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Prop korp:
Terminologie a propagační jazyk
Spiritual Fitness

_Watch the next big thing
_Do the next big step
_Build a dream building
_Boost everything
_Ideas live in the body
_Eat your resistence
_Watch the relief
_Overview components
_Activate your racing sets
_Do it till you make it
_Fake it
_Read the universal body language
_Start Mood management
_Start Spirit management
_Start Karma management
_Start Everyday-shit management
_Control the way you feel
_Listen to the breathing instructions
_Be anything you want to be

Here are lectures which, step-by-step and in 
their entirety, provide the grand panorama of 
understanding the human mind and secrets of life 
that is Spiritual Fitness today. And now, for the 
first time, chapter one: “Two Minutes” is available 
to you. In the accompanying guide you will find 
reassurance, prospects of help and salvation and 
even the flash drive with video guide. Anatomy of 
“maybe” is replaced by the tone scale of decisions. 
You knew nothing about the mind when it began and 
we are where we are today. And these tapes were 
the milestones on the road out. Because what you 
need is true spiritual leader, fatal optimist, invisible 
rebel, oustanding reality breaker, chaos manager 
and the bright future evangelist. Follow the power of 
mind, its own time track, independent of a body and 
extending back millions of years. Prepare yourself 
for an expansion of causative beingness across all of 
your dynamics.
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Všichni jedou stejným směrem
za nejlepším pozítřím
Úvod editora

Den je noc, voda je oheň, kokain je málo, deprese 
neexistuje, lidé létají vzduchem pohánění vlastní 
sebedůvěrou, všichni jedou stejným směrem za 
nejlepším pozítřím, pracovní týden začíná a končí 
pátkem. Počáteční nedůvěra je mor, neúspěch 
je postaven mimo zákon a vítěz seš ty. Cesta 
k sebedůvěře, pozitivnímu myšlení a hlavně 
úspěchu, to je Spiritual Fitness. Původně nenápadné 
studentské hnutí, dnes možná varianta budoucího 
tělocvičného ateliéru na UMPRUM, kde se z jedince 
plného pochybností stává silný a odolný tvor. To 
všechno pouze s minimálně vynaloženým úsilím. 
Dvě minuty a jeden dotyk stačí k mechanickému 
přeprogramování lidského systému na sebejistou 
a pevnou hmotu. Hnutí Spiritual Fitness si bere 
za cíl přeměnit nepřesvědčivé prezentace, 
v hlase roztřesených křehkých skořápek, na 
nepopsatelně skvělé přednášky s pointou od 
dominantního nadčlověka. Sám jsem nevěřil, že 
díky dvěma minutám sofistikovaných cviků může 
člověk přesvědčit svoji mysl o sobě samém, svých 
neomezených možnostech a svojí skvělosti. 

Sebedůvěra a zdravé sebevědomí se v dnešním 
virtuálně urychleném světě bez empatie těžko 
v člověku probouzí a i kreativně, nebo technicky 
zdatní jedincimají problém se prosadit kvůli vlastním 
pochybnostem. Díky laboratorním vědeckým 
výzkumům, které ověřily jednotlivé mechanické 
cviky a postoje a hlavně díky našemu nejvyššímu 
Jestřábovi Jakubu Jansovi, který objevil tajemství 
změny zdrojového kódu lidské psychiky, je možné 
i nemožné. Den je noc, voda je oheň, kokain je málo, 
deprese neexistuje, lidé létají vzduchem pohánění 
vlastní sebedůvěrou, všichni jedou stejným směrem 
za nejlepším pozítřím, pracovní týden začíná a končí 
pátkem, slunce vyšlo na východě a už nezachází. 
Počáteční nedůvěra je mor, neúspěch je postaven 
mimo zákon a vítěz seš ty.

MgA. Petr Hák
Autor je architekt,
absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
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Visual Base:
Estetika Spiritual Fitness
„70’s z budoucnosti vs. Candy Crush estetics“

Nenápadné studentské hnutí přerostlo v seriózní 
studentské hnutí. A seriózní hnutí potřebuje svoji 
vizuální identitu. A vizuální identita potřebuje svůj 
WTF moment. Prostě jako když se díváš na Atlas 
mraků od sester Wachovských a nechápeš proč má 
v každé následující kapitole Tom Hanks úplně jinou, 
na poměry Hollywoodu nedokonale provedenou, 
masku (někdy plastovou bouli na čele, jindy líčení 
na japonce) a proč ho autoři musí protáhnout skrze 
7 nesouvisejících časových rovin (nemluvím o tom, 
že pořád nechápeš s jakou rychlostí se z bratrů 
Wachovských staly sestry). A to je ta krása. Festival 
svobody a využití možností všech souběžných realit. 
Filosofie WTF momentu se prokresluje do všech 
prvků celého vizuálního názoru Spiritual Fitness. 
Základ je logo, tutoriálová videa, propagační materiály 
(plakáty, buletiny), uniformy, obaly na videa, cvičební 
showroom. Vše funguje v symbióze a každý jednotlivý 
prvek podporuje ten další. Celkový dojem by ti 
neměl umožnit s jistotou říct v jaké době Spiritual 
Fitness vzniká. Nevíš jestli je to rok 1970 někde 
v NDR nebo Želvy Ninja 3000 po půlročním tahu 

s aplikací Candy Crash, nejpopulárnější aplikací 2. 
poloviny roku 2014 v regionu západní Evropa, která 
díky svému lascivně “juicy“ uživatelskému rozhraní 
a herním pricipům z herních automatů, přinesla klid 
do domácností mnoha žen. Nevíš ani, zda jsou videa 
vytvořená za pomocí postprodukce nebo bez pomoci 
postprodukce. Prostě nevíš jestli ty velké červené 
mrkve okolo cvičenců vznikají v Agátině hlavě, mojí 
hlavě, tvojí hlavě, v počítači a nebo někde skutečně 
existují. A k tomu všemu hyper plastické plakáty 
hlavních předtsavitelů jen srší radostí a nadějí lepších 
pozítří. Jednotlivé štavnaté hlavy chcete přímo olizovat 
a v totálním sladkém opojení toužíte cvičit jako ony. 
Je to Fitness Hypnóza, maximální návykovka. Tohle je 
víra pro supermany a bývalé sušenky.

Videa:
Samotná videa tě pomalu a hypnoticky vtahují 
dovnitř jako spirály na účesu známého pardubického 
Krychliče. Bezčasný virtuální prostor, kde se emoce 
dokážou ohýbat rychlostí jako tvoje důstojnost před 
tím, než jsi začal se SF. Postavy ve videu v obklopení 
soch z vyprázdněných regálů představujících 
všechny zákony dynamiky Burger Kingu. Instantnost 
a příslib okamžité okamžitosti. V prvním videu SF 
„Two Minutes“ tě hudba provází ve 3 dějstvích od 
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stavu úvodní nerozhodnosti, přes jemné náznaky 
rostoucí síly k finálnímu nadhledu sokola. Tonalita 
barev je utlumená do uklidňující škály pastelových 
barev, scény jsou světlo ploché. Obraz tě přenáší 
do úplně jiného období, jen né do současnosti. 
Něco podobného snad aplikuje Spike Jonze v HER1. 
Medový hlas zkušeného youtubera tě procesuálně 
seznamuje s konkrétní metodologií. Jen nevíš jestli 
je to neskutečnost a nebo snad doopravdy. Já to také 
nevím. Nezbyde ti než to zkusit. Fake it till you make it.

Uniformy:
Evokují pracovní uniformy.
Jsou to pracovní uniformy.

Obaly:
Malé plastové chrámy uchovávající USB nosič 
s videem. I když tu vytouženou kazetu k narozkám 
od babičky máma vrátila zpátky do obchodu (a domů 
přinesla Svěráka s Uhlířem), tak vliv Želv Ninja 
nedokážu popřít. Hned v závěsu je obalový design 
Lego Bionicle a scientologické bible pro supermany.

1 Jones v HER selektuje konkrétní paletu barev a vynechává několik základních. Pocit 
časové nezařaditelnosti buduje i vytvořením nových módních trendů, jako je vysoký pas 
u jinak velmi klasických střihů pánských kalhot připomínajících 70. léta.

Plakáty:
To je pure Candy Crash Estetics radost od mého, teď 
už i kamaráda, ilustrátora Lukyho z Malajsie. Spiritual 
Fitness je o odvaze. Takže se toho nebojí. Jde do toho 
po hlavě a doopravdy. Prostě veškerý arzenál v první 
linii. Žádné taktizování na potom. Všechno, nebo nic! 
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Pytel s cementem na ostrově z tekutého písku.

Přepis rozhovoru Jakuba Jansy s moderátorem 
Českého rozhlasu, Radia Wave, Šimonem Holým 
z 2. 6. 2016

ŠH: My se podívame na to celé ve 
3 okruzích. Nejdříve z pohledu tvého, jako 
autora. Následně z pohledu mého, jako 
člověka, který to vnímá poprvé a následně 
z venčí jak to celé vlastně funguje. Takže 
pojdme se nejdříve podívat na to, jak ty jsi 
to pojal a jak jsi k tomu vůbec přišel.

JJ: Základní věc je ta, že to vzniká jako 
diplomová práce. A je to vlastně forma 
tělocviku pro UMPRUM s tím, že si 
tak trochu osahávám roli Miroslava 
Tyrše a zakládám tady new age Sokol. 
Původní záměr byl ale jiný, měl jsem 
pocit, že aby člověk mohl pokračovat 
dál, měl by dokončit nějaký důležitější 
nedořešený úkol a tak jsem chtěl za mou 

matku dopracovat diplomku z FAMU. 
V roce 1989 ji nedokončila, údajně ji 
neodevzdala, proto že jsem se narodil. Ale 
nejsem asi ten správný typ pro hledání 
v minulosti, tak jsem rozhodl téma 
opustit a najít si nástroje jak neopakovat 
nedokončenosti v přítomnosti. Tak začal 
vznikat Spiritual Fitness.

ŠH: Ty jsi zmínil Tyrše, máš pocit, že 
tady ten český zastupitel Sokola je to, 
k čemu je vlastně podle tebe vhodný se 
odkazovat v současný době?

JJ: Paradoxně ta paralela vůbec 
nefunguje, používám ji v nadsázce a pro 
zjdenodušené přiblížení o co tady asi jde. 
Ale ve skutečnosti je to přesně naopak. 
SF je soubor cvičení, které nevychází 
z minulosti nebo jiné kultury, ale 
z technologie lidského těla adaptované 
na kulturu západní společnosti roku 
2016.

ŠH: V čem ten Spirituální Fitness vlastně 
spočívá podle tebe?
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JJ: Je to soubor metod jak se neztratit. 
Něco jako softwarová aktualizace pro 
tvoje tělo. Spočívá to například v tom, 
že můžeš hackovat sám sebe a dívat 
se na sebe čistě pragmaticky jako na 
nástroj, který v nějaké konkrétní pozici-
konfiguraci dosahuje konkrétních 
pocitů. Už nemusíš ležet 8 h ve vaně, aby 
jsi smyl všechny démony. Už nemusíš 
své úzkosti dlouhým pohledem vypalovat 
do omítky stropu. Taky už nemusíš 
čekat na mistrovo medové pomazání 
nebo látovat díry v sebevědomí jedním 
diplomem za druhým. Tohle cvičení 
je tvůj pytel s cementem na ostrově 
z tekutého písku.

ŠH: Spal jsi někdy ty 8 hodin ve vaně?

JJ: Znám asi 2 lidi, kteří tohle pravidelně 
dokážou.

ŠH: Mně se to tak trochu zdá, že vlastně je to něčím 
až ezoterický a něčím težko představitelný, jak bys to 
vysvětlil někomu, kdo vlastně nevěří, že tohle funguje.

JJ: No ono to celý působí až jako fikce, 
protože to působí velmi jednodušše, 
že si skoro říkáš, že to takhle nemůže 
fungovat, ale ono to tak skutečně funguje 
a většina věcí, které ve Spirituálním 
Fitnessu používám, tak jsou vědecky 
podložené a vychází z reálných 
vědeckých experimentů. Ona většina lidí 
si právě myslí, že je to fake a tak na to já 
říkám: ,,fake it till you make it“.

ŠH: Prostě máš pocit, že se tomu dá 
uvěřit a fungovat v tom?

JJ: Tam funguje ta jednoduchá rovnice, 
že to budeš tak dlouho napodobovat, 
dokud se to nestane skutečností.

ŠH: A ty děláš vůbec nějaké Fitness 
i Spirituální teda?

JJ: Jo jo, aplikoval jsem to třeba teď 
před státnicema. Dva dny předem jsme 
se vrátili z Basileje, kde jsme dokončili 
náročnou výstavu. Samozřejmě, že 
jsem v tom rychločase neměl možnost 
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cokoliv studovat. Šel jsem tam s čistou 
hlavou, jediné co jsem mohl zkusit, 
bylo dát si Spiritual Fitness na záchodě. 
Tělo jsem nastavil do pozice Usian Bolt 
a All blacks. Vše po dobu 2 minut. Zní to 
snadně, ale zkus stát 2 minuty s rukama 
vzhůru ke stropu. Před vstupem do 
místnosti, jsem si ještě dal nohy na stůl. 
To byla ta poslední věc, co jsem mohl 
udělat.

ŠH: Asi mě to nepřekvapí, ale jak to celé 
dopadlo?

JJ: Zřejmě to fungovalo, dostal jsem za 1.

ŠH: Takže ty věříš vlastně na placebo 
efekt?

JJ: Težko říct.

ŠH: No počkej, takhle to nejde říct. Tam 
je ano nebo ne.

JJ: Já v něj věřím, samozřejmě.

ŠH: A myslíš, že to funguje? Vzdyť je 
dost často doložené, že to dost často 
nefunguje.

JJ: Ale je taky často doložené, že to dost 
často funguje. Ale to na čem já stavím, 
jsou experimenty, které jsou opravdu 
vědecky podložené a nejsou postavené 
na placebu.

ŠH: Pojďme se na ně podívat. Co to je za 
experimenty?

JJ: Mnohdy to funguje na podobném 
principu jako cvičení, které dělal Karel 
Nešpor, když zjistil, že se nuceným 
smíchem dokážeš uvést do stavu štěstí. 
Stejně tak experimenty Amy Cuddy 
z Harvardu, která právě nechala skupinu 
studentů, aby napodobovali typická 
gesta alfa samců západní společnosti. 
Takže měli mít nohy na stole nebo ruce 
nad hlavou. A současně měla skupinu 
studentů, kteří nedělali nic. A následně 
všem odebrali vzorky slin a zjistili, že 
skupina, která dělala silová gesta, měla 
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skutečně o 20 procent vyšší obsah 
testosteronu než před tím. Závěrem je 
nechávali dělat test, kde jediným úkolem 
bylo doplnit slovo LEAD nebo LOAD 
a ta část, která dělala tyto silové cviky, 
doplnila přirozeně a očekávatelně slovo 
LEAD, které má dominantní charakter a ta 
druhá část doplnila slovo LOAD, které má 
neutrální charakter.

ŠH: Není to pak trochu postavené na 
strategiích nějakého normálního herectví 
a Stanislavského metody?

JJ: Je to blízko Stanislavského metodě. 
Herci to samozřejmě mohou požívat také. 
Herci často potřebují podobné věci, jako 
je Stanislavkého metoda, kdy se musejí 
kompletně vytřepat a pak jsou na jevišti 
kompletně čistí a bez stresu.

ŠH: Kdyby jsi to měl zjednodužšit, co je 
teda nakonec cílem pro tebe?

JJ: Cílem je asi vytvořit manuál pro 
pohyb v totálně nestabilní džungli, kde 

neexistují žádná pravidla a kolektivní 
pravda se mění z minuty na minutu a není 
tam nic co by bylo jasně definované.

ŠH: Myslíš, že se to má šanci pro tebe 
nějak potom evolvovat, ten projekt i do 
budoucna?

JJ: Rozhodně, to je věc, která se může 
rozvíjet. Dokážu si to představit jako 
ateliér na UMPRUM, kde se můžou 
potkávat všechny ateliéry dohromady 
a všichni tam můžou chodit cvičit.

ŠH: Tak jo, Děkuju za rozhovor.

JJ: Díky moc.
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Tep země do každého kmene
Závěr

Vydávám se na aktualizaci k teoretikům a dostávám 
informace, že boj o identitu je teď prý zase in 
a zakládání firem obzvlášť. Všichni zakládají firmy, 
až už je to zase out. Prý, o tom tady píše Michael 
Manning na oFluxo. Jak řiká Jirka Černický, „To už 
jsem dávno dělal já“. Jak říká Federico Díaz „No 
vidíš, je to ve vzduchu.“ Já na to říkám „Mrštný zajíc 
a divoká liška jedno jsou.“ Firmy jsem zakládal od 
mala. (Kdo ne?) Začal jsem s výrobnou pecí a v 11 
jsem se propracoval až k firmě na skejtové oblečení. 
Jmenovala se Demolition a stejně tak za pár let 
i skončila. Startupy vládnou světu, ale o to tady 
nejde. Trendy a žánry jsou jako laviny. Podobně 
citliví jedinci vnímají podobné signály, napojují se na 
podzemní proud a překládají tep země do vlastního 
kmenového jazyka. Nedávno tu tepal social art, takové 
to zviditelněné nevyžádané pomáhání pro vzdálené 
i blízké okolí, nebo každý odhaloval skrytý domácí 
archiv nebo nutil diváka proplétat se jeho spletitými 
pochody myšlenek ve formě mind maps. Loni se 
zas chytila další vlna feminismu. Normcore, nebo 
lidská ruka, rehabilitace řemesel, rehabilitace úplně 

všeho, na co už jsme z devadesátek zapomněli. Ale 
možná se nám jen ty devádesátkové vize dozrály do 
reality a všichni v nich žijeme. Už to není jen cyber 
punková hra na posthumanitní kyborgy. Kyborg 
je dneska kde kdo. Bionické náhrady tělesných 
končetin, mechanické extenzory lidských schopností, 
algorytmická optimalizace každodenního bytí, 
virtuální měny, někdy jsou trendy prostě fajn a je třeba 
se tím bavit. Základní věc je, aby člověk nedělal něco 
jen proto, že se to tak teďka dělá. Ale proto, že ho to 
tak teďka baví. Prostě od srdíčka a upřímňácky. Hodit 
všechny nejistoty za hlavu a jít to dělat. A o tom je 
Spiritual Fitness. Běž to dělat a Vítěz seš ty!
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BAYW: „Be Anything You Want“

Spiritual Fitness nevzniká jen tak z vody, když už 
zakládáš seriózní hnutí. Je dobré, když má pořádnou 
podporu v zádech. Něco jako Google s Alphabetem. 
A proto je tady BAYW. Multipersonal identity shifters. 
„S nadhledem sokola absorbuješ zkušenost sta 
a tisíců, identit a světů. Chceš zvolit jedno z padesáti 
pohlaví, stát se členem libovolného kmene, 
naformátovat smysly na cítění hada nebo mořského 
korálu? V nekonečnu možností toužíš být průsečíkem 
perspektiv. Stiskem klávesy dokážeš komunikovat řečí 
rostlin nebo pochopít vnitřní logiku krystalu. Hledáš 
nejnověší hastagy vystihující tvou identitu, ale ještě 
pořádně nevíš co přesně jsi.“

„Jsi BAYW. Živočišný druh pocházející z prostředí, kde 
po pár hodinach u videa můžeš být renesanční člověk 
amatér nebo totální ztracenec. Pro začátek, aby jsi 
zde dokázal svobodně existovat, vytvořili jsme pro 
tebe program — Spiritual Fitness. Výsledek našeho 
vývoje a pozorování. Soubor mobilních pravidel pro 
uchovávání vnitřního řádu, softwarová aktualizace pro 
tvoje tělo.“

BAYW je něco jako přístav (pracovně UMPRUM 
pracák), kde ti najdeme novou identitu. Supermédia 
jsou všechno, ale také nic. Malíři se vztahují k malbě, 
sochaři k soše, foťáci k foťákům. Nám zbylo jen 
rozlišení na projektorech a spořiče obrazovek. Je 
potřeba to změnit. Generujeme série identit, které 
postupně budujeme a současně průběžně předáváme 
dál. Osvobozujeme se od nich a uvolňujeme k volnému 
užití. Libovolné části našich já balíme jako franchisu. 
Je to sen o naplnění 10 životů v jednom. Chceš být 
vědec, elektrikář, zahradník, škrábač telefonů, fitness 
guru. Buď si čím chceš (BIČCH – český překlad BAYW). 
Charlie Kaufman si to představoval tak, že získá cenu 
za celoživotní dílo a vytvoří neomezené dílo. Vytvořil 
hangár, kam umístil maketu NY a Philip Seymour 
Hoffmana budujícího živou maketu jeho vlastního 
osobního života. Herci představující vaše nejbližší 
včetně vás, kteří minutu po minutě přehrávají momenty 
z vašeho života. Z počátečního delaye několika dní, se 
hra na skutečnost dotahuje skutečností, až ji nakonec 
předběhne. V ten moment se Philipa Seymour vymaní 
z vlastní identické předurčenosti, osvobozuje se od 
sama sebe a zažívá totální nekončící svobodu, kdy 
jeho identitu převzal někdo jiný. A o tom všem je BAYW 
a možná také Svatomotorství od Carraxe (Holy motors), 
ale o tom, až zas příště.
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