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Hermetická část od 9:30
1. Ing. Zdeněk Bohuslav, CSc. (předseda Astrologické společnosti České Republiky)

Název přednášky: Astrologie a hermetická cesta

2. Pavel Turnovský (astrolog a výtvarník)

Název přednášky:Astrologie hermetická, nebo hermeneutická?

3. Petr Kalač (Dokumentační centrum českého hermetismu)

Název přednášky: Novodobá česká esoterika – boj světla s temnotou

4. Bc. Lukáš Loužecký (tradiční hermetismus)

Název přednášky: Hermetismus dnes – reflexe hermetismu hermetiky

5. Ing. Oldřich Válek (spoluzakladatel Sdružení badatelů v psychotronice)

Název přednášky: Od magie k psychotronice

6. František Pikard (předseda společnosti českých hermetiků Univerzalia)

Název přednášky: Hermetická praxe předválečné Universalie a dnešní Univerzalie

7. Prof. PhDr. Milan Nakonečný (Teologická fakulta Jihočeské Univerzity)

Název přednášky: Český hermetismus v době nesvobody

Religionisticko-hermetická část od 14:30 hod
Úvodní slovo: Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D. (Husitská teologická fakulta Univerzity
Karlovy)

1. Doc. ThDr. Ivan O. Štampach (Filozofická fakulta Univerzity Pardubice)

Název přednášky: Religionistické uchopení hermetismu

2. ThDr. et Mgr. Marek Dluhoš, Th.D. (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy)

Název přednášky: Parapsychologie a psychotronika jako součást západní esoterní a
československé hermetické tradice

3. Mgr. Jakub Hlaváček, Ph.D.

Název přednášky: Nároky, možnosti a meze hermetického poznání v dnešní době

4. Mgr. Jindřich Veselý (Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy)

Název přednášky: Rudhyarovo myšlení a tradice západního esoterismu

5. Mgr. Pavel Horák (Filozofická fakulta Univerzity Pardubice)

Název přednášky: Vliv novodobého hermetismu na vznik novopohanství

6. Doc. Radek Chlup, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)

Název přednášky: Theúrgie - proměny jedné tradice

Hermetická část od 9:30

Ing. Zdeněk Bohuslav, CSc. (předseda Astrologické společnosti České Republiky)
Přednášející je kandidát technických věd (1979), studium astrologie od 1969, regresní terapie od
1978, spoluzakladatel Astrologické společnosti (prosinec 1989), od 1996 její předseda. Praktikující
astrolog, učící ve Škole klasické astrologie. Autor konceptu harmonických planetárních hodin a od
nich odvozených domů.

Název přednášky: Astrologie a hermetická cesta

Anotace: Jednota, dvojnost, trojnost a čtvernost jako základní prvky – stavební kameny - struktury
našeho světa a základní prvky astrologického poznávání. Člověk a jeho cesta v kontextu astrologie,
alchymie a magie - tří pilířů hermetické filosofie.

Pavel Turnovský (astrolog a výtvarník)
Přednášející (*1950) se zabývá astrologií od jara roku 1968. Účastnil se obnovení Universalie, v níž
působil krátce jako tajemník a spoluzakládal Astrologickou společnost, jejímž byl prvním
předsedou. Od roku 1992 vede Astrologickou školu pro statečné, zaměřenou na humanistickou
astrologii jako pomáhající profesi.

Název přednášky: Astrologie hermetická, nebo hermeneutická?

Anotace: Zamyšlení nad tím, které principy, ideje a přístupy hermetismu mohou být přínosné
současnému pojetí humanistické astrologie jako pomáhající profese.

Petr Kalač (Dokumentační centrum českého hermetismu)
Přednášející
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Jeho

historiografická práce se zrcadlí ve stati: Stručná historie české esoterické scény od konce 19. století
do roku 1989. Snaží se v ní navázat na dílo prof. M. Nakonečného, se kterým dlouhodobě
spolupracuje.

Název přednášky: Novodobá česká esoterika – boj světla s temnotou

Anotace: P. Kalač ve svém příspěvku zmapuje nelehké životní úděly předních i zapomenutých
reprezentantů novodobé české esoteriky v dobách Rakouska-Uherska, 1. Československé republiky
i nacistické a komunistické okupace.

Bc. Lukáš Loužecký (tradiční hermetismus)
Přednášející (*1983) se zabývá historií světového i českého hermetismu. Jeho specializací je
„francouzská škola“ 18. až 21. století a český hermetismus 20. století. Od roku 2006 metodicky
pracuje na publikaci nejvýznamnějších rukopisů československých hermetiků. Je redaktorem knižní
řady Bibliotheca Horev, zaměřené na tradiční hermetismus a členem redakční rady sborníku Logos,
spojujícího oblast hermetismu a kultury.

Název přednášky: Hermetismus dnes – reflexe hermetismu hermetiky

Anotace: Tato přednáška se zabývá existencí hermetismu v současném světě a je zároveň pokusem
o určení jeho dnešní úrovně. Po krátkém vymezení hermetismu rozebírá tři fáze života hermetiků,
hledá těžiště dnešního hermetismu a zamýšlí se nad hledáním souladu mezi jednotlivými
hermetickými směry.

Ing. Oldřich Válek (spoluzakladatel Sdružení badatelů v psychotronice)
Přednášející vystudoval Vysokou vojenskou technickou školu v Liptovském Mikuláši v oboru
automatizované systémy velení a radiolokace. Diplomovou práci zpracoval na téma psychotronika a
vojenství, přičemž rozpracovával problém vědeckosti a interdiscipinarity psychotroniky. Později
působil v řadě funkcí v rámci české armády, kde pracuje dodnes. Problematikou psychotroniky se
zabývá ve volném čase, napsal několik publikací na toto téma.

Název přednášky: Od magie k psychotronice

Anotace: Stručné pojednání o vývoji vědeckého myšlení v okultismu (posledních 200 let). Nástin
konceptu psychotroniky 80. let 20. století, který odpovídá na otázku, co byla psychotronika.

František Pikard (předseda společnosti českých hermetiků Univerzalia)
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(http://univerzalia.mysteria.cz/) . Různorodými obory spirituality se zabývá celý život. Nejvíce se
přiklání k hermetismu, konkrétně spirituální alchymii se vztahem k Bibli. Sympatizuje s Církví
československou husitskou, u níž byl pokřtěn i biřmován a měl se zde stát knězem.

Název přednášky: Hermetická praxe předválečné Universalie a dnešní Univerzalie.

Anotace: F. Pikard poukáže na rozdíly v přístupu prvorepublikových Universalistů a dnešních
Univerzalistů k uměním astrologie, magie, alchymie, kabaly a výkladu tarotu.

Prof. PhDr. Milan Nakonečný (Teologická fakulta Jihočeské Univerzity)
Přednášející (*1932) vystudoval v roce 1958 pedagogiku a psychologii na Vysoké škole
pedagogické v Praze a v roce 1967 klinickou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Na počátku období normalizace byl z vysoké školy (FF UK) z politických důvodů propuštěn. Po
Sametové revoluci se v roce 1990 vrátil jako pedagog na Filozofickou fakultu UK, kde vedl katedru
andragogiky a personálního řízení. V současnosti vyučuje na Teologické fakultě Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích. Je autorem velké řady odborných knih a článků z oblasti
psychologie. Napsal však též několik knih a článků o fenoménu magie, články věnující se zejména
dějinám 1. Československé republiky a knihu o organizaci Vlajka.

Název přednášky: Český hermetismus v době nesvobody

Anotace: Vzpomínky na činnost osob spojených s hermetickými naukami v době komunistického
režimu.

Religionisticko-hermetická část od 14:30 hod

Doc. ThDr. Ivan O. Štampach (Filozofická fakulta Univerzity Pardubice)
Přednášející získal doktorát a habilitaci v oboru teologie, později oborový přesun k religionistice,
hlavním působištěm je katedra religionistiky na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice.
Spolupracuje i s různými pražskými akademickými pracovišti, člen redakční rady Dingiru,
religionistického časopisu o současné náboženské scéně. Předseda Společnosti pro studium sekt a
nových náboženských směrů, člen výboru Společnosti pro mezináboženský dialog. Poslední knižní
publikace Přehled religionistiky (2008) a Na nových stezkách ducha: přehled a analýza současné
religiozity (2010).

Název přednášky: Religionistické uchopení hermetismu

Anotace: Vstup novověkého hermetismu na akademickou půdu (Nicholas Goodrick Clarke,
Antoine Faivre, Arthur Versluis); absence tématu hermetismu v klasické deskriptivní a komparativní
religionistice; změna paradigmatu humanitních věd, metodologický přínos Karla Poppera a Paula
K. Feierabenda; specifické metody: informovaná empatie (Ninian Smart) a participativní
religionistika; rozhovor s hermetismem umožňuje jeho uchopení a pochopení spíše, než pouhá
deskripce a komparace.

ThDr. et Mgr. Marek Dluhoš, Th.D. (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy)
Přednášející vystudoval germanistiku a historii na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a poté
pravoslavnou teologii na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Doktorát získal na HTF
UK z judaistiky. Studijně pobýval na Ludwig-Maximilians Universität v Mnichově (Německo),
Moskevské státní univerzitě M.V. Lomonosova, Petrohradské státní univerzitě (Ruská federace) a
Univerzitě Tarase Ševčenka v Kyjevě (Ukrajina). Vedle tzv. esoterní tradice, zvláště hermetismu a
jeho chápání v novověku se zabývá tradičním ruskojazyčným zločineckým světem-vory v zákoně.
Je zakládajícím členem České kriminologické společnosti.

Název přednášky: Parapsychologie a psychotronika jako součást západní esoterní a
československé hermetické tradice

Anotace: Styčné body vztahu náboženství a magie až k pokusům o "vědecké" zachycení
zázračných jevů a sil v době od nástupu osvícenství (18. století) po současnost. Parapsychologii a

psychotroniku lze chápat jako obor, který v často i silně ateistickém (nebo alespoň za ateistické
proklamovaném-viz. komunistické Československo) prostředí umožňoval a dokonce podporoval
průnik do transcendentna. Usiloval tak o empirické poznání zákonů, jejichž znalost byla dříve
vyhrazena především kněžím a spojena s vírou.

Mgr. Jakub Hlaváček, Ph.D.
Přednášející vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a zabývá se raně novověkou
alchymií a jejím vztahem k náboženství a filosofii. Vede nakladatelství Malvern.

Název přednášky: Nároky, možnosti a meze hermetického poznání v dnešní době

Anotace: Člověk v tradičním pojetí nevrhá svůj démonický obraz proti světu, hvězdám, zvířatům,
rostlinám a vlastnímu tělu. Oproti naší západní segregační pedagogice, jež často vychovává jen
neadaptované intelektuály, směřují všechny iniciační praktiky k „začlenění“ do kosmu, do
plnomocného vidění světa a do místa, jež člověku náleží. V hermetismu jsou ustanoveny
sympatetické vztahy mezi chemickými substancemi, rostlinami, místy, hvězdami a situací
konkrétního člověka. - Gilbert Durand.
Jaká jsou specifika tradice žitého rozhraní mezi náboženstvím a vědou, gnózí a mystikou? Čtyři
druhy paměti (mechanická, logická, morální a vertikální) podle Valentina Tomberga a specifický
způsob hermetické gnozeologie jakožto symbolizující funkce imaginace a její přínos pro současné
vědy o člověku.

Mgr. Jindřich Veselý (Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy)
Přednášející (*1978) vystudoval teologii na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, kde
dokončuje postgraduální studium filosofie. Zabýval se mystickou teologií sv. Bonaventury a
myšlením Jana Patočky, v současné době se věnuje především filosofii Dane Rudhyara a rozvíjení
vlastního metafyzického rozvrhu v duchu tradicionalismu.

Název přednášky: Rudhyarovo myšlení a tradice západního esoterismu

Anotace: Příspěvek stručně představí Rudhyarovu filosofii operativní celostnosti a její vztah k
západní esoterické tradici, tzv. tradičním vědám a hermetismu. Nabídne interpretaci Rudhyarova

myšlení jako iniciačního vědění a zároveň holistické filosofie svého druhu, která má ambice
představovat most mezi esoterismem a současnou akademickou filosofií a vědou.

Mgr. Pavel Horák (Filozofická fakulta Univerzity Pardubice)
Přednášející je interním doktorandem na katedře religionistiky, filozofické fakultě Univerzity
Pardubice. Zabývá se novopohanstvím, hermetismem a filosofií vědy. V současné době provádí
výzkum vlivu křesťanství na novopohanství.

Název přednášky: Vliv novodobého hermetismu na vznik novopohanství

Anotace: 18. a 19. století je dobou revivalu hermetických, či okultních nauk na Západě.
Novopohané se inspirovali a převzali z hermetických nauk různé praktiky, které jsou jimi samými
dnes považovány čistě za pohanské. Přednáška ukáže, jak moc současné novopohanství a jeho
podoba je a byla formována novodobým hermetismem (okultismem) a že nebýt okultního revivalu
v 19. století, novopohanství, jak jej známe, by v současné podobě nevzniklo.

Doc. Radek Chlup, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)
Přednášející (*1972) vystudoval filosofiii na Ústavu filosofie a religionistiky Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy (spolu se studiem anglistiky). Postgraduální studium absolvoval na Katedře
filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké Fakulty Univerzity Karlovy. Habilitace v oboru
filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Autor prací o hermetismu i novoplatonismu.
Poslední knižní publikace: "Corpus Hermeticum" a "Proklos".

Název přednášky: Theúrgie - proměny jedné tradice

Anotace: Příspěvek stručně představí několik podob theúrgie od antiky po renesanci: theúrgii
Chaldejských věšteb coby jeden z mnoha nových náboženských proudů na pluralitní náboženské
scéně 2. stol. n. l., filosoficky zakotvenou theúrgii pozdních novoplatoniků, která se mimo jiné
snažila vytvořit rámec pro záchranu antické náboženské tradice, a nakonec Ficinovu radikální
transformaci, která se novoplatónskou theúrgii pokusila naturalizovat a modernizovat. Jako klíčová
vlastnost theúrgie se ve světle těchto proměn ukazuje právě její flexibilita a schopnost nabalovat na
sebe nové významy a funkce a proměňovat i své jednotlivé techniky.

