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IZVLEČEK
V diplomski nalogi opišem glasbena in besedilna prikrita subliminalna sporočila. Skozi
poglavja predstavim problem besedilnih sporočil, ki naj bi jih naša podzavest celo znala
razbrati. Večino svoje naloge posvečam problemu škodljivih subliminalnih sporočil, saj
naj bi nekatera vsebovala zlonamerno satanistično vsebino. Kot protiutež temu sem se v
svoji nalogi dotaknila tudi pozitivnih besedilnih subliminalnih sporočil, ki pa naj bi na
posameznika vplivala blagodejno.
KLJUČNE BESEDE: subliminalno, sporočilo, glasba, rock, satanizem, okultizem,
podzavest
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ABSTRACT
In my diploma work music and text hidden subliminal messages are described.
Throughout the chapters I presented the problem of text messages that our subconscious
can supposedly understand. I dedicated most of my diploma to the problem of harmful
subliminal messages, since some supposedly contain malicious satanic content. As a
counterbalance I explained the positive subliminal text messages, which should have a
beneficial impact on an individual.

KEY WORDS: subliminal, message, music, rock, Satanism, occultism, subconscious
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1. PREDGOVOR
Kdaj sem prvič slišala za subliminalna sporočila v glasbi se niti ne spomnim, vem samo
to, da me je ob branju, kakšen je njihov namen, začelo zelo zanimati njihovo
»skrivnostno« ozadje. Tako sem skozi diplomsko nalogo odkrivala svet satanizma in
tudi njegovih začetkov. Ker me je začelo zelo motiti, da odstiram in predstavljam samo
temno stran subliminalnih sporočil, sem se poglobila še v posnetke za samopomoč, ki
prav tako vsebujejo subliminalna sporočila. Prebiranje literature o satanističnih
besedilih me je namreč rahlo vznemirilo, zato sem svoj notranji mir nekako našla ob
branju o posnetkih, ki naj bi človeku dobro deli.
Pri pisanju diplomske naloge bi se iskreno rada zahvalila svojemu mentorju, dr.
Gregorju Pompe za pomoč, nasvete in izjemno hitremu odzivu in popravilu mojega
dela. Zahvala gre tudi moji prijateljici Vojki Melinc, za »preboje« skozi zahtevnejša
angleška besedila ter lektoriranje in ne nazadnje mojemu dragemu Mateju za vso
spodbudo in potrpežljivost v času pisanja diplomske naloge.
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2. UVOD
Kaj je glasba? Novi slovar Webster's II: Univerzitetni slovar New Riverside opisuje
glasbo kot »umetnost razvrščanja tonov v urejenem zaporedju, tako da dobimo enotno
in nepretrgano kompozicijo«.1 Profesorica psihologije Kathy Yoshimura pa dodaja, da v
resnici glasba naj ne bi imela konkretnega pomena. Glasba je edinstvena v življenju
vsakega posameznika in vsakemu predstavlja nekaj drugega. Glasbenikom ta pomeni
njihovo življenje. Jedo, dihajo in živijo glasbo, saj je to njihova strast. Drugim je glasba
le hobi, zabava, preživljanje prostega čas. Nekaterim pomeni sprostitev, drugi pa
preprosto uživajo ob zvokih, melodijah in ritmih, ki jih glasba prinaša do njihovih ušes,
duše in srca.
Nekateri znani veleumi pa glasbo definirajo kot »kompleksen amalgam melodije,
harmonije, ritma, zvena in tišine v določeni (predvideni) strukturi« (Hanslick), »zveneči
dogodek med hrupom in tišino« (Attali), »popolnoma družbeno dejanje« (Molino),
»nekaj, v čemer deluje resnica« (Heidegger).2 V glasbi ločimo različne zvoke, jo
delimo, klasificiramo, kategoriziramo. Beseda »glasba« tako s seboj prinaša nujno
strukturo in red v zvočnem svetu.
Obstaja tudi druga glasbena »razsežnost«, ki jo je težko opisati. To dimenzijo bi lahko
označili kot »čutno«, nekaj, kot pravi danski filozof Søren Kierkegaard, kar lahko in bi
moralo biti izraženo le v svoji neposrednosti. Ta neposrednost pa izgine v trenutku, ko
se konceptualizira s pomočjo refleksije.3 Ne moremo je definirati, zato je tudi jezikovno
ne moremo opredeliti. Gre torej za nekaj, kar se lahko izrazi samo prek glasbe ali kot
glasba sama. Glasba je del človekovega vsakdana od prvih civilizacij pa vse do danes.
Vpliva na človekovo dušo, zato jo obravnavamo kot najbolj pretanjeno obliko
umetniškega ustvarjanja. Hrvaški muzikolog Josip Andreis pravi, da ima glasba izjemno
moč, saj med njenim poslušanjem ne moremo ostati ravnodušni.4 Glasba priteguje našo
pozornost, zbuja skrite moči duševnega življenja, v nas izzove posebna in zelo močna
doživetja in nas povezuje z novimi čustvenimi svetovi.
1

Yoshimura, Kathy. »What is music?« 23. mar. 2013.
<http://www.cwrl.utexas.edu/~syverson/worldsfair/exhibits/hall2/yoshimura/music.htm>.
2
Citirano po: Cobussen, Marcel. »Thinking sounds: What is music?« 14. Mar. 2013.
<http://cobussen.com/teaching/what-is-music/>
3
Prav tam.
4
Povzeto po:Maja, Pehar. »Mozartov učinek.« 3. jun. 2013.
<http://www.akropola.org/clanki/clanek.aspx?lit=396y>
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Kot oblika umetnosti je edinstvena in sestavljena iz številnih dejavnikov, vključno z
ritmom, harmonijo, zgradbo in melodijo. Glede na prisotnost, obseg in usklajenost teh
in drugih sorodnih komponent je glasba lahko pomirjujoča ali poživljajoča, plemenita
ali vulgarna, filozofska ali škodljiva. Glasba je lahko vir velikega blagoslova ali nekaj,
kar sili ljudi k uporništvu in grešnemu obnašanju. Če slišimo glasbo, se nanjo na nek
način odzovemo. Ta vstopi v naše zavedanje na subverbalni ravni in povzroči
psihološke spremembe ter izločanje žlez, ki lahko spremenijo naša čustva in občutke.
Raziskovalci to imenujejo »čustveni odziv«. Na čustvene odzive pa naj bi vplivala tudi
subliminalna sporočila.
Namen moje diplomske naloge je opozoriti na obstoj besedilnih in glasbenih
subliminalnih sporočil, ki se pojavljajo v glasbi, ter opisati njihovo delovanje, ki naj bi
bilo moralno sporno, saj nekatere raziskave kažejo na to, da omenjena sporočila
vplivajo na našo podzavest.
V svojem delu sem se najprej dotaknila zgodovine subliminalnih sporočil ter razcveta
literature na to temo. Ušesom neslišna besedila v nekaterih skladbah rock in metal
glasbe naj bi vsebovala zlonamerno satanistično vsebino. Ob tem sem se posvetila tudi
izvoru in začetkom te okultne vede.
V nadaljevanju na kratko obrazložim tehnike snemanja subliminalnih sporočil v glasbi.
V sedmem poglavju se dotaknem učinkov tovrstnih sporočil, ki pa naj ne bi bili samo
negativni in destruktivni. Naslednje poglavje je namenjeno raziskavam na tem
področju. Na uporabo spornih, manipulativnih in za nekatere moralno nedopustnih
subliminalnih sporočil so se ljudje začeli odzivati in tako ustanovili prvo organizacijo
PMRC (Parental Music Resource Center) proti uporabi le-teh. Svojo nalogo sklenem z
vpogledom na odzive in dogajanje ter poznavanje subliminalnih sporočil ter z daljšim
pogovorom s psihologom Janezem Kokaljem, ki je pred leti, ko je delal v Vzgojnem
zavodu za najstnike, podrobno preučil ozadje in posledice delovanja subliminalnih
sporočil na človeka.
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3. KAJ JE SUBLIMINALNO SPOROČILO
3.1. Definicija izraza
Subliminalno je sestavljena beseda, izvira iz latinščine in pomeni sub »pod« in limeninis n., »prag« oz. »meja«. Subliminalna sporočila so tista, ki se jih »ne zavedamo«, saj
pronicajo v človeka pod pragom zavesti. Nekateri znanstveniki trdijo, da se pri tovrstnih
sporočilih posameznik ne zaveda, da je pod njihovim vplivom, saj je podzavest pred
takimi vplivi popolnoma nezavarovana. Podzavest nenadzirano sprejme sporočilo,
čeprav je to proti volji posameznika, spomin pa naj bi prejeto sporočilo nekako prebral,
ga sestavil in prenesel v zavest. To naj bi človeku »zameglilo« um, saj ga nezavedno sili
celo k smrti, rušenju, sovraštvu, ljubezenski strasti ali kakšnim drugim prvinskim
človeškim vzgibom.
Če povemo na kratko je pri izrazu subliminalno mišljen vsak vpliv, ki deluje brez
zavedanja tistega, na katerega deluje. Nekaterim raziskovalcem se zato zdi bolj
primeren izraz »mejno zaznavno sporočilo«. Ko že omenjamo mejo naj povemo, da se
prag zaznave subliminalnega sporočila seveda lahko razlikuje od posameznika do
posameznika. Pri posamezniku pa niha zaradi vpliva različnih dejavnikov.5
Subliminalna sporočila ne obstajajo samo v glasbi, pač pa tudi v marketingu. V glasbi
poznamo besedilna subliminalna sporočila, kjer snovalci namerno na prikrit način v
skladbe s posebno snemalno tehniko vstavljajo besede ali cele stavke v obratni smeri.
Ta besedila nam postanejo razumljiva, ko posnetek zavrtimo nazaj, v obratni smeri.
Med številnimi raziskavami o delovanju subliminalnih sporočil na podzavest sem med
drugim zasledila, da naj bi bila podzavest po vsej verjetnosti sposobna razbrati in
razumeti obrnjene, v obratni smeri posnete posamezne besede in stavke. Za
subliminalno sporočilo oz. signal veljajo tudi ritmi, ki pospešujejo telesni utrip in ob
katerem se poveča izločanje adrenalina, nekatere celo spolno vzdraži. Tehnike
snemanja sem predstavila v šestem poglavju diplomske naloge.

5

Stark, I. Todd. What is Subliminal Influence.<http://digilander.libero.it/linguaggiodelcorpo/stark1.>
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4. ZGODOVINSKI RAZVOJ SUBLIMINALNIH SPOROČIL
4.1 Pojav literature z vsebino o subliminalnih sporočilih
Charles Hoffer je na spletni strani v svojem članku Music listening today navedel, da je
vodja laboratorija za psihologijo na univerzi Yale, dr. E.W. Scripture, leta 1897 izdal
knjigo Nova psihologija (The New Psychology: The Walter Scott Ltd, London), v kateri
je opisal osnovna načela subliminalnih sporočil.6 Subliminalna sporočila pa so javnost
znatno razburila v dveh ključnih obdobjih. V prvem obdobju, v 50-ih letih 20. stoletja,
se je javnost osredotočila na trditve tržnega raziskovalca in pionirja subliminalnih
sporočil v oglaševanju Jamesa Vickaryja. Ta je leta 1957 v filme vključil 0,03 sekunde
trajajoča reklamna sporočila za gazirano pijačo Coca Cola in pokovko, ki naj bi gledalce
nagovarjala k večji potrošnji. Vicary je trdil, da se je prodaja povečala, kasneje je
priznal, da je to laž. Na zavajanje in manipuliranje z javnostjo se je odzvala tudi CIA
(Centralna obveščevalna agencija), ki je pripravila poročilo (The Operational potential
of subliminal perception), ki je v Združenih državah Amerike prepovedalo uporabo
subliminalnih sporočil v oglaševanju. V 70-ih letih pa je Wilson Bryan Key ponovno
razburkal javnost s svojo knjigo Subliminalno zapeljevanje (Subliminal Seduction), ki je
razkrila, da so oglasi za alkohol in druge vsakdanje proizvode, preplavljeni s podobami
lobanj in oslov, ki med seboj spolno občuje.
Časopisi, med njimi tudi The New Yorker, Newsday in The Saturday Review, so močno
grajali prodajo z vplivanjem na podzavest (ta način manipuliranja z ljudmi je časopis
Newsday označil kot najbolj zaskrbljujoč izum od atomske bombe). Najprej je treba
povedati, da je knjiga Subliminalno zapeljevanje pretiravala pri navedbah, kakšen je
vpliv subliminalnih sporočil in pri tem vzpodbudila bralce, da so se začeli poglabljati v
vpliv takih sporočil in jih začeli tudi sami uporabljati. S pozornostjo, ki so jo namenili
tej temi, pa so nenamerno ustvarili trg za subliminalne medije, večinoma posnetke za
samopomoč, ki so vsebovale glasbo, čez katero so bile na nizkih frekvencah posnete
razne misli za boljše počutje ali dvig samozavesti. Za razliko od subliminalnih medijev,
ki jih je Key kritiziral, je subliminalna sporočila za namen samopomoči javnost z
veseljem sprejela. Potrošniki so bili veseli, da lahko s pomočjo le-teh vplivajo na svojo
podzavest, kot sami želijo.

6

Hoffer, (Peter) Charles: Music Listening today. 12. jan. 2013.
<http://www.gobookee.net/search.php?q=charles+hoffer+music+listening+today>
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5.SPORNO OZADJE SUBLIMINALNIH SPOROČIL
5.1. Satanistična vsebina v glasbi
Subliminalna sporočila v glasbi naj bi bila večkrat prepredena predvsem s satanistično
vsebino. Mnogi razlagajo odkritje vzvratno snemanih satanističnih sporočil kot
posledico tega, da opazovalec določen učinek pričakuje. Nekateri pa trdijo, da v
nasprotni smeri predvajanih sporočil verjetno ne bomo slišali, če nas nanje nekdo prej
ne opozori.
5.1.1 Začetki satanizma
Ko govorimo o satanizmu in satanistih, se javnost hitro vznemiri, saj naj bi se za tem
družbenim pojavom skrivale demonske, višje, zlovešče sile. »Poglavar« satanizma naj
bi bil Satan, gospodar ali princ teme, hudič, (poznan tudi kot Lucifer, Belcebub,
Belfagor, Asmodej, Asarot, Belial, Šejtan, Angra Mainyu ali Ahriman – zoroastrstvo),
ki naj bi bil eden najbolj znanih arhetipov in ga poznajo skoraj vsa zgodovinska obdobja
in kulture. Tako imenovani spiritus movens zla naj bi za seboj puščal kaos, nagovarjal
posameznika v skušnjavo in ga odtegoval od Boga. Obstajajo tudi primeri, ko naj bi
ljudi hudič popolnoma obsedel. Nekateri obsedenci z izprijenimi dušami so celo morili,
za svoja dejanja pa so se sklicevali na hudiča.
Privrženci satanizma v posmeh krščanskim mašam včasih izvajajo svoje »črne maše«,
ki pa nimajo nobene povezave s krščanskimi. Prva takšna maša je bila leta 1667, že čez
šest let pa so v takšnih ritualih padale tudi prve žrtve – otroci. V 20. stoletju se je to
početje dokaj razbohotilo. Satanist Aleister Crowley (1875-1947) je rad poudarjal, da
»Satan ni sovražnik Človeka ...On je ... Življenje ... Ljubezen ... Svetloba ...«.7 Za njim je
nastopil še »poglavar« Anton Szandor LaVey (1930-1997), ki je na Noč čarovnic
(Walpurgisnacht), 30. aprila leta 1966 (I Anno Satanas – Satanovo leto), ustanovil
Satanovo cerkev v Kaliforniji v ZDA. V Sloveniji se je o satanizmu govorilo že leta
1899. Ivan Cankar naj bi v svojem najbolj znanem romanu Hlapci namreč prvič
uporabil besedo satanist in antikrist.8 S tem izrazom je namreč hotel označiti ateiste. Na
slovenskih tleh naj bi prvi večji javni incident, povezan s satanizmom, zaznali na rock
7

Citirano po: Gruber, Katja, Haznadar, Urška, Tadenc, Nuša. »Satanizem na Slovenskem«. eJournal-Slovenian
project work.
3.jun.13.<http://ejournal.eduprojects.net/slo/index.php?action[]=IArticleShow::showArticle%28%273564%27%29>
8
Prav tam.
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festivalu motoristične skupine Satan's brothers, ki naj bi se končal s smrtjo enega od
vodij dveh satanističnih skupin.

Leta 1988 so v Ameriki zaprli skupino mladostnikov, ki so izvajali celo vrsto
satanističnih ritualnih umorov. Življenje so vzeli številnim sošolcem in njihovim
staršem ter trupla uporabili za satanske obrede. Ameriški radijski poročevalec Geraldo
Rivera je v intervjuju s prestopniki dokazal, da je na zlobne izvrševalce vplivala tudi
sugestivna moč heavy metal glasbe.9 Intervjuvanci so namreč priznali, da so jih po
nekaj urnem poslušanju njihove glasbe preplavile misli o ubijanju in trpinčenju ljudi.

5.1.2 Rock glasba in satanizem (Satanistični simboli na odru in v besedilih)
V Abomeyju,afriškem mestu, ki se nahaja okoli 60 km od gvinejske obale, naj bi
obstajala božanstva, imenovana Vodun, ki govorijo prek ljudi. Beseda Vodun pomeni
»skrivnosti«. Od tega božanstva (včasih imenovan tudi Voden) izhaja tako imenovani
Voodoo (sinkretistična religija) in prav pri religiji vudu naj bi iskali korenine omenjene
glasbe. Pregovor s Haitija pravi: »Če želite, da vas loa, voodoo bog, pusti pri miru,
postanite protestant, vernik«.10
Obstajajo tri glavna verstva, ki so še vedno delujoča in so se porodila iz tega. Na Haitiju
se imenuje Voodoo, na Kubi Santerija, v Braziliji pa Condomble. Vsaka izmed teh
religij, tako kot v afriških in indijskih verstvih, ima določene prav posebne ritme, s
katerimi prikliče posebne bogove. To je tudi namen ritualov, ki jih izvajajo. Demoni naj
bi delovali samo na um in telo tistih, ki se udeležujejo teh obredov – vplivali naj bi tudi
na skladatelje, glasbenike in pevce.

Vance Farrell je v svoji knjigi Inside rock music med drugim zapisal, da naj bi bil znani
ameriški pevec Elvis Presley prvi proizvod afriške glasbe v Ameriki. Vudujevski obred
obsedenosti s hudičem po navdihu boga je postal običajen v ameriškem rock 'n' rollu.
Farrell je še zapisal, da naj bi se znani glasbeniki, kot so Elvis Presley, Little Richard,

9Heuermann,

Hartmut., Kuzina, Matthias. »Glasba in mamila.« Otrok in medij. Zbornik. Ljubljana, december 1995.
Ur. Košir, Manca. Ljubljana: ZPMS, št. 3/1995. 89
10Citirano po: Ferrell, Vance. Inside rock music.
3. feb. 2013. <http://www.present-truth.org/6-Library/RockMusic.pdf>
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Jerry Lee Lewis, James Brown, Janis Joplin, Tina Turner, Jim Morrison, Johnny Rotten,
Prince in drugi, prepustili, da jih je obsedel bog. A ne katerikoli, temveč nadnaravni
duh, ki so ga občutili v glasbi. Zahodnjaški izvajalci so ta navdih prek svojega glasu in s
plesom prenesli na svoje občinstvo in seveda celo prek glasbenih plošč.
Dr. Ruben Gonzales v svojem članku History of rock music navaja, da se je glasba s
stalnim ritmom, pulzom, s katero naj bi častili hudiča, iz otoka Hispaniola (drugi
največji otok Velikih Antilov) prek trgovine s sužnji prenesla na Karibsko otočje. Tudi
tukaj se je ukoreninila. Vudu še danes izvajajo na Haitiju, ki zavzema zahodno tretjino
Hispaniole, ter v Dominikanski republiki, ki zavzema preostanek otoka.
Gonzales trdi tudi, da moramo za pravilno razumevanje učinkov rock glasbe najprej
preveriti, od kod le-ta izvira. Zgodovina rock glasbe je namreč na moč skrivnostna.
Njene korenine segajo daleč nazaj v skrivnosti ritualov v svetiščih antičnega,
poganskega Babilona. Njen izvor je izključno verski, saj je bila glasba sestavni del orgij
in čaščenja hudiča. Celoten sistem čaščenja pri poganih, vključno z glasbo, se je
sčasoma prenesel v Egipt. Sodobni zgodovinarji pa iščejo izvor rock glasbe prav v
Egiptu. O glasbi v Egiptu v resnici vemo zelo veliko. Vemo, da so jo uporabljali za
spremembo čustvenih stanj, da so jo uporabljali pri množični hipnozi in še posebej pri
spodbujanju nemoralnosti. Prav tako vemo, katere vrste ritmov in harmonij so
uporabljali in tako naj bi tudi jasno prepoznali elemente rock glasbe. Aristotel je o
učinkih glasbe dejal:»Melodija in ritem ustvarita kakršnakoli čustva ...Glasba ima moč,
da oblikuje značaj. Način njihovega dogovora je tako pomemben, da so različne
moduse (tonske načine) lahko razlikovali po njihovem vplivu na značaj osebe. Eden je
bil na primer za ustvarjanje melanholije, drugi za nežnost, tretji sproščanje, spet četrti
za samonadzor, navdušenje in tako naprej.«11

11

Citirano po: Gonzales, Ruben. History of rock music. 14. feb. 2013.
<http://www.sdadefend.com/Standards/History%20Rock.htm>
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5.1.2.1 Neprimerni koncerti
Preučevalci koncertnih dogajanj pravijo, da na nekaterih rock koncertih nastajajo prave
kultne in liturgične oblike, ter da glasbeniki ne prirejajo več »običajnih« koncertov,
ampak se na odru odvijajo prave »svete« maše. Glasbeniki se obnašajo kot knezi teme,
ki s svojim kultnim programom jasno kažejo na satanizem. Številni rock svetniki, ki bi
jih lahko označili tudi za rock demone, se poigravajo tudi s samim imenom glasbene
skupine. Nomen est omen – ime je znamenje, ime ima pomen, pravi pregovor. Black
Sabbath (Črn Gospodov dan), Judas Priest (Izdajalski svečenik), Death Angel (Mrtev
angel), Holy Terror (Sveta groza), Venom (Strup), Slayer (Morilec), Grateful Dead
(Hvaležn mrtveci), KISS-Knights in Satanic Service (Vitezi satanske maše) je samo
nekaj takih skupin.
Preglasna glasba z zlitjem obscenih besedil in diabolične geste nastopajočih naj bi
močno »vznemirila« poslušalce oz. prisotne na koncertu in jih silila v agresivna dejanja.
K temu pripomore tudi »okrašenost« odra s satanskimi znamenji, kot so pentagrami,
število 666, ki predstavlja biblijsko šifro za antikrista, narobe obrnjen križ, lobanje in
seveda nekrofilni namigi in hudičevi rituali, ki jih nekateri drzni bandi uprizarjajo na
odru. Koncertne dvorane se tako prelevijo v tempelj, katedralo za včasih celo barbarska
sadomazohistična dejanja. Predvidevam, da takšno destruktivno, subverzivno početje
pri nekaterih prisotnih na koncertu vzbuja čustven nemir, mogoče celo agresijo. V
občinstvu naj bi to spodbujalo zle misli in ga celo seksualno stimuliralo. Muzikolog
Fernando Salazer Banol, ki je bil včasih zagret oboževalec angleške glasbene skupine
Rolling Stones in njene pesmi »Sympathy for the Devil« (Simpatiziranje s hudičem), je
ob svoji »spreobrnitvi« zapisal, da naj bi bila satanistična glasba celo najbolj nevarna
stvar, kar jih je. Z zavestjo o zlu naj bi se ustvarjalo zlo. Za sodobno glasbo (punckrock, heavy metal i.d.) pa pravi, da je le sredstvo nekakšnega »večnega nočnega
sovražnika«, s katerim hoče najprej vse tiste, ki stremijo k svetlobi, speljati s prave poti
in jih prikleniti v temi, nato še celotno človeštvo.12 Višek prave satanske potuhnjenosti
pa naj bi po besedah Banola predstavljala tehnika t.i. backward masking.
Sporno se mi zdi, da bi za nagibanje ljudi k satanizmu krivili trdi rock,vsekakor pa
obisk koncerta, na katerem se na odru odvijajo in prikazujejo ter pojejo besedila, ki

12

Škafar, Vinko. Verstva, sekte in novodobska gobanja. Celje: Mohorjeva družba, 1998.
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vpletajo hudiča, odstrejo marsikatero tančico o satanizmu, katere obiskovalec koncerta
prej mogoče ni poznal. Prav tako težko je tudi razbrati, kako resno nekateri izvajalci,
glasbene skupine s svojimi besedili, dejanji in oblačili, dejansko nakazujejo na satana.
Pri nekaterih gre samo za modo in provokacijo, tu in tam pa najdemo prave izprijence.
Ko je javnost postala bolj pozorna na subliminalna sporočila v glasbi, so tudi rock
glasbeniki začeli javno govoriti o tem. Nekatere glasbene skupine so že s samimi
naslovi skladb pokazale ozadje svojega mišljenja. Skupina Kiss v popevki »The God is
Thunder« (Bog je neurje) govori o odraščanju ob hudiču, hard rock skupina AC/DC v
svoji »Hell's bells« (Peklenski zvonovi) opeva satanove zvonove, punk skupina The
Dead Kennedy pa v skladbi »I kill children« (Ubijam otroke) daje zeleno luč odiranju
in zastrupljanju otrok.
Vincent Fournier, ameriški rock pevec in tekstopisec, ki deluje z umetniškim imenom
Alice Cooper (ime si je »izposodil« pri čarovnici – duhovnici črne magije), je z
naslovoma albumov Alice Cooper gre v pekel (Alice Coper goes to Hell) in Hudobno
vas pozdravlja Alice (From Alice with Malice) opozoril na naklonjenost hudiču. Cooper
seveda ni edini, ki meni da je »utelešeni« satan. Takega mnenja je tudi pevec razvpite
angleške glasbene skupine Rolling Stones, Mick Jagger ter drugi. Cooper pa je o svoji
posvetitvi satanu zapisal takole: »Pred nekaj leti sem šel na neko spiritistično sejo, kjer
je Norman Buckley rotil »duha« Alice Cooper, naj se oglasi. 'Duh' se je res pojavil in
mi govoril. Obljubil je meni in moji glasbeni skupini slavo, svetovno oblast v rock
glasbi in veliko bogastvo. Kot edino protiuslugo je zahteval, naj mu izročim svoje telo,
da se duh prek mojega telesa polasti mene. V zameno za izročitev svojega telesa sem
postal slaven po vsem svetu. Da bi se to lahko zgodilo, sem si privzel ime, s katerim se
je 'on' (duh) poistovetil. Priznan sem po vsem svetu in nihče ne dvomi o mojem imenu:
Alice Cooper«.13 Ta pionir teatralne zvrsti rock glasbe, ki so jo kasneje poimenovali kar
shock rock, je v svoje odrske šove vključil tudi umetno kri, giljotino, električne stole in
udave, seveda pa ne moremo mimo tega, da njegova besedila vsebujejo »zla« sporočila.
Takim in podobno mislečim pa sledijo predvsem mladi in druge pozornosti željne
glasbene zvezde.

13

Prav tam.
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6.TEHNIKE SNEMANJA SUBLIMINALNIH SPOROČIL V GLASBI
6.1 Začetki vzvratnega snemanja
Leta 1877 je Thomas Edison izumil fonograf – napravo, ki je omogočala, da je bil zvok
posnet in reproduciran na krožečem valju s pomočjo peresa (ali »igle«), ki je bilo
pritrjeno na membrano, le-ta pa na ožji del roga. Emile Berliner je leta 1888 izumil nam
znano gramofonsko ploščo z zarezami. Berlinerjev model fonografa je v 20-ih letih 20.
stoletja nadomestil Edisonov fonograf in ker je njegov patent potekel leta 1918, so
lahko vsi brez ovir uporabljali njegov izum. Poleg reproduciranja istega zvoka, ki so ga
dobili tako, da so pero namestili na valj ali ploščo in le-to zavrteli v isto smer kot med
snemanjem, so lahko proizvajali še drugačne zvoke tako, da so valj ali ploščo zavrteli v
nasprotno smer. Leta 1878 je Edison opazil, da je tudi ko ploščo zavrtiš nazaj, pesem v
večini primerov še vedno melodična, melodije so skladne in nenavadne, vendar se
močno razlikujejo od pesmi, če ploščo zavrtimo v pravo smer. Predvajanje plošč v
obratni smeri je okultist Aleister Crowley priporočil kot trening za čarovnike. V svoji
knjigi Čarovnija (4. knjiga), izdani leta 1913, je predlagal, da se mora strokovnjak
izučiti tako, da naj bi s pomočjo zunanjih sredstev razmišljal vzvratno, eno izmed
takšnih sredstev je bilo poslušanje gramofonskih plošč v obratni smeri. Magnetofoni v
snemalnih studiih so omogočali snemanje v obratno smer. V 50-ih letih prejšnjega
stoletja se je avdio tehnologija še nadalje razvila: razvoj glasbe musique concrètein
elektronske glasbe, pri kateri združijo posnetke naravnih in umetno proizvedenih
zvokov; hkrati pa se je razširila tudi uporaba magnetofonov v snemalnih studiih. Ti dve
novosti sta vodili k pesmim na magnetofonskem traku, ki so bile nanj posnete z uporabo
različnih tehnik, med drugim tudi z učinkom vzvratnega vrtenja magnetofonskega
traku.14

14

Backmasking. 3.jun. 2013. <http://en.wikipedia.org/wiki/Backmasking>
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6.2 Backmasking (Vzvratno maskiranje)
Če hočemo posneti glasbeno subliminalno sporočilo, moramo uporabljati tehnike, pri
katerih uporabljamo ali (1) posebno oblikovano glasovno frekvenco, (2) zelo nizko
frekvenco (14-20 nihljajev/sekundo), (3) visoke frekvence (med 10.000 in 20.000
nihljajev/sekundo) ter (4) različno hitrost snemanja. Vse te štiri navedene tehnike lahko
zaznamo in slišimo le s posebnimi aparaturami. Prvotno so slušni signal, podoben naj bi
bil »nemi« piščalki za psa, ki ga človeško uho ne zazna, posneli na gramofonsko ploščo
ali trak.15
Tehnika backmasking (vzvratno maskiranje) je tehnika, pri kateri je zvok ali sporočilo v
obratni smeri posneto na trak, ki je sicer namenjen vrtenju naprej. Tehnika backmasking
je pogosto uporabljena v estetske namene, na primer, za razširitev pomena zvoka ali
pesmi, ali da ustvarijo zanimivi zvočni učinki. Eden od takih učinkov je obratni odmev
(reverse echo). Kadar snemamo na trak, se takšna uporaba tehnike backmasking
imenuje učinek obratnega posnetka (reverse tape effects).
Pod izrazom backmasking razumemo veliko vrst slušnih subliminalnih sporočil. Prvoten
pomen besede je bil preobrat besed, prikritih z glasbo ali tudi brez nje, na tak način, da
naj bi bile zaznavne samo na podzavestni ravni. V zadnjem času se je tehnika razširila
tudi na »slušno« oglaševanje. V primeru, da je poslušalec buden in subliminalno
sporočilo, npr. iz radia, najde pot do njegovih ušes in ga njegovi možgani obdelajo, je
pred njim še vedno nekako varen.
Backward masking je nameren postopek, kjer so sporočila odkrita v okviru fonetičnega
preobrata. Prav izraz backward masking (tudi backmasking) pa je pogosto napačno
uporabljen. Te tehnike namreč ne smemo mešati z obrnjenim govorom (reverse speech),
ki je naraven, nenameren pojav nazaj poslušanih besed - sporočil16 (npr. angleška
beseda live (živ) v obratni smeri pomeni evil (zloben), op. p.). Gre torej za dve različni
vrsti - (1) tehnika backward masking, kar pomeni namerno vstavljanje v nasprotni smeri

15

Škafar, Vinko. Verstva, sekte in novodobska gibanja: Mohorjeva druža, 1998.
David John. »Music Reversals.« Reverse speech. 3. jun. 2013.
<http://www.reversespeech.com/music_reversals.htm>
16Oates,
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posnetih sporočil in (2) obratni govor (reverse speech), kar je naraven pojav obratnih
sporočil ali slušnih preobratov.

6.2.1. Tehnika backmasking in angleška rock skupina The Beatles
Tehniko backmasking je razširila skupina The Beatles, ki jev nasprotni smeri posnete
vokale in glasbo uporabila na svojem albumu z naslovom Revolver iz leta 1966.
Umetniki so takrat začeli uporabljati tehniko backmasking za dosego umetniških,
komičnih in satiričnih učinkov na analognih posnetkih. Na tem albumu skupine The
Beatles so našli sporočila, ki so namigovala, da je član skupine Paul McCartney umrl.
Da so ljudje sporočilo besedila vzeli zares priča tudi spletna stran www.ispauldead.com
(Ali je Paul mrtev?), na kateri so navedeni odzivi ljudi in medijev v času po odkritju
sporočila.

Jeseni leta 1969, kmalu po izidu novega albuma skupine The Beatles - White album so se po Ameriki hitro širile novice in ugibanja o smrti člana zasedbe, Paula
McCartneyja. Te govorice so dosegle takšne razsežnosti, da so se članki o smrti
glasbenika pojavljali tudi v odmevnih časopisih, kot sta New York Times in Time
Magazine. Prav v tem časovnem okviru pa so se oglasili tudi študentje iz univerze na
vzhodnem Michiganu, ki so poklicali DJ-a Russella Gibba iz radijske postaje WKNRFM in ga prepričevali, da pesem »Revolution 9« (posneta je bila že prej, leta 1968) te
skupine prav tako vsebuje neko povratno sporočilo. DJ Gibb si je to pesem na svojem
gramofonu predvajal vzvratno in slišal sporočilo »Turn me on, dead man, turn me on,«
v prevodu »Vzburi me, mrtvec, vzburi me«. Radijski voditelj je tako pričel javnost
opozarjati na to glasbeno skupino in tako je 11. studijski album angleške rock skupine
The Beatles - Abbey Road postal eden največjih albumov vseh časov, ki ostaja tudi
njihov najbolje prodajani album.

John Lennon (pevec, kitarist in tekstopisec skupine The Beatles) je skladbo »Revolution
9«, ki naj bi namigovala na McCartneyjevo smrt, napisal v sodelovanju s svojo
partnerko Yoko Ono. Lennon je to izjemno eksperimentalno delo poimenoval kar
»glasba prihodnosti«. Nekateri so skladbo ocenili tudi za najbolj kontroverzno in najbolj
bizarno skladbo, izdano na albumu.
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Lennon je z njo poskušal ustvariti ozračje revolucije v razvoju. To je glasbeno naredil
tako, da je nad osnovni ritem »revolucije« nalagal posnetke zank na traku. Zanke
(loops) na trakovih so pridobili iz arhivov multinacionalne glasbene založbe EMI, ki
ima sedež v Veliki Britaniji. Posneti glas, ki v ozadju znova in znova ponavlja »številko
9«, pa je glas inženirja, ki testira opremo. S tem zvočnim kolažem, ki ga je Lennon
ustvaril s pomočjo glasbenega kolega Georgea Harrisona in partnerko Yoko Ono, je
poskušal naslikati revolucijo z uporabo zvoka. V njem čutimo vplive avantgardnega
sloga, ki jih je »vnesla« Yoko Ono, ter glasbena dela Edgarda Varèsa in Karlheinza
Stockhausna. Skladba vsebuje številne večkrat nasnete glasove, govore, zvočne učinke
in kratke zanke govora, od katerih so nekatera obrnjena. Obenem so vse to obdelali še z
odmevnimi efekti, popačenjem in pojemajočim zvokom.
Lennon je leta 1970 za ameriški glasbeni časnik Rolling Stone povedal, da je to
»nezavedna slika tega, kar sem dejansko mislil, da se bo zgodilo, v trenutku, ko se
zgodi; to je bilo kot risba, ki prikazuje revolucijo.«17 Dodal je še: »Vse to je narejeno z
zankami, uporabil sem jih okrog trideset, ki sem jih naložil na eno osnovno stezo. Tako
sem dobil klasične posnetke, ki sem jih razrezal in jih uporabljal in obračal vzvratno, da
sem pridobil drugačne zvočne učinke. En izmed njih je bil posnetek glasu tonskega
inženirja, ki je za testiranje traku posnel svoj glas ob izgovarjanju 'To je EMI testna
serija št. 9'. Jaz sem kar tako izrezal vse, kar je rekel, in to označil za devetko. No, čisto
po naključju sem se zavedel, da imam rojstni dan na devetega in da je to tudi moja
srečna številka. Tega se prej niti nisem zavedal; tako smešno je bilo, ko je glas izgovoril
'številka devet'; vse skupaj je bila le šala, konstantno vnašanje številke devet.«18
V skladbi se ponavljata tema na klavirju in zanka »številka devet«, ki v skladbi delujeta
kot motiv. Posnetek je v glavnem sestavljen tudi iz

počasi vpeljanih in počasi

pojemajočih zank, večina teh vzorcev pa je vzetih iz del klasične glasbe. Vključeni so
npr. motet »Oh, Clap Your Hands« (Zaploskaj) Vaughana Williamsa, sklepni akord
Simfonije št. 7 v C-duru, op.105 Jeana Sibeliusain, v obratni smeri predvajan finale
Simfoničnih etud, op. 13Roberta Schumanna. Prav tako so uporabljene tudi zanke
kratkega odseka iz zborovske Fantazije v c-molu, op. 80 Ludwiga van Beethovna.
po: »John Lennon and the number nine.« The Beatles bible: Not quite as popular as Jesus…,
3. Jun. 2013. <http://www.beatlesbible.com/features/john-lennon-number-nine/>
18Prav tam.
17Citirano
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Zraven je vzvratno posnetih še vrsta zvočnih efektov, tako da končna različica vsebuje
vsaj 45 različnih zvočnih virov.

6.3 Reverse speech (Obrnjen govor)
Teorija obratnega govora
Obratni (vzvratni ali tudi obrnjen govor) so poimenovali tudi kot odkritje sedmega čuta.
Začetnik in po 20-letnem preučevanju tudi že veteran na tem področju je Avstralec
David John Oates. Oates obrnjen govor opisuje kot drugo obliko človeške
komunikacije, saj trdi, da ima jezik dve ravni, eno, ki gre naprej, in drugo v nasprotni
smeri.19 Kot človeški možgani konstruirajo zvoke govora, tvorijo zvoke tako, da sta dve
sporočili dostavljeni istočasno. Eden poteka naprej in je zavestni del govora, in drugi v
obratni smeri, je nezavedni govor.
Oates je s preučevanjem povratnega govora začel pri 28-ih, ko mu je za rojstni dan leta
1983 v straniščno školjko po nesreči padla kaseta. Zaradi te nesreče jo je lahko
predvajal samo še vzvratno. Posnetek se mu je zdel zanimiv in takrat je začel glasbene
kasete poslušati nazaj. Do leta 1987 stas prijateljem Gregom Albrechtom napisala prvo
knjigo o povratnem govoru. Od takrat je David Oates napisal še štiri knjige o povratnem
govoru, vključno z Beyond Backward Masking (Onstran vzvratnega maskiranja),
Voices From the Unconscious (Glasovi iz nezavednega) in It's Only a Metaphor (Vse je
samo matafora) ter ustvaril številne magnetofonske trakove in priročnike. Oatesa zaradi
teh odkritij postavljajo ob bok iznajditeljem, kot so Thomas Edison, Alexander Graham
Bell in Nikola Tesla. Nekateri znanstveniki Oatesovo delo ocenjujejo kot delo za
Nobelovo nagrado, ki bo imelo daljnosežne posledice tudi na področjih kot so kazenski
pregon, poslovanje in psihologija
David Oates trdi20, da ima:
1. Človeški govor dve prepoznavni, a vseeno dopolnjujoči se funkciji in obliki. Pri
očitni obliki govor poteka naprej in se ga v osnovi zavedamo. Prikriti način govora pa
poteka nazaj in ni pod nadzorom zavesti. Vzvratni način govora se pojavi sočasno z
očitnim načinom in je obrat očitnih govornih glasov.

19

Oates, David John. »About Reverse Speech.« Reverse speech. 3. jun. 2013. <http://reversespeech.com/about/>
tam.

20Prav
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2. Ta dva načina govora, naprej in nazaj, sta odvisna drug od drugega in sta sestavni del
človeške komunikacije. Drug brez drugega nista popolnoma razumljiva. V dinamiki
medosebnega komuniciranja oba načina govora v kombinaciji tvorita skupno psiho
osebe, tako zavedno kot tudi nezavedno.
3. Prikriti govor naj bi se razvil pred očitnim govorom. Otroci govorijo nazaj prej kot
naprej. Ko pa začnejo uporabljati govor naprej, se dva načina govora postopoma
združita v enega in tvorita skupen dvo-nivojski komunikacijski proces.
Oates je med drugim zapisal tudi, da je področje vzvratnega govora še vedno nekaj
novega in svežega, uspešno pa naj bi ga uporabljali že pri poslovnih pogajanjih in
združevanjih korporacij kot sredstvo za zagotavljanje dodatnih informacij. V zvezni
državi Oregon naj bi ga uporabljali v kazenski preiskavi in v enem primeru naj bi
njegove rezultate celo neodvisno preverjali s testiranjem DNK.

6.4 Tehnika sub-band coding (Tehnika kodiranja pod slušnim pragom)
Še ena podkategorija tehnike backmasking je tehnika sub-band coding. Sub-band
coding je proces, pri katerem avdio posnetek zavrtimo pri tako nizkih frekvencah, da ga
zavestno ni moč zaznati. Zvok se skrije tako, da se ga zavrti skupaj z drugim, pri visoki
frekvenci. To naj bi omogočalo možganom, da zvok zaznajo, čeprav nezavedno.
Nekateri znanstveniki so mnenja, da je ta tehnika zelo razširjenja v glasbi, ki jo vsak
dan poslušamo po radiu, v pesmih iz televizijskih oddaj, prav tako pa naj bi se pogosto
pojavljala tudi v svetu oglaševanja.

6.5 Tehnika beat frequency (Tehnika frekvence udarca)
Tehnika beat frequency je tehnika, ki jo uporabljajo pri izdelavi posnetkov za
samopomoč. Ta tehnika je neke vrste hipnotika. Če povemo drugače, pri tej tehniki se
dva tona »odbijeta« drug od drugega in ustvarita eno frekvenco. Teorija pravi, da ta
proces popelje poslušalca v stanje povečanega dojemanja. To pomeni, da karkoli se
poslušalec v tem stanju nauči ali sliši, bo to nanj pustilo dolgotrajen vtis. Tu lahko tiči
odgovor, zakaj se nekaterih stvari, ki se jih moramo naučiti, ne moremo zapomniti, a
brez težav ponovimo celotno besedilo kakšne pesmi, že ko jo slišimo prvič.
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Kljub temu, da je polemika glede v obratni smeri posnetih sporočil dosegla svoj vrh v
80-ih letih, pa je javnost v Združenih državah začela v večji meri verjeti v moč
subliminalne manipulacije šele v naslednjem desetletju, z razširitvijo prepričanja o
obstoju v obratni smeri posnetih satanističnih sporočil v pesmih. To prepričanje se je
obdržalo skozi celotna 90. leta 20. stoletja. Hkrati pa je razvoj programske opreme za
urejanje zvoka s funkcijami za preobrat zvoka poenostavil postopek vrtenja posnetkov v
obratni smeri, kar so prej lahko počeli le z uporabo profesionalnih magnetofonov.
Naprava za snemanje zvoka, ki so jo vključevali že operacijski sistemi Microsoft
Windows od Windows 95 do Windows XP, dovoljuje vrtenje zvokov v obratni smeri že
s pritiskom na en sam gumb. S prehodom na digitalno avdio opremo je postalo
snemanje v obratni smeri posnetih sporočil hitrejše in lažje. Tehnika backmasking se
uporablja že od 60-ih let 20. stoletja. V obdobju magnetofonskih snemalcev zvoka je
bilo za uporabo te tehnike potrebno zavrteti nosilni kolutni trak v nasprotni smeri, kar so
storili tako, da so celoten trak najprej navili na nosilni kolut, nato pa so koluta obrnili
tako, da so drugi kolut uporabili kot nosilnega (tako so se obrnili tudi stereo kanali).
V močne vplive subliminalnih sporočil na posameznikovo podzavest pa nekateri močno
dvomijo. Skeptiki, med drugimi Eric Borgos, na spletni strani talkbackwards.com trdi,
da »matematično gledano je dejstvo, da če nekaj poslušaš dovolj dolgo, boš na koncu
gotovo našel vzorec«.21 Medtem Jeff Milner s spletne strani za v nasprotni smeri posneti
govor, jeffmilner.com, pravi »Ko pokažem spletno stran, večina ljudi ne uspe slišati
ničesar, seveda le, dokler jim ne pokažem obrnjenih besedil.«22 Zvočni inženir Evan
Olcott trdi, da so sporočila ustvarjalcev, med drugimi tudi skupin Queen in Led
Zeppelin, zgolj naključni slušni preobrati, pri katerih govorjene ali pete oblike fonemov
pri poslušanju v obratni smeri oblikujejo nove kombinacije besed.
6.6 Posledice subliminalnih sporočil
Resne posledice za snemanje in predvajanje glasbe s subliminalnimi sporočili pa je leta
1989 občutila britanska heavy metal skupina Judas Priest. Njena glasba naj bi bila
namreč kriva za poskus samomora dveh mladeničev. 20-letni JamesVance in18-letni
Raymond Belknap iz ZDA sta po nekaj urnem popivanju, kajenju marihuane in
21
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domnevno poslušanju glasbe Judas Priest odšla na igrišče ob cerkvi v Sparksu v Nevadi,
kjer sta si s puškonameravala vzeti svoji življenji. Najprej si je življenje vzel mlajši,
starejšemu pa se je poskus izjalovil, a je vseeno utrpel hude poškodbe obraza. Starši
žrtev so krivca za njuna nerazsodna dejanja »našli« v besedilu skladbe »Better by You,
Better than Me« (Judas Priest), saj naj bi vsebovala zlonamerna subliminalna sporočila,
ki naj bi nagovarjala k samouničenju. Zadeva je prišla na sodišče, tožba pa je bila leta
1990 vseeno zavrnjena.23 Sodnik je namreč ugotovil, da so obstajali vplivi, neodvisni od
subliminalnih dražljajev, ki so povzročili, da je pri pokojnemu obstajalo visoko tveganje
za samomor. Z ozirom na znanstveno literaturo je ugotovil, da študija ni dokazala, da bi
subliminalni dražljaji lahko imeli tako močan učinek kot so trdili tožniki.24 Leto kasneje
je po odmevni tragični zgodbi in sojenju nastal celo dokumentarni film z naslovom
Sleparji sanj: Zgodba James Vance proti Judas Priest.

7. UČINKI
S poslušanjem glasbe lahko včasih preženemo breme vsakodnevnih težav, če se ji
popolnoma prepustimo, nas lahko popelje v evforično stanje ali občutenje, kot da smo v
raju. To je nekakšen pobeg iz grdega zunanjega, v lepši, prijaznejši, toplejši notranji
svet. Vinko Škafar pa v članku Verstva, sekte in novodobska gibanja trdi, da včasih
vplivi akustičnih in nevrokemičnih stimulacij prizadenejo zavest o jazu, to pa naj bi
lahko celo zmedlo »koordinantni sistem« prostora in časa. Racionalni občutek identitete
je pri tem občutno oslabljen, čeprav je v tem nekakšnem stanju transa čutno doživljanje
močno okrepljeno. Množica tehničnih dodatkov, ki je prisotna v diskotekah in na
glasbenih koncertih, še dodatno vpliva na človekovo psiho-fizično stanje. Barve, igre
svetlobe, ritmi, gibi, zvoki in opojne substance človeka še bolj povzdignejo v stanje
ekstaze. Prav veliko empiričnih analiz in medicinskih diagnostik o učinkih zvočnovizualnih »zmesi« na glasbeni sceni v kombinaciji z jemanjem prepovedanih substanc
ni. Vseeno pa zdravniki opažajo, da se po tovrstnih glasbenih zabavah »obiskovalci«
vse pogosteje soočajo s številnimi negativnimi reakcijami, kot so depresija, halucinacije
in psihotične reakcije.
23Moore,

Timothy E., »Scientific Consensus and Expert Testimony: Lessons from the Judas Priest Trial.« CSI. 24.
mar. 2013.<http://www.csicop.org/si/show/scientific_consensus_and_expert_testimony>
24Hoffer, (Peter) Charles: Music Listening today .
12. jan. 2013. <http://www.gobookee.net/search.php?q=charles+hoffer+music+listening+today>
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Slušni signal oz. vzvratno »zapisano« sporočilo na glasbenem posnetku naj bi ob
daljšem izpostavljanju v možganih povzročilo biokemično reakcijo, ki jo nekateri
primerjajo z zaužitjem doze morfija. Možgani naj bi na ta zvočni signal sicer lahko
odreagirali s prijetnimi občutki, vendar se v glavi ob tem lahko sprožijo tudi tuji občutki
in miselni procesi, ta povečana možganska dejavnost pa naj bi poslušalcu pomagala pri
dojemanju skritega sporočila.

7.1 Besedila in glasba
V številnih znanstvenih študijah, pri katerih so posamezniki poslušali v obratni smeri
predvajana sporočila brez spremljajoče glasbe, so lahko razločili: spol govorca, ali je
bilo sporočilo v angleškem, francoskem ali nemškem jeziku, ali je bil stavek trdilen ali
vprašalen, včasih pa celo besedo ali pomen stavka (vendar pa je pri primerjavi parov
stavkov večja verjetnost napačnosti odgovora, kot če bi ugibali). Prav tako so lahko
razločili, če so bili avtorji sporočil različni, ali sta dva stavka pomensko povezana in z
več kot zgolj verjetnostjo ugotovili ali je bilo sporočilo po svoji naravi pozitivno ali
negativno – kar je pomenilo, da so posameznikova pričakovanja pogojevala njegov
odziv. Prek izvajanja številnih nalog pa kljub vsemu niso uspeli dokazati, da taka
sporočila vplivajo na vedenje posameznika. Na koncu so logično sklenili, da če
posameznik ni uspel razvozlati pomena sporočila, je prisotnost sporočila bolj posledica
pričakovanj poslušalca kot pa dejanskega obstoja sporočila.25
Izkazalo se je, da učinkovito subliminalno sporočanje spodbudi posamezne odzive in
povzroči blažjo čustveno aktivnost. Vendar pa je uporaba takih sporočil največkrat
odvisna od prepričljivosti sporočila. Nekateri psihologi, ki raziskujejo to področje,
skoraj soglasno menijo, da subliminalna sporočila ne povzročijo močnega,
dolgotrajnega učinka na vedenje in da raziskave v laboratoriju razkrivajo, da ne
povzročijo kaj več kot komaj opaznega hitro minljivega učinka na razmišljanje. Na
primer, če žejno osebo spodbudimo s subliminalno besedo, lahko le-ta za kratek čas
povzroči, da je reklama za osvežilno pijačo bolj prepričljiva. Raziskave kažejo, da imajo
trditve o dolgotrajnih učinkih subliminalnega sporočanja, kot na primer izguba telesne
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teže, prenehanje kajenja, kvarni učinki glasbe in pop kulture na svoje poslušalce,
spodbujanje nezavednih želja v psihoterapiji, možno izkoriščanje strank s strani
trgovcev in drugo zgolj učinek placeba. V raziskavi, izvedeni leta 1994, kjer so
primerjali televizijske reklame s supraliminalnimi26 ali subliminalnimi sporočili, so
dosegli večji učinek na posameznike, ki so bili izpostavljeni supraliminalnim
sporočilom. Nepričakovano se je izkazalo, da je manj možnosti, da bi si posamezniki
zapomnili sporočilo, če je le-to subliminalno.
Skoraj štirideset let pred to raziskavo, natančneje leta 1957, je tržni raziskovalec James
Vicary trdil, da so hitra, neopazna spreminjajoča sporočila, ki so se pojavljala na ekranu
med predstavo v mestu Fort Lee v New Jerseyju, vplivala na ljudi tako, da so le-ti med
pavzo kupili več hrane in pijače.27 Vicary je pravzaprav tisti, ki si je izmislil izraz
subliminalno oglaševanje ter kasneje celo oblikoval Družbo za subliminalno
prikazovanje.
7.2 Pozitivni učinki – Ali SS sploh delujejo?
Moore28 ugotavlja, da obstajata dva temeljna problema za utemeljitev učinkovitosti
subliminalnih avdio posnetkov. Prvi je povezan z naravo fizičnega signala ali sporočila
samega. Pri vizualnih subliminalnih sporočilih naknadno maskiranje z drugim
vizualnim materialom ne spremeni ciljnega sporočila, ampak preprosto omeji dolžino
izpostavljenosti do cilja. Ta eksperimentalni postopek psihologi imenujejo »vzvratno
maskiranje«. V nasprotju s slušnimi subliminalnimi sporočili ciljnemu stimulusu najprej
odločno zmanjšajo glasnost, nato pa prekrijejo s prikritimi, maskiranimi dražljaji (npr.
glasbo). Glede na to, da je fizična (telesna) energija tista, ki vpliva na bazilarno
membrano ušesa, kako naj potem poslušalec loči med fizično preglašenim
subliminalnim signalom in maskiranim dražljajem? To je nekako tako težko odkriti, kot
če bi v trgovini po teži poskušali ločiti, pri kateri izmed dveh kilogramskih vrečk
sladkorja so uporabili več lepila na embalaži. Druga težava, na katero opozarja Moore,
pa je popolna odsotnost teoretične utemeljitve, zakaj naj bi taka sporočila sploh imela
26
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terapevtske učinke, ki jim jih pripisujejo. Zakaj naj bi bila ponavljajoča zvočna
sporočila posneta pod slišnim pragom, kot so: »Sem prijazna oseba« ali »ne bom jedel«,
učinkovita pri spodbujanju bodisi samozavest ali hujšanja, ko pa takšna superliminalna
predstavitev sploh nima učinka? Ameriški psiholog Dr. Anthony Greenwald29 je
utemeljeval, da za psihoanalitično raziskavo podzavesti nista potrebni ne teorija niti
empirična podpora. Domneva o zdravilnih učinkih teh posnetkov prav tako ni empirično
podprta.Nobena od devetih predstavljenih študij o učinkovitosti teh posnetkov se ne
sklada s trditvami o učinkovitosti, ki jih navajajo proizvajalci.
Vplive glasbe na posameznika je preučeval tudi Shevrin in se na koncu osredotočil na
tri ali štiri raziskave (Kupper in Gerard; Silvermann; Smith, Spencer in Klein)30 iz
druge polovice prejšnjega stoletja, nobena od njih pa ni niti približno pokazala, da bi
subliminalni ukazi vplivali na človekove vzgibe. Pravzaprav je zelo majhno število
objavljenih raziskav poskušalo z uporabo subliminalnih napotkov, tiste pa, ki so to
poskusile, so proizvedle zelo neprepričljive dokaze za subliminalen vpliv na namere
posameznikov.
Shevrin je preučeval tudi vplive subliminalnih posnetkov za samopomoč, ki naj bi
številnim pomagale pri izboljšanju samopodobe. Ta sporočila naj bi po Shevrinovem
mnenju torej spremenila in okrepila notranje motive poslušalca. Vendar pa obstaja obilo
dokazov, da so subliminalni posnetki za samopomoč za terapevtske namene neuporabni
(Greenwald, Spangerberg, Pratkanis in Eskenazi; Merikle; Merikle in Skanes; Moore;
Russel, Rowe in Smouse).31
Program Self-help subliminals (subliminalna sporočila za samopomoč) je poseben
računalniški program, ki naj bi omogočal, da predvajate lastna subliminalna sporočila in
jih uporabite, da si spremenite življenje. Uporabljate ga lahko na delovnem mestu ali
medtem ko igrate igrice. Uporabite lastne trditve v subliminalni obliki, kot besede ali
slike. Tako imate popoln nadzor nad tem, katera sporočila se bodo prikazala in na
kakšen način.
29
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Zgodba o zvočnih trakovih za samopomoč s subliminalnimi sporočili je precej podobna
tisti o subliminalnem oglaševanju. Razlika je v tem, da so se tehnike premaknile iz
vizualnega na slušno področje in namesto surovih motivov oglaševalcev so nastopili
očitno bolj plemeniti cilji psihoterapije. Obstaja še ena razlika, in sicer, namesto da
samo ena oseba služi denar na račun izdane knjige in cikla predavanj, kot je to uspelo
Wilsonu Bryanu Keyju32, imamo zdaj veliko podjetji, ki se lahko pohvalijo z
neprimerljivo večjim dobičkom od prodaje avdio posnetkov naivnim poslušalcem. To
so največkrat posnetki, ki trajajo nekje od 15 minut pa tja do dobre ure, vsebujejo
monotono new age glasbo, ki vsebuje zvoke panovih piščali, harfe in flavte, nekatere
celo klasično orkestralno glasbo. Ob izdanih posnetkih je včasih priložen tudi dolg
seznam referenc, »znanstvenih« dokazov, da posneti glasbeni material s subliminalnimi
sporočili zares deluje, čeprav je vse skupaj le ena velika neumnost (kot Keyjeve knjige)
in v resnici na človeka nima nobenega vpliva. Nekateri proizvajalci se spustijo celo tako
daleč, da v priloženih navodilih za uporabo posnetkov opozarjajo tudi na to, da je na
trgu mogoče dobiti številne druge zavajajoče posnetke, ki vsebujejo subliminalne
tehnike, ki pa sicer ne delujejo.

Psiholog Philip M. Merikle33 je vzel »vzorec«

posnetkov, za katere je domneval, da so subliminalni, in jih preizkušal z občutljivo
spektografsko analizo, ter ugotovil, da v ozadju glasbe ni drugih posnetkov.
Trgovanje s subliminalnimi posnetki je začel Hal Becker, inženir, ki je v 50-ih letih
prejšnjega stoletja najprej eksperimentiral z vizualnimi subliminalnimi tehnikami. Leta
1978 je izdelal napravo, s katero je lahko v glasbene kasete vstavljal subliminalna
sporočila.34 Po mnenju revije Time je leto kasneje 50 veleblagovnic začelo s to napravo
v posnetke vstavljati ponavljajoča sporočila, posneta na nizki (»subliminalni«) ravni v
glasbeni kulisi, kot so: »Jaz sem pošten, ne bom kradel«. Te posnetke so nato predvajali
v trgovinah, da bi ljudi odvrnili od kraje. Pri reviji Time so ugotovili, da so trgovine
poročale o znatnem zmanjšanju tatvin, čeprav ni na voljo nobenih dokazov, ki bi to
lahko potrdili.
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8. METODE RAZISKOVANJA
Nekateri znanstveniki trdijo, da naj bi človek ob poslušanju glasbe lahko včasih nehote
»padel« v nekakšno hipnotično stanje, čeprav ni pod vplivom opojnih substanc, lahko
pa vseeno sam zavestno zmanjša stopnjo intelektualne budnosti. To s pridom
izkoriščajo tudi producenti popularne glasbe. Za tovrstno glasbo namreč uporabljajo
zelo nizke frekvence, celo do 14 Hz, kar je pod mejo človeškega slušnega zaznavanja,
saj je meja 30 Hz. Te frekvence naše telo vseeno zazna in se nanje odziva. Ugotovili so,
da so se testne osebe, ko so jim spuščali udarce (beate) z močnimi basovskimi toni in
visoko jakostjo, tako vzdražile, da jih je privedlo celo do seksualnega vrhunca.35 Ob tem
so preverili nivo inzulina – hormona trebušne slinavke, ki je drastično padel. Rezultat
tega je kolaps volje ter moralnih zadržkov. Pri tovrstni glasbi uporabljajo tudi
ultrazvočne frekvence, se pravi s frekvenco višjo od našega slušnega območja, ki se
gibljejo med 17 in 29 KHz. Te frekvence povzročajo določeno ugodje, zvečajo budnost,
nekateri občutke primerjajo z učinkom injekcije morfija, s tem pa tudi izgube kontrole
nad telesom.
Zanima nas, kaj lahko razberemo iz delovanja nevronov različnih delov možganske
skorje, kadar poslušamo glasbo. V možganski skorji so hitri električni ritmi nevronov
namreč povezani z različnimi stanji. Skupno aktivnost velikega števila nevronov
možganske skorje merimo z elektroencefalogramom (EEG). Elektrode, ki jih namestijo
na lasišče, so pripete na ojačevalce in računalnik, ki zapisuje meritve. Naprava meri
spremembe v električni aktivnosti piramidalnih nevronov možganske skorje. EEG zazna
različne ritme (valove) nevronov, saj nekateri streljajo hitro, drugi sinhrono, naenkrat ali
ločeno, iz tega pa lahko razberemo ali je testna oseba umirjena ali vznemirjena.
Poslušanje glasbe jemljemo kot kognitivno nalogo za možgane in če hočemo ob tem
meriti električno dogajanje v možganih, moramo opraviti veliko meritev. Odstraniti je
treba šume, da dobimo tisto obliko vala, ki ustreza neki kognitivni nalogi. Tako dobimo
ritmične signale, ki jih zapisujemo z amplitudo in frekvenco. Iz frekvence razberemo,
kolikokrat na sekundo se spremeni električna aktivnost, kar pomeni število strelov
nevronov v sekundi. Koliko nevronov deluje skupaj ter kako časovno usklajeno je
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delovanje nevronov, pa nam pove amplituda. Kadar smo budni ali v stadiju REM
spanca, bi elektrode zaznale ritme z visoko frekvenco in nizko amplitudo (majhno
sinhrono delovanje). Če je človek v komi, bi aparatura zaznala ritme z nizko frekvenco
in visoko amplitudo. Iz tega je razvidno, da možgani v budnem stanju delujejo veliko
bolj nesinhrono, saj morajo procesirati veliko različnih informacij. Nevroni morajo
namreč obdelovati različne vidike ene kognitivne naloge (npr. poslušanje glasbe).
8.1 Značilni možganski ritmi
Najbolj značilni možganski ritmi so ALFA, BETA, GAMA, DELTA, THETA:
ALFA
8 – 13 Hz: Sinhrona in koherentna električna aktivnost večjih skupin
nevronov. Pojavi se v tihih, sproščenih budnih stanjih, avtomatični obdelavi
informacij (npr. v stanju flow, ki ga dosežejo npr. izurjeni športniki v popolni
koncentraciji) ali ko zapremo oči.
BETA
Več od 14 Hz: Hitra, neenakomerna, nesinhrona aktivnost. Pojavi se v budnem
stanju, napetem premišljevanju, aktivni koncentraciji.
GAMA
26 – 70 Hz: Ponavadi okrog 40 Hz. Pojavi se pri aktivnem izmenjavanju
informacij med deli možganske skorje in možganske skorje z globljimi
strukturami, v zavestnem budnem stanje, v REM spancu, v določenih oblikah
meditacije.
DELTA
Manj od 4 Hz: Najnižja frekvenca, najvišja amplituda. Delta ritmi se povečajo,
ko se zmanjša naše zavedanje fizičnega sveta, kot recimo v globokem spancu,
komi ali vegetativnem stanju.
THETA
4 – 7 Hz: Sinhrono streljanje nevronov, visoka amplituda. Pojavi se v
nekaterih stadijih spanca, pri tihem osredotočanju (nekaterih oblikah
meditacije), hipnagogiji, hipnopompiji, hipnozi, spominjanju.36
36
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8.2 Stanje zavesti, podzavesti
Uradna psihologija je še vedno zelo skeptična do vseh možnosti subliminalnega vpliva
na podzavest posameznikov. V jezikovnem centru človeških možganov pa bi vseeno
moralo biti mesto, ki bi ta maskirana sporočila, posneta vzvratno, na nek način
avtomatično dekodiralo. Če teh kod ne dešifriramo, sporočila ostanejo le šumi brez
pomena, ki jim zavest ne more dati nekega pomena. To področje v nevrolingvistiki je še
neraziskano.
Vance Ferrell37 je v svoji knjigi Inside rock music zapisal, da je Robert Monroe prvi
odkril uporabo določenih frekvenc, ki vstopajo v možgane. Odkril je, da so določene
frekvence, ki so bile v istem spektru kot možgansko valovanje, omogočile vstop
možganskega valovanja. Teh človeško uho ne more zaznati, saj so prenizke, s pomočjo
višjih zvokov pa je lahko proizvedel različne tone. Če frekvenci dveh zvokovnih virov
uporabljamo ločeno, po eno za vsako uho, nastane binarna frekvenca. To ni dejanski
zvok, ampak le frekvenčna razlika med dvema izbranima zvokoma. Zvok slišimo tudi v
možganih. Stereofonski utrip frekvence nastane med sočasnim delovanjem leve in desne
možganske hemisfere. Vstop ali frekvenca, ki sledi odzivu, se ne pojavi samo v predelu
možganov, ki je odgovoren za sluh, ali le v levi ali desni hemisferi. Odmeva v celotnih
možganih, valovanji obeh polobel pa sta se sinhronizirali, kar je privedlo do
spremenjenega stanja zavesti.

8.3 Raziskave
V zgornjih poglavjih diplomske naloge predstavljam in na kratko opisujem predvsem
različne raziskave in njihove ugotovitve, kakšne posledice naj bi puščala subliminalna
sporočila v rock in drugi »trši« glasbi. V naslednjih podpoglavjih pa se bom dotaknila
predvsem raziskav in znanstvenih študij, ki odkrivajo odzivanje možganov na različne
glasbene zaznave, predstavila bom nevromotorične raziskave, raziskave čustvenih
reakcij, raziskave s področja nevroznanosti, ter opisala pet eksperimentov zavednega in
nezavednega dojemanja. Ob koncu poglavja se bom dotaknila še negativnih odzivov na
določeno zvrst glasbe pri ljudeh, ki imajo določene vedenjske motnje ali ki večkrat
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posegajo po raznih opiatih, ter pozitivnih odzivov na posnetke s subliminalkami za
samopomoč.
8.3.1 Raziskave slikanja možganov
Različne tehnike slikanja možganov (EEG, ERP, MEG, SQUID, MRI, fMRI, PET,
TMS) razkrivajo nova področja razumevanja možganov na splošno ter zlasti glasbeno
zaznavanje. Spremljali so vzorce EEG, medtem ko je oseba poslušala različne glasbe.
Znanstvenika Roger in Waters sta leta 1981 odkrila, da so valovanja alfa sinhrona z
močnejšimi ritmi Mozartove simfonije. Osaka in Osaka sta prav tako odkrila, da se vrh
frekvenc alfa EEG-ja spreminja s tempom skladbe. Weiser in Mazola sta demonstrirala,
da posnetki EEG, ki so jih pridobili z globinskimi elektrodami, vstavljenimi v levi
hipokampus,

odraža

glasbeno

konsonantno/disonantno

dihotomijo.

Veliko

znanstvenikov je potrdilo, da se proizvodnja alfa valov med poslušanjem glasbe zniža.38
8.3.2 Nevromotorične raziskave
Nekatere raziskave so pokazale, da dolgoročno ukvarjanje oz. vpletenost v glasbo lahko
vpliva na možgane in poslabša motorične težave, ki se pogosto pojavljajo v poznejših
letih življenja med profesionalnimi glasbeniki. Glasba izzove močne motorne odzive
poslušalcev. Raziskovalci uporabljajo glasbo, zlasti z vidika ritma in tempa, v
nevroloških rehabilitacijskih programih. Ritmična slušna stimulacija je pomagala, da so
pacienti po preživeti kapi in pacienti s parkinsovo boleznijo zopet shodili.39
8.3.3 Raziskava čustvenih reakcij
Vpletenost čustev pri glasbeni izkušnji je pomemben del glasbe in glasbenega pouka. O
čustvih naj bi razmišljali na tri načine:40
1. Čustva vsebujejo homeostaze (vzdrževanje stabilnosti telesa) in prilagajanje, kar
lahko merimo s spremljanjem psiholoških sprememb.
2. Čustvo vsebuje spontane izrazne težnje, ki so merljive z neposrednim opazovanjem
zunanjih izrazov, kot sta na primer drža in obrazna mimika.
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3. Čustva vsebujejo subjektivne izkušnje osebe, kar se pogosto pokaže pri samotestiranju. Z vidika nevrologije sta zanimivi samo prvi dve raziskavi.
Glasbena izkušnja lahko sproži široko paleto fizioloških odzivov, vključno s
spremembami srčnega utripa, krvnega tlaka, možganskega valovanja in krčenja mišic.
Ugotovili so, da se različni možganski predeli različno odzivajo glede na pozitivno in
negativno glasbeno izkušnjo. Da bi opisali učinke, ki jih ima glasba na telo, so v
glasbeni medicini uporabljali zlasti študije v psihoneuroimunologiji. Prav tako so v
mnogih kliničnih situacijah z glasbo zmanjševali težave z anksioznostjo (tesnobo) in
strahom. Znanstveniki Blood, Zatorre, Bermudez in Evans menijo, da bi lahko glasba
celo obnovila živčne mehanizme. Čustvene izkušnje običajno izzovejo spontano
izražanje. To pogosto opazimo na obrazni mimiki, gibanju telesa, drži in tako dalje.
Skoraj vsak posameznik lahko spreminja višino glasu, ton in ritem, s čimer izraža svoja
čustva. Glasba je kot razširjena različica izražanja čustev prek zvoka.
Znanstveniki Hunter, Scellenberg in Schimack so preučili podobnosti in razlike med (1)
dojemanjem čustev poslušalcev z glasbo iz 30-ih let in (2) njihove čustvene odzive ob
poslušanju teh istih skladb. Ocene občutenja in zaznavanja so bile zelo povezane,
vendar so bile ocene zaznavanja višje od ocen občutenja, zlasti pri glasbi, ki naj bi
osrečevala (hitra – durova) ali žalostila (počasna – molova) in na splošno pri glasbi, ki
je slišati »žalostna«.41 Povezave med glasbenimi manipulacijami in občutki poslušalcev
so nam poslušalci prikazali s percepcijo čustev, ki jih je sprožila glasba. Skladbe v
hitrem tempu in durovih tonalitetah so dvignile razpoloženje, ocene žalosti pa je sprožal
počasen tempo in molovske tonalitete, medtem ko so mešane čustvene odzive (več sreče
in žalosti) zbudile glasba z mešanico sreče in žalosti (hitra-molova ali počasna-durova).
Na področju glasbene terapije je bilo narejenih veliko študij o čustvenih odzivih na
glasbo.42
Nevroznanost dela raziskave in išče načine, kako glasbo uporabiti za spodbujanje
učenja, saj naj bi le-ta stimulirala aktivnost možganskega omrežja. Določene raziskave
41
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so pokazale, da imajo odrasli glasbeniki določene strukture možganov večje, kar kaže
na to, da glasbeni trening vpliva na organizacijo možganov in sposobnosti. Trditev o
tem ali možganske spremembe pri glasbenikih spodbujajo mentalne funkcije so še v
povojih, izkazalo pa se je, da glasbeno izobraženi odrasli dosegajo boljše rezultate npr.
pri testiranju besednega spomina. Obstaja še cela paleta raziskav, ki se ukvarjajo z
odzivi človeka na glasbo, med bolj odmevnimi je vpliv Mozartove glasbe (imenovana
Mozartov efekt) na kognitivne sposobnosti posameznika.43 V eni izmed raziskav naj bi
tovrstna glasba začasno izboljšala prostorske sposobnosti študenta, poskus s podganami,
ki so bile izpostavljene Mozartovi glasbi, pa je pokazal, da so labirint premagale hitreje
in z manj napakami, kot tiste brez glasbe. Po drugi strani še vedno obstajajo številne
raziskave, ki trdijo da izpostavljanje glasbi ne pušča nobenega učinka na živa bitja.

V nadaljevanju je predstavljenih pet eksperimentov, ki jih je Anthony J. Marcel
poimenoval Zavedno in nezavedno dojemanje: Poskusi na vizualnem maskiranju in
prepoznavanju besede (Conscious and unconscious perception: Experiments on visual
masking and word recognition).44 Raziskoval je razmerje med prikrivanjem sporočil,
tako da jih zavedno ne prepoznamo, ter vizualno obdelavo besed.

V 1. poskusu je eni sami besedi ali praznemu prostoru sledil prikrit vzorec. Osebki so se
morali odločiti za eno od treh možnosti: ali pred prikritim delom stoji še kaj? Kateri od
testnih besed je bilo prikrito sporočilo grafično bolj podobno? Kateri od testnih besed je
bilo bližje po pomenu? Z zmanjšanjem dražljaja neistočasnosti prikritih besed so osebki
uspeli po naključju pravilno zaznati sporočila, grafične podobe in se odločati o
njihovem pomenu, v tem vrstnem redu.
V 2. poskusu so osebki ponovno morali izbirati, katera od dveh besed je bodisi grafično
ali pomensko bolj podobna nezaznavni prikriti besedi, pri tem pa so negativni stimulusi,
ki vplivajo na izbiro, negativno sovpadali z grafično in pomensko podobnostjo. V tem
primeru osebki niso mogli zbirati posamezno za vsako od vrst, kar je namigovalo na
to,da je bila njihova zmožnost izbire v 1. eksperimentu bolj pasivna kot premišljena.
43
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Pri 3. poskusu so morali osebki sami izbrati odgovore in pobarvati prazna polja, ki so
jim sledila ali so pred njimi stale besede, ki so bile prikrite z namenom, da jih ne bi
zaznali. Barvno prilagojene besede so pospešile odzivni čas (response time), besede, ki
pa se barvno niso skladale, pa so odzivni čas podaljšale.
4. poskus je temeljil na nizu pomembnih črk, ki so si sledile ena drugi, ne da bi
zahtevali odgovor. Ko sta bili obe besedi, sta bili semantično povezani ali ne. Prvi niz
črk je bil bodisi nezamaskiran, energetsko monoptično maskiran ali pa je dvooptično
vzorčno maskiran, da bi se preprečilo zavedanje. Učinek asociacije je bil enak v
nemaskiranih ali vzorčno maskiranih primerih, ni pa bilo energetskega maskiranja.
Pri 5. poskusu, kjer je neistočasnost prikritih besed preprečila zaznavanje, so prikrito
besedo ponovili od 1-krat do 20-krat. Rezultati so bili naslednji: (a) povečan je bil vpliv
na odločitev o besedi, a to ni vplivalo na (b) zaznavanje ali (c) pomensko povezanost
ugibanj o prikriti besedi. Iz tega se sklepa, da način prikrivanja, pri katerem prikrijemo
osrednji del besede, nima velikega vpliva na samo vizualno obdelavo, temveč vpliva le
na zmožnost zavestnega pomnjenja teh zapisov. Proces zaznavanja je nezaveden in
avtomatično deluje na vseh ravneh analize in ponovnega opisa tistega, ki zaznava. Pri
teh dognanjih je najpomembnejše, da se zgrne dvom nad vsesplošno predpostavko, da
so predstave, ki nam jih prinaša zaznavna analiza, identični in neposreden odraz
zaznavnih predmetov.
Leta 1985 sta na Univerzi Lethbridge psihologa John Vokey in J. Don Read45 izvedla
študijo, pri kateri sta uporabila Psalm 23 iz Biblije, pesem skupine The Queen »Another
One Bites the Dust« in druge zvočne odlomke, ki sta jih pripravila za eksperiment.
Vokey in Read sta prišla do ugotovitve, da tudi če tehnika backmasking obstaja, ni
učinkovita. Sodelujoči so le s težavo opazili v obratni smeri posnete izraze. Prav tako,ko
so vzorce vrteli v pravo smer, niso mogli ugotoviti vrste sporočil (krščanska,
satanistična ali reklamna). Zaradi poslušanja v nasprotni smeri posnetih sporočil pa prav
tako niso spremenili svojega obnašanja. Vokey je zaključil, da »nismo uspeli najti
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nobenega učinka, zavednega ali nezavednega, v nasprotni smeri posnetih sporočil na
obnašanje poslušalcev.«46
Pri eksperimentu, izvedenem leta 1988, T.E. Moore prav tako ni odkril nikakršnih
dokazov, da bi v obratni smeri posneta sporočila, zavestno ali podzavestno, vplivala na
poslušalce.47 V naslednjem eksperimentu, izvedenem leta 1992, so ugotovili, da
izpostavljenost v obratni smeri posnetim sporočilom ne vodi v bistvene spremembe v
obnašanju. Profesor psihologije Mark D. Allen pravi, da je »pošiljanje« subliminalnih
sporočil z v obratni smeri posnetimi sporočili (tehniko backmasking) popolna nemogoče
in smešno.48
Skupina psihologov je med 17 študenti izvedla raziskavo, da bi preverila njihove odzive
na subliminalna sporočila. Rezultati so pokazali, da so ljudje z različnimi oblikami
anksioznih motenj bolj podvrženi vplivom subliminalnih sporočil, kot ljudje brez njih.
Sedaj, ko imam ta podatek, menim, da obstaja velika verjetnost, da ustvarjalci
subliminalnih sporočil ciljajo na ljudi s čustvenimi/anksioznimi motnjami ali celo dajejo
taka sporočila v tiste izdelke, ki jih ti ljudje pogosteje uporabljajo. Zagotovo se lahko
sedaj moje raziskovanje razširi na to področje.
Timothy E. Moore je v članku, v katerem se sprašuje, ali lahko subliminalno sporočilo
nekoga res pripravi do samomora, zapisal, da empirične raziskave subliminalnega
zaznavanja kažejo, da je pojav, razen redkih izjem, omejen zgolj na določen razpon
jakosti dražljajev. Ta razpon umesti dražljaj pod prag subjektivnega ali čutilnega
zavedanja, a nad objektivno zaznavo ali nivo diskriminacije.49 Z drugimi besedami
subliminalno zaznavanje ni zaznavanje v odsotnosti odkrivanja dražljajev. Ni
nenavadno, da posamezniki zatrjujejo, da o vsebini dražljaja ugibajo ali trdijo, da se ga
ne zavedajo, vendar pa kljub temu podatke, ki jih jim dražljaj preda, uporabljajo. To
pomeni, da nam ne draga strojna oprema, ne drage analize ne morejo povedati ali je
signal subliminalen. Subliminalnost se lahko ugotovi zgolj z analizo posledic, ki jih ima
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stimulacija za zaznavanje. Ugotavljanje signalov tako, da človeški zaznavni sistem
uporabimo kot merilno napravo, bi nam lahko dalo jasnejšo sliko tega ali posnetek
vsebuje sporočilo, ki ga je moč zaznati, in ki bi lahko vplivalo na vedenje, trdita
znanstvenika Merikle in Moore.

8.3.4 Negativni vplivi
Več kot očitno je, da glasba lahko manipulira z našimi čustvi in občutki, še posebej pa
naj bi bilo to razvidno pri ljudeh, ki so čustveno labilni, imajo prirejene vedenjske
motnje ali pri tistih, ki segajo po prepovedanih drogah. V še eni izmed mnogih raziskav
o vplivu glasbe na posameznika je ameriški psihiater Paul King med letoma 1987 in
1988 ugotovil, da je to še vedno začaran krog. Testiral je 470 pacientov iz psihiatričnega
zavoda za mlade. 242 fantov in 228 deklet starih od 13-18 let je razdelil v tri skupine, in
sicer:50

1. skupina zasvojencev z drogami (203)
2. skupina pacientov z vedenjskimi motnjami ob zmanjšani, ne več akutni uporabi drog
(145)
3. skupina pacientov z vedenjskimi motnjami, ki nikoli niso poskusili nobene droge
(122).
Osebe vseh treh skupin so dobile isto vprašanje: katero glasbo poslušajo najraje? Večina
je navedla heavy metal, acid rock, country glasbo, pop glasbo in rap. 59,1 odstotka
vprašanih iz prve skupine (zlorabljali naj bi različne vrste drog od marihuane, kokaina,
heroina, cracka, LSD, PCP …) je odgovorilo, da jim je najbolj všeč heavy metal. 74,4
odstotkov vprašanih je imela opravka z nasiljem, 49,8 odstotkov s prekrški v zvezi z
odtujitvijo tuje lastnine, ter 71,9 odstotkov s prezgodnjimi seksualnimi izkušnjami. Od
tega je le 39,3 odstotkov vprašanih, ki niso imeli veliko izkušenj z drogami, dalo
prednost heavy metalu, tisti brez izkušenj z drogami pa le 17,2 odstotka.
Psihiater King je prišel do zaključka, da je težko jasno potrditi vzročno-posledično
razmerje med glasbo in uničujočim vedenjem. Povsem jasne pa so nevarnosti, ki jih
povzroča simbioza droge in glasbe. King trdi, da je to težko dokazati, vseeno pa
50
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opozarja, da je naveza droga - glasba »tveganje za okolje« in »zdravstveni problem
družbe«.

8.3.5 Pozitivni vplivi
Ena od bolj zanimivih tovrstnih študij je študija avtorjev Pratkanisa, Eskenazija in
Greenwalda, o kateri je pisal tudi John R. Vokey,51 saj poleg dokazov, da subliminalni
posnetki nimajo nobenega učinka, kaže, zakaj je toliko uporabnikov pripravljenih pričati
o njihovih učinkih. V poskusu, v katerem so sodelovali prostovoljci, ki jih zanima
učinek subliminalnih posnetkov (in večina je bila takih, ki bi posnetke s takšno vsebino
dejansko kupili), so pri študiji uporabili posnetke o učinkovitosti trakov za bodisi dvig
samozavest ali izboljšanje spomina. Po navedbah proizvajalca so posnetki za dvig
samospoštovanja vsebovali sporočila, kot so »Se zelo spoštujem«, posnetki za
izboljšanje spomina pa »Moja sposobnost pomnjenja in spomin se mi dnevno
povečujeta«. Prostovoljci so najprej izpolnili vprašalnik o samozavesti in spominu,
naslednjih pet tednov pa so dnevno, v skladu z navodili proizvajalca, uporabljali bodisi
posnetke za izboljšanje samopodobe ali spomina. Polovica testirancev je prejela
posnetke s pravilnimi navodili, druga polovica pa je prejela posnetke z navodili za
druge posnetke: Navodila za spomin so priložili posnetkom za samopodobo in obratno.
Po petih tednih so morali testiranci zopet izpolniti vprašalnike o samospoštovanju in
spominu ter obenem navesti, če verjamejo v delovanje posnetkov, ki so jih prejeli.
Rezultati so pokazali, da tako posnetek za izboljšanje spomina, kot tudi posnetek za
večjo samopodobo, na posameznika nimata nikakršnega učinka, ne glede na to, ali jih
uporabljamo pravilno ali napačno. Vendar pa je raziskava pokazala, da so testiranci
verjeli v delovanje posnetkov ter posledično v izboljšanje njihove samopodobe in
spomina. Pratkanis ta učinek na prepričanje imenuje »navidezni placebo učinek« in to je
še en razlog, zakaj so mnenjske raziskave o učinkovitosti nekega izdelka ali zdravljenja
(npr. »na meni je delovalo!«) skoraj vedno brez kakršnekoli vrednosti.
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8.4 »Dobra« in »slaba« glasba – odzivi telesa
Naša telesa so ritmične narave. Vsako srce ima svoj lasten »utrip«. To je urejen ritmični
vzorec, med katerim se kri črpa skozi štiri prekate in nato preide v telo. Glavni utrip
imenujemo »sistolični«. To se zgodi, ko se kri črpa iz levega prekata in iz aorte v telo.
V glasbi se to zgodi na prvo dobo. Sekundarni utrip srca imenujemo »diastolični« in se
zgodi, ko srce črpa kri iz desnega prekata v pljuča (da bi se napolnila s svežim kisikom).
»Dobra glasba« poudarja prvo in tretjo dobo v ritmičnem vzorcu (kadar imamo 4/4
taktovski način).52 To se zdi normalen, naraven biološki vzorec. V nasprotju s tem je
ritmični poudarek npr. rock glasbe na sinkopiranem utripu/beatu, se pravi na
»nenaravni« drugi in četrti dobi. To pomeni, da rock ni »usklajen« zbitjem srca. Ni
pomemben samo ritem bitja srca, ampak tudi hitrost teh udarcev. Normalen človeški
utri srca je med 60 in 90 utr./min. Večine rock glasbe je izvedene v tempu med 70 in 90
M.M. (= Mälzels Metronom; oznake glasbenega metronoma, ki kažejo število udarcev
na minuto). To jev mejah normalnega srčnega impulza. V tem primeru bodo neobičajni
udarci neposredno v nasprotju s tistimi, kijih ustvarja pretok krvi skozi telo. Tako
imamo glasbeni vzorec, za katerega nekateri pravijo, da so ga oblikovali po posvetu s
hudičem.
Spodaj so navedene karakteristike glasbe. Njihovo razumevanje naj bi pripomoglo k
razlikovanju med »dobro« in »slabo« glasbo.
Elementi »dobre« glasbe:53
1. Spremembe glasnosti (tiho, glasno, itd.)
2. Spremembe tempa.
3. Ritmične spremembe
4. Jasnosti v melodiji
5. Menjava harmonije
6. Modulacija (sprememba tonalitete)
7. Raznolikost v razvoju
8. Organizacija
9. Glavni poudarek na melodični liniji in njenem razvoju
10. Ritmični poudarek na težko dobo
11 .Razlike v intenzivnosti (napetost - sprostitev – napetost – sprostitev itd.)
52
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Elementi »slabe« glasbe:
1. Vedno enaka jakost (na splošno preveč glasno)
2. Brez ali z malo spremembami tempa
3. Enak ritem ali preveč ritmov sočasno
4. Melodija se izgubi sredi intenzivnega utripa in/ali jakosti
5. Malo harmonije, veliko disonanc
6. Ista tonaliteta skozi celotno skladbo
7. Ponavljanje
8. Neurejenost, slaba organiziranost
9. Glavni poudarek na jakosti, utripu, ritmu, namesto na melodični liniji
10. Ritmični poudarek na sinkopiranju
11. Vsesplošna napetost

8.5 Raziskave v Sloveniji
Za povezavo med možgani in glasbo se zadnja leta zanima tudi vse več
nevropsihologov. Številne raziskave s področja glasbene nevropsihologije od leta 2003
potekajo tudi v Sloveniji, večji premik v Sloveniji na tem področju pa je bil leta 2009 v
okviru Tedna možganov, v organizaciji društva Sinapsa. Glavne teme raziskav so
prirojene in pridobljene motnje glasbenega procesiranja, kako glasbo uporabiti kot
klinično in terapevtsko sredstvo in uporaba metod možganskega slikanja med glasbenim
procesiranjem.
8.6 Odziv na subliminalna sporočila v glasbi v Sloveniji
Pred leti je v Cankarjevem domu v Ljubljani potekala diskusija na temo nevarnosti
subliminalnih sporočil rock in techno glasbe, saj sta ti dve glasbeni zvrsti pri mladih
najbolj priljubljeni. Med pogovorom so se naslonili na članka o satanskem napevu ter
glasbi in drogah iz knjige Hartmuta Heuermanna in Matthiasa Kuzine – Gefärliche
Musen (Nevarne muze).54 Ti dve besedili namreč opozarjata na to, kako lahko glasba z
besedili vred manipulira s poslušalčevimi čustvi in čuti, kar pa ima, kot trdita avtorja,
včasih lahko že peklenske učinke. Tako po svetu, kot tudi že v Sloveniji, baje vse več
mladih obožuje groba besedila, »težko glasbo«, sledijo »satanskim glasbenim idolom«
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in posledično vse več posegajo po drogah. Pa je res glasba kriva za takšen odziv
mladine?
S problematiko mladih v povezavi z rock glasbo sta se v Sloveniji že pred leti začela
ukvarjati psihologa Janez Kokalj in Bogdan Žorž. Leta 1988 sta se osredotočila na
raziskavo predvsem uničevalnih vplivov agresivnejših zvrsti rocka. Sem prištevata hard
rock, punk in težki metal. V raziskavi sta se oprla na izčrpno in temeljito študijo
švicarskega duhovnika in specialista za kriminalno psihiatrijo, Jeana Paula Régimbala
Rokenrol, nasilje subliminalnih sporočil nad zavestjo (Le rock'n'roll, viol de la
conscience par les messages subliminaux) iz leta 1983. O svojih izkušnjah z mladimi in
ugotovitvah Régimbala sta se odločila spregovoriti mladim in njihovim staršem. Tako
sta več let predavala srednješolcem, študentom, njihovim staršem, se pogovarjala s
psihiatri in psihologi, in v začetku povsod naletela najprej na negativen odpor. Kakšni
pa so odzivi danes? Svoje izkušnje mi je zaupal psiholog Janez Kokalj. (napisal študijo
Temna stran rock'n'rolla: Filozofska fakulteta v Ljubljani; Oddelek za psihologijo)

9. OSTALA PODROČJA UPORABE SUBLIMINALNIH SPOROČIL
Leta 1978 je televizijska postaja KAKE-TV, v mestu Wichita v zvezni državi Kansas
pridobila posebno policijsko dovoljenje, da v prispevek o morilcu BTK (Bind, Torture,
Kill – zveži, muči ubij) vnese subliminalno sporočilo, s čemer so upali, da se bo predal
policiji. Subliminalno sporočilo je vsebovalo besedilo »Sedaj pokliči poveljnika« in
zraven pokazali sliko očal. Očala so vključili v besedilo, saj so pri umoru Nancy Fox na
njeni nočni omarici našli par narobe obrnjenih očal in policija je menila, da lahko par
očal v morilcu vzbudi občutek kesanja.55 Poskus je bil neuspešen in policija po objavi
prispevka ni poročala o povečanem obsegu klicev.
Radijska postaja WAAF v Chicagu je prodajala oglaševalski prostor za komaj slišne
oglase potem, ko je preizkusila zašepetana sporočila, kot so »Pijte 7Up« in »Kupite
gorivo Oklahoma Oil.«
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Družba Sound Threshold Systems je prodajala subliminalne protivlomne naprave za
trgovine. Veleblagovnice in verige prodajaln z živili so v glasbo, ki se je predvajala v
dvigalih, skrile sporočila, kot »Krasti je nepošteno«.

V meditacijskih tehnikah uporabljajo nek poseben pojav. Pri glasbi, namenjeni za
meditacijo, uporabljajo dve tehnologiji: zvokovni razvoj in subliminalno programiranje.
Pri subliminalnem programiranju uporabljajo sporočila, kot so: »Sem eno. Jaz sem
ljubezen. Jaz sem mir. Sem vir svojih izkušenj. Sem obstoj. Zavedanje. Ekstaza. Mir.«
Te mantre, ki predstavljajo nekakšen celovit program samozavedanja, ljudje uporabljajo
že stoletja. Definicija zvokovnega razvoja pravi, da je to kot vibrajoči zvok, ton, ki
vsebuje dva tona, zgornji in spodnji del vibracije. Postopno uvajanje je interval med
dvema tonoma. Zvok intervala pa slišimo samo v možganih, ti pa ustvarjajo ta zvok iz
dveh tonov.56

9.1 Prve organizacije proti uporabi SS
Ko govorimo o subliminalnih sporočilih v glasbi je največkrat govora in pisanja prav o
rock glasbi, ki naj bi bila »krivec« za zlonamerna, škodoželjna, pohujševalna besedila.
Tovrstna sporočila naj bi po naključju odkril ameriški pastor Gary Greenwald.57
Greenwald je bil tudi sam rock glasbenik, tako da je preposlušal številne glasbene
plošče tega žanra in je kmalu postal pozoren na besedila. Pastor je zadevi hotel priti do
dna in tako je zakonodajna skupščina Kalifornije ustanovila poseben odbor, da bi
zadevo temeljito preučili. Predstavniki odbora za varstvo porabnikov so odkrili sporna
subliminalna besedila, posneta v nasprotni smeri, in odločno stopili v akcijo. Zbrano
gradivo predstavnikov odbora je služilo za pripravo osnutka zakonodaje, ki jo je
pripravi poslanec Philip Wyman. Ta je zahteval, da morajo družbe za izdelavo
gramofonskih plošč na vidnem mestu označiti, da so na ploščah posneta sporna
subliminalna sporočila. Od takrat dalje je javnost postala na tovrstno početje in posnetke
bolj pozorna. Uporabo subliminalnih tehnik je sodobna zakonodaja v reklamah, filmih,
tisku, radiu in televiziji prepovedovala že vrsto let, na video in avdio posnetke je postala
pozorna mnogo pozneje.
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V poznih 70-ih letih 20. stoletja, med vzponom pravic kristjanov v Združenih državah,
so prav tako tudi fundamentalistične krščanske skupine začele trditi, da lahko v
nasprotni smeri posneta sporočila zaobidejo zavestni del naših možganov in dosežejo
podzavest, kjer jih poslušalec nezavedno sprejme. Leta 1981 je krščanski didžej
Michael Mills na krščanskih radijskih postajah začel širiti trditev, da pesem skupine Led
Zeppelin z naslovom Stairway to Heaven vsebuje skrita sporočila, ki jih naša podzavest
razume. V začetku leta 1982 je Paul Crouch, voditelj na radijski postaji Svete trojice, v
svoji oddaji gostil samooklicanega nevro-znanstvenika Williama Yarrolla, ki je trdil, da
rock zvezdniki sodelujejo s satanovo cerkvijo in v pesmi skrivajo subliminalna
sporočila. Obtožbe o demonskih v nasprotni smeri posnetih sporočil so se kot pri dboru
PMRC vrstile tudi s strani socialnih psihologov, staršev in nasprotnikov rock glasbe.
V istem obdobju je tudi duhovnik Jacob Aranza v knjigi Odkritje prikritih sporočil
zapisal, da rock skupine uporabljajo tehniko snemanja sporočil v obratni smeri, da naši
podzavesti prenašajo satanistična sporočila in sporočila, povezana z drogo.
PMRC (Parents Music Resource Center)58 je bil leta 1985 ustanovljen ameriški odbor,
njegov namen pa je bil povečati starševski nadzor nad dostopnostjo otrokom po vsebini
agresivne glasbe ali take, ki bi namigovala na spolnost. Odbor so ustanovile štiri ženske:
Tipper Gore, žena senatorja in kasnejšega podpredsednika Ala Gora; Susan Baker –
žena sekretarja za zakladništvo Jamesa Bakerja; Pam Howar – žena Raymonda
Howarja, posrednika za prodajo nepremičnin iz Washingtona; in Sally Nevius – žena
predsednika mestnega sveta iz Washingtona, Johna Neviusa. Javnost jih je poznala pod
imenom »Žene iz Washingtona« – zaradi njihove povezanosti z zvezno vlado. Odbor se
je sčasoma razširil in štel 22 članov. Oktobra 1984 je Nacionalno združenje staršev in
učiteljev (PTA - Parent-Teacher Association) 30 založbam in Združenju ameriške
glasbene industrije (RIAA – Recording Industry Association of America) poslalo
pismo, v katerem je predlagalo, da bi bile vse plošče, ki vsebujejo »neprimerna besedila
ali vsebino«, označene, saj tako plošče ob nakupu ne bi več »presenečale« s svojo
vsebino. Sprva se nobena od založb ni strinjala s predlogom odbora. Oblikovanje
odbora PMRC se je pričelo leta 1984, potem ko je Tipper Gore, skupaj s svojo hčerko
»The U.S. Senate convenes the PMRC hearings on Capitol Hill.« This day in history. 3. jun. 2013.
<http://www.history.com/this-day-in-history/the-us-senate-convenes-the-pmrc-hearings-on-capitol-hill>
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Karenno, slišala pesem Darling Nikki izvajalca Princa. Odbor PMRC je trdil, da je bila
sprememba v rock glasbi kriva celo za razpad družin v Ameriki. Gorova je trdila, da so
družine »zatočišče moralne stabilnosti«, ki otroke varujejo pred vplivi iz okolja in da
lahko brez podpore družine rock glasba »mladostnikom poda sporočila, s katerimi se leti ne znajo spopasti«. Pri tem je še posebej merila na rap glasbo iz sredine in konca 80ih let 20. stoletja, ki je bila po svoji naravi izrazito nasilna. Za rešitev tega problema je
odbor PMRC predlagal, da RIAA in glasbena industrija prostovoljno pripravita
»smernice in/ali sistem ocenjevanja«, podobno sistemu ocenjevanja filmov, ki ga ima
Ameriško filmsko združenje (MPAA – Motion Picture Association of America). Članek
objavljen v časopisu The Washington Post je navedel še dodatne predloge odbora
PMRC, ki so bili naslednji: tiskanje opozoril in besedil na naslovnice albumov; prisiliti
prodajalne plošč, da dajo plošče z naslovnicami, ki namigujejo na spolnost ali nasilje,
pod pulte; izvajanje pritiska nad televizijskimi postajami, da naj ne vrtijo pesmi ali
videospotov, ki vsebujejo vsebino, ki namiguje na spolnost ali nasilje; naj založbe
»ponovno razmislijo« o pogodbah glasbenikov, katerih koncerti so vsebovali nasilje ali
namigovanje na spolnost; in ustanovitev odbora za vzpostavitev standardov v glasbeni
industriji. Po objavi članka so iz prodajnih polic različnih veleblagovnic umaknili rock
glasbo in revije. Odbor PMRC je tudi objavil seznam »umazanih petnajst«, ki je
vseboval 15 najbolj spornih pesmi. Avgusta leta 1985 se je 19 založb le strinjalo, da
bodo na zgoščenke namestili etikete z besedilom »Opozorilo staršem: sugestivna
besedila«, kot svarilo pred besedili, ki namigujejo na spolnost ali nasilje. Glasbenik in
producent Frank Zappa je izjavil, da se mu zdi predlog odbora PMRC slabo premišljena
bedarija, ki naj za otroke ne bi imela nikakršne koristi, posega pa v državljanske pravice
odraslih in bo zagotovo več let obremenjevala sodišča z vprašanji razlage in izvajanja
predlaganega modela. Številne trgovine s ploščami niso želele prodajati zgoščenk,
označenih s to etiketo (med njimi najbolj opazen Wal-Mart), ostale trgovine pa so
omejile prodajo teh zgoščenk mladoletnikom. Etiketa je dobila ime »nalepka Tipper«
(po Tipper Gore).
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10. PRILOGA: POGOVOR S PSIHOLOGOM59
V člankih in knjigah sem ob pisanju diplomske naloge izvedela marsikaj, vseeno pa me
je bolj in bolj zanimalo, kako je s sprejemanjem, dojemanjem in odzivi na subliminalna
sporočila v glasbi v Sloveniji. Zasledila sem, da se je tej temi pri nas poglobljeno
posvetil Janez Kokalj, zato sem se odločila, da ga o tej zadevi povprašam osebno. Z
njim sem se pogovarjala 29. maja v majhnem lokalu v Škofji Loki.

G. Janez Kokalj mi je najprej zaupal, da je diplomiral iz psihologije na Filozofski
fakulteti v Ljubljani. Kmalu po diplomi je opravil strokovni izpit na temo »Temna stran
rock'n rolla«. Ko je bil še zelo mlad, je kot vzgojitelj začel delati v Vzgojnem zavodu za
najstnike v Slivnici pri Mariboru, kjer je bilo takrat približno 50 fantov. Tam je kmalu
postal pozoren na to, kakšno glasbo posluša večina gojencev zavoda. V zavodu je
namreč največkrat odmevala izjemno agresivna glasba, kar pa ga je zmotilo.
Kokalj zase pravi, da je laičen glasbenik, saj ljubiteljsko igra kitaro. Je oboževalec
angleške skupine The Beatles in ob poslušanju njihove glasbe je končno prišel do
spoznanja, kaj, po njegovem mnenju, sploh je zares dobra glasba. Agresivne glasbe prej
ni nikoli poslušal, saj mu enostavno ni ustrezala. V vzgojnem zavodu pa so fantje
predvajali predvsem težki rock in metal. Po sogovornikovih besedah naj bi se večina teh
najstnikov k tej glasbi zatekala v težkih čustvenih trenutki. Kokalj je kmalu opazil tudi,
da nekateri izmed njih glasbo in njena besedila jemljejo vse preveč resno. Besedila so
podrobno preučevali in o njih med seboj tudi na dolgo razglabljali.
Janez Kokalj je bil v zavodu štiri leta, ves ta čas pa je na svojih vzgojnih urah vse fante
nekako poskušal vpeljati v glasbo. Tako so vedno več peli, igrali na razne instrumente,
poslušali glasbo, imeli so tudi band. Na začetku so v glavnem preigravali komercialno,
le včasih za spremembo tudi »tršo«, metal in rock glasbo. Ko je opazil, da ob izvajanju
in poslušanju takšne »trše« glasbe na urah postanejo fantje bolj agresivni, je vzgojitelj
ob vsakem predvajanju in izvajanju takšne glasbe najprej poskrbel za manjšo jakost lete, prešli pa so tudi na izvajanje bolj »mehke«, komercialne glasbe.
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Kokalj zase pravi, da je prebral zajeten kup literature o obnašanju človeka, čustveni
inteligenci ter agresiji, ki jo lahko »prikliče« glasba. Pri ljudeh, ki so že po naravi bolj
vzkipljivi, naj bi poslušanje trše rock glasbe agresijo še potenciralo. Dodal je še, da se
takšni odzivi pri ljudeh ne dogajajo samo ob poslušanju nekaterih zvrsti glasbe, pač pa
so v Ameriki naredili podobno raziskavo tudi pri športnikih. Posamezniki, ki so bili bolj
temperamentni in so se obenem poklicno ukvarjali z bolj agresivnimi športni, npr.
ameriškim nogometom, so postajali ob treniranju tega grobega športa, še bolj vzkipljivi.
Psiholog Kokalj je fante v Zavodu v Slivnici skušal naučiti, kaj je kvalitetna glasba, ter
da hrup in groba sporočila, ki jih imajo nekatere pesmi, nista merilo za kvaliteto glasbe.
Prav zato jih je večkrat pregovoril, da so v zavodu izvajali balade, saj je bil prepričan,
da jih prav te napolnijo s pravo energijo za življenje. O glasbi so se v zavodu večkrat
pogovarjali, vendar je kot psiholog moral paziti, kakšno vzdušje je s tem povzročal. Če
so fantje želeli poslušati npr. death metal, jim tega pač ni mogel prepovedati, niti tega ni
želel, ampak jim je vseeno skozi pogovor skušal dopovedati, kaj je v ozadju takšne
glasbe. Prav na ta »zlobna« ozadja, ki jih imajo nekatere skladbe, pa je mojega
sogovornika že pred leti opozoril njegov prijatelj, prav tako psiholog, Bogdan Žorž.
Žorž je pred leti delal v vzgojnem zavodu na Primorskem, kjer je zasledil, da je veliko
fantov globoko predanih satanizmu in poslušanju glasbe predvsem s satanističnimi
besedili. Prav ti fantje pa so se v zavodu zelo agresivno tudi izživljali nad drugimi
gojenci. G. Janez Kokalj je priznal, da takrat, leta 1985, ko ga je kolega Žorž opozoril
na takšno početje, tega še ni poznal, zato se je odločil, da se bo o tem malo podučil. Oba
psihologa, tako Kokalj kot Žorž, sta prišla do istega zaključka, in sicer, da ta agresivna
glasba zelo slabo vpliva na mlade fante v zavodih. Nekateri izmed njih so celo obsedeno
risali logotipe svojih najljubših heavy metal skupin (npr. Slayer, AC/DC, Alice Copper)
druge je tovrstna glasba tako prevzela, da so o njej in o besedilih tudi veliko razmišljali.
Najbolj bistri fantje v zavodih so prevzeli celo filozofijo teh izvajalcev.
Kokalj je priznal, da ga je ob mrzličnem prebiranju literature o satanizmu, črni magiji in
subliminalnih sporočilih v glasbi, obdajala negativna energija. S svojim znanjem pa je
postal tudi še bolj pozoren na negativne reakcije fantov ob poslušanju glasbe. To ga je
prignalo do tega, da se je odločil svoje znanje in izkušnje, ki jih je pridobil v zavodu in s
prebiranjem literature, predati naprej. Skupaj s kolegom Bogdanom Žoržem sta o
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satanizmu in negativnih učinkih subliminalnih sporočil v rock in metal glasbi začela
predavati dijakom, staršem, učiteljem in celo duhovnikom. Znanje, ki sta ga predajala
naprej, sta črpala predvsem iz strokovne literature dr. Eldona Taylorja, skripte
kriminalista in hkrati pastorja Regimbala, pa tudi slovenskega jezuita Janeza Sraka.60
Oba predavatelja psihologa sta prepričana, da se določena količina negativnih stvari,
tudi iz glasbe, »usede« v človekovo podzavest. Slušateljem sta skušala dopovedati, da
ima glasba neverjeten vpliv na človeka, ne vesta pa, seveda, kako močan, saj tega, po
njunih besedah, ne morejo določiti niti znanstveniki, ki te stvari preučujejo. Na svojih
predavanjih sta opozarjala na možne posledice poslušanja »trde« glasbe in na agresivna
besedila ter obenem na subliminalna sporočila, ki so ušesom neslišna. Pomembna pa
seveda niso samo agresivna besedila ter besedilna in glasbena subliminalna sporočila,
pač pa tudi filozofija in »ozadja« nekaterih glasbenih skupin. Odzivi poslušalcev so bili
na prvih predavanjih negativni, kasneje pa ju je občinstvo bolje sprejemalo.
Na vprašanje, ali sam res verjame v destruktivnost besedilnih in glasbenih subliminalnih
sporočil v tovrstni glasbi, mi je g. Kokalj odgovoril, da obstajajo številni dokazi, da se
ob izpostavljanju takšni glasbi lahko spremenijo tako obnašanje, kot tudi človekove
vrednote in da skoraj ni dokazov, da ta stvar ne bi čisto nič delovala. V to ga je prepričal
tudi dokumentarni film, ki so ga pred leti posneli v Ameriki. O škodljivih vplivih in
ozadju omenjene glasbe, povezane s satanizmom, so v filmu razlagali nekdanji satanisti,
satanistični duhovnik svečenik ter nekdanji šef FBI. Prav ta agent je razlagal tudi kdaj,
kako in od kod so subliminalna sporočila sploh prišla.
Kokalj je bil vse bolj prepričan v delovanje teh sporočil tudi zaradi lastnih izkušenj. Ob
opazovanju fantov v zavodu je prišel do spoznanja, da trša ko je glasba, bolj fanatično
so se fantje odzivali nanjo. Obenem poudarja, da ne smemo s prstom kazati samo na ta
glasbeni žanr. Danes se namreč takšne in drugačne subliminalke pojavljajo tudi že v pop
vodah, vendar pri death metal glasbi svoje naredita tudi njena glasnost, »surovost« in
agresivno izražanje izvajalcev. Tu ne gre za fizično agresijo, ampak za besedilno in
glasovno, saj pevci, po Kokaljevih besedah, v večini dobesedno krulijo. Seveda pa noče
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vseh glasbenih skupin in pevcev, ki izvajajo tovrstno glasbo, metati v isti koš. Pravi, da
se mu zdijo nekatere balade metalcev prave umetnine in da v tem žanru obstajajo mnogi
čudoviti pevci; opozoril je predvsem na frontmane skupin Iron Maiden, Judas Priest in
Led Zeppelin. Večkrat ga zmoti le to, da je v ozadju skoraj vedno »zlobna«, satanistična
filozofija članov skupin. Kot primer je omenil Roberta Planta, pevca prej omenjene
skupine Led Zeppelin, ki ima doma baje največjo okultno knjižnico na svetu. Glavna
okultna veda pa je prav satanizem.
Ob vprašanju, ali je v zavodu kdaj predvajal tudi glasbo s pozitivnimi subliminalnimi
sporočili, da bi fante nekako »spreobrnil«, je zanikal, saj je mnenja, da je tudi to neke
vrste manipulacija z ljudmi. Sam bi mogoče to prakticiral samo pri psihopatih, ki se jih
predvidoma sploh ne da drugače spremeniti. V pozitivna besedilna in glasbena sporočila
pa sam niti ne verjame popolnoma. Pove še to, da je nekoč na kratko predvajal le glasbo
z določenimi pozitivnimi subliminalnimi besedilnimi sporočili, nikakor pa ne tistih, ki
spreminjajo frekvenco delovanja možganov.
Ob koncu pogovora je Kokalj še dodal, da sam verjame, da subliminalna sporočila na
človeško podzavest delujejo takrat, ko nekdo glasbo dlje in zbrano posluša, ne pa ob
enkratnem predvajanju. Ker pa je prepričan v to, da je večina metalcev in rockerjev
fanatikov trdi, da pri njih ta sporočila v določeni meri zagotovo delujejo. To lahko trdi
predvsem zato, ker je sam med preučevanjem in intenzivnim poslušanjem glasbe, kot jo
na primer izvaja Alice Cooper, postal izjemno razdražljiv in nemiren. To vznemirjenost
pa je pomiril s poslušanjem pozitivnega rocka slovenskega kantavtorja Aleksandra
Mežka. Po besedah Janeza Kokalja naj bi njegova glasba izničila vso negativno
energijo, zato je prepričan, da je ta glasba na nek način zdravilna. Mežkovo glasbo zato
imenuje pozitivni rock.
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11. SKLEP
Cilji moje diplomske naloge so bili raziskati zgodovino, začetek subliminalnih sporočil
v glasbi, njihov namen, ozadje, vsebino ter prve snovalce le-teh. Seveda nisem mogla
niti mimo posledic, ki naj bi jih po mnenju nekaterih znanstvenikov imela ta sporna
sporočila, ki naj bi posegala v našo podzavest. Prišla sem do ugotovitve, da ne obstajajo
samo besedilna subliminalna sporočila, pač pa tudi glasbena. Subliminalna sporočila
lahko posredujemo s pomočjo ritma, besedilna subliminalna sporočila pa spadajo med
najbolj prikrita in ušesom nevsiljiva. Takšna sporočila snemajo s posebnimi tehnikami.
Te tehnike snemanja – backward masking (vzvratno maskiranje), ki jo včasih
uporabljajo tudi samo za »estetske« glasbene namene in jo je razširila angleška glasbena
skupina The Beatles, tehnika reverse speech (obrnjen govor), tehnika sub-band coding
(tehnika kodiranja pod slušnim pragom) in tehnika beat-frequency (tehnika frekvence
udarca) – sem predstavila v 6. poglavju svoje naloge. Ob tem je potrebno poudariti, da
so besedilna sporočila razumljiva, »razberljiva« le, ko posnetek zavrtimo nazaj, v
obratni smeri običajnega predvajanja.
Glasba, oblika umetnosti, ki je sestavljena iz različnih ritmov, melodij in harmonij, je od
vedno pritegovala človekovo pozornost in zbujala v posamezniku razna čustvena stanja.
Človeka lahko oplemeniti, notranje napolni, druga ga lahko čustveno izstrada, utrudi,
nekateri trdijo, da ima celo »sposobnost«, da nas navaja k nasilnemu ravnanju. Takšno
moč naj bi po trditvah nekaterih imela tudi subliminalna sporočila. Zakaj pa so se
subliminalna sporočila v glasbi sploh pojavila in zakaj se nekateri tako poglobljeno
ukvarjajo s tem? Prek branja člankov o tej tematiki sem prišla do zaključka, da se
nekateri z glasbenimi posnetki in vključevanjem takšnih in drugačnih sporočil vanje
samo poigravajo, na drugi strani pa imamo izvajalce, ki z vstavljanjem premišljenih, a
ušesom neslišnih besedil, ciljajo na dvig poslušljivost njihove glasbe. Kar velik delež
teh spornih, besedilnih sporočil v rock glasbi naj bi imelo satanistično ozadje, ki naj bi
posledično svoje zveste poslušalce celo sililo k nasilnim dejanjem. Še bolj podvrženi
takšnim dejanjem pa naj bi bili ljudje, ki poleg pogostega poslušanja tovrstne glasbe,
posegajo po raznih drogah in/ali imajo čustvene težave. Pa ta skrita sporočila dejansko
delujejo na posameznika? Na eni strani imamo znanstvenike, ki so trdno prepričani v
škodljivost sporočil, spet drugi so sveto prepričani v njihovo nično delovanje. Tisti, ki
vanje verjamejo, še trdijo, da naj bi se prag zaznave teh sporočil od posameznika do
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posameznika seveda razlikoval. Pri posnetkih, namenjenih spodbujanju dobrega
počutja, ki sem jih bolj na kratko predstavila v svoji nalogi, pa praktično skoraj vedno
naletimo na raziskave o njihovem ne-delovanju, saj domneva o zdravilnih učinkih
posnetkov za izboljšanje samopodobe ni empirično podprta.

V osmem poglavju sem se dotaknila teme, kaj naj bi bili v glasbi elementi in kriteriji
»dobre« in »slabe« glasbe. Več sprememb kot je v posamezni skladbi v ritmu,
harmonijah, modulacijah, ter celo glasnosti, bolj naj bi bila skladba »dobra«, pozitivna
za poslušalca. Monotonosti, ponavljanja, pretirana glasnost, »neurejenost« glasbe pa naj
bi na telo delovala negativno. Če ima glasba res tako moč, da manipulira z našim
čustvenim stanjem, nam določeni ritmi dvigujejo srčni utrip ter celo vplivajo na
spremembo hormonskega stanja v telesu, ali to potem pomeni, da smo »žrtve«
snovalcev nekaterih zvrsti glasbe? Prav ti snovalci subliminalnih sporočil naj bi namreč
točno vedeli, kaj lahko sprožijo v podzavesti človeka ter kako naj jo usmerjajo. Um in
volja poslušalca naj se tega ne bi zavedala, saj na to niti nista opozorjena. Jaz tako pri
vseh teh izsledkih ne ostajam ravnodušna, saj če se toliko ljudi in znanstvenikov zanima
za raziskovanje subliminalnih sporočil, tako tistih v glasbi, kot na primer tudi v
marketingu, potem sem prepričana, da je vsaj drobec napisanega in predstavljenega res.
Očitno pa bo vprašanje, koliko in kaj sploh je res, še dolgo ali celo za vedno ostalo
odprto.
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12. SUMMARY
In my diploma work I described the beginnings and types of subliminal messages in
music, their purpose, background, content, and types of recording techniques.
Subliminal messages enter the person's subconscious. The subconscious namely
uncontrollably accepts the message, »reads« it, recomposes it and with the help of
memory transfers it into the conscious »me«. During browsing through the contents of
subliminal text messages in rock music I discovered an interesting satanistic
background. Opinions of some scientists suggest that the satanistic below-threshold
texts may lead an individual to violent destructive actions. On the other hand there are
numerous self-help recordings, which are supposed to have a positive effect on a
person. The majority of scientists believe that such beneficial recordings have no impact
at all. On the other hand, some are convinced that the malicious messages work, if only
for a short period of time, namely predominantly with the young or emotionally
unstable people, who often use illegal drugs. We should therefore use between good and
bad music. Good music, without any subliminal messages, should include changes in
volume, rhythm, harmony, modulations, while the one that has a negative influence on
the listener is monotonous, it repeats itself, is »disorderly«. Excessively loud music is
also considered to have a negative impact on the listener.

I concluded my diploma work with an interview with a psychologist, who strongly
believes in the impact of subliminal messages in rock music, in particular the ones with
satanistic texts. He had an opportunity to observe for several years the reactions of
young people during listening to such music. They became more and more agitated and
violent when exposed to music, which is »aggressive« to subconscious and the body. He
is convinced that the young are during adolescence more susceptible for this. Despite
numerous research in this field after several years the opinions of amateurs in music, as
well as scientists, still vary. That is why it is hard to conclude my diploma work with a
strong belief that subliminal messages in music in fact work and whether they play with
our thoughts or not.
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