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TRANSFORMAČNÁ SILA ZÁŽITKU 

BEZPROSTREDNÉHO OHROZENIA ŽIVOTA 
 

Soňa MAJEROVÁ 

 

1. TEORETICKÁ ČASŤ ČLÁNKU 

 

1.1 Definície kľúčových pojmov 

 

1.1.1 Bezprostredné ohrozenie života 

ezprostredné ohrozenie života je situácia, ktorú jedinec považuje za veľmi nebezpečnú, 

nepriaznivú, ťažkú a závažnú vzhľadom na jeho fyzické i psychické zdravie. Vzniká 

napríklad ťažkým úrazom, intoxikáciou, vážnym ochorením, ale i ťažkým traumatickým zá-

žitkom, ktoré mení radikálne pohľad na svet. Subjektívne považované za situáciu „vtedy som 

mohol/a umrieť“. 

 

1.1.2 NDE (near – death experience) 

Pojem som zámerne nechala v pôvodnom (anglickom) jazyku. Near – death experience má 

v slovenskom jazyku viacero ekvivalentov, napríklad zážitok blízky smrti, zážitok na prahu 

smrti, cesta po druhom svete, prežitie klinickej smrti,... Slovenský preklad sa mi zdal byť ne-

výstižný a zavádzajúci. V celej práci používam modifikovanú definíciu Raymonda A. Moo-

dyho v diele Život po živote (1975). 

NDE je zážitok vznikajúci niekedy po bezprostrednom ohrození života. Musí obsahovať 

minimálne jeden alebo i viac z nasledujúcich prvkov: 

• Pocit, že som mŕtvy/a. 

• Pocit pokoja, bezbolestnosti. 

• Zážitok vystúpenia z tela. 

• Tunelový zážitok. 

• Svetelné javy alebo ľudia zo svetla. 

• „Najvyššia svetelná bytosť“. 

• Premietnutie alebo prehliadka života. 

• Zážitok rýchleho vznášania sa. 

B 
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• Neochota vrátiť sa. 

• Iný čas a priestor. 

 

1.1.3 Transformačná sila 

Transformačná sila je prejavený vplyv zážitku alebo javu na myslenie a / alebo správanie 

jedinca. Transformačná sila zážitku bezprostredného ohrozenia života je to, čo meria dotazník 

transformačnej sily. 

 

1.2 Doterajšie skúmanie problému 

 

1.2.1 Stručný prehľad histórie výskumu NDE 

Dnes je to už viac ako 30 rokov, čo sa výskumu NDE venujú najmä psychiatri a psycholó-

govia. Počiatky siahajú do 70tych rokov 20.st, keď psychiater Raymond A. Moody vydal „ve-

decký“ bestseller Život po živote (1975). Toto dielo má vydaných niekoľko miliónov výtlač-

kov, ktorým sa táto tematika stala nie len stredom záujmu vedeckého skúmania, ale aj širokej 

verejnosti. Raymond A. Moody vytvoril pojem NDE v roku 1975. 

Výskum NDE naplno pohltil Ameriku – dodnes produkuje výskum väčšina univerzít. Tak-

tiež Francúzsko, Čína a mierne Veľká Británia. Existuje nepredstaviteľný počet webov (do-

konca aj takých, ktoré zbierajú kazuistiky NDE z celého sveta a evidovaných majú niekoľko 

tisíc prípadov), veľké množstvo literatúry (najmä v angličtine a francúzštine), asociácie báda-

teľov (psychiatrov a psychológov), existuje nezisková organizácia IANDS (The International 

Association for Near-Death Studies) pôsobiaca od roku 1981, ktorá edukuje a organizuje ná-

rodné konferencie v severnej Amerike, vydáva časopis Journal of Near-Death Studies atď. 

Veľká časť týchto výskumov je avšak metodologicky spochybniteľná, pretože tento fenomén 

je takmer nemožné operacionalizovať. Samozrejme, s prudkým vzrastom záujmu vzrástla aj 

kritika. Osobne ju hodnotím ako pozitívnu, pretože umožnila výskumu dostať sa aspoň na ur-

čitú úroveň dôveryhodnosti. 

Na Slovensku sa tento fenomén zostáva viac-menej v nepovšimnutí vedeckého skúmania. 

Pokladám to za prirodzené, nie len z dôvodu predchádzajúceho politického systému, ale aj 

z hľadiska historického zakorenenia a preferovania kvantitatívneho výskumu, ktorým sa tento 

fenomén dá postihnúť len veľmi ťažko. Vedci sa tiež neradi orientujú na témy, ktorú sú hrani-

čiace so spiritualitou, či ezoterikou. Je veľmi náročné venovať sa tejto tematike a popritom 

dodržiavať prísnu a sterilnú metodológiu. Proces vsúvania NDE do kompetencií vedy je kriti-
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zovaný aj z iných dôvodov. Niektoré osoby, ktoré tvrdia, že mali NDE sú neúspešní pri vy-

hľadávaní kritérií, že NDE mali („nesprávna kladnosť“), iní popierajú, že mali NDE a pri tom 

kritériá NDE sú splnené („nesprávna zápornosť“). Bruce Greyson (2005) hodnotil nesprávne 

pozitívne tvrdenia a nesprávne negatívne popretia NDE u ambulantných psychiatrických pa-

cientov. Preukázal sa vplyv účastníkových vedomostí o NDE na závery NDE výskumov. Au-

tor považuje za nesmierne dôležité nájsť štandardizované kritériá, ktoré identifikujú NDE. 

Súčasný zahraničný výskum je orientovaný inde. Zbieranie kazuistík a ich triedenie bolo 

vyčerpané v 70-tych a 80-tych rokoch minulého storočia. Skrátka, jadro základných informá-

cií bolo ako-tak spoznané. Veľké vedecké úsilie sa venovalo vysvetľujúcim teóriám. 

Teóriám vysvetľujúcim NDE sa dotknem len okrajovo. Výskumníci vtipmi útočia na každú 

novo – navrhnutú teóriu, pretože požadujú, aby vysvetľovala všetky zážitky, ktoré boli ozna-

čené ako NDE. Boom teórií vysvetľujúcich NDE v americkom výskume prebehol v 90-tych 

rokoch 20. storočia. Pre zorientovanie sa poskytujem aspoň stručný prehľad: 

Psychologické vysvetlenia NDE: 

Depersonalizácia: NDE ja adaptívny mechanizmus osobnosti, ktorý jedinca varuje pred 

hrozbou smrti, zatiaľ čo potenciálne ochromujúca emócia je zadržaná, a ktorý dovoľuje bez 

paniky integrovať realitu. 

Regresia v službách ega: Konfrontácia so smrťou vedie k odtrhnutiu od vonkajšieho sveta, 

ktorej výsledkom je regresia na predverbálnu úroveň. 

Stav znovu oživenia spomienok na zrodenie: Uvoľnenie extrémne prvotných spomienok na 

vlastný pôrod. 

Fenomén senzorickej deprivácie: Prehĺbená alterácia vedomia, vysoká úroveň stimulácie 

CNS – jedinec si vytvorí „vlastné podnety“. 

Vysvetlenie ako „liekmi navodenej halucinácie“: NDE bolo spôsobené liekmi, ktoré boli 

jedincom podané (napríklad po infarkte). 

Teória temporálnej epilepsie: Glutamán je kľúčový neurotransmiter, ktorý je vyplavova-

ný pri temporálnej epilepsií, či pri excitoxickej smrti buniek. 

Teória vyplavenia endorfínov: Vyplavenie endogénnych opoidov do mozgu v okamihu 

smrti. 

Teória odchýlok krvných plynov: 

• hypoxia (nízky obsah kyslíka), 

• hyperkapnia (nadbytok oxidu uhličitého). 

• Serotonínová teória NDE 
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• Glutamánová teória NDE 

Približne takto vyzerá stručný prehľad teórií. Osobne nezavrhujem pokusy o neurobiolo-

gické vysvetlenie NDE. Výskumy súvzťahu telo (mozog) – myseľ pokladám za zrozumiteľné 

a možno menej redukcionistické ako zahaľovanie NDE rúškom mystiky. Neurobiologické vy-

svetlenie NDE nemusí nutne vylučovať spirituálnu zložku. Najmä preto, že osobne pokladám 

NDE len za úvod do prvej fázy umierania. Keďže je u ľudí NDE podobné, má pravdepodobne 

podobnú chemickú základňu. 

Ďalšia časť súčasného výskumu sa venuje ketamínu (disociatívne anestetikum) a jeho po-

tenciálu pri skúmaní NDE (čo spadá pod glutamánovú teóriu NDE). Ketmínom sa dá ľahko 

vyvolať zážitok NDE, i keď nejde celkom o prirodzenú a najmä etickú cestu. Ketamínový 

model NDE pohltil vedecké skúmanie od roku 1995. Dnes sa americkí, francúzski a čínski 

vedci orientujú na aplikácie poznatkov o NDE. Ako je napríklad vplyv na zdravie, prístup 

k smrteľne chorým, využitie v regresnej terapií, náboženstvo, porovnanie s projektívnou geo-

metriou, súčasnou fyzikou, výskumy v iných štátoch  ich vzájomné porovnávania, skúmanie 

NDE u slepých a nemých respondentov, overovanie psychometrických vlastností škál a iné. 

Za podstatné považujem, že výskum sa začal konečne zaoberať tzv. „strašnými NDE“, ktoré 

akoby v minulosti ani neexistovali. Z výskumov boli väčšinou vyradené z etických príčin 

(vyšší výskyt pri suicidálnych pokusoch) alebo o nich respondenti nechceli hovoriť. Skrátka, 

dnes už vieme, že sú a skúmame ich. 

 

1.2.2 Výskum transformačnej sily 

Skúmanie transformačnej sily zážitkov bezprostredného ohrozenia života sprevádzaných 

NDE bolo podľa mne dostupných informácií, väčšinou marginálne, prípadne vyskúmané ako 

„vedľajší produkt“ pri iných výskumných cieľoch. Ja práve transformačnú silu považujem za 

kľúčovú. Skúmanie javu má význam, keď sú dôležité a skutočné jeho následky a to i v prípa-

de, keď existencia samotného javu môže byť spochybňovaná. Tieto následky majú veľký po-

tenciál pre ďalšie využitie. 

„NDE môže byť jedným z mnohých mechanizmov, ktoré obnovujú a transformujú, ako fundamentálna 

tendencia psyché. NDE sú podnety, ktoré sú podobné ako zmeny vedomia zoslabujúce ego kontrolu a sta-

rajú sa o prekročenie ega, prezentované transformáciou a regeneráciou.“ (Pennachio, 1988) 
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John Pennachio vo výskume z roku 1986 vysvetľuje seba – transformačnú silu NDE ako 

následok mystického zážitku. Jednotlivé prvky NDE popisujú transformáciu, ktorá nasleduje 

po mystickom stave vedomia. (Pennachio, 1986). 

Evelyn Elsaesser-Valarino vo výskume Základné ponaučenie z NDE je láska (2003) tvrdí, 

že NDE pravdepodobne zadováži respondentovi kompletne nové chápanie lásky. Ľudia po 

NDE si už nevedia predstaviť lásku ako egoistickú, či ako plytkú väzbu k ostatným ľuďom. 

Láska je pre nich oveľa viac. Je mocná, holistická a altruistická. Po NDE je charakteristické 

dychtivo pomáhať ostatným. Nekonajú tak kvôli nejakým ideálom, ale pretože si to uvedomu-

jú ako dôležitý predpoklad normálnej existencie. Služby pre iných považujú za prirodzený 

výraz lásky. Tento rozmer prestupuje ich každodennosť. (Elsaesser-Valarino, 2003) 

Dr. Greyson a Dr. Ian Stevenson z Virginie v spolupráci s Nemeckým psychiatrickým inšti-

tútom pracovali na trojročnej štúdii, ktorá stála štvrť milióna amerických dolárov. Sledovali 

mentálny a psychický rozvoj pacientov po infarkte myokardu, kde taktiež porovnávali pacien-

tov s NDE a bez NDE. Predchádzajúce nemecké štúdie (z roku 1980) im indikovali, že až 

jedna tretina pacientov po infarkte má akési mystické, či transcendentálne zážitky. Mnohí ale 

v tom čase o nich odmietali z rôznych príčin hovoriť. Svojim výskumom zistili, že responden-

ti počas NDE cítili mier, bezbolestnosť a po NDE sa cítili lepšie a milovali život. Tým doká-

zali, že ľudia sa po NDE menia. Vo všeobecnosti sa menej boja smrti, sú súcitnejší, viac altru-

istickejší, menej súťaživí a menej materialistickí. To nebolo všetko. Ich výskum dokázal, že sa 

zlepšil nie len ich psychický stav, ale aj fyzický. Zdravotne sa po zážitku cítili oveľa lepšie, 

objektívne sa zlepšili ich funkcie. Na základe týchto informácií sa pokúsili vypracovať pro-

jekt, ktorými by podľa modelu replikovali užitočné aspekty. Replikáciu zabezpečovali imagi-

náciou a hypnózou. Na koľko sa ich projekt uchytil v praxi sa mi už vypátrať nepodarilo. 

Iný výskum zase preukázal, že ľudia po NDE sú viac spirituálny, ale nie nevyhnutne nábo-

ženský. Preukázané bolo zvýšenie zmyslu pre humor, respondenti sa tiež zmienili, že u nich 

viac nepretrváva strach zo smrti, znížila sa u nich frekvencia negatívnych emócií, ako smútok, 

depresívnosť a hnev. Tiež si veci, ľudí a javy z okolia začali viac vážiť a teraz ich vnímajú ako 

systém so svojimi funkciami. 

Výskumy transformačnej sily NDE, ku ktorým som sa dostala, nepokladám za veľmi kva-

litné. Metodologicky sú spochybniteľné. Väčšinou sú spomínané v ezoterickej či spirituálnej 

literatúre, na ktorú sa ťažko odvolávať. Prezentované sú iba výsledky a interpretácie zbavené 

akýchkoľvek iných podstatných informácií, či detailov. Avšak aj tieto vedomosti mi poskytli 

aspoň nejaké základy a oporu pri vytváraní jednotlivých položiek môjho dotazníka o trans-

formačnej sile. 
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Počas svojho výskumu som pochopila, že je ťažké zostrojiť kvalitný výskumný „odrazový 

mostík“ aj z iných dôvodov. Ľudia, ktorí zažili NDE celkom prirodzene odmietajú o svojom 

zážitku hovoriť. Účinky zážitku na ich život sa zdajú byť skryté a nenápadné. Hovoriť o smrti 

a umieraní je pre mnohých veľmi nepríjemné. „Smrť je najsúkromnejšia záležitosť každého 

človeka.“ (Jung, 1995, s. 87). 

Pri tvorbe projektu tohto výskumu som vychádzala z predpokladu a výsledkov výskumov, 

ktoré tvrdia, že jedinec sa po NDE zmení prevažne v smere: má menší strach zo smrti ako 

pred zážitkom, ale neznížila sa jeho vôľa žiť, má menší záujem o materiálne ciele, je viac al-

truistický, láska je pre neho podstatne dôležitejšia, je empatickejší. Získa novonadobudnutú 

úctu k prírode, ľuďom a všeobecne svetu okolo, vedomosti sú pre neho dôležitejšie a je du-

chovne zvedavejší. Jedinec má pocit, že sa jeho život rozšíril a prehĺbil, začína sa viac zaují-

mať o filozofické otázky. Niektorí respondenti z výskumu Raymonda Moodyho hovorili o 

zmenenom prístupe a postoji k fyzickému životu, život sa stal pre nich vzácnejší. Iní zas tvr-

dia, že sa zmenila ich predstava o duši a vedomí. Nepatrné množstvo respondentov viac dôve-

ruje intuícií. Podstatné však je, že ľudia po NDE sa necítia byť nejako očistení alebo zdokona-

lení, ani lepší ako ostatní. Charakterizujú sa ako stále sa snažiaci a hľadajúci. Snažia sa žiť 

v harmónií s novými morálnymi princípmi. 

Odpoveď na otázku prečo a ako nastane táto transformácia u ľudí, ktorí prežili NDE, pre-

sahuje rámec tejto práce a pravdepodobne zatiaľ presahuje aj kompetencie vedy.  

 

2. EMPIRICKÁ ČASŤ  

 

2.1 Výskumná vzorka 

Objektom skúmania boli respondenti, ktorí mali zážitok bezprostredného ohrozenia života. 

Z dôvodu nízkeho výskytu tohto javu (na americkej populácií cca 1 z 25) je skúmaných 10 

respondentov (5 so zážitkom bezprostredného ohrozenie života nesprevádzaného NDE a 5 so 

zážitkom bezprostredného ohrozenia života sprevádzaného NDE). Výskumu sa zúčastnilo 

7 žien a 3 muži. Všetci respondenti sú dospelí a bývajú v meste väčšom ako 30 000 obyvate-

ľov. V obidvoch skupinách sú štyria respondenti s najvyšším ukončeným vzdelaním stredo-

školským a jeden respondent s vysokoškolským vzdelaním. V obidvoch skupinách mali záži-

tok bezprostredného ohrozenia života traja respondenti ako deti a dvaja ako dospelí. V skupi-

ne respondentov, ktorí mali zážitok bezprostredného ohrozenie života sprevádzaného NDE je 

jeden respondent s prejavovanou vierou, dvaja s vnútornou, neaktívnou vierou a dve ateistky. 
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V skupine respondentov, ktorí mali zážitok bezprostredného ohrozenia života bez NDE je 

jedna s prejavovanou vierou a štyria s vnútornou, neaktívnou vierou. 

Výber vzorky – pohodlne a lavínovo. Vybrané subjekty boli tie, ktoré som poznala, prípad-

ne tie, za ktorými som nemusela ďaleko cestovať. Ďalších respondentov mi odporučili a spro-

stredkovali známi, alebo ľudia, ktorí sa tejto tematike venujú. Vyberať takúto vzorku adekvát-

ne a teda reprezentatívne vzhľadom na slovenskú populáciu nie v danej problematike možné. 

Vzorka nie je reprezentatívna. Vyvodené závery výskumu sa nedajú zovšeobecniť.  

 

2.2 Cieľ a účel výskumu, výskumné otázky 

Hlavným cieľom výskumu je pokúsiť sa dokázať alebo vyvrátiť, že zážitok bezprostredné-

ho ohrozenia života (ZBOŽ) sprevádzaný NDE má väčšiu transformačnú silu ako zážitok 

bezprostredného ohrozenia života (ZBOŽ), ktorý NDE sprevádzaný nie je. Dôležitý je tiež 

obsah prejavenej transformačnej sily. Tým je definovaný aj účel výskumu. Pokiaľ má ZBOŽ 

sprevádzané NDE naozaj väčšiu transformačnú silu, tieto poznatky by mohli byť využité 

v mnohých oblastiach. Najmä pri práci so smrteľne chorými, pri úmrtí blízkeho človeka, prá-

ca s postojmi k smrti. Aj keď je to využiteľné, racionálne si uvedomujem, že NDE sa smrti 

vôbec nemusí podobať. NDE je zážitok blízko smrti a nie smrť, ktorá môže mať odlišnú kva-

litu. 

Ďalším cieľom je poukázať na obsah NDE, jeho kvalitu a vytvorenie klasifikácie. 

Výskumné otázky:  

• Má ZBOŽ sprevádzané NDE transformačnú silu?  

• Má ZBOŽ nesprevádzané NDE transformačnú silu?  

• Má ZBOŽ sprevádzané NDE väčšiu transformačnú silu ako ZBOŽ nesprevádzané NDE?  

• Má ZBOŽ sprevádzané NDE inú transformačnú silu ako ZBOŽ nesprevádzané NDE?  

• Majú obidve skupiny ZBOŽ pocit, že ich tento zážitok zmenil?  

• Majú obidve skupiny ZBOŽ pocit, že sa po tomto zážitku neznížila ich vôľa žiť?  

• Boja sa jedinci po ZBOŽ sprevádzanom NDE smrti menej?  

• Považujú jedinci po ZBOŽ sprevádzanom NDE lásku za dôležitejšiu?  

• Súvisí obsah (kvalita) NDE s prejavenou transformačnou silou?  

 

2.3 Nástroje / metodiky zberu údajov 

Úvodný dotazník zaznamenával socio-demografické údaje (rod, vek, bydlisko, vzdelanie, 

vierovyznanie a vek v čase zážitku bezprostredného ohrozenia života), kategóriu zážitku bez-
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prostredného ohrozenia života a jednotlivé prvky NDE, prostredníctvom ktorých som delila 

vzorku na dve skupiny (skupina so zážitkom bezprostredného ohrozenia života sprevádzaného 

NDE a skupina so zážitkom bezprostredného ohrozenia života nesprevádzaného NDE). Do-

tazník sa pýtal na údaje nevyhnutné na to, aby sa tieto vzorky dali správne vyvažovať. 

Nasledoval samostatný rozhovor o zážitku bezprostredného ohrozenia života, bez zásahu 

administrátora. Neprerušovaný výklad o svojom stretnutí so smrťou. Príbehy tvoria podklad 

zážitkov bezprostredného ohrozenia života. 

Pokiaľ respondentov zážitok bezprostredného ohrozenia života obsahoval NDE, podstúpil 

štruktúrovaný rozhovor s otvorenými otázkami, ktorý obsahoval 12 tematických okruhov 

(kvalitatívne dotazovanie). Táto metóda je štandartná (autor Kenneth Ring, použité v projekte 

Evergreen: James Lindley, Sethyn Bryan, Bob Conley; in Moody, 1989). Tieto série otázok sú 

uznávanou metódou na zistenie skutočnej povahy a kvality NDE – do istého okamihu sú neu-

trálne, potom jemne sondujú (viď príloha 2). 

Kresba bola použitá pri respondentoch so zážitkom bezprostredného ohrozenia života 

sprevádzaného NDE, bezprostredne po rozhovore s otvorenými otázkami. Tieto údaje boli 

v rámci tejto práce analyzované len marginálne. Zbierala som ich za účelom možnosti ďalšie-

ho spracovania neskôr. 

Záverečný dotazník obsahuje 21 položiek, ktoré sa týkajú transformačnej sily zážitku bez-

prostredného ohrozenia života (v skupine s NDE, aj v skupine bez NDE). Metodiku som vy-

tvorila sama na základe výsledkov výskumov na americkej populácií. Každú položku som sta-

rostlivo volila na základe predošlých empirických výskumov. Respondenti svoju odpoveď 

vyznačovali krížikom, vyjadrovali súhlas na škále: áno – skôr áno – neviem – skôr nie – nie. 

Jedná sa vlastne o štruktúrovaný rozhovor so zatvorenými otázkami. Zvolila som ho z dôvodu 

jednoduchšej interpretácie výsledkov. Po skončení výskumu som si uvedomila, že sa nejedna-

lo o šťastnú voľbu, pretože som prišla o niektoré cenné informácie, a to najmä tým, že som do 

škály zaradila odpoveď neviem. 

 

2.4 Postup zberu údajov 

Údaje boli zbierané v mesiacoch október a november 2006. Štandardizované podmienky sa 

mi úplne zabezpečiť nepodarilo. Podmienkou bolo tiché prostredie. Údaje som zbierala väčši-

nou v domácnostiach respondentov, v pracovni, prípadne v kaviarni. Výskum som vždy ad-

ministrovala sama. Administrácia bola štandartná. Po predstavení sa a zabezpečení etických 

princípov výskumu respondenti dostali úvodný dotazník. Po jeho vyplnení nasledoval krátky 
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rozhovor (príbeh  výpoveď respondenta bez môjho zásahu). Rozhovory boli uskutočňované 

tvárou v tvár, zaznamenávané na diktafón. Od tejto fázy som mala respondenta kategorizova-

ného do skupiny (ZBOŽ buď s NDE alebo ZBOŽ bez NDE). Respondenti skupiny ZBOŽ 

s NDE pokračujú v kvalitatívnom rozhovore – rozhovor nahrávaný na diktafón, neskôr kres-

ba. Pri kresbe mohli respondenti používať ceruzku a 12 farebných pasteliek. Dotazník týkajú-

ci sa transformačnej sily zážitku vypĺňali obidve skupiny. Týmto striktným postupom som sa 

snažila zabezpečiť možnosť prípadnej replikácie výskumu aspoň do určitej miery. 

 

2.5 Výskumný plán 

Zvolila som si kvalitatívny výskum – fenomenologické skúmanie, pretože hlavným cieľom 

výskumu je popísať a analyzovať prežitú skúsenosť so špecifickým fenoménom. Povaha 

problému mi určila NDE vyhodnocovať fenomenologickou interpretáciou, prostredníctvom 

rámcovej analýzy, pretože potrebujem zachytiť esenciu prežitej skúsenosti. Ako výsledok 

chcem získať popis a interpretáciu. Zvolený postup a kroky výskumu považujem za vhodný 

kompromis metodík na dopracovanie sa k cieľu výskumu. Operacionalizovať obsah NDE je 

absolútne nezmyselné, pretože potrebujem získať iný druh údajov. 

Kontrola ohrození internej validity: Snažila so sa od respondentov získať čo najviac infor-

mácií (detailný úvodný socio-demografický dotazník). Tiež štandartizovať podmienky (vý-

skum som vždy administrovala sama, s rovnakým postupom, vo veľmi podobnom prostredí). 

Pokúsila som sa tiež vybrať čo najvhodnejší plán skúmania. V dvoch prípadoch som použila 

komunikatívnu validizáciu výsledkov (pomocou R8 a R10). Kvalitu som sa snažila zabezpe-

čiť aj zaradením negatívneho príkladu do výskumu (R6). 

 

2.6 Spracovanie údajov 

Spracovanie údajov som robila prostredníctvom rámcovej analýzy. Získaný materiál som 

organizovala, potom syntetizovala a redukovala. Snažila som sa, aby bol postup prehľadný 

pre ostatných. Postup je založený na tabuľkách a grafoch, ktoré uľahčujú odhalenie tém a ka-

tegórií, zjednodušujú organizáciu a klasifikáciu údajov. Použila som aj obsahovú analýzu a 

deskripciu. 

 



Soňa MAJEROVÁ 
 

713

3. VÝSLEDKY, ZÁVERY, INTERPRETÁCIA  

 

3.1 Obsah a kvalita NDE 

Traja respondenti tvrdili, že zážitok NDE je ťažko vyjadriteľný slovami z dôvodu nevy-

svetliteľnosti, zvláštnosti a neuveriteľnosti. Pre dvoch bol opísateľný. Podľa štyroch respon-

dentov sa od sna odlišoval, podľa jednej respondentky sa snu podobal. Iba jeden respondent si 

uvedomoval, že umiera. Všetci respondenti počas zážitku niečo počuli. Dvaja počuli zvuky 

z reality (mamin plač, otcov povzdych, hlasy lekárov), ostatní šumenie, bzukot, vysokofrek-

venčné zvuky, monotónnu melódiu ako krásnu hudbu a tikanie hodiniek. Všetci mali mimote-

lový zážitok. Z toho sa traja pohybovali a dvaja vznášali. Štyria si svoje odlúčenie od tela ne-

uvedomovali, nespoznali svoje hmotné telo dole. Len jeden ho spoznal a od tohto momentu si 

myslel, že zomrel, že je koniec. Iné telo v čase zážitku nemali alebo nevedeli o ňom hovoriť. 

Len jeden respondent ho opísal ako mrak alebo dym. Medzi týmto a hmotným telom nikto 

neopísal akési spojenie. Čas neexistoval, ale tri respondentky si ho uvedomovali skrze toho, 

že sa niekam blížia alebo majú niečo stihnúť. Hmotnosť nebola vnímaná vôbec (alebo ako 

nulová). Priestor bol nekonečný, neobmedzený (okrem tunelu). Nikto necítil žiadne chute, 

zápachy, zážitok nezmenil ich zrak a sluch. Nikto sa počas zážitku necítil osamelý, jeden sa 

cítil trochu izolovaný. Len jeden respondent stretol iné bytosti – svoje predchádzajúce generá-

cie (zosnulých predkov z otcovej a maminej strany). Komunikoval s nimi telepaticky. Svetlo 

videli dvaja respondenti. Jeden respondent stretol počas zážitku Krista, ostatní nestretli žiadne 

mystické postavy. Dve respondentky sa za niečím ponáhľali, dvaja za hranicu považovali 

moment rozhodnutia (buď o vrátení sa späť alebo zostaní v tomto stave).Len jeden respondent 

sa nechcel vrátiť, lebo mal pocit, že tam je lepšie. Respondenti spomienku na návrat nemali. 

Nikto nemá pocit, že ho teraz súdi nejaká neosobná sila. Dve respondentky uvádzajú, že 

k uvedomeniu si zážitku dochádza až neskôr. 
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3.2 Porovnanie transformačnej sily ZBOŽ sprevádzaných NDE a ZBOŽ nesprevádza-

ných NDE 

 

Graf 3 Transformačná sila ZBOŽ sprevádzaného NDE 

 

Graf 4 Transformačná sila ZBOŽ nesprevádzaného NDE 

 

Prejavená transformačná sila = hodnota 5 

Skôr prejavená transformačná sila = hodnota 4 
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Z grafov vyplýva, že transformačná sila ZBOŽ sa frekventovanejšie prejavuje v skupine 

respondentov ZBOŽ sprevádzaných NDE. Za dôležité považujem, že všetkým respondentom 

so ZBOŽ sprevádzaných NDE sa po tomto zážitku nezvýšil strach zo smrti. Taktiež sa niko-

mu z tejto skupiny neznížila po tomto zážitku vôľa žiť. Transformačná sila sa aspoň čiastočne 

prejavila vo všetkých položkách, s výnimkou položiek 13, 21 a 4. To znemená, že sa nikto 

nezbavil žiadneho zlozvyku, nikto nemá pocit, že sa prostredníctvom zážitku stal lep-

ším/kvalitnejším človekom a len jednému respondentovi zážitok zmenil náboženské presved-

čenie. Všeobecne niektorí respondenti majú pocit, že ich zážitok zmenil, zmenil ich postoj 

k životu, hodnotový rebríček. Získali novonadobudnutú úctu k prírode, ľuďom a svetu okolo. 

Tiež majú väčší smäd po vedomostiach, viac čítajú a sú zodpovednejší ako pred zážitkom. Sú 

citlivejší na pocity iných a majú pocit, že život je krátky a krehký, je potrebné žiť naplno. Zá-

leží im na detailoch a drobnostiach a zážitok ich doviedol k duchovnej zvedavosti. Transfor-

mačná sila bola všeobecne prejavená, ale s rôznou intenzitou. Títo ľudia sa vplyvom NDE 

akoby osobnostne a hodnotovo zmenili. Takúto zmenu považujem za veľmi silnú a pozitívnu. 

Predpokladám, že tento druh transformačnej sily nemohla iniciovať iba konfrontácia so smr-

ťou. 

Skupina so ZBOŽ nesprevádzaných NDE mala možno pocit, že ich zážitok zmenil, nezvý-

šil sa ich strach zo smrti a ani sa neznížila vôľa žiť. Prekvapivo dvaja považujú po tomto zá-

žitku lásku za ešte dôležitejšiu. Niektorí si viac uvedomujú následky svojich činov, že je na-

liehavé žiť naplno a že život je krátky a krehký. Ale v ostatných položkách sa transformačná 

sila neprejavila. Môžem teda povedať, že ZBOŽ nesprevádzané NDE majú tiež istú transfor-

mačnú silu, ale povahou inú ako ZBOŽ sprevádzané NDE. Títo respondenti sa síce poučili, 

ale nezmenili. Myslím, že menej riskujú, vyhýbajú sa nebezpečným situáciám a sú opatrnejší. 

 

3.3 Kresby NDE 

Všetci respondenti na kresbu použili ceruzku alebo čiernu pastelku. Len jedna respondent-

ka použila aj iné farby. Čierna alebo šedá farba môže symbolizovať tajomno alebo smútok. 

Sivá môže byť farbou kompromisu medzi bielou a čiernou – vyváženosť. Interpretácia kresby 

v jednom prípade vyšla obzvlášť zaujímavo. 
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Obrázok 1 

 

R10 použila modrú, ktorá je síce chladná, ale symbolizovať môže zmysel pre povinnosť 

a starostlivé sebapozorovanie. Modrá je veľmi významná farba. „Modrou akoby bolo človeku 

dané niečo, čo je iba on sám, modrá je zrkadlom jeho vnútra a dvojitej podstaty jeho bytosti. 

V modrej farbe – ako v žiadnej inej – poznáva seba: uchvátený a zdesený.“ (Baleka, in Šicko-

vá-Fabrici, 1999). Červená je farbou života a vitality. V kresbe R10 je postava a jej okolie 

v dolnej časti papiera červené, priestor v hornej časti, pri hodinách – kde sa vznášala, modrý. 

Táto kresba poukazuje, ako dokáže červená s modrou kontrastovať a zároveň harmonizovať. 

Všetci sa na seba pozerali z neprirodzeného uhla (nie z vlastnej perspektívy) a motívom 

bolo ich telo, okrem kresby R9, kde sa žiadne postavy nevyskytovali a R6, ktorá nakreslila 

svoje pohybovanie mimo tela. Zobrazená bola trikrát nemocničná izba, raz tunel. Spoločným 

aspektom všetkých kresieb je, že zachytávajú akúsi nepoznanú atmosféru, akýsi zvláštny prie-

stor. 
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3.4 Klasifikácia NDE 

Výskumom som zistila existenciu rozdielov medzi transformačnou silou ZBOŽ sprevádza-

nými NDE a nesprevádzanými NDE. Prejavená transformačná sila ale bola aj rozdielna vo 

vnútri skupiny ZBOŽ sprevádzanými NDE. Vo vzorke som mala skoro celé spektrum kvality 

NDE (od celoškálového NDE – R9 až po skoro negatívny príklad kvality NDE – R6). Tu som 

objavila súvislosť medzi obsahom (kvalitou) NDE a prejavenou transformačnou silou. Na zá-

klade tohto je možné vytvoriť klasifikáciu NDE. 

Veľkosť a miera transformačnej sily závisia od kvality NDE. Čím viac Moodyho prvkov 

NDE obsahuje, tým väčšia je prejavená transformačná sila na jedinca. Pokúsila som sa vytvo-

riť klasifikáciu NDE podľa jednotlivých respondentov, ku ktorým som priradila ich kladné 

výsledky (hodnota 4 = skôr prejavená transformačná sila a hodnota 5 = prejavená transfor-

mačná sila) z dotazníka transformačnej sily. 

 

3.5 Diskusia a záver 

Musím sebakriticky zhodnotiť získané poznatky. Do akej miery môžem z takéhoto množ-

stva údajov zovšeobecňovať? Nemám vo vzorke práve niektoré špecifické prípady? A nepod-

cenila som vplyv kontextu? Napríklad predchádzajúce vedomosti respondentov o NDE som 

neošetrovala. Je moja interpretácia údajov úplne správna? Akú transformačnú silu meral môj 

dotazník? Možno transformačná sila zážitkov NDE je veľmi silno prejavovaná v niečom, na 

čo som sa neopýtala. Ako sa dala lepšie zabezpečiť kvalita výskumu? Mohla som ešte lepšie 

ošetriť etické problémy? 

Výsledky môjho výskumu sú v podstate komplementárne s americkými výskumami 

o transformačnej sile NDE. Výskum v podstate považujem za replikovateľný. Je ťažké usu-

dzovať, či je mnou vytvorený model klasifikácie NDE aplikovateľný na celé spektrum NDE. 

Chcela som získať viac respondentov a údajov, čo sa mi z dôvodu časového tlaku a neochoty 

jedincov hovoriť o téme nepodarilo. V budúcnosti sa určite k tejto téme vrátim, rada by som 

tejto téme pracovala cez optiku ketamínového modelu. 

V tejto téme je veľa priestoru pre ďalšie výskumy. Navrhujem hlbšie výskumy na sloven-

skej populácií. Je nutné nie len tento fenomén skúmať, ale aj vymyslieť ako poznatky zužit-

kovať v praxi. Výsledky môžu byť zužitkované pri práci s fenoménom strach zo smrti. Pokiaľ 

sa ľudia stotožnia s myšlienkou, že smrť je možno prípodobná tomuto zážitku, môžeme ju 

aplikovať na správanie zomierajúcich. Pravdepodobne by to umožnilo skrátenie fázy zlosti a 

zúfalstva. Taktiež by to mohlo uľahčiť prežívanie blízkych umierajúceho, či využitie pri práci 
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s chronickým zármutkom. Využitie v thanatológií je evidentné aj z iných dôvodov. ZBOŽ je-

dincov konfrontuje s vlastnou smrťou. Zaoberanie sa smrťou väčšinou spôsobí, že sa ľudia 

stanú citlivejší k životu. Vedomie vlastnej dočasnosti zlepšuje postoj k životu. 

Z výsledkov tohto výskumu vyplynulo, že NDE sa prejavuje určitou transformačnou silou 

na jedinca. Predpokladám, že každý túto zmenu hodnotí ako pozitívnu. Vyvstáva otázka pre-

čo? Odkiaľ má tento zážitok hybnú silu? Chápu respondenti tento zážitok ako „nedokončenú“ 

smrť? Ak aj áno, aký majú dôvod zmeniť sa? Strach zo smrti to nie je. Prečo jedinci s týmto 

zážitkom nie sú veľmi ochotní o ňom rozprávať? Aký mechanizmus spôsobil toto užitočné 

satori o živote? A dá sa tento mechanizmus spustiť aj iným spôsobom? Čo si z toho môžu 

vziať jedinci, ktorí tento zážitok nemali? Toto je len zlomok otázok, ktoré ma zaplavujú.. Na-

priek tomu, aj keď so skepsou radšej zaujmem hermeneutické stanovisko, že javy je treba po-

chopiť, aj keď ich nemôžeme vysvetliť. 

 

„Veci sa nemusia vysvetliť, stačí, ak sú pravdivé.“ (Goethe) 
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