, svoj obraz, svoju identitu mimo seba, boli prekvapení. 
Vždy si zakrývali ústa, občas si dupli nohou a potom sa odvrátili. A 
potom [vzali] obrázok a znova sa naň pozreli, skryli sa a tak ďalej. “

„Myslím si, že antropológia je viac než len jednoduchá metóda. Je to 
umenie - tak ako je to metóda, je to aj umenie. A umenie nevychádza z 
komisií a z malých myslí.“

Ak zviera prejde zkadlovým testom, je to určite silný dôkaz spoznaní samého seba a naznačuje 
možnosť sebav-edomia (t. J. „Pocit sebapoznania“). Nie je to však definitívny dôkaz. Ak zviera 
nie je schopné prejsť, nemusí to nevyhnutne znamenať, že tieto schopnosti nemá.
Napríklad zvieratá, ktoré sa viac spoliehajú na iné zmysly ako na svoj zrak, nemusia mať veľký 
záujem o pohľad na svoj odraz. Psi, ktorí poznajú ostatných hlavne podľa ich čuchu, by mohli 
rýchlo prísť k záveru, že ich zrkadlový obraz nie sú oni ale iný živočích, pretože imchýba zod-
povedajúci pach. Niektoré zvieratá sa okrem toho môžu v zrkadle rozoznať a vidieť, že boli 
označené, ale nepovažujú značku dostatočne dôležitú pre dotyk alebo skúmanie.
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Jeppe Hein

Čo vás najviac zaujíma na reflexných materiáloch?

Zrkadlá nás nútia uvažovať o našej vlastnej prítomnosti 
tým, že sa zameriavame na naše fyzické a duševné prežíva-
nie v prostredí, na našu pozíciu v ňom. Zrkadlá nás infor-
mujú o akte pohľadu: pozeráme sa ako sa pozeráme. Preto 
moje zrkadlové inštalácie vždy odkazujú na prítomnosť 
návštevníka, ktorý sa v skutočnosti stáva nevyhnutným pre 
prácu. Moje práce sa pýtajú publika: Prečo si tu? Čo tu ro-
bíš? Ako pozoruješ a ako si pozorovaní?

..
Či už ste dieťa alebo kritik umenia, ste povzbudený do inte-
rakcie s dielom, prostredím a ostatnými ľudmi, čo verím, že 
posilňuje tvoj pocit komunity.

Dan Graham

Raz ste povedali, že najdôležitejšou vecou vášho pavi-
lónu sú reakcie ľudí na ne:

Moja práca je vždy o interpretácii. Je to o ľuďoch, 
ktorí sa pozerajú na seba a na ostatných zároveň. Ide 
o skupiny publika. Je to aj o čase,  pretože minimum 
diel bolo statických. Keď sa oblaky menia, pavilóny sa 
menia každú chvíľu. ..

Robert Morris

Morrisove minimalistické sochy z polovice 60. ro-
kov sa skladajú z presne rozdelených geometrických 
tvarov. Zvyčajne ich usporiadal do „situácií“, kedy si 
bol človek vedomý vlastného telo a súčasne diela“. 
Táto práca demonštruje princíp. Keď divák pre-
chádza okolo štyroch kociek, ich zrkadlené povrchy 
vytvárajú zložité a meniace sa interakcie medzi ga-
lériou a divákom.



Robert Smithson

Smithsonove tri zrkadlá v rohu vytvárajú 
prehľadnú a nepolapiteľnú štruktúru: keďže ka-
ždé zrkadlo odráža priestor okolo neho, znáso-
buje odrazy v ostatných zrkadlách a vytvára tak 
obraz so symetriou kryštálu. V Smithsonovom 
umení sa často objavujú zrkadlá, rovnako ako 
fragmenty prírodného sveta - tu sú kúsky ko-
ralov nahromadené v uhle, v ktorom sa zrkadlá 
stretávajú. Smithson tiež kombinoval zrkadlá s 
hromadami piesku, štrku a ďalších hornín, čo 
zodpovedá hrubej sutine prírody s jej presným 
vizuálnym dvojčaťom. (Jemnosť ružového ružo-
vého korálu je v jeho práci nezvyčajná.) Párova-
nie hmoty a odrazu zodpovedá inej dualite: na 
jednej strane netvarované úlomky kameňa alebo 
útesu; na druhej strane umenie, sochárstvo a 
vnútorný priestor galérie.

„Inšpirovaný myšlienkami kryštalickej geometrie 
a nebiologického času, predefinoval abstrakciu 
a spochybnil umeleckú históriu a vyhlásil, že 
„príroda sa povoľuje nevyčísliteľným cyklom 
netrvania.“

Larry Bell

„Dúfam, že si to ľudia uži-
jú. Nemám kontrolu nad 
tým, čo si ľudia myslia, tak-
že nemám žiadne očakáva-
nia. Moja práca bola vždy 
mojím učiteľom. Táto šou 
je iba rozšírením triedy.“



W*: Povedali by ste, že vaša práca súvisí s vonkajším alebo vnútorným svetom?
Olafur Eliasson: Svet, v ktorom žijeme, je relatívny; sme cezeň vedení svojimi zmyslami. 
Chcem, aby bol návštevník skôr producentom ako spotrebiteľom reality. Tu uvedené diela 
zosilňujú vnímanie priestoru a predmetov pred nami; skôr ako „čo“ vidíme  odrážajú „ako“ a 
„prečo“ vidíme veci týmto spôsobom, 
Napríklad žiarovka s vlnovou dĺžkou (2018) rozdeľuje svetlo na sekvenciu a The We Mirror 
(2017) núti oko do 3D geometrického zloženia, avšak obidve sa hrajú s vnímaním ich štruktú-
ry. To všetko napovedá, že naše vnímanie sveta je ľahko oklamateľné: Chcem odhaliť triky, 
zdôrazniť spôsob, akým médiá alebo politici nesprávne riešia určité problémy. Chcem, aby ko-
nali ako zástancovia transparentnosti.

W *: Často hovoríte o „stelesnení práce“, o čom hovoríte?
OE: Vždy sa snažím pracovať s fyzickými prvkami a okolo nich, aby som vytvoril emócie a 
pocity, ktoré „dotknú“ diváka. Sociálne médiá naopak vyvolávajú odosobnenie. Keď sú fontány 
vystavené na spodnom poschodí - Objects defined by activity (now), (then) and (soon), 2009 
- voda a svetlo blesku spolu hrajú a vytvárajú tak formu nadčasovosti. Vnímanie sa posunie, 
ožíva nový horizont: nie je to línia; nedá sa to uochopiť. Stroboskopické svetlo zviditeľňuje ne-
viditeľné a samotné dielo vytvára „priestor“, v ktorom sú spochybňované jednoduché pravidlá.

Keď kombinujete dáta s akciou, začnete ovplyvňovať diváka: ten sa neskôr stáva skôr produ-
centom vlastnej reality, než aby sa stal jeho obeťou. Viem, že je to veľmi škandinávsky ideál, ale 
tieto diela naznačujú našu kapacitu a schopnosť zmeniť svet. Celá moja práca je založená na 
procese premeny „myslenia“ na „robenie“!

W *: Ako informujú vašu prácu geometria, perspektíva a smer?
OE: Milujem tvar zatmenia. Vedeli ste, že na rozdiel od štvorca sa v perspektíve nedeformuje? 
Zoči-voči tomu v perspektíve nemôžete vnímať hĺbku priestoru. Rád sa hrám s myšlienkou 
náročného vnímania alebo úvah (reflections) a geometria ponúka nekonečné možnosti. Mnohí 
si môžu myslieť, že keď vstúpite do umeleckého sveta, opustíte „skutočný“ svet. Je to však úp-
lne naopak: so zosilnenými pocitmi sa človek môže ešte viac priblížiť svetu a jeho aktuálnym 
problémom. Geometrický a farebný spektrálny kompas (všade kompas, 2017) visiaci nad scho-
diskom nás orientuje presným smerom. To isté platí pre denné a nočné lávy 2017, v ktorých 
sa tmavý lávový kameň napoly biely natáča pred konkávnym zrkadlom: premieta odraz bielej 
strany, keď divák stojí pred čiernou stranou. Začnete hľadať vtipnú intenzitu, pýtate sa, čo vidí-
te, chodíte tam a späť.

Olaffur Eliasson
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„Cez okuliare som si uvedomil, aké subjektívne je naše vní-
manie sveta,“ hovorí. „Keď ste závislí od okuliarov, je pre 
vás zrejmé, že vidíte svet inak ako ostatní. Tiež si myslím, že 
to nasýtilo moju fascináciu šošovkami a inými optickými 
nástrojmi. “

„Breakdancing mi zvedomil pozornosť svojho tela, ktorá 
ma sprevádzala počas môjho umeleckého rozvoja. Naučil 
ma vytvárať a ovplyvňovať priestor okolo mňa svojím 
telom. V breakdancingu vidíte, že sa môžete dotknúť 
sveta a zmeniť ho. Toto je téma, ktorú mam neustále na 
mysli ked pracujme.

Obsidián je prírodne sa vyskytujúce vulkanické sklo. 
Prvýkrát som sa s ním stretol v prírode na Islande, 
v obsidiánskych poliach Hrafntinnusker, neďaleko 
sopky Hekla, ale nájdete ho na celom svete, kde došlo 
k sopečnej činnosti. Odrazy v obsidiáne sú pozoru-
hodné, pretože čierne sklo neguje farbu a ukazuje len 
kontrast. To je dôvod, prečo maliari z 18. storočia na 
svojich prechádzkach v prírode nosili čierne zrkadlá 
nazývané okuliare Claude: zrkadlá im pomohli 
identifikovať dokonalé kompozície tým, že zreduko-
vali scenériu na jednoduché tvary, nekomplikované 
farbou. V mnohých umeleckých dielach som použil 
čierne sklo a obsidián. Pre mňa nesú metaforickú 
predstavu o našej schopnosti reflektovať sa na seba 
v širšom kontexte.



Cinzia Campolese

12





ŠTYRI KABALISTICKÉ SVETY, ILLAN A SEFIROT
Po počiatočnom Božom stiahnutí sa (cimcum) a uvoľnení priestoru pre existenciu dnešného vesmíru, rozptýlil Ejn Sof (Nekonečný, Neprejavený, transcendentný Boh) v strede 
tejto prázdnoty, lúč svetla. Do ním dosiahnutého stredu prázdnoty sa tento  prejavil ako svetlá, ktoré kabala nazýva termínom sefirot (sg. sefira). 
Tie sú zoskupené do tzv. sefirotického stromu, zvaného illan. Sefiry (niekedy prekladané aj ako “sféry”) sú tiež nazývané nádobami. Tie prvotné boli rozbité, lebo neuniesli množ-
stvo Božieho svetla. Mali totiž jednu chybu. Boli pripravené svetlo len prijímať a nie dávať ďalej. Preto po preplnení praskli. Črepiny z nich (kelipot) sa rozleteli v priestore do 
všetkých strán a dnes sú obsiahnuté vo všetkom. Ich pozdvihovaním za pomoci dobrých skutkov, ich prinavraciame do ich pôvodného stavu. To je tikun olam – náprava sveta.
Rozbitie nádob (ševirat hakelim) bolo dané samotným Stvoriteľom, pretože dôvodom ich neschopnosti svetlo aj odovzdávať, bola nerovnováha medzi milosťou (midat ha-racha-
mim) a prísnosťou (midat ha-din). Nemohli tak obstáť. Prílišná milosť by si nevedela dať rady so zlom (nutným pre tento svet!) a prílišný súd by bol pre stvorené bytosti neprijateľ-
ný.
Illan sa rozdeľuje ešte na “Hornú” a “Dolnú” tvár. Tento termín má v rôznych kabalistických školách rozdielny význam (=sefirot, =Keter a Tiferet, = skupina Chesed, Gevura, Hod, 
Necach, Jesod…). Kniha Zohar rozlišuje Dlhú  Tvár (arich anpin) a Krátku Tvár (zeir anpin) = Milosť a Prísnosť Božiu. Obe tváre tvoria spolu, tj. nazývajú sa “parcufim” = tváre, 
sing. “parcuf ”.
Na obr. je znázornená jedna z alternatív, korešpondujúca s Božím zrkadlením sa v nižších svetoch, kde sa vrchná tvár akoby odrážala v spodnej tvári.

Sefiry sú v sefirotickom strome zoradené podľa určitých pravidiel (viď. obr.).

V ľavom, pasívnom  stĺpe sú zoradené sefiry Bina (Porozumenie), Gevura (Sila) a Hod (Sláva). Sú pasívne a prijímajúce. Každá z nich vždy odpovedá “na niečo”.
Porozumenie formuluje určité “ideje”, Súd odpovedá na konkrétnu činnosť a Sláva je ozvenou prichádzajúceho impulzu.
Pravý, aktívny  stĺp a jeho sefiry Chochma (Múdrosť), Chesed (Milosť) a Necach (Večnosť) je naopak príčinou, dôvodom, či vzorom.
Stredový stĺp je stĺpom vôle a odpustenia. Aj vôľa aj odpustenie zostupujú z najvyššej sefiry Keter cez non-sefiru Daat (Poznanie), Tiferet (Krása), v ktorej sa Keter zrkadlí, Jesod 
(Základ), ktorý manifestuje plán spodobnenia, až do Malchut (Kráľovstvo), ktorý je konečným uskutočnením hmoty.
Sefiry sú prepojené 22 cestičkami, ktoré vytvárajú trojuholníkovú sieť, tvoriacu šestnásť  triád (napr. triádu  Keter, Chochma, Bina). Týmito cestičkami prúdi Božia emanácia a 
každá z nich zodpovedá jednému písmenku hebrejskej abecedy.
Každá sefira vyjadruje Božiu vlastnosť, zodpovedá jednému z Božích Mien, anjelovi reprezentujúcemu Boží atribút, na úrovni psyché zas jednotlivé intelekty, emócie, vlastnosti a 
prejavy nervového systému. V oblasti astrológie jednotlivé planéty a pod.
Zo sefiry Keter vyžaruje Večný a to, čo leží za Keter je bezčasové, mimo ľudský dosah. Tu je Bytie bez konca a bez času i priestoru.
Keter je prameň svetla, ktoré prestupuje spodnými sefirami, cez nižšie svety až do sveta hmotného, v ktorom žijeme my. Je neviditeľné, postrehnuteľné len na duchovnej úrovni.
Všetky sefiry vyjadrujú Božiu vôľu. Každá vyššie postavená odovzdáva Stvoriteľovu vôľu do sefiry nižšej, tá do ešte nižšej a tak ďalej.
Okrem desiatich sefír, obsahuje ešte illan aj jednu non-sefiru Daat (Poznanie), nachádzajúcu sa v strede na priamke medzi Chochmou a Binou.
Stvorený svet má štyri úrovne. Nazývajú sa kabalistickými svetmi. Tie sa navzájom prelínajú (viď. obr.).
vvNajvyššie postavený je Olam Acilut  (Svet Vyžarovania), na obrázku biely, pod ním stojí Olam Berija (Svet Stvorenia), na obrázku zelený, potom Olam Jecira (Svet Utvárania), na 
obrázku fialový a Olam Asija (Svet Učinenia), na obrázku ružový.
Spodné sefiry Sveta Acilut (Tiferet, Hod, Necach, Jesod a Malchut), splývajú s vrchnými sefirami sveta Berija (Keter, Chochma, Bina, Daat), spodné sefiry sveta Berija zas s vrchný-
mi sveta Jecira a spodné sefiry sveta Jecira prekrývajú vrchné sefiry hmotného sveta Asija.
Jednotlivé svety sú stupne prejavenia sa, či manifestácie stvorenia, energie žiarenia, cez plynné či kvapalné skupenstvo až po pevnú hmotu.
Názvy svetov sú odvodené od Izajášovho veršu 45.18, v ktorom sa hovorí: “…Hospodin stvoril (bore´; od toho  berija) nebo, vytvoril (jocer; od toho jecira) a učinil (´osah; z toho 
asija) zem…”. A od Iz 43.7 : “Každého, kto sa nazýva mojim menom a koho som stvoril (bera´tijv) k svojej sláve, koho som vytvoril (jecartijv) a učinil (´asijtijv)”.
Pre uvedené štyri svety sa používa aj termín ABiJA (A=acilut, B=berija, J=jecira, A=asija). Podobne ako TaNaCH (T=Tóra, N=Nevi´im, K=Ketuvim).
Nad všetkými stojí už spomínaný svet Acilut, o ktorom nesmieme vedieť nič. Je zahalený hlbokým tajomstvom. Má tri stupne, postupne sa vzďaľujúce od božskej úrovne vyžarova-
nia.
Je prostredníkom medzi Ejn Sof a nižšími svetmi. Je akoby zrkadlom, v ktorom Boh hľadí na Boha. Ejn Sof sa cezeň zrkadlí v stvorených nižších svetoch.
Prostredníctvom tohto sveta sa tvorí všetko, čo bolo naplánované.
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Kabala
-ako dosiahnuť koreň života, prameň duše-

Svet Acilut je miesto, nazývané starými Hebrejcami “Makom”. Sem sa človek nemôže nikdy dostať. Je to sféra Stvoriteľa, z nej pochádza svetlo stvorenia a pravdy. Jeho sily prúdia cez 
svet Berija až do ďalších dvoch nižších svetov.
Svet Berija je svetom stvoriteľského diela a skrze neho dochádza k sprostredkovaniu Boha do nižších svetov.
Acilut je nepremenný svet. Existoval už pred stvorením, ktorým započal čas a došlo k premene večného do časového a začína pohyb.
Stvorenie začalo desiatimi výrokmi/slovami. Hebrejsky sa slovo povie DAVAR. Rovnako tak slovo “hovoriť” a “vec”. V aramejčine, hebrejčine veľmi blízkej reči, v ktorej je napísaná 
väčšia časť Talmudu, niektoré biblické knihy a celá kniha Zohar (v tzv. aramejčine Zoharu), znamená slovo DAVAR smrť.
V reči kabalistických svetov, sa stvorenie začalo rečou, vznikli tak hmotné veci, ktoré končia nakoniec v smrti, ako v jednej z možných variánt premenlivosti. Ide o postupné vzďaľo-
vanie sa večnosti a dokonalosti – od sveta Acilut až po hmotný svet Asija.
Všetky štyri svety sú tvorené svetlom stvorenia (Jehí Ór = Buď svetlo!), prameniaceho práve zo sveta Acilut, pretože v tomto svetle je obsiahnuté stvoriteľské slovo, ktoré je Božou 
láskou. Pred týmto svetlom existoval len Ejn Sof. Samojediný, bez vzniku a zániku, nepoznateľný.
Vtedy bolo ešte všetko zahalené prázdnotou.
V druhom svete Berija, začína fungovať oddelenosť a nedokonalosť. Tu začína de facto pohyb. V Keter Berija boli stvorené písmená hebrejskej abecedy a to tak, že boli vyryté bielym 
ohňom na ohni čiernom. Tóra tak existovala ešte pred stvorením sveta. Keter Berija zodpovedá Tiferet Acilut.
Berijatická sefira Jesod je “základom” pre celé stvorenie. Svet Berija býva nazývaný “svetom čistých duchov”. Kabala tak volá archaniele, ktoré považuje za prostredníkov medzi 
Stvoriteľom a svetom Jecira a Asija. Podľa Talmudu boli archaniele stvorené  už počas šiestich dní stvorenia a tvoria dve skupiny, podľa miesta pôsobnosti. Sídliace hore sa nazývajú 
“eljonim” a sídliace dole “tachtonim”. Sú stvorené z ohňa a vody. Nemajú svoju vlastnú vôľu, lebo skrze ne sa manifestuje priamo vôľa Stvoriteľa. Táto ich obmedzenosť sa odzrkadľuje 
v ich ďalšom pomenúvaní – malachim = poslovia. Iný názov je “bnej elohim” – synovia, či deti Božie.
Najvyššie postavenými archanielmi sú archaniele hornej tváre Berija. Zastupuje ich archaniel Metatron, sídliaci v Keter Berija, ako najvyššia stvorená bytosť.
Patria medzi nich aj Michael a Gabriel, ktorých poznáme zo stránok Tóry. Sú nositeľmi Božej vôle, milosti i vedomia.
Okrem archanielov (tj. čistých duchov) je svet Berija zaplnený aj duchmi rastlinnými a zvieracími, ktoré sú predobrazom svojej hmotnej podoby vo svete Asija. Sú to vlastne akési 
archetypy. Ľudstvo existuje na tejto rovine v “podobe” Adama Kadmona – nebeského človeka, ktorý v sebe obsahuje ako ženský, tak aj mužský aspekt.
Aby všetko toto stvorenie nebolo nehybné a bez vývoja a mohlo sa prejaviť, bol stvorený ďalší svet – Jecira. Je to jediný svet, ktorý vtelené duše smú a môžu registrovať a spoznať, 
pretože s ním hmotný svet priamo interaguje (viď. tiež článok “DUŠA”).
Svet Jecira, obklopuje svet Asija, v ktorom žijeme a  je svetom anjelov, našich snov i intuície a nevtelených duší. Vznikol rozdelením vôd, tak ako sa píše v Genesis (1M 1.6). Ostatné 
svety ostávajú pre nás, dokiaľ žijeme v hmotných telách, v nevedomosti. Nie je proti tomu čo urobiť, je nám to tak súdené.
Je to svet utvárania. Svet Jecira je bohatý na obrazy a symboly. Stvorenie nadobúda v ňom formu, nie však ešte tak ako v hmotnom svete.
Horná tvár sveta Jecira je miestom, kde je možné prísť do kontaktu s beriatickými bytosťami – archanielmi.
Obývajú ho anjele, ktoré rovnako ako archaniele vo svete Berija nemajú vlastnú vôľu a nemôžu sa sami za seba rozhodovať. Každý z anjelov má svoju funkciu, ktorá je zapísaná do 
jeho mena. Napr. Raamiel je anjel búrok. Prvá časť mena súvisí so slovom búrka, druhá je Meno Božie EL.
Oba svety – Berija aj Jecira, majú v sebe obsiahnuté duchovné zbytky  pôvodných  zaniknutých svetov. Kabala ich nazýva “démonickými silami”, zlými bytosťami, ktoré sú pokušiteľ-
mi a neživia sa svetlom, ako je to v prípade anjelov a archanielov, ale zanikajúcimi formami a silami. “Žijú” čisto len mechanicky – ich životná úroveň je veľmi nízka.
Svet Asija je stvorený akoby ex nihilo, ale len v zmysle hmoty, nie vo vo vzťahu energie, formy a sily. Jedná sa o náš svet, tak ako ho poznáme v rozmanitosti rastlinných a zvieracích 
foriem, so všetkými fyzikálnymi zákonmi, zákonmi pravdepodobnosti, akcie-reakcie a zákonmi náhod. So svojim predobrazom vo vyšších duchovných svetoch, získava najväčšiu 
možnú premenlivosť a prejavenie. Ľudské duše, dielčie čiastočky praduše Adama Kadmona, vybavené slobodnou vôľou voliť medzi dobrom a zlom a slobodou rozhodovať sa sami za 
seba, sú jediné duchovné bytosti so slobodnou mravnou schopnosťou odporovať Stvoriteľovi a mať s Ním priateľský vzťah.
Ľudským poslaním je vlastný vývoj a z toho vyplývajúce sa približovanie Stvoriteľovi, Jeho poznanie a dokonanie Božieho stvoriteľského diela, lebo samo stvorenie nie je dokončené. 
Je v ľudských schopnostiach nie len pokračovať v začatom diele, ale dokonca aj činiť nápravu sveta –  Tikun Olam.



16





Vrhajúc sa na zmes metafyziky, kozmológie a psychológie, 
kombinovaná s rôznymi praktikami, prišla dnes ku nám a zno-
va sa formuluje v súčasných podmienkach. Toto umožňuje 
súčasnej generácii pochopiť toto starodávne duchovné učenie. 
Nasleduje veľmi stručný popis teórie a praxe Kabaly.
 
Obrázok 1 - Pred začiatkom všetkého bol iba Boh. Nič neexis-
tovalo, dokonca ani existencia. Tradícia uvádza, že Absolútni, 
nazývaní Ayin alebo Nič a Ayin Sof alebo Nekonečný v Kabale, 
chcelo zočiť SAMO SEBA, a preto existencia bola ochotná ko-
nať ako obrovské zrkadlo, pomocou ktorého Boh mohol vnímať 
Boží odraz.
Tento proces sa uskutočnil, alegoricky vysvetlený tým, že Ab-
solútne vyňalo SAMO SEBA z časti celku, čím sa umožnilo ob-
javenie prázdnoty, do ktorej by mohla byť zahrnutá existencia. 
Do tohto priestoru Svätý premietol čiaru svetla, symbol vôle, 
ktorý sa rozvinul v špecifickom poradí, ktoré malo byť štruktú-
rou a dynamikou série štyroch vesmírov, držaných pohromade 
Božskou vôľou.
 
Diagram 2 - Z tohto procesu vyplynula prvotná podoba desi-
atich sefirotov alebo čísel, ktoré boli spojené dvadsiatimi dvo-
ma spojovacími cestami označenými hebrejskými písmenami, 
ktoré produkovali šestnásť trojíc. Výsledná metafyzická figúra 
mala byť neskôr známa ako Strom života. Bolo tiež videná ako 
Záhrada svätých jabĺk, Božia sláva a prvý obrys Božieho ob-
razu, ktorý nadobudol ľudskú podobu zvanú Adam Kadmon. 
Tento praveký svet mal byť zdrojom ľudskej rasy.

Čo sa týka humanoidného symbolu, vychádzajú z anatómie 
Adama Kadmona s jeho aktívnou a pasívnou intelektuálnou, 
emočnou a praktickou úrovňou, ako aj s jeho strednou osou 
stupňov vedomia. Z metafyzického hľadiska môže schéma 
súvisieť s tradičnými hebrejskými menami a moderným 
chápaním ich funkcií, ako sú univerzálne princípy pôvodu, 
iniciácie, vzorcou, expanzie, kontrakcie, cyklu, frekvencie a 
prejavu. Tri sefiroty v centrálnom stĺpci, obrazu, podstaty a 
vedomostí, sa týkajú úrovní vnímania.
 
Byť skutočne individuálnym a ľudským si vyžaduje  fantáziu, 
vynachádzavosť a reflexiu. To vedie k nahliadnutiu, inováciám 
a vízii. Bez takýchto schopností nemôže človek postúpiť nad 
najnižší svet Assyah  alebo vAkcie, ktorý obmedzuje čokoľvek 
fyzické na túto dimenziu. Aby človek bol plne ľudskou bytos-
ťou, musí byť schopný povstať nad zmysly a pudy. Poznanie 
schopností a obmedzení tela a možností psychiky je prvým 
krokom k sebarealizácii. Bez tohto poznanie nie je možné do-
siahnuť duchovnú a Božskú úroveň.
 
Aby človek vstúpil dnu a získal kontrolu nad podvedomím, 
urobil voľbu, ktorá nepodlieha jeho vlastnému podmieňova-
niu, musí sa najprv študovať, identifikovať a ovládnuť zvyk-
lostné myšlienky, pocity a činy, ktoré spočívajú v trojici zosku-
penej okolo ega. Aby sa to dalo dosiahnuť, musí sa pozornosť 
posúvať nahor po strednom stĺpci k Tiferetu a držať pozíciu, v 
ktorej si je človek „vedomý vedomia“ . Tento stav znamená, že 
človek je za prahom spodnej mysle a v trojici prebudenia.
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1. Názov diela/projektu (Title of the work / project)  

Rekolekcia sfér - Tikkun Olam                                        

2. Anotácia diela/projektu (minim. 3 rozvinuté vety) // Annotation of the 
work / project (minimum 3 developed sentences)

Troj-dimenzionálny Strom Života pripomína esenciu Kabaly, mystic-
kej podstaty Judaizmu, ktorej cieľom je sebapoznanie, sebarealizácia a 
rozvoj kladných cností u človeka. Týmto spôbom ho vedie do súladu s 
jeho dušou, ktorej zámerom je podľa Kabbaly celenie svetskej (fyzickej) 
a duchovnej sféry; konajúc pritom „opravu sveta“ - Tikkun Olam - skrze 
aktívne a pasívne úrovne intelektu, emócií a činov, postupujúc stupňami 
uvedomenia.

3. Kľúčové slová diela/projektu // keywords of the project
reflexia, sebauvedomenie, smerovanie, vplyv, cítenie, forma, pokrok

4. Opis projektu (1 normostrana) obsah, forma, médium, čo sa udeje 
pred cestou a čo na mieste a po ceste do J. // Description of the project (1 
standard page) content, form, medium, what happens before the trip, on 
the place, and after the way to J.)

Forma: 
Trojrozmerný objekt, vyhotovený z rôznotvarových zrkadiel 
výtvarajúci priestorovú „mozajku“ kabalistického Stromu Ži-
vota, uchytený vo vzduchu, či postavený vo verejnom priestore 
(s možným nasvietením).

Médium: 
3d projekcia objektu , objekt samotný , foto a  video výstup, 
(re)inštalácia ( s možnou zmenou objektu, doplnením iným 
objektom, projekcia na objekt

Obsah:

Projekt, vytvaŕa priestor pre rozvoj myšlienky o vývoji samotného fenómenu 
seba-uvedomania, z antropologického, psychologického, metafyzického či 
mystického (ezoterického) pohľadu . Posun vńimania svojej individuality sa v 
zvieracej ríši druhovo líši, u človeka nastáva indentifikácia vo fázach, v ktorých 
si vekom osvojuje svoju identitu. Avšak kam až može človek zájsť na ceste seba-
poznania, to záleží to len na jeho koncepčnom vnímaní samého seba. Postupu-
júc ďalej v bádaní o vedomí, nachádzame mnoho ciest.

Kabala je názov esoterického poznania. Jej pôvod je vnútorným učením judaiz-
mu. Zaoberá sa Bohom, vesmírom, ľudstvom a ich vzájomných vzťahoch.
Vrhajúc sa na zmes metafyziky, kozmológie a psychológie, kombinovaná s rôz-
nymi praktikami sa znova formuluje v súčasných podmienkach. Toto umožňu-
je súčasnej generácii opäť pochopiť toto starodávne duchovné učenie.

„Každá duša má určitý počet „božských iskier“, ktoré potrebuje vyzdvihnúť 
naspäť, inými slovami, život je takpovediac jedna veľká hra na schovávačku 
- iskry sa skrývajú a našou úlohou je ich vytiahnuť zo zeme (nie fyzicky, ale 
koncepčne). Čo znamená, že v akejkoľvek interakcii, ktorú máme, čokoľvek, 
čo jeme; vždy je príležitosť povýšiť túto skúsenosť, urobiť ju trochu duchovnej-
šou, trochu posvätejšou. A keď to urobíme, získame späť túto iskru zbožnosti, 
svätosti, ktorá padla na toto zdanlivo svetské, nízke miesto, povýšime ju a vráti-
me späť Bohu, svätosti.
Boh nás vedie na miesta, kde musíme pozbierať tieto iskry. Musíme to urobiť. 
Keď sa stretneme s iskrou a túto skúsenosť pozdvihneme na trochu majestát-
nejšiu po duchovnej stránke, opraví sa to, čo bolo rozbité - Tikkun Olam 
Nejde o to byť teoretický, ale o to mať vplyv/impakt.

- Rabín Ari Sollish
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Umenie života
Umenie vesmíru

Umenie nájsť v tme iskru svetla, ktorá ťa povznesie. 
Cez svoju formu - mikrokozmos - indiviuduálne vedomie - cíte-
nie - ku chápaniu (a podľa Kabbaly rekorekciu) makrokozmu.
Sme božou spojkou - spojkou pre vyššie cnosti - formujúc svet 
od utrpenia k harmónii, mieru.

Je priestor sa pýtať samého seba :

Kto som a ako sa odrážam von?

Čo reflektujem, ako sa projektujem do sveta ?
Aký mám impakt na svojich blížnych, okolie?

Koruna, múdrosť, porozumenie, vedomosti, láska, disciplína, 
ambície, pokora, spájanie, rojálnosť - tieto výrazy používa Boh 
ako umelec farby na palete, ktorou maľuje (človekom) vesmír. 
(parafráza)

5. Zámery a ciele projektu // Aims and objectives of the project

možnosť pozrieť sa na objekt skúmania mystikov v hmotnej 
interpretácíi
možnosť kontempletácie, vhľadu do seba
interakcia samotného diváka s objektom či prostredím, vzťahom 
medzi nimi
pozorovanie zmeny svojej polohy - zmena odrazu - obrazu - 
reakcia prostredia

vyvolanie otázok
kam smerujem, prečo?
čo ma motivuje, čo ženie, čo obmedzuje?
čo musím prijať, od čoho upustiť?
čo precítiť, čo premyslieť?
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