Souhra mezi mechanismem sociálního mozku, se kterým se ro
díme, a prostředím, ve kterém se vyvíjí a operuje, je něco jako
tanec. Tanec, při kterém je systém našeho sociálního mozku
laděn vlivem rodičů, členů rodiny, učitelů, náboženských auto
rit, veřejných osobností, a přiznejme si to, i médií. Během kritic
kého období vývoje mohou mít vlivy těchto modelů silný efekt
na dobré a špatné. A jako společnost pak sklízíme to, co zase
jeme. Záznamy ukazují, že máme nepříjemně vyvinutou schop
nost pro utváření okolností, které spouštějí destruktivní chová
ní. Každý rok se na celém světě vyskytne bezpočet událostí, kdy
se ve zlé obracejí elementy naší vývojové podstaty, naší schop
nosti přežití, jakými jsou např. schopnost vytvářet koalice, rea

spolupráce jedna s druhou, více než jejich antisociální či asociální příbuzní.

govat na výhrůžky nebo pochopit mysl ostatních.

A tak měli možnost předat pak tyto geny, a teď trochu spekuluji, až k nám.

Někdy vyvstává otázka: Potřebujeme vůbec své nepřátele?

Takže když přemýšlíme o komplexní situaci nebo o problému, nemyslíme jen

A nejlepší odpověďje, že se nám líbí. A proč se nám asi líbí mít ne

na sebe a na to, co chceme my, ale také na ostatní kolem nás, na jejich přání

přátele? Částečně to bude asi proto, že máme jistý pocit hrdinství,

a potřeby. A tento druh morální reflexe je dalek toho, aby byl proti našemu

částečně pak proto, že díky nim pak spolupracujeme lépe sami

evolučnímu zájmu. Naopak, ten je v nejhlubším souladu s naším evolučním

mezi sebou, částečně možná proto, že máme pocit nadřazenosti

zájmem.

a částečně proto, že nepřátelé mobilizují veškeré naše síly a progra

Uvědomte si, že stavební základy našeho chování jsou v jakési časové me

mují akce, které se zdají jednoduché a snadné k následování. Ale

zeře. Žijeme totiž ve vesmírném věku s mozky z doby kamenné. A to je to

co s tím uděláme? Myslím, že si v první řadě musíme uvědomit, že

naše dilema. Co s tím můžeme dělat? A tak se vracíme k výzvě, která před

my jsme prostě takový druh organismu, který za jistých okol
ností generuje ty hrozné konflikty a tyto velice destruk

námi vyvstává během dalšího stadia naší lidské pouti. Dokážeme vy
užít toho, co jsme se naučili o našem sociálním mozku, abychom

tivní animozlty. A zde je jádro věci. V t o m , za jistých

maximalizovali naše síly a minimalizovali naše slabosti? Doká

okolností. Pro naše vlastní přežití potřebujeme roz

žeme zlepšit spolupráci a zmírnit násilí? Před čtyřiceti lety jsme

hodně lépe pochopit základy lidské agrese. A pak

zjistili, jaká je struktura DNA. A od té doby jsme odhalili ge

se také musíme podívat na druhou stránku věcí.

netické kódy, naučili jsme se, jak klonovat nový organismus,

Pokud by jedinou věcí, kterou naši předkové, lov

naučili jsme se rekombinovat části D N A a naučili jsme se sek

ci a sběrači, kdy dělali, bylo to, že by zabíjeli jeden

vence DNA. Když se nyní někdo podívá na časopisy, jako jsou

druhého, asi bychom tu dnes nebyli, že? Je jasné, že
jsme museli v minulosti m n o h e m více spolupracovat,
než sl dnes, během těch černých hodin pochyb, kdy naše
města ovládá násilí, přiznáváme. I přes náhodnou směs chudo

Science nebo Nature, vidí, že jsou naplněny až do nejmenších
detailů spoustou informací o t o m , jak fungují živoucí organismy.
To neznamená, že bychom snad měli pochopit všechny živočichy
kolem nás, ale je to velice důležitou součástí všeho. Vidím, jak se v příštích

by a rasového napětí, které existuje v mnoha městských oblastech

letech všechny tyto věci spojí dohromady a myslím, že budeme rozumět sami

po celém světě, jsou události, jako bylo násilí v Los Angeles, výjim

sobě a způsobům, jakými fungujeme a procesům, které pracují uvnitř nás až

kou, ne pravidlem. Většina lidí všech ras nenávidí násilí. A většina

do toho nejmenšího detailu. Budeme chápat, jak to všechno funguje,

lidí denně používá jakýsi druh diplomacie. Děláme kompromisy,

a možná že i včetně nás samých, našich psychologických procesů. První tr

smlouváme a tak podobně. Obvykle se vždy snažíme spolupraco

valé lidské sídliště se datuje zhruba 10 000 let zpět. Pokud bychom dokáza

vat, protože pro většinu z nás je násilí až poslední možností. Ne tou

li vytvořit album rodiny Země, takové, které by zahrnovalo všechny genera

první.

ce předchůdců, kteří tu byli před námi, pokrylo by téměř čtyři miliardy let. Tak

fc

Odkud mohli přijít ti lepší andělé naší podstaty, o kterých mlu

že po tomto mrknutí oka naší existence na Zemi je biologická evoluce vlast

vil A b r a h a m Lincoln? A co když je nějaká verze toho zlatého pra

ně cestou do budoucnosti. Ale invencí naší kulturní evoluce jsme se téměř

vidla vepsána v našich myslích? Jste například v restauraci v cizím

přes noc přeměnili z poutníků po savanách na výzkumníky sluneční sousta

městě. Pravděpodobně už tam nikdy znovu nebudete, nikdy už ne

vy. Musíme sl však přiznat, že v tomto procesu naše technologická evoluce

uvidíte číšníka, a přesto necháte spropitné. Proč? Protože existuje

přesáhla naši sociální evoluci. Navrhli jsme úspěšné vesmírné rakety, ale teď

možnost, že byste měli v opačném případě pocit viny. Proč? Od

ještě musíme navrhnout úspěšnou lidskou společnost. Řešení problému leží

pověď leží zde. M o h l o by to být proto, že máte ve vaší mysli spe

někde podél té naší dlouhé cesty, cesty další kulturní evoluce, která se před

cielní mechanismus, který se vyvinul spolu s odplatou, takové to

námi tyčí. Ale abychom po ní šli moudře, bude třeba věnovat více pozornosti

nedělej to ostatním, určitý druh sociální smlouvy. A to je to zlaté

lekcím, kterých se nám dostalo během té cesty, která už je za námi. Lekcím,

pravidlo. A musíme si uvědomit, že to není jen produkt křesťanství.

které nyní nosíme v sobě. Nářadí pro přežití, které jsme si vyrobili v naší mi

Nalezneme ho v kulturách po celém světě. V judaismu, v hinduis-

nulosti, může obsahovat klíč k dalšímu přežití v budoucnosti.

mu, buddhismu, islámu, konfuciánství, taoismu nebo zoroastrianismu. Je to jenom náhoda, nebo spíš důkaz našeho společného

VĚDOMÍ

evolučního dědictví?
M n o h e m dříve předtím, než jsme cokoli věděli o osvíceném se-

Některé kultury vykládají naše životy jako plavbu po vodě. Loď reprezentu

bezájmu, o přirozeném výběru, o Darwinovi nebo o čemkoli tako

je tělo. Veslařem je naše vědomé já, vnitřní tvůrce rozhodnutí, esence toho,

vém, existovala jistá varianta individuálních organismů, našich

co myslíme tím, když řekneme Já, já chci, já cítím, já věřím. Ale z čeho se

homínidních předchůdců, kteří cítili sounáležitost jeden ke druhé

skládá já? Z masa a krve? N e b o j e to nějaká nehmotná mystická substance?

mu, kteří dokázali vzájemně reagovat na emocionální
a fyzické potřeby ostatních, a kteří tak díky této schop
nosti mohli dobře spolupracovat. A tak, pouze na

A co se s ní stane, když sníme, když jsme v hypnóze, když si vez
meme drogy? Kam se poděje, když jdeme spát? Když jsme
v narkóze? Když zemřeme? No, a s podobnými otázkami

základě těchto primitivních emocí a sympatií, do

se potýkal už francouzský filosof René Descartes. Pravdě

kázali tyto časné lidské bytostí, které vstoupily do

podobně si vzpomenete na Descartesovo známé rčení ze

ného balíčku, kterému říkáme já? Ohromná kapacita neuronů ne
spočívá jenom v jejich množství, jsou také velmi dobře propojeny.
A právě tato kombinace složitě spojených neuronů umožňuje va
šemu mozku zvládnout celý náklad informací. Dám vám příklad.
Chuť vína. Jak rozlišíte tolik odlišných chutí? Ochutnávači konec
konců dokážou odlišit vína podle chuti, kdy a kde bylo víno vyro
beno a dokonce poznají i vinici. Tak co se stane, když popíjíte např.
Cabernet? Jak neurony provádějí každodenní zázrak chuti? Někteří
vědci si to představují takto: Na jazyku máte nejméně čtyři odliš
né typy chuťových receptorů. Každý z těchto receptorů reaguje na
jinou kvalitu, jako je sladkost nebo kyselost. A nyní si představte,
17. století: Coglto, ergo sum (Myslím, tedy jsem). Descartes rozdělil tělo

že každá z těchto kvalit může být měřena na stupnici od jedné do

a duši. Věřil, že existují dva druhy substance. Materiální, jako jsou hory

deseti. M á m e čtyři typy a deset stupňů aktivace. Kolik je to mož

a jezera, či-li těla a mozky, a přemýšlející. Mysl, kterou Descartes nazýval duše.

ných kombinací? 10 x 10 x 10 x 10. Takže už teď máme deset tisíc

Věřil, že existuje místo, kde se mystická duše setkává s materiálním tělem.

odlišných chutí. A v t o m je jádro věci. V kombinování informací do

Místo hluboko v mozku, zvané epifýza. Pro něho to bylo centrum vědomí,

různých vzorů. To je ten trik, který používají neurony ve vašem moz

umístění samotného lidského já. Víme, že se mýlil, co se týče epifýzy, ale tato

ku na dekódování informací, jako je třeba chuť tohoto vína. Výsled

otázka nás stále pronásleduje. Co a kde je vlastně naše vědomí? Ještě po větší

ná chuť je tedy unikátní kombinací čtyř typů chuťových recepto

část tohoto století byl význam slova vědomí pro seriózní vědce nedostupný.

rů. Mohli byste se na to dívat jako na neuronální podpis, na uni

Ale v současnosti probíhá v některých neurovědeckých laboratořích výzkum,

kátní kód vína. Tento kód je pak převeden neuronální cestou, která

který může způsobit doslova revoluci v našem pohledu na vědomí. Podsta

spojuje váš jazyk s částí mozku, která ovládá chuť. Změňte vzorec
a dostanete něco úplně jiného. M o ž n á , Chardonay. Tento

ta našeho vědomí, podstata našeho já, tím se dnes v tomto díle bu

jpůsob reprezentace našeho světa funguje, ať se mo

deme zabývat.

zek zabývá chutí, vůní, viděním, barvou nebo tváře

Každodenní zázrak vědomí, uvědomování si, vedl už

mi. Pravou podstatou života je neustálé počítání.

v historických dobách rozdílné lidské kultury k víře, že jádro na

Neurony, spojené v široce distribuované paralelní

šeho bytí existuje nezávisle na našich tělech. Hinduisté na
Indonéském ostrově Bali např. věří, že když zemřou, tak je

procesní síti vysílají signály jeden druhému, jakoby

tato esence, duše, reinkarnována do nového těla a žije dál.

spolu mluvily o práci mozku. Z tohoto dohadová
ní na mozkovém tržišti pak vystupuje vzorec aktiva

Věří, že tato relnkarnovaná duše vstoupí do dítěte v den jeho

ce, který reprezentuje určitou chuť, určitou vůni, ur

prvních narozenin. Ty se slaví už po 2 1 0 dnech na slavnosti.

čitou tvář. Tento neuronální vzorec je to, čemu vědci

Kněz píše na ruku dítěte, aby ukázal, že stejně tak jako duši, ob

kají reprezentace.

drželo dar jazyka a odděluje se tak od zvířecího světa. Nyní dostu

Víte, svým způsobem je to protiintuitivní. Částečně proto, že

ne dítě své jméno vybrané bohy. A teprve teďje mu poprvé dovoleno do
tknout se země. Až teď tedy opravdu stojí na zemi, teďje člověkem.

to je nové a částečně proto, že my se teprve učíme, jak přemýšlet

Další způsob, jak se na to dívat, je příběh dalšího já v podobě otázky dí

o m o z k u . A l e j e to krok dopředu, který jsme udělali i v jiných od

těte: Kdo je v zrcadle. Test se zrcadlem nám může ukázat cestu k vývoji

větvích vědy. Když se např. snažíte pochopit elektřinu, tak vám

našeho sebeuvědomění. Bez vědomí dítěte je mu na čele udělána značka.

někdo bude muset vysvětlit, co jsou to atomy a co jsou to elektro

Dítě mladší 18 měsíců se obvykle s osobou v zrcadle nijak nespojuje. Někdy

ny. Řekne: elektrický proud proudící v drátech je pouze pohybem

se dokonce i dívá za zrcadlo a hledá cizince, kterého vidí. Ale v 18 měsících

elektronů. A vy na to: C o ? Myslíte sl, že tyhle malé věcičky, které

nastává v dětské pozornosti z m ě n a . Nynísí už všímá červeného puntíku

ani nevidím, které necítím a neslyším, jen tak proskakují drátem

a spojuje samo sebe s představou v zrcadle. Už není červená. Co není čer

a pak je z toho elektrický proud, takže já si d o m a můžu udělat

vené? Přece tady, má hlava. Během několika dalších let budou děti proka

toast? On by řekl: ano, přesně tak. Elektřině už docela rozumíme,

zovat oprávněnost svého lidského zrození a budou stále složitěji vnímat své

ale svým mozkům ještě moc ne. M ů ž e m e s tím ovšem začít, a ten

já. Budou mít bohatý a komplexní život s myslí a se smyslem pro bytí

začátek spočívá v t o m , že řekneme, že to není nějaký jeden Indi

a s hlavními postavami jejich vlastních dramat. Co způsobuje tuto úžasnou

viduální neuron, který vytváří obraz. Není to tak, že nějaký indivi

transformaci, která se odehraje u každé normální lidské bytosti? Pro vědce

duální neuron vytváří určitou vůní. Myslíme sl, že základem toho,

je tu jen jeden kandidát na tuto práci. Nejkomplexnější výtvor matky příro

co znamená slovo reprezentace, je vzorec aktivity v celé populaci

dy, sídlo vědomí, tvůrce naších já. Tohle je tedy hvězda tohoto představení.

neuronů. Pokud má ten vzorec určitý tvar, je to proto, abyste vi

Lidský mozek. Jeden a půl kilogramu zázračné hmoty. Zde, uvnitř, uvnitř vaší

děli tu určitou barvu. Když má vzorec jiný tvar, uvidíte trochu jinou

hlavy můžete soustředit celoživotní zkušenosti. Vzpomínky, pocity, víru, ja

barvu.

zyky, umění a vědu, představu nekonečna, pojem boha a stále ještě máte

Každá zkušenost, kterou máte, každá představa, která vám

dostatek místa, třeba abyste mohli sledovat tento náš program. Jak je to

vyvstane v mysli, od barev a vůní květin po přemýšlení o Einsteino

možné? Jednoduchou odpovědí je, díky neuronům. A těch je opravdu mno

vých teoriích o čase a prostoru, je produktem vašich mozkových

ho, ale tajemství tkví v tom, jak jsou neurony pospojovány, aby znásobily svoji

výpočtů. Každá reprezentace, veškerý vnitřní život mysli je vlastně

sílu. Zkusíme vám to vysvětlit. Tento televizní obraz je sestaven z malých

komunikací neuronů. Už jenom podle toho množství by se dala na

teček, zvaných pixely. Na obrazovku jich připadá zhruba dvěstě tisíc. Nyní si

zvat aktivita každého mozku kosmickou konverzací, protože sys

představte pixely jako neurony, vaše mozkové buňky. Ve vašem mozku máte

tém miliard neuronů má řekněme deset aktivačních stupňů, což je

ekvivalent půl milionu televizních obrazovek. Zhruba sto miliard neuronů.

celkem snad sto milionů kontaktů. To znamená, že ve vašem moz

A nyní změníme obraz na

kalifornské vinice časně zjara

a představte sl, že v tom obrazu stojíte. Zkuste si představit, co
byste viděli, slyšeli, cítili, na co byste mysleli a co byste si pa
matovali. Je to ohromné množství informací. Jak to tedy
může sto miliard neuronů dokázat a zabalit vše do úhleď

ku je více potenciálních vzorců, než je elementárních čás
tic ve vesmíru. Na tento pohled na mozek jako na vzo
rec pro výpočty sí někteří lidé budou muset zvyk
nout. Podle neurovědce Antonia Damasia je to
však klíč k pochopení nás samých.

Podle názoru některých vědců je podstata lidského já jen urči

me, že vidím, jak červený balónek letí do nebe. Vidím jeden balónek, který

tý stav mozku. A je to takový stav mozku, který je vytvářen množ

se pohybuje, a červenou, chápete? V j e d n é části svého mozku budu mít za

stvím určitých ingrediencí, čas od času se znovu a znovu opakují

znamenán pohyb a ve druhém pak barvu. M n o h o našich znalostí o mapách

cích. Kdybychom neměli smysl pro to neustálé opakování, myslím,

mysli pochází od lidí s poškozeným m o z k e m . Lidem, kteří prodělali mozko

že bychom neměli to, čemu říkáme subjektivita. Necítili bychom,

vou mrtvici, která ovlivnila určitou oblast mozku, m o h o u doslova odumřít

že tohle se děje právě se m n o u , že tohle je mé já, kdo mluví atd.

barvy. Nedokážou si barvu ani představit, natož ji vidět. Jejich vzpomínky jsou

Pokud máte neustále nějaké problémy vyrovnat se se stavy naše

uskladněny jen v odstínech šedé. Poškození jiné části mozku způsobuje sle

ho mozku, uvažte toto: Každou noc našeho života ztratí každý

potu pohybu. M ů ž e t e vidět věci jen když jsou v klidu, a ne když jsou

z nás schopnost vnímat sám sebe. Ztrácí se sám sobě během hlu

v pohybu. Takže každá scéna je roztřesená a velice nepředvídatelná. Rozdílné

bokého spánku. Člověk je tedy jakýmsi funkčním stavem svého

funkce mozku jsou rozděleny na skupiny, které by mohly být různými sub

m o z k u . M ů ž e se např. zúčastnit nějaké přednášky, může sedět

dodavateli neuronů. Společnost pro pohyb, společnost pro barvy atd. A tato

doma a dívat se na televizi nebo dělat cokoliv a najednou má pocit,

modularita se vztahuje i na jiné oblasti, než jen na vidění. Vezměte si např.

že zmizí, prostě usne a není tu nic, co s tím může dělat. Jediné, co

dotek. Mohli byste si myslet, že svět doteků je jen v konečcích vašich prstů,

ví, je, že zmizí. Přemýšlejte o tom. Najednou tu není. A n o , tělo,

ale jak neurovědec Rama Chandran zkoumal u pacientů po amputacích, vše

které obývá, tu zůstává dál. To tu pořád je. Všechny části těla jsou

je opět ve vaší hlavě.

dál správně zorganizovány, všechno dobře funguje, ale já není za

Jakto, že představy některých pacientů po mozkových úrazech o sobě sa

počítáváno. Já není generováno. M o z e k raději dělá něco jiného.

mých zahrnují stále končetinu, kterou už nemají? Tím místem, kde můžeme

Neobtěžuje se, aby vytvářel já.

hledat odpověď, je mapa těla, kterou máme v našich mozcích. Podívejme se

Mozek překypuje reprezentacemi, ovšem neurověda si teď musí

na mozek normálního dospělého člověka. Celý povrch těla je mapován na

klást další otázku. Kde přesně je naše já umístěno? Je někde

opačné straně mozkové hemlsféry. Ve vertikálním pruhu mozkové tkáně

v mozku místo, kde se to vše setkává? Nějaké místo, ekvivalentní

v opačné hemisféře. Takže když se např. dotknete ruky člověka, jedna část

Descartesově epifýze? Pojďme si koupit lístek do něčeho,
čemu filosof Daniel Denet říká karteziánské divadlo. Ne
vypadá život tak trochu takto? Jako bychom se díva
li na své soukromé kino? Na sebe sama? Přemýšlejte

této mapy by se rozsvítila. Když se dotknete jeho nohy nebo obliče
je, aktivovalo by to zase jinou část. Naše interpretace tohoto po
zorování je, že v normálním mozku by smyslový signál z tváře
ukázal na místo tváře na mapě. Ale u pacienta s amputova

o t o m . Kdybychom museli sedět a sledovat naše

nou rukou se stalo, že se signál z obličeje namísto toho, aby

vlastní životy v reálném čase. Lidské bytosti vyvinu

šel do oblasti obličeje, rozšířil na část mapy, která obvykle do

ly nádherný způsob, jak vnímat jedna druhou

stává signál pouze od ruky. Nejen, že si jeho mozek vytvořil

a vlastně i všechny ostatní věci na světě, které jsou

virtuální končetinu, ale dokázal něco, co se zdá být nemožné

lidské a živoucí. Takže se mohu rozhodnout. Tohle
je agent, tohle je herec, tohleto je šéf, a to co vidím,
jsou aktivity jednoho spojeného racionálního agenta. T^
je přímo nádherný způsob, jak si představit žití lidských bytos

pro mozek dospělého člověka. Částečně změnil své obvody,
změnil hranice svého sebevnímání. Rama Chandran studoval
tuké pacienty s opakem tohoto jevu, se stavem známým jako po
pření existence. Při poruchách temenního laloku pacient ví, že tam něja

tí. Děláme to celou dobu a funguje to dobře. Pak ovšem lidé udě

ká ruka je, ale vehementně popírá, že by snad patřila jemu. Zrovna nedáv

lají chybu. Myslí si, že tato skvělá strategie bude fungovat vždy

no jsem viděl jednu pacientku, dámu středního věku, která prodělala moz

a všude. Jakmile se dostanete někam za oči a do uší a začnete se

kovou mrtvici a měla poškozenou pravou stranu mozku. Měla úplně ochr

rozhlížet po mozku, budete chtít hrát tu samou hru. Řeknete, tak,

nutou levou ruku. Podívala se na ni, a pak se mě zeptala, doktore, co dělá

tady někde musím najít šéfa, který tuhle loutku řídí. Ale jakmile uva

ta cizí ruka v mé posteli? A j á říkám, co tím myslíte, vy myslíte, že to není vaše

žujete o tom, co je uvnitř mozku, musíte od této strategie upus

ruka? A dodal jsem, když to tedy není vaše ruka, co je to? A ona řekla, to

tit, protože to je naprosto opačně a tahle strategie tam neplatí.

je přece ruka mého bratra. A j á se zeptal, proč si myslíte, že je to ruka vaše

Když na to vážně pomyslíte, uvědomíte si, že to je logický nesmy

ho bratra? A ona řekla s naprosto vážnou tváří, vždyť je velká a chlupatá, tak

sl. Vážně nemá smysl, aby byla představa promítána na nějakou

že to musí být ruka mého bratra. Teď si uvědomte, že pacientka je

obrazovku v mozku, protože pak potřebujete další oko, které by

v ostatních aspektech naprosto normální. Až na to ochrnutí. Je pohotová,

se dívalo na tu představu. Ani to oko nevyřeší problém představy,

její paměť je v normě a není žádným způsobem emocionálně narušená. Není

protože pak potřebujete další oko, které by se dívalo na předsta

neurotická nebo psychotická, ale má tuto absurdní představu, že ta ruka patří

vu v t o m oku. Bude to nekonečné opakování očí a dalších představ,

jejímu bratrovi. Jak je tohle vlastně vůbec možné? Jediným důvodem, proč

aniž byste vyřešili problém vnímání. Takže co tedy splétá naše myš

si pacient zahrává s touto logikou Alenky v říši divů je modularita, protože

lenky a naše zkušenosti dohromady do bezešvého celku příběhu

existují různé moduly v mozku, různé části mozku totiž signalizují nekompa

našeho já? Víte, když je vám pět let, tak řešení záhady vlastního

tibilní Informace. A když se potom vy nebo já konfrontujeme se světem, po

vědomí samozřejmě není vaším hlavním problémem. A co se týče

užíváme všechny tyto moduly, abychom zachytili smysl celé skutečnosti.

vizuálního vědomí, např. uvidět balónek, co by mohlo být snazší

Víme, že poškození mozku pak může způsobit trhlinu v této bezešvé ploše

ho, prostě jen otevřete oči. Ale pokud jste neurovědec, který sle

skutečnosti. A co se týče termínů být racionální a pod kontrolou, mnoho

duje pětileté dítě, a který se snaží vysvětlit, jak si dítě vytváří sub

vědců věří, že naše reakce a emoce jsou silně ovlivňovány výpočty, které

jektivní smysl pro své já, zatímco vidí balón, máte svatý Grál. A je

sahají za naše vědomí.

třeba přijít s něčím m n o h e m sofistikovanějším, než jak malý človí

Psycholog doktor Paul Eckman, člověk nejvíce zodpovědný za kódování

ček jí popcorn v karteziánském divadle. M n o h o vědců se dnes

a mapování našich faciálních vyjádření emocí, zkouší mapovat spojitosti mezi

zabývá myšlenkou na modulární mozek, na mozek s modulárními

faciálním výrazem, emocemi a obvody v našich mozcích. Když zvednu vnitřní

obvody, které se specializují na rozdílné úkoly zpracování informací.

části obočí a stáhnu je k sobě, tak už se měním. Když to dělám, tak cítím

Vezměme si třeba jenom vidění. Vizuální vnímání. Víme,
že jsou různé části mozku, které se specializují na roz
dílné aspekty vidění. Je zde oblast, zvaná „ M D " ,

změny ve svém autonomním nervovém systému. A když dám kout
ky úst trochu dolů a zvednu tváře, tak to už začíná být oprav
du bolestivý výraz. Vytvářím jasné změny v mých tělesných

která se zdá být specializovaná hlavně na vidění

orgánech a ty musejí být řízeny změnami v m é m centrál

pohybu, další oblast zase na vidění barev. Řekně

ním nervovém systému. Otázkou ovšem je, co se mění

a kde? V jakém vzorci? Jak ten obvod vypadá? Smutek, štěstí, strach, zlo

lem. Některé staré věci přetrvávají, některým je dán jiný účel a jsou

ba, to jsou některé ze silných emocí, které ovlivňují naše životy. Vezměte si

přidány i některé nové součástky. Vezměte si např. mozek. Svým

např. zlobu. Když ji cítíte, tak podnět, který změní vaši tvář, to, jak se bude

způsobem je trochu jako psací stroj. Původně byly klapky v abeced

te chovat, nezáleží vždy na vašem vědomém rozhodnutí. Zčásti je to totiž

ním pořadí. Pak se ale zjistilo, že když psal rychlý písař, kladívka se

způsobeno mechanismy přežití, vestavěnými do vašeho mozku přirozeným

často střetávala a zasekávala. Takže zlepšovatelé oddělili nejčastěji

výběrem. Pokud tu je výraz zloby, tak nejpravděpodobnější věcí, kterou pro

používaná písmena a v roce 1872 přišli s tímto vzorem:

vedete, je útok. Fyzický nebo symbolický. Když vidíte u lidí strach, tak se bud'

Q,W,E,R,T,Y. Věřme, že to asi není nejlepší seřazení, ale fungova

ani nehnou nebo utečou. Není to jisté, ale pravděpodobné. To je to, na co

lo to. To samé by se dalo říci o mozku. Dnes už máme samozřej

nás evoluce připravila, abychom udělali. Každá z emocí nás tedy připravuje

mě elektronické počítače. Nejsou tu žádná kladívka, která by se za

k zachování se určitým způsobem, který co nejvíce odpovídá a vyhovuje his

sekávala. A přesto máme na klávesnici stejná písmena. Staré dobré

torii našeho druhu. Nemusí být ovšem vhodný zrovna pro mně, v tuto chví

QWERTY. Má totiž tu samou funkci a bylo by to příliš mnoho pro

li. O tom emoce nejsou. Ty jsou o tom, co na nás čeká a co zadaptovali všich

blémů teď něco měnit. A totéž by se dalo říci o mozku. Přirozený

ni naši předkové. Takže představa, že jsme kapitánem své lodi vždy při plném

výběr, evoluce, nevidí dopředu. Musí jednoduše stavět z toho, co

vědomí, který vydává racionální rozkazy o směru plavby, se teď vlastně stá

je k dispozici. A jelikož nestavíte stroj znovu, tak nakonec přidáváte

vá iluzí. Někdy se vznášíme a jsme unášeni proudy, o kterých vůbec nevíme.

podle potřeby stále nové a nové moduly.

Jsou výpočty, které nikdy neprolomí záhadný povrch vědomí. Ovšem věci mo

Ale svatý Grál neurovědy nás neustále ohromuje. Jak může

hou být ještě složitější. Kolik je vlastně těch já pro člověka? Jenom jedno? Ně

takový mozek produkovat vědomí a tak jasný obraz světa? Laureát

kteří z nás mají své já deformované, jíní rozštěpené. Co se stane s naším já,

Nobelovy ceny Francis Crieg pomáhal řešit otázku vědomí. Použí

když spíme, když sníme nebo když jsme v narkóze? Na Stanfordské univer

val k tomu jednoduchý měnící se obrázek schematické krychle.

sitní lékařské fakultě jsem zakusil, jak slabý může být náš smysl pro sebe

Podíváte se a vidíte kostku. Po několika vteřinách však vidíte kost

sama, když mě doktor David Spiegel poprvé podrobil hypnóze. A tak jsem

ku z jiného úhlu a po několika vteřinách zase tak, jako předtím.

pocítil zlomek toho, jaké to asi musí být pro pacienta s poškozeným
mozkem, který nemá svoji končetinu pod kontrolou. V tomto pří
padě doktor Spiegel požaduje, aby má ruka byla velice lehká.

Jelikož se vizuální signál, který získáte od kostky, nezmění,
Dtázkou je, co se změní ve vašem mozku, když zjišťu
jete, že se kostka mění z jednoho stavu na druhý? To,

Je to cvičení vaší představivosti. Představte si, že vaše ruka je

co chceme vědět, které to jsou neurony, jejichž sig

velký nafukovací balón a nechtějí vznášet nahoru. A n o , stá

nál koresponduje se změněným pohledem na kost

le výše do vzduchu. I když doktor Spiegel zatlačil ruku dolů,

ku. Předpokládáme, že budou více spojené

opět se vznesla. Nyní zůstaňte v této pozici a popište fyzic

s vědomím než ty, které odpovídají pouze na vizu

ké pocity, kterých jste si vědom ve vaší levé ruce. Moje levá
ruka mi připadá mnohem lehčí a musím vám říci, že se překva
pivě zvedá nahoru.
Zdá se, že naproti tomu depersonalizace, kdy člověk má dojen
že v něm žije více osobností, je výsledkem přílišného psychického tlaku, ob
vykle v dětství. Schopnost dísociovat se, vytvořit si odlišné já, jako dočasný

ální signál, který je víceméně konstantní. Myslíme
si, že jsou zde dvě, nebo vlastně tři alternativy. Podle
první existuje zvláštní třída neuronů, která vysílá signál.
M ů ž e m e jim říkat neurony vědomí. Podle druhé neuro
ny vysílají speciální signál, a vypouštějí ho v jakémsi tanci. No
a třetí je prostě kombinací těchto dvou předchozích alternativ. Před

útulek, není magie, je to následek struktury našich mozků. Je to její chyba,

pokládám, že existuje třída neuronů, které mají něco společného

že jsme takoví. Pro většinu z nás samozřejmě existuje pravidlo jedno já na

s vědomím. Ať je odpověďjakákoli, úspěšná teorie musí vysvětlit,

člověka. Naše identity jsou spojeny se subjektivními zkušenostmi jednotné

jak potom zpracováváme barvu, tvar a vůni květiny jako celek.

ho vědomí. Někteří si myslí, že uvědomění si sebe sama je vlastně jedno

Jak neurony v různých oblastech našeho mozku vlastně vytvá

z nářadí v našem balíčku pro přežití, že je to adaptace, součást našeho evo

řejí integrovaný obraz květiny? Neurovědci t o m u říkají problém

lučního dědictví. Vyšší stupeň introspektivního vědomí se vyvinul, aby nám

vazby. Musíte být schopni vše spojovat. Víte velice dobře, že po

umožnil vnímat ostatní lidské bytosti a tak předvídat jejich chování ve spo

kud se díváte např. na film, tak pokud zvuk a herec, který ho vy

lečném světě. Věřím, že pokud má něco ovlivnit naše šance na přežití, tak

dává, nejsou synchronní, nerozumíte vlastně, co se děje. Musíte být

je to právě schopnost soužití s ostatními lidmi v dobrých i zlých časech.

schopni si to všechno spojit. A právě tento spojovací pochod je tím,

Abychom to dokázali, musíme být přirození psychologové. A abychom se

o čem si myslím, že je vědomí. Někteří vědci se domnívají, že syn

stali přirozenými psychology, musíme mít schopnost vnitřního pohledu a po

chronizované vysílání signálu neuronů může být známkou vědomí

užít sami sebe jako model k t o m u , jaké to je být člověkem. Pokud má ten

a řešení problému vazby. Pokud si představíte váš mozek jako sbor

to evoluční scénář pravdu, má průběh sociální expertízy našeho druhu iro

neuronů, pak by obvody odpovídající různým aspektům objektu,

nický obrat. Způsob, jakým chápeme naši vlastní mysl, nám dovoluje, aby

jako barva a pohyb, mohly být přirovnávány k různým hlasům

chom pochopili a manipulovali i mysl ostatních lidí. To je klíč k tomu být so

v pěveckém sboru. Barytonům, sopránům atd. Pokud potom váš

ciálně chytrý. Ale způsob, jakým se vidíme, je iluzí. Je to balíček triků. Sesku

mozek nevěnuje pozornost nějakému objektu vědomě, různé neu

pení mozkových modulů, které pouze vytvářejí představu, že vy to všechno

rony zpívají nebo vysílají zcela nezávisle. Ale při zaměření vaší po

řídíte. Který z projektantů by ovšem udělal z hlavních faktů lidské existence

zornosti začnou neurony vysílat najednou na stejné frekvenci. Je

iluzi? Odpověď: přirozený výběr. Věřím, že podstata našeho vědomí je hlu

to to samé, jako když se různé hlasy ve sboru synchronizují a spo

boce ovlivněna příslušnou evoluční historií, kterou prošla. Nejsme takoví, jací

jí se dohromady. V tomto smyslu může být vědomí jakýmisi harmo

jsme byli včera. Vyvinuli jsme se z primitivních organismů, které měli

niemi mozku. Další důkazy pocházejí ze snů. Jak říká Rodolpho Li-

v minulosti odlišné zájmy, než máme my dnes. Pokud by někdo navrhoval

nas, naše vědomí totiž není během spánku zapojeno. Ale když bě

náš organismus znovu od začátku, neudělal by ho takto. Stroje také nena

hem fáze REM, charakterizované rychlým pohybem očí, sníme, vět

vrhujeme s vestavěnou evoluční historií. Navrhujeme je tak, aby udělaly svou

šina našeho vědomí se vrací a my pak prožíváme naše noční dob

práci dnes. Ale to není příklad lidských bytostí a nikdy nebude. Fran
couzi mají jedno slovo: bricoleur. Je to někdo, kdo je manuál
ně šikovný, kdo dokáže vzít starou součástku a dát jí nové po
užití. M a t k a příroda je taková. Neodhazuje dobrý návrh je
nom proto, že pařížské módní domy přišly s novým mode

rodružství. Všimli jste si někdy, jak je snění blízko vnějším
událostem, které prožíváme, když jsme vzhůru? Víte,
co to znamená? Znamená to, že mozek je schopen
vytvořit jakési vědomí i při absenci smyslových sig
nálů.

M á m e tedy ve svých hlavách emulátor skutečnosti. My vlastně

mitivnější. Je to naše zkušenost bytí. Bytí tělesných bytostí za přítomnosti

vytváříme skutečnost. Dokážeme ji vytvořit z kousků a střepů na

pocitů, doteků a chutí, záblesků červeného světla v našich očích atd. Tohle

šich vzpomínek. Myslím, že to je to, co opravdu jsme. A je to krás

se mi zdá to pravé. To se týká obyčejných lidí, když se ptají: mají zvířata

né. My jsme stroj na výrobu skutečností. Nabízí se otázka: existu

vědomí, mají děti vědomí, budu při vědomí během té operace atd. Je neza

je vzorec aktivity našich mozků, když jsme vzhůru a nebo když sní

jímá, zda jim zrovna ty které myšlenky probíhají hlavou, myšlenky mohou přijít

me? Protože to může být klíč k vědomí. Monitorováním mozkové

a odejít, ale to, co je opravdu zajímá, to je schopnost cítit, být naživu, uvě

aktivity za pomocí scanování objevili Linas a jeho kolegové fakt, že

domovat si, žít za přítomnosti citů. Kladení důrazu pouze na pocity, to je

frekvence mozkových vln je téměř stejná jak při bdění, tak při snění.

v podstatě zrevidované Descartesovo rčení „Myslím, tedy jsem" na „Cítím,

A je to frekvence velice podobná té, o které se ostatní badatelé

tedy jsem". A okruh vědomí se tím rozšiřuje na další živočichy, stejně jako na

jako Krieg a Koch domnívají, že synchronizuje neurony.

nás. Pocity jsou naším dávným dědictvím, o které se dělíme s mnoha další

K popsání této jakési kostry vědomí používá Linas metaforu bi

mi živočichy. A l e j e to pouze naše novější, introspektivní, analytické vědomí,

cyklu. Říká, že mozková kůra, kortex, je něco jako rám kola a síť

které nám umožnilo transformovat náš svět. M á m e více, než jeden model

neuronů je jako dráty, které ho pak spojují s pomyslným středem.

vědomí. Ten, který obvykle používáme, nazývám instrumentálním modelem

Tím je vývojově nejstarší část m o z k u , zvaná thalamus. M o z k o v á

vědomí, protože je určen pro manipulování prostředí, chová se k němu růz

kůra je spojena s vnějším světem prostřednictvím středu, jádra

nými způsoby. Toto naše já se vyvíjelo biologicky, abychom přežili. Muselo

v centru m o z k u , nazvaného thalamus. To je místo, kam dojde

změnit svět na takový, abychom k němu mohli přistupovat jako k objektu.

všechno, co vede do kůry vlastně ještě dřív, než se to dostane do

Muselo vyprodukovat separaci, abychom mohli získat jídlo a majetek.

kůry. A kůra s tímto místem komunikuje díky enormnímu počtu

Taxikář, který se pokouší dostat rychle na letiště, musí sledovat auta po

spojení. Takže tu máme jakousi sféru, která má ve svém centru já

pravici i po levici, ale zároveň se stará I o to, co se stane cestou zpátky, jest

dro. Kdybychom jí zploštili, dostali bychom něco jako kolo od bi

li sežene zákazníka a nebo ne a je v podstatě zaneprázdněn minulostí, pří

cyklu. Pokud tato část kůry něco vidí a tato část kůry něco slyší

tomností i budoucností. Plánováním, možným nebezpečím, objekty cestou,

a pokud tato část kůry něco cítí a to vše ve stejný čas, po
t o m thalamokortikální lalok dovolí všem těmto dílčím
podnětům, díky tomuto soustředění do jednoho mís

kolik peněz vydělá, kolik je hodin a všemi těmito úvahami, které pro
vázejí většinu našeho vědomí a většinu našich životů, protože on
se v podstatě vyrovnává se svým prostředím. Když někdo pře

ta, aby se staly jedinou funkční událostí. Pokud ve

mýšlí, medituje, odpočívá, pak jenom vstřebává prostředí,

vás všechny tyto řeči o sítích a o bicyklu vyvolávají

ocitá se ve zcela jiném prostoru. Na místo toho, aby se např.

pocit, že lidské tělo je tak trochu strojem, podívejte

zabýval minulostí a budoucností, je opravdu přítomen jen ve

se na tohle.
Matematik Alan Turing v roce 1951 vyvinul test
Položil si otázku. Kdybychom vyrobili stroj, který má
vědomí. Jak bychom to poznali? A jeho odpověď?
Mluvte s ním pomocí klávesnice. Pokud nerozpoznáte
jeho rozhovor od lidského, tvrdí Turing, pak nemáte žádný ra

svém bezprostředním okolí. Zdá se, jakoby minulost
a budoucnost někam zmizely. Je zde, právě teď a tohle prá
vě teď má jen svou vlastní přítomnost. M n o z í z nás určitě za
kusili stav vědomí, který přesahuje běžnou každodenní existenv i . Někteří z nás dosáhnou tohoto stavu pomocí meditace, hudby,
někteří díky lásce k přírodě. A pro někoho jsou tyto chvíle dveřmi

cionální podklad pro to, abyste ho vyřadili z klubu vědomí. A t a k

k náboženské zkušenosti, k víře. Tyto zkušenosti nás prostřednictvím histo

jsme tady jako porota, abychom z naší psané konverzace zjistili, zda

rie a kultury dovedly, ve snaze popsat daleký dosah lidské přirozenosti, až

mluvíme s počítačovým programem, nebo s opravdovým člověkem

k používání slov jako je duše a nesmrtelnost.

ve vedlejší místnosti. Dobrou zprávou pro ty, kteří nevěří počítačům

Nyní ovšem do našich vědeckých slovníků vstupují nová slova, jako je mysl,

je, že ani jeden z programů nás neoklamal, abychom si mysleli, že

neuron, subjektivní zkušenost a thalamus. Slova, která se mohou brzy stát

je to člověk. Špatnou zprávou ovšem je, že jsem odsoudil dva lidi,

součástí vědeckého vysvětlení záhady vědomí. Samozřejmě, že to, co se zdá

že jsou méně humánní, než je počítač. Což je chyba, která by se

jako nevysvětlitelná záhada, je vždy relativní v poměru toho, jak daleko jsme

určitě nestala, kdybych si s nimi šel sednout někam na skleničku.

dospěli ve vědě. Takže, když před objevením mikroskopu lidé náhle onemoc

Váš mozek je jako procesor informací. Samozřejmě je to tak, ale

něli chřipkou nebo spalničkami, zdálo se to jako neřešitelná záhada a jediné,

on sám si nikdy nemůže vychutnat sklenici vína, jeho barvu, chuť

co jste mohli říci, bylo, že je to posedlost dáblem nebo potrestání za hříchy.

a buket.

Ale nyní je nám to naprosto jasné. Existují bakterie, existují viry. Ty zaútočí

Ukázali jsme si, jak mohou neurony prezentovat kvality vína va

na tělo. Takže v historii vědeckého poznání bylo hodně problémů, o kterých

šemu mozku. Ale jakým způsobem tyto věci vlastně vnímáte? Jak

si lidé mysleli: to je neřešitelné, na tohle nemůžeme nikdy přijít. Ale vždyc

můžeme vysvětlit subjektivní zkušenosti barvy, plnosti a nepopsa-

ky se najde nějaký ten odhodlaný divný pavouk, který vám řekne: ne, mož

telnosti kvality věcí? Pravděpodobně byste mohli naprogramovat

ná že to půjde nebo podívejme se na to z jiného hlediska, třeba se na to musí

počítač informacemi, které reprezentují barvu, chuť a vůni vína, ale

jít jinou cestou. A pak za nějaký čas nalezne odpověď. A já se podobně dí

jak by si ho mohl vychutnat? Pravděpodobně byste mohli napro

vám na problém lidského vědomí.

gramovat i robota, aby se smál vašim vtipům, ale dokázal by oprav

Více než tři století vědci zdokonalují pohled, kterým se na sebe díváme.

du ocenit humor, když ty vaše vtipy uslyší? Jak by mohl? Nemá žád

Zatímco René Descartes rozděloval tělo a duši, byl jeho velký současník Galilei

ný smysl pro sebe sama. Žádné city, žádná subjektivní zkušenost,

postaven před svatou inkvizici. Jaký byl jeho zločin? Učení, že se Země otá

a právě ta může být tou největší záhadou vědomí.

čí kolem Slunce. Každá revoluční událost ve vědě, to je jako pohled do zrca

Přestože často přirovnáváme naše mozky k počítačům, nejsme

dla a uvidět v něm odraz nové skutečnosti. Čelíme stále novým a novým zá

jen pouhé přemýšlející stroje. Podle Nicka Humpreyho mohou být

hadám, jedné po druhé. A jedna po druhé nás postupně mění. Takže před

tím pravým klíčem k vědomí naše pocity. Já jsem si, stejně jako

stava o nás samých je odrazem toho, co o nás víme. Pánové N e w t o n , Dar

mnoho jiných lidí, dříve myslíval, že vědomí se týká hlavně myšlen

win a Einstein nám poskytli nové chápání vesmíru jako sil, které nás pojí do

kového procesu na vysoké úrovni. Že je to způsob, jakým
reagujeme na naši vlastní zkušenost nebo příběhy, kte
ré si říkáme v naší hlavě, protože slyšíme, jak mluví
me sami se sebou. Ale stále častěji jsem se přibli
žoval k názoru, že základ vědomí je mnohem pri

hromady. Jako příbuznost všeho živého. My dnes mapujeme úze
mí naší mysli a připravujeme se na pohled do dalšího zrcadla.
Tyto reflexe vědomí m o h o u vyvolat největší revoluci ze
všech. Revoluci, která nás postaví tváří v tvář nám samým.

Charles T. Tart je profesorem psychologie na Kalifornské universitě v Davisu. Je znám svými pokusy v oblasti psychologie a parapsychologie. Napsal
celou řadu knih, včetně dnes již klasické publikace Alternativní stavy vědomí. Tuto přednášku pronesl v rámci Mezinárodní transpersonální konference
v Praze v roce 1992. Vyšla téhož roku (spolu s přednáškami S. Grofa, D. Steindl-Rasta, R. Sheldrakea, Z. Neubauera, Karl Pribrama, Davida Bohma
a Jacka Kornfielda) v okamžitě vyprodaném sborníku „Na vlnách změn" v nakladatelství Radost.
Tohle je historická událost: konference transpersonálních psychologů ve východní

a aktivit. Když užívám slovo duchovní, mám na mysli osobní zkušenost.

Evropě. Když se člověk zamyslí, proč právě tady, zjistí, že právě proto: skutečně

Jak se s tím já a vy vypořádáváme.

prožíváme globální krizi s mnoha neskutečně vážnými problémy, které narůstaly

V určitém slova smyslu je transpersonální psychologie vědecká disci

po mnohá léta. Problémy zapříčiněné chtivostí, znečištěním životního prostředí,

plína, se studiemi o tom, co se dělo ve starých duchovních tradicích, se

nenávistí, přelidněním... Já se ale dnes soustředím na problém duchovní chudoby.

sběrem materiálu atd., ale není to jen suchá věda. Je to vědecká meto

Všem se nám nedostává duchovních hodnot a to nám znemožňuje přijít s efek

da, jak použít vědeckou metodu, abychom zjistili, o co v transpersonál

tivními návrhy řešení. Lze doufat, že např. transpersonální psychologie pomůže

ní psychologii skutečně jde. Máme zlozvyk, že cokoliv pojmenujeme,

vychovat „kvalitnější" lidi, kteří naleznou řešení různých konkrétních problémů.

čemukoliv dáme nálepku, pak už musí platit a musí být správné. Pod

„Jaký je nejlepší způsob vlády pro nenormální společnost? Demokracie? Socia

nálepkou „duchovní" se ale skrývají ohromné nánosy nesmyslů, potře

lismus? Komunismus? Monarchie?" Samozřejmě, odpověďje prostá: Nejlepší for

bujeme tedy zjistit a kriticky zhodnotit, co je efektivní a co ne. Něco, co

mou vlády v nenormální společnosti je normální vláda. Ve společnosti, kde je sko

před desítkami tisíc let mělo ohromnou duchovní sílu pro tehdejšího člo

ro každý blázen, je ten, kdo má „zdravý" rozum, nebo jinak, kdo má „duchovní

věka, může dnes znamenat pro současníka pramálo. Nebo ho dokonce

zkušenosťnebo cokoliv, co ho „vede", schopen žít a pracovat efektivněji.
Docela nedávno universita, kde jsem dvacet let učil, konečně vydala útlou kní

poškodit. Transpersonální psychologie jako věda nám tedy může po
moci oddělit zrno od plev. Není to náboženství, není to systém dogmat.

žečku „Jak učit", ve které se třeba píše, že je dobré oznámit stručně na začátku

Uslyšíte-li někoho tvrdit, že tohle jedině je pravda, protože to zjistila

žákům, o čem to vlastně bude. Zde tedy je moje osnova: Budu chvíli hovořit o tom,

transpersonální psychologie, nevěřte mu, je to prostě jen dogmatik. Při

co to je transpersonální psychologie, o kvalitě vědecky a materiálně orientované

nejmenším je všechno ještě příliš v plenkách, abychom mohli uvažovat

společnosti, vytvářející mnohé problémy a pak vám poskytnu něco intelektuálních

o nějakých pravdách. A nakonec, transpersonální psychologie není stu

důkazů a rad, abyste případně dokázali být kvalitními vědci, ale zároveň duchovní

die, ale aplikace. Člověk se učí, jak dosáhnout duchovního zážitku, jak

mi lidmi. Nakonec přidám něco praktických rad, jak čelit osobním konfliktům pří

to naučit jiné. Je to věc zkušeností, ne jen pouhých slov.

padných střetů vědce s duchovním světem. Uvedu mnohé negativní přístupy, vy
plývající z vědeckého přístupu k realitě, existují ovšem I mnohé pozitivní.

Mohli bychom parafrázovat zenový koan a zeptat se: Může být vel
ký vědec velkým světcem nebo mystikem? Tohle spojení se nám zdá ab

Zkusme tedy definovat transpersonální psychologii. Jde o zkušenosti, které pře

surdní, ale myslím si, že to až tak absurdní není. Na téma vědy

sahují naše běžné chápání „já". Běžně a v tom, co nazýváme běžným a normálním

a duchovnosti jsem hovořil s mnohými lidmi a zjistil jsem, že vůdčí osob

stavem, máme všichni pocit, že jsme to, co je uvnitř toho pytle z kůže, těla, a že

ností na obou stranách, lidé z oblasti vědy a lidé z oblasti duchovna, mezi

máme jen nepřímé možnosti komunikace s vnějším světem. Že jsme v tomto smyslu

sebou rádi hovoří a rádi se jedni od druhých učí. Lidé z druhé a třetí ligy,

omezeni. Omezeni svými osobnostmi, subjektivní psychologií a biologií. Transper

pro něž je psychologie nebo náboženství sebeobranným mechanismem,

sonální zkušenosti nás vedou za a mimo identifikaci se sebou samým.

pak vytvářejí nikoliv problém mezi vědou a duchovnosti, ale mezi vědec

Jistě, je zde řada situací, které nás vedou mimo tělesnou identifikaci i v běžném

kostí (scientísmem) a duchovnem. Věda sama o sobě je způsob, jak pro

životě: politické aktivity, styk s přáteli atd., ale to nejsou zkušenosti, o které nám teď

hloubit nějaké vědění, nějakou znalost. Vědeckost (scientismus) je to, co

půjde. Nám jde o zdroje zkušenosti, které potvrzují, že jsme součástí živoucího in

se stane, když se věda ožení s filosofií materialismu a zkostnatí. Stane se

teligentního vesmíru, mnohem většího a hlubšího, než je naše osobnost.

znínejhoršídruh náboženského fundamentalismu. Každý-ismus nazna

Bratr Steindl-Rast citoval Yeatsovu báseň o podobném zážitku (... fu náhlé vy

čuje, že víra lidí zkostnatí — a pak jsou tu ti, kteří vědí, a ti ostatní, tedy

buchlo mi tělo a dvacet minut, možná víc, se tak velikých štěstím chvělo, že jsem

nepřátelé. Lidé pak již nejsou psychologicky otevření a nedokáží se pak

byl požehnán a žehnat se michtělo.), a já bych rád zdůraznil verš „byl jsem požeh

ničemu naučit. Problém tedy tkví ve vztahu scientismu (vědeckosti)

nán a žehnat se mi chtělo". To jsou ty náhlé zkušenosti, které vybuchují a poskytují

a duchovnosti. Proč ten problém vůbec existuje?

úžasnou zkušenost existence něčeho mnohem většího než je jedinec. A ten to

Každý z nás je členem nebo členkou nějakého toho -ismu. Rigidní,

také, v tom nejhlubším slova smyslu, ví. Transpersonální zkušenost není jen nějaká

zkostnatělé styly myšlení se vyskytují ve všech oblastech života. Většina

momentální zkušenost — jde tu o dlouhodobé změny stylu života. Mám rád ter

mých prací byla věnována studiu stavů změněného vědomí. Studoval

mín „transpersonální". Nemluvíme zde totiž o něčem náboženském, protože ná

jsem hypnózu, snění, vize, drogové zážitky. Čím víc jsem se zabýval tě

boženství je spojeno í se sociálním systémem, který pak předepisuje, co si máte

mito neobvyklými stavy vědomí, tím víc jsem sí uvědomoval, že nevíme

obléci a který se vyvinul do kontrolního společenského mechanismu a tradic a staví

nic ani o těch obvyklých stavech vědomí. A tak se v poslední době zabý

lidi proti lidem.
Duchovní zkušenosti se dnes častěji vyskytují mimo náboženství.
Příliš mnohá náboženství zapomněla, co to jsou transpersonální zku
šeností. Používám rád oba termíny, transpersonální i duchovní.
Když říkám transpersonální, mám na myslí nové oblasti studií

vám „obyčejnými"stavy vědomí, které nás provází našimi dny,
a zvláště problémem, jak tyhle stavy vědomí vznikají. Jak se
formují.
Možná by se zde dal použít technický termín „kultu
ralizace". Každý z nás se narodil v určité kultuře. Lidé,

kteří nás obklopovali, kteří nás učili, věřili v jisté věci. Pro lidí z určitých kultur

samozřejmě jiné, než „kulturalizace", protože v tom případě vás nepožádají,

je fakt, že my nedokážeme vejít do stavu transu, domluvit se s přátelskými

abyste zkusili na pár dnů něčemu věřit a pak se můžete vrátit ke svým vlast

duchy a přinést si z jejích světa léčivou písničku, důkazem naší bezmoci. My si

ním hodnotám. Teď to budete mít lehčí, obvykle žádám lidi, aby si stoupli,

zase myslíme, že oni jsou podivní. Kultura nás tvaruje. Před započetím proce

dali ruku na srdce, téměř jako by přísahali. V co tedy máte věřit?

su formování určitou kulturou jsme byli čistí, neposkvrnění. Peter Russel prá

Čtěte se mnou, a o důsledcích můžete uvažovat poté.

vě vydal knihu Bílá díra v čase, kde píše o dětech. Píše, že jedna z nejvšeobecnějších charakteristik dětí je jejich čistota. Který rodič nevidí své dítě jako zá

VYZNÁNÍ Z Á P A D U (CVIČENÍ VÍRY)

zrak dokonalé neposkvrněnosti, vzešlý skrz něho? Jako ztělesnění nevinnos
ti, kterou dospělí ztratili? Tahle nevinnost se zdá být něco, co je nám všem

VĚŘÍM v materiální vesmír jako jedinou a konečnou skutečnost, ve ves

vrozeno. Tu se neučíme od svých rodičů. Naopak, často se v tomhle rodiče

mír, kontrolovaný fyzikálními zákony a náhodami.

učí od svých dětí. Kultura nám říká ano, ne, tohle ano, tohle ne a tvaruje
a formuje nás. Gurdjieff hovořil o vnucené osobnosti: to, jací jsme, to vědomí

Jsem si JIST, že stvořitel neexistuje a vesmír nemá smysl nebo logický
směr vývoje.

„já", nám bylo vnuceno. Když tedy hovořím o obvyklém stavu vědomí, mám

TRVÁM na tom, že všechny ideje Boha nebo bohů, osvícených bytostí,

na mysli tohle vědomí konsensu: máme svou kulturu a její historii ve svých

proroků nebo spasitelů či jiných nehmotných bytostí či sil jsou iluze

hlavách a podle jejích vzorů nám pak funguje mysl. Dává nám to sílu, ale

a pověry. Život a vědomí jsou produkty fyzikálních procesů a vznikly ná

také neurózy. Jinak řečeno, neprobudili jsme se ještě, chodíme světem jako

hodnou interakcí fyzikálních sil. Stejně jako veškerý jiný, i můj život a mé

by ve snu, omámení. V pravém snu v noci jen sníme, nekonáme, zatímco

vědomí nemá objektivní smysl, směr a osud.

přes den sníme, ale zároveň podepisujeme šeky, potkáváme se s lidmi, sjed
náváme smlouvy atd.
A není to jen mechanická rutina běžných stavů vědomí, co nás destruuje:
jsme řízeni nejistotami, které dřímají pod povrchem. M n o z í z nás nejsou
se sebou spokojeni. Je zde strach ze smrtí atd., je zde ale také
do jisté míry vědomí duchovního nedostatku: podvědomě
tušíme, že nejsme takoví, jací bychom mohli být a že ži
vot není to, co žijeme. Pak ale ve snaze ochránit se brá

VĚŘÍM, že všechna hodnocení, měřítka a morality, ať už moje vlastní
nebo jiných lidí, jsou čistě subjektivní důsledky biologických, osobních a ná
hodných příčin. Svobodná vůle je iluze. Proto jsou mé hodnoty založeny
na tom, co je pro mne dobré; co mi způsobuje bolest je špatné. Ti, kdo mi
pomáhají, jsou mí přátelé, ti, kdo mi škodí nebo mi brání, abych si uží
val, jsou mí nepřátelé. Racionalita vyžaduje, abych pomocí přátel
maximalizoval svá potěšení a vyhýbáním se nepřátelům minima
lizoval své bolesti.

níme ještě sveřepěji své systémy hodnost a své -ismy.

Jsem si JIST, že církev nemá jiný účel než sociální a že něco

Tohle platí zvláště v zemích hmotně bohatých, kde

jako hřích a odpuštění neexistuje, přestože nějaké sociální ná

množství věcí nenahrazuje duchovní potřeby.
Jak by měla fungovat věda? Základní věda je plna
čistých úmyslů a otázek, jako např.: z čeho se skládá
svět? Proč se věcí dějí? Základní věda je také skromná, pro

sledky to mít může. Čisté svědomí je pro mne to, když dosta
nu, co chci, aniž bych byl chycen a potrestán.
TVRDÍM, že smrt těla je také smrt mysli a že doufat v nějaký
další život poté je nesmysl.

tože když všechno víte, nejste zvědaví. Začíná to tedy zvěda
vostí a skromností. Pak následuje cyklická práce, něco co stále opa

Zní to povědomě? Je to samozřejmě parodie, která nezobrazuje mé sku

kujete, ve čtyřech základních krocích: snažíte se zjistit pozorováním, o co vlast

tečné názory, je však depresivní. Vězte, že nechci být vůdcem nové sekty.

ně jde. Pak, protože nejsme spokojení s pouhým pozorováním, začneme

Takhle přímo to nikdy nikde nestálo, ale je to vlastně to, co nám takzvaná

o věcech přemýšlet, teoretizovat. Ukazuje se ale, že jsme příliš chytří. Doká

věda předkládá, abychom tomu věřili. Tak, honem tomu teď přestaňte věřit,

žeme si vymyslet dokonalé teorie, které ovšem se skutečností nemají mnoho

ano? Vraťte se k čemukoli, čemu jste věřili před pár minutami. Když s tím

společného. Jakmile začneme myslet, cítíme se tak chytří, že k tomu začne

pracujeme na seminářích, a většina těch, kteří přicházejí, o sobě tvrdí, že jsou

me být emočně připoutáni. Věda zde má další pravidlo, které říká: musíš věc

duchovní lidé, všichni jsou šokování zjištěním, kolík z toho je v nás hluboce za

pozorovat, pochopit, vymyslet teorii a pak předpovědět nové věci a pak vy

kořeněno. Proces kulturalizace neskončil v pubertě, ten pokračuje neustále.

myslet experiment a předpověď ověřit. Nefunguje-lí to, je to špatné.

Přejděme k parapsychologií, která dokazuje, že existují jisté psychické jevy,

Například gravitační teorie. Někdy tomu říkáme dokonce gravitační zákon,

o které se transpersonální psychologie může opřít. Můžete si říct, že budete

protože to tam hezky funguje. Teorie gravitace říká, že tohle pero, ačkoliv

duchovnější, protože se vám materialistické názory nelíbí. Nemyslím si, že by

nikdy předtím nebylo v Praze, spadne, když ho upustím. Takže teď to otestu

to ale stačilo. Myslím, že je třeba vědět, že existuje něco jako parapsycholo

jeme, ano? Už se těším, až jednou bude podobný test neúspěšný. Nuže, teo

gie, která užívá nejlepších vědeckých metod, aby prokázala, že mysl se někdy

rie gravitace opět umožnila pravdivou předpověď. A co to dokazuje? Čemu

může přímo dotknout jíně mysli, že může ovlivnit svět hmoty, získat informa

to pomohlo?

ce, dokonce i z budoucnosti, a jiné jevy. Tohle samozřejmě není uznáváno

Čtvrtým a posledním krokem vědy je zjištění, že každý z nás je svým způ

oficiálním proudem vědy.

sobem předpojatý. Vidíme věci jinak než jiní, myslíme jinak než ostatní, po

Zkusme to obrátit a zeptat se samí sebe, jestli chápeme, co je to transper

mocí vědy tedy sdílíme své vize, názory a ideje s jinými. Protože ti druzí jsou

sonální životní postoj. Začít bychom měli, tak jako u vědeckého přístupu,

jinak předpojatí, vidí věci z jiné perspektivy a tak nám nabízejí jiný úhel pohle

skromností. Myslíme-li si, že jíž všechno známe, nic dalšího se nenaučíme.

du, mohou nás upozornit na chybu, které bychom si jinak nevšimli.

Také zvědavost je velice užitečná vlastnost. Člověk se snaží částečně proto,

Tak to jde pořád dokola: začnete s hrubým pozorováním, postupně je vy

že není spokojen s tím, v čem a jak žije, ale další částí jeho osobnosti a snahy

lepšujete, vaše pochopení problému se prohloubí na základě rafinovanějších

je prostě to, že je zvědavý. Rádi bychom věcem přišli na kloub. Hledáme něja

teorií a tak to jde stále dokola. Z dlouhodobého hlediska, a někdy to může

ký hlubší smysl všeho.

trvat hodně dlouho, tato cesta hledání pravdy funguje. Realita je konečným

Jak jsem řekl dříve, pro vědu jsou typické čtyři základní kroky, které se ne

arbitrem pravdy. Bez ohledu na to, co si myslíte, jak jste chytří, stejně se mu

ustále opakují. Transpersonální přístup jich má pět. Jako u vědy, začíná to

síte podívat, jak to funguje v realitě. V dlouhém časovém úseku věda odhalu

pozorováním. Zkuste to, zažijte, dělejte'cokoliv, co se dá a postupně se snaž

je pravdu. Jenže vědci jsou jen lidé se svými problémy, kariérami, tendencemi

te své pozorování prohloubit, zcitlivět. Například meditace, která je u většiny

publikovat co se od nich čeká, nebo za co budou odměněni. Lidé, kteří mají

duchovních aktivit považována za základní způsob praktické duchovnostl,

tendenci nevšímat si věcí, kterým se věda posmívá. Pokud se z vědy dělá

a mnohdy jediný, protože naše každodenní mysl je příliš hlučná, takže neslyší

„věda", vznikne z toho filosofie materialismu zasnoubená se současnými vě

me, co se skutečně děje, může být postupně stále účinnější. Jako u vědy, dří

deckými poznatky.

ve nebo později začnete teoretizovat. Nespokojíte se s pouhými zážitky, za

Když chci někdy při seminářích poukázat na to, jak moc jsme všichni ovliv

čnete o nich logicky uvažovat, ale musíme si uvědomit, že existuje možná víc

něni scientismem, děláme tzv. experiment víry. Požádám účastníky, aby věřili

druhů logiky: přinejmenším logika mysli, ale také logika srdce. Teoretizování,

něčemu, co jim řeknu, deset minut a pozorovali, co dělají jejich emoce. Je to

zážitky i pozorování ale mohou být velmi emotivní a to je trochu problém.

V začátcích výzkumu všichni psychologové chtěli LSD používat pro své

meditaci, která dokáže zklidnit a stabilizovat mysl a pomocí např. vipassany

pacienty, ale zároveň ho chtěli vyzkoušet sami na sobě. Ale veřejné mínění

člověk dokáže spatřit, co se děje uvnitř. Někteří z vás možná meditují snad

bylo jíž tehdy velmi rozporuplné: jedna „škola" tvrdila, že kdokoliv vezme

no. Já jsem to dělal celé roky úplně špatně, protože jsem se snažil dělat to

LSD, poškodí si nenapravitelně mozek, druhá „škola" tvrdila, že pokud člo

předpisově. Vřele doporučuji žít s větší či hlubší pozorností ke všemu, co člo

věk nevezme LSD, nemá nejmenší ponětí, o čem to je a výzkum bude směš

věk dělá. Důležité je co se skutečně děje, co si o tom myslíme, je vedlejší.

ně povrchní. A tak si vymysleli, že utvoří týmy, v nichž někteří výzkumníci bu

To byla některá doporučení, jak být chytrý a moudrý, a teď některá do

dou mít osobní zkušenost intoxikace LSD a druzí ji mít nebudou a porovná

poručení, jak být zároveň vědecký I transpersonální. Je to prostě tak, a je to

ním zážitků a zjištění snad dojdou nějakého výsledku. Hodili si mincí, aby ur

výsledek mnohasetletého vývoje, že člověk se prostě nevyhne spoustě kon

čili, kdo si LSD vezme (osobně stále ještě nevím, kdo tenkrát vyhrál a kdo

fliktů na své cestě vědce za duchovností. Nedá se to vyřešit přes noc. Všich

prohrál). Ten, kdo LSD vzal, byl během experimentu v malé místnosti mimo

ni s tím máme potíže.

laboratoř a měl transpersonální zážitek: malý nápis na stěně mu zesumari-

A za další, svěřte se se svými pochybnostmi a problémy přátelům. Budou

zoval veškerou lidskou moudrost a zkušenost a on byl extaticky šťastný: vě

lidé, kteří vám rovnou řeknou, že jste se zbláznili, toho si ale nevšímejte.

děl, že konečně viděl Pravdu. Ten nápis zněl — po použití zablikej.

Svěřte se přátelům. A nakonec, požádejte o pomoc. Požádejte přátele

Protože jsem byl také subjektem podobného výzkumu, chápu, že to

o radu, co dělat, když si myslíte, že jste se, během meditace, zbláznili. Zjistí

všechno mohl vidět a viděl, ale věřím, že kromě té jeho existují další a jiné

te, že nejen profesionálové, psychologové či psychiatři, ale i obyčejní lidé,

pravdy, které činí život plnějším. Takto získané pravdy, zvláště v oblasti

přátelé na podobné duchovní cestě, vám mohou pomoci.

transpersonální psychologie, jsou tak silné a hlubinně prožité, že vypadají

A to vede k pátému kroku. Jeden přítel na to má zajímavou radu: Pracuj,

jako pravdy, ale proto, že vypadají jako pravda, ještě pravdou být nemusí. Je

jakoby všechno záleželo na tom, jestli pracuješ. Modli se, jakoby všechno zá

třeba, jako ve vědě, následně otestovat zjištění. Funguje to skutečně?

leželo na modlení. Je prostě třeba pracovat, zkoumat, testovat tak, jakoby

Jako ve vědě, je třeba podělit se o svá zjištění s kolegy, aby člověk nebyl

člověk nikdy nezískal nic jinak, než prací na sobě samém. Zároveň je třeba

uzamknut ve svých subjektivních zdech zážitků. A jako ve vědě, je třeba ex

se „modlit", jakoby jediný způsob, jak se vůbec člověk něco doví

perimentovat znovu a znovu, aby člověk dokázal odstranit vše, co ho dis
kriminuje a zjistil, co to je duchovní život a zážitek. Stejně jako vědci,
I duchovní hledači jsou jen lidé a mají tendenci nevšímat si určitých
věcí nebo se jim přímo vyhýbat. Nebo získat na určité situace sou

a pochopí sám o sobě, byla „milost" a požehnání něčeho větši
no, nějakých vyšších forem energií nebo jakkoliv to nazve
te. Možná to z perspektivy běžného vědomí zní paradox
ně, ale není tomu tak. To je specifický, pátý krok

hlas, souhlas gurua, církve. Musíme tedy pracovat na tom, aby

transpersonálního chápání světa: existuje něco vyšší

chom dokázali být otevření a schopní zkoumat ono transperso

ho, co nám na téhle cestě pomáhá.
Zkuste si přečíst a prodiskutovat s přáteli, jen tak,

nální. Existuje již ale dost důkazů o tom, že člověk může být vě
dec a zároveň duchovní bytost.
Dovolte mi dva příklady, jak nás věda v osobním vývoji omezuje.
První se jmenuje pochybnost. Možná by se tomu dalo říkat povšech
ná pochybnost. Rozlišme ji od intelektuální pochybnosti. Pochybovat

experimentálně, transpersonální verzi onoho „vědec
kého" myšlenkového experimentu, který jsme dělali
před chvílí. Zkuste tomu, co čtete, chvíli věřit, a pozorujte
_>,/é emoce.

o tom, co dělám, zkoušet alternativy, je velmi inteligentní, samozřejmě. Ale
my jsme byli podvědomě indoktrinováni a tak o jistých věcech pochybujeme

VYZNÁNÍ TRANSPERSONALISTY

jaksi automaticky. Zažijeme nějakou duchovní zkušenost, ale říkáme si, že to
musí být nějaká bláznivina. Chytrý člověk samozřejmě pochybuje i o svých

VĚŘÍM, že vesmír stejně jako hmota je záležitost duchovní, kontrolována

pochybnostech. Když se přistihnete, že automaticky o něčem pochybujete,

jak fyzikálními, tak duchovními zákony.

měli byste se pokusit zjistit, proč pochybujete automaticky.
Jednou jsem se účastnil semináře Michaela Harnera o základních šamanských technikách a poslouchal jsem bubnování během Cesty dolů za hledá

Jsem si JIST, že lidské bytosti jsou součástí Řádu života. Že se můžeme
vyvíjet k vyšším úrovním tohoto Řádu, a že hledání a sledování této cesty
je nejvyšším smyslem lidského života.

ním svého duchovního rádce. Má pochybovači mysl pracovala na plné ob

VĚŘÍM, že soudy, hodnocení a morálka, jakkoliv subjektivní, jsou zalo

rátky. To ses musel zbláznit, nebo co, říkala ml, tohle je všechno pravděpo

ženy na tušení vyšších možností. Osobní hodnoty a morálka jsou založe

dobně patologická představivost atd. Vymyslel jsem si tedy na svou pochyb

ny na pochopení a oddanosti neustále vyšších možností mých i mých bliž

nost taktiku a řekl jsem jí: koukni, má pochybovači mysli, vím, jak jsi chytrá

ních. Ti, kdo mi pomáhají pochopit a rozvíjet se, jsou mí přátelé a učitelé.

a dokážeš intelektuálně všechno tohle rozcupovat na kousky, co kdyby sis

Ti, kteří mi překáží, potřebují mou pomoc. Protože všichni jsme Jedno,

ale teď odpočala a rozcupovala všechen ten šamanismus na kousky až

zvláště v duchovním slova smyslu, měli bychom maximalizovat Lásku

v pondělí. Teď přes víkend si dej šlofíka. Dovol mi trochu té srandy.

a minimalizovat to, čím životu škodíme.

Dalším charakteristickým rysem nás všech je to, čemu říkám intelektuální

VĚŘÍM, že církev nebo jiné duchovně orientované aktivity mi mohou

opilost. Já jsem Intelektuálně opilec. Snažím se z toho dostat, ale napořád

pomoci na duchovní cestě. Věřím, že existují akce, které jsou objektivně

se mi to ještě nepodařilo. Jako každé dítě, naučil jsem se myslet a tak se

špatné a kterých bych se měl vystříhat: tím, že škodím jiným, škodím sobě.

nebát jistých situací a věcí, a pak jsem zjistil, že když budu chytře myslet,
budu se i dobře cítit. Naučil jsem se chytře myslet a tak jsem se izoloval od

Měřím, že vesmír má své morální a duchovní zákony, nejen ty fyzikál
ní, a že každý čin přináší důsledky.

toho, co mne trápilo. Byl jsem velmi šťastný, ale také velmi „mělký", povrch

Věřím, že smrt těla nemusí znamenat smrt mysli. Realita duchovních

ní. Nebyl jsem v přímém styku s tím, co se dělo kolem mne, protože by mi

úrovní existence nezávislé na fyzickém těle naznačuje, že individuální ži

to přineslo spoustu problémů. Byl jsem šťastný, ale nevěděl jsem, co se sku

vot je větší než pouhý život fyzický.

tečně děje. Mé děti mí to občas i dnes připomínají: Tatí, ty nevíš, co je sku
tečný život.
Většina z nás neustále zaměstnává své hlavy mnoha chytrými způsoby,

Zaplavil jsem vás množstvím slov, ale pamatujte, že jsem intelektuální opilec

aby se tak vyhnula dotyku s realitou a dotyku se svou duchovní podstatou:

a mám rád slova a mnozí z vás jsou také intelektuální opilci a mají rádi slova.

jsme intelektuálně a emočně „v náladě", opilí. Některé transpersonální zážit

Jenže slova neobsahují duchovní zkušenost. Mohou naznačit směr. Jsou

ky jsou tak hluboké a silné, že vás o něčem skutečně přesvědčí. Zážitek blíz

tací, kteří koukají na prst a nedojde jim, že jím něco ukazujete. Ale my ostat

ké smrtí, NDE, je typickým příkladem. Dostanete-ll se k okamžiku smrti,

ní z toho můžeme získat.

máte 50% možnost ochutnat fantastické mystické zážitky. Ale osobně tuhle
cestu (NDE) nedoporučuji.
Je třeba vystřízlivět. Je třeba se naučit být prostě zde a tady, přítomni
okamžik po okamžiku realitě tak, jak se odehrává. Proto vřele doporučuji

Doufám tedy, že má slova ve vás něco probudila a povzbudila, naznačila
směr, takže všichni přispějeme k tomu, aby se transpersonální psychologie
stala oblastí, ve které se duchovní kvality člověka prohloubí a pomohou vyře
šit jak globální krizi, tak i vaše osobní potíže na duchovní cestě.

José Argúelles je původně profesor historie umění, ale dnes žije kočovným způsobem života.
Se svou ženou žijí bez kreditních karet bez bankovního účtu, bez řidičského průkazu.
Jeho knihy (MAYAN FACTOR, EARTH ASCENDING, MANDALA) jsou plny složitých výpočtů, nákresů a důkazů,
že ztráta smyslu pro krásu a harmonii je velkým civilizačním handicapem.
Jak a proč jste se začal zajímat o mayský kalendář?

Argúelles: To záleží na tom, co hledáte. Ještě dnes žijí původní Mayové, kteří se

Arguelles: Zajímalo mne to od dětství. Narodil jsem se, a prvních pět

tímto kalendářem řídí a kteří vědí, že tento cyklus skončí v den zimního slunovratu

let života, než jsme se přestěhovali do USA, jsem žil v Mexiku. Když mi

roku 2012. Pro mnohé antropology je existence původních Mayů jakousi anomá

bylo čtrnáct, otec mne vzal do Mexika, prohlédnout si pyramidy poblíž

lií, a mayské výpočty a jejich kalendář jen předmětem klasické archeologie, bez

México city. Když jsem se vyšplhal na vrchol Pyramidy slunce, zažil jsem

jakýchkoli dopadů na náš současný život. Pak existuje to, o čem píší a přednáším

mystickou zkušenost: bylo to jakési propojení k něčemu, co tam bylo.

já. Podezírám většinu archeologů, že si nikdy to, co jsme s kolegy zvláště během

To mne také později přivedlo k hlubšímu zájmu o toto a podobná mís

posledních deseti letech publikovali, nepřečetli.

ta — kdo je postavil, jakou geometrii a jaké kosmické principy použil?

Hlavní chyba se stala, když byla zničena mayská civilizace a jejich vědění. Mayská

Bylo to tak jiné. Pracoval jsem později v knihovně a narazil jsem na kni

matematika byla ve skutečnosti matematikou čtvrtého rozměru. Jen jeden vědec

hy o mayském kalendáři a od té doby studují vše, co o tom kde mohu

se tím zabýval. Vladimír Vernadský, ruský autor koncepce biosféry, který zemřel

sehnat. Vystudoval jsem dějiny umění jen proto, že mi nikde jinde ne

v roce 1945. Svou knihu, ve které nezávisle na De Chardínovi vyslovil myšlenku

mohli umožnit získat doktorát z mayského kalendáře...

noosféry, publikoval v roce 1926, ale protože žil v Sovětském svazu, téměř ni

Tak to začalo, a potom jsem to všechno začal kombinovat např.

kdo o ní nevěděl. Vernadský jasně deklaroval, že naše veškerá měření

s buddhistickou meditací. Má kniha Earth ascending, která vyšla v roce

vycházejí z měření prostoru, ale nemají nic společného s měře

1984, například obsahuje mé tehdejší znalosti mayského kalendáře, ale

ním času. Psal, že jsme ještě nepochopili matematiku času.

také matematiky spojené s problémy DNA a čínské knihy proměn I-Ťing.
Jaký je rozdíl mezi mayským kalendářem a gregoriánským kalen
dářem, který používáme? Proč je to tak důležité?

Chcete změnit náš kalendář?
Argúelles: Kdybychom zavedli biologický kalen
dář, totožný s 28denním cyklem, brzy bychom

Arguelles: Dalo by se očekávat, že něco jako kalendář by mělo být

zjistili, že například nepotřebujeme hodinky. Ha-

pravidelné. Gregorlánský kalendář není pravidelný — délky měsíců se

run al Rašíd, velký kálif z Bagdádu, si dal vyro

různí. To je příčinou mnoha dalších z toho vyplývajících chyb. Například

bit hodinky svými magiky jako hračku. Hodin

září, september, což znamená sedmý měsíc, je v gregoriánském kalen

ky se pak dostaly k mnichům, kteří je přivezli

dáři měsícem devátým. Jinak řečeno, zatímco prostor vnímáme jako

do Evropy, a okolo roku 1500 se metoda to

něco fyzikálního, čas vnímáme jako výplod mysli. Použíjeme-li na stano

hoto měření času, založená na dvouroz

vení míry času pokřivenou mysl, jaký výsledek dostaneme? Mayský tři-

měrném rozdělení kruhu na dvanáct částí,

náctíměsíční kalendář je — jako jejich jiné kalendáře — velmi pravidelný.

zdokonalila a začala všeobecně používat.

Je vaše verze kalendáře přesně tím, co Mayové tehdy používali?

Stala se pak í základem hodinek a dvanácti

Arguelles: Mayové používali asi třináct různých kalendářů, ale všech
ny pracovaly se standartní jednotkou o 260tí částech, nazvanou tzok
kin, což znamená posvátný kalendář. Základem je jakási matrice 13><20,
nazývaná „mayský faktor". I dnešní potomci Mayů užívají klasický 260ti
denní kalendář. Od tohoto posvátného kalendáře se pak vyvinula časo
vá frekvence poměru 1 3 : 2 0 , protože

1 3 x 2 0 = 2 6 0 .

Třínáctiměsíční

mayský kalendář, v němž měl každý měsíc 28 dnů, je tedy jen jedním ze
sedmnácti kalendářů, které Mayové používali.
A jeho hlavní výhodou je to, že každý měsíc se shoduje s lunárními
a slunečními cykly?
Arguelles: Ano. Přesně tak. Je snadné ho pak čtyřikrát rozdělit na
třináct týdnů. Všechno se dalo standartizovat.
Chápu, kde se vzala číslovka třináct, protože to je počet lunárních
cyklů v roce. Kde se ale vzala dvacítka?
Arguelles: Biologicky vzato, máme dvacet prstů na rukou a nohou.

měsíčního kalendáře.
Asi nejznámější aplikací mayského kalen
dáře byla v roce 1 9 8 7 akce HARMONIC C O N 
VERGENCE. Jak se na tu událost díváte dnes?
Argúelles: Myslím, že to byl počátek něčeho
velkého. Podle mne to bylo naplnění jistého pro
roctví, označovaného jako proroctví „třinácti nebí
a devíti pekel", které se mělo odehrávat mezi roky 843
a 1987. Proroctví tvrdilo, že pokud se podaří shromáždit
144 000 lidí, kteří si toho budou vědomí, spustí se proces ve
doucí k jakémusi probuzení v roce 2012, což je konec jiného cyklu.
Neznamená to tedy konec světa, je to jen ukončení jistého cyklu. A ačkoliv
si většina lidí nebyla přesně vědoma, o co jde, zúčastnili se. Snad z jakéhosi instink
tu, věděli, že jde o to být spolu. Někteří říkali, to je počátek Nového věku, ale o to
přece nešlo. Možná to byl počátek komerčního využití hnutí New Age, a každému
je přece jasné, že o tohle nešlo v žádném případě. Proroctví spojené s dnem Har

Mayové tak spíše počítali s metrickým dělením biologickým, než abs

monic Convergence naznačovalo, že tohle může být začátek cesty, vedoucí k míru

traktním. Jde tu také o zacházení s pojmem čtvrtá dimenze, protože

— a možná že se něco skutečně stalo, jak přemítaly úvodníky mnoha novin, proto

čas je čtvrtou dimenzí. Dvacet je také označení dvacetidenního cyklu.

že za několik let přece skončila studená válka. Dokonce i CBS, když v roce 1990

Jinak řečeno, pokud se člověk řídí mayským kalendářem, funguje ve sho

navštívil Gorbačov San Francisko, promítla záběry z meditací v rámci Harmonic Con

dě s množstvím biologickým rytmů. Je zde ale i více rovin, právě co se

vergence. Jakmile pak skončila studená válka, skončil i komunismus...

týče matematiky čtvrtého rozměru.
Jiní autoři ale tvrdí, že v mayském kalendáři nenašli to, co jste tam
nalezl vy. Jak byste jim odpověděl?

Lloydine Argúelles: A zvítězil dolar!
Argúelles:...ano, zvítězil dolar. Také proto věříme, že nastal čas, abychom se
vrátili k přirozeným přírodním a biologickým cyklům a obnovili mír i co se týče vzta-

José Arguelles a jeho žena Lloydine se dostali do povědomí milionů lidí na světě v roce 1987, kdy měl nastat čas k tomu, aby se lidstvo dostalo
ze jha materialismu. Jinak řečeno, pokud, podle Argiiellesových složitých výpočtů, dostatečně velký počet lidí (nejméně 144 000) na tuto ideu uslyší,
pomůže to lidstvu na konci mayského cyklu v roce 2012 překonat krizi humanity a nastoupit novou éru.
HARMONIC CONVERGENCE, jak se tato akce jmenovala, se nakonec uskutečnila, a podle Josého se jí účastnily miliony lidí.
hů k přírodě. Jinak řečeno, nedokážeme-ií to, nastolíme na Zemi peklo. Právě pro

kalendář až v roce 1873. Zjistili jsme, že spousta Japonců dobře chápe

to jsem v roce 1993 publikoval proroctví Pacala Votana, zvolání Telektonona. Hrob

kulturní, sociální a intelektuální důsledky nesprávného kalendáře.

Pacala Votana byl objeven díky tomu, že archeologové našli rouru, vedoucí z vr
cholu kostela až ke hrobu, nazývanou telektonon, „roura hovořící duchy země".
Samo proroctví říká: „Chcete-íi obnovit cykly přírody, musíte se vrátit k pravému
kalendáři." Tím pravým kalendářem je třináctiměsíční kalendář.
Naše role v celém tom procesu tedy byla ukončena tím, že jsme předložili pro
středek nápravy všech věcí—obnovu kalendáře. V tomto smyslu byla akce Harmo
nic Convergence velmi úspěšná, protože jsme díky ní objevili způsob, jak pomoci
lidstvu navrátit se k harmonii. Před deseti lety jsme to nevěděli, nyní to víme. Je to
tedy velmi důležité. Jinak řečeno, každý malý kousek lidskosti každý den nás po
souvá zpět do oněch přírodních cyklů — k uvědomění zodpovědnosti zabránit
devastaci biosféry.

Ví se, že takový Benjamin Creme předpovídá příchod Mařtreji, Uči
tele světa. A také Terence McKenna, ač z jiných důvodů než vy,
zdůrazňuje důležitost data 2012. Jak se na jejich práce díváte?
Argúelles: Znám prácí Crema a Terence znám osobně. V roce 1980
jsme v Ojai dlouze diskutovali právě termín roku 2012. My sami se ale
nepovažujeme za součást hnutí New Age, spíše jsme jacísi poslové nové
doby, zvěstovatelé nové vědy galaktické kultury. Protože se blíží konec
tisíciletí, lidé nás s těmito a mnoha dalšími mesiášskými směry a názory
spojují.
Lloydine: Velmi pragmatickým aspektem naší práce je např. snaha
o zavedení domácího vyučování a obnovu přirozených vztahů v rodině.

Co myslíte, že se stane v roce 2012?

Současné školy v rámci nepravidelných frekvencí rozdělení času (12:60)

Arguelles: Nebudeíí se naše společnost vyvíjet správným

ničí duše našich dětí stejně, jako tzv. úspěchy na burze. Říkáme, že po

směrem, bude to proto, protože lidská rasa se nedoká

každé, když jdou ceny akcií na burze vzhůru, je zničen další kus biosfé

zala vrátit k přírodním a přirozeným rytmům. Pak bu
deme pokračovat v devastaci biosféry a dočkáme

ry. Nikdy se nám nelíbilo, že jsme bylí proti své vůli kooptováni do New
Age byznysu.

se destrukce celé civilizace. Jestliže se ale stále více

Argúelles: Připadáme si spise jako Galileo nebo Kepler, ačkoliv v ob

lidí zapojí do obnovy přirozených rytmů a cyklů,

lastí daleko duchovnější. Věříme, že jsme na počátku nové duchovnosti

pak asi v čase okolo roku 2012 zažijeme začá

a duchovního sjednocení ras.

tek nové kvality lidské kultury na Zemi, včetně
většího důrazu na čtvrtou dimenzi, včetně vy

Jak by se podle vás mohl změnit život, kdybychom napravili náš ka

užití nejmodernějších technologií. Bude to ale

lendář?

něco radikálně jiného, než současná materi
alistická věda, která převládá dnes.

Argúelles: Lloydine se už dotkla např. učení dětí doma. Možná se
řada lidí radikálně odvrátí od tzv. industriální civilizace. Nemluvíme ale

Existuje ještě jiný důsledek, který má co do

o návratu dějin směrem zpátky, protože to není možné. Mluvíme o tom,

činění s nápravou DNA. Možná pak budeme,

že jako je každý stroj jakousi projekcí lidských myšlenek, a jestli je naše

ve správných rytmech, pomocí této nové vědy

civilizace destruktivní, musíme obnovit harmonii svého myšlení, která se

schopní napravit své genetické kódy. Možná

následně projeví i v technologiích a strojích. Možná se dokážeme do

tak po roce 2012 začne nová epocha jakési „ga

mluvit i s jinými tvory. Vernadský hovořil o „psychozoické" éře. Možná

laktické" kultury.
Proto jsme tak soustředěni na možnosti změ
ny kalendáře. Spousta věcí prostě nebude fungovat,
dokud se nevrátíme k přirozeným cyklům.
Jaké metody pro změnu kódu DNA máte na mysli?
Arguelles: Již dnes víme, jak může pozitivně člověka změnit
meditace a pozitivní vizualizace. Pracujeme na dalším projektu, na
zvaném Projekt Rinri. Stále více lidí na celém světě denně provádí jednodu
chá telepatická cvičení. Jde o jakési vyladění na přírodní synchrometrické vzory.
Pokud se cvičení zúčastňuje více lidí, roste jakési telepatické pole na těchto vzo
rech založené.
Uoydine: Rinri vzniklo na základě naší práce v Japonsku.
Arguelles: Rinri je japonské slovo a znamená „morální" nebo „etické" osvícení.
Lloydine: Možná nedokážeme navázat telepatická spojení právě proto, že jsme
díky našemu kalendáři tak rozladěni nesprávnými frekvencemi. Změna kalendáře
by pak byla prvním nezbytným krokem ke změně.
Arguelles: l v kruzích New Age se málo ví o tom, že dnes na tomto projektu
pracují už tisíce lidí na celém světě. Navštívili jsme s našimi přednáškami a kursy
skutečně téměř všechny kontinenty, a třeba v Japonsku se toto hnutí velmi rychle
šíří. Japonsko jsme navštívili už třikrát, protože víme, že tam převzali gregoriánský

nás to všechny kolem roku 2012 nakopne zcela jiným směrem do zcela
jiného evolučního cyklu.
Lloydine: Žijeme ve vibračních systémech, které nesouhlasí s cykly pří
rody. Všichni víme, že pokud není žena, matka, v pořádku, odnese to
celá rodina. VrátHi se ženy do přirozených rytmů, I v rodinném životě se
objeví harmonie.
Argúelles: Proto hovoříme o tom, že žijeme v apokalyptickém bodě
dějin. Hovoří se o konci historie, ale nikdo neříká, co bude po tom. My
hovoříme o radikálním posunu lidského vědomí a způsobu, jakým na
této planetě žijeme. Hovoříme o konci materialistické éry.
Mohl byste zmínit svou roli při organizaci Dne Země v roce 1970?
Argúelles: Tehdy se stalo hodně věcí, které jsme začali domýšlet tepr
ve později. Učil jsem dějiny umění na universitě v Davisu. Rozdělil jsem
své studenty do menších pracovních skupin podle jejich astrologických
znamení. Četli jsme Alice Baileyovou, Dane Rudhyara, atd. V roce 1969
už lidé začali pociťovat zvýšenou zodpovědnost za stav planety. Věděli
jsme, že 22. dubna chtějí lidé kolem Johna McConnella slavit Den Země,
my jsme plánovali Festival Země na den jarního slunovratu. Podařilo se
nám uspořádat pětidenní festival, který měl veliký úspěch. A o několik
let později se jiní lidé k této myšlence vrátili a tak začaly oslavy Dne Země.

Ve své autobiografii MEMORIES, DREAMS REFLECTIONS popisuje C. 6. Jung
postupné budování svého domu v Bollingenu u Curyšského jezera.
Impulsem pro stavbu byla snaha „sdělit svou víru do kamene".
Jung cítil, že „slova a papír... nestačí. Potřeboval jsem něco víc.
Rozhodl jsem se vybudovat dům z kamene, abych tak vyjádřil své nejhlubší myšlenky."
Jung svůj dům budoval ve čtyřech fázích a vše dokončil tím,
že si sám namaloval na stěny pokojů, a dokonce i ložnice, své obrázky.
„Nejprve to mělo být něco jako africká kruhová chýše, která tak dobře symbolizuje jednotu...
ale pak jsem zjistil, že by to bylo příliš primitivní a rozhodl se postavit dvoupatrový dům.
Když jsem ho v roce 1923 dostavěl, zjistil jsem, že to je obytná věž."
0 čtyři roky později přistavěl další budovu,
a za další čtyři roky ve věži vybudoval místnost pro meditaci.
Po dalších čtyřech letech cítil, že potřebuje víc otevřeného prostoru a přistavěl dvorek a lodžii.
Jung tak svůj dům vystavěl jako kamennou reprezentaci vlastní vyvíjející se psychiky. Bylo to místo,
říkal, „kde jsem ve středu svého života, kde jsem nejvíc sám sebou."
Tam mohl uvažovat o tom, kdo je a kým se stal.

Naše domy nebo byty nás ovlivňují daleko
víc, než jsme schopni si uvědomit. Někteří
současní psychologové nacházejí přímé
vlivy zařízení bytu v dětství na charaktero
vé vlastnosti nebo psychické potíže
budoucích dospělých. Zařízení a výzdoba
pokoje dodá zkušenému pozorovateli
spoustu informací o nevědomých trendech
a motivech jeho obyvatele. Terapeuti
zjistili, že skutečného pokroku v terapii lze
dosáhnout jen v terapeutově kanceláři, ale
ne tam, kde je klient doma.
Když jsem se jednou za čas vracel navštívit
svou matku, když ještě žila, do svého
rodného města, přesto, že jsem na sobě, co
se týče zvládnutí emocí, hodně pracoval,
v bytě, kde jsem vyrostl, jsem se třetí den
vždy opět s matkou pohádal, tak jako za
mlada. Přemýšlel jsem, čím to může být.
Došlo mi, že ve stěnách bytu jsou jakoby
„otisknuty" všechny naše hádky a nedoro
zumění, a meditace nemeditace, člověk
začne rezonovat — podlehne vlivu prostředí.
Dnes, vždy na konci každého mého
týdenního semináře, kdy jsou jeho účastní
ci a hlavně účastnice docela jiní, teď už
uvolnění a rozesmátí lidé plni optimismu
a energie, radím: až přijedete domů,
přestěhujte si nábytek ve vašem pokoji.
Upravte si něco jinak, nově. Změňte
energie svého pokoje či bytu. Jinak za pár
dnů vplujete do starých kolejí starých
zvyků a typů chovám a reakcí.
Již před lety jsem například někde četl, že
ve Francii už před více jak dvaceti lety
začali bourat panelové domy, protože
zjistili, že z dlouhodobého pohledu zdravot
ní, sociální a společenské nevýhody
takovéhoto společného bydlem (tvrdí se, že
dům nad pět pater a tři vchody z hlediska
lidské pospolitosti nefunguje) značně
převyšují zdánlivé výhody.
Mám rád Brno, ale posledních dvacet let je
mi velmi líto, že střed města je prakticky
neustále velmi rozkopaný. „Copak si ti lidé
neuvědomují, že když žijí uprostřed
nepořádku, i v jejich hlavách bude nepořá
dek?" říkávám si vždy, když se procházím
Brnem, ale i mnoha jinými českými
a moravskými městy a vesnicemi.
Nebo jinak: také jste si všimli, jak se za
posledních několik let jaksi „zmenšila"
Bratislava? Z hlavního kvetoucího města na
Dunaji je teď provinční maloměsto. Jinak
řečeno, i město samo odráží neutěšený stav
politického života jeho obyvatel a naopak.

Copak jsme my Zápaďané (v tomto případě
Češi a Moravané) už tak hluší a slepí, že si
neuvědomujeme, jak hlubinným způsobem
tvarujeme a ovlivňujeme své životy tím,
v čem a jak bydlíme? Nebyly sociální,
politické a lidské zmatky životů většiny
našich rodičů způsobeny třeba také tím, že
jejich poválečná generace „vyhodila na
smetiště dějin" dřevěný nábytek, nakoupila
umakartové stoly a igelitové ubrusy
a postupně vybudovala celá satelitní města
domů a bytů, určených jen k přespání?
Bytů, kde člověk nemá soukromí a pocit
bezpečí?
Když na to při přednáškách znalci
feng-šuej (staročínského umění pracovat
s energiemi v krajině, v domě a bytě) přímo
poukáží, je nám to jasné a divíme se, jak to,
že jsme na to nepřišli sami. Například —
stárnoucí žena má v domě značný nepořá
dek, ale není psychicky schopna to nikdy
uklidit. Později se zjistí, že ten „nepořá
dek" je náhražkou za děti. Ty vyrostly,
opustily rodný dům, a matka se nedokázala
přizpůsobit nové situaci, a tak si nechává
dům podvědomé plný věcí a nepořádku, jak
tomu bývalo, když tam děti ještě žily. Nebo
podnikatel, kterému se celé roky nedařilo,
vyměnil na radu znalce feng-šuej tři velké
abstraktní obrazy na stěně své kanceláře,
plné chaotické změti čar a skvrn, za obrazy
plné modře a vody. Za měsíc se mu začalo
dařit a vše, o čem smi, se mu později
i vyplnilo. Jiný podnikatel podnikal ve
dvoupatrovém, nedokončeném domě bez
střechy. Celé dva roky se mu nedařilo. Měl
dojednány výhodné smlouvy, ale ty byly
stále nepodepsány. Na radu dokončil
střechu a v den, kdy byly položeny poslední
tašky, podepsal dvě nejdůležitější smlouvy.
Jiný pár ne a ne uspět ve svých profesích.
Ukázalo se, že jim v pokoji hladký vstup
blokují dvě velká křesla po babičce. Stačilo
křesla přemístit a uvolnit prostor energii od
a ke dveřím, a téměř okamžitě oba dva
dosáhli pracovního postupu. Nebo jiná
žena, jejíž život byl velmi neuspořádaný,
odstranila z předsíně velké zrcadlo, které
bylo složeno ze spousty menších kousků
a nahradila ho soškou Buddhy. Její život se
velmi rychle upravil, zkUdnil, ujednotil.
Ať už si o tom všem myslíte cokoliv,
funguje to. Je to vlastně logické: máme-li
byt přeplněn věcmi, těžko můžeme
očekávat něco nového. Vždyť se nám do
„života" nic nového nevejde. Pak stačí
uklidit, spoustu nepotřebných věcí vyhodit
a hned se začnou dít věci. Máte-li potíže
s odtokem vody či kanalizací, nedivte se, že

máte i nedostatek peněz, tvrdí znalci
feng-šuej. Máte-li příliš vysoké stropy,
stačí zavěsit zvonkohru. Je váš byt
orientován nepříznivě? Dejte si do okna
krystal a kochejte se pak náhodnými
záblesky duhové energie. Cítíte se na
některém místě v bytě často vyčerpáni?
Někdy stačí umístit tam světlo, které
směřuje vzhůru. Nevystavujte si fotografie
nebo plakáty se zamračenými, nebo
trpícími lidmi. Ženy, pracujete doma?
Dejte si pozor, abyste nezaměňovaly role,
a striktně oddělte pracovní místo od místa
odpočinku, varem nebo výchovy dětí.
Abyste nebydlely v kanceláři. A pokud jde
o kaktusy, umělé věci nebo počítače,
pozor — vytvářejí kolem sebe spíše těžkou,
negativní energii. Atd. atd.
Octl jsem se náhodou v jednom z našich
nejprestižnějších vědeckých teoretických
center na přednášce, která, protože právě
tihle vědci navíc nejsou zase až tak
alergičtí na slova jako „posvátno", pojedná
vala o posvátnosti krajiny a jakési moderní
neschopnosti si v ní číst. Jak jsem všechny
ty velmi učené, ale marné a zbytečné řeči
poslouchal, velmi jsem si přál, aby jim na
stůl spadla (třeba z teoretického nebe)
jakákoliv kniha o feng-šuej. A měli by po
problémech.
Právě tak, jako se na síti vyznají především
ti, kteří jsou nepředpojatí k novému
a jinému médiu a „internetově gramotní",
a pak se v kyberprostoru pohybují jako
ryby ve vodě a jsou nadšeni stále expandují
cími možnosti a vizemi, právě tak se v tom
opačném smyslu slova dnes většina z nás
(a především politici a teoretičtí intelektuá
lové) nedomluvíme a nerozumíme si nejen
sami se sebou, ale ani se svým bytem
a s krajinou a světem kolem nás. Jsme
většinou (internetové, interiérově, emočně,
sexuálně, mateřsky či otcovsky, co se týče
výživy a především krajinně) negramotní.
Dobře (v tomto případě špatně) nám tak.
Nedivme se, že jsme takoví, jaké jsou naše
byty, domy, města. Chaotičtí, zanedbaní,
nevědomě a často i ignorantsky opakující
stále stejné chyby, neschopni zásadních
řešení. Jsme to, v čem a jak bydlíme
a žijeme. A přitom, protože tohle zamyšlení
je o podobnosti člověka a jeho bytu, by pro
začátek stačilo i dovnitř našich myslí
„zavěsit" nějakou tu psychickou zvonkohru
nebo Swarovského krystal. Nebo se nechat
inspirovat následujícími rozhovory.
Vlastimil Marek

Roger Green (fengshui@real.com.au; www.FengShuiNet.com) se narodil na Novém Zélandu, před
20 lety začal studovat makrobiotiku a šiacu, dnes je předsedou australského svazu škol makro
biotiky a president společnosti Feng-shul Network International. Vyučuje a přednáší v Evropě,
v USA a v Austrálii. Organizuje skupinové tematické zájezdy - do Číny za feng-šuej, do Indie za
tajemstvím učení Vástu šastra. Byl to především on, kdo zorganizoval a uskutečnil Mezinárodní
konferenci o feng-šuej a ekologii ve dnech 18.-23.9.1998 v Betlémské kapli v Praze.
Proč si myslíte, že feng-šuej získává tako
vou popularitu v Evropě právě dnes?
Roger Green: Jednak to může být proto,
že naše generace se začala zajímat o filoso
fie Dálného východu. O taoismus, učení
o jinu a jangu atd. Zajímavé ale je, že
v posledních třiceti, čtyřiceti letech se tolik
lidí v celém tzv. civilizovaném světě začalo
zabývat různými dietami, včetně makrobio
tiky. A ještě před tím se začala překládat
stěžejní klasická díla jógové nebo buddhistické literatury.
Před dvaceti lety byste marně kdekoliv
na Západě hledal obchod s racionální výži
vou (Health Pood Store). Dnes jsou tyto ob
chody a restaurace nejen ve všech velkých,
ale i ve většině malých měst Evropy a USA.

Už je to běžná věc. Právě tak se lidé postup
ně začali zabývat tím, co je to zdravé tělo.
Začal narůstat počet zájemců o džudo, aikido, karate, ale i tai-či. Byla to jakási fyzická
manifestace učení o tao nebo o jinu a jangu
v praxi. Právě tak se jakoby z ničeho nic ob
jevila akupunktura a téměř móda čínské
kuchyně. V Austrálii byla akupunktura ofi
ciálně zavedena už před čtyřiceti lety.
Zdá se, jakoby feng-šuej uzavíralo tyto
nejrůznější proudy nejrůznějších učení ori
entální moudrosti a metod. Jakoby nastal
čas pro něco, co celý ten dlouhý proces uza
vře a bude korunovat.
Feng-šuej bylo původně jedním z osmi
paprsků tradiční čínské medicíny. A právě
protože jsme v posledních čtyřiceti letech

byli vystaveni stále sílícím proudům růz
ných druhů učení, a učení o jinu a jangu
bylo jejich podstatou a jazykem a stalo se
právě tak jako čchi nebo prána všeobecně
používaným termínem, jsme dnes jaksi při
praveni na něco, co všechny předchozí infor
mace a metody shrne a uzavře.
V posledních dvaceti, deseti letech na sobě
mnoho lidí hodně pracovalo a feng-šuej jim
dnes může poskytnout, v rámci jejich zvý
šené citlivosti nejen na sebe, ale i na jejich
okolní prostředí, globální rámec.
Je třeba si také uvědomit, že každý má
nebo by chtěl mít dům. A zvláště v Anglii,
ale i v USA a v Austrálii se právě do této ob
lasti investují obrovské sumy peněz. Je
tedy jen logické, že pokud někdo chce svůj
dům nebo byt vylepšit, a doslechne se
o feng-šuej, této možnosti využije. Lidé
jsou daleko vnímavější, pokud jde o vlivy
prostředí. I ti největší materialisté už vědí,
že existují budovy, které spolehlivě přivodí
nějakou nemoc. Lidé především naší gene
race a ti mladší nechtějí být nemocní, a tak
ke zdravé výživě a cvičení pro harmonické
tělo přistupuje i oblast péče o harmonizující
a optimální interiérové nebo městské pro
středí. A feng-šuej do tohoto příběhu docela
dobře zapadá.
Co byste udělal, kdybyste se stal ministrem
pro feng-šuej?

Roger Green: Okamžitě bych začal použí
vat zásady feng-šuej a snažil bych se, spo
lečně s mnoha mými přáteli, aplikovat je do
běžného života. Zatím jsme nikdy neměli
možnost všechno to, co víme a umíme,
uplatnit ve větším měřítku díky nějaké fun
gující politické infrastruktuře. Feng-šuej
lze uplatnit v bytě, v domě, ale také na ulici,
v městské čtvrti, na celé město nebo na celý
kraj. Samozřejmě bych ale začal tím, že
bych se pokusil výuku feng-šuej integrovat
do škol. Děti mají většinou feng-šuej velmi
rády a jsou na jeho metody velmi zvědavé.
Daleko siřeji bych také spolupracoval
s ekologickými aktivisty, protože tam se zá
sady feng-šuej mohou okamžitě a velmi
efektivně uplatnit. Feng-šuej je nádherná,
přes tři tisíce let stará, moudrá metoda jak
formovat trvale udržitelnou společnost.
Když učím, většinou pracujeme formou
konkrétních projektů. Se skupinou studen
tů se vydáme do nějaké vesnice a tam na
místě se pak snažíme navrhnout jednodu
chá, ale velmi účinná opatření, která by
mohla vesničanům prakticky okamžitě
v mnoha aspektech ulehčit a zpříjemnit ži
vot. Samozřejmě, že nás vesničané pozorují
a okamžitě projeví svůj zájem. Feng-šuej
je velice atraktivním námětem pro bdi nejrůznějších vrstev. Příjemný a harmonický
dům chce mít jak bohatý, tak chudý.

Zatímco konference se zabývají všeobec
nými náměty, takovéto projekty nutí každé
ho z nás být co nejkonkrétnější. Projekt za
vedení feng-šuej do České republiky by byl
určitě velmi vzrušující...
Co si myslíte o nebezpečí formální aplikace
zásad čínských filosofií a metod na evrop
ské nebo americké prostředí?

Roger Greeen: Někdy mám dojem, že lidé
zapomněli, že číst se dá i mezi řádky. Za
tímco kdysi tu skutečně existovalo nebezpe
čí špatného překladu a mechanické aplika
ce, a tedy chyb, dnes je tady nebezpečí do
slovného provedení zásad, které takto do
slovně nebyly myšleny. Feng-šuej jé vždyc
ky učení plné tvořivého myšlení a umění
přizpůsobení. Člověk má určité metody
a prostředky, ale pak už pracuje jen podle
universálně platných a neustále se mění
cích toků energií. V tomto smyslu vyšlo
spousta moderně pojatých knih o fengšuej, které dezinterpretují takto formálně
původně velmi flexibilní zásady. Vždy tady
existuje nebezpečí úzkoprsé aplikace.
Totéž se přihodilo před dvaceti lety s ná
stupem módního zájmu o makrobiotiku.
Lidé na Západě zapomněli na svůj selský ro
zum a přejídali se hnědou rýží, až onemoc
něli. Přitom v makrobiotice šlo a vždycky
půjde o aplikaci určitých zásad na to které
sociální, kulturní či klimatické prostředí.
Nejsme Číňané, a tak si při aplikaci jejich
metod prostě musíme dát pozor na to, aby
chom dokázali zůstat citliví k našemu pů
vodnímu prostředí. Můžeme pracovat v naší
krajině, v našich domech a s naším nábyt
kem či s našimi pomůckami a přitom použít
zásady, které kdysi dávno objevili a artiku
lovali Číňané.
Někteří Evropané při použití systému Pa-kua
namítají, že je to i při vší té iracionalitě vel
mi racionální. Věřit, že stejné rozdělení urči
tých imaginárních zón v ložnici by mělo pla
tit i obývacím pokoji nebo v celém domě, od
mítají.

Roger Green: Iracionálně to může vypa
dat jen pro toho, kdo o tom nic neví. Když si
člověk přečte jen kousek informace a nikdy
to nezkusil, pak je jeho poznání fragmentální. Podle mne je to důmyslně propracovaný
systém. A právě tak jako akupunktura, ať
si kdo chce co chce říká, má výsledky. Když
vidí skeptik akupunkturní jehličky, také
může namítat, že to nemůže fungovat, pro
tože to není založeno na ničem, co je vědec
ky ověřeno. Možná pak ale až ho akupunkturista zbaví chronických potíží, bude mu
set uvěřit, že ačkoli neví jak, funguje to.
I feng-šuej pracuje s různými typy energií,
které jsou zase jen malou částí nějaké větší
rozsáhlejší struktury energií krajiny.

V každém přípa
dě ale funguje.
Někdy
je
feng-šuej
inter
pretováno zbytečně
mysticky, nebo naopak
rádoby vědecky. Napří
klad: udělej to a to a stane se to
a to. Jenomže to není feng-šuej. Ve své pod
statě je feng-šuej velmi racionální systém
s velmi racionálními prostředky. Při stavbě
či úpravě domu jde o velmi konkrétní opat
ření pro velmi konkrétní účely. Dává to
všechno smysl. Iracionální to může připadat
proto, protože neexistuje odpovídající termi
nologie. Pro spoustu jevů a situací prostě
nemáme slova.
Evropský skeptik však může namítnout, že
je to sice hezké, že ví, že Číňané vynalezli pa
pír, střelný prach, kompas a další věci, že
akupunktura a feng-šuej možná fungují,
ale jak to, že dnešní Čína v tom případě není
na špicl světového společenského vývoje?

Roger Green: Především nevím, jestli my
Evropané můžeme hovořit a srovnávat kva
litu života tady u nás nebo v Číně. Většinou
nevíme o kvalitě života v Číně vůbec nic,
takže úvahy o jakémsi úpadku čínské civili
zace mohou být úplně liché. Studoval jsem
antropologii a vím tedy, že srovnávat jed
notlivé kultury je naprosto nesmyslné. Pro
někoho může být právě současná kvalita
běžného života v Číně daleko zajímavější
než kvalita života běžného Evropana. Napří
klad jejich systém zdravotnictví je daleko
efektivnější. Záleží na úhlu pohledu.
Když se podíváme na historii lidstva za
poslední dvě tisíciletí, z širšího kosmologic
kého hlediska vidíme, že se Východ a Západ
stále více oddělovaly. Každá strana si sama
vyvíjela své myšlenkové, duchovní i sociální
směry. Východ má svůj taoismus a buddhis
mus, západ má svou vědu. Zjednodušeně ře
čeno, každá strana je dnes výrazně odlišná,
má jinou polaritu. Možná to bylo způsobeno
také díky geografické odlišnosti nebo napří
klad díky tomu, že Číňané se stravovali
vždy převážně rýží, zatímco my jsme kon
zumovali obilí. Jejich myšlení je intuitivní,
komplexní a sjednocující, naše je racionální
a analyzující.
Dnes se ale obě strany znovu vzájemně
přibližují. Zatímco my na Západě se zajímá
me o tai-či nebo feng-šuej, lidé v Číně,
v Koreji a v Japonsku se nesmírně zajímají
o západní kulturu. Zatímco většina intelek
tuálů a zodpovědných lidí na Západě už po
coca-cole ani nesáhne, Číňané se po ní mů
žou utlouct. Vypadá to, jako že se jin a jang
vzájemně velmi přitahují, jako by se jin
a jang začaly spirálovitě promíchávat. Já
v tom vidím obrovské možnosti. Něco jako

opětovné shle
dáni a spoluprá
ci levé a pravé
mozkové hemisféHistoricky řečeno,
feng-šuej i v Číně mělo
velmi zajímavý vývoj. Podařilo
se mi před třemi lety studovat některé vel
mi vzácné a velmi staré dokumenty spolu
s jedním slavným čínským historikem.
Ukazuje se, že i feng-šuej bylo v určitých
obdobích potlačováno. Mistři feng-šuej byli
na rozkaz císaře dokonce i zabíjeni. Metody
feng-šuej byly tajné a každý praktik musel
být velmi opatrný. I feng-šuej tedy v rámci
historického vývoje procházelo vlnami záj
mu i opovržení. Zásady o jinu a jangu, lido
vé léčitelství, tai-či i feng-šuej byly a jsou
tak běžnou součástí života každého Číňana
bez ohledu na panující režim — i za doby
komunismu.
Mimochodem, z určitého hlediska byl
i komunismus úspěšný, protože nejméně
padesát let měli Číňané co jíst a kde bydlet.
Nemyslím si, že by to v takovém měřítku
zvládly bez potíží jiné režimy.
Zeptám se jinak: Čeho bychom se my měli
vyvarovat, abychom neudělali nějaké dale
kosáhlé chyby?

Roger Green: To už je otázka pro něko
ho, kdo studuje a aplikuje feng-šuej jako
součást něčeho, co bychom mohli nazvat
ekologický design života. Dnes například
v Indii nebo v Číně nemohou zbourat ne
vyhovující budovy a postavit nové podle
feng-šuej nejen proto, že na to nemají pe
níze, ale především proto, že už zapomněli,
jak by to mělo vypadat. Současná mladá
generace v Číně je na tom právě tak jako
my. I oni pátrají v historii, i oni hledají sta
ré pamětníky a mistry, aby se od nich zno
vu naučili jejich moudrosti.
Právě jsem se vrátil z delšího pobytu
v Indii. Pracoval jsem se skupinou mladých
architektů a vždy jsem užasl nad jejich
upřímnou radostí, s jakou výsledek našeho
společného snažení komentovali: „Hurá,
ono to opravdu funguje!" Přitom Indové
celá staletí používali svého feng-šuej, kte
ré se nazývá Vástu-šastra. Podařilo se rea
lizovat například projekt několika pěti
patrových vzájemně spojených domů, které
se díky použití feng-šuej a Vástu-šastry
zaplatí, co se týče energetické soběstačnos
ti, už za pouhých deset let.
Zmínil jste mnohokrát makrobiotiku - jaký
máte názor na tu vlnu světového zájmu
v 60. a 70. letech?

Roger Green: George Oshawa to vlastně
celé začal. Publikoval vůbec první knihu

o džudu na Západě, to bylo snad někdy
v roce 1910; žil nějakou dobu ve Francii,
a od něho se Západ dověděl o něčem, co se
později začalo nazývat makrobiotikou.
Oshawa ale změnil terminologii jin a jang,
aby byla pro z jeho pohledu racionální
Francouze méně metafyzická. Důsledkem
jeho zjednodušení pak bylo to, že byla
v šedesátých letech makrobiotika pojímána
velmi zjednodušeně, takže to, co bylo velmi
rozumné — tedy jíst co nejvíce čerstvé
a syrové zeleniny, využívat sezónních po
travin, omezit cukr a bílou mouku — se
zvrhlo na složité dělení potravin na jin
nebo jang. V tradiční čínské medicíně se
nepřistupuje k potravě jako k něčemu, co
se dělí na jin a jang. Oni dělí potraviny na
příklad na ty, které dodávají teplo, nebo
ochlazují. Ptají se — zaktivizuje to mou
čchi, mou energii? Mají tedy potraviny,
které vytvářejí krev, dodávají energii atd.
Makrobiotičtí nadšenci to ale celé změnili.

Všechno rozdělili například podle soli.
Řekli si — sůl, ta je jang. Jenže sůl je podle
Číňanů jin! Pokud rozdělíte veškeré potra
viny přísně podle teorie jin a jang, vycháze
jící z Oshawova učení, pak nemůžete do
padnout jinak, než jak dopadli evropští
a američtí makrobiotici. Všechno na světě
se bude točit okolo potravin, některé jídlo
bude zakázáno, jiné zase přeceněno... Člo
věk pak po nějaké době nemá dost krve,
špatně mu to myslí.
Oshawa to ale takto nikdy nepsal. On
psal knihy o světovém míru. Nebo — když
onemocníš, jez čtyři dny jen hnědou neloupanou rýži. Velmi jednoduché. On nikdy
nesestavoval sáhodlouhé tabulky potravin,
které jsou zakázány, a nepřikazoval, aby
lidé jedli už navždy jen neloupanou rýži. To
se pak stalo až v šedesátých letech.
Já jsem dlouho pracoval v Austrálii jako
zdravotní poradce — upravoval jsem jídel
níčky lidem s rakovinou, vedl jsem školy

vaření. Aplikovali jsme makrobiotické
zásady na situaci v Melbourne nebo v Syd
ney, podle roční sezóny a podobně. Později
se tomu začalo říkat „australská forma
makrobiotiky". Napsal jsem také knihu
o „energii jídla", jakýsi revival teorie jinu
a jangu, ale ne z hlediska zjednodušené
makrobiotiky.
Byl jste mnohokrát v Japonsku. Máte rád
japonské zahrady? Mají i Japonci své
feng-šuej?
Roger Green: Samozřejmě. Miluji jejich
zahrady. Mám rád i jejich jednoduchou
architekturu. Jejich feng-šuej se jmenuje
kaso. Japonci samozřejmě s buddhismem
převzali i spoustu čínských praktických
znalostí, například pulsovou diagnostiku.
Dům pojímali jako člověka. Střecha byla
vrch hlavy, oči okna, dveře ústa. A tak jako
ve feng-šuej, používali mnohé velmi zají
mavé formy předpovídání, věštění budouc
nosti.
Původní obyvatelé Austrálie jsou podle mí
nění mnoha odborníků tou nejekologičtější
světovou kulturou. Víte o někom, kdo by
studoval jejich systém citu pro krajinu
a aplikoval ho v moderním životě?
Roger Green: To, co se stalo v Austrálii
s původním obyvatelstvem, je velmi smut
né a někdy dokonce až tragické. Když po
prvé na území Austrálie přišli běloši se
svým propracovaným společenským systé
mem, narazili na kulturu, jejíž vazby byly
oproti bělošské kultuře neuvěřitelně volné.
Aboridžinci však například měli a mají ne
uvěřitelné psychické schopnosti. Jsou to
lidé, kteří si pamatují jména až třiceti tisíc
svých předků a příbuzných. Existují neuvě
řitelné příběhy o tom, jak například při ri

tuálech zpěvu duhového hada jde vlastně
o telepatickou komunikaci na tisícikilometrové vzdálenosti. Způsob života Aboridžin
ců, relativní snadnost získávání obživy na
severním pobřeží a již zmíněná absolutní
volnost mezi jednotlivými spíše rodinami
než kmeny byla vůči Evropanům velmi zra
nitelná.
Když běloši přijeli na Nový Zéland, vel
mi brzy zjistili, že musí vůči Maorům vy
stupovat velmi korektně a přátelsky, proto
že jinak by narazili na velmi dobře k boji
vyzbrojené a organizované kmeny. Angliča
né pak museli s Maory už od počátku se
psat určité smlouvy a vzájemně se vždy re
spektovali.

ze. Feng-šuej
je učení, které
pracuje zároveň
s myslí a tělem,
zatímco Západ už
pěkných pár set let
vnímá tělo odděleně od
mysli. Možná je čas, kdy si za
čínáme uvědomovat to, na co Číňané nikdy
nezapomněli, totiž neoddělitelnost mysli
a těla. Jejich tradiční systém propojených
protichůdných polarit jinu a jangu je na
rozdíl od našich filosofií velmi jednoduchý
a prakticky snadno aplikovatelný. Člověk

To se ale v Austrálii nestalo. Angličané
ve své duchovní ignoranci nemohli tušit,
jak bohatý psychický a kulturní život re
prezentovali Aboridžinci. Aboridžinská kul
tura byla bohužel značně zdevastována.
Také diky alkoholu, nedostatku obranných
látek vůči evropským nemocem, ale i bílé
mouce a cukru.
Jediné, co Aboridžincům zbylo, jsou je
jich tajemství. Proto je logické, že na trhu
není mnoho aboridžinských metod, jak pra
covat s krajinou atd. Oni svá tajemství po
řád hlídají. Jednou za pár let prozradí, jak
se hraje na didžeridu, za dalších pár let
ukáží nějaký tanec. A neřeknou to kdeko
mu. V jistém smyslu je to škoda.
Lze předpokládat, že ještě pořád na světě
existují nám, bělochům, neznámá tajem
ství, neznámé léky, metody duchovních cvi
čení a další způsoby, které by ve své podsta
tě, přes kulturní odlišnosti, nesmírně obo
hatily i náš život, právě dnes na konci dva
cátého století. Co bychom měli udělat, aby
chom ta tajemství rozumným způsobem od
halili a ještě rozumnějším způsobem využili
ve prospěch všech?
Roger Green: Měli bychom si všichni
vzájemně důvěřovat.
Asi ještě není tak zle, aby mohlo být lépe.
Vždyť my už víme, jak bychom mohli všich
ni šťastně žít, víme dokonce i o metodách,
vedoucích k harmonickému životu, ale stále
fungujeme starým, disharmonizujícím způ
sobem.
Roger Green: Z tohoto hlediska je třeba
zajímavé, že i na Západě je stále populár
nější tradiční čínská medicína. Ta je ne
zvykle levná a přitom přináší výsledky.
Možná, že až nám přestanou fungovat anti
biotika, ještě rádi poprosíme Číňany
0 jejich léčebné čaje. Možná, že nakonec
1 my Zápaďané budeme muset začít využí
vat staré čínské nebo domorodé metody,
protože jsou neskutečně levnější — na ty
naše dnešní už prostě nebudeme mít pení

nemusí pět let studovat na universitě, aby
s ním mohl pracovat. V jistém smyslu je to
všeobecně použitelný a kdekoliv srozumi
telný lidský jazyk, který může člověk po
užít hned teď. O tom je feng-šuej.
Proč jste uspořádal tuhle konferenci právě
v Praze?
Roger Green: My zapadané jsme, co se
týče všech těchto orientálních disciplín
a informací o nich, už znančně rozmazlení.
Z doslechu jsme věděli, že lidé žijící
v komunistických zemích nemají přístup
ke knihám, že to je dokonce nebezpečné.
Proto jsem celé roky říkal přátelům, pojď
te, uděláme konferenci nebo tajné před
nášky v Moskvě nebo ve Varšavě nebo
v Praze, tam je to nejvíce zapotřebí. Je naší
povinností podělit se o své znalosti a hlavně
zkušenosti.
A proč Praha? Říkali jsme si tenkrát, že
to zase není až tak daleko od Budapešti
nebo Moskvy a že snad přijedou i lidé od
tamtud. No, a vyšlo to až dnes. Jde o to, aby
tím něco začalo. Aby se navázaly první kon
takty.
Rogera Greena se ptal V. M.

Feng (vítr) a šuej (voda) tvoří dohromady feng-šuej, které vyjadřuje moc a sílu měnícího se
přírodního prostředí. Tato moc je vyjádřena a pochází z nepřetržitého toku energií povrchu,
tvarovaného větrem a vodou, ale také pod povrchem země. Bydlet v příznivém prostředí podle
feng-šuej znamená mít šťastný, klidný a dlouhý život.
Stephen Skinner, The Living Manuál ofFeng Shui

Feng šuej je součástí záhadné, magické kul
tury Číny (šen min wen hua). Záhady, které
nás obklopují, pocházejí s prostého zjištění,
že lidé jsou, ať už v dobrém, nebo ve zlém,
ovlivněni prostředím, ve kterém žijí, a také
orientací svého domu nebo pracovního mís
ta. Staří Číňané si vždy byli vědomi vztahu
mezi člověkem a krajinou. Věděli, že příro
da se neustále mění a člověk na tyto změny
nemůže nereagovat. Zjistili, že některý typ
krajiny je výhodnější a jaksi šťastnější než
jiný. Každý kopec, každá budova, každá stě
na, každé okno, každý roh nebo směr větru
má na člověka nějaký vliv. Pro Číňany byla
schopnost kontrolovat tvořivé a destruktiv

ní síly přírody, např. ztišující vítr nebo te
koucí voda, přímo existenční otázkou.
Zjistili, že když postaví dům v půli kopce
na sever od řeky, směrovaný k jihu a otevře
ný optimálnímu slunečnímu svitu, budou
chránění před silnými větry, vyhnout se po
vodním, ale budou přitom mít dost vody na
pěstování rýže. V takovém prostředí je snad
nější přežít: rýže, zelenina a ovocné stromy
dobře porostou, protože budou mít dost slu
nečního světla, dobytek bude mít dost šťav
naté trávy, a dům bude relativně chráněn
i v zimě. Prostředí poskytne možnost rela
tivně pohodlného a harmonického života
a může napomoci i k dosažení bohatství.

Zjistili také, že když se prostředí změní,
změní se i jejich životy.
Pokud takové optimální prostředí nebylo
k dispozici, začali hledat a nacházet možnos
ti, jak situaci vylepšit a vzniklo feng šuej.
Feng šuej se zabývá studiem energií nebe
a země ve vtahu k člověku. Pomáhá vybrat
takový způsob života a takové místo k posta
vení domu, které zaručí harmonický život.
Feng šuej je součástí Mystické kultury
Číny, která se zabývá vším, co je tajemné,
mystické, zázračné a skryté lidským očím.
Jejím účelem je přivést dohromady dva svě
ty — svět země a svět nebe, tedy svět fyzic
kých, a svět neviditelný, vibrační. Feng-šuej
je hranou mezi těmito dvěma světy.
Jsou-li hroby předků v pořádku, i další
generace budou užívat prosperity a zdra
ví. Feng-šuej, vítr a voda, dva vnější po
zorovatelné znaky jangu a jinu, umění
přizpůsobit obydlí, aby živí 1 mrtví byli
v harmonii s kosmickým dechem.
Evelyn Lip, Feng-šuej, 1979

Být ve správném čase na správném mís
tě, ve správném směru... prakticky efek
tivní a rituálně správný. Umění být vyla
děný s přírodou.
Stephen Feuchwang,
Anthropological Anaíysis ofChinese Geomancy,

1974

Zahrnuje široký rozsah námětů: čínskou
mytologii, náboženské sekty a tajné společ
nosti, staré čínské léčebné umění, tajné
a zakázané knihy, předpovídání budoucnos
ti, šamanství, čarodějnictví, zázraky, jin,
jang a pět prvků, čínská bojová umění, čín
ská dechová cvičení, čtení z obličeje, věště
ni pomocí osmi trigramů, věštění z rukou,
věštění podle data narození atd.
Podle legendy kdysi žili tři císařové, kte
ří se převážnou měrou zasloužili o nastolení
řádu vesmíru. Prvním byl císař Fu Si, který
prý objevili přípravu pokrmů pomocí ohně,
a jako první zformuloval učení o jinu a jan
gu a prezentoval je jako přerušenou či ne
přerušenou linii a systém 64 hexagramů
Knihy proměn. Druhý císař, Šen Nung, na
učil lidi základům zemědělství a aplikoval
učení jinu a jangu na výživu a pěstování rost
lin v rámci střídání cyklů, jakémus staroby
lému makrobiotickému systému. Poznal úči
nek léčivých rostlin a sestavil první velký
herbář. Třetí císař, Chuang Ti, známý Žlutý
císař, posunul učení svých předchůdců ješ
tě dále a aplikoval učení o jinu a jangu a se
zónních vlivech na lidské tělo a jeho zdraví
— na systém meridiánů a tok energie čchi
v těle, a vytvořil akupunkturu, šiacu a mak
robiotickou medicínu. Zůstala po něm kni
ha o vnitřních orgánech, Nej Ťing.

Každé místo má své topografické vlast
nosti, které ovlivňují místní vliv různých
přírodních forem energie čchi. Tvar kop
ců a směr řeky jsou výchozími body ke
studiu vlivu větrů, směru staveb mostů
a cest a dalších faktorů. Síla a podstata
neviditelných proudů se hodinu od hodi
ny mění díky postavem nebeských těles,
jejichž aspekty jsou vzhledem k lokál
ním podmínkám neustále hodnoceny. Po
zvážení toho, co nelze změnit, pak fengšuej dokáže změnit nevýhodnou situaci.
Josepf Néedham, Science and Cmlisation in China, 1956

V průběhu tisíciletí lidé, tak jak še stále
více zajímali o svět hmoty, postupně ztratili
svou citlivost na svět vibrací. My se dnes
snažíme obnovit schopnost přímo vidět ne
změrný svět vibrací. Nejlepším způsobem,
jak studovat feng šuej, je snažit se porozu
mět přirozenosti světa hmoty a světa vibra
cí jako důsledku interakcí mezi nimi. Pocho
pit, jak se věci vyvinuly, porozumět pravidel
ným vzorům a cyklům. Tradiční vědění pře
žije jen tehdy, když se nám ho podaří využít
v našich moderních podmínkách.
Feng-šuej je nauka jak žít v harmonii
mezi nebem a zemí. Původní, tradiční název
pro feng-šuej byl složen ze dvou znaků Kan
— nebe (kosmopolitní uvědomění se, označe
ní neviditelné energie) a Ju — země. Ju zna
mená taky hmotu, zeměpis, přeneseně tedy
mapování energie Draka (síly země). Linie
Draka se v představě starých Číňanů podo
bala lidské páteři. Reprezentovala energii
čchi, která dává život, spirálově se točící
směrem z nebe do země a naopak. Tam, kde
se tyto energie spojí, vzniká život. Feng-šuej
tak hledá místo, kde je voda (energie je vy
vážená) a kde je harmonie mezi horou a ře
kou (hora představuje něco hmotného
a ochraňujícího, řeka představuje nepřetrži
tě proudící životní energii a sílu).
Při stavbě domu nebo zařizování bytu se
i v dnešní době vyplatí mít na zřeteli zá
kladní principy feng-šuej. Z pozice pohybu
slunce je vždy samozřejmě nejvýhodnější
umístit kuchyni, obývací pokoje s velkými
Určitá místa v krajině mají podle geomantických teorií živoucí dech (šeng
čchi) a geomantovo umění spočívá v tom,
jak takové místo najít a přizpůsobit mu
individuální kvality. I pohřbívám je lapá
ní dechu života (čeng šeng čchi). Podsta
ta geomancie tkví v tom, dokáže-li geomant rozpoznat živoucí dech. Jeho knihy
mohou tedy být jakkoli přeplněny čísli
cemi a složitými metodami, rozhodující
jsou jen tahle tři slova, čeng šeng čchi.
Chao Fang, Tsang shu wen

okny a balkóny
směrem na jiho
východ, na jangovou stranu. Na
jinovou stranu, ide
álně směrem k hoře,
severozápad, je pak dob
ré umístit garáže, spíž, ložnice.
Znalci feng-šuej překvapí spoustou velmi
praktických a v konečném sledu velmi lo
gických rad. Například je lepší vařit na ply
nu, než na elektřině, protože plyn reprezen
tuje otevřený, přirozenější oheň. Energie
ohně tak může přecházet do našich těl. Mi
krovlnné trouby jsou velmi škodlivé (na Zá
padě už je nikdo nekupuje). Je dobré umístiti do koupelny velké zrcadlo. Světlo svítící
nahoru zvedá energii. Vyplatí se dát do
okna Swarovského krystal — náhodné zá
blesky duhového světla vyšlou energii
i daleko do hloubky jinak třeba temného
bytu. Je dobré vyhnout se kaktusům — vy
tvářejí těžkou energii, právě tak jako počí
tače a umělé věci. Nezdobte si byt suchými
květinami. Pokud máte byt přeplněn, stej
ně jako poličky na knihy, nic dalšího se do
vašeho života už nevejde: pokud chcete
změnu, musíte uklidit a zbavit se starých
Feng šuej je v jistém smyslu jako roze
tové okno, spojující člověka s jeho oko
lím, prastaré učení s moderním životem.
Interpretuje jazyk, artikulovaný přírod
ními formami a jevy, lidmi zbudovanými
stavbami a symboly, a přírodními cykly,
včetně měsíčních fází a postavem hvězd.
Feng-šuej je klíčem k pochopení neslyš
ného dialogu mezi člověkem a přírodou,
šeptaného kosmickým dechem či du
chem - čchi. Čchi je termín označující ži
votní sílu nebo energii, která čeří vodu,
tvoří hory, vdechuje život do rostlin, stro
mů, zvířat a Udí, a vede člověka na jeho
životní cestě.
Sarah Rossbach, Fengshui: Ancient Chinese
wisdom on arranging a harmonhus iiving environment

věcí. Manželé by měli mít z postelí stejný
výhled. Pozor na námět obrázků na stě
nách: ovlivňují váš život víc, než si uvědo
mujete. Jedna žena měla neustálé hádky
s partnerem — konzultant feng-šuej, když
zjistil, že má v pokoji obrázek dvou rvou
cích se tygrů, jí doporučil obrázek vyměnit.
Dnes jí na stěně visí obrázek mazlících se
štěňat a žena má velmi uspokojivý vztah.
Máte-li na stěně ozdobné, fragmentované
zrcadlo, možná je i váš život „na kousky".
Voda má silný vztah k penězům. Pokud
chcete mít dostatek peněz, je nutno mít
dobrý proud vody — kvalitní instalaci. Spla
chovat by člověk měl se zavřeným prkén
kem, jinak „splachuje" i svou energii.

Podle starých
Číňanů šlo v živo
tě člověka vždy
o pět základních
problémů:
1) Jsme určeni datem
a místem svého narození,
horoskopem. Osud není něco koneč
ného, vždy se v rámci daných předurčeností dá s mnoha aspekty našeho horoskopu
pracovat.
2) Štěstí. Pohybuje se, jako všechno ostatní,
v cyklech. Nikdo ve staré Číně nečekal, že
bude mít štěstí, ať už co se týče zdraví,
osudu, obchodu, napořád. V jistém smys
lu pak šlo o zvládnutí umění být ve správ
nou chvíli na správném místě.
3) Cílem lidského života je nalézt harmonii
tam, kde žijeme. Pomocí feng-šuej se mů
žeme chránit před negativními energiemi
(ša), a zvýhodňovat místa, kde je přebytek
pozitivní energie (šeng). Neexistuje ideál
ní místo, a tak jde o nalezení nebo vědo
mé upravení vzájemného poměru...
4) Kromě práce se světovými stranami, s tra
dičním čínským kompasem lo-pan, knihou
I-ťing a jejími trigramy, z dnešního hledis
ka jakýmsi počítačovým jazykem vesrníru,
a magickým čtvercem pa-kua, Číňané vždy
pracují i s tzv. osudovým číslem (ming
kwa), které vyjadřuje energii, získanou
tím, kdy a kde se narodíme. Podle starých
Číňanů už během těhotenství energie, pře
cházející z vesmíru, vytvářela naše těla.
5) Lichá čísla jsou podle Číňanů jangová,
sudá jinová. Je prý dobré vyhnout se čís
lům dvě a pět. Čísla 1, 3, 4, 9 představují
skupinu východního života, prakticky vza
to, je-li naše magické číslo jedním z těchto
čísel a máme-li dveře domu umístěné
v jednom z těchto směrů, zřejmých
z magického čtverce, pak máme zaručen
příliv štěstí. Čísla 2, 5,6, 7, 8 představují
skupinu západního života.

JAK VYPOČÍTÁME
SVÉ OSUDOVÉ ČÍSLO?

Podle Číňanů rok začíná 4. února, takže muži
poslední dvě číslice roku narození vydělí de
víti (pokud jsou narozeni před 4. únorem, ode
čtou 1). Zbytek, pokud není roven devíti, ode
čtou od desítky. Např. narodil-li se muž
v srpnu 1943, vydělí 43:9 = 36, zbytek do 43
je 7, 10-7 = 3. Osudové číslo tohoto muže
bude 3.
Ženy ke dvěma posledním číslicím roku
svého narození přičtou 5 (pokud jsou naro
zeny po 4. únoru) nebo 4 (pokud jsou naroze
ny před 4. únorem) a výsledek vydělí devíti.
Zbytek je hledané číslo kwa. Příklad: pokud
se žena narodila v září 1963, přičteme
63+5=68, vydělíme devíti (9x7=63) a toto
číslo odečteme od 68. Zůstatek je pět. Osu
dové číslo kwa této ženy je pět.
V rámci magického čtverce a pomocí po
hybu takzvané letící hvězdy (devítiletého
cyklu, prostě sledujte číselnou posloupnost),
která představuje kvalitu energie čchi (čchi
se mění po dvaceti letech), tak můžeme každý
rok po čtvrtém únoru určit, jaké štěstí nebo
jaká nebezpečí na nás v bytě, domě, kance
láři, krajině nebo i roce čekají.
Šťastná hvězda, vchod do magického
čtverce, symbol dlouhověkosti a pro
sperity, kov živé vody (kovové mince pod ro
hožku zajišťují prosperitu)

Země, je to číslo negativní (ša), proto
že tato energie je turbulentní (diago
nální směry jsou méně stabilní), žlutá, čtve
rec, vytváří kov. Ochranou je kov — zvonko
hra, bílé předměty.
Dřevo, u vstupu ho nepodporujeme,
umisťujeme tam červené předměty
(oheň).
Dřevo, trigram větru, obecně šťastný
rok, zrak a oči, pozitivní rok pro vzdě
lání, kariéru. Protože voda živí dřevo, staví
se u dveří akvárium.
Nešťastná hvězda. Jsou-li zde dveře,
musí se chránit, např. kovovou soš
kou.
Šťastná hvězda, kov, prosperita. Dob
ré je podpořit zemi (keramické, žluté,
hnědé a čtvercové nádoby bez vody).
Kov, jezero, ženský symbol, alterna
tivní medicína. Dnes se nacházíme ve
dvacetiletém cyklu, kterému vládne číslo 7
a který skončí v roce 2003. Pokud jsou v tom
to čísle dveře, je třeba je chránit před kráde
žemi atd.
Hora, čchi, stabilita, akumulace, pení
ze. Dobrý rok, dobré investice. Letos
na jihozápadě, je dobré umístit zde pracov
nu nebo kancelář.
Oheň, srdce, hvězda lásky, štěstí,
oslavy, dobrý rok pro svatby. Jsou-li
zde dveře, je dobré zavěsit do nich krystal.

Design života

William Spear je dnes asi nejuznávanější západní autoritou, co se týče feng šuej, orientální
medicíny, přírodní architektury, vitálního designu a makrobiotiky. Žije v USA, ale přednáší po
celém světě. Na mezinárodní konferenci o feng šuej a ekologii v Praze koncem září 1998 upou
tal svým neopakovatelným stylem: hodiny hovoří v několika rovinách o zcela obyčejných a
na první pohled samozřejmých věcech, aby pak na závěr posluchače dovedl k vlastnímu po
chopení souvislostí. Nakladatelství Ikar vydalo v roce 1997 jeho knihu Feng šuej - design
života očima starověkého učení.
Každý máme různou individuální zkušenost
jak světa okolo nás, tak jazyka. Manifestu
jeme se nejen pod vlivem vnějšího prostředí,
manifestujeme se i zevnitř. Vyjadřujeme se
různě. Když jsme byli malí, mnozí z nás se
učili nejméně dva jazyky současně. Kdo z nás
si pamatuje na to, co se dělo ve třech letech?
Ve dvou? V prvním roce života?
Přitom kolem nás nic jaksi neexistuje —
jediné, co vidíme, je naše vnitřní konstruk
ce vnějšího světa. Vše je předem v nás — kra
jina, kterou obdivujeme, člověka, kterého
poznáme.
Feng-šuej není stylem. Jazyk není ade
kvátním prostředkem. Feng-šuej je založe
no na pocitech. Cítím, že Prahu již jakoby
znám. Když se na některé z vás dívám, mám
pocit, jako bychom se již znali. Racionálně se
to nedá pochopit, protože v mém pasu dodnes
nebylo razítko České republiky.
Mnozí by rádi měli feng-šuej černobílé
a předepsané. Jenže neexistuje jedna univer
sální a správná metoda či věda. Každý jsme
jiný. Mnohé metody jsou správné.

Rád vzpomínám na jednu dívku, au-pair
z Lisabonu. Byla to katolička, měla sestru
a rodiče v malém městě. My máme tři syny,
bydlíme v horách, náš dům má mnoho vel
kých pokojů. Musel to pro ni být kulturní
šok. Pak si zvykla, ale jednou v prosinci za
žila tu nejdramatiětější věc: SNÍH! Nikdy
předtím ho neviděla. Hodně dlouho jsem ne
viděl tak upřímnou a hlubokou reakci. Ská
kala, výskala a radovala se tak, že jsme se
k ní nakonec přidali.
My už vztah k přírodním úkazům nurníme přirozeně vyjádřit. Naopak, jsme trochu
divní: mluvíme jen o pěkném nebo špatném
počasí. Miliony let se naše kultura přizpůso
bovala studenému počasí, používala oheň
a teplé oblečení, konzumovala teplé, zahří
vající jídlo. Ono totiž i v případě toho, co jíme
a pijeme, záleží na tom, kde žijeme. Stvoři
tel nedal ananas na stromy v Čechách či v Ně
mecku, ale na Havaji. Když konzumujete
v Evropě ananasy stále dokola, zcela jistě tím
měníte poměry energií ve svém těle a zcela
jistě tak ovlivňujete své chování.
BARÁKA

•
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Ještě podivnější je náš vztah například
k horku. Klimatizace, ledové nápoje — tyto
věci nejsou ani sto let staré. Přesto zapomí
náme, jak nepřirozené to je. Jak je nepřiro
zené, že se nedokážeme přizpůsobit horku.
Vše musí být pohodlné — máme tak úzké hra
nice pohodlí a nepohodlí. Máme pak také mi
nimální zkušenosti.
Společnost je totiž také jen jakási forma
energie, ve které se prolínají vztahy mezi lid
mi.
Mluvili jsme o náboženství. Anglicky reli
gion. To slovo se skládá ze dvou částí. Ligio
v latině znamená nalézat spojené. Re na za
čátku slov znamená znovu, opět. Nábožen
ství, religiozita, tedy znamená znovu nalézat.
Ve všech náboženstvích tedy šlo o znovuna
lezení Alláha, Boha, Krista, Buddhy a v pří
rodních náboženstvích šlo o znovunalezení
ducha přírody. V domorodých společnostech
ale proto nikdy nepoužívali slova a názvy,
a pokud ano, tak jen velmi všeobecné termí
ny, jako prána nebo čchi.
Například nejlepší způsob cestování je ten,
při kterém mohu zažít společnost, vztahy
mezi lidmi. Když rozumím, o čem mluví, jak
se na sebe dívají, jak se dívají na život. Je
jich myšlenky pocháze
jí z místa, na kterém žijí
— odráží se v nich jejich
vztah se zemí, s vodou,
horou. Lidé, kteří mají
nějaký vztah ke svému
městu, mají i jiný vztah
k lidem, než lidé na ven
kově (nezáleží na státě).
Cítím hluk a vibrace
města. Žiji na venkově
v klidném místě, každý
den vidím nějaké zvíře,
každý večer vidím hvěz
dy, ačkoli je to jen dvě
hodiny od New Yorku.
Mnoho hostů k nám
v létě jezdí z New Yorku
na víkend. Je zde živá,
rozmanitá příroda. Hos
té jsou přitom druhý den
nevyspalí kvůli hluku
přírody. V noci nemůžou
v přírodě spát, protože
jsou zvyklí na městský
hluk. A když je zima,
letí na jih ke Karibské
mu moři. Zapomněli, že i chlad je pro cyklus
přírody nutný.
Kultura je náš vztah k něčemu, co nevidí
m e — k duchovnu, k hudbě, k umění. Čím
více jsme ovšem my dnes „kulturní", tím
méně jsme tolerantní k lidem, kteří žijí v tzv.
primitivních kulturách. V našich srdcích
víme o důležitosti deštného pralesa, ale ne
máme žádný vztah k půdě tamních obyvatel.

Necítíme tyto lidi. Odsouváme jejich ideje
a způsob života jen proto, abychom měli uži
tek my. To proto, že nemáme vztah k půdě.
Ztratili jsme kontakt s původním duchovnem.
Společenství je přitom způsob, jak nalézt
svou vnitřní a vnější rovnováhu, jak „přijít
k jednotě" (anglicky community — come to
unity, jít k jednotě).
V jistém smyslu je zde jen jeden člověk —
všichni jsme stejní. Geneticky jsme si, ať
černoši nebo eskymáci, příbuznější než dvě
tlupy opic v pralese. Zapomínáme na to. Tato
jednota je na počátku feng-šuej. Naši před
kové to tehdy věděli a brali to jako samozřej
most. Společenství se rozvinulo tam, kde bylo
vhodné místo, a naši předkové si automatic
ky vybudovali vztah k místu, kde mohli pěs
tovat obilí apod. Kdybyste se tam chtěli pře
stěhovat, vaše přítomnost by jim měla pro
spívat, protože oni se chovají a žijí v jedno
tě. Nevědělo se o konkurenci, všude panova
la spolupráce. Klíčovou otázkou bylo ne „Jak
z toho mohu mít užitek?", ale „Jak moje pří
tomnost zlepší váš život"?
V naší společnosti byl tento způsob života
obětován jakési mantře blbosti, která zní:
„A co se mnou bude?!" To je vše, co lidi zají
má. Ve všech oblastech.
Dřív se společenství za
jímala o to, jak mohou
pňspět.
Feng-šuej často pou
žívá slova jako moc, síla.
Existují dva základní
typy energie: za prvé je
to síla, kterou označuje
me jako jang, a kterou
známe ve formě živočiš
né stravy, ohně, agresi
vity, cukru v krevním
řečišti, pocitu horkosti,
ve své aktivitě. Za dru
hé je to vytrvalost, tedy
něco, co označujeme ter
mínem jin, a co repre
zentuje tvrdé dřevo
v krbu, které pomalu
a dlouho hoří. Fengšuej původně bylo o vy
trvalosti, protože to od
ráží smysl společenství
— co potřebujeme, aby
chom vytrvali? Pomalý
vývoj.
DESIGN NAŠEHO NITRA
Tradiční lidé se velmi zajímali o to, jak kul
tivovat vztah k duchovnu. Jejich vytváření
světa bylo harmonické a skromné. Kdo z vás
si pamatuje život před třetím rokem, před
prvním rokem, narození, minulý život, minu
lou smrt...? Je zajímavé, že odpovědi se liší

geograficky a bdé s větším vztahem
k zemi si lépe pamatují svou mi
nulost.
Abychom skutečně hlu
binně dokázali reagovat na
změny kolem nás a využít
struktur, cyklů a vzorů
přírody ve svůj prospěch,
musíme si lépe všímat
podobností a vzorů svého
těla a jednání s cykly
a jevy v přírodě. Pracoval
jsem např. s lidmi, kteří
čelili smrtelné nemoci. Cyk
lus života a smrti je archetyp
pro to, jak se pohybujeme z místa
na místo a také pro vztahy a jiné
změny v životě. Je důležité všimnout si
i naší tělesné struktury, prostoru, který obý
váme. Míra času je dána naším vztahem
a prostorem (vztahem ke slunci). To vše je
jakési mikrokosmické, lidské feng-šuej.
Málokdo si uvědomujeme, jak hodně je v nás
i kolem nás obsažen princip spirály. Jen si
to uvědomme — spermie, vaječníky, otisky
prstů, tkáň v ledvinách, DNA, pupeční šňů
ra, vnitřní ucho, vnější ucho, močovod, otis
ky prstů, jícen, vlasy, svalová hmota těla —
to vše v sobě obsahuje spirálu.
Před dvaceti lety jsme s přáteli založili
makrobiotickou komunitu. Chtěli jsme pěs
tovat vlastní zeleninu a vlastní ovoce na své
vlastní půdě. Protože jsme nevěděli, jak
máme začít, pozvali jsme si jednoho starého,
zkušeného rolníka z okolí. Celý život pěsto
val obilí, zeleninu a ovoce, neměl žádné vzdě
lání, chodil stále stejně, velmi prostě oblečen.
Když ráno přišel, nic neříkal, sedl si na židli
před dům a celé hodiny jen pozoroval kraji
nu. Mysleli jsme, že bude chodit po parcelách,
určených k pěstováni různých plodin, nebo
že vytáhne různá měřící a testovací zaříze
ní. On se ale jenom díval. Po několika dnech
promluvil: „Tam, na úpatí toho svahu, pěs
tujte mrkev, tady naproti poroste nejlépe zelí
a tam se bude dobře dařit květinám." Vůbec
jsme nechápali, o čem to mluví. Dali jsme si
samozřejmě udělat rozbory půdy a přesné ná
vrhy, na které části pozemku co pěstovat, ale
ukázalo se, že měl naprostou pravdu. Podob
né to bylo i tehdy, když už nám mrkev, zelí
a brambory rostly. Šel třeba kolem záhonu
a zničehonic řekl: Á, slunéčko. A sehnul se,
otočil list a ukázal na slunéčko sedmitečné,
po třech krocích řekl: A, slunéčko. A znovu
otočil list a ukázal mi slunéčko sedmitečné.
Shýbl jsem se a otáčel desítky listů, ale žád
né slunéčko jsem nenašel. Nechápal jsem,
jak to může vědět. Na podzim jsem to už ne
vydržel a zeptal jsem se ho na jeho čarodějnické způsoby. On se jen usmál a řekl, že je
to věnce jednoduché. Stačí se jenom dívat. Co
potřebuje zelí?, zeptal se. Hodně vody, odpo-

věděl si. Podívej se tam na to malin
ké údolíčko. Vidíš, jak je tam trá
va zelenější? Je logické, že tam
se nejvíc drží voda. Pozoroval
jsem psa, jak tam běhal,
Na tom místě se vždycky
trochu bořil a měl mokré
tlapky. Když budeš na
tom místě pěstovat zelí,
poroste ti velmi dobře
a nenadřeš se se zalévá
ním. A co s tou ostatní ze
leninou, ptal jsem se. Podí
vej se tamtím směrem
a pozoruj ptáky, řekl mi. Po
několika hodinách jsem stále ne
tušil, o čem je řeč. Pak jsem si ale
všiml, že si ptáci na určitém místě sedají
daleko častěji, než na jiném. Tam je přeci nej
více housenek a žížal, řekl starý muž. A co
dělají žížaly? Kypří půdu. Tam má půda nej
lepší kvalitu. Chce to jen pozorně se dívat, po
zorně naslouchat a všímat si vztahů mezi
rostlinami a zvířaty, mezi zvířaty a hdmi, ale
i mezi lidmi a rostlinami. Nejen my chceme
sloužit zemi, také země chce sloužit nám.
Tak jako ten starý muž dokázal z prosté
ho pozorování vztahů mezi jednotlivými říše
mi rostlin, zvířat a lidí vyvodit spoustu vel
mi užitečných závěrů, tak i my bychom mohli
a měli z pozorování svého okolí, ať už společ
nosti, města, ulice, domu, tak i nitra svého
těla, např. vztahů mezi jednotlivými vnitřní
mi orgány a naší celkovou emoční labilitou,
vyvodit spoustu užitečných a v zásadě velmi
jednoduchých důsledků.
Především bychom měli klást důraz na po
zorování vztahů mezi vnějším a vnitřním pro
středím. To je něco, co nás ovládá a formuje.
A mimochodem, trik s tím slunéčkem vám
neprozradím. Zkuste přijít sami na vztah
mezi slunéčky a tím, co se děje v okolní pří
rodě.
JSME TO, CO JÍME
Často se hovoří o podobnosti makrokosmu
a mikrokosmu. Málokdo si uvědomuje, že
i v otázce zdravé výživy jde o určité snadno
vyjádřitelné poměry, které člověku, schopné
mu pozorovat a vyvodit důsledky, usnadní ori
entaci a život. Tak jako planeta Země sestá
vá z jádra, bohatého na minerály a čím blíž
k povrchu země, tím více pak převládají pro
teiny, těsně pod povrchem a na povrchu země
uhlovodany a na samém povrchu planety je
to především voda, tak i v našem těle, v ob
ráceném poměru, se vztah minerálů k protei
nům, proteinů k uhlovodanům a uhlovodanů
k vodě dá vyjádřit v poměrech 1 : 7. Jedno
duše řečeno, na určité množství minerálů
potřebujeme sedmkrát více proteinů, na ur
čité množství proteinů sedmkrát více uhlovo

danů a na určité množství uhlovodanů v naší
potravě sedmkrát více vody. Dovedeme-li to
dále, na jeden díl vody potřebujeme sedmkrát
více vzduchu. Z tohoto hlediska je naprostá
většina diet téměř škodlivá. Předepíšeme-li si
potravu bohatou na proteiny a nesledujeme
onen výše zmíněný poměr 1 : 7, co se týče
ostatních složek naší potravy, můžeme si
ublížit. Takto člověk nemusí měřit na gramy
nebo miligramy, ale stačí uvažovat v částech.
Konzumujeme-li potraviny s tolika a tolika
částmi proteinů, měli bychom ji vyvážit sed
minásobným počtem částí uhlovodanů atd.
Nejvíce koncentrovaný minerál, který běž
ně konzumujeme, je kuchyňská sůl. Každý
dobrý restauratér a hoteliér ví, jak přinutit
své zákazníky jíst a pít co nejvíce. Já jsem
se jednou zeptal majitele jedné slavné new
yorské restaurace, co považuje, vzhledem
k prosperitě svého podniku, za vůbec nejdůležitější. On se zamyslel, a pak odpověděl, že
slané oříšky u baru a na stole. Proto také
i popcorn, který si koupíte, když jdete do
kina, je velmi slaný. Sůl stahuje. Když se říz
nete, intuitivně si ránu olíznete. Je to právě
sůl ve vašich slinách, která pomůže ránu
stáhnout. Jíte-li slané, musíte hodně pít.
Když hodně pijete, po
třebujete hodně protei
nů a dáte si pak navíc
i dezert, který jste pů
vodně vůbec nechtěli.
A co se stane, když se
v restauraci takto přejí
te? Rychle vyjdete ven,
projít se někam do par
ku: potřebujete vic kys
líku
Víte, jak to dělají far
máři, když chtějí na vep
řovém co nejvíce vydě
lat? Tak měsíc před tím,
než odvezou zvířata na
jatka, jim dávají více
a více soli do krmení.
Zvířata více pijí a více
žerou a rychle přibývají.
Jinak řečeno, kdyby je
na jatkách neporazili,
stejně by zakrátko
chcípli, protože by se
takto slaným krmivem
ujedli a upili k smrti.
Všechno v přírodě a ve
světě kolem nás je v určitých vztazích
a proporcích. Například zpěv ptáků a jejich
velikost. Když natočíte zpět různých ptáků
a pak ho počítačem sonograficky rozeberete,
zjistíte, že malí ptáci, jejichž zpěv má plynu
lé a pomalé sonografické křivky, žijí v nízké
kopcovité krajině, zatímco ptáci, jejichž zpěv
vykazuje graficky velmi ostré a vysoké frek
venční rozdíly, žijí v příkrých a strmých ho

rách. Jinak řečeno, hovořím o existenci jaké
hosi pomyslného topografického zrcadla.
Melodická krajina, melodický zpěv ptáků.
Ostrá příkrá krajina, ostrý křik ptáků v ní
žijících.
Právě tak bychom mohli hledat a nachá
zet odpovídající podobnosti a souvislosti
v kultuře, v písních a ornamentech národů,
které žijí buď v nížinách, u moře, nebo vyso
ko v horách. Dnes jsou samozřejmě tyto po
dobnosti zkreslené postupující civilizací, ale
byly dosti zřetelné u primitivních kultur.
Některé domorodé kmeny, žijící v deštném
pralese, mají písně, které se velmi podobají
bzučení hmyzu, nebo zpěvu tamních ptáků.
Jejich písně se ovšem dnes neztrácejí proto,
protože by je zapomněli, ale protože se zvuk
v jejich okolí změnil. I oni už znají a musejí
poslouchat zvuk traktorů a dalších těžkých
mechanismů. Mimochodem, za posledních
deset let vyhynulo v deštných pralesích na
osm set druhů zvířat. Téměř každé zvíře při
tom vydává nějaký zvuk. Od cvrčka přes ptá
ky, obojživelníky a savce až k velrybám. My
bdě ztrácíme svůj vztah k zemi. Vyvíjíme se
intelektuálně a sociálně, ale už nejsme schop
ni vnímat a zpracovávat informace ze světa
rostlin a zvířat.
Jaké jsou důsledky?
Nejen zánik mnoha dru
hů zvířat a mýcení dešt
ného pralesa ve jménu
pokroku. Důsledkem
toho všeho je naše roz
pojení, oddělení od příro
dy. Jsme-li odpojeni od
vnějšího světa, ztrácíme
také spojení s naším ni
trem, se sebou samými.
Ztrácíme kontakt s ne
konečným světem v nás
samých. Začínáme věřit
iluzi, že vnější svět je
jedinou
skutečností.
Ztrácíme vztah k tomu,
co nás obklopuje, i k to
mu, co je v nás uvnitř.
Nežijeme v pravdě.
Tropické pásmo je
jiné než subtropické,
a to se zase značně liší
od mírného či severního
podnebného
pásma.
Každé to pásmo pak po
mohlo vytvořit jinou formu lidské historie.
V severním pásmu lidé pěstovali spíše rýži
a pohanku, aby tak lépe snášeli studené a vlh
ké prostředí. Pokud jste někdy dělali pohan
kovou kaši, víte, že stačí pohanku přelít va
řící vodou a pohanka mnohonásobně zvětší
svůj objem — absorbuje vodu. Takováto kaše
pak zvýší teplotu vašeho těla. Lidé, žijící
v Africe nebo v tropech Asie, si pohankovou

kaši dělat nepotřebují. Už tak je jim dost
horko. Ti potřebují potraviny, které je nao
pak zchladí. V každém podnebném pásmu
konzumují lidé takové potraviny, které jim
pomáhají přizpůsobit se tomu kterému klima
tu. Tento neviditelný kód podnebného pásma
a geografické polohy je přítomen v každém
jídle, které konzumujeme, ať je to polévka,
příloha, chléb atd.
O důležitosti jídla lidé vždy věděli. Dokon
ce i Tolstoj napsal o jídle, např. důležitosti
chleba, tlustou knihu. Nejen z hlediska vý
živy, přítomnosti a nezbytnosti uhlovodanů
atd., nejen z hlediska podnebného pásma
a počasí, ale především z hlediska vlivu toho,
co jíme, na naši povahu a chovám, na naše
myšlení. Je to jednoduché — když jíme, vy
tváříme tím svou krev. Jak je živena krev,
tak jsou živeny i všechny další orgány naše
ho těla, a především mozek. Mozek je tedy
neustále živen krví, a kvalita výživy tedy
ovkvňuje i kvalitu naší vize, perspektiv na
šeho směřování ve světě, ve kterém žijeme.
Důsledek dlouhodobé konzumace jídla, kte
ré roste v horkém klimatu, tedy spíše kuku
řice, sladkého ovoce, jídla, které ochlazuje
tělo, je charakter chování tamního obyvatel
stva — které je spíše horkokrevné, impulziv
ní, emoční. Lze to vypozorovat v jejich umě
ní, barvách, tancích, hudbě a v rituálech. Ne,
že by jiné kultury tohle všechno postrádaly,
ale právě kultury ostrovní a kultury vysky
tující se kolem obratníků tím překypují.
Stejně tak bychom mohli zjednodušeně
říci, že v mírném podnebném pásmu žijí kul
tury, které dávají přednost spíše intelektu,
společnost se více soustře
ďuje na vědu a vývoj no
vých technologií. Lidé žijí
cí v chladných oblastech,
konzumující potraviny, kte
ré spíše stahují, jsou pak
nakloněni spíše vnitřnímu
typu myšlení, filosofii a hlu
binnějším typům intuitiv
ních kosmologií. Jenže díky
zrychlené výměně informa
cí a vzájemné propojenosti
i co se týče zboží dnes na
jdete např. mouku, která se
donedávna
pěstovala
a konzumovala jen ve vyso
ko položených obastech
And, v obchodech v Berlíně nebo v Chicagu,
tedy na území, kde hory nejsou. Pňtom např.
v Equadoru se vždy do polévky přidá jen jed
na lžíce. Když se nad tím zamyslíte, je to sa
mozřejmé. Co potřebujete ve výškách nad 3
000 metrů? Výzkumy se ukázalo, že tahle
mouka dodává krvi víc kyslíku. Je to tedy
ideální přísada k jídlu, dodatek. V Chicagu
a jinde se ale konzumuje ve velkých porcích,
jako hlavní exotické jídlo.

Jaká je tedy ideální strava? Jíst to, co roste
na místě, kde žijete. Na Havaji nebo na Fili
pínách rostou banány a ananas. Zjednoduše
ně řečeno, ananas ochlazuje. Pokud ale žije
te v Praze, Oslo nebo v Bostonu a dáte si
v zimě ananasy, nebo banány, bez ohledu na
vaše stravovací zvyky se nachladíte.
Jaká je například role masa v tradičních
i našich společnostech, může se zeptat vege
tarián. Podívejme se nejprve na člověka, na
rozměry jeho těla, na jeho design. Třeba na
zuby. Kolik máme špičáků, určených na tr
hání masa? Čtyři. Kolik máme řezáků, aby
chom dokázali jaksi ustřihnout, uříznout
kousky potravy? Osm. Kolik máme stoliček
a zubů, abychom rozmělnili potravu? Dvacet.
Jaký je tedy ten optimální poměr masa
k ostatním potravinám podle počtu zubů?
Čtyři ku dvaceti osmi — a to je zase ten nám
již známý poměr jedna ku sedmi. Zdá se, že
jsme svou anatomií jaksi předurčeni k tomu,
abychom jedli sedmkrát více chleba, obilovin,
zeleniny a ovoce, než masa.
Jaká je strava lidí žijících poblíž zemských
pólů? Eskymáků, Inuitů? Výhradně masitá.
Z určitého úhlu pohledu je to ovšem strava
stoprocentně makrobiotická. Jaká je strava
lidí, žijících na rovníku? Prakticky žádné
maso. I tam se ale jedná o stoprocentně
makrobiotickou stravu. Je to prosté. Je tře
ba jíst podle místních a sezónních zdrojů
a zvyklostí. Maso zahřívá. Ovoce a zelenina
ochlazují. Eskymáci tedy přirozeně jedí ryby
a tuleně. Navíc ale často konzumují i fermentovanou zeleninu. Tady u vás plní podobnou
roli například kyselé zelí nebo nakládané

okurky. Nebo dokonce pivo. V jižní Africe pijí
zeleninové pivo. V Japonsku a Číně používa
jí sojovou omáčku nebo miso. Co je tedy tou
fermentovanou zeleninou, kterou jedí Esky
máci ke svému masu? Když uloví velrybu,
vyvrhnou její žaludek a v něm naleznou cha
luhy a mořské řasy v počátečním stavu fer
mentace. Ukazuje se tedy, že i v těch nejprimitivnějších kulturách lidé konzumují přes
ně to, co je v jejich podnebném pásmu potře

ba, i když je to někdy něco, co
v očích nás civilizovaných vypa
dá velmi divně, jako žabí ste
hýnka nebo obsah velrybího
žaludku. Podivné je také
to, že právě Eskymáci
a Inuitové jako národ ne
mají žádné metody, jak
vyléčit to či ono — prostě
nikdy nejsou nemocní.
Maso samo o sobě není
špatné. Jen je třeba si uvě
domit vztah mezi naší potře
bou a celkovými souvislostmi,
a také vzít v úvahu, jak se např.
dnešní, a nejen kuřecí maso, liší od
toho tradičního. Dnešní kuřata jsou spí
še „vyráběna" v miniaturních boxech bez
možnosti pohybu, nikdy nevidí skutečné slun
ce, opravdovou trávu, čerstvý vzduch a čers
tvou vodu atd.
MAKROBIOTIKA
Je to tedy vždy především otázka moudrého
výběru. Makrobiotika sama o sobě je vždy
otázkou výběru. Nejhorší je, když se člověk
nechá zfanatizovat a podlehne dogmatům
nebo neměnným pravidlům. Přitom jde jen
o aplikaci základních principů. Nejvyšším
smyslem jídla, a tedy nejvyšším smyslem
makrobiotiky, je realizovat své sny. Sníte-li
o tom, že se stanete mistrem světa v boxu,
zcela jistě se budete muset stravovat jinak,
než když budete chtít být sociální pracovnice
nebo hudebník či matematik. Pokud víte jak,
můžete rozumně použít jídlo
jako jednoho z prostředků,
jak svůj sen uskutečnit. Pak
budete
třeba
citlivější
k ostatním jako sociální pra
covnice, nebo lépe se emočně
vyjadřovat coby umělec,
nebo budete překypovat
energií a rychlostí reakce
jako boxer. Jste-li placeni za
rychlost vaší práce, zcela jis
tě budete jíst jinak, než když
budete placem za dlouhé sou
středění nad intelektuálmm
úkolem. Energie potravin
ovlivňuje naše chovám. To,
jak vnímáme svět.
Nebo jinak: když posloucháte Beethovena,
mělo by vám být jasné, co Beethoven jedl.
Určitě nebyl vegetarián, nejedl denně hrášek
s mrkví a nezapíjel jídlo džusem. Těžká hud
ba odpovídá těžkému masu, tmavému chle
bu, červenému vínu. Jste-li skladatel a chce
te-li komponovat lehkou, lyrickou a něžnou
hudbu, asi budete jíst jinak. Vaše hudba pak
bude více květnatější, bude mít zeleninovou
kvalitu.

Pokud jste poradce nebo psy
cholog a sedíte celý den v křesle
a nasloucháte lidem a jejich
problémům, budete určitě
jíst jídlo, které vás otevře,
abyste byli vnímavější
a více empatičtí, nebo jen
více povídaví. Na tohle je
velmi dobré ovoce. Kouk
něte na opice — žerou
spoustu ovoce a jak jsou
upovídané. O tomhle jsou
nebo by měly být knihy
o makrobiotice. Například —
knihy, napsané lidmi, kteří se
živí ovocem, jsou velmi obsáhlé. Je
jich autoři toho mají hodně co říci.
Když se člověk naučí využívat energii po
travin, pak ví, že je vhodné jíst jinak, když
staví dům, a jinak, když si povídá s lidmi.
Samozřejmě, než se naučíme jíst, abychom
realizovali své sny, musíme jíst, abychom zís
kali energii pro každodenní život. Jenže sou
časný život se tak rychle a hlubinně mění, že
sotva kdo z nás skutečně ví, co a jak každý
den jíst, abychom byli přirozeně vitální, zdra
ví a šťastní. Abychom nejen neměli bolesti
břicha, ale ani bolesti hlavy či kloubů, ale ani
špatné sny nebo deprese. Naše společnost je
ale tak zaujata nemocemi, že považuje zdra
votní problémy za něco obvyklého a normál
ního. Jen si to uvědomme: existuje obrovský
průmysl s mihardovým obratem ročně, jehož
cílem jsou produkty, které mění řád a pola
ritu ženských orgánů: deodoranty a sprcho
vé gely. Jiný obrovský průmysl vyrábí výrob
ky, které mění menstru
ační cyklus, nebo potla
čují příznaky premenstruačního syndromu.
Tito výrobci tvrdí, že ty
hle problémy má většina
žen, že to je normální.
Stačí abyste si vzala tu
hle tabletku.
Jenže právě tohle je
naprosto nenormální,
nepřirozené. Naše zdra
votní problémy jsou
způsobené tím, co jíme.
Chemikáliemi a barvivy
a cukrem, který denně
konzumujeme. Jedna
jediná společnost vyrábí patnáct bilionů ta
bletek aspirinu ročně. To jsou dvě a půl tab
letky na každého člověka na planetě. Půl lid
stva hladoví a má jiné starosti, takže to je pět
tabletek na každého obyvatele vyspělejších
států. Kdo z vás si za poslední rok nevzal ani
jednu tabletku aspirinu (acylpyrinu)? Jsou
lidé, kteří berou dvě tři tabletky denně. Chci
tím naznačit, že nevíme ani jak jíst, abychom
si udrželi obyčejné normální zdraví. O to je

obtížnější naučit se jíst tak, abychom reali
zovali své sny.
Obvykle se lidé k makrobiotice dostanou
až tehdy, když chtějí vyléčit nějakou nemoc.
Ať už nějakou vážnou nemoc, nebo běžné
denní zdravotní problémy. Ani v makrobioti
ce, tak jako v životě, neexistují nějaké zaká
zané potraviny. I cukr má své použití. Na
různých úrovních používám potravin pak člo
věku trvá tň a někdy až šest měsíců, než se
pomocí speciální diety nemoci zbaví. U zdra
vých lidi se pak stravovací návyky přirozeně
liší podle toho, jestli jsou fyzicky výkonní,
jestli hodně cestují, jakým druhem činnosti
se zabývají atd. Mičio Kuši byl jednou dotá
zán, proč píše o makrobiotice a jestli to je
jediný možný způsob stravování. Kuši odpo
věděl: „Ano, máte pravdu." A pak dodal něco,
co všechny překvapilo. „Pokud by makrobio
tika nebyla jediný možný způsob, spáchám
harakiri."
Co tím myslel? Pokud by jin nebylo jiném
ajangjangem, pokud by slunce nevycházelo
na východě a nezapadalo na západě, pokud by
chlad nestahoval a horko neroztahovalo, pak
bychom nežili. Ať už si toho člověk je nebo
není vědom, řídí se a je řízen makrobiotický
mi principy, protože je dítě vesrníru, který se
smršťuje a roztahuje všude okolo nás. Ocitneme-li se v chladu, naše tělo se stáhne. Je
to přirozený způsob, jak nás příroda učí žít
v chladu. Pokud to víte, pak v zimě nebudete
jíst tolik melounů. Naopak na jaře, když se
budete chtít nadechnout a otevřít jarnímu po
větří, je dobré jíst určité druhy zeleniny
a ranného ovoce, které vám pomůže zbavit

tělo solí a minerálů ze zimy. Makrobiotika
nám tedy umožňuje činit vědomá rozhodnu
tí o tom, jak se stravovat.
BARVY
Nemohu nezmínit učení o pěti energiích.
Každý Číňan odmalička ví, že první, tekoucí
energie, se nazývá voda. Samozřejmě to vel
mi souvisí s učením o pěti prvcích. Voda sou

visí se zimou, severem, slanou chutí, ledvina
mi a strachem. Vyživuje a vytváří energie,
které směřují nahoru a ven. Energie vody
jsou modré či tmavé barvy. Modrá je výborná
barva pro relaxaci. Jenže pokud bude míst
nost, kde pracujete, oplývat převážně modrou
barvou, nebude to dobré pro váš pracovní vý
kon. Tato barva není vhodná pro místnosti,
kde se vyskytujete pravidelně, den za dnem.
Další energie, energie stromu, související
s východem, jarem, větrem, játry a žlučníkem, kyselou chutí a hněvem, jsou barvy ze
lené. Jak energie stoupají vzhůru, stávají se
aktivnější, více pulsující. Energie ohně, sou
visející s jihem, létem, hořkou chutí a rados
tí jsou samozřejmě červené, a pulsují ven
a dovnitř, jako srdce. Pokud vymalujete stě
ny třídy na červeno, děti budou ještě aktivněj
ší. Červená barva je bude stimulovat jako
býka. Vytváří silné aktivní energie. Dále pak
se energie zklidňují a shromažďují. Energie
země, související s pozdním létem, vlhkem,
slezinou, sknivkou a žaludkem, sladkou chu
tí, jsou žluté. Žlutá barva sjednocuje. Energie
kovu, související se západem, s plícemi
a tlustým střevem, podzimem, suchem, zrá
ním, pálivou chutí, jsou bílé či stříbrné.
Teorie pěti prvků je základem čínské filo
sofie pěti přeměn. Použijete-li v praxi napří
klad červenou a žlutou barvu, pracujete
s aktivním shromažďováním. Vzpomeňte si,
jak bývají vymalovány provozovny McDonald.
Oni potřebují, abyste se rychle najedli a ještě
rychleji vypadli. Jestliže použijete bílou
a modrou, používáte energií pevné, ale ply
noucí podstaty. Tyto barvy se používají ve far
maceutickém průmyslu, vzpo
meňte si na to, až si zase vezme
te nějakou pilulku. Kdykoliv
berete barvu, berete energii.
Obálky časopisů jsou napří
klad často hodně červené. Abys
te důvěřovali, cítili oporu, abys
te aktivně časopis koupili. Jen
že v přírodě se červená vyskytu
je velmi opatrně. Z velké palety
barev je červená jen pouhým
dotekem pomyslného štětce tu
a tam v krajině. Vymalujete-li si
červeně ložnici, buď budete ob
tížně spát, nebo pak budete mít
hodně dětí. Na našem oblečení,
v našich domech i kolem nich,
všude jsou barvy, které ovlivňují naše myš
lení a chování. Vlivy barev mají také univer
sální význam. Neliší se v různých kulturách.
Přesto ale v některých kulturách s sebou
některé barvy nesou specifický soud. Když
v některé kultuře u domu vyvěsíte červené
světlo, znamená to, že jsou tam k máni ženy.
V jiné kultuře to ale může znamenat požár
níky nebo policii. Bílá barva je někde symbo
lem čistoty, oslavy (svatby), jinde bílá ozna-

muje smrt a používá se při pohřbech. Jinde
se na pohřbech užívá spíše černé barvy. Tedy
žádné barvy, ve smyslu absence barev.
Jak teorie přeměn pěti prvků souvisí s na
ším vnitřním životem a jeho vnějšími, spole
čenskými jevy? Začnu odjinud. Zjednoduše
ně řečeno, vše je spirála a i ve spirálách na
leznete onen základní pomětr 1:7. Podívejte
se na svou ruku. Od ramene až ke konečkům
prstů. Když ji asi v polovině rozdělíte, máte
tam loket. Další dělení, zápěstí. Další dělení,
začátek prstů. Další dělení, střední kloub
prstů, pak nehty, a konečně konec prstů.
Sedmkrát vždy o polovinu menší poměr.
A v energetických termínech řečeno, každé
dělení s sebou přináší větší citlivost — na ko
nečcích prstů jsme nejcitlivější. Z Kirlianových fotografií víme, že konečky prstů mají
nejzářivější auru. Nebo jinak, když roz
přáhnete ruce, dostanete jiný energetický
střed těla — srdeční čakru. Z hlediska ener
gií se zde střetávají energie levé a pravé stra
ny a kříží se s vibračními energiemi nebe
a země. Spousta lidí si myslí, že středem těla
je hlava a zvláště ústa: jídlo, řeč. Jiní se do
mnívají, že středem těla jsou sexuální orgá
ny. Jenže skutečný střed lidského těla je ob
last uprostřed hrudi. Místo setkám východu
a západu, nebe a země, harmonie stran. Ji
nak řečeno, pokud budeme praktikovat ně
které tradiční systémy, jako je makrobiotika
nebo feng-šuej, bez srdce, možná nějakého
efektu docílíme, ale
bude to jen povrch.
Náš vnitřní svět ovliv
ňuje svět okolo nás.
Abychom se skutečně
spojili a ztotožnili
s tím, co děláme, mu
síme směřovat zevnitř
ven. Místem, kde pro
chází dech, v symbo
lickém významu vítr,
a naše krev, tedy pře
neseně voda. Vítr,
voda — feng, šuej.
DŮSLEDKY
NEPOCHOPENÍ
TEORIE PĚTI
PŘEMĚN
My, Evropané a Ame
ričané, máme tendenci teorii přeměn překlá
dat staticky a věnovat se jednotlivým prvkům
a energiím. Ve skutečnosti jde o systém ne
ustále plynoucích a měnících se energií.
Zopakujme si to. Energie, které plynou se
nazývají voda. Odtud jsme přišli, to je počá
tek života. Moře, embryologická voda v dělo
ze. V jistém smyslu slova jsme se od prvotní
buňky vyvíjeli stálým dělením, až se začala
tvořit spirála páteře. Nejprve jsme vypadali

jako ryba. Pak jako nějaká žába, pak jako
nějaký plaz, a teprve pak jako primitivní sa
vec, dokud jsme přes podobu opice nezačali
vypadat jako člověk. V několika měsících
jsme každý zopakovali miliardy let evoluce.
Voda je počátek a neustále plyne. V systému
pa-kua je to číslo jedna, reprezentující Ces
tu, životní stezku. Voda vyživuje energii, kte
ré říkáme energie stromu. Ta se pohybuje
směrem vzhůru a dolů. Říkáme jí raději ener
gie stromu než dřeva, protože má něco z ener
gie stromu. Tato energie živí energii ohně. Ta
se pohybuje dovnitř a ven, a má vlastnosti
plazmy. Oheň vytváří spíše kvality energie
půdy, spíše než země, a tak i když hovoříme
o prvku země, myslíme tím kvality půdy.
Půda postupně tvrdne a vytváří energii, kte
ré říkáme kov. A kov se nakonec také mění
a stává se kapalinou — vodou. Ve směru ho
dinových ručiček tomu říkáme tvořivý cyk
lus. Vyživovací cyklus. Voda živí strom,
strom živí oheň, oheň a popel vytváří půdu,
půda se mění v kov, kov se mění ve vodu.
Pokud jde o vztahy uvnitř pomyslného kru
hu, např. voda ničí, hasí oheň, oheň taví kov,
kov ničí strom, strom rozrušuje půdu, jde
o cyklus kontroly. Tak to chápali ve staré
Číně a v dalších kulturách.
Naše současná společnost ale tento har
monický řád svými zásahy mění a narušuje.
Především v oblasti zdraví. Jen si uvědom
me, kolik milionů lidí bere denně dvě, tři
nebo deset pilulek,
které následně ovliv
ňují jejich myšlení.
A ve vztahu k Zemi
a ke krajině žijeme
v iluzi koncepce vlast
nictví pozemků a ne
movitostí. A ekonomi
ky a turismu. Lidé
v tradičních společ
nostech věděli, že ta
kovéto chápání příro
dy, země a vztahů
mezi lidmi je iluzí
a tragickým omylem.
V tomto ohledu je pře
ce dnes snad každému
jasné, že vojenskoprůmyslový komplex
kontroluje
právní
a vzdělávací systém
naší společnosti. Tato ekonomika je nepřiro
zená, umělá a udržuje nás v iluzi, že půdu
lze vlastnit. Naše citlivost k půdě mizí i na
individuální úrovni. Mizí farmy a narůstá
počet velkofarem a zemědělské velkovýroby.
Petrochemický a farmaceutický průmysl nás
pak vytvářením iluze strachu před hrozbami
přírody a ohrožením našeho zdraví nutí poly
kat analgetika, antidepresiva, vitamíny
a viagru. Mění naše myšlení. Myslel jsem si

například, že v roce 1998 už je zá
vodům ve zbrojení konec. Právě
včera ale britská vláda ozná
mila, že spustila nejnovější
obrannou atomovou ponor
ku typu Trident se čtyři
ceti sedmi jadernými
zbraněmi na palubě.
Z lidského hlediska to je
neakceptovatelné! Když
francouzská vláda testuje
jadernou nálož pod hladi
nou moře v Oceánii, ohrožu
je tak i mou krev, mou vodu.
Jenže neexistuje globální kont
rola moří a tak v tom Francouzi po
kračují a říkají, že to jen „testují".
Když nedávno zatkli jednoho alžírského te
roristu a ptali se ho, proč má u sebe bombu,
prohlásil, že ji chtěl jen otestovat. Jaký je
v tom rozdíl?
Pokud hledáte práci, nejsnadněji ji na
leznete v petrochemickém nebo farmaceu
tickém průmyslu, nebo v továrně na zbraně,
nebo, v té jaksi měkčí formě, v bance nebo
v oblasti turistického průmyslu. Je těžké
uniknout tomuto systému. Bohužel, tento
systém je systémem kontroly. Není to sys
tém spolupráce a tvořivosti, který převládal
v tradičních společnostech. V termínech
systému pěti prvků to v naší současné spo
lečnosti může vypadat asi takto: energie
vody jsou dnes okupovány farmaceutickým
průmyslem. Energie stromu je dnes před
stavována koncepcí vlastnictví půdy, prode
jem
nemovitostí,
konzumerismem
a turismem. Energie ohně představuje vojensko-průmyslový komplex. Energie půdy
dnes představuje petrochemický průmysl
a velkovýroba potravin. Energie kovu jsou
reprezentovány bankovnictvím, právním
systémem a systémem vzdělání.
ALTERNATIVY
Jaké jsou možnosti? Kde můžete pracovat,
abyste něco změnili? Dobrá zpráva je, že
můžete začít kdekoliv. Ujistěte se ale nejpr
ve, že svou aktivitou budete spíše živit a po
máhat, než vykořisťovat, kontrolovat a zne
užívat jiné lidi. Jaké máte možnosti, pokud
byste chtěli pracovat v oblasti ohně, ale ne ve
vojensko-průmyslovém komplexu? Samozřej
mě, v oblasti alternativních zdrojů energie —
solární energie, energie získané pomocí vět
ru, vody, z termálních zdrojů. Říkejme jim
vhodné (appropriate) technologie. Technolo
gie, které přispějí a pomohou nám všem.
Energie vhodně, relativně neškodně získaná
z toho, co nám poskytuje příroda, umožňuje
zbavit se ostatních, nevhodných typů získá
vání energie např. obvyklým spalováním ne
nahraditelných přírodních zdrojů.

Co by mohlo v tomto rxizitivnírn
duchu nahradit zemědělský
a petrochemický průmysl
v oblasti energie země,
půdy? Permakultura, or
ganické farmaření, recyk
lace surovin a zdrojů atd.
V této souvislosti ale mu
sím poznamenat, že my
Američané, kteří přijíždí
me přednášet o recyklaci
např. do Ruska, někdy vy
padáme směšně. Můj kolega
takto přednášel v roce 1990
v Moskvě, a když nikdo nereago
val, zeptal se svého ruského příte
le a ten mu vysvětlil, že v Moskvě, díky
ekonomické krizi, dnes „recyklují" i nepotištěné okraje novin, aby měli na čem psát po
známky. Na rozdíl od situace v USA nebo
v Kanadě, kde je tolik možností a tolik volné
krajiny, v jiných kulturách a v jiných zemích
musí lidé půdu a suroviny využívat daleko
racionálněji.
Jaké možnosti práce a aktivit se nabízí
namísto vše kontrolujícího bankovního, práv
ního a vzdělávacího systému v oblasti kovu?
Jaké alternativy máme? Systémy LETS, sys
témy vzájemné spolupráce (ne v socialistic
ky pokřiveném duchu). Možná jste si napří
klad v Anglii nebo v USA všimli, že na dlou
hé ulici se stovkami domů v sobotu ráno stov
ky majitelů sekají trávník stovkami seka
ček? Proč se bdě nedomluví a nemají na kaž
dé ulici přístřešek s několika sekačkami, žeb
říky, hráběmi, lopatami a dalšími jen občas
nutnými potřebami, které by si příslušníci ko
munity prostě vždy jen půjčili? Proč mají
v západních městech všichni lidé svá vlastní
auta? Že to zatím nefunguje a fungovat ne
bude? Třeba jsme to jen pořádně nezkusili.
A co systém školství? Ano, existují alterna
tivní způsoby vzdělání, Montessori, Waldorfské školy, ale co byste řekli názoru, že ales
poň do věku deseti let by děti neměly chodit
do školy vůbec? Co takhle učit děti doma,
a učit je tomu, co skutečně v životě budou po
třebovat? Ve věku 5,6, 7, 8 let stačí dítě učit
pár hodin denně. Je velmi nepřirozené nutit
děti, aby celé dny seděly prakticky bez hnutí
uzavřeny do tříd. A pak je negativně progra
mujeme a blokujeme na celý život třeba tím,
že když něco zazpívají nebo napíší, říkáme,
to bylo falešné, nebo to není poezie. Stávající
systém nás objektivizuje — když se dětí ze
ptáte, čím chtějí být, až budou dospělé, vět
šinou říkají: Chci být doktor, chci být zdra
votní sestra, chci být fotbalista, chci být pre
sident. V tradičních společnostech ale odpo
vídají: Chci být šťastný. Chci být dobrý člo
věk. Chci být čestný. Chci být milý. Když bylo
mým synům 11, 9 a 5 let, jeli jsme jednou
autem a jeden z nich si začal pískat. Jen tak.

Za chvíli se přidal druhý, ale bylo to něco ji
ného. Pak si začal pískat třetí. Nakonec jsme
se přidal i já a pak moje žena. Pískali jsme
chvíli jeden přes druhého a pak už jsme to
nevydržeh a začali se hlasitě všichni smát.
Od té doby si občas takto v autě pískáme.
Představte si, co by se stalo, kdybych tenkrát
prvního syna okřikl, že v autě se nepíská.
Začátek je jednoduchý: když se rozhodneme,
že budeme získávat energii a potraviny při
rozeněji, v malých měřítcích, když budeme
organicky a makrobioticky, tedy harmonic
ky jíst, budeme se snadněji setkávat a spo
lupracovat, budeme lépe vychovávat i své děti.
Neubijeme v nich citlivost ke krajině, hravost
a tvořivost.
Jaké jsou alternativy v oblasti energie
vody? Lidové a přirozené léčitelství, bylinkářství, nejrůznější energetické a vibrační tera
pie, ale především změna postoje ke zdraví.
Aby každý člověk převzal vlastní zodpověd
nost za své zdraví. Tradiční léčitel či lékař
byl v jistém smyslu služebník, a byl dobře
placen, když byli lidé zdraví. Když mu někdo
v komunitě onemocněl, přišel o prémie. Mu
sel pak přijít na to, co změnilo přirozený tok
energií a způsobilo problém. Takový systém
dnes ale nemůže existovat, protože naše spo
lečnost se zabývá nemocemi! Ne vytvářením
zdraví. V oblasti energií, kterým říkají Číňa
né voda, tedy tkví také a především způsob,
jak se naučit zdravě žít. V knize Samuela
Butlera „Erehwon"
(obráceně „nowhere",
nikde) se píše o spo
lečnosti, ve které,
když někdo koná pro
ti ní, je umístěn do ne
mocnice, a tam správ
ně živen. Lidé, kteří
onemocní, jsou ale za
vřeni do vězení. V roce
1975 každý patnáctý
občan USA onemocněl
rakovinou. O dvacet
let později, v roce
1995, to byl každý tře
tí. Prognózy jsou tvr
dé — za pět let to bude
každý druhý. Jinak
řečeno to například
znamená, že pokud
jste zdraví, platíte dru
hé půlce společnosti, která je nemocná. Ať
přímo, ve formě nemocenského pojištění,
nebo ve formě daní na léky a léčebné proce
dury, nebo nepřímo, ve formě neefektivity
úřadu nebo továrny.
Jaká je alternativa pro oblast energie stro
mu? Co takhle ekoturistika, která se stále
více začíná objevovat a prosperovat, nebo pro
gramy na ochranu krajiny? Když mne před
lety přemlouvah, abych napsal knihu, nechtěl

jsem. Připadalo mi hloupé zničit další les, aby
tady existoval další svazek dalších slov. Žád
ný vydavatel nechtěl ani slyšet o tom, že by
knihu dal vytisknout na recyklovaném papí
ru. A tak jsem se svým vydavatelem uzavřel
takovou smlouvu. Přesněji řečeno, přidali
jsme do obvyklé smlouvy nový paragraf — pa
ragraf strom. Znamená to, že za každý strom,
který musí padnout, aby bylo vytištěno asi
sedm knih, se zavazuji, že speciální firmě
zaplatím peníze na vysazení jednoho stromu.
Vydavatel ovšem také souhlasí s tím, že dá
peníze na vysazení jednoho stromu. Což
v praxi znamená, že místo abychom les niči
li, zdvojnásobujeme jeho rozlohu. Do dnešní
ho dne se k nám pňdalo dalších asi 6 000 vy
davatelů v celém anglosaském světě.
DEVĚT MINUT TICHA V MOŘÍCH
Naše planeta je ze 70% pokryta mořem. Po
mihony let bylo moře naplněno svými vlast
ními zvuky. Například největší velryby, orky,
zpívají a komunikují tak na vzdálenosti tisí
ce kilometrů své dlouhé písně také už stati
síce let. Jenomže dnešní moře je ohlušováno
zvuky motorů velkých lodí, zvuky strojů vel
kých naftařských plošin, zvuky ponorek,
rychlých člunů atd. Co by se ale stalo, kdy
bychom alespoň na chvíli všechen hluk, způ
sobený Kdmi, zastavili? A tak vznikl „Silent
Oceán Project", projekt tiché moře. Máme ta
kovou představu, že 9.
9.1999 na 9 minut za
stavíme veškerý hluk,
způsobovaný lidmi
a jejich činností. Ne
zní to tak nesmyslně,
hovořil jsem o tom ne
jen s představiteli
amerického vojenské
ho námořnictva, s vi
ceprezidentem, ale
i s představiteli vel
kých národních i nad
národních rybářských
a těžařských společ
ností. Většina z nich
řekla: Proč ne?
Co se stane, když se
alespoň na chvíli sou
středíme na kolébku
svého života, na po
zemská moře, a začneme na ně myslet zcela
jinak, než obvykle? Možná tak změníme způ
sob, jak se díváme na svět kolem, ze směru
ven směrem dovnitř. I ona vnější voda moří
je totiž voda našeho počátku a každý z nás
se z plodové „mořské" vody zrodil.
(Na konci přednášky William Spear spustil zvlášt
ní přístroj na harmonizaci čaker nazvaný Gentle
Wind: www.gentlewindprojeot.org.)
Z magnetofonové nahrávky zrekonstruoval a přeložil V. M.

Kontakt: Feng Shui Consultants, 8 The Warwick, 68 Richmond Hill, Surrey, TW10 6RH England, tel. 0044 18194 04781

Původem Polák Jan Cisek vyučuje a praktikuje feng-šuej v Británii a v Evropě už dvacet let
Studoval tradiční systémy feng-šuej u čínských i amerických a evropských mistrů a znalců,
ale i environmentální psychologii a kognitivní ergonomiku, a dokáže vše přirozeně integrovat
do moderních výukových i praktických procesů. Vede společnost Holistic Environment Engi
neering, Ltd., která se specializuje na optimalizaci obchodních vztahů a prostorů (mezi jeho
klienty byli např. společnosti Sony, Columbia, Mehgradž banka, Cable & Wireless, Do it All aj.).
Žije v Londýně, pracuje po celé Evropě.

Co si myslíte o současném zájmu o fengšuej? Proč právě dnes?
Jan Cisek: Mění se hodnotová měřítka.
Začalo to před lety v Anglii, protože Angli
čané si velmi váží svých domů a zahrádek,
které u domů stojí. Anglický zahradnický
průmysl je obchod značného rozsahu.
Feng-šuej do tohoto zájmu přirozeně za
padlo. Dnes je zájem o feng-šuej i v Němec
ku, ve střední Evropě, v Austrálii. Lidé si
staví pevné a trvalé domy, vloží do nich
spoustu energie a rádi by,
aby to byla dobře vynalo
žená energie. A také pro
to, že mají jednak více
času, a naučili se hledat
a
nalézat
informace
o tom, jak by to mohlo jít
lépe a efektivněji, a jed
nak proto, že když pracu
jí více s počítači a uvnitř
domů, ztratili kontakt
s přírodou a jejími přiro
zenými rytmy a ener
giemi. Ani ne tak tělesně,
jako spíše koncepčně,
v myslích.

feng-šuej i pracovat. Obráceně vzato, dobrý
design, dobrý dům je feng-šuej. Není třeba
studovat v Číně. I když pobyt v Číně obvykle
člověka donutí vážit si vlastní kultury.
Víte o nějakém vědeckém výzkumu měření
určitých základních energií, se kterými fengšuej pracuje?
Jan Cisek: Ne tak, jak se ptáte, ale exis
tují dvě vědecké disciplíny, které jsou tomu
velmi blízko. Studují vědecky vliv prostředí

Především by se ale feng-šuej měla vyučovat
na universitách a na architektuře...
Jan Cisek: Samozřejmě. Na dvou univer
sitách v Polsku to už začalo. Spousta archi
tektů se ale o feng-šuej zajímá osobně. Nej
prve to studují kvůli jednomu problému, pak
se jim to ale obvykle tak zalíbí, že to studují
komplexně a posléze pak začnou podle zásad

Kdy podle vás nastane doba, kdy vlády a úřa
dy a bohatí lidé přestanou dělat špatné věci
a potom je napravovat, ale stavět rovnou dob
ře?
Jan Cisek: To se stane
docela přirozeně, až se
feng-šuej stane běžnou
disciplínou. Svět se velmi
rychle mění. Ještě před
dvěma roky jsem sice pra
coval pro banky a velké
podniky, ale nemohl jsem
o tom ve společnosti mlu
vit. Považovalo se to za
šarlatánství. Dnes už se
o tom mluví běžně.
Co na to tradiční čínští mi
stři feng-šuej?
Jan Cisek: Ti jsou rádi,
protože to znamená další
a movitější klienty ze Zá
padu. Na Východě je to ji
nak, například v Singapu
ru se dnes uživí asi 50 000
feng-šuej konzultantů.

To je ale typický západní
přístup: nejprve udělám
chybu, a pak hledám
a nacházím velmi složitou
a drahou nápravu oné chy
by...
Jan Cisek: Ano. Pak
hledají pomoc, a pomoc je
k máni. Člověk nemusí
cestovat do Cíny, fengšuej je tady. Jen je trochu
potíž s názvem. Musíme
vysvětlovat, co to fengšuej je.
Ideální by ale bylo, aby se
principy feng-šuej vyučo
valy ve školách. Víte
o něčem takovém?
Jan Cisek: Začíná to. Já
sám jsem přednášel dětem na základních
školách v Polsku, a děti to velice zajímalo.
Také se stává, že když pracuji pro nějakého
klienta, jeho děti se o feng-šuej také velmi
zajímají. Tyhle ideje se velmi rychle šíří, tak
že budoucnosti se nebojím...

energii a stačilo by je jen dotvořit. Podobné
se už podařilo, například dcKláním vodotrys
ků a stromů, v Oslu. Hlavně bych ale dotvo
řil systém břehů Visly, tak, aby na obou bře
zích kypěl život. Tak jako v Paříži nebo
v Benátkách.

Existují tam nějaké speci
alizované školy?
Jan Cisek: Feng-šuej
se odjakživa vyučovalo
tradiční metodou, předává
ním informací a zkuše
ností z učitele na žáka.
Dnes už ale např. na uni
versitě v Hongkongu exis
tuje specializovaná kated
ra. Ale to jsou jen výjim
ky, zatím se stále fengšuej učí tradičně.
na člověka a jeho chování a myšlení. Jsou to
environmentální psychologie, která není ani
dvacet let stará, a kognitivní ergonomika,
která existuje teprve tak osm let.
Co byste udělal, kdyby jste se stal ministrem
pro feng-šuej v Polsku?
Jan Cisek: To je jasné. V Polsku bych pře
devším začal tím, co je nejvíc vidět — úpra
vou Varšavy.
Co byste dělal s těmi monumentálními památ
níky socialistické architektury?
Jan Cisek: To vůbec není tak těžké, jak by
se mohlo zdát. Ty stavby mají docela dobrou

Při formální aplikaci zásad feng-šuej z dál
něvýchodního na evropského prostředí ale
nevyhnutelně dochází k špatné interpretaci
a k chybám...
Jan Cisek: Je samozřejmé, že někdy to
dopadne úplně jinak. Zažil jsem zákazníky,
kteří měli docela hezký byt, pak si koupili
knihu o feng-šuej a z jejich bytu se stala čín
ská restaurace. To je samozřejmě v rozporu
s původním posláním feng-šuej, které nao
pak udělá z neútulného pokoje velice příjem
né místo k žití. Feng-šuej se nesmí apliko
vat mechanicky — pak dochází k chybám.
Když pracuješ s klientem v Praze, mapa Číny
ti moc nepomůže. Musíš mít mapu Prahy.

Přednáška televizní producentky Jenny Clarkové, která žije v Texasu a stará se
0 malé ptáčky, byla profesionálně připravena. Jenny s nadšením a neutuchající ener
gií hovořila o svých malých kamarádech, promítala diapozitivy ptáků i kousků divo
ké přírody, a na pozitivních i negativních příkladech upozorňovala na možnosti
1 nutnost ochranářské práce v rámci zákonů té které společnosti.

Jsem ráda, že na této konferenci mohu za
stupovat i zvířata — naše chlupaté a opeře
né kamarády. Po letech práce v různých environmentálních organizacích jsem se před
lety rozhodla, že si dopřeji výlet do lesa,
abych byla blíž zemi, kterou se snažím
chránit. Dělám to, tak jako většina z nás,
protože mám zemi a lesy a zvířata ráda.
Lidé se přece starají o to, co mají rádi. A já
jsem začala chránit divočinu. Divokou pří
rodu. Věřím totiž, že i malinký kousek za
chráněné přírody je dobrý pro celou plane
tu.
Možná to zní podivně, ale
v podstatě jsem ptáčnice. Sta
rám se o ptáčky. To zní jako
bych číhala s pastí a odchytá
vala ptáky s krásným peřím.
Ne, takhle to není. Na svém
pozemku v Texasu vytvářím
podmínky pro to, abych po
mohla žít a hnízdit určitým
druhům ptáků, kteří žijí pře
vážně v divoké krajině. Učím
se tím. A moc.
Co asi člověku přijde na
mysl, když uslyší, že „pěstu
ji" ptáčky? Čím je krmím?
Jak vím, které rostliny tam
mají a které nemají být? Jak
využívám přírody samotné?
Přiznávám, že čím víc toho
o divoké přírodě vím, tím více
jsem jí fascinována.
Nevím
toho
mnoho
o zvířatech, žijících divoce ve
vaší zemi, ani o místních zá
konech, ale můžete mou před
nášku brát jako zdroj urči
tých idejí o jiném způsobu
uvažování. Americký spisova
tel Henry David Thoreau byl
prvním klasickým milovní
kem přírody, který věřil, že
v divoké přírodě leží spása ce
lého světa. Tvrdil, že každý
z nás potřebuje trochu té di
vokosti. Souhlasím s ním.
V životě je to jako v divoké
krajině, někdy si musíte pro
razit cestu neprostupným
a hustým křovím, než se do
stanete na lepší místo. Při práci enviromentalistky jsem také musela mnohokrát projít
džunglí zákonů a vládních nařízení, než
jsem se dostala na místo, odkud je všechno
zřetelnější a hezčí.
Často se potýkáme právě se zákony a na
řízeními a zapomínáme na ty základní zá
kony — zákony přírody. Jsem přesvědčena,
že je všichni intuitivně známe. Někdy se
jim říká posvátné nebo božské zákony. Je
také důležité pamatovat na to, že lidské by

tosti sdílejí tuto planetu a všechny její dary
zároveň s mnoha jinými živými bytostmi.
I my lidé se všemi zvířaty sdílíme tři zá
kladní potřeby: potraviny, vodu a přístřeší.
Všichni také známe universální zákon pří
činy a následku, který má někdy podobu
přísloví „Jak zaseješ, tak sklidíš". Všimli
jste si globálního zhoršení počasí
v posledních letech a zvýšeného počtu kata
strof? Možná je to znamení, že Matka Země
zkouší ve vztahu k lidem obnovit přiroze
nou rovnováhu.

Proč se starat? Myslím, že k tomu máme
hodně důvodů. Za prvé, zvířata, které pova
žujeme za domácí, jako myši, krysy a mra
vence, abychom vyjmenovali alespoň někte
rá, se dokázala přizpůsobit lidskému pro
středí. Nebudeme-li tedy schopni chránit di
vokou přírodu tam venku, pak se stále více
tzv. zdomácnělých zvířat přistěhuje k nám.
Např. to bude znamenat, že kromě zvýšené
ho počtu myší se kolem lidských příbytků
bude vyskytovat i více sov. Čím více sov,

tím méně myší. To je přirozený vztah mezi
dravcem a kořistí. Pokud zničíme divokou
přírodu, tuto přirozenou rovnováhu přírody
poničíme také. Z čistě biologického hledis
ka je divočina to, co udržuje planetu ve
zdravém stavu.
Rostliny a zvířata pro nás mají spoustu
darů: dávají nám potravu, léky, ošacení. Po
skytují nám své služby. Mravenci a žížaly
kypří půdu, veverky zasévají, včely opylují,
kořeny rostlin doslova drží půdu pohroma
dě. Malé půdní organismy recyklují důležité
živiny, ekosystém udržuje
sám sebe. Rostliny, zvláště
stromy, regulují stav kyslíku,
oxidu dusíku a vodních par
v ovzduší. Nedávný výskyt ni
čivých dešťů je podle mno
hých odborníků nutno přímo
spojit s úbytkem zdravých
lesních ekosystémů. Přitom
na jejich funkcích závisí život
všech živých tvorů, včetně
lidí.
Ptáci zlikvidují neuvěřitel
né množství hmyzu. Na zemi
existuje daleko víc hmyzu než
jiných zvířat. Američanka Rá
chel Carsonová v roce 1970 ve
své knize varovala před použí
váním chemických hnojiv,
která zabíjí zpěvné ptáky. Ne
bezpečné herbicidy a pesticidy
jsou dnes v USA stejně jako
DDT zakázány, ale v mnoha
jiných státech se ještě použí
vají. Důsledky jsou zjistitelné
jak mezi migrujícími ptáky,
tak mezi savci a dokonce mezi
hdmi. Všichni jsme propojeni
v pavučině života. Zpěvní ptá
ci jsou dobrým indikátorem
zdravého ekosystému. Vzpo
meňte na použití kanárků
v dolech.
Asi nejdůležitější důvod
ochrany divoké přírody je ge
netický. Moderní člověk začí
ná narušovat tak dlouhý evo
luční proces pomocí genetic
kého inženýrství. Co se stane
se rčením „příroda si poradí"?
To, že v přírodě se jednotlivé druhy nekříží
mezi sebou, má určitě svůj dobrý důvod. Bo
jím se genetických mutantú. Nemáme
nejmenší ponětí, co všechno může genetic
ké inženýrství způsobit. Přinejmenším je to
proti zákonům přírody.
Domnívám se, že věda by byla lépe využi
telná např. při pouhém výzkumu dosud ne
zjištěných druhů rostlin a zvířat. Divoká
krajina může být přirozenou laboratoří,
umožňující sledovat genetickou evoluci.

Abychom zachovali a ochránili genetickou
integritu, je potřeba zachránit a udržet při
nejmenším to, co dnes ještě existuje — při
nejmenším na našem vlastním území. Je
den ze způsobů je sběr semen, ať už ama
térský nebo ve spolupráci s profesionály.
Pamatujte ale, že když sbíráte semena
v krajině, nevysbírejte je všechna, vždy
tam nějaká zanechte pro přirozenou obno
vu. Některé rostliny či stromy pak můžete
zkoušet vysadit ve své vlastní zahrádce
nebo ve vašem vlastním oblíbeném kousku
divoké krajiny.
Další důvod, vážící se ke genetické inte
gritě, má jméno biodiversita. Přirozené bio
logické systémy posilují genetickou integri
tu všeho života na zemi. Diversità, různoro
dost, je to, co umožňuje pružnost. Dokáže
se pak rychle zotavit z následků různých
katastrof. Např. američtí indiáni pěstují do
hromady „tři sestry"— fazole, tykev
a kukuřici dohromady. To je docela dobrý
příklad, jak se mají pěstovat rostliny —
symbióza rostlin. Jednotlivé rostliny se vzá
jemně podporují. Nejde o pouhý počet kom
ponent, jde o smysluplné vztahy různých
prvků, které jsou dohromady úspěšné. Vy
nášejí více, jsou biologicky odolnější.
Monokultury přímo zvou škůdce a nemoce. Velké pole jednoho druhu obilí pak při
tahuje specifické škůdce. Nenechte se nalá
kat k použití jedovatých pesticidů. Použijte
místo toho to, co vám nabízí příroda, přidej
te místní plevel, popínavé rostliny, nebo
stromy na mezích, přitáhnou určité druhy
ptáků, kteří se škůdci poradí.
Biodiversita v divoké krajině je pro při
rozenou evoluci života na této planetě zá
sadní podmínkou. Člověk je dnes příčinou
největšího ničení a vymírání rostlin a zvířat
v historii planety. Samozřejmě, příroda má
své způsoby sebeobnovy. Jen
že evoluční procesy vyžadují
svůj čas, který se počítá na
milióny let. Zničte jeden
druh a jiný zaujme jeho mís
to. Zničte více druhů
a lokální ekosystém začne
hynout.
Někteří biologové zabýva
jící se současnou situací na
zývají současnou krizi biodi
versity šestým vyhynutím,
počítáno po vyhynutí dino
saurů. Není bohužel způso
beno přírodními změnami,
ale člověkem, homo sapiens. Nároky na
půdu, pěstování cizích druhů a deset tisíc
let intenzivního zemědělství změnilo tvář
planety. Nežádám snížení produkce potra
vin, ale mýcení lesů a vysušování mokřin
poničilo přirozené ekosystémy, proto je
v této souvislosti tolik naděje vkládáno do

permakultury. Můžete pěstovat mnoho nejrůznějších druhů plodin na velmi malém
prostoru, který tak neohrozí biodiversitu di
voké krajiny. Jen si uvědomme, veškeré
plodiny, ze kterých získáváme svou potra
vu, jsou domestikované divoké druhy. Ze
mědělská genetika používá divoké druhy
obilovin k obnově genetické různorodosti
a odolnosti vůči nemocem.
Důležité je uvědomit si, co se děje a za
chránit i v tomto kritickém období, co se dá.
Staré přerostlé lesy možná stále ukrývají ti
síce dosud neidentifikovaných druhů rost
lin a živočichů. Ochrana vzácných a ohrože
ných druhů chrání kvalitu života nás všech.
Když už dokážeme chránit populární zvířa
ta, jako jsou velryby nebo orel sněžný, měli
bychom dokázat uchránit i ty ostatní. I ten
nejméně početný druh vyžaduje chránit
celý ekosystém.
Ochraňujme divokou krajinu a její biolo
gickou diversitu v jejím vlastním unikát
ním biologickém lokalitě. Např. já se sna
žím zachránit kus divoké krajiny jako mís
to pro malého migrujícího zpěvného ptáčka,
střečka zlatého, který je na seznamu ohro
žených druhů. Snažím se uchránit místa,
kde obvykle hnízdí.
Divoká krajina má i svou vlastní hodnotu.
Kus krásné divočiny nám spolehlivě pomáhá
symbolicky se spojit se světem přírody.
A nakonec můj nejoblíbenější, proč chrá
nit divokou krajinu. Je to zábava. Všichni
víme, jak je stále populárnější kempování
a pozorování ptáků a zvířat, konejší to duši.
Některé kultury považují divoká zvířata za
své duchovní učitele. I my říkáme „věrný
jako pes, chytrý jako liška, moudrý jako
sova", některá místa v přírodě, prameny,
jeskyně nebo vrcholky hor cítíme jako po
svátná. Já sama jsem vždy občerstvena,

kdykoliv se zastavím a přivoním si k růži.
posvátná místa také posilují komunitu.
V Austinu, ve státě Texas nedávno 64%
městských voličů se rozhodlo chránit kvali
tu vody a přírodního rybníčku s pramenem.
Biologie, ekologie a genetika. Biodiversi
ta, evoluce a služby přírody. Potraviny, léky

a zábava. Duchovní učitelé a posvátná mís
ta. To jsou jen některé z důvodů, proč se
snažím chránit divokou přírodu.
Možná jste už viděli nápis „Nekrmte
medvěd", podobné nápisy jsou všude v 376
národních rezervací na území USA a varují
před krmením divokých zvířat, které se tak
stávají závislé na lidech a nedokáží
v divoké přírodě přežít, nejenže je to
v případě medvědů nebezpečné, ale ruší to
tak přirozený život divokých zvířat. Jako
všichni jiní živí tvorové sběrači a dravci
jsou oportunističtí. pokud mají možnost
snadnější potravy, využijí ji. Je tedy nutné
připomínat lidem, že jsou v rezervacích
pouhými návštěvníky. Existují dva hlavní
způsoby, jak chránit a pečovat o divokou
krajinu. Jeden je aktivní, ten druhý by se
dal vyjádřit slovy — nechej to být. Je tím
myšleno „žádný lidský dotek". Pro dobro
družnou lidskou duši je to trochu nezvyklé,
ale bylo by dobré, kdyby na zemi existovala
místa, kam lidé vůbec nesmí. Dokonce i vel
mi ohleduplný návštěvník může nechtěně
šlápnout na vzácnou rostlinu, která může
poskytnout zázračný lék. Pro lidi nedostup
ná místa, jako jsou hluboké jeskyně a hlu
boká údolí nebo pralesy, jsou také velmi
užitečná. Pocházejí odtud nové druhy.
Např. na mém pozemku je poblíž řeky
prudký svah. Rozhodla jsem se tam nevy
budovat most a nechat to místo pusté. Mož
ná tam někdy postavím lavičku jako symbol
konce cesty a budu odtud s hosty pozorovat
ptáky.
Druhým způsobem je aktivní manage
ment. Termínem management myslím pečo
vat. V rámci utváření divoké krajiny se mů
žete pokusit starat se na svém pozemku
i o návštěvníky zvenčí. Myslím tím např.
migrující ptáky a zvířata, semena, která
přinese vítr, voda nebo lidé,
mí návštěvníci. Společně
s přáteli např. každé jaro po
řádáme rituál počítání vají
ček. Samozřejmě jsme velmi
opatrní a ptáky z jejich přiro
zeného prostředí nevyplašíme.
Národní rezervace jsou
velmi populárním cílem ro
dinných výletů. Příliš velký
počet lidí je však v takto cit
livých oblastech pro uchová
ní divoké krajiny kritický.
Pomáhají informační centra,
průvodci a jasně vyznačené cesty, které po
máhají veřejnost vychovávat a informovat.
Není třeba lásku k divočině přehánět. Mno
zí lidé již na to doplatili.
Pro dosažení maximálního efektu je vět
šinou dobré užívat obě metody tvorby a péče
o divokou krajinu. Já sama na svém pozem-

ku nechávám několik oblastí bez jakéhoko
liv zásahu, ale právě tak jsem vybudovala
několik naučných stezek.
OCHRANÁŘSKÉ ZÁKONY

John Muir byl jeden z prvních hlasů, po
zvednutých na ochranu přírody v roce 1890.
Přemluvil prezidenta Roosevelta, aby zalo
žil první národní parky. Jedním
z tradičních amerických způsobů, jak za
chránit divokou přírodu, je prostě koupit ji.
Vlády se tak snaží uchránit přirozené divo
ké oblasti před využitím na pozemky
a k rekreaci. Pilantropové a nadace kupují
velká území jen proto, aby je nechala zdivo
čet. Občané Austinu vybrali velkou sumu
peněz, aby koupili ohroženou niku u vodo
pádů v Bartoň Springs.
V menším měřítku mohou majitelé půdy
použít některá ochranářská pravidla nebo
restrikce. Tito dobrovolníci a vlastníci půdy
se rozhodli určité lokality nechat zdivočet.
Pozemkový fond je další možností, jak vě
novat divokou krajinu skupinám ochraná
řů. Je to zajisté výborné mít tento legální
systém podpory a ochrany divoké krajiny.
Pokud ale k tomuto systému nemáte pří
stup, můžete vytvořit vlastní pravidla.
Např. jeden vlastník půdy ve státě Vermont
se domluvil s tuctem sousedů a všichni pak
nechali koordinovaně zdivočet dlouhé pásy
půdy, aby tak pomohli divokým druhům
ptáků a zvířat. Úmyslně nechali části své
půdy zarůst ostružiním, břízami, aby tak
vytvořili přirozené hranice a možnosti obži
vy pro jeleny a zpěvné ptáky.
Možná byste si mohli myslet, že v USA
je o divokou krajinu dobře postaráno. Jistě,
každá kapka dobrá, ale celkově vzato, situa
ce zas tak růžová není. Jedna skupina se
pokouší iniciovat vydávání
známek s obrázky ohrože
ných druhů zvířat. Projekt
Wildlands se pokouší zmapo
vat poslední zbytky území
USA, které nejsou rozřezány
cestami a dálnicemi a pro
pojit podchody a chráněnými
koridory jinak rozparcelova
nou krajinu.
Můžete začít třeba tím, že
do malého květináče vysadíte
místní druh jinak neoceňova
né květiny, jen tak kvůli mo
týlům. Pokud víte o místních
způsobech ochrany a podpory divoké kraji
ny, podporujte a využijte je. Pokud pomá
háte vytvořit nové zákony, používejte jazy
ka, který bude jasně vyjadřovat váš záměr.
Slogany jako „Forever wild" (divočina na
vždy) a „Roadless wilderness" (divočina bez
cest) jsou jasné a přesné. Zkuste vytvořit

místní skupiny zájemců, kteří by mohli di
vokou krajinu také podpořit, pamatujte,
každá trocha dobrá.
Stát Texas je znám dobytkářstvim, těž
bou nafty a pěstováním bavlníku. Dnes je
téměř největším zdrojem příjmu pro stát
turistika. Zvláště výlety do divoké krajiny.
Lidé z celého světa se přijíždějí podívat na
naše migrující ptáky. Máme největší počet
ptáků na sever od Mexika, bylo jich doku
mentováno nad 600. Stát už zjistil, že mít
divokou krajinu a čistou vodu je velmi vý
nosné.
Nejsem ani farmářka, ani dobytkářka.
Chovám divočinu. Je to jakýsi druh tvorby
krajiny, ale s použitím divokých rostlin,
zvířat a sil přírody. Nemám ani čas ani tr
pělivost starat se o pěstování vlastních po
travin. Jsem ráda, že to umí jiní lidé a moc
ráda nakupuji sezónní ovoce a zeleninu
u místních organických farmářů na trhu.
Přesto jsem přesvědčená, že divoká krajina
je to nejlepší využití země.
V roce 1995 jsem byla jedna ze 75% te
xaských voličů, kteři pomohli schválit Wild
life management jako dodatek k zeměděl
skému využívání půdy. Protože v Texasu je
97% půdy v soukromém vlastnictví, vzá
jemná spolupráce majitelů půdy je důleži
tou částí konečného úspěchu při ochraně di
voké krajiny. Stát dovoluje každému vlast
níkovi napsat svůj vlastní plán ochrany ur
čitých druhů. V Texasu se daně
z vlastnictví platí místnímu zastupitelstvu.
Cena půdy se určuje podle toho, k čemu je
půda dobrá a co může produkovat. V roce
1930 byla na zemědělskou půdu uvalena
nižší sazba daní, aby se tak pomohlo produ
centům potravin, Daně za zemědělskou
půdu jsou tak nižší než daně za půdu pro
obytné a průmyslové využití. Mnozí majite

lé půdy chovají méně hospodářského dobyt
ka, než by mohli, jen aby si udrželi nižší
daně. Nové dodatky k zákonům podporují
vlastníky půdy, aby nepřekračovali rozum
nou míru využití půdy. Chovatelé dobytka
tak např. mohou během suchých let nechat
půdu ležet ladem a starat se místo o krávy

0 jeleny nebo zpěvné ptáky. Podařilo se na
lézt společnou řeč mezi zemědělci
a městskými ochranáři. Obě strany mají
své volné mluvčí a zástupce v daňových vý
borech v texaském i celostátním senátu.
Když se pak jednou hlasovalo, zákon prošel
velmi snadno, protože Texasané svou divo
kou krajinu milují! Někdy to funguje doce
la snadno. Pokud je půda, kterou vlastníte,
užívána k zemědělským účelům nebo pro
produkci dřeva, můžete ji nechat změnit
v divokou krajinu kdykoliv bez jakýchkoliv
újem na daních. Já např. místo abych cho
vala dobytek, starám se o různou texaskou
zvířenu: jeleny,
krocany,
křepelky
a spoustu ptáků, králíků, lišek, pásovce,
netopýrů, ještěrek a hmyzu.
Finanční přínos z divoké krajiny, kromě
lovu a rybaření, je např. i z pozorováni ptá
ků, fotografování divočiny, táboření v divo
čině, organizují se meditační centra, vzdělá
vací a výzkumné projekty, katalogizace se
men, sklizeň léčivých bylin, sběr lesních
plodů, jako jsou ořechy, houby a spousta
dalšího.
Jeden z nových zákonů po vlastnících
půdy vyžaduje, aby na své půdě aktivně
provozovali nejméně tři ze sedmi možností
péče o divokou krajinu. Mohou si vybrat
péči o krajinu, kontrolu eroze, kontrolu
dravců, poskytování potravin, vody
a přístřeší divokým druhům a práci na počí
tání a katalogizaci ohrožených druhů.
I jedna jediná z těchto činností, dokonce
1 ve velmi malém měřítku, divoké krajině
hodně pomáhá. Někdy stačí udržovat malin
kou nádrž vody pro ptáky, nebo dát kočce
zvoneček na náramek, aby tak byli ptáci va
rováni. Existují podobné programy na
ochranu ptáků a motýlů ve městech. Lidé
v Austinu podporují vysev přirozených rost
lin, aby uchovali čisté přiro
zené zdroje pitné vody. Hlav
ním smyslem těchto aktivit,
kromě určitého typu finanč
ního zisku, je zvýšení všeo
becného smyslu a citu pro
ochranu a udržování divoké
krajiny a života v ní.
Ať už ve velkém či malém
měřítku, vždy můžete bud' fi
nančně, správnou informací
nebo spoluprací pomoci do
sáhnout při udržení divoké
krajiny co nejlepších výsled
ků kdekoliv a kdykoliv.
(Jenny Clark: spcnme@aol.com. Podívejte se
i stránky spřízněných organizací a periodik: Bat
Conservation International: www.batoon.org •
International Wildlife Project: www.nwf.org •
The Seed Saver's Network: www.om.oom.au/
/seedsave • Mothers for Natural Law:
www.safe-food.org, mothers@safe-food.org)

Můžeš se představit? Kdo jsi, čím se zabýváš?

Jsem vodnář, ale v životě si připadám jako
tlumočník. Samozřejmě podle profese, kte
rou vykonávám, jsem lékařka. Vystudovala
jsem moderní západní lékařství, ale po celou
dobu studia mi něco chybělo. Možná proto, že
někde v mém podvědomí byly zasunuty poci
ty malého nemocného dítěte, které zůstalo
samo v cizím bílém prostředí napospas nepří
liš přátelsky naladěnému personálu. Asi se
moc nezmýlím, pokud se přiznám, že mou
hlubinnou motivací pro studium mého oboru
byl dětský vzdor a takový ten pocit, že se
všechno naučím sama a nebudu už nikdy
muset k doktorovi. Bohužel tuto představu
mi studium poněkud neuspokojilo. Dlužno
přiznat, že v době mého studování byl poně
kud svérázný náhled na prevenci, kterou vy
konávali vesměs jinak nepoužitelní jedinci
a tak se jen málokdo podivoval nad tím, že
u nás se doporučovaly zásady ve značném
rozporu se světovým odborným tiskem. Cito
vala bych například doporučení týkající se
požívání velkých dávek živočišných bílkovin
bez ohledu na riziko arterosklerózy, složení

nemocniční stravy a další oblasti, kde lze
i dnes pocítit jisté zpátečnictví.
Jak ses s tím vyrovnávala?

Od maličká jsem byla knihomol na úkor
tělesného pohybu a upřímně řečeno nebýt
jógy, se kterou jsem se v raném věku 15 let
seznámila, tak by zřejmě dnes byla má tě
lesná schránka silně zakrnělá. Takže dochá
zelo k tomu, že jsem si přednášená fakta ově
řovala ze světového odborného tisku a rozpo
ry tlumočila svým spolužákům. Tito však
byli silně masožraví, takže například slovo
vláknina v nich spíše vzbuzovalo salvy smí
chu. To mě vedlo k vyhledávání obdobně za
ložených jedinců jako jsem byla já a možná
se nám místy i dařilo poněkud znejisťovat
tehdejší „výživový establishment". Posléze
mě toto všechno vedlo k vyzkoušení nejrůznějšíeh systémů výživy a také lidových po
stupů léčení samozřejmě na sobě. Nakonec
mě nejvíce uspokojila právě tradiční čínská
medicína, protože kdo se jednou do tohoto
systému zakousne, tak má do konce života
o zábavu postaráno.

Ty jsi začínala s makrobiotikou, že?
Ano, k čínské medicíně mě přivedl tento
bohužel silně zdeformovaný systém, které
mu jsem v jisté části svého života a diky fa
natickému podáni podlehla. Bohužel v době
totality nebylo příliš mnoho možností zjistit,
zda čínská medicína, kterou se makrobiotikové stále oháněli, byla skutečně taková, jak
ji popisovali. A nakonec i ta makrobiotika po
sléze rozumně prováděná asi byla přeci jen
lepší, než tehdejší běžné stravovací normy.
Ovšem po delší době se člověk v tomto systé
mu stále potýkal s nepřeko
natelnými pudy svého organis
mu, který se zuby nehty snažil
přimět svého duševního vlast
níka, aby si uvědomil jeho po
třeby. Doporučení stravy jsou
v tomto systému srostlá s mo
rálními imperativy. Zjednodu
šeně řečeno hodný makrobiotik
tak nikdy nemá chuť na sladké,
na mléčné výrobky, rajčata,
vejce a mnohé další nemorální
potraviny, neboť tyto vedou
k nemocím a stonat je rovněž
nemorální. Nějak z toho vypad
ly takové ty vyšší kategorie,
jako je osudový význam nemo
ci, prozřetelnost, bůh nebo tao.
Splnil se ti sen - potkala ses
s původní čínskou medicínou
v Číně. Jaké to je?
Bylo to ohromně zajímavé, jednalo se
0 autentickou čínskou medicínu. Já jsem sa
mozřejmě měla strach, protože jsem v Číně
nikdy nebyla a se mnou tam jelo i devět dal
ších studentů TČM (tradiční čínské medicí
ny). Obepisovala jsem asi šestnáct různých
ústavů, abych zjistila, co kde a jak provozu
jí. Nejvíc jsem se obávala, že to bude v západ
ním stylu, že tam přijedu a budou tam sice
profesoři, kteří něco umějí, ale na té klinice
budou dávat na alergii kortikoidy atd. Na
štěstí to tak nebylo. Skutečně jsme viděli
ústav, kde všechno léčili čínskou medicínou,
včetně alergií, zápalu plic, zánětu ledvin
a nejrůznějších dalších nemocí. Měli tam
1 výborné vybavení - ČT, nukleární magne
tickou rezonanci, moderní ultrazvuk, ale jak
nám odpovídali na dotazy, tak přístroje slou
žily spíše pro zaznamenání a dokumentaci
výsledků čínské medicíny. Pracovali na něko
lika výzkumných projektech a v době našeho
pobytu proběhla i mezinárodní konference
o TČM se 400 účastníky ze 40 zemí. Rektorka této university je navíc žena, což je na čín
ské poměry docela zajímavé, protože tam je
ještě dost patriarchální společnost. Tato
dáma provádí khnický výzkum jednoho tra
dičního čínského léku - bylinné směsi u chronické myeloidní leukémie. Na konfe
renci přednášela o výsledcích léčby 40 paci
entů a vypadá to, že se jedná o velmi účinný
lék. Osobní dojem? Člověka moc potěší, když

vidí, na jaké to tam je úrovni, jak je vše pro
pracované, uvědomí si ale také, že nic neumí,
protože TČM je obor velice rozsáhlý, vždyť
jenom její historie čítá několik tisíciletí. Tak
že jakékoli povídání o čínské medicíně už
dopředu předpokládá jistou dávku západní
arogance...
Současní profesoři tradiční čínské medicíny na
podobných školách a klinikách už vystudovali
na nějakých školách, nebo tam stále funguje
rodinná tradice?

Jak kdo. Často je to tak, že se třeba urči
tou dobu učí u známého nebo v rodině a pak
k tomu vystuduje na státní universitě, aby
měl diplom. Třeba pan Chu, který pracuje
v našem středisku, se nejdříve učil dvanáct
let u jednoho starého profesora, který pochá
zel z několikagenerační lékařské rodinné tra
dice a pak vystudoval vysokou školu, aby měl
úřední oprávnění. Nebo bylo možno pozoro
vat, že na klinice, kde jsme stážovali u mno
ha lékařů a lékařek, opakovaně postávali,
kromě nás, i čínský student či studentka,
kteří pravidelně tohoto lékaře pozorovali, po
máhali mu a zároveň se od něho učili. Mys
lím, že se jednalo spíše o osobní iniciativu
a sympatie, neříkali, že by to bylo nějak or
ganizováno shora. Něco podobného nabídl
i jeden profesor akupunktury i nám a samo
zřejmě jsme toho využili. Byl to odborník na
Šangchanlun, což je text ze 2. st. n. 1., který
stručně řečeno pojednává o nemocích z na
chlazení. Poznatky a bylinné směsi popsané
v tomto díle se dodnes užívají.
Takže děti se učí tak, že už jako malí chlapci
pozorují stále svého otce či dědečka?
Ano, někde to tak možná ještě je, i když
většina se to učí na vysoké škole. Nevím jak
dnes, ale dříve existovala spousta pouček
v básničkách. Jsou třeba básničky o průběhu
meridiánů a o jedno tlivých bodech, básničky
o jazyku. Zkrátka o všem. Takže děti se uči

ly básničky a s tím i lékařství. Některé z těch
básniček známe v naší škole TČM také.
Lékárníci se učí taky tak, nebo je lékař záro
veň taky lékárník?
Ne. Pokud já vím, tak lékárník je speciál
ní obor, který se v dnešní době studuje samo
statně.
Když to zhodnotíš, čím hlavně se liší čínská
medicína od západní?
Liší se mnoha věcmi a není to pro mě jed
noduché směstnat do pár vět.
Snad je nejzákladnější rozdíl
ný pohled na člověka, který se
dá v TČM vyjádřit větou nebe,
země a člověk jsou jedno. Já ty
odlišnosti také vnímám napří
klad jako rozdíl mezi strojní to
vární výrobou a řemeslnou pra
cí jednotlivce na nějakém díle.
V západní medicíně lékaře až
tak nezajímá jaký je to člověk,
který před ním stojí, chce aby
pacient měl příznaky slušně vy
chované nemoci vzdělané podle
knih. To, co je jedinečné a indi
viduální, se tak špatně překlá
dá do toho strojového jazyka
mezinárodní klasifikace nemo
cí. Naproti tomu pro lékaře
TČM je naopak nutné to zvlášt
ní a individuální vyhmátnout
a zhodnotit prostřednictvím
citu a rozumu, aby pochopil správný způsob
léčby, který může individuu pomoci.
Ve Švýcarsku byla objevena mumie prehisto
rického muže, který měl na sobě tetování, kte
ré sledovalo přesně akupunkturní body. Zjisti
lo se, jakými nemocemi trpěl, a že tyto vyteto
vané body přesně odpovídaly nemocím, který
mi trpěl, a body měl vytetované zřejmě proto,
aby si mohl sám ulevovat bolestem. Z toho vy
plývá, že i v Evropě před pěti tisíci lety také
znali akupunkturu. Kdy se podle tebe začaly
systémy evropské a čínské medicíny odlišo
vat?
To je právě ta záležitost tlumočení. Jak
pochopíme ten systém, který vypadá jako
akupunktura. Jedna věc je, že tu byla znalost
akupunktury. Další otázkou je, jak byl ten
to systém propracovaný. Například na uni
versitě, kde jsme byli, vypracovali velmi za
jímavou metodu léčby mozkové mrtvice.
Dlouhou dobu zkoumali všechny způsoby
manipulace s jehlou, postup nabodávání, nejrůznější kombinace bodů i masáže
a fytoteraph. Nejen že to zkoušeli experimen
tálně, oni mohli navázat a ověřit staré texty
psané po dobu dvou tisíciletí, zkušenosti
praktiků, promyslet konkrétní ideální propo
jení bodů ušité na míru individuálnímu paci
entovi, podle znalostí z historie. Je možné, že
některé z těchto poznatků byly známy
i v našich zeměpisných šířkách, já nevím. Ale

medicínu tradičními prostředky
na moderních lidech, jednak ji
zkoumají v kombinaci s kontro
lou metodami západní medicíny
a jednak zaznamenávají výsledky
léčby TČM v porovnání s výsled
ky moderní medicíny. Přála bych
si také umět takto tlumočit to sta
robylé a propracované umění
i vědu TČM do dnešního jazyka.
není to tak jednoduché, není to všechno jen
v těch bodech, je to spíš vzájemné propojení,
algoritmus fungování lidského těla v inter
akci s prostředím, který užívali generace čín
ských lékařů, takže způsob uvažování
v kategoriích jin a jang takříkajíc sály děti
z matčina prsu.
Vypadá to, že lékařská péče západního typu
bude dříve nebo později tak drahá, že bude pro
naprostou většinu lidí nedostupná a obyčejní
lidé budou muset dřív nebo později začít použí
vat něco levnějšího. V tom případě se ovšem
nabízí to, co je staletími vyzkoušeno - čínská
medicína.
Myslím, že ano. To by bylo naprosto ideál
ní. Čínská medicína je velmi propracovaná
i co se týče prevence. Jde o to, aby si maxi
mum Udí osvojilo ty metody, které jsou pře
devším finančně nenáročné a může je prová
dět každý sám. Jako je třeba cvičení
čchi-kungu, tchaj-ti atd., kterými se dá i léčit,
ale především předcházet nemocím
a udržovat se ve zdraví. A to samé samozřej
mě platí i pro stravu. Protože kdyby se všich
ni nemocní teď měli vrhnout na čínské bylin
ky... No, nevim. Fakt je, že v Číně se toho vy
produkuje obrovské množství, když se tím
vlastně léčí miliarda lidí.
Je snadné si představit, že kdyby Američanů
byla miliarda, tak by se jejich stávající zdra
votnický systém se všemi podporami a pojiště
ním zcela jistě zhroutil. Číňané se za celou
svou historii dokázali zdravotně postarat o tak
obrovský počet lidí...
Tam je totiž fantastické a také asi abso
lutně nedosažitelné propojení všech metod
léčby. Samozřejmě, že u nás ještě ve středo
věku, možná i v takovém 14., 15. století,
mohla být znalost bylin velice zajímavá
a mohla se blížit tomu, co mají Číňané. Mys
lím na přesný popis 6 — 8000 drog, znalosti
kombinací a vzájemných interakcí, úspěš
nost u jednotlivých nemocí, a také propojení
s obecnou naukou o vnitřních orgánech, atd.
Nicméně v našich oblastech se tato znalost
ztratila. V Číně byly všechny tyto vědomosti
pečlivě střádány a živě předávány dál - jim
se ta nit nepřetrhla. A teď se děje to, že lidé,
vyškolení v tomto systému, to jakoby překlá
dají do západního jazyka tím, že to používa
jí na nemoci diagnostikované TČM, ale také
západní medicínou a pak západními přístro
ji zkoumají, co se děje. Je zde propojení vše
mi směry. Jednak zkoumají tradiční čínskou

Jak velkou roli hraje kontinuita? Vždyť i tato
čínská medicína, která dnes zkoumá západní
lidi, může navazovat na tisíce let nepřetržitého
vývoje a předávání vědomostí...
To je právě to fantastické. Během těch ti
síce let se určitě nějaké znalosti ztratily,
nebo jsou méně známé, ale to gró té čínské
medicíny je stále udržováno. Stále se použí
vají směsi, které byly popsány ve starově
kých dílech či ve středověku. Je součástí stu
dia čínské medicíny, že jeden rok se studují
tato stará díla. A studují se proto, protože i ta
dnešní terapie je založena na stejných zákla
dech. Samozřejmě, že se mění reaktivita lidí.
Např. některé byliny se už nemohou ve smě
sích používat, protože jsou pro dnešního člo
věka příliš silné. Dnešní člověk je více vyčer
páván z hlediska svého jinu, čili toho, co je
ženské, uklidňuje, ochlazuje, uvolňuje. Je
příliš nabuzený, příliš v jangu. Čili oni si ne
mohou dnes dovolit použít na tu léčbu tak
drastické byliny, jako si mohli dovolit ten
krát. Nebo musí upravit dávky v receptu
rách. Ale ne ve všech. A používají vlastně
stejné receptury a ta teorie je stále stejná.
Bylo by zajímavé si představit, že dnešní lékaři
na Západě by si mohli při současné počítačové
vybavenosti sáhnout do databází dva tisíce let
starých. Existují v čínské medicíně problémy
překladatelské v tom smyslu jako na Západě
třeba s alchymií? Byly v Číně některé lékařské
znalosti nebo postupy tajné?
Ano, byly. Tam to bylo tak, že ty klasické
zápisky byly psány velmi zhuštěně, nepouží
vala se interpunkce, používaly se znaky, kte
ré se dnes už nepoužívají v tom stejném vý
znamu. Ale protože tam stále existuje ta živá
linie, že byly zaznamenány komentáře a ně
kdo to vykládal, doplňoval a vysvětloval, tak
většinou ta původní stará díla nejsou zcela
nesrozumitelná. I moderní Číňan, který není
vzdělán v tomto oboru, by však s nimi jistě
měl potíže, i když se říká, že současný Číňan
čte lehčeji staročínštinu, než třeba my by
chom četli staroslověnštinu. Vtip jev tom, že
existují komentáře a potom komentáře vy
světlující předchozí komentáře, aby to bylo
srozumitelné pro ta další pokolení a pak jsou
komentáře komentářů komentářů atd.
V Číně jsou tedy specialisté na konkrétní
oblasti, kteří si dokáží s texty poradit.
A oni jsou určitě dnes schopni najít i nové re
ceptury na současné diagnózy, že?

To rozhodně ano. Protože i ty moderní ne
moci se dají diagnostikovat tradičním způso
bem. Všechny spadají do kategorie nedostat
ku jinu nebo jangu, nebo nedostatečnosti či
plnosti vnitřních orgánů, meridiánů, těles
ných tekutin a podobně.
Mě na tom fascinuje opravdu taková ta až eso
terická snadnost toho základního schématu
jin - jang. Toto schéma vlastně drží ty tisíce
komentářů pohromadě. Což na Západě nikdy
nebylo a přináší to dnes kromě jiného i celou
řadu morálních a etických problémů. Mají Čí
ňané něco podobného Hippokratově přísaze?
Nevím. Dříve, historicky, se lékařství ni
kdy nevyučovalo na školách. Tam neexisto
valy university. Lékařství se vyučovalo tak,
že se předávalo v rámci rodiny či rodu. Člo
věk, který to předával, si začal všímat už
malých dětí, které se začaly učit již mezi
čtyřmi až osmi lety. Pozoroval je a možná
podle nějakých kritérií postupně zjišťoval,
zda-li se budou hodit na lékařské poslání.
Třeba náš profesor doktor Leung to popisu
je tak, že jeho otec měl šestnáct dětí. Měl čty
ři manželky a každá měla čtyři děti. Otec
u dětí sledoval, jak rychle si byly schopny
něco zapamatovat, jak dokázaly reproduko
vat apod. Hlavně ale sledoval, zda měly zá
jem o druhé lidi, soucit a sklon k pečování
a všímání si ostatních. A podle toho vybíral
děti, kterým předával své znalosti. Já jsem
měla v Číně pocit, že určitý etický kodex tam
funguje stále. Nakonec v konfuciánství, buddhismu, i taoismu je také silně zastoupen.
A jak je to tam s holčičkami? Číňané přece po
celou historii preferují děti mužského pohlaví.
Přesně tak. Vím, že s Leungem se učila
zároveň jeho sestřenice, ale u Leunga byl
problém v tom, že z těch šestnácti dětí se to
učilo jenom pět. Všichni pak zemřeli, Leung
byl jediný, kdo přežil. Ve svých zápiscích
píše, že ta jeho sestřenice byla velmi krásná,
že byla nejchytřejší a že vše uměla dříve než
on. V Číně je to myslím složitější, podle mě
tam nepanuje jednoduchý patriarchální sys
tém, jako třeba v Japonsku. Oni sice ty ženy
měli trošku takříkajíc sešněrované, ale na
druhou stranu třeba z klasické knihy Sen
v červeném doměje zřejmé, že tam jaksi na
venek panuje patriarchát, ale uvnitř v tom
domě vládne matriarchát. V dnešní době že
nám komunismus asi přeci jenom pomohl,
protože jsou hodně aktivní, ale nevím zda to
mohu jen na základě svých znalostí konsta
tovat.
Existuje nebezpečí špatného překladu? Velká
většina poznatků z čínské medicíny sem k nám
do Čech vlastně přišla přes kanadské nebo
francouzské lektory.
No, jak se to vezme, ale spíše tu je riziko
větší. Naše Sinobiologická společnost má vel
ké štěstí, že máme v Čechách vynikajícího
překladatele přímo z čínštiny. Pan Vladimír

Ando se TČM zabývá už přes dvacet let a pře
kládá přímo z čínských pramenů. Jeho ency
klopedie, která postupně vychází, je zpraco
vána také přímo z čínských pramenů, dokon
ce i ze staročínských. Díky jemu jsme také
z našeho pobytu v Číně vytěžili maximum,
takže mu patří náš dík. Jinak je to v Číně
a zejména na západě otázka vzdělanosti. Sa
mozřejmě, když někdo není dostatečně vzdě
laný, tak to může přeložit absolutně chybně.
Protože čínština je na překládání velice těž
ký jazyk. Existuje např. mnoho zcela myl
ných překladů Nej-ťingu, Vnitřní knihy Žlu
tého císaře, nejstarší a základní knihy čínské
medicíny.
Když se řekne čínská medicína, tak všichni vidí
jehličky - akupunkturu. Teď čím dál více Udí
ví, že k tomu patří bylinky. Co ještě?

Čínská medicína je jako dlouhověká želva,
která má krunýř s tělem a čtyři packy. Jed
na ta packa je akupunktura, jedna jsou byli
ny, jedna cvičení a jedna jsou masáže.
A s bylinami je organicky spjatá ještě dietetika. Protože v čínské medicíně se nikdy ne
dělala hranice mezi fytoterapií a dietetikou,
vždy to bylo dohromady. Také tradiční název
pro bylinné směsi není čaje, ale polévky, pro
tože ony se skutečně vaří. Tam nejde o pou
hé louhování. Ale to nejdůležitější z čínské
medicíny je právě tělo téhle pomyslné želvy.
A to jsou filosofické základy, tedy taoismus
a všechny teorie vycházející z kategorií jin
a jang a jejich interakcí. Protože v čínské
medicíně je na prvním místě duševní stav.
A za primární příčinu všech nemocí jsou po
kládány či čing, což znamená excesy sedmi
emocí, což je hněv či závist, splín či nadměr
né přemýšlení, strach až děs, úzkost, smu
tek, hysterie či přehnané radovánky apod.
V Nej-ťingu je doslova řečeno, že člověka
mohou bičovat ostré větry a krupobití, sužo
vat zima, ale je-li v jeho nitru harmonie, tak
jak může nemoc přijít? Z téhle filosofie pak
vyplývá určitý zdravý styl života, kdy platí,
že žádná emoce nesmí trvat příliš dlouhou
dobu a v příliš silné intenzitě, a člověk by měl
dodržovat určité morální zásady, aby jeho
duch byl klidný a v pohodě. Např. nesmí pří
liš toužit po věcech atd. A z toho vlastně vy
plývá i prevence.
Z toho plyne, že čínská medicína sice termín
„psychosomatický" nepoužívá, ale o vlivu dob
ré nálady na člověka velmi dobře ví, že?

Měli jsme třeba přednášky universitního
profesora, který se zabývá interní medicínou.
A v jeho výuce, ale i v přednáškách všech
jeho kolegů, bylo naprosto samozřejmé dopo
ručení, např. že pacienti by se měli vyvarovat
nadměrným emocím, nebo zejména nepropa
dat vzteku či smutku atd. Každá emoce sou
visí s určitým orgánem i s určitými nemoce
mi. To je organicky spjato i s nejsoučasnější čínskou medicínou. Nikdo se nad tím nepo
zastavuje. Je to pro ně samozřejmost. Také

jsme se byli podívat v nemocnici,
a tam na všech odděleních (pro
děti i dospělé) podporují, nejen že
dovolují, ale dokonce doporučují
přítomnost příbuzných u pacien
ta, protože tvrdí, že pacient je tak
v lepší duševní pohodě a proto se
uzdravuje rychleji.
Co tě v čínské nemocnici překvapi
lo nepříjemně?

Nezdá se, že by si tam lámali hlavu
s hygienou. Měla jsem pocit, že nepřikládají
velký význam čistotě podlahy a zdi i zaříze
ní pokojů byly velmi dobité. Ale všichni paci
enti, které jsme tam viděli, měli u sebe mini
málně jednoho až dva, tři příbuzné a vypadali
spokojeně a v pohodě. Neviděla jsem rovněž,
že by se návštěvníci někde přezouvali. Na
pokojích bylo vždy několik nemocných, ale
vzhledem k přelidnění v Číně tak ta nemocni
ce zase nevypadala až tak hrůzostrašně. Mu
síme si uvědomit, že v porovnání s Indií, kte
rá rovněž trpí přelidněním, je na tom Čína
nesrovnatelně lépe, jak co se týká vyživení
obyvatelstva, tak i výskytu závažných in
fekčních chorob, takže kdybychom my měli
v Evropě tu miliardu a více osob, kdoví jak
kvalitně bychom byli schopni se o ně posta
rat. Další věc, která mě zaujala — při vyšet
řování a masáži malých dětí se vše dělo na
klíně maminky. Třeba zásada v naší pediat
rii, že dítě by se mělo na vyšetření oddělit od
matky, zde nebyla vůbec respektována a při
tom to fungovalo bezvadně. Řekla bych, že
čínská paní pediatrička to naopak zvládala
tímto způsobem rychleji.
Co obyčejný každodenní život? Cizí prostředí,
věci, které nefungovaly? Co ti vadilo nejvíc?

Mají tam třeba velice složitý telefonní sys
tém. Z některých telefonů se dá volat jenom
po městě, z menšího množství se dá volat
meziměstsky a z minima telefonů se dá volat
mezistátně. Velmi zajímavý je jejich systém
mobilních telefonů. Zavolá se tzv. na mobil,
ovšem ozve se vám Číňanka, které musíte po
chopitelně čínsky sdělit číslo a buď vás spo
jí, nebo ne a můžete u ní zanechat vzkaz. Jis
té telefonní potíže nás provázeli celou dobu
pobytu. Nejdříve nebyly telefonní karty,
když je dostali, tak nebylo možno v celém
městě najít fungující přístroj. Naštěstí jsme
brzy našli tzv. veřejnou hovornu, což je pří
stroj, který je většinou v nějakém krámku
a majitel ho pronajímá pro místní hovory.
Jaké byly první dojmy?

My jsme přiletěli ráno a universita pro nás
poslala autobus, který byl v dost neutěšeném
stavu, ale na asijské poměry zřejmě napros
to v pohodě. Na letišti jsem nenašla nikoho,
kdo by rozuměl angličtině, zatímco se svou
lámanou čínštinou jsem se kupodivu domlu
vila. Možná však byl problém i v tom, že Čí
ňané nepostřehli, jakým to jazykem na ně

hovořím, neboť jejich čínská angličtina je
vskutku zvukově velmi zajímavá. Také jsme
tam hledali telefon, nakonec jsme našli jedi
ný, ale na celém letišti jsme nikde nesehnali
telefonní kartu. Zkrátka typicky komunistic
ké poměry, na které si našinec už odvykl.
Pak konečně přijel autobus, téměř jsme se
do něj nenaskládali, a navíc v průběhu jízdy
se zjistilo, že veškeré výfukové plyny nejdou
ven, ale dovnitř. Domněnka, že po otevření
okna bude čistý vzduch se nepotvrdila, neboť
byla zrovna smogová situace. Navíc jsme
tedy byli po asi dvacetihodinovém cestování
nevyspalí, špinaví, unavení, v Čechách tou
dobou byla relativně zima, kolem čtrnácti
stupňů, a když jsme přiletěli do Pekingu, tak
tam byla třicetistupňová vedra... Naštěstí
jsme po dvou hodinách dorazili na místo, kde
jsme po další hodině dorozumívání získali
ubytování na tamní poměry přímo luxusní,
i když si člověk musel nejprve všechno umýt
a společnost doplňovali ojediněle pobíhající
švábi i další dva druhy broučků.
Je to přece jen velmi odlišná kultura. Nic je
nerozhází. Uspěchaní Češi si to určitě užili...

Co se týče pojímání času, Číňané nikdy
nespěchají. Jednou jsem spěchala na před
nášku a na chodbě jsem potkala jednu tlu
močnici, a tak jsem jí říkala: „Pojď honem,
jdeme pozdě!" A jenom tato věta v ní vyvolala
takovou veselost, že se musela zastavit, po
ložila tašku na zem a dlouho se smála. Na
moje další pobídky reagovala ještě většími
salvami smíchu. Tak jsem pochopila, že oni
nikdy nikam nespěchají, a běžela jsem dál.
Jakým způsobem tam funguje doprava?

Tři dny před tím, než jsme měli odletět
domů, se ukázalo, že v oblasti panují tak
husté mlhy, že jediná dálnice do Pekingu je
uzavřená. Organizátoři nám s úsměvem na
tváři jen tak oznámili, že tam asi budeme
muset zůstat, protože žádná jiná možnost
dostat se na letiště neexistuje. Většina z nás
už samozřejmě počítala s programem
v Praze a tak jsme namítli, že musí existovat
nějaká jiná silnice. Opáčili, že nejsou silnice.
Někteří z nás už ztráceli trpělivost a ptali se:
„Neříkejte, že před tím, než se postavila dál
nice, jste neměli s hlavním městem žádné
spojení!" Odpověděli že ony silnice jsou tak
špatné a tak nebezpečné, že nám tam žádný
řidič nepojede. Nakonec jsme zjistili, že se
tam dá jet vlakem. Ale sehnat v Číně jízden
ku na vlak není jednoduché. Na obrovském

nádraží jsou nekonečné, neodJišitelné fronty.
Vypadá to tak, že člověk se ostrými lokty pro
bojuje do fronty, tam se dvě, tři hodinky tla
čí a modlí se, aby se mu nakonec podařilo
před okýnkem odstrčit neustálý chumel lidí
a dokřičet na lakonicky se tvářící dámu za
okýnkem kam a kdy chce jet. Když má štěs
tí, tak mu vydá správnou jízdenku. Avšak
nikdy není jisté, že se to vůbec podaří. Navíc
den před odjezdem shánět jízdenku už je
pozdě, niinimální jsou tři dny předem, proto
že to vypadá tak, že každý člověk v Číně chce
někam jet. Naštěstí v sobotu se mlha rozptý
lila, takže jsme mohli jet autobusem po dál
nici podle původního plánu. I když autobus
vypadal, jako by měl zlomenou zadní nápra
vu, takže když jsme do něj naskládali naše
zavazadla se spoustou nakoupených knih,
tak byl ještě šišatější. Když řidič viděl, čím
vším jeho autobus plníme, tak nás sledoval
s upřímným zájmem a pořád říkal: Tihle lidé
jsou nějací těžcí. Proč mají tolik věcí?
Zkusila sis také roli turistky? Byli jste se podí
vat na Velkou zeď a jiné památky?
Vstupy do historických památek jsou na
naše poměry neuvěřitelně drahé. Třeba vstup

Čínská medicína bývá pro Evropana vskut
ku těžko pochopitelná. Nedá se uchopit, ani
logickým západním myšlením objasnit. Ve
dou se četné diskuse na téma „proč funguje
to či ono?". Mnozí zarputilí zastánci západ
ní medicíny vůbec odmítají připustit, že je
možné léčit něčím takovým jako jsou jehlič
ky, nebo čajíčky. Vždyť ani v encyklopedic
kém slovníku (nakl. Academia, 1980) byste
zmínku o tradiční čínské medicíně a o její
historii hledali marně, ačkoli je o několik ti
síciletí starší než medicína západní.
Počátky dějin tradiční čínské medicíny se
datují třetím tisíciletím př. n. 1., vládou třech
legendárních čínských císařů. Za prvního
otce čínské medicíny je považován císař Fu
si, v mýtech symbolicky vypodobněný jako
tvor s hadím tělem a s lidskou hlavou. Za
jeho vlády byla prý prvně užita akupunktura
a na základě pozorování jevů na nebi a zemi
bylo sestaveno osm trigramů, které daly zá
klad I-ťingu, Knize proměn. Druhým slav

do Zakázaného města v Pekingu
stojí v přepočtu asi 1 200 Kč. My
jsme tedy měli štěstí, že jsme
měli čínské kamarády — oni nás
vždy vzali jako skupinu a my
jsme se tak všude dostali podstat
ně levněji. Pravda však je, že to
Zakázané město je ohromné, a lze
se tam procházet od rána do veče
ra a stále je co prohlížet. Vysoké
vstupné je tam zavedeno hlavně kvůli Ame
ričanům, kterých tam jezdí velké množství.
Byla jsi třeba na návštěvě v typickém několi
kageneračním čínském domě?
Myslím, že těch už je tam minimum. Vět
šinou ale žije několik generací pohromadě
v jednom bytě a rodina je tam prý stále tra
dičně hodně semknutá.

pouze voda užitková, zamořená minerálními
látkami i bakteriemi.
Co ti chutnalo nejvíc?
Nejlepší jídlo, které jsem tam jedla, tzv.
tiao c', byly taštičky z těsta, plněné nejrůznější náplní, většinou zeleninovou, někdy
tam bylo i trošku masa, většinou to bylo vý
borně okořeněné, ani ne moc pálivé a vařené
v páře. Pak tam také měli takové veliké kou
le, ty byly většinou plněné masem, a moc
dobré nebyly. Také nejrůznější jídla z nudlí,
placky, kraby, spousta u nás naprosto nezná
mých druhů zeleniny a koření. Na ulici je
v Číně zkrátka všechno. Byly tam jídelny,
krámky, správkárny... Několikrát jsme také
byli pozváni na velkou hostinu, kde bylo
množství velice dobrých jídel a mnohdy neby
lo zcela jasné co přesně pojídáme, což nám
však nijak nekazilo potěšení.

Jak to bylo se stravou? Jedli jste na ulici?
Jídlo na ulici je velice levné a pro mě jako
nenáročného strávníka vyšlo tak na 20 až
30 českých korun denně. Bydleli jsme
v ohromné budově pro cizince, kde to bylo ve
lice drahé. Problém byl, že tam vůbec neby
ly kuchyňky. Na pokoji se tedy vařit nesmě
lo a čínské vedení nás zprvu nutilo do stravo
vání v drahé jídelně, kde by nás to vyšlo ko
lem 200—300 Kč denně. Takže většina z nás
to vyřešila tak, že jedla u pouličních krámků
a jídelen. Přes nevalnou hygienickou úroveň
to mělo tu přednost, že vše, co bylo do jídla
dáváno, jsme viděli, takže bylo možno pozo
rovat čistotu vaření a nakonec jsme to všich
ni ve zdraví přežili. V Číně jsou problémy
s pitnou vodou a v Tianjinu teče z kohoutku

Seznámila ses tam také s jinými čínskými lé
kaři?
Měli jsme štěstí, neboť uprostřed našeho
pobytu tam byl Mezinárodní kongres tradič
ní čínské medicíny. A protože Tianjin a hlav
ně universitu nikdy před tím nenavštívili
žádní Češi a vůbec Evropané byli spíše vzác
ností, tak prohlásili naši výpravu a mě jako
vedoucí za vzácné hosty. Dostala jsem na
klopu zvláštní ozdobu se znaky guibin, což
znamená VIP. Na té konferenci ji mělo je
nom asi dvacet lidí. Tam jsou na všech mís
tech velké davy lidí, takže takovéto označení
vzbuzuje pozornost. Když jsem někam vešla,
hned si všichni šeptali, všude jsem všechno
dostala první, což pro mě samozřejmě byl

ným vládcem čínské mytologie je Šen-nung,
zvaný též Božský rolník, v mýtech jej nalez
neme v symbolické podobě buvola. Š e n nung je údajný autor nejstaršího známého
čínského herbáře. Sám prý ochutnával stov
ky bylin, mnohdy jedovatých, aby odhalil je
jich účinky. Třetím, nejslavnějším čínským cí
sařem je Chuang-ti, Žlutý císař. V pověstech
mívá čtyři tváře, aby mohl vidět současně do
všech čtyřech stran. Žlutý císař je symbolem
moudrosti. Zabýval se pěstováním životní
síly, zdravotním cvičením a mimo jiné hledá
ním věčného života, elixíru nesmrtelnosti.
Pravděpodobně z jeho období pochází zá
kladní dílo čínské medicíny, Vnitřní kniha
Žlutého císaře, která obsahuje mimo jiné
poznatky praktické čínské medicíny, z kte
rých se čerpá dodnes. K úplnosti dějin čínské
medicíny nelze opomenout ani dosud nejstarší dochované záznamy čínského znakového
písma, a to na lopatkách zvířat a na želvích
krunýřích, kde bychom prvně nalezli např.

slovo nemoc, pojmy jin, jang apod. Mnozí
tvrdí, že čínská medicína je z velké části spí
še filosofií. Pokud nahlédneme do minulosti,
skutečně tomu tak je. Čínská medicína vychá
zí z taoismu. Podle něho tao (Cesta) vede
člověka k životu v harmonii s vesmírem.
Vyznávat tao znamená kráčet cestou přírody
a přirozenosti. Sejdeme-li z této Cesty, nebo
změníme-li její směr, onemocníme. Taoismus,
stejně jako tradiční čínská medicína, vychází
z toho, že svět je stvořen z praenergie čchi.
Tato energie se dále dělila na vše, co je jin
(co je uvnitř, co je chladné, ženské, pasivní
nebo tmavé) a na vše, co je jang (co je na
povrchu, teplé, mužské, aktivní či světlé).
Čchi se na Zemi transformovala do pěti prv
ků (dřevo, oheň, zem, kov, voda). Člověk je
chápán jako mikrokosmos. I v něm je přítom
no pět prvků, a to v podobě orgánů cang (já
tra, srdce, slezina-slinivka, plíce, ledviny),
i v něm obíhá čchi po svých (akupunkturních) drahách, meridiánech. Je-li člověk
v plné kondici, cang mohou pomocí své čchi
vyživovat a řídit příslušné partie těla. Samo
zřejmě je to daleko složitější, ale zjednoduše
ně řečeno taoismus, stejně jako čínská medi
cína, hledá harmonii těla a duše uprostřed

velký zážitek, i když nijak zasloužený. Se
známila jsem se tedy lehce s většinou ostat
ních guibin, což byli ponejvíce profesoři vel
kých ústavů, ředitelé nemocnic, výzkumníci
a tak podobně.
Potkala jsi nějakého typického čínského léka
ře, který tě zaujal?
Asi nejvíce mě zaujal již dříve zmíněný
profesor akupunktury. Byl impozantní již
svým na Číňana velmi vysokým vzrůstem,
ale mě zaujal zejména pro mistrné ovládání
čínské medicíny a zvláště pulsové diagnosti
ky. Měl ve své ordinaci vždycky davy lidí
a musel je tedy všechny nějak ošetřit a při
tom se nám snažil občas něco vysvětlit. Mlu
vil trošku anglicky. Měl velmi dobrý vztah
k pacientům. Byl to typ lékaře, od kterého se
člověk učil nejlépe odezíráním. Velmi málo
profesorů tam ovládalo angličtinu.
Nedivili se čínští pacienti, když jim zkoušela
pulsovou diagnostiku Evropanka?
To jsme dělali neustále a jim to ani nepři
šlo zvláštní, protože tam je takto vyšetřova
li i ostatní studenti.
Oni mají určitě speciální výrazy v rámci této
diagnostiky, které my vlastně neznáme...
Podle systému Li š čena se rozlišuje
27 druhů pulsů. Základních je šest kategorii,
které se může naučit rozlišovat každý, tj.
puls hluboký, povrchový, silný, slabý, poma
lý a rychlý. A pak je těch 27 speciálních hma
tových pocitů, které se rozeznávají hůře. Uči
tel to učí tak, že nahmatá určitý druh pulsu,
zařadí ho do kategorie a dá ho žákovi osahat,

protikladů jin a jang. Jednou z nejdůležitějších zásad taoismu i čínské medicíny je neza
sahovat do věcí, které již samy dobře fungu
jí. Přiznejme si, kolikrát v sobě potlačujeme
emoce, přejídáme se, násilím se pokoušíme
změnit, až se to nakonec obrátí proti nám
samým. Životním stylem a životním prostře
dím jsme se již dávno odvrátili od přírodních
zákonů. Není pro nás tedy čínská medicína
jednou z možných cest, jak nalézt ztracenou
harmonii, ztracené zdraví? Jak vypadá léčba
v pojetí dnešní tradiční čínské medicíny? Čín
ská medicína, na rozdíl od té naší, západní,
neodděluje jednotlivé části těla od sebe. Vy
chází ze stavu celého těla a duše. Rozhodnete-li se pro léčbu čínskou medicínou např.
kvůli ekzému na palci u nohy, nelekejte se
při první konzultaci s čínským lékařem otá
zek typu „jak slyšíte, jakou barvu má vaše
stolice, zdají se vám sny, chutná vám hořké?"
aj. Těmito zdánlivě bezpředmětnými otázka
mi se lékař propracovává k zjištění, jak kte
rý orgán uvnitř těla funguje. Diagnózu pak
stanoví také pomocí pulsu a stavu vašeho
jazyka. Tradiční čínská medicína léčí neje
nom akupunkturou, která je bezpochyby
nejproslulejší, ale i akupresurou, požehová-

aby věděl, jak ten daný typ pulsu
vypadá. My jsme v odpoledních
hodinách stážovali u několika
různých lékařů a ne všichni měli
čas a možná i ochotu a chuť nám
vše vysvětlovat. Nicméně větši
nou se nám snažili pomoci rozší
řit naše znalosti.
Bylo pro tebe ze začátku těžké na
učit se čínskou medicínu, protože ty jsi vlastně
západní lékařka?
To je otázka, co vlastně jsem. Zpočátku
mě trápila určitá schizofrenie, hlavně během
studia a po škole, protože vnitřně jsem
upřímně řečeno mnohem více důvěřovala spí
še těm kategoriím jin a jang než západnímu
lékařství. Pak jsem pochopila, že všechno má
své místo a je to také otázka umět ho vyme
zit tak, abychom člověku opravdu pomohli
a ne jen potlačili příznaky. Je nutno umět tlu
močit mezi oběma systémy. Například v Číně
si lidé mohou zcela svobodně vybrat, kterou
medicínou se chtějí léčit a samozřejmě si vy
bírají i lékaře. Oni totiž stejně musí všechny
náklady zaplatit, takže to finančně vychází
obdobně. Obyvatelstvo prý dokáže dobře roz
lišit, kdy má koho vyhledat. Na akutní nemo
ci, jako je prudká horečka, nebo úrazy, náh
lé a prudké ochoření, vyhledávají spíš moder
ní západní nemocnice a lékaře. Naopak
u dlouhodobých a chronických onemocnění
mají větší důvěru v TČM, protože její léky
nemají nežádoucí účinky a nejsou tak nebez
pečné. U nás je hlavní otázka kvalitního vy
školení odborníků, takže může být velký roz
díl mezi jednotlivými praktiky.

ním, fytoterapií, cvičením Čchi-kung,
masážemi, dietetikou a psychoterapií.
Kde nalézt další informace? V roce
1990 vznikla Československá Sinobiologická společnost, sdružení zájemců
o tradiční čínskou medicínu a čínský ži
votní styl, jako organizace Evropské uni
versity Sinobiologie. Pro veřejnost pořá
dá např. cvičení Čchi-kung, kursy čínské
ho vaření a především studium čínské
medicíny, určené jak pro lékaře, tak i pro
nelékaře. Společnost je nevýdělečná, pro
to kursovné pokrývá pouze režii seminá
řů a tomu podobné. Jde o studium tříle
té, v němž probíhá 4 - 6 čtyřdenních se
minářů, na kterých přednášejí také lektoři
čínské medicíny z Kanady, Francie a Číny.
Na závěr každé etapy studia absolvují
uchazeči zkoušku.
Míla Magenheimová
Nepřímo citovaná literatura a prameny: Vla
dimír Ando: Klasická čínská medicína (Svítá
ní, 1995), Harriet Bienfield a Efrem Korngold: Průvodce čínskou medicínou (Nezávislý
novinář, 1996), Lao c': Tao-te-ťing (překlad
F. H. Richard, Cad Press, 1994), Myrtle Langley: Víry a vyznání (Slovart, 1981).

Takže by se nemělo říkat „nepomohla mi tra
diční čínská medicína", ale „nepomohla mi
konkrétní osoba..."
Ano, přesně tak. Tento obor je velmi roz
sáhlý a u nás doposud ani neproběhla výuka
organizovaná s čínskými nebo západními
profesory, kteří jsou v oboru vysokoškolsky
vzdělaní. Učili nás lidé, kteří TČM přímo pro
vozují, což také bylo velmi cenné, protože
většina byla žáky již výše uvedeného čínské
ho profesora Leung Kokyuena, který byl vy
školen tradičně svým otcem. Domnívám se
však, že v této moderní době má význam obo
jí způsob vzdělávání — i ten odborně vysoko
školský. Takže v naší škole bychom chtěli
pokračovat v kontaktech s čínskými univer
sitami a příští ročník tříletého studia bude
i pod jejich vedením — i když videokazety
s osobním podáním pana profesora Leunga
samozřejmě také využijeme. Je to takové
spojení dvou světů a hledání porozumění
mezi nimi. Proto také říkám, že si připadám
jako tlumočnice. Žiji tady a teď a lidé kolem
mě mají dnešní problémy, ale přitahuje mě
ten svět Lao c', to tajemství skutečnosti, kte
rá odpovídá pravidly vyřčenými před tisícile
tími. Přivádí mě to k úžasu, ale mnohdy až
už je pozdě, takže se stejně vždycky spálím.
Narážíš asi také na knihu věšteb I-Ťing?
Ano. Tahle zhuštěná moudrost v plných
a přerušovaných čarách je opravdový poklad,
i když není lehké jí porozumět. Navíc komen
táře k ní myslím dosud v češtině neexistují,
takže u nás mají lidé horší situaci. Tvrdí se,
že i dnes moudří politikové v orientě před
I-Ťingem sklání svou hlavu a řídí se podle
něj. Dokážeš si představit, že by některý
z našich politiků takhle zmoudřel? Proto si
také myslím, že je moc nutné, aby lidé o této
knize vůbec něco věděli. Nakonec díky ní
jsem se pro tu cestu do Číny vůbec rozhodla.
Proto také budeme pořádat v květnu příštího
roku speciální seminář pro veřejnost
a veškeré zájemce s jedním francouzským
sinologem, který tuto knihu nejnověji přelo
žil z čínštiny do francouzštiny. On totiž našel
starobylé metody výkladu hexagramů I-Ťing,
které značně zpřesňují věštby a činí je pod
statně srozumitelnějšími. Takže se už do
předu těším na tu hostinu ducha, i když budu
pravděpodobně taky překládat.
(Ptal se a ze záznamu zpracoval V. M.)
Kontakt: Československá sinobiologická společnost. Revo
luční 20, 110 00 Praha 1, tel. po 16-19 hod. (02) 231 2614.
E-mail: csbs@tcm.cz, http://www.tcm.cz.

„Nová politologie je pro nový svět nezbytná,"
řekl Tocqueville. Stále více lidí předpokládá,
že se změna uskuteční. New Age - nová
perspektiva reality — je pro novou politiku
1
nezbytná. Huxley to nazval „obrat v mysli. '
„I pouhý pocit skutečnosti musí být transfor
mován," řekl Theodor Roszak. Říká se tomu
různě - „nová metafyzika", „politika vědo
mí", „politika Nového veku", „politika trans
formace".
V duchu Osminásobné Cesty Budhovy.
s louin duiazem na Pravou mluvu (Pravá
víra, Pravý úmysl, Pravá řeč, Pravý čin, Pra
vé živobytí. Pravé snažení, Pravá dbalost.
Pravé soustředění) bychom mohli také uva
žovat o Pravé moci — moci užité ne jako kla
diva, nebo k oslavě ega, ale na pomoc živo
tu. Vhodné moci. Moc je ústřední otázka ve
společenské i osobní transformaci. To, z čeho
prameni naše moc a to, jak ji užíváme, vytváří
naše hranice, formuje naše vztahy, dokonce
i určuje, do jaké min' se uvolníme a vyjádří
me své názory. Sebevláda určuje naši politi
ku více. než stranická příslušnost, více než
naše smysluplná filosofie či ideologie.
„Novou společnost vytváří nová osoba,"
řekl politolog Melvin Gurtov. „a nová společ
nost vytváří novou politiku." Měnící se para
digma politiky chápe, že nelze oddělit člově
ka od společnosti, ani „politiku" od lidí, kte
ří jsou s ní svázáni. Člověk a společnost jsou
spojeni jako tělo a mysl. Uvažovat o tom, co
je důležitější, je jako debatovat o tom, zda je
pro vodu důležitější kyslík nebo vodík. Ale
tato debata zuří už po staletí. Já a společnost
jsou neoddělitelné. Neboli, kdokoli se začne
zajímat o transformaci jednotlivce, musí se
zabývat i společenskými důsledky. „Když se
pokusíme růst sami, systém nás zadusí;'' řekl
Gurtov, „když porosteme spolu, systém sám
se musí změnit."

POLITICKÁ KRIZE
A TRANSFORMACE
Nové politické paradigma vyrůstá a stále více
odpovídá tomu, co popsal kanadský spole
čenský analytik Ruben Nelson jako „literár
ní výpověď o krizi a transformaci." Ačkoliv
tato literatura situaci vyjadřuje v různých me
taforách s různými stupni zoufalství, její zá
klad je následující:
Krize: Naše instituce - především vládní jsou mechanistické, rigidní, fragmentované.
Svět nefunguje.
••• Recept Musíme se postavit a čelit svým
bolestem a konfliktům. Dokud budeme setr
vávat ve svých zmatcích a v odcizení, dokud
budeme popírat své neúspěchy a zakrývat
nepříjemnosti, nemůžeme učinit další a nut
né kroky.
Politický systém si žádá transformaci
a reformu. Potřebujeme něco jiného, nejen
něco víc. Ekonom Robert Theobald řekl:
„Mají-li transformační myšlenky pravdu, jsme

zapojeni do procesu, který v historii lidstva
nemá obdoby — snažíme se změnit celou
kulturu vědomým procesem. Je nemožné
změnit jeden element kultury, aniž bychom
změnili všechny."
Mnohem rychleji, než můžeme stihnout,
jsme vyzýváni, abychom radili, objevovali
a zdokonalovali nové alternativy. Naše názo
ry na lidské potřeby a schopnosti se změni
ly rychleji, než naše společenské struktury.
Kdybychom se setkali s mimozemšťany, vů
bec nepochybujeme, že bychom je uctívali,
nemáme obavu, jak s nimi komunikovat a co
od nás chtějí. Taková je i představa o nové
lidské bytosti, která je cizí. Teprve když vi
díme modely a možnosti, které jsme dříve ne
viděli, zneklidníme.

SOBĚSTAČNOST - SEBEVLÁDA
Budeme-li chtít přeorganizovat společnost
starými praktikami (organizováním, propa
gandou, politickým tlakem, převychováním),
bude se to zdát beznadějně velkým úkolem,
jako obrácení chodu planet. Nicméně osob
ní vývoj může změnit instituce. Jedinci jsou
nakonec členy těchto institucí. Vláda, politi
ka, medicína a školství nejsou skutečné věci,
ale neustálá činnost lidí — tvorba zákonů, or
ganizování úřadu, volby, nátlak, hledání a po
skytování lékařské terapie, plánování učiva,
atd.
Soběstačnost je vládnutí sobě samým.
Myšlenka, že společenská harmonie prame
ní především z charakteru lidí, se objevuje
v celé historii. Podle Konfuciánských textů
moudří lidé, kteří toužili po dobré vládě, kte
rou spatřovali uvnitř sebe, hledali vhodná slo
va k vyjádření svých dosud nevyslovených
tužeb, „tónů vycházejících ze srdce." Kdysi
označovali inteligenci srdce jako sebedisciplínu. Řád uvnitř vede nejprve k harmonii vlast
ní domácnosti, pak státu a nakonec světa.
Objevy možností transformace člověka
neviditelně mění i naše vnímání moci. Objev
svobody například neznamená, že nemusím
něco dělat, je to svoboda pro něco, ne svo
boda od něčeho. Jak se vytrácí strach, méně
se obáváme síamského dvojčete moci, odpo
vědnosti. Je méně jisté, co je správné pro jiné.
Nový pocit spjatosti s jinými podporuje spo
lečnou věc. Laskavější způsob vidění světa
způsobuje, že se ostatní zdají méně hroziví,
nepřátelství zmizí. Převládá odevzdání se
procesu, spíše než programům. To velmi
ovlivňuje způsob dosahování cílů. Můžeme
tak vložit záměr do činnosti, vizi do skuteč
nosti, aniž bychom používali intrik a mani
pulací. Moc pramení z jakéhosi vnitřního
centra, mnohem jistějšího, než peníze, jmé
no nebo úspěch. Jsme udiveni, když objeví
me, jak ochotně, dokonce aniž jsme si to
uvědomili, jsme ustoupili tomu, co se děje.
A naopak, jak často jsme porušovali nezávis
lost jiných. Moc nad svým životem je samo

zřejmost, ne přepych. A budeme se divit, jak
jsme mohli kdy uvažovat jinak.

POLITIKA STRACHU A POPÍRÁNÍ
Stejně jako se rukojmí zamilují do svých
únosců, stáváme se svázáni s tím, co nás věz
ní: s našimi zvyky, obyčeji, předpoklady o ji
ných, normami, řádem, postavením. Proč
opouštíme svou moc, nebo ji nikdy nedosa
hujeme? Snad proto, že se můžeme vyhnout
rozhodování a zodpovědnosti. Svádí nás to
vyhýbat se bolesti, konfliktům. Naše přiroze
ná schopnost rozvoje je po staletí oslabová
na parazity: strachem, pověrami, pohledem
na realitu, který redukuje zázrak života na
vrzající mašinérii. Někdy osobní pocit ne
schopnosti omlouváme: jistě existují vzdorovité začarované kruhy deprivace a nedostat
ku příležitostí, které je pro někoho obtížné
přetnout. Ale většina z nás je pasivní, proto
že je naše uvědomování utlačované. Energie
našeho vědomí je trvale odváděna, aby nás
odvrátila od všeho, co se zdá příliš hrozivé.
Tak se podvolujeme, přizpůsobujeme se.
„Máme volbu," řekl Ruben Nelson v Ilu
zi měšťáka, „mezi bolestivým, ale jistým po
stupujícím procesem poznávání kdo a kde
jsme... a nesmírně působivou, ale nakonec
prázdnou alternativou setrvávání v omylu,
kdy děláme, jako že víme, ale hora důkazů
i naše nejvnitřnější obavy ukazují, že neví
me... Ve vládě, jako i v jiných vztazích, máme
mnoho možností, jak se klamat, lpět na rea
litách, kterými žijeme, takže se soustřeďuje
me spíše na své pohodlí, než na skuteč
nost.."
Vlády samy jsou děsivou strategií, jak ob
cházet bolest a konflikty. Za značnou cenu
nás zbavují odpovědnosti, nutí nás k činům,
které by pro většinu z nás byly nechutné. Vlá
da může jako náš agent kárat a zabíjet. Jako
náš agent nás zbavuje odpovědnosti, kterou
na ni házíme: péči o mladé, o válečné invali
dy, staré, handicapované. Zvětšuje to náš ne
osobní postoj k potřebám světa, zbavuje nás
svědomí a nepříjemných zpráv z první ruky.
Bere nám naši moc, naši odpovědnost, naše
vědomí.
Warren Bennis, první prezident universi
ty v Cincinnati, řekl, že jeden den přišel do
své kanceláře, a ta byla zaplněna rozzlobe
nými studenty. Dva nádherné stromy před
vjezdem na nádvoří školy byly poraženy. Pá
tral po původci: muž, který stromy skácel,
pracoval pro jednoho místního podnikatele,
kterého najal jeden architekt, aby uskuteč
nil návrh exteriéru školy. Architekt pracoval
pro ředitele plánování, jehož nadřízený byl
šéfem přes stromy a zeleň, na něj dohlížel vi
ceprezident pro řízení a finance, odpovědný
za společnost, která se zabývá výstavbou
universit, tento podával zprávy vládě. „Když
jsem je všechny svolal, bylo jich dvanáct
a žádný nebyl vinen. Všichni jsme takoví. By-

rokracie je nádherný mechanismus pro vyhý
bání se odpovědnosti a vině." Bennis ozna
čil podobné vytáčky za „pornografii každo
denního života." Stejně jako pornografie na
hrazuje láskyplný sex, tak je byrokratické od
dělené rozhodování odtrženo od reality. Naše
vůdce slyšíme, jako by „mluvili přes skleně
nou stěnu."

Chyby jiných společenských institucí pak
nakládají hromadu odpovědnosti na vládu,
onu nejširší instituci. Zříkáme se více a více
samostatnosti a nakládáme na stát starosti,
o kterých se dříve předpokládalo, že je bude
plnit společnost, rodiny, věřící, prostě lidé.
Mnoho společenských úkolů odvádí vládu od
jiných úkolů a výsledkem je paralýza — ne
schopnost fungovat. Už Tocqueville označil
kapitulaci odpovědnosti v demokracii za ne
bezpečnou. „Extrémní centralizace moci na
konec oslabuje společnost," řekl před 150
lety. Pravá výhoda demokracie, její svobody,
může vést k určitému rozdělení zájmů. Čle
nové demokracie vedou tak rušné, divoké
životy, tak plné tužeb a práce, že stěží bude
někdo věnovat jen trochu energie veřejnému
životu."
Tato nebezpečná tendence je nevede jen
k tomu, že se vyhýbají účasti na správě, ale
také ke strachu z jakéhokoliv vyrušení z kli
du. „Demokratická vláda bude zvětšovat svoji
moc jednoduše jen tím, že je stálá," předví
dal Tocqueville. Čas je na její straně. Každá
událost jí pomáhá... Čím starší demokratická
vládaje, tím je centralizovanější. „Demokra
cie vytvoří svou vlastní něžnou tyranii," va
roval, „tyranii, která předtím ve světě ještě
neexistovala."
Nad obyvatelstvem se vznáší nesmírná,
jemná otcovská moc, která ho udržuje v tr
valém dětství. Velkého Bratra předpověděl
Tocqueville 100 let před Orwellem: „Je to
jediný agent štěstí. Obstarává bezpečí, před
vídá a zařizuje potřeby, lehkost, radosti, řídí
nejdůležitější věci, řídí odbornost, reguluje
převody majetku a dělí pozůstalosti - ale
ušetří jakéhokoliv přemýšlení a trampot ži
vota?" Společnosti jsou předkládány bezvý
znamné komplikované zákony, čas, program
a uniformita, kterou nemohou zvládnout ani
ty nejoriginálnější mozky... Vůle člověka není
ničena, ale je změkčována, ohýbána, řízena.
Taková moc sice není tyranie, ale stlačuje, vy
siluje, umlčuje a otupuje lidi. Lid není nic lep
šího, než hromada plachých a pilných zvířat,
pro které je vláda pastýřem. Tocqueville před

povídal otcovskou roli vlády a dalších velkých
institucí (korporací, církví, nemocnic, škol,
odborů). Pouhou svou strukturou tyto insti
tuce plodí fragmentaci, konformitu, nemorálnost. Rozšiřují svou moc, zatímco ztrácejí
určení svého původního mandátu. Jako moc
ná lineární hemísféra, oddělená od pocitů,
jsou neschopné vidět celek. Léčí život
a důležité věci bez předmětu politiky — člo
věka. Ať je jakkoliv racionální kapitalismus,
socialismus či marxismus, soustředění velké
centrální moci ve společnosti je nepřirozené,
a není ani dostatečně pružné, ani dost dyna
mické, aby odpovídalo měnícím se potřebám
lidí, zvláště potřebě tvůrčího sdílení. Víme
dobře, že všechny národy jsou vzájemně zá
vislé, že sebedostatečnost je falešná předsta
va. Také dobře víme, že korporace vytvářejí
poloregulované malé státy, které neodpoví
dají tomu, co nazýváme „svobodným podni
káním", o kterém tvrdíme, že ho chráníme.
Politikové, pracující a vedoucí najedná stra
ně bojují s ekonomickými skutečnostmi, a na
druhé straně je nestoudně popírají.

POLITICKÉ PARADIGMA SE MĚNÍ
To, že od doby politického paradigmatu
17. století až dodnes nedošlo k transforma
ci, je pohromou pro naše instituce, řekl
Lodge, protože budou zákonitě umírat spo
lu s umírající ideologií. Společenství lidí —
společnost — řeší své problémy ve své roz
hodovací formaci, vládě. Právě tak, jako za
vedené vědecké paradigma podporuje „nor
mální vědu", tak i vláda a převládající spole
čenské zvyky podporují normální řízení spo
lečnosti. Politika je tak sebecvičením mocí.
Stejně jako vědci přehlížejí fakta, která ne
odpovídají existujícímu paradigmatu, tak
i lidé ve společnosti zažívají, ale nemění ano
málie a konflikty: nerovné rozdělení moci,
krácení svobod, nespravedlivé zákony či
praktiky. Jako společenství zavedených věd
ců, také i společnost tyto zděděné problémy
nejdříve ignoruje, nebo popírá. Jak napětí na
růstá, zkouší je rozumové smířit s existujícím
systémem.
Jsou-li tyto konflikty příliš intenzivní, nebo
příliš soustředěné, aby mohly být potlačeny,
dojde případně k revoluci ve formě společen
ského hnutí. Starý konsensus je rozbit a svo
body se rozšíří. V Americe je to nejlépe vi
dět na příkladu rozšiřujícího se volebního
paradigmatu. Nejdříve směli volit bílí majet
ní muži, pak všichni bílí muži, pak muži
všech ras, nakonec obě pohlaví od 21 let,
nyní od 18 let.
O změně politického paradigmatu bychom
mohli říci, že nastane, až převládající společ
nost přijme nové hodnoty. Tyto hodnoty se
pak stanou společenským dogmatem členů
nové generace, kteří budou žasnout, že ně
kdo kdy mohl věřit něčemu jinému. Ocitnou
se mezi novými problémy a myšlenkami, kte

ré se objeví, a které budou popírat, ignoro
vat, dokonce potlačovat, a tak stále dokola.
Iracionální model lidského chování se opa
kuje znovu a znovu, individuálně i kolektiv
ně. I když staré formy upadají, dokonce
i když nedokáží řešit problémy dne. jsou stá
le vášnivě obhajovány. Generace za genera
cí lidstvo bojuje o udržení státu quo, pokra
čujíc v taktice „lepší čert, kterého známe, než
ten, kterého neznáme". Nechceme vidět, že
růst závisí na schopnosti transformace. Pro
ti chodu přirozeného světa lpíme na známém
a bráníme se transformaci. „Tváří v tvář nut
nosti změnit naše pohledy, či ověřit, že nee
xistuje nic, co by mohlo být jinak," řekl John
Kenneth Galbraith, „většina z nás na důka
zy nereaguje." Když se máme zbavit tohoto
přístupu, když se máme osvobodit od kolek
tivní i osobní historie, musíme se naučit ji po
znat — vidět cestičky objevů a inovací, pře
konat své znepokojení a svůj odpor vůči no
vému, a uvědomit si, jakou odměnu za spo
lupráci se změnou dostáváme.
Thomas Kuhn nebyl v žádném smyslu prv
ní, kdo na tuto věc poukázal. Hovořil o ní
velmi určitě o století dříve anglický politic
ký filosof John Stuart Míli. „Každá doba,"
řekl, „si udržuje názory, které bude příští ge
nerace považovat nejen za mylné, ale za ab
surdní." Upozorňoval své současníky na to.
že mnoho myšlenek, které převládají, může
být v budoucnosti odvrženo. Proto by měli
vítat pochybnosti o všech myšlenkách, do
konce i o těch, které se zdají být nejvíce prav
divé a samozřejmé, jako například Newtono
va filosofie! Nejlepší ochrana myšlenek je
„stálé vyzývání celého světa, aby dokázal, že
jsou neodůvodněné."
„Má-li celé lidstvo nějaký názor," řekl,
„a jediný člověk má jiný, nemají ostatní vět
ší právo ho umlčovat, než on je." Milí zdů
razňoval, že jeho důvod není morální, ale
praktický. Když společnost potlačuje nové
myšlenky, ztrácí sama. „Nesmíme zanedbat
nic, co by nám mohlo, byť i jen nepatrně, sli
bovat obohacení." Přel se s těmi, kteří tvrdi
li, že není nic zlého na tom, potlačovat no
voty, protože — jsou-li pravé — nic jejich pra
vost nemůže zatemnit. Mill dokazoval, že se
v historii mnohokráte objevovaly mnohé
důležité myšlenky, a jejich prosazovatelé byli
persekuováni, dokud s nimi opět někdo ne
přišel v tolerantnější době. Ačkoliv Evropa
pokročila v historii jen tehdy, když rozbila

pouta starých idejí, většina lidí se stále cho
vá, jakoby „mohly být nové pravdy někdy
žádoucí, ale teď už jich bylo docela dost."
Tyto nové pravdy spíše doutnají mezi něko
lika lidmi, řekl Míli, než by zářily v celé kul
tuře. Strach z kacířství je nebezpečnější, než
kacířství, proto okrádá lidi, kteří jsou „svo
bodní a mají odvahu uvažovat o tom, co by
posílilo a rozšířilo obzory."
O tomto problému obecného odporu
k novým a cizím myšlenkách přemýšlejí mno
zí političtí filozofové. Termínem „tyranie vět
šiny" označují tendence společností, dokon
ce i těch nejliberálnějších. potlačovat svobod
né myšlení. Je to paradox svobody: kdokoliv
se snaží získat svobodu, musí ji poskytovat
jiným, a jediná norma, která ho může ome
zit, je přijetí práva na sebeurčení celé společ
nosti.
Revoluční myslitelé nevěří v jednoduché
revoluce. Vidí změnu jako způsob života. Jef
ferson, Mill, Tocqueville a mnoho dalších
chtělo vytvořit prostředí vhodné pro změnu
v relativně stálém politickém systému. Chtě
li vlády, ve kterých by zdravý neklid tvořil ne
ustálé obnovování, ve kterých by se neustá
le rozrůstala a rozšiřovala svoboda. Thoreau
například hledal jinou formu vlády, než je
současná demokracie, vládu, kde by stát re
spektoval svědomí jedinců jako „vyšší a od
lišnou sílu", kontext autority.
Společnost zavírá své svobodné duchy do
vězení, řekl, zatímco by si měla „vážit své
moudré menšiny". Ale existuje východisko:
kdokoliv, kdo objeví pravdu, stane se silou
kvalitativně odlišnou od nevěřící většiny.
Když ho věznili za to, že nechtěl platit daně,
protože nesouhlasil s válkou proti Mexiku,
pozoroval Thoreau, že byl dokonce i za ka
mennými zdmi vězení svobodnější, než ti, co
ho věznili. „Nenarodil jsem se, abych byl pře
možen. Budu se chovat podle svého názoru.
Jen ten mě může přesvědčit, kdo naslouchá
vyššímu zákonu, než já." Kdyby všichni, kdo
nesouhlasí s otrokářstvím či válkou, neplati
li daně, řekl ve své známé stati o občanské
neposlušnosti, stát — tváří v tvář přeplněným
vězením a oslabení státní pokladny — by mu
sel povolit. Znamenalo by to nenásilnou re
voluci. „Zrušte své poslance, ne jen škrtnu
tím z listiny, ale celým svým vlivem. Menši
na je slabá, dokud se přizpůsobuje většině...
ale je nezdolatelná, když tlačí celou svou
váhou... nechť je vaše duše třením, které za
staví soukolí."

SATJAGRAHA
Gandhi ukázal revoluční princip, který řeší
paradox svobody. Nazval to satjagraha, „du
chovní, ryzí síla". Západ satjagrahu ve sku
tečnosti nepochopil, protože ji popisuje jako
„pasivní odpor", tedy termín, který Gandhi
neuznával, protože vyvolává představu sla
bosti, či „nenásilí", které je jen jednou z částí.

Jak řekl pedagog Timothy Flinders, nazvat
satjagrahu pasivním odporem je jako ozna
čit světlo za nepřítomnost tmy. Nepopisuje
to pozitivní energii principu. Satjagraha od
vozuje svou sílu od dvou zdánlivě protichůd
ných předpokladů: Vášnivé nezávislosti
a totálního soucítění. V důsledku to zname
ná: „Nebudu tě nutit. Ani kdybys nutil ty
mne. Jestliže se chováš nespravedlivě, nebu
du ti odporovat tělesnou silou, ale silou prav
dy — integrity svých domněnek. Moje integri
ta je jasná z mé ochoty trpět, ohrozit sebe
samého, jít do vězení, dokonce i umřít, je-li
to nutné. Ale nebudu spolupracovat s nespra
vedlností. Když vidíš můj úmysl, cítíš můj
soucit a otevřenost k tvým potřebám, budeš
reagovat takovým způsobem, jakého bych se
nikdy nesnažil dosáhnout hrozbou, smlouvá

a pocit spravedlnosti jsou v každém člověku.
Nejsme vtělením dobra, zatímco úředníci Pa
cific Gas and Electric Company jsou vtělením
ďábla. Stejně jako my v sobě máme nespra
vedlnost, také oni v sobě mají spravedlnost."
Všechny akce musí být oproštěné od poku
sů ponížit, urazit nebo zotročit, varuje leták.
„Takové akce vedou jen k utvrzení
a oprávnění pozice našeho protivníka. Pro
to na sebe nenásilní berou utrpení a obtíže.
Takovýmto konáním otevíráme srdce našich
protivníků a hýbeme svědomím lhostejných."
Cíl musí být víc než vítězství v boji proti ja
derným zbraním. „Náš cíl musí být důsledná
kulturní revoluce. Musíme být opatrní, aby
chom neobětovali, výměnou za zastavení ja
derného zbrojení, to, co považujeme za
správné."

ním, prosbou nebo fyzickou silou. Problém
můžeme řešit společně. Problém je náš pro
tivník, ne my jeden druhému."
Satjagraha je strategií těch, kteří odmít
nou řešení, které jakýmkoliv způsobem ome
zuje jejich svobodu a integritu. Gandhi vždy
říkával, že je to mocná zbraň, protože vyža
duje hrdinské sebeovládání a odvahu od
pouštět. Gandhi převrátil celou představu síly
naruby. Když navštívil indické vojáky a viděl
jejich pušky, řekl: „Vy musíte být velmi vy
strašení." Satjagraha, ať už ji nazveme jak
koliv, je postoj, který posouvá politiku ze
staré polohy konfrontace, obchodování, po
kušení a hráčství, do nové polohy otevřenos
ti, sdílené lidskosti, snahy pochopit. Transfor
muje konflikt v jeho počátku, v srdcích účast
níků. Je to prostředí souhlasu, ve kterém se
lidé mohou změnit, aniž by se cítili poraže
ni. Ti, kteří ji užívají, musí být bdělí a pružní,
musí pátrat po pravdě, i když jsou v pozici
protivníka.

Myšlenka nenásilí se musí odrážet v letá
cích, rozhovorech, způsobu a obsahu publi
kací, vztazích s vhodnými úředníky, na setká
ních, v meziosobních vztazích. „Všechny dru
hy výzev k boji a pohrdání brání našemu cíli.
Jsou skutečně hrozba pěstí, neslušné nebo
přímo oplzlé řeči proti vládě, něco víc, než
známky naší vlastní frustrace a neschopnos
ti? Pevní nepotřebují nic víc než lásku."
Satjagraha funguje klidně a zdánlivě poma
lu, řekl Gándhí, „ale ve skutečnosti neexis
tuje žádná jiná síla tak přímá či tak rychlá."
Je to myšlenka tak stará, jako lidstvo, řekl.

Satjagraha požaduje otevřenost pravdám,
ať se objeví v jakékoliv podobě. Brožura Ali
ance za přežití poznamenává, že „pravda

VŮDCOVSTVÍ A TRANSFORMACE
James MacGregor Burns, politolog a nositel
Pulitzerovy ceny za historii, užil Gándhího
jako příkladu „transformovaného vůdcov
ství", vůdcovství jako procesu stálé změny
a růstu. Pravý vůdce, jak ho Burns charak
terizoval, není pouhý „mocný vládce", toužící
dosáhnout osobních cílů. Pravý vůdce cítí
a transformuje potřeby stoupenců. Schop
ný vůdce ve svých stoupencích mobilizuje

nové „vyšší" potřeby. Opravdu velcí, nebo
tvořiví vůdci, dělají ještě něco víc — vyvolá
vají ve svých stoupencích nové, aktivnější ten
dence. Vzbuzují v nich naděje a touhy a oče
kávání... A konečně vznášejí požadavky, kte
ré jsou snadno politizovatelné a dokonce se
mohou obrátit proti samotným vůdcům.
V tomto spojení se stoupenci se vůdci
sami také transformují. Mohou si s nimi vy
měnit role, jako když se učitelé učí od stu
dentů. Podle Bumsovy definice nemohou být
diktátoři pravými vůdci, protože když potla
čují zpětnou vazbu od stoupenců, ruší dyna
miku vztahu. Protože není transformován
měnícími se potřebami, nemůže diktátor
umožňovat další růst. Vztah vůdce - stoupe
nec v sobě zahrnuje vztah rodič — dítě, tre
nér - atlet, učitel - student atd. Mnoho tre
nérů, rodičů, učitelů není pravými vůdci, ale
jen mocnými vládci. Transformace vůdcovství
nemůže být jen jednosměrná silnice.

Pravý vůdce pomáhá změně paradigma
tu v těch, kteří jsou připraveni. Ale skuteč
ně transformovaní vůdci vědí, že nemohou
„učit" nebo „pomáhat" jiným k vyššímu vě
domí stejným způsobem, jakým se učí vypl
ňovat daňové formuláře. Můžete své lidi vést
k přímým zkušenostem, můžete vyjádřit svo
bodu a naplnění jako příklad, ale nemůžete
nikoho přesvědčit ke změně. Žádný vůdce
vás ke změně lépe nepřesvědčí, než ten, kte
rý vám pomůže vyjádřit své potřeby. Jak řekl
Lao C, vůdce je nejlepší tehdy, když lidé ří
kají: „Dělali jsme to sami od sebe."
Jakmile je moc centralizovaná, jakmile se
pozornost soustřeďuje na jedince, souzvuk
a energie hnutí se snižuje. Zjistit, kdy vůd
covství přijmout, a kdy od něj upustit, není
snadné. Je to jako když se učíme řídit kolo
a musíme několikrát ztratit rovnováhu, než
se ji naučíme udržet. Ale lidé se mohou slu
čovat do skupinek, které se samy organizu-

V průběhu dějin někdy vůdci překvapivě
inspirovali. Jako příklad Burns uvádí shro
máždění, které v 80. letech 18. stol. ratifiko
valo Ústavu Spojených států. Navzdory mi
zerně vzdělané populaci a slabým znalostem
se shromáždění soustředilo na takové cíle,
jako byla potřeba bankovních práv, otázky
rozdělení moci, zastupitelství. „Byl to nádher
ný příklad schopnosti vůdců a stoupenců
povznést se nad nízké věci k hodnotám mysli,
nebo snad i ducha," řekl Burns. Mnoho re
volucí uspělo i přes malou počáteční podpo
ru proto, že „vůdcové tak silně zapůsobili na
své stoupence, že transformovali jejich posto
je a vyburcovali jejich vědomí." Pravé vůd
covství nepomáhá jen uspokojit naše součas
né potřeby... Probouzí nás k hlubším schop
nostem a touhám. Pak si možná „uvědomí
te" co je pravda. Propaganda naproti tomu
může lhát. Rozdíl mezi spolehlivým vůdcem,
který vyjadřuje naše nevyřčené potřeby
a konflikty, a mezi mocným vládcem, je jako
rozdíl mezi průvodcem a velmi drahým
„oznamovatelem".

jí, aby dosáhli lepších výsledků. A objeví způ
sob, jak tyto skupinky řídit, aniž by určovali
vůdce, nebo stanovili jasný plán. Takovéto
skupiny jsou také produktem Spiknutí vod
nářů. Dokonce i lidé, kteří jsou navyklí na
chod velkých institucí, se do takovýchto sku
pin dokáží jednoduše včlenit.
Například shromáždění ve venkovském
útulku v jednom jižním státě USA na počát
ku prosince roku 1978: sešlo se zde 14 mužů
a 6 žen — kongresman, vedoucí různých ústa
vů ve Washingtonu, New Yorku, Kalifornii,
přední prezidentův mluvčí, děkan koleje Ivy
League, kanadský politik, trenér prvoligové
ho baseballového družstva, ředitel s asisten
tem ze známého vědeckého centra, bývalý
děkan lékařské fakulty, umělec, redaktor a tři
federální politikové. Většina z nich se vzájem
ně neznala. Přijeli na písemné pozvání, ve
kterém se říkalo, že přes rozdílné profese
mají něco společného:
Chceme vám sdělit přesvědčení, že tento
národ, a hlavně industrializovaná společnost,
zažívá hlubokou transformaci. Domníváme

se, že příští desetiletí by mohlo být nebezpeč
né, pokud nepochopíme podstatu a nemysli
telné možností transformace. Vycházíme
z toho, že základem této transformace je
změna v základním společenském paradig
matu, včetně
základních
domněnek
a hodnot, které tvoří základ současné podo
by rozvinuté ekonomiky. Na našich místech,
ve vládě, obchodu, školství a ostatních pro
fesích cítíme hlubokou potřebu společnosti
najít své duchovní kotviště, svůj pocit urče
ní, správného směru.
Hledáme podporu a přátelství dalších, kte
ří mají stejný názor, kteří věří, že když se
spojí mozky se společným cílem, úmyslem,
účinek se zesílí. Uvědomujeme si, že naši
zemi v prvních desetiletích vedli takoví lidé,
kteří se spojili a šli za společným cílem. Je
v souladu s naším společným přesvědčením,
že shromáždění bude zcela nestrukturované.
Nebude tu žádná vedoucí osoba. Žádný plán.
Žádní přednášející. Jednoduše přijeďte připra
veni na sdílení Vašich nejhlubších nadějí
a zájmů. Od tohoto setkání neočekáváme nic
určitého.
Po úvodní večeři se účastníci jeden po
druhém představili. To, co se zdálo jako pou
há formalita, se stalo náplní celé noci a části
následujícího rána. Téměř jako domorodí
vypravěči okolo ohně vyprávěli své příběhy
o síle a transformaci. Nebojácně hovořili
o svých úspěších i obavách, o svém zoufal
ství a rozčarování, o způsobech, kterými jim
poryvy jejich života prokazovaly často požeh
nání, kterými je život přivedl na cestu, která
je lépe uspokojuje. Vypočítávali způsoby, kte
rými je ti nejziskuchtivější zklamali. Ze stej
ného důvodu pak každý zažil hluboký posun
ve vnímání, často v době osobního trauma
tu. Každý objevil hlubší, silnější potřeby. Je
jich život se pak stal duchovním pátráním,
radostným, tajemným hledáním smyslu, ve
většině případů označovaném jako zvýšení
výskytu časových shod, událostí, které se
zdály být ve svém čase důležité - synchronicit. Po další tři dny hovořili o spolupráci,
ale znovu a opět je rozhovor vedl k nějaké
mu „mistrovskému plánu". Věděli, že by
mohli uskutečnit změny ve společnosti - čin
nost byla jejich silná stránka - ale znepoko
jovala je určitá vnucující se vize: obávali se,
že by mohli být svedeni k „hraní si na Boha",
navzdory svým nejlepším úmyslům. Byl tu
otevřený konflikt, sebezkoumání, odhodlání.
Mnoho hodin strávili hledáním dalších mož
ností toho nejobtížnějšího zdroje síly, vřelých
lidských vztahů. Nahodile všichni spojovali
na 10 až 15 minut ruce a potichu „poslou
chali". Někdy, když po naléhavé debatě nebo
konfrontaci následovalo takovéto tiché seze
ní, měli někteří slzy v očích, zažívajíce uvol
nění napětí, a často byli otřeseni nějakým
zjištěním o sobě, nebo náhledem na někoho
jiného. Tu a tam se, bez vědomého plánu,
uskutečnily společné cíle. Vytvořila se pou-

ta: přátelství, plány na setkání, společné pro
jekty, představování svých přátel. Čtyři účast
níci se později setkali na akci Východní a Zá
padní Pobřeží, aby založili novou mezinárod
ní nadaci za mír. Brzy se účastnili malých se
minářů o novém vědomí pro generály. Bě
hem měsíce se někteří z této skupiny spoji
li, aby se úspěšně postavili za akademické
svobody děkana, když president university
považoval jeho výzkum za příliš kontroversní. Ti, kteří žili v sousedství, se dále stýkali
a rozšířili své sítě. Kongresmana podpořili
v úsilí o prosazení zákona a příspěvků pro
výzkum změněných stavů vědomí. „Lidé sami
0 sobě," poznamenal jednou Theobald, „jsou
organizujícím principem."

EXPERIMENTY SE SPOLEČENSKOU
TRANSFORMACÍ
Společenská transformace se pro jakoukoliv
skupinu, která se k ní odhodlá, na první po
hled zdá být šíleně odvážnou a dokonce
1 nebezpečnou. Existuje nutný a rozhodují
cí řetězec událostí. Nejprve je to hluboká
změna v jedincích, kteří se společenskou
transformací zabývají, kteří se navzájem ob
jevují a kteří se seznámili s psychologií změ
ny: kteří odhalili náš společný strach. Pak
musí najít způsob, jak přivést ke změně pa
radigmatu jiné lidi. Musí znepokojovat, pro
bouzet a získávat stoupence. Tato menšina,
která ví, že jen hnutí mysli, a ne samotné
rozumové argumenty, ovlivňují lidi, musí
najít způsoby vztahů k ostatním na nejlidštější a bezprostřední úrovni. Nechtějí-li upad
nout do starých pastí (her moci, zoufalých
kompromisů, přílišného sebevědomí), noví
vůdci musí podle svých zásad skutečně žít
Musí objevit nové strategie, nové účinné
zdroje síly. Tato soudržná, zásadová, tvořivá
menšina musí být také nepotlačitelná. Musí
vytvářet záchvěvy dostatečně velké, aby vedly
k přeměně celého systému. Obtížné? Nemož
né? Podívejte se na to jinak, proces sám ne
může selhat protože je sám také cílem. To
je to, proč nový kolektiv již znamená novou
politiku. Jakmile začneme pracovat pro nový
svět, svět se pro nás změní. Sítě Spiknutí
vodnářů - formy, které se samy řídí a umož
ňují i nezávislost, i lidské vztahy — jsou zá
roveň nástrojem společenské změny i mode
lem nové společnosti. Každé kolektivní úsilí
o společenskou transformaci se stává expe
rimentem společenské transformace. Cíl
ustupuje do pozadí. Ať už se mění nebo ne
mění celá společnost, a ať bude proces trvat
jakkoliv dlouho, lidé objevují ve svém vzájem
ném úsilí radost, jednotu a účel. Spojuje je
smysluplná a tedy dobrodružná práce. Ví, že
cynici musí mít také svůj hrozný svět Jak
řekl Thoreau, menšina nemusí čekat na vět
šinu. A vize, jak uvidíme, se propaguje sama.
Transformativní účinek společenských
hnutí na účastníky i na společnost můžeme

vidět v účincích protestů 60. let. Alternativ
ní kultura je živá, dýchající teorie, uvažující
o následující fázi společnosti. V nejhorším
světle se může zdát nezákonná a cizí — ex
perimentem, který boří mosty mezi novým
a starým. V nejlepším světle je to transformo
vané vůdcovství, prohloubené uvědomování
si dominantní kultury. První američtí osad
níci, kteří odporovali britským zákonům, byli
také protikulturou. Tato hra ve hře, transfor
mace alternativních směrů a protestních hnu
tí, je poučná — kyvadlová změna, která pře
šla ve změnu paradigmatickou. Tito lidé
zkouší, stejně jako generace před nimi, nej
dříve změnit politické zvyky. Jerry Rubin,
jeden člen Chicagské Osmy, který v 60. le
tech jako společenský aktivista psal úvodní
ky do novin, později řekl: „To, co je oprav
du revoluční, je duchovní hnutí. Bez sebeu
vědomění je politický aktivismus jen stále se
opakující cyklus hněvu... Nemohu nikoho
změnit, dokud se nezměním sám." Laurela
Robertsonová vzpomíná na svá studentská
léta v Berkeley: „Skutečně jsem chtěla pomo
ci lidem, aby se věci změnily k lepšímu. Jed
no léto jsem se účastnila velmi tvořivého
nenásilného výchovného programu o válce
ve Vietnamu. Žádný z nás, kdo se ho účast
nil, k tomu neměl nejmenší důvody, ale na
konci toho léta se celá věc rozpadla, proto
že jsme si šli vzájemně na nervy. Musela jsem
si uvědomit, že nemůžeme učinit svět nená
silným a milujícím, dokud neučiníme nená
silné a milující sami sebe."
Filosoficky, spíše než prakticky, upozorni
la hnutí 60. let na nový druh síly, spíše osob
ní, než kolektivní. Po chybách i částečných
neúspěších se mnoho vůdčích aktivistů vyda
lo směrem, který velmi vadil jejich společní
kům z konvenční levice. Došlo u nich k transformatívnímu procesu. Tento obrat v událos
tech vedl média i mnohé sociology
k domněnce, že revoluce neúspěšně skonči
la. Lou Krupnik řekl: „Stále jsme demonstro
vali na ulicích uprostřed slzného plynu
a dlouhých obušků, než nám moudří lidé našeptali do dychtivých uší sanskrtské mantry.
Pak jsme několik let pátrali v sobě, zkoušeli
jsme vytvořit alternativu ke chtivosti."

V Poznámkách k taoismu společenské
politiky připomenul Michael Rossman: „Když
jsem teď prohlédl přes politické čočky, vidím,
že všechno, co jsem dělal, byla, politicky ře
čeno, čirá zkouška svatosti." Demokracie, jak

řekl jeden z radikálů, není politický stát, ale
duchovní podmínka: „Jsme částmi celku."
Snažíme se hledat a pěstovat svatost, aby
chom byli léčiteli společností, kteří dávají sta
rým věcem novou duši. Dřívější nejvýbojnější jedinci se teď úspěšně ucházejí o místa

v úřadech, a také přijímají přední politické
funkce. Zpočátku zkoušeli aktivisté 60. let
podobně jako generace politických reformá
torů před nimi, nátlak a přesvědčování. Psa
li, demonstrovali, řečnili, kárali, ovlivňovali
poslance, získávali stoupence, argumentova
li. Ale začali si uvědomovat pravdivost Thoreauova nařízení: „Žij podle své víry a potom
můžeš svět strhnout s sebou."
Důraz na vytváření společenství a na ak
cích v malých skupinkách znamená hlavní
posun v radikálním politickém myšlení. Jiný
přední společenský aktivista, Noel Mclnnis,
řekl: „Jsem přesvědčen, že se společnost změ
ní jen na základě událostí, ne nařízení.
K smysluplné změně může dojít jen na úrov
ni osoby, blízkého okolí, malých skupin."
James MacGregor Burns řekl, že velikost
vůdcovství pramení pravděpodobně z „tvoři
vých lokálních okolností." Předpokládal, že
vůdcové budoucnosti pravděpodobně vzejdou z těch, kteří se účastnili konfliktů 60.
let — vedení sil v ústraní, lidí, kteří teď mají
30 až 40 let, a kteří by teď mohli vpadnout
na politickou scénu. „A protože vůdcovství
budoucnosti vzejde z organizací blízkých li
dem," říkal Burns, „společenští kritikové,
kteří se opírají jen o centrální média, zmeš
kají jeho vznik. Vyjádření neklidu je více vi
ditelné ve statisících malých publikací a pro
hlášení malých skupin."
Byla-li 60. léta dobou našeho zrození
a průzkumu, budou 80. a 90. léta dobou ma
ximálního účinku a splátek. 60. léta vytvoři
la to, co můžeme nazvat vůdcovstvím bu
doucnosti... novou generaci politicky zasvě
cených lidí. V čase našich otců byla demokra
cie ohrožena ze zahraničí, naše vlastní záko
ny byly téměř spolehlivé, většině se zdálo, že
je prosperita zaručena, Amerika byla Číslo 1.
Nyní se díváme na svět jinak. Demokracie je
ohrožena „řemeslníky", kteří Ameriku řídí
z Bílého domu, naše zákony jsou zmatené,
prosperita je stěží zaručená, a i když jsme
Číslo 1 v tvorbě bomb, neznamená to, že
jsme Číslo 1 v kvalitě života. Někteří nás
nepochopí, někteří si budou myslet, že jsme
se příliš „uklidnili". Nebudeme protestující

bystřinou, protože včerejší bystřina je dnes
silným tokem. Nebudeme protestovat, ale
předkládat řešení: energetický program, kte
rý upřednostňuje obnovitelné zdroje... demo
kratickou restrukturalizaci velkých společ
ností... techniku umožňující decentralizaci
rozhodování a tvorbu informací...

NOVÉ PARADIGMA MOCI A POLITIKY
V objevujícím se paradigmatu se samozřej
mě objevují mnohé kacířské myšlenky. Po
pírá, že jsou naši vůdci těmi nejlepšími z nás,
že peníze mohou řešit mnoho problémů, že
jich mohou řešit ještě více a lépe, že se od
danost neslučuje s vnitřní autoritou. Nové pa
radigma se vyhýbá násilné konfrontaci, poli
tickým pólům. Smiřuje, inovuje, decentrali
zuje, a ví, že vše se nemusí zdařit Když obě
paradigmata srovnáme, zjistíme následující
kontrasty:

SÍTĚ - NÁSTROJ TRANSFORMACE
Samozřejmě, revoluce znamená, že moc
mění směr, ale neznamená nutně otevřený
boj, ránu, vítěze a poražené. Moc se může
rozptýlit politickou strukturou. Zatímco vět
šina našich společenských institucí klopýtá,
objevuje se moderní verze starého kmene či
rodu: síť, nástroj pro další krok v lidském
vývoji. Posílená elektronickými sdělovacími
prostředky, osvobozená od starých překážek
rodiny a kultury, síť je protijedem odcizení.
Vytváří sílu dost velkou, aby přetvořila spo
lečnost. Nabízí emocionální, intelektuální, du
chovní a ekonomickou podporu. Je neviditel
ným domovem, mocným prostředkem, který
mění styl institucí, zvláště vlády.
Kdokoliv, kdo pozná bohatost sítí a pocho
pí jejich sílu, pozná možnou hybnou sílu
celosvětové transformace. Síť je institucí naší
doby: Otevřeným systémem, rozptýlenou

strukturou tak protkanou, že je v neustálém
pohybu, stále se nově přeskupuje a je tak
schopná nekonečného transformování. Ten
to organický způsob společenské organiza
ce je biologicky více přizpůsobivý, účinnější
a „vědomější", než hierarchické struktury
moderní civilizace. Síť je plastická, pružná.
Každý člen je prakticky středem sítě. Sítě
jsou kooperativní, ne soupeřící. Samy se tvo
ří, organizují, někdy se dokonce rozpouště
jí. Reprezentují děj, cestu, ne strnulou struk
turu. Zajímavé je, že H.G.Wells v roce 1928
předpověděl, že Otevřené spiknutí nebude
mít žádné „obyčejné" stoupence, žádné zá
stavy, žádné střelivo. Způsob spiknutí nebu
de žádná centralizovaná organizace, ale spí
še malé skupinky přátel a koalice takových
skupinek.
Jak se výhody řetězců a kooperace stáva
jí stále zřejmější, sítě se z různých důvodů
spojují. Některé se soustřeďují na osobní prů
zkum, duchovní hledání, léčení členů, jiné
řeší společenské otázky. (Některé se silně za
jímají o některé společenské skupiny a uplat
ňují politický tlak poctivými konvenčními
způsoby. Tyto jsou nejlépe schopny promě
nit konvenční společenské organizace). Ať
jsou jejich cíle jakékoliv, většina těchto sítí
funguje jako zdroj vzájemné podpory a obo
hacení. Posilují jedince a spolupracují na
uskutečnění změny. Většina z nich usiluje
o lidštější, pohostinnější svět Bohatstvím pří
ležitostí pro vzájemnou pomoc a podporu
sítě připomínají „rodový" systém. Je to „ro
dina" vytvořená spíše na základě společných
hodnot a sdílených domněnek, než pokrevnosti.
Síť je vhodnou formou pro osobní bádá
ní a skupinovou činnost, nezávislost a vzta
hy. Síť je paradoxně intimní i rozpínavá. Na
rozdíl od vertikálních organizací mohou sítě
podporovat své osobní či lokální kvality. Ne
musíte si vybrat mezí měřítky společenství
nebo celé společnosti, můžete si vybrat obo
jí. Sítě jsou strategií, pomocí které mohou
malé skupinky transformovat celou společ
nost I Gándhí užil jakési sítě, aby dovedl In
dii k nezávislosti. Nazval to „seskupením jed
notek", a řekl, že to byl základ úspěchu. „Se
skupení jednotek pak roste, dokud se neroz
šíří po celém světě." Proroctví Edwarda Carpentera o obratu v tomto století hovoří
o řetězení a překrývání sítí, které vytvoří „ho
tovou, svobodnou společnost."
Neformálně, s pomocí počítačů a telefon
ních záznamníků, sítě spojují lidi s podobný
mi zájmy, cíli a řemesly. Sítě pomáhají spo
jit své členy s dalšími lidmi a sítěmi. Histo
rik umění José Arguelles přirovnával takové
sítě k biologickému významu syntropie tendenci energie tvořit vždy lepší asociaci,
komunikaci, spolupráci, uvědomování. Síť je
jako kolektivní tělo-mysl, tvrdil, jako levá
a pravá mozková hemisféra, intelekt a intui
ce. „Síť je ohromně svobodná. Jedinec je ve

středu..." Přirovnání sítě k lidskému nervo
vému systému je více než dobrá metafora.
Mozek i síť pracují velmi podobně. Mozek je
svou strukturou spíše koaliční, než hierar
chický. Úmysl je v mozku generován dyna

mickými modely, koalicemi skupin neuronů
a interakcemi mezi těmito skupinami. Moc je
v mozku decentralizovaná. V nejrozšířenějších a nejkoherentnějších stavech vědomí,
jak jsme se mohli dočíst, je energie nejlépe
organizovaná. Mozek je plně bdělý. Stejně
tak je i síť bdělá, má podobnou formu orga
nizace. Informace se přesunuje nelineárním
způsobem, celá najednou. A smysluplně. Tak
jako tvořivá osoba vytváří nová spojení, sta
ví vedle sebe nepravděpodobné elementy,
aby vymyslela něco nového, tak i síť spojuje
lidi a zájmy překvapivým způsobem. Tyto
kombinace posilují novátorství, tvořivost.
Sítě, které byly vytvořeny, aby zajistily psy
chologicky zdravější prostředí pro děti, dnes
spolupracují s humanisticky orientovanou or
ganizací pro staré lidi. Staří lidé, kteří se ji
nak cítí osamělí a zbyteční, pomáhají láskou
a péčí dětem a batolatům v centrech denní
péče.
Objeví se i synergie, energie navíc, která
vyplývá ze spolupráce v přírodních systé
mech. Jakmile ji začneme objevovat ve vzta
hu k jiným v naší malé skupině, objasní se
nám její významný přínos společnosti. Jak
podotkl lékař John Platt: „Kdykoliv se ode
vzdají dokonce jen dva lidi jeden druhému
a pracují jeden pro druhého, okamžitě se
objeví tyto kvality — větší vzájemný zisk, větší
snadnost, větší objevování se. Objeví se, jak
mile začne pracovat společně pár, nebo ro
dina, nebo sousedé, nebo národ." Demon
strují to velké tvořivé týmy amerických věd
ců. Ukazuje to Evropské hospodářské spole
čenství.
Tím, že se vzájemně odevzdáme těm ko
lem nás, začneme vytvářet určité lokální Uto
pie, kde jsou výhody zřejmé. Jakmile jste jed
nou viděli sílu ukrytou v lidském seskupení,
nemůžete o budoucnosti uvažovat jiným způ
sobem. Exploze rozšíření sítí v minulých pěti
letech se podobalo požáru v továrně na hoř
laviny. Toto rostoucí spojování - jedinců
mezi sebou, skupin se skupinami — se podo
bá hnutí odporu, skrytém v okupované zemi
v předvečer svobody. Sítě jsou zdravou od
povědí na odtažitost moderních institucí.
Mají silný a oživující vliv na politiku... Jsou

spontánním společenským odporem proti
silným byrokratickým trendům. Sítě vzájem
né pomoci odrážejí posun v jednání i vědo
mí velkého množství lidí. Důsledky bychom
neměli podceňovat. Jerry Brown nazval sebe
důvěru a vzájemnou pomoc v soukromém
sektoru prvními novými myšlenkami, které
se za posledních 20 let v politice objevily.
Myšlenka sousedské spolupráce pro vytvoře
ní otevřené, rovné společnosti je „i lidská
i idealistická."
Spiknutí vodnářů je, dá se říci, síť z mno
ha sítí, které se snaží o společenskou trans
formaci. Spiknutí vodnářů je skutečně volné,
segmentované, vhodné, evoluční. Jeho cent
rum je všude. Ačkoliv vidíme, že je mnoho
společenských hnutí a skupin vzájemné po
moci dobře propojených, jejich život nezávi
sí na žádných aliancích. Nemohou zaniknout,
protože reprezentují změnu v lidech.
Co sítě chtějí? Mnoho věcí, samozřejmě.
Nejen že neexistují dvě stejné sítě: každá síť
se časem mění, protože kolísají a mění se
potřeby a zájmy jejich členů. Ale základním
záměrem je přerozdělování moci. Skupiny
zelených například chtějí, aby lidstvo „žilo na
zemi osvíceně", spíše jako správci přírody,
než její dobyvatelé a vládci. Duchovně a psy
chologicky orientované sítě hledají sílu, kte
rá vychází z vnitřní integrace, hledají auto
ritu v niterných částech svého já. Pedagogic
ké sítě se snaží pomocí určitých metod do
sáhnout lepšího využití schopností studentů.
Lékařské sítě se snaží posunout rovnováhu
mezi institucionalizovanou medicínou
a osobní odpovědností. Jiné skupiny rozdě
lují ekonomickou moc pomocí bojkotů, vzá
jemné výměny, spolupráce při koupích, ob
chodních praktik.
Od nejjednodušších sítí sousedů či úřed
níků (společná péče o děti, spolupráce při
výrobě jídla, společné garáže) směřují lidé
k pomíjivější, abstraktnější účasti, k odbor
ným či informačním sítím. Sítě vzájemné
pomoci a svépomoci jsou intimnější a tedy
i silnější transformativní silou. Podle jedné
banky, která se spojila s Městskou universi
tou v New Yorku, vytvořilo 15 milionů Ame-

ričanů sítě, ve kterých si lidé pomáhají navzá
jem s takovými problémy, jako je důchod,
ovdovění, nadváha, rozvod, zneužívání dětí,
zneužívání léků, hazard, citové potíže, posti
žení, politické dění, životní prostředí, smrt

dítěte. Takové skupinky se silně brání tomu,
aby se „zprofesionalizovaiy", protože se obá
vají, že by se tak opět vytvořila hierarchie
autority a vše by se pokazilo. Základem je
totiž vzájemnost. Je to pomoc jiným, kteří
pomáhají dalším.
Jedna britská rozhlasová společnost vysí
lala seriál „Hrozny: ukázka svépomoci", aby
lidem pomohla nalézt vhodné sítě. Pro své
pomocné sítě existují prostory, asociace těch
to skupin a nyní i poutě, které se pořádají
v Bostonu. Mezi skupinami, které zaujal ča
sopis Svépomocné zprávy, byly sítě pro ne
zaměstnané starší 40 let, rodiče dospívají
cích, rodiny a přátelé pohřešovaných a ti,
kteří přežili pokus o sebevraždu.
„To, že se tyto skupiny vytvářejí," řekl an
tropolog Leonard Borman, ředitel Svépomoc
ného Institutu v Evanstonu, „znamená, že
lidé touží po kontaktu s těmi, kteří tváří

v tvář podobným problémům přijali odpověd
nost za své vlastní tělo, mysl a chování —
a mohou k témuž pomoci jiným." Jeden prů
zkum ukázal, že svépomocné sítě vznikají
spíše samy od sebe, než že by reagovaly na
nějakou výzvu. Nemají žádné profesionální
vedení, jsou lokální, novátorské, neideologické. Zdůrazňují lepší sebeuvědomování a pl
nější, svobodnější citový život. Takové orga
nizace ukáží sílu i těch nejzranitelnějších
členů společnosti, jak je tomu v pozoruhod
ném úspěchu dřívějších bezdomovců společ
nosti z Delancy Street v San Francisku, kte
ří teď pomáhají „uzdravit" jiné.
Jedna síť, Linkage, kterou založil Robert
Theobald, je mezinárodní, a spojení se větši
nou děje pomocí dopisů. Její členové o sobě
uvádějí údaje o práci a zájmech. Tyto údaje
sbírá Theobaldův servis a za nepatrnou cenu
rozesílá zpět všem ostatním z Wickenburgu
' v Arizoně. V této síti potkáte analytika vojen
ských zpráv, dva politology, pečovatelku, dva
doktory, historika, presbyteriánského kněze,
pedagoga, jaderného fyzika, technika. Jejich
zájmy zahrnují změnu paradigmatu, radikál
ní společenskou transformaci, osobní mystic
ké zážitky, vhodnou technologii, decentrali
zaci, spojení Východ — Západ, smysluplná
společenství, dobrovolnou prostotu, organi
zační modely založené na důvěře a sdělování,
„tvořivé způsoby, jakými můžeme jeden dru
hému pomoci", „techniky vědomí", „sílu
a svobodu ve vztazích", „důležité činnosti".
V létě roku 1979 se pronikavě zvýšil počet
dopisů Linkage. Členové cítili vzrůstající
potřebu sdělovat transformativní vize mimo

sít Theobald napsal, že „se ženeme do doby,
kdy můžeme být katalyzátory dalšího dění."
Dost velký počet členů žádá „další zřetěze
ní", jména jiných lidí ze své geografické ob
lasti, se kterými by mohli pracovat na speci
fických projektech. Tato potřeba spolupraco
vat v malých skupinách je charakteristická
pro Spiknutí vodnářů.
Asociace pro Lidskou Psychologii nabízí
pomoc při vytvoření sítí. Každý člen může
předložit projekt vytvoření sítě — sestavit se
znam těch, kteří se o určitou oblast zajíma
jí, vydávat pro tuto skupinu zpravodaj, uspo
řádat setkání. Skupina lidí ve Fairfieldu
v Kalifornii o sobě říká, že je „lidskou tele
fonní ústřednou, která pomáhá najít jiné se
stejnými cíli... Chceme, aby se lidé spolu spo
jili bezprostředněji. Když máte projekt, mů
žete zůstat sami? Jste pomocí pro jiné? Jaké
budoucnosti se chcete účastnit — a jak ji po
můžete vytvořit? Zapojte se do sítě lidí, kte
ří chtějí nový svět."
Existují nespočetné neformální skupiny,
které prorůstají každou institucí a organiza
cí — například skupiny sympatických dokto
rů a sestřiček v nemocnicích, pedagogů
a studentů na universitách. V existujících or
ganizacích se objevují dobře pracující sítě,
někdy jako „skupiny určitých zájmů", které

kladou důraz na profesní skupiny, ale častě
ji jen neformální skupiny těch, kteří touží po
širším paradigmatu. Humanisticky orientova
ní psychologové tvoří Americkou psycholo
gickou asociaci, členové Společnosti budou
cího světa se zajímají více o vědomí, než
o propracovanou techniku a obhájci spole
čenské transformace v Asociaci pro humanis
tickou psychologii tvoří účinné neformální
vnitřní sítě. Získávají často větší ocenění v ča
sopisech větších organizací, přicházejí se
schopnějšími mluvčí programů, ucházejí se
o funkce a jinak narušují myšlení starých
obránců. Domluva je tak neznatelná, že si
toho nikdo nevšimne a mezi úřady a členy
sítě neexistuje obyčejně žádný znatelný boj
o postavení.

JINÉ NOVÉ ZDROJE MOCI
Někteří politologové se domnívají, že se vy
tvoří „centristická" strana, která by mohla
odrážet humanistické principy i ekonomic
kou svobodu. Protože politické strany jsou
právě jen určitou společenskou strukturou,
která nefunguje zdravě, zdá se nepravděpo

dobné, že se nějaká vytvoří ze Spiknutí vod
nářů nebo z nějakého jiného společenského
hnutí, které teď existuje. Energie spotřebo
vaná na založení nové strany a objevení kan
didátů proti zavedeným stranám by narušila
energii, kterou je možné užít lépe.

Stále mluvíme o síle člověka, která je
vlastní transformativnímu procesu — o zjiš
tění, že kdokoliv z nás je „ve světě jedineč
ný". Mluvíme o sile sítě, formaci, která katalyzuje a mobilizuje lidi na celém světě. Síla
soustředěné pozornosti, objevování toho, co
je účinné, překonávání a transformování
konfliktů — to nám dává jednu velkou výho
du: i uprostřed společnosti zaměřené na za
bíjení společných bolestí rozptýlením, popí
ráním a cynismem, nalézt řešení. Osvobozu
jící transformace stresu je v historii novým
faktorem.
Stejná je i síla sebepoznání. Dokud nás
technika neosvobodila od boje o přežití, málo
lidí mělo čas či příležitost zkoumat svoji duši.
Sebepoznání vede k hluboké změně v defi
nici síly člověka. Když se ego scvrkne, jaká
potřeba bude hlavní, jaká zvítězí? Neúčast na
hrách o moc se stává jakousi přirozenou si
lou. Je to uvolnění energie, kterou jsme dří
ve věnovali dychtivému soupeření: Síla ply
nutí s proudem.
Síla pružností umožňuje možnému opo
nentovi, aby se účastnil na řešení problému,
podobně jako ten, kdo cvičí aikido, když uží
vá energii protivníka. To je pomáhá změnit,
aniž bychom přímým útokem upevnili jejich
přesvědčení. Ve své knize Krok k člověku
z roku 1967 nabízel John Platt užití přiro
zených strategií pro uskutečnění společenské
transformace. Použijte zrnka síly, řekl. Najdě
te centrum síly. Napadněte místo nejmenšího opevnění. Buďte katalyzátory. Hlasité
menšiny rozšíří velmi často svoji energii na
své přátele nebo i protivníky, spíše než na ty,
které klidně přesvědčují. „Hlavní věcí osvíce
né menšiny není bojovat s většinou, ale uka
zovat jí, co dělat." Jakákoliv menšina, která
chápe sílu zárodku krystalu, posilující myš
lenky, může rychle ovlivnit davy. Pracuje
v souladu s technikou a podstatou společen
ských forem, ne proti nim, žádá Platt Buď
te pružní. Křehký systém dovolí silám, aby
tvořily stavbu, dokud se některá část struk
tury náhle nebezpečně nerozlomí.
Matt Taylor, zakladatel Projektu obnovy,
přirovnává nové uspořádání společnosti

k otáčení lodí. V minulosti zkoušeli lidé umís
tit kormidlo na příď lodi, a když se chopili
společenských problémů, používali řízení
a tlak na nesprávných místech. „Velkou or
ganizaci můžete ovládat jemnou silou."
Síla sdělovacích pr.
vzrůs
tající, umožňuje rychlé rozšíření nových myš
lenek, nákazu vizemi, dobré otázky, experi
menty, představy. Ekonomka Keneth Bouldingová jednou řekla, že změna, která by
kdysi mohla trvat generaci, se může při vyu
žití sdělovací techniky udát během několika
dní.
Síla decentralizace je odvozená od toku
nových představ, myšlenek a energie do
všech částí politické struktury. Koncentrace
moci je tak nepřirozená a smrtící, jako krev
ní sraženina nebo neuzemněné elektrické za
řízení. Aldous Huxley viděl decentralizací
jako alternativu k levici a pravici. Na konci
2. světové války napsal v dopise přátelům:
Jak jednou poznamenal H. G. Wells, mysl
Universa umí počítat více než do drou. Di
lemata umčicú-intelekliuilú a politologu
mají více než dvě strany. Mezi čistotou
obránců na iedné straně a přímou politic
kou akci na straně druhé leží různé mezi
stupně. A mezi totalitářským fašismem na
jedné straně a totalitárnim socialismem na
sívané druhé jsou různé alternativy decen
tralizace a kooperativního podnikáni—ekonúmicko-politický systém daleku přirozeněj
ší duši člověka. I 'óKina intelektuálů si r sou
časnosti uvědomuje jen dvě alternativy
a volí jednu nebo druhou...
Tento pol led je paralelou transformace
v přírodních systémech, náhlé změny rozptý
lené struktury. Skok na nový stupeň organi
zace je náhlý, všechno nebo nic. Dokonce
i na nejprostší úrovni si můžeme uvědomit,
že všechny aspekty společenské změny mají
transformativní účinky. Člověk, který se na
učil být zodpovědný za své zdraví, se bude
pravděpodobně více zajímat o politické as
pekty medicíny, prostředí, role učení ve zdra
ví a nemoci, výhodné a nevýhodné aspekty
vztahů a práce atd. To je síla nového para
digmatu, perspektiva, která politizuje <
ce i ty, kteří se o konvenční politiku nezají
mali.

Síla procesu potvrzuje, že spravedlivý čin
znovuzískání nezávislosti je transformativní.
Každý krok, který učiníme na cestě svobody
a odpovědnosti činí další kroky jednodušší-

mi. Cíle, programy a časové plány jsou méně
důležité, než schůzka se sebou samým. Jak
uvedl Gándhí: „Cíl vždy vychází z nás... Spá
sa je v úsilí, nikoliv v dosažení. Plné úsilí je
plným vítězstvím."
Síla nejistoty ulehčuje novátorství, expe
riment, risk. Jak řekl Theobald: „Na cestě do
budoucnosti neexistuje nic bez nebezpečí.
Musíme si vybrat, jak velkými riziky si pře
jeme projít." Jav Ogilvy, který' píše do časo
pisů o sítích, vymyslel termín „parapolitický",
aby popsal politiku jako koníčka, což se
v nové vizi objevuje: Přejeme-lisi rozbít oko
vy totálně administrativní společnosti, pak
musí být naše představy dost svobodné, aby
se mohly i mýlit. Chceme-li hrát, musíme
některé hry prohrát. Ale sázky nejsou o nic
méně, než mihotavý život lidského ducha,
takže někteří z nás budou raději riskovat
ztrátu, než by přestali hrát. Méně nás pře
kvapí, když se přihodí překvapivé věci. Na
konec, v tvůrčím Universu mohou i zřejmá
neštěstí dokázat, že jsou jen „smutným tan
cem". Z druhé strany je tento úhel pohledu
útěšný. Předpokládá to, že většina sporných
bodů je lstivá a nenašeptává nikdy řešení a je
v neustálém pohybu. Politik nebo občan,
ochotný uznat nejistotu, je přístupný učení,
chybování, adaptaci, novátorství, a k neúspěš
nému řešení se vrací znovu a znovu.
Síla celku užívá všech sil, ztracených frag
mentací a ignorancí. Rozšiřuje naše kolektiv
ní možnosti tím, že užíváme vlohy a myšlen
ky těch, které v minulosti neuznávali, nebo
jim nenaslouchali. Společnost, která odmě
ňuje rozmanitost a nadání všech svých oby
vatel, sklízí bohatší úrodu, než konformistická společnost.
Síla alternativy spočívá v tom, že si uvě
domíme, že máme více možností, než jsme
si mysleli. Tím, že si uvědomíme více možnos
tí, můžeme říci ne dusivým, nepřijatelným
možnostem, kterým jsme museli v minulosti
čelit. A stejně tak osobní změna vychází
z toho, že si uvědomíme své myšlenkové pro
cesy, uvidíme, že si můžeme v dané situaci
vybrat, jak reagovat, uvědomíme si vlivy své
ho podmínění, společnost celá může objevit,
že „se věci nemusí dít zrovna takto". Kultu
ra si může uvědomit sama sebe, své podmí
nění. Příliš často si ani neuvědomujeme, že
máme volbu. Když Erich Fromm mluvil
o tom, co nazval „alternativismem", řekl, že
většina lidí je neúspěšná, protože „nebdí
a nedívají se, když stojí na cestě na rozcestí,
a neví, jak se rozhodnout."
Síla intuice se může od jedince rozšířit na
skupinu. Brožura z jedné konference zvala:
„Přijďte a vstřebejte to nejlepší z kolektivní
intuice." Skupiny Spiknutí vodnářů často na
slouchají vnitřnímu hlasu, podobně jako se
Quakeři snaží na shromáždění dosáhnout
vnitřního světla. Spíše než uvažováním nad
svým konáním dosahují určitého konsensu
intuicí. Popisují, že celá skupina spíše obje

vuje, jak má jednat, než že by to vymýšlela.
Je to jako když tým archeologů vede vyko
pávky ne kvůli minulosti, ale pro budouc
nost.
Síla povoláníJe druhem kolektivního vní
mání osudu — ne načrtnutého mýtu, ale hle
dání smyslu, nevyjádřitelné chápání, že lidé
a vůdci věří v něco mimo materiální úspěch,
mimo nacionalismus, mimo rychlé uspokoje
ní. Jak se do popředí dostávají duchovní a hu
manistické hodnoty, tak se tento posun sna
ží postihnout několik politiků.
Síla odmítnutí, ekonomického i psycho
logického, pramení z poznání, že jsme schop
ni zbavit moci toho, komu jsme ji věnovali.

Teilhard řekl: „Ve velké hře, kterou hrajeme,
jsme si uvědomili, že jsme herci i karty
i sázky zároveň." Dochází k smysluplným
ekonomickým bojkotům. Velké národní or
ganizace se pokoušejí ovlivnit politiku (jako
při ratifikaci Dodatku o Lidských Právech)
tím, že vyhrožují, že nebudou konat v někte
rých místech pravidelná roční setkání. Ti, kte
ří se orientují na zdravou výživu, bojkotují
produkty firem, které agresivně obchodují
s dětskou potravou v rozvojových zemích,
kde je díky umělé výživě vysoká dětská úmrt
nost. Některé skupiny protestují stále —
v určitých oblastech odmítají poskytovat ban
kám své úvěry — vybírají své úspory, dokud
se banky a spořitelny nerozhodnou investo
vat určitý obnos na rozvoj společnosti.

Ženy se teď učí užívat svoji sílu otevřeně,
a cvičí to, co Rolla Mayová nazvala integrativní silou, spíše než upejpavé nebo manipulativní způsoby minulosti. Integrativní síla si
uvědomuje, že muži i ženy byli oběťmi mi
nulosti a úzce definovaných rolí... Je to pe
čující moc - moc, která je spojena s láskou.
Práce pro společenské právo, za mír, chudé,
práce zmírňující odcizení, snaha o vytvoře
ní opravdu lidštější společnosti... není ani
není ani možná bez kombinace lásky a moci.
Láska sama není bez moci nebo sebeprosazení možná. A moc bez lásky je jednoduše
redukovaná na manipulaci a vykořisťování.
Nikoho nemůžeme přinutit, aby řídil svo
ji budoucnost Stejně tak k tomu nemůže při
nutit nikdo nás. Každý z nás tu je z určité
ho důvodu, každý život má význam a smysl.
Tento smysl - ať je jakýkoliv - nemůžeme
uskutečnit když ustoupíme od své síly... Hod
noty, které označujeme za ženské - soucit
trpělivost, spolupráce - jsou velmi nutně po
třebné pro porod a první krůčky nové éry lid
ské historie.
Lou Haris řekl, že ženy jsou oproti mu
žům ve snaze o základní lidské kvality dale
ko vpředu: jsou více pro mír a proti válce,
mnohem více se jich dotkne hrubé chování
k dětem, hluboce se jich dotkne to, čemu ří
káme maska násilí. Ženy jsou zapálenější
a jsou novou velkou silou politické scény.
Když předefinujeme vůdcovství, můžeme
uvažovat o ženách - vůdkyních jinak. James
MacGregor Burns dosavadní způsob nazval
„mužský směr", což značí vůdcovství jako
pouhé nařizování či ovládání, zatímco by
mělo jít o vhodný závazek a mobilizaci lid
ských aspirací. „Když si více uvědomíme pra

SÍLA ŽEN
„Ženy drží polovinu oblohy," říká čínské pří
sloví. Ženy reprezentují nejvýznamnější vol
nou sílu pro politickou obnovu civilizace.
Stejně jako se lidé obohacují tím, že v sobě
rozvíjejí mužskou i ženskou stránku já (ne
závislost a výchovu, intelekt a intuicí), tak
společnost získává ze změny rozdělení moci
mezi pohlavími. Moc žen je soudek střelné
ho prachu naší doby. Jak ženy rozšiřují svůj
vliv na politiku a vládu, jejich JIN hledisko
poráží staré JANG paradigma. Ženy jsou neu
rologicky pružnější než muži, a měly kultu
rou dovoleno být intimnější, citlivější, vníma
vější. Jejich přirozeností je vnímat komplex
nost, změnu, výchovu, přátelství, prchavější
pocit času. Lidským záležitostem neprospě
je to, že se ženy budou víc a více přizpůso
bovat doslova mužem stvořenému světu.
Spíše by muži a ženy měli společně vytvořit
novou budoucnost

vou podstatu vůdcovství," řekl, „budeme si
moci ženy lépe představit jako vůdce, a muži
změní své vlastní vůdcovské styly." „Myšle
ní samo bude transformované," řekla básníř
ka Adrienne Richová. Ženy mohou dát spo
lečnosti opravdové kvality, nutné pro změnu
života, hlouběji přijmout vztah k universu.
„Sexualita, politika, inteligence, moc, mateř
ství, práce, společenství, intimita, to všechno
dostane nový smysl." Myšlenka, že by ženy
měly zachránit upadající společnost, není
nová. Už v roce 1890 viděl Havelock Ellis „in
vazi" žen do vůdcovství jako zdroj obnovy,
srovnatelné s tou, kterou byl vpád barbarů
do jalové a degenerované civilizace. Mužské
přístupy ke společenské organizaci dosahu
jí hrozného konce, řekl. Ženy, se svojí větší

citlivostí pro vztahy a společenské formy, by
mohly objevit cesty, jak překonat konflikt
a konfrontaci. „To, že se ženy pozvednou
a budou se snažit o čistou účast na moci, je
jisté," řekl Ellis, „zjistil jsem, že je to navíc
neklamný zdroj naděje."
Jedna psycholožka tvrdí, že lidské přežití
možná vyžaduje, aby se tajné ctnosti žen do
staly na veřejnost. „Snad je ženské hnutí čás
tí evolučního procesu, který nás udrží na ces
tě, na rozdíl od dinosaurů a blbounů nejap
ných." Kdekoliv funguje Spiknutí vodnářů,
existuje centrum holistického zdraví, nebo
tvořivé vědy či transpersonální psychologie,
je v těchto skupinách daleko více žen, než
je ve vládě. Muži v takových organizacích ne
jsou jen spokojení se ženami ve vedoucích
rolích, ale otevřeně napodobují takové jin

kvality, jako je integrace, empatie, smíření.
Vidí na nich větší citlivost na čas a roční
dobu. intuici, týkající se pacientova stavu,
schopnost čekat. „Má-li satjagraha být mó
dou budoucnosti," řekl jednou Gándhí, „pak
budoucnost patří ženám."

SEBEURČENÍ
Jak se dalo předpokládat, politiky transfor
mace se účastní nejvíce lidí právě z Kalifor
nie, a právě tak se mnoho zákonodárců
účastní konferencí o vědomí a o sítích. Zakla
datelé této občansky - politické sítě ve svých
výzvách k připojení řekli: Sebeurčení má být
praktickou a působivou alternativou k cynis
mu: Má změnit nás i společnost transformo
váním nejzákladnějších mýtů, podle nichž ži
jeme - naše předpoklady o naší podstatě
a našich možnostech...
K takové transformaci už v Americe do
chází. Mnozí teď pomáhají pozitivní vizi
o sobě a společnosti. Občan, který přijme od
povědnost za své vlastní sebeuvědomění
a sebeurčení, se stane vizionářský, rázný a tr
pělivý... Síť nepůsobí lobbysticky, nesoustře
dí se na částečné cíle, ale podporuje interak
ce mezi osobami a institucemi, aby je posíli
la. Psycholog Carl Rogers poznamenal, že
„sebeurčení je důležité, ať se vydaří nebo
klopýtne... Rodí se úplně nový typ politické
moci, zaměřené na člověka. Nikdo neútočí,
žádné velké jméno... Není to honba za mocí."
Nová moc se objevuje zároveň s tím, jak
se objevuje nový druh lidí, druh, jaký dříve
nebylo možné vidět, snad až na výjimečné

jedince. Je to nový fenomén, řekl Rogers.
„Měli jsme několik Thoreauů, ale nikdy stov
ky tisíců lidí, mladých, ale i starých, kteří by
byli ochotni se podrobit některým zákonům
a neuposlechnout jiné na základě svého vlast
ního morálního soudu. Tito lidé se odmítají
spokojit s řádem, který je samoúčelný. Pro
testují tiše, bez fanfár, otevřeně, ale bez vzdo
ru. Protestují v malých nehierarchických sku
pinách, aby humanizovali mravy zevnitř. Ig
norují nesmyslné zákony, nejsou hladoví ani
po moci, ani po úspěchu. Pokud usilují
o moc, je to pro jiné, než sobecké účely. Ne
jsou to děsivé, ale vzrušující trendy," řekl.
„Přes temnotu současnosti může být naše
kultura na počátku velkého evolučně-revolučního skoku."
Před 200 lety byl hlavní cíl americké ve
řejností osvobození od politického zotroče
ní, od potlačování jednoho národa jiným.
O století později byla Občanská Válka bojem
proti fyzickému otroctví. „V posledních 15
letech jsme svědky třetího typu revoluce —
osvobození těla, mysli a cítění člověka. V li
teratuře je mnoho pořekadel: Chci být tím,
kdo jsem a chci být celý. Mlčící většina do
stala lekci od studentů, kteří se v 60. letech
bouřili," věří politik Vasconcellos. Skutečný
revoluční politický čin má někomu umožnit
vidět něco, co dříve vidět nebyl schopen. Ob
jevuje se významné hnutí. Myslím, že je ne
zastavitelné. Když se přidáte k těmto lidem,
kteří se po celé zemi pokouší stát více vědo
mými a celými, uvědomíte si, že jich existují
milióny. Ještě nejsou dostatečně známé te
orie či přehledy, které nám pomohou pocho
pit významnost tohoto dění - které nám
pomohou se připojit. Na konferenci o holistickém zdraví požádal Vasconcellos účastní
ky, aby předstoupili před lid Sacramenta.
Když uváděl důkazy stále větší přítomnosti
„vědomí" v Kapitolu, citoval nové pracovní
ky z ministerstva školství, kteří zdůrazňují
unikátnost a schopnosti každého dítěte, dů
ležitost sebeúcty a sebeuvědomování. Stát
stál u zrodu výzkumu levé a pravé hemisféry a způsobů, jak podle toho uzpůsobit vzdě
lávání, projekty na humanizaci pracoviště,
možnosti hospiců (humanistických center
pro smrtelné nemocné). Vasconcellos přive
dl do Sacramenta porodníka Fredericka Leboyera, autora knihy Porod bez násilí, aby
se setkal se zákonodárci, a žádal, aby nastu
dovali možností vhodnějších technik při po

rodu. Požadoval po presidentu Kalifornské
university, aby na devíti pracovištích univer
sity uspořádali série konferencí, aby se věno
vali transformaci názorů na zdravotní péči,
stárnutí, smrt a umírání, porod a jiné námě

ty. Když pak president Brown projevil zájem
o větší rozšířeni holistieké medicíny, zorga
nizoval pru rit-j Vasconcellos několik setká
ní, aby s ním probral nové paradigma medi
cíny. O nových možnostech v kanceláři dis
kutovalo dvanáct lidí až do brzkého rána.
Později vydal Brown oficiální pozvánky na
státní konferenci o nových koncepcích m<-didny. kterou pomáhal Vasconcellos organi
zovat. Pozvání na konferenci: „Zdravotní
péče: Kdo je odpovědný?" odráželo potřebu
rozptýlit moc: Je potřebné nore a lépe
o těchto otázkách veřejné diskutovat, mělo
by přibýt interdisciplinárních diskusi, kde
st vůdci z vladi/. ředitele základen repre
zentanti profesní zdravotnické organizace,
universitní výzkumnici, tihsofové, pedago
gové, správci, administrativní pracovnici
a humanisté mohou domluvit, aby se přes
shody a neshody dostali k nové politice
zdraví, která by byla více spjatá se součas
nými změnami společenských hodnot a po
třeb. Vasconcellos byl hlavním autorem ná
vrhu zákona z roku 1979, který ustavil Ka
lifornskou komisi pro kontrolu kriminality
a prevenci násilí, jejíž náplní je studovat
a analyzovat výzkum, který pojednává
o zdrojích mentálního zdraví.

SPIKNUTÍ VE VLÁDĚ
V administrativě, všude ve vládě, se lidé spo
jují ke snaze o změny. Jeden člen vlády USA,
který napomáhal změně v parlamentu tím, že
zajistil podporu dílnám pro lidský rozvoj,
řekl: „Když chcete změnit byrokracii, musí
te nejdříve změnit byrokraty." V dubnu roku
1979 se setkali reprezentanti ministerstev ob
chodu, energetiky a vnitra s vůdci Asociace
pro humanistickou psychologii, aby diskuto
vali o důsledcích změn hodnot a názorů na
společenskou změnu. O tomto setkání psal
Washington Post jako o úsilí byrokratů roz
šířit své obzory.
Vláda nejsou ,.oni". Jsou v in mnozí lidi
s tvořivými programy a novými paradigma
ty, kteří čekají na odpovídající administrati
vu nebo vhodný čas. Jeden zkušený pracov-

nik Národního institutu mentálního zdraví
řekl: „Je nás mnoho pevné doufajících." Po
ukázal na volné koalice spiklenců v agentu
rách a Kongresu. Na ministerstvu zdravotnic
tví, školství a ekonomiky vytvořili novátoři
neformální skupiny, které se slučují, aby do
bránícího se systému zasely nové myšlenky
a aby se vzájemně morálně podpořily. Kon
cepce, které by se jinak mohly zdát vzdále
né, mohou být jednoduše uzákoněny federál
ně podporovaným programem. Rozhodova
cí aparát vlády má na některé oblasti vliv.
Tento vliv tu a tam uplatňují spiklenci-zaměstnanci.
Vláda představuje nevyčíslitelně velký
zdroj energie: lidí, peněz, autority. Politické
aikido, moc, která vyplývá z využití silné
energie protivníka, může znamenat třeba
využití fondů vlády, dokonce i fondů na zbro

jení, k humanisticky orientovanému výzku
mu a projektům. K získání takových fondů
existuje několik strategií. Někdy je navržená
alternativa atraktivnější, účinnější. Často je
výzkumný úkol doslova pravověrný, ale do
výzkumného plánu je včleněn odvážný úkol.
Někdy projekt vzniká za účasti sympatizují
cího úředníka, který doporučí, jak má být
projekt napsaný, a s jakou pravděpodobnos
tí bude schválen. Aby agentury takovéto pro
gramy sponzorovaly, spiklenci-politici využí
vají jemného tlaku. Výzkumné projekty na
téma meditace, biofeedback, psychické jevy
a alternativní přístup k medicíně financuje
například ministerstvo obrany.
Jeden z příkladů promyšleného využití
energie a autority vlády je projekt, se kterým
začal Jav Matteson, civilní poradce námořnic
tva USA. Jeho úmysl už dříve nastínily jiné
projekty, ale zdánlivě neuspěly. O několik let
dříve totiž navrhl admirál Elmo Cumwalt,
později hlava námořnictva USA, program
„lidské meze", který se setkal se značným od
porem zastánců starých časů. V roce 1975
se objevil podobný program, přejmenovaný
na Ředitelský a vůdcovský trénink. Navště
vovali ho admirálové a důstojníci ze Vzdělá
vání a tréninku námořnictva, a ti schválili
myšlenku, že všichni velitelé se budou učit
podle instrukcí z oblasti vědy o lidském cho
vání. Problémy v oblasti nevhodného chová
ní nadřízených k vojínům bylo tehdy ještě
málo vidět. V duchu smlouvy, týkající se vý
zkumu lidských metod v řízení, kterou s ním
uzavřelo námořnictvo v San Diegu, pomohl

Jay Matteson organizovat vhodné lekce. Mat
teson věděl, že by nikdy u námořnictva neu
spěl s vyučováním meditace. Také věděl, že
by pravděpodobně nedostal souhlas k učení
technik relaxační reakce, které Herbert Benson z Harwardu přizpůsobil podle Transcen
dentní meditace. Nakonec, kdo chce relaxo
vané vojsko? Ale byl přesvědčen, že by tato
technika byla nejúčinnější k probuzení citli
vosti na lidské chování, kterou si armáda od
svých velitelů přeje, a uvědomování si svých
práv, což si armáda přeje postupně vštípit
svým vojínům. Matteson kursy nazval Dyna
mické metody zdolávání překážek. Načaso
vání bylo perfektní. Jistý konzultant se s ním
v těchto kursech spojil, a později spolu za
působili na floridského trenéra plavání, kte
rý těchto technik užil v tréninku univerzit
ního týmu. Meditativní technika, očištěná od
vedlejších popisů, triumfovala. Reakce veli
telů byla tak příznivá, že byl Matteson a jeho
kolegové požádáni, aby napsali příručku. Od
té doby příručky přijali k užívání všechny
armádní síly. Kvůli popsanému vlivu meditativních technik na prevenci a léčení drogo
vé závislosti musely teď všechny základní tré
ninkové programy obsahovat zmínku o rela
xování a meditaci jako alternativách
k užívání drog. Videokazeta, která ukazuje
relaxační techniky, je přístupná všem instruk
torům. Matteson později řekl, že přijetí me
ditace pomohl i velký počet vojáků, kteří tuto
již techniku znali. Každý voják teď absolvu
je 22 hodin tréninku lidských způsobů říze
ní, včetně těch, které vedou ke zdolávání pře
kážek. Program zahrnuje i svobodné vyjad
řování pocitů. Vojáci mohou říci to, co se jim
nelíbí. Dostávají lekce z práv a odpovědností,
učí se řešit problémy. Námořnictvo tvrdí, že
by se toto cvičení mělo ještě více podporo
vat, aby vojáci vyvíjeli schopnosti, díky kte
rým by z nich byli, namísto robotů, kriticky
uvažující lidé. Jak proces rozvoje dovednos
tí pokračuje, stále více lidem na vyšších mís
tech se tento program začíná líbit. Vojáci si
začínají uvědomovat svoji sílu, to, že jejich
stížnosti musí nadřízení předávat výš.
Platón kdysi řekl, že lidský druh nebude
úplně osvobozen od svých zel, dokud se ne
stanou filosofové králi a králové filosofy.

Snad existuje jiná možnost: když se zvýší
počet lidí, kteří se naučí řídit svůj život. Sta
nou se svým vlastním centrem moci. Jak říká
jedno skandinávské přísloví: V každém z nás
je král. Mluvte k němu a on se objeví.
Je to právě nový světový názor, který dává
zrod nové politice. Nové moci, která se váže
na jedince, mezi obyvateli a individualitami.
Když si uvědomíme, co je reálné, co je po
ctivé, co je možné, tak se měníme. Je to dlou
ho očekávaný „obrat v myšlení". „Začněte
teď, tady, se sebou," řekl Platt v Kroku k člo
věku. „Začněte teď, na tomto místě v lidské
síti. Nemusíte být bohatí nebo vlivní či skvě
lí, dokonce i rybáři mohou svět otočit vzhů
ru nohama. Když oni mohou, vy můžete
také."
Jedinci i skupiny usměrňují své vnitřní
objevy do činů. Nobelova cena míru z roku
1977 byla udělena obyčejným mužům a že
nám — Lidem míru ze Severního Irska
a Amnesty International. „Náš svět se řítí
k pohromě," řekl Mairead Corrigan z Lidí
míru, „ale není ještě příliš pozdě, abychom
ukázali sílu lásky..." Z Kalifornie přicházejí
zprávy o nových, politicky orientovaných sku
pinách, lidí především z Růstu vědomí, kteří
cítí, že je čas spojit síly... aby získali spole
čenský vliv. Členové skupiny ze Sacramen
ta se popisují jako „úředníci a akademici, kte
ří chtějí utvořit Kalifornskou transpersonální politickou síť", která má doplnit ústavu stá
tu. A Nový Věk požaduje decentralizovanou,
citlivou vládu.
„Jestli existuje nová politika," řekl jeden
spoluzakladatel sítě preventivního zdravot
nictví a léčebného centra pro narušenou mlá
dež, „pak dokonale přesahuje všechna stará
označení. Je to duchovně-biologicky-psychologicky-společenská perspektiva s významný
mi důsledky." Politika ducha, těla, mysli, spo
lečnosti... Nové politické vědomí má málo co
do činění se stranictvím nebo ideologií. Jeho
zakladatelé nevystupují v blocích. Moc, kte
ré se jedinec nikdy nevzdá, nemůže být pro
dána.
Staré rčení Moc lidem se tak stává překva
pující skutečností. Ne revolucí nebo protes
tem, ale samosprávou.
(Z původního pracovního překladu M. Prokeše upravil V. M.)

Přítel vystudoval práva, protože to chtěli především jeho rodiče, a téměř dvacet pět let pracoval na různých úrovních
jako poctivý pracovitý právník — úředník. Protože se zároveň zajímal o kulturu a především hudbu
(vystudoval na LŠU hru na kytaru, celý život sbíral a sbírá LP a dnes CD s jazzovou a indickou hudbou a duchovní literaturu),
dlouho pracoval jako řadový právník a posléze i vedoucí odboru kultury na pražském magistrátu.
Donedávna pracoval na odboru legislativy ministerstva kultury, dnes pracuje na ministerstvu spravedlností.
Jsou cesty lidské, v tomto případě cesty
úřednické, nějakým způsobem předurče
ny? Co říci na zvláštní spirály, ve kterých
se úředník jako ty po tolika letech znovu
a znovu setkává se stejnými lidmi?
Nemyslím, že to je předurčení ve smyslu
jakéhosi geometrického nalinkování, spíše
jde o jakési nevypořádané vztahy či dluhy, ať
už osobní, nebo skupinové. Já jsem se
v 70. letech vyskytoval kolem různých sku
pin hudebníků a umělců, kolem tebe, Nedu
hy, Turnovského, později se většinou nějak
motajících kolem Jazzové sekce. Ne těch,
kteří by se hrnuli na prkna, která znamena
jí svět, ale kteří přesto byli tvůrčí a aktivní.
Já jsem tenkrát tvořil tu „členskou základ
nu", když bylo potřeba, chodil jsem na růz
né schůze hlasovat. A později mne tu či jin
de ten či onen nebo ona požádali o právní
radu.
Připadá mi, že jakási predestinace osob
ní kvalitou musí existovat. Tak jak se vyvíjím
sám, se vyvíjejí i vztahy, do kterých jsem za
pojen. Právě nedávno jsem v silokřivkách
vztahů ministerstva potkal třeba Martu Cha
dimovou nebo Vlastu Třešňáka. Kdo ví koho
ještě potkám. Jak se tak člověk pohybuje
v křivkách sociální stratifikace, na stejnou
úroveň dojdou jiní z jiné strany. Ted' zcela
jistě budu pro některé lidi zajímavější, a je
na mě, abych si uvědomil, jestli je to kvůli
mým osobním kvalitám, nebo kvůli mé sou
časné funkci. Už když jsem ministrovi kýv
nul na jeho nabídku věděl jsem, že budu mu
set odolat Jsem ve střehu, vím, že k nějakým
vyrovnáním dojde, ale nechci na to myslet
abych nezkreslil svůj zdravý úsudek. Zatím
jsem vždy odolal a nikdy se nezapojil do
těch skutečných mocenských struktur.
Donedávna jsem si říkal, jak jsem dobrý,
že jsem nikdy nepodlehl různým nabídkám,
dnes vím, že to, že se nezapojuji do toho
výměnného vlivu moci, do toho „jánabráchismu", byla z nouze ctnost. Jednak tomu ne
rozumím, a jednak s tím neumím zacházet.
Dlouho jsem žil a možná že ještě stále žiji
v jakémsi osobním sebeuzavření. Komplex

méněcennosti, a s tím spojený i jakýsi pocit
výlučnosti atd. Nikdy jsem se vědomě nesna
žil nějak sociálně postoupit. Práva jsem nevystudoval protože bych to chtěl. V posled
ních letech, a zvláště když jsem pak dlouho
době těžce onemocněl, jsem na to zpětně
myslel, a dnes vím, že to tak mělo být. Pro
blém spravedlnosti, rovného přístupu atd.
jsem v sobě měl vždycky.
Jen vím, že teď mám problém - nemám se
naučit ty lidi nezklamat? Nevím, jak na to, ale
určitě je mou úlohou je nezarmoutit, nezkla
mat. To však neznamená plnit jejich přání.
Ale už tehdy jsi přece nemohl nesledovat,
že výkonnou a tedy zneužitelnou moc si
uzurpují stále titíž. I v rámci sekce přece
někdo měl moc pustit nebo nepustit tu či
onu kapelu na festival atd. A jejich soukro
mé osudy se různě uzlily a proplétaly po
celou dobu disentu až dodnes. Celou to
dlouhou dobu jsi to přece sledoval a něco
sis o moci, justici, spravedlnosti musel mys
let. V něčem ses tehdy, ale i teď angažoval.
Dá se na tvém osudu demonstrovat něco
z mechanismů moci? Jak se na to díváš
teď?
U sebe a vrstevníků jsem pozoroval, a po
zoruji, že nás lákalo uskutečnit seberealiza
ci pojmů, jako je pravda, krása, spravedlnost,
směrem ven, ve společnosti. Protože za ko
munismu nebylo možné to realizovat v poli
tice, realizovali jsme si to v hudbě, kultuře,
čtením a šířením samizdatových duchovních
spisků atd. V alternativní kultuře. Tam jsme
se, podle své vůle a chuti, někdo víc a někdo
míň, tlačili. Přestože jsme si mnozí namlou
vali, že to souvisí s vnitřní, duchovnější se
berealizací. V roce 1989 jsem se, jak to vní
mán dnes, nechal zblbnout. Věřil jsem, že je
možné být činný ve veřejném životě
a pracovat pro nějaké to lepší příští, změnit
společnost v tom pozitivním slova smyslu.
Pracoval jsem pro OF, přirozeně jsem po
roce vstoupil do O D S . Měl jsem k tomu pro
fesionální předpoklady, tedy vzdělání, pohy
boval jsem se dlouhou dobu ve veřejné sprá

vě, byť jsem to bral za komunismu jen jako
zaměstnáni, a nějako seberealizaci, a protože první tři roky po převratu to nebylo ještě
tak politicky sešněrované, snažil jsem se po
máhat. Podlehl jsem iluzi a do značné míry
jsem se se svou roli ztotožnil a snažil jsem
se tam maximálně uplatnit. Celého sebe.
Myslel jsem, že se všemi svými klady;
dnes vím, že pro mnohé to znamenalo i se
všemi zápory. Nikdy jsem. zvláště po volbách
v roce 1992, kdy se to začalo strukturovat,
nezapadl do nějaké politické party, které od
té doby prováděly a provádějí kabínetní po
litiku.
Snažil jsem se prostě vnější činností rea
lizovat prvky té nepsané spravedlnosti ve
veřejné správě. Protože jsem ale stále byl
hodně uzavřený, nebyl jsem schopen si uvě
domit, jak to vnímá okolí. Pro mnohé partič
ky komediantů a kulturtrégrů jsem musel
být nějakým úředníkem, který jim kazí jejích
seberealizační plány. Zjistili brzy, že se se
mnou nedá manipulovat, jak bylí zvyklí: pře
mlouváním, zainteresováním. Tento čistě
objektivní výkon moci byl neprůchodný. Tak
jsem s tím v roce 1994 skončil.
Pak jsem si, snad. vyprosil nemoc a těžce
jsem onemocněl. Za ten rok a půl jsem si
prožil neuvěřitelné spektrum rázných boles
tí. Nikdy bych nevěřil, že jich může být tolik
a že mohou být tak rozlišitelné. Zkoušel
jsem homeopatii, ale tohle byla provalená
hráz, takže přišly na řadu bylinky a čaj íčky
atd. Jenže to není na nemocenskou, a tak
jsem zároveň celou tu dobu chodil do práce.
Tam ses ale znovu potkal s mocí. Jako bý
valý šéf jsi teď měl šéfa. To už nebyla vněj
ší seberealizace?
Musel jsem. přes ten oceán bolesti, podá
vat maximální výkony a pracoval jsem zase
jen jako v zaměstnání, abych si vydělal na
živobytí a úhradu světských závazků - děti,
současná rodina atd.
Můj šéf mne dusil, ale mně začalo dochá
zet, že to, co prožívám, si zasloužím. A tak
jsem loni začal brát všechny ty duchovní te-

orie prakticky a vážně. Jinak řečeno, uvědo
mil jsem si naplno, že to, v čem žiji a co pro
žívám, je to pole, na kterém mám pracovat
Už jsem sice měl připravenou výpověď, ale
pak mi najednou došlo, že i on je „koukal".
Z radnice jsem totiž odešel kvůli Koukalovi.
Primátorovi. A došlo mi, že i v tomto přípa
dě se musím vypořádat s „koukalem". S tím
jevem. A když jsem nebyl schopen zvládnout
toho velkého Koukala, a on je to skutečně
velký kalibr, tak musím zvládnout tohoto
malého „koukala".
Co je to „koukal"? Jaká je podstata tako
vých a podobných „koukalů"?
Co je to „koukal"? Moc. Způsob, jak se
takový člověk vyrovná s represivním účin
kem moci. I já jsem musel některé lidi ..du
sit". Vždyť jsem prováděl reorganizace praž
ských kulturních institucí a zcela jistě mi na
příklad někteří herci ze zrušeného divadla
E. F. Buriana nemohou přijít na jméno. Prá
vě tak ale jiní jsou spokojení. Od jisté doby
používám pojem „koukal" právě pro způsob,
jak se vypořádat s tou potlačovatelskou slož
kou moci. Jsi-li autoritativní složka společ
nosti, rozhoduješ o těch druhých. Profesně,
pracovně, zraňuješ je, jsi zraňován.
To ale znamená, že ti „koukalové" jsou
odolnější, mají tlustší kůži a nejsou tak zra
ňováni...
Asi ano, já jsem tu kůži tak tlustou neměl.
S Koukalem jsem „bojoval" rok a třičvrtě.
On reprezentuje subjektivní výkon moci. Má
moc, aby se seberealizoval z hlediska osob
ních a skupinových zájmů. Existují party
přátel, účel světí prostředky, něco jiného se
říká a něco jiného pak dělá. Každý jsme jiný,
ale každý, kdo se octne v pozici mocného,
tuhle rolí hraje.

velký pokrytec je. Rok jsem se snažil argu
mentovat na jeho argumenty. Nejen
z hlediska kultury, ale i z hlediska řízení
magistrátu. Bezděky jsem tak rozkrýval jeho
pokrytectví, protože to, co říkal, pak svým
jednáním popřel. Teprve později mi došlo, že
o určitých principech, které po mně vyžado
val, hovořil jen proto, aby dosáhl něčeho zce
la jiného. Asi jsem ho musel hodně štvát.
Pak mi došlo, že to je čistě osobní záležitost,
zlomilo se to ve mně a odešel jsem.
No, tak když jsem znovu narazil na repre
sivní stránku moci u svého šéfa na minister
stvu, u toho malého „koukala", řekl jsem si,
že takový ten svět zkrátka je a pokud to vní
mám jako kritické, tak to vnímám jen já, ve
vztahu k těm mocnějším, a že se s ním mu
sím vypořádat. Začal jsem na něm tedy zkou
šet, co jsem vyčetl z těch duchovních spisků.
Třeba jsem navrhoval, jak se dá něco proble
matického organizačně a právně vyřešit,
la on, jako nějaká pohádková bytost ( „mod; ráci" ze Žluté ponorky), po mně začal téměř
doslova psychicky šlapat a zadupávat mě.
Tak jsem se začal snažit ho v té situaci milo
vat a pochopit. Skutečně. Pracoval jsem na
tom víc než rok. A podařilo se. Začal jsem
chápat, proč to dělá. Mohu říct, že po roce
každodenního cvičení a někdy subjektivně
velmi těžkých konfliktů, se vztahy z jeho
strany změnily. Ne tak. jak jsem si předsta
voval, ale tak, jak to ve vztahu těchto dvou
osobností bylo možné. On mne prostě začal
obcházet. Já jsem respektoval hranice, a také
on po mně přestal dupat, a když mi pak za
dával nějakou práci, tak se téměř omlouval.
Po těch letech psychického hrubiánství to
bylo velké překvapení.
Moc korumpuje v každém množství. Tvůj
šéf měl moc tě buzerovat. Ty ses ho snažil
pochopit. Jaká je tedy motivace „kouka
lů"?

Co jsou to „skrupule"? Koukal je téměř
symbol člověka „bez skrupulí". Co to zna
mená?
Nemá některá objektivní, nebo objektiv
nější, společností všeobecně uznávaná hod
notová kritéria v oblasti morálky. Umí ve
vztahu k vnějšku používat slova a pojmy tak,
aby se co nejdéle udržel u moci. A u moci
se snaží získat proto, aby získal pro sebe,
nebo pro svou skupinu, osobní a materiální
výhody.

U malých „koukalů" jde o udržení určité
ho postu s platem o 8 až 10 000 Kč víc než
má obyčejný referent U těch velkých „kou
kalů" je to také otázka peněz, ale tam je to
ne o desetitisících, ale o milionech, a s tím
jsou spojeny vztahy. Vztahy s podnikateli.
Kdykoliv jsem se s tím setkal, sledoval jsem,
jak se poznají „po čichu". To jsou takoví
vexláci ve velkém. Na mně hned poznali, že
k nim nepatřím.

To si ale musel tenkrát, když byl málem,
o jeden hlas, sesazen, prožít peklo...
Určitě se cítil velmi ohrožen. On je silné
zvíře. Já s ním nikdy bojovat nechtěl. On
věděl, že až se dostane na radnici, že tam
budu, a z nějakých důvodů se rozhodl, že
buď on nebo já. Já to netušil. Rozhodl se
mne programově zlikvidovat. Samozřejmě
nikdy mi nic ani nenaznačil. Maskoval to po
žadavkem, že se ta kultura musí řídit jinak.
Rok jsem ho bral vážně a nedošlo mi, jak

U nich jde o velký pocit moci, tedy jakou
si nedotknutelnost — nemusíš přijít do styku
s tím, co je ti nepříjemné. Jezdíš jen autem
s úslužným řidičem. Lidé kolem tebe jsou
téměř v úklonu, úslužní. Střety se vyřizují
tzv. demokraticky, na zasedáních rady, ve
správních radách atd. Jestli jsou i slovně
hulváti, není rozhodující, to záleží na cha
rakteru. Všechny ale spojuje touha po moci.
To už je manipulace ne s jednotlivci, ale
s celými skupinami. Podpoří se vliv na tam
ty podniky, s tamtou stavbou, a tím budu mít

plus ve Vídni a budou ke mně úslužnější,
a tím pádem budu moci, i pro Prahu, vybo
jovat vyšší rating... Někdy to dopadne dob
ře i pro Prahu, tak jako to dobře dopadlo
s Obecním domem. Počátkem 90. let někte
ří chtěli, aby byl zanedbaný Obecní dům pro
dán, nebo pronajat jedné zahraniční firmě
na 99 let. Tak jsme s přítelem nastartovali
„nezodpovědnou" akci, proces vedoucí
k zahájení rekonstrukce i bez předem jasné
ho finančního krytí, a po dvou letech Kou
kal pak v New Yorku získal půjčku na ty
obligace. Říkám to proto, abych naznačil, že
nikdo není absolutně špatný, tak jako nikdo
není absolutně dobrý. A jsem si jist, že když
tam mezi těmi nejbohatšími kruhy pak zís
kal těch pár miliard, určitě měl pocit, že
„v tom jede". Navázal kontakty. Jednal jmé
nem Prahy.
Co si ten mocný řeší? Co mu to přináší? Co
prožívá? Pocit euforie, nebo téměř slasti?
Nejvíc ho láká moc sama. Podle mne je to
jedna ze základních lidských tužeb, stejně
jako pud sexuální. Může tam být substituce,
za něco, ale moc sama o sobě je lákadlo
z největších. A je v tom i ta euforie. To mohu
potvrdit i z vlastní zkušenosti manipulace
s mocí. Když se mi něco dařilo, když jsem
musel s tím vším pracovat, protože jinak to
nejde, když jsi pekař, zacházíš s chlebem
a houskami, když jsi vysoce postavený úřed
ník, zacházíš s mocí, například zorganizovat
něco, třeba vznik Festivalu duchovní hudby,
a když už probíhaly tiskové konference
a zákulisně se to už samo skládalo, jak jsem
si představoval, tak mi to dělalo moc dobře
a pocity euforie byly velmi intenzívní. Přes
to, že jsem si namlouval, že to bylo v dobrém
a velmi ušlechtilém úmyslu, stejně to byly
mocenské skládačky. Osobně jsem z toho
nikdy nic neměl, spíše naopak, protože pro
blémů bylo neuvěřitelně moc, snad jen to, že
jsem se tehdy rozhodl nepřipustit „staré
struktury", lidi z bývalého P K S a Pragokoncertu atd., a s chutí jsem jim, tajně, jinak by
to bylo omezování svobodného podnikání,
utínal ta jejich chapadýlka. A prožíval jsem
pocit zadostiučinění, určitou euforii atd.
Navíc, zvláště u těch nejvyšších, je tam
lákadlo silného pocitu, že jsi na té správné
straně. Že jsi vyvolený. Že jsi ztělesněním
osudu. Tím se to vše zesiluje. To je problém
Klausů.
Přemýšlel jsi někdy o tom, jaké mecha
nismy by měly bránit zbytnění touhy po
moci?
Samozřejmě, to je součást mého přístupu.
Teoreticky to je vymyšleno. Recept je jedno
duchý — dělba moci. To, co vymysleli Ameri
čané a Francouzi v 18. století. V demokra
cii, a nemyslím to ani negativně ani pozitiv
ně, je dělba moci to základní, o co by se
mělo pečovat Znemožnit růst osobní moci.

To popírá ideje Platóna, který tvrdil, že nej
lepší vláda je vláda osvícených mudrců, a te
oreticky měl pravdu. Jenže pak se všichni,
kteří byli hnáni touhou po moci, naučili ré
toriku osvícených mudrců a i dnes takoví
lidé pomocí masových médií ovlivňují davy
prostých lidí právě rétorikou osvícených mu
drců. V našem typu společnosti je to o závistivosti, o touze nenechat sousedův strom vy
růst „až do nebe".
Klausové pak mají raději jednu všespasitelskou teorii, jednoho čitelného opozičního
nepřítele, než soubor malých a stále se mě
nících každodenních problémů a menších
a ne tak čitelných protivníků...
Ano, on si představuje, že se budou se
Zemanem střídat. Jednou černý, jednou bílý.
Kdokoliv třetí se jim do party nehodí.
Co z toho vyplývá pro nás ostatní, třeba
příslušníky menšin?
Musíme si najít svůj prostor. Třeba v me
zilidských vztazích. Na internetu. A tento
prostor neumožní diktatura. Proto je stáva
jící způsob rozdělení moci přece jen lepší
variantou z těch špatných. Je tedy i v našem
zájmu udržet tento pluralitní způsob roz
dělení moci.
Nedávno jsem četl o jednom výzkumu, kte
rý uváděl, že do určité, ne zase až tak vy
soké sumy peněz, je člověk stále šťastněj
ší, ale od určité výše už je stále méně šťast
nější. Je politik typu „koukala" šťastný?
Není to pak spíše úporná obrana pozice
a snaha o udržení své moci?
Já jsem v tomto pesimista a realista. „Kou
kal" je nešťastný, když už nemůže dál na
žebříku moci postupovat. 1 vysoký politik
může být subjektivně šťastný, pokud bude
mít pocit, že se mu daří realizovat záměry,
o kterých je přesvědčen, že prospějí při
nejmenším jemu nebo jeho kamarádům. Při
padá mi, že ani na nízkých regionálních či
vesnických úrovních moci nezáleží na ničem
jiném, než na charakteru toho kterého člo
věka, vykonavatele moci. Mocipán na malém
městě může být úplně stejný jako mocipán
v Praze. Rozdíl je jen v tom, že na malém
městě může pokazit výstavbu vodovodu,
kdežto ten v Praze nebo v New Yorku toho
může pokazit nesrovnatelně víc.
Nedávno nás navštívil přítel, kterého jsem
pár let neviděl. On se mezitím dostal do
těch nejvyšších pozic. Chtěl půjčit CD své
ho vždy oblíbeného hudebníka, a já mu při
nesl deset cédéček najednou. Ztuhl, protá
hl se mu obličej a bylo vidět, že je naštva
ný a uvažuje, kolik kazet na to musí kou
pit a kolik času mu to zabere... My jsme se
se ženou začali smát, protože jsme si uvě
domili, jak je „zkažený" atmosférou světa,
ve kterém se těch pár let pohyboval. Kdy

by dostal do rukou těch deset CD před lety,
skákal by do stropu radostí. Teď se mračil.
On naštěstí pochopil a prohlásil, no jo, vy
jste z jiného světa, vy to berete jinak... Ho
vořím o pasti, která číhá na každého, kdo
se dá zkorumpovat mocí a následnými dů
sledky. Ta totiž změní i jeho styl myšlení.
Nutně pak všude vidí protivníky namísto
kolegů a partnerů. Není schopen být šťast
ný.
Pokud se někdo ztotožní se svou funkcí,
bez zakotvení v duchovním, nebo alespoň
morálně hodnotném světě, tak to s ním vždy
dříve nebo později špatně dopadne.
Já mám zásadní nedůvěru k jakémukoliv
sociálnímu inženýrství a přitom se na něm
podílím. Beru to ale tak, že to osud přede
mne naservíroval a musím se s tím nějak
vyrovnat. Vím, že nějaký universální recept
neexistuje, vím, že to chce soustavnou, kaž
dodenní práci. Ona společenská pokleslost
se projevuje každodenně stokrát jinak. Ně
kdy v překvapivých podobách, například ve
zneužívání služebních aut atd. Zatím to ne
jde jinak, než vytvořit tomu „jánabráchismu"
nějaké překážky.
Přesto existují idealisté, kteří nepodlehnou
tak ochotně. Čím se lišíte od „koukalů"?
Co když právě tak, jako je v nás zakódová
na agresivita, či touha po moci, je v nás za
kódována, a některé kmenové společnosti
to dokazují, i ochota spolupracovat. Jak to,
že soudci a zákonodárci a legislativci neví,
že když je právě narozené dítě odděleno od
matky, nebo je nechtěné, nebo vyroste
v kojeneckém ústavu, má téměř jistotu, že
nenajde samo sebe, že z něho vyroste skin
nebo rasista, potenciální diktátor? Že už
existují důkazy o příčinách špatného stavu
současné společnosti. Proč nic nedělá par
lament?
Čím se lišíme? Možná aktivní účastí na
sociálním a společenském životě. Hledáním
smyslu téhle práce vzhledem k osobnímu
poznání.
Potíž je v tom, že lidé posedlí mocí nema
jí čas na studium nebo hledání pozitivních
řešení. Motejl je první ministr spravedlnosti,
který začíná skutečně něco reformovat.
A poslanci se hádají jen mezi sebou o hlasy a o to, jak se to či ono tomu či ono
mu přihraje. Vznik a pokus o prosazení kon
cepčních věcí je individuální záležitostí.
Vzpomeňme na primátora Korána, který
o své vůli, a z titulu své pravomoci, aniž to
nechal do nekonečna procházet komisemi,
jak se to obvykle dělá, aby se nic nestalo,
podepsal nařízení a dal upravit chodníky
v Praze i pro invalidy.
Tak by to mělo vypadat. Prosazovat kon
krétní změny, teď a tady. O to se i já snažím.
Je to jakési zasévání semínek. Člověk pak ale
nesmí lpět na svém očekávání, jak to s tím

semínkem dopadne. My jsme právě s kole
gou pět let zasévali semínka, a dnes sklízejí
plody jiní pro sebe a své kamarády. Rozjeli
jsme grantový systém a mělo to být na kon
krétní perspektivní akce. Dnes je z toho zase
způsob, jak nadrobit do krmítka kamará
dům. Původně mne to moc mrzelo, dnes si
ale uvědomuji, že v téhle společnosti to jinak
dopadnout nemohlo.
Jednomu člověku se podařilo prosadit, pů: ~ J

:

:

: _

vého programu armády U S A výuku medi
tace. Dnes si to i důstojníci pochvalují.
Každý duchovní učitel ví, že musí mluvit
řečí toho, kdo ho posi
ší motivace „koukalů"? Peníze. Co
existovala nějaká komise osvícených lidí,
kteří by každý rok odměr
deseti
run každého, ké\
azatelné dosáhl osvíceni? Jen si představ různé
ty „koukaly", kteří přestanou jíst maso,
začnou meditovat, přestanou se rozčilovat,
přestanou nenávidět, dosáhnou osvíceni —
co udělají s těmi penězi?
Nu. jak ty „koukaly" a „klausy" znám, ty
peníze by je zlákaly a možná, že při jejich
pili by i tuh... osvícení dosáhli, aniž by sc
ovšem změnili.
Ty ovšem netušíš, že je prokázánu, ze když
člověk něco nového aspoň měsíc, dva dělá,
neuronům v jeho mozku začnou narůstat
nové dendrity, nova spojeni, mozek se tak
jaksi přestaví a člověk začne svět vnímat ji
nak. Opravdu se změní. Nemůže se nezmě
nit.
To by se mi líbilo, vymyslet na ty všechny
„koukaly" nějakou takovou potbuchlinu.
Celou tu duhu se bavíme o moci. ale z toho
negativního pohledu. Prave tak. jako je
v nás agresivita, právě tak, jako jsme pro
gramováni způsobem, jakým isme /vezeni
a vychovávám ke strachu, agresivitě, touze
po moci, právě tak v sobe máme kapacity
pro zcela jiný program — ke spolupráci, to
leranci, citu pro přírodu a harmonii.
Vraťme se ale k justici a právu. Připadá
mi, že např. v U S A je advokacie tak zbytně
lá, tak hypertrofovaná, že společnost přímo
vede ke konfliktům, ze kterých pak oni mají
peníze.
Jsou to paraziti na lidských konfliktech,
no. Kdyby nebyly konflikty, nevydělali by si.
Právě tak jsou ale zainteresováni na kon
fliktech novináři. Společnost přestává fun
govat. Co když to je ale jen tini, že původ
ní zadání společnosti se .
inam,
než jsme původně chtěli. Co když je třeba
zacit si klást jiné otázky? Zadat našim po
rodníkům, učitelům, vládám, výkonné
a exekutivní moci jiné zadání? Co když
končí stávající tzv. demokratický systém,

tak jako končí dosavadní typ škol, které
byly vymyšleny podle pruského vzoru pro
potřeby Marie Terezie a Rakóuska-Uherska, aby poddaní byli poslušní? Právě tak
přestává fungovat systém „spravedlnosti"
ve smyslu perzekuce. Změňme způsob, ja
kým rodíme děti, a za dvacet let nebudeme
potřebovat další věznice.
To je pravda. Tehdy se začala využívat ta
masová veřejná správa, tehdy vznikli typičtí
byrokraté atd. To, o čem mluvíš, jestli to tak
je, a já nemám důvod ti nevěřit, zcela jistě
musí změnit všechno, o čem jsme mluvili
a v čem žijeme. Když to dobře dopadne. Bylo
by to krásné. Jde však o to změnit ten způ
sob.
Politiku a instituce a úřady dělají lidi. Ta
správná „pravá moc", jak píše Fergusonová, ve smyslu buddhistické „pravé řeči
a pravého jednání" atd., bude vytvořena
teprve „pravým" jednáním transformují
cích se lidí. A těch je už stále víc. A čím
více se změní, tím více budou ovlivňovat
i osobní, rodinnou, komunální a společen
skou politiku. Naděje těch, kterým se nelí
bí ani jedna ani druhá varianta rozdělení
moci, tkví ve změně sebe samých, na kte
rou bude navazovat změna vnějších pomě
rů.
Jak by to mohlo třeba u nás vypadat?
Třeba v soudnictví. Co udělat, jak se vyrov
nat s tím, že pořád soudí soudci, kteří sou
dili za komunismu? Proč v roce 1990 stát
nevyslal studenty 3. ročníků právnických
fakult na dvouleté stáže do vyspělých de
mokracií s podobným typem justice, jaký
by si přál, a proč si systematicky nevycho
val zcela novou generaci soudců? Už tu
mohli být! Vždyť i my i dnes žijeme, jak
prohlásil sám Rychetský, ve stavu právní
ho bezvědomí! Mimochodem, jeli by „kou
kalové" na nějaký víkendový semináře
meditace? Nebo na kurs, kde by jim vysvět
lili, že když si dají vepřovou a pivo, budou
mít „těžké" i myšlenky, nejen trávení?
Určitě ano, pokud by se tam naučili, jak
lépe vládnout. Aby byli efektivnější při výko
nu moci. Příští generace „koukalů" budou
vegetariáni, protože tak budou efektivněji
vykonávat moc. Už staří Indové věděli, že
jógín úředník by měl být jako slon, který se
prodírá křovinami a džunglí. S tlustou kůží.
Aby se ho ty vnější věci nedotkly. Nebo sym
bol zlomení stébla rýžové slámy - aby si člo
věk uvědomil, že když se rozhodne, existuje
už jen jeden jediný pravý směr.
Co se týče soudnictví, teprve Otakar Motejl se do reformy soudnictví pouští z grun
tu. To, co se doposud v politice dělo, bylo jen
přerozdělování majetku a moci. Pokud ně
kdo začal nastartovávat skutečné strukturál
ní změny, tak byl rychle odstraněn. Já sám
jsem toho příkladem. Do roku 1993 na kul
turu nikdo nedbal, protože se rozdělovaly

posty někde jinde, pak jsem tam chtěl zavést
objektivní systém hodnocení a rychle jsem
narazil. Co se týče justice, třeba na postu
ministra spravedlnosti se vystřídalo už tolik
lidí, ale nebyli to profesionálové, ti se sou
středili na tu politickou stránku věci a do od
borných věcí nestrkali prsty. Justice je při
tom strukturálně a morálně stejný problém
jako zdravotnictví nebo školství. Vždycky
tady existovaly jakési cechy, ať jde o zdravot
nictví, a nebo školství, ale je strašné, když ta
kové party existují v oblasti spravedlnosti.
Naše justice, tak jak byla, se mechanicky
ustavila jako ústavní moc, včetně platů. Ně
jaká očista byla, ale to odešli především ti,
kteří chtěli více peněz (a kteří se ted/v jakési
druhé vlně, když už jsou platy soudců tak
vysoké, vracejí). Ti co zbyli, dostali vysoké
platy a postavení nezávislých ústavních čini
telů. Ještě horší je to s bývalou prokuratu
rou....
Z mého hlediska o to vůbec nejde. Myslím
si, že vnější svět je pomíjivý a přechodný
:a o co skutečně jde, je najít sebe sama a pod
statu všeho a zjistit, že jediné, co není pomí
jivé, jsou duchovní hodnoty. To jsou taková
ta velká slova jako krása, láska, pravda
a spravedlnost. A ty se samozřejmě promíta
jí do jevů okolo nás a v nás. Já sám jsem to
stéblo ještě nezlomil, takže ani nezkouším
druhým do toho mluvit
Záleží na každém, jak se v tom světě po
hybuje. Ve světě politiky to není jiné, než
mezi pekaři, taxikáři nebo úředníky: jde
o vztahy mezi lidmi. Jen ve světě vyšší a vy
soké politiky je to prostředí extrémnější.
Z tohoto hlediska jsou v něm extrémnější i ty
nečistoty a špinavosti.
Konrád Lorenz ale zjistil, že každé zvíře
má ve svém programu zabudovány i brzdy
agresivity. Vlk je má velmi silné, protože ji
nak by vlci nepřežili, zakousli by se navzá
jem. Pak stačí pohyb ocasu a v mžiku zuby
nescvaknou naplno. My lidé máme tuhle
„brzdu" dimenzovánu na své „zbraně" —
nehty. Evoluce nepočítala s tím, že vymys
líme bombardér a tlačítko, jehož stisknu
tím člověk zabije tisíce lidí najednou. Jinak
řečeno, žijeme na konci 20. století s moz
kem z doby kamenné. Musíme proto vy
mýšlet vnější brzdy, jakési „náhubky", aby
chom se nevyvraždili docela. Jaké náhub
ky by platily na „koukaly"?
Bohužel, na žádné jiné náhubky než na
onu zmíněnou dělbu moci se nepřišlo. Fun
guje to tak, jak to funguje, někde víc, někde
míň. Nebo jinak, nefunguje to tak, jak by
chom si všichni přáli. Jiná forma „náhubků"
pak existuje v oblasti morálních hodnot
a zásad. Morální klima a tedy i právní vědo
mí v Německu nebo v Anglii je zcela jistě na
daleko vyšší úrovni než morální klima či
právní vědomí u nás. I naši politici jsou si ale
zcela jistě velmi dobře vědomi, že prostor

pro toto morální vědomí musí chránit
a bránit stejně intenzivně jako svůj život. Ji
nak by to byl život v nesvobodě.
Tak jako se dá říci, že bylo chybou, když
se před dvěma sty lety začala ve vědě od
dělovat mysl od těla, je chybou, když du
chovně zaměření lidé oddělují vnitřní svět
od toho vnějšího — a naopak, když lidé
světsky zaměření cokoliv duchovního
striktně odmítají jako něco nepodstatného.
Z hlediska, kterému po všech osobních
a životních karambolech věřím čím dál víc,
je to vnější a to vnitřní totéž. Jinak řečeno,
právě protože jsem to stéblo slámy ještě ne
zlomil, tak vše, co prožívám, vnitřně nebo
vnějšně, je zkreslené.
Příklad — když mi ministr nabídl místo,
myslel jsem si, když jsem to rozmýšlel, že
jsem dobrý, jinak by si mne nevybral, a že
mu jdu pomáhat s reformou justice. Nastou
pil jsem jako poradce, a první, co bylo třeba
udělat, byla reorganizace ministerstva. Mi
mochodem, např. ředitel kádrového odboru
tam pracoval od roku 1967. Uvědomil jsem
si, že jsem zase naletěl na nějaké niterné ten
dence k pseudomesiášství. Něco zachraňo
vat, někomu pomáhat, budovat lepší příští.
Tak jsem si řekl, dobře, když už do toho jdu,
tak je to proto, protože jsem neschopen bo
jovat s démony uvnitř, tak mi to osud opět
přihrál a budu bojovat s démony vně. Roz
hodl jsem se, že se pokusím neztotožnit se
s tím. Snažil jsem se celou tu dobu se pozo
rovat. Pozoroval jsem, co tato bytost proží
vá a jak reaguje. Ty tři nejostřejší týdny se
mi to dařilo. Bylo to velmi poučné. Mimo
jiné se vyplavily věci, o kterých jsem si mys
lel, že už mám dávno překonané. Strachy,
pocit moci, protože jsem byl členem dvou
členné „likvidační komise" a byl jsem prová
děcím prvkem takové reorganizace, jakou to
ministerstvo ještě nikdy nezažilo. Přitom to
ještě nebylo nic moc, dodávám. Snažil jsem
se vnímat i to, jak to asi vnímají ti druzí.
Pozoroval jsem ty nečistoty, o kterých se
v duchovních knihách tak často a podrobně
píše. Celou tu dobu jsem se modlil, abych
nepropadl na jedné straně euforii z moci, na
druhé straně bratříčkování a našel jsem si
svou mantru ve smyslu „děj se vůle boží,
nechť se to vše děje tak jak se to dít má, ne
tak, jak a co si přeji já sám...". Snažil jsem si
zachovávat odstup.
Samozřejmě, že jsem to místo vzal taky
proto, že jsem dostal vyšší plat, kvůli změně,
abych nebyl jen referentské ořezávátko,
mám to v sobě a často přemýšlím, proč to
tam mám.
Přesto tím vším prostupuje stále zřetelně
ji ono mnoha prohrami ozdobené poznání,
že všechno, co v tomto světě činím, má slou
žit ne k uspokojení smyslů, ale k poznání
sebe sama.
Koncem října 1398 se ptal V. M.

Od 2 . do 6. února 1 9 9 8 proběhl v Praze seminář KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE pod vedením lektorek Inge Schubert ze Shiatsu centra
v Holzheimu u Limburgu a Elke Killian z Light Connection Institute v Hamburgu. Inge ( 4 1 ) se zabývá duchovní prací již od svých
šestnácti let. Pracovala jako úspěšná terapeutka pro postižené. V 28 letech se začala zabývat masážní technikou Shiatsu a později se
seznámila s metodou Kraniosakrální terapie podle učitele Satsanga Padgerga. Satsang byl vyškolen podle metody Chris Griscom
z Light institutu v Novém Mexiku, která včlenila do Kraniosakrální terapie podstatné aspekty energetické práce. Sama Inge se
považuje za terapeutku, která pracuje především se světlem.
Kraniosakrální terapie je jemná, neinvazívní mani-

Inge rovněž ve výkladu hovořila o různých ob

pulativní technika. Je používána k nacházení

lastech, s nimiž Kraniosakrální terapie souvisí a vzá

a řešení problémů. Podporuje přirozený mechanis

jemně se ovlivňuje — o důležitosti správné životo

mus člověka k vylepšení fungování mozku a míchy,

správy, nutnosti každodenní introspekce, o změně

k

rozptýlení

negativních

důsledků

paradigmatu v současném světě, partnerské ener

stresu

gii, různých druzích meditace, o snech a spánku.

a k zlepšení celkového zdraví a zvýšení imunity
John

Zajímavý byl i exkurs o energetických vztazích mezi

E. Upledger, lékař zabývající se osteopatickou

matkou a dítětem. V těhotenství je důležité har

Zakladatelem

této

terapie je

Dr.

medicínou (osteologie = věda o kostech). Byl jed

monizovat tzv. karmické záležitosti, protože teh

ním z prvních západních lékařů, kteří objevili sou

dy nejvíce vyplouvají na povrch. Je dobré zbavit se

vislost mezi tzv. spontánním vyléčením tzv. neřeši

starých vzorů, aby je matka nepřenášela na dítě.

telných případů a pochopením nemoci jako učeb

Pokud se to nepodaří, je možné pozorovat stejný

ního procesu. Kraniosakrální terapie učí, že fyzic

či podobný osud více po sobě jdoucích generací.

kému projevu nemoci předchází již dlouhou dobu

Vše, co se vyřeší v těhotenství, činí porod lehčím.
Je dobré právě v době těhotenství co nejvíce vyře

disharmonie na jemněhmotné úrovni.

šit, ale s dobrým terapeutem, aby nebylo nechtě

Dr. Upledger objevil, že mezi pánví (os sacrum)
a lebkou (cranium) existuje významná souvislost,

ně ublíženo dítěti. K některým sezením je rovněž

která se projevuje v páteřním kanálu — spojení

dobré přizvat i matku matky, aby se pročistil vztah

mezí os sacrum a os occipitale. Zde pulsuje ener

matka — dcera. I když už je dítě na světě, každý

gie ve formě tzv. mozkomíšnítekutiny. Odtud také

problém, který matka vyřeší, už má dítě jakoby vy

pochází název pro Kraniosakrální terapii. Techniky

řešen a nebude se jím muset ve svém životě zabý

této terapie jsou zaměřeny na nejvyšší možnou

Kraniosakrální terapie pracuje hodně s uvolně

vat. Vzhledem k tomu, že dítě až do dospělosti

harmonizaci pulsující energie, a tím i na aktivizaci

ním energie 2. a 4. čakry. Při práci s klientem vy

zůstává stále v energetickém poli matky, nejúčin-

vlastních léčebných sil těla a jejich stimulaci.

chází terapeut ze svého energetického centra,

nější je, když jakékoliv problémy s ním řeší matka

Pulsace mozkomíšní tekutiny je přenášena do

3. čakry, kterou Japonci označují jako hara. Krani-

především sama na sobě (sama se sebou) a ná

celého těla a účastníci semináře se jí učí pro-

osakarální terapie klade důraz na vysokou pozor

sledně společně s dítětem. Nejlepší věk pro oddě

ciťovat technikou hlubokého nádechu. Jak říká

nost a něhu v přístupu ke klientovi. Základní po

lení od energetického pole matky je 28—35 let.

Inge, při skutečně důkladném hlubokém náde

můckou jsou při tom prostředníčky obou rukou,

Teprve pak může dítě, nyní již dospělý člověk, na

chu je možno zažít krátký okamžik splynutí. Ten

symbolizující jakožto nejdelší prsty nejkratší cestu

vázat se svou matkou rovnoprávný, ničím nezatí

to aspekt odkazuje na metodiku tantra jógy, kte

k vesmírné energii. Říká se jim kraniální prsty. Čas

žený, láskyplný vztah. Je to neobyčejně prospěšné

rá je Kraniosakrální terapii dosti blízká.

to se používá mudra srdeční čakry, což je taková

pro zdravý vývoj každého jedince.

Ostatně odkazy na Kraniosakrální terapii je

pozice prstů, při níž je ukazováček uzavřený pal

Velmi inspirující byla i zmínka o nastupujícím

možno nalézt již ve staroindických Upanišádách,

cem. Ukazováček, který má souvislost se třetí

věku Vodnáře, který by měl být ve znamení spole

kde je zmiňována práce s mozkomíšní tekutinou.
Jak vysvětluje Inge, tyto znalosti byly lidstvem
zdánlivě zapomenuty, avšak stále přežívaly v tzv.
kolektivním nevědomí lidstva. Nyní, když vstupu
jeme do tzv. věku Vodnáře, kdy se zklidňuje

čakrou, představuje tvrdou, egoistickou energii
a také mužskou část ženy. Proto tato mudra po
máhá potlačovat ego a umožňuje tak více využí
vat kapacity pravé mozkové hemisféry.
Velmi přitažlivé na této metodě je, že je mož

čenství, komunit, sdružení apod., oproti předchá
zejícímu věku Ryb, který byl symbolizován silným
individualismem. Naopak ve věku Vodnáře již ne
budou stálí vůdcové. Snad by každý den mohl vést
jiný člověk, ten, který je nejlepší v tom, co je právě

energie, můžeme procházet všemi procesy jem

něji kombinovat s mnoha jinými technikami, jako

něji, a tak jednak vystupují na povrch velmi jem

je např. Reiki, Shiatsu, Kinesiologie, používá se zna

Pozitivní efekt Kraniosakrální terapie závisí znač

né systémy, a rovněž tvrdší techniky (např. aku

lost akupunkturních bodů a čínská medicína vůbec

ně na pacientových přirozených samokorigujících

punktura, holotropní dýchání apod.) se transfor

(učení o jin a jang). Rovněž se využívá i poznatků

fyziologických aktivitách. Terapeutův lehký, dote

mují.

jiných systémů, jako je např. teorie čaker, jóga, pra-

kový přístup napomáhá silám mozkomíšní tekuti

Cílem nejen této Kraniosakrální terapie, ale

nájáma a další.

onen daný den nejvíce zapotřebí.

ny, součásti kraniosakrálního systému, vylepšit

v podstatě všech jemných technik (např. Reiki, Ši-

Jedním z důležitých pilířů Kraniosakrální terapie

vnitřní tělesné prostředí. Protože ovlivňuje mnoho

acu) je dojít k srdci, k celistvosti, splynout se svět

je znalost vzájemné propojenosti jednotlivých čás

tělesných funkcí, je dnes Kraniosakrální terapie ši

lem, přijmout sama sebe i ostatní lidi. Terapeut

tí lidského těla s orgány, energetickými centry,

roce používána zdravotnickými profesionály včet

zřídka používá tlak, překračující váhu pěti gramů.

emocemi, mentální i duchovní rovinou. Jejich vzá

ně osteopatů, chiropraktiků, psychiatrů, psycholo

Zkoušení je prováděno testováním pohybu v roz

jemným ovlivňováním velmi jemnými technikami

gů, zubařů, fyzioterapeutů, terapeutů nemocí
z povolání, akupunkturistů a masérů.

ličných částech systému. Často, když je pohybové

dotykového i bezkontaktního působení na člově

testování hotovo, omezení jsou odstraněna

ka se tak spouštějí podvědomé samoléčící procesy

a systém je schopen samokorekce.

v lidském těle.

Připravila T. Marková
Bližší informace: Zuzana Manová-Balážová, tel (02) 894 176

Jaký je váš příběh setkání s aromaterapií?

proloženými akupresurou, např. obličejová část

stravy a myšlení, tak se sám cítí a skutečně i vypa

Čím vás zaujala aromaterapeutická masáž

hlavy se přímo konejší.

dá výrazně lépe.

a kdy a jak jste se s ní poprvé seznámila?

Na masáž se obvykle připravuje směs tří EO,

S aromaterapií jsem se setkala asi před šesti lety

která se vybírá podle potíží a charakteristik klien

u známé, která připravovala různé krémy a olejíčky

ta. EO se rozpouštějí v tucích, proto se pro masáž

na nepohody v těle. V t é době jsem na účinky éte-

používají rostlinné, za studena lisované oleje, kte

rických olejů (EO) moc nevěřila, ale byly mi příjem

ré se dobře vstřebávají kůží, přenášejí EO až do

né, přirozeně voněly. Proto mám pochopení pro

krve a zároveň kůži vyživují, obnovují, omlazují. EO

první nedůvěřivý kontakt lidí s EO. Známá mě také

při masážích napomáhají uvolňování toxinů ze sva

namasírovala a nejvíc jsem byla potěšena jemným

lů, uklidňují nervy, zvyšují průtok krve a mízy.

kontaktem—dotekem rukou, královským pocitem

A především EO voní. To je jejich obrovská síla

mimořádné péče o mé tělo, které reagovalo hlu

a přednost, neboť každý člověk, když cítí něco pří

bokou nevídanou uvolněností, omámenou myslí

jemného, začne se rázem uvolňovat. Tato okamži

a neochotou vstát z masážního lůžka.

tá reakce je dána tím, že čich jako jediný náš smy

V čem může tato terapie pomoci? Jaký je
rozdíl mezi masáží sportovní a aromaterapeutickou? Ví se, proč zrovna éterické oleje
mají tak výrazné léčivé účinky a jakým způ
sobem jejich použití masáž umocňuje?
Terapie EO je naprosto přirozená a stará jako
lidstvo samo. Podle knižních materiálů lidé už před

sl je přímo spojen s mozkem, tzv. limbickým systé
mem. A zde všechny vůně, pachy vyvolávají vědo
mé i nevědomé emoce, vzpomínky, pudové reak
ce, např. dokáží varovat a také sexuálně dráždit.

epidemiích a také tak zcela jednoduše konzervo

zkušenosti zavedou. V posledních letech můj život

vali potraviny. Čistý EO je kondenzátem životní

podléhá stálým změnám. Někdy jsou to změny ra

podstaty, t.j. esence rostliny, její duše, v níž je na

zantnější, ale především se mění mé vnímání a uvě

hromaděná životní energie a tento olej dodává

domování si zodpovědnosti za vše, co dělám, co

rostlině vůni a zde jsou koncentrovány vysoce te

cítím i za to, co si myslím.

rapeutické a výživné vlastnosti rostliny. Odtud tedy

Jaký typ klientů přichází na masáž, jaký by

o 100% čistých EO. Odolnost mikrobů je proti účin
kům EO buď velice malá nebo žádná a to je prav
děpodobně způsobeno tím, že EO jsou přiroze
ným obranným mechanismem rostlin. EO tak vý
razně, ale zároveň velice jemně, nenásilně a přiro
zeně působí jak na fyzickou, tak na psychickou
stránku člověka a nutno podotknout, že i zvířat.
Existuje zde jediné varování: EO jsou koncent

měl přicházet a jak často?
Může přijít kdokoliv a každý si z masáže odne
se ten prožitek, který je pro něj nejdůležitější. Na
každého klienta si obvykle vyhrazuji dvě hodiny,
na celkovou masáž až tři hodiny. Tuto dobu vlast
ně klient věnuje zcela sám sobě. Každý se po ma
sáži cítí velice dobře a tento stav přetrvává několik
hodin, ale zpravidla několik dní. Pravdou je, že vět

čas sám na sebe. O jeho tělo je skvěle postaráno,
on to cítí a jeho mysl může být kdekoliv. Někteří
lidé masáž prospí, někteří trochu propovídají, jíní
hluboce relaxují. Všichni však odcházejí hluboce

Co si myslíte o technice meditace na tzv. „au
tomatickou kresbu duše rostliny", která údaj
ně spouští léčivé pochody lidského organis
mu na všech jeho úrovních?
Sama dávám přednost vizualizaci živé rostliny;
s touto meditací nemám zkušenosti, ale oceňuji
na ní přístup k EO čistě z pohledu působení na psy
chiku člověka. Nicméně mám dojem, že počítá už
s hodně citlivým a vyspělým jedincem a že duchov
ní účinek EO na většinu lidí není tak hluboký. Vě
řím, že u některých lidí může být meditace na duši
rostliny hojivá — přístup a zpracování nevědomých
prožitků je zcela individuální.
Jakým způsobem se na masáž připravujete
a jak přistupujete ke klientovi? Používáte
nějaké vlastní rituály?

šinou přicházejí ženy, ponejvíce středního věku.

Snažím se vždy vnitřně zklidnit a soustředit se

Myslím si, že právě ony potřebují tuto péči nejví

jen na člověka, který přichází. Používám své vlast

ce. Žena ve středním věku se často cítí zraněná,

ní rituály a ke každému klientovi přistupuji

vyčerpaná, osamocená, beze smyslu života a také

s hlubokým respektem, neboť jsem si vědoma, že

bez krásy. Z vlastní zkušenosti vím, že i šedesátile

masáž je velice intimní záležitostí. A jak na mne

té ženy jsou krásné. V tomto věku je pro ženy ži

masáže působí? Různě. Od euforie až po únavu.

ráty, a proto jejich užívání musí být uvážlivé a veli

votně důležité, aby se především staraly samy

ce šetrné. Reakce organismu je při tomto nedodr

0 sebe, nejenom o členy rodiny, aby samy sebe

žení bouřlivá, některé EO jsou i toxické. Ty se však

hledaly, rozvíjely, aby samy sebe těšily.

většinou volně neprodávají. (Rozhodně zde platí:

Jak často docházet na masáž? Často je to limi

raději méně než více.) Nejsilnějších účinků EO se

továno časovými možnostmi a finančními prostřed

dosahuje právě masážemi, kdy dochází k jejich

ky klientů. Např. když se klient cítí velmi psychicky

vstřebávání kůží i vdechováním.

a fyzicky vyčerpán, doporučuji návštěvu jednou za

Rozdíl mezi klasickou či sportovní masáží a aro-

sáži nejvíce oceňují, že klient má v jejím průběhu

to mne o tom informují a to mne velmi těší.

fám. Zatím si nejsem jistá tím, kam až mě všechny

té upozornění: Hovořím a budu hovořit pouze

lek, nejenom část jeho bolavých zad. Na této ma

ve svém životě od doby, co se jí zabýváte?

liturgiích, vykuřovali místnosti a veřejné prostory při

přirozenou podporu imunitního systému. Důleži

školou. AM vnímám jako komplexní holistickou
terapii, tzn. že se snažím uchopit člověka jako ce

uvolněni, ztišeni, spokojeni, omlazeni. Sami si při

mne jen prací. Ale nazvat to posláním si netrou

ním. Právě veda prokázala jejich antibakteriální, an-

plňuji je stále novými životními zkušenostmi. Sama
se dále vzdělávám a můj vlastní život je mi nejlepší

cházejí na nová řešení ve svém vlastním životě, čas

vali, pěstili. Balzamovali mrtvé, spalovali byliny při

timykotické, antivirové účinky a především jejích

AM doporučuji doplnit i jinými léčebnými tech
nikami. Snažím se, aby mé AM byly stále živé a do

posláním? Zaznamenala jste nějaké změny
Zabývat se AM mne těší, rozhodně nejsou pro

čistých EO a to buď aplikací na kůži či vdechová

kem? Můžete uvést některé konkrétní vý
sledky působení touto masáží?

Je pro vás aromaterapeutická masáž prací či

pěti tisíci lety potírali svá těla, aby je léčili, ošetřo

vznikla aromaterapie se svým specifickým využitím

Zkoušela jste masáž kombinovat s jinými
technikami — se kterými? A s jakým výsled

14 dní. M á m velmi dobré zkušenosti s masážemi

materapeutickou masáží (dále jen A M ) je značný.

1 v tří až čtyřtýdenním intervalu. Zdravotní potíže

To jak ve způsobu provedení, tak v dosahovaném

se pak už nevracejí do původních hlubokých disba-

cíli. Cílem AM je harmonizace těla, ducha a duše

lancí, jsou mírnější. AM samozřejmě nejsou samo

člověka. (Dochází totiž k posílení i éterického těla,

spasitelné. (Nikdo za nikoho nic neodpracuje, pou

což je např. prokázáno Kirlianovými fotografiemi).

ze občas napomůže, uleví.) Pokud klient přidá by

Masáž se provádí jemnými a pevnými tahy, občas

linnou či homeopatickou léčbu, lehkou úpravu

Pracujete i s postiženými lidmi?
S tělesně postiženými nemám zatím zkušenos
ti. Psychicky postižení, myslím, jsme vlastně všich
ni. Jsme ve stresu, plní různých strachů, nejistot...
Nakolik se při masáži spoléháte na získané
znalosti a dovednosti a nakolik na intuici?
Spoléhám se na oboje. Pro mne jsou aromaterapeutické masáže příležitostí, jak člověk může
porozumět více sám sobě, a tak získat sílu i odvahu
pro převzetí odpovědnosti za svůj život.
Za Baráku se ptala T. Marková
Kontakt: Ing. V. Vačkářová, Milešovská 1, 130 00 Praha 3
tel. (02) 6270798

Aromaterapie je obor, který se v naší zemí výraz
něji prosadil až po roce 1989. Jde o cílené užívání
silic (jinak nazývaných éterické či esenciální oleje),
které se získávají z aromatických rostlin. Tyto silice
mají konkrétní biochemické působení a jsou aktiv
ní při ošetřování psychického i fyzického stavu lidí
i zvířat. S účinky silic pak souvisí působení panen
ských rostlinných olejů. Aromaterapeut vstupuje
do procesu ošetření pacienta svými znalostmi,
schopností vcítit se, dobrým slovem a láskyplným
dotekem. Je tedy zjevné, že v aromaterapií nemů
že být jedno bez druhého. Přírodní účinné látky
plní svou úlohu. V popředí aroma-terapie stojí, stej
ně jako ve všech terapeutických směrech, sám člo
věk. Terapeutovým nástrojem je především on
sám, byliny jsou mu pak ku pomoci. Z toho vyplý
vá velká odpovědnost. Měkli by terapeut nastřá
dané všechny vědomosti světa, ale neměl by lás
ku, porozumění a soucit, byl by jen nástrojem čás
tečně zvučícím.
Činnost vykonávaná bez lásky sice může dru
hým také přinést prospěch, ale pouze je-li naše jed
nání vedeno skutečnou láskou, naplňuje svůj plný
smysl. Na druhé straně, i pokud by měl terapeut
mnoho lásky, empatie a soucitu, ale neměl by svou
činnost podloženou poctivě získanými vědomost
mi, mohlo by být jeho konání zcela smysluplné?
Domnívám se, že nikoliv. Smysluplná práce stojí za
úsilím, za získáváním hodnotových poznatků,
i když cesta učení se není cesta nejsnadnější. Jedi
ně ona přináší každému, kdo se po ní vydá, hlubo
ké uspokojení. S každou nově získanou vědomos
tí musí samozřejmě jít ruku v ruce ona tisíckrát zmi
ňovaná láska. Láska k lidem a k celému stvoření,
které nás obklopuje, jedině tak se může uzavřít
kruh tvořený bylinami, pacientem a terapeutem.
Žijeme v období velkých světových změn. Změ
ny postihly i naši republiku. Máme možnost věno
vat se činnostem, o kterých se mnohým z nás dří
ve ani nesnilo. Náhle máme přístup k mnoha smě
rům holistického ošetřování, mezí které spadá
i aromaterapie. Jsem velmi ráda, že mohu v tomto
čase žít a cítím jako závazek „hledání smyslu". Kaž
dé období s sebou přináší poctivé hledače i šarla
tány, lásku i touhu po uspokojení vlastních cílů,
úspěchy i omyly. Žijeme v jiné době, jsme vystave
ni jiným vlivům a utvářeni jinou výchovou. Mnoho
se změnilo. Lidská podstata a přírodní zákony však
zůstávají neměnné. Co tedy můžeme bezvýhrad
ně převzít z poselství předků? A které cesty musí
me hledat nově jako lidé žijící v novém věku? Ko
lik nepoznaných otázek musíme odhalit a kolik
moudrých zapomenutých vědomostí znovu nalézt
pod příkrovem času? Nevím. Ale vím, že závazkem
terapeutů je hledat a nacházet pro lásku, dobrotu
a naplnění smyslu.

Základem poznání je historie. Zkušenosti těch,
kteří žili před námi. Vědomosti národů, které byly
na znalostech přírody a jejich zákonů přímo závis
lé. Pojdte se mnou alespoň krátce hledat poselství,
které je platné pro aromaterapeuta i pro každé
ho, kdo se věnuje některé z mnoha holistických
metod léčení.
POSELSTVÍ KELTŮ
Zájem o keltskou historii je dnes velmi módní zále
žitostí. Tento národ je představován jako bojovný
a udatný. Keltové však také byli lidem, který byl
velmi těsně spjat s přírodou, a jejich znalosti příro
dy by pro mnohé z nás byly velmi poučné. Bohu
žel však ve své dlouhé historii nikdy nepřijali pís
mo, a tak je mnoho jejich vědomostí zcela ztrace
no. Některé však žijí v lidových moudrostech a zvy
cích, další byly popsány v historii jiných národů.
Jaké poselství tedy můžeme přijmout od Keltů?
Keltové si velmi cenili vědění. V jejich čele stáli
druidové. Víme o nich, že museli absolvovat roz
sáhlé studium, trvající i celá desetiletí. Proto se ují
mali různých úřadů jako zralí a ctihodní mužové.
Mezi jejich vědomosti patřilo i porozumění přírod
nímu světu a říši bylin. V tom by mohli být druido
vé příkladem pro každého z nás. Jen hlubokým stu
diem je možné dojít k mistrovství, a jen na zákla
dě poznatků je možné plně využít intuici, bez kte
ré se samozřejmě žádný terapeut neobejde.
Aromaterapie se v léčitelství Keltů objevuje stej
ně často jako u jiných přírodních národů. Také oni
hojně využívali aromatické byliny. Velmi časté bylo
například vykuřování. To sloužilo jako zdravotní
prevence a také jako léčba. Na rozpálené pánvič
ce se škvířily aromatické byliny a jejích vůně napl
ňovala příbytky. Vdechovaným kouřem se lidé při
váděli do stavu opojení, jinými bylinami léčili nemo
ci průdušek a další onemocnění. Vonný kouř pů
sobil proti nervozitě, vnášel pohodu a léčil.
Keltové léčivé rostliny nepěstovali. Věřili, že byli
na sama si vybírá místo, na kterém chce růst, kte
ré je pro ni nejvhodnější a jež jí dává největší léči
vou sílu. Tu bylina pozbývá, je-li násilně zasazena
tam, kde si nevybrala být. Jak daleko je tento pří
stup vzdálený od našeho pošetilého pocitu, že
jsme pány země a stvoření. Jedině pravá pokora
nám může pomoci plně využívat darů přírody.
Keltové znalostí přírody nevyužívali jen při léče
ní. Dokázali putovat a neztratit směr. Rozeznávali
tak zvané „kompasové rostliny", sloužící jako spo
lehlivý ukazatel směru. (Mezi nejznámější z nich
patří i u nás rostoucí čekanka obecná). Velmi dob
ře rozuměli působení siličnatých bylin. Například lis
ty pelyňku si vkládali pod chodidla do obuví proti
únavě a využívali jejich izolačních vlastností. Byli

vnímaví k „dobrým"a „špatným"místům v přírodě.
Ta dokázali rozlišovat podle vegetace i chování
zvířat. Je tedy zjevné, že přírodní znalosti Keltů byly
všestranné, stejně jako by měly být všestranné zna
losti každého holísticky pracujícího terapeuta.
V naší egoistické době se často mezi terapeuty pra
cujícími v různých směrech vede spíše boj o to, kte
rý směr je účinnější a správnější. Pokročit dále však
jedině tehdy, snažíme-li se porozumět všemu stvo
řenému. Ať bude-li mít aromaterapeut sebevíce
aromaterapeutických vědomostí, bez porozumě
ní přirozeným vztahům mezi rostlinami, zvířaty
a lidmi, jeho práce nemůže být naplněna.
Keltové chovali vůči rostlinstvu posvátnou úctu,
nikdo si nedovolil bezdůvodně rostlinám škodit
neboje ničit. Věřili, že takovému opovážlivá by pak
byliny neposkytly svou léčivou sílu. Keltové měli sil
ný vztah ke stromům. I dnes se stromy silně uplat
ňují v léčebné oblasti. A to nejen ve směrech alter
nativní léčby, ale také v psychologií a psychotera
pii. Švýcarský psycholog a psychiatr C. G. Jung za
vedl kresbu stromu jako psychodiagnostický pro
středek. Další švýcarský psycholog K. Koch vytvořil
stromový test. Arteterapeutka G. Schmeerová uká
zala možnost psychoterapeutické praxe využití
obrazů stromů k rozhovorům o nevědomém.
Směrů a možností, kdy se v psychoterapii stromy
uplatňují, je samozřejmě mnohem více. Stromy
mohou pomoci i nám k získání radosti a dostateč
né síly, kterou potřebujeme ke konání lásky
a dobra.
POSELSTVÍ S T A R O V Ě K É H O IZRAELE
Při autentickém hledání kořenů aromaterapie ve
staré Palestině jsem si vzala k ruce Bibli a začala
hledat poselství věku. Z biblické historie vyplývá
velká úcta, kterou ke všem bylinám (a v Bibli se
setkáváme především s těmi, které soudobá aro
materapie velmi dobře zná) Izraelité chovali.
„AEzechjášjim naslouchal a ukázal jim celý svůj
dům pokladů, stříbro a zlato a balzámový olej
a dobrý olej a svou zbrojnici a všechno co sc dalo
najít v jeho pokladech." (2. královská 20:13) Král
Ezechjáš žil v 8. století před naším letopočtem.
V jeho domě pokladů ležel vonný olej vedle zlata
a stříbra, tak vysoce byla stanovena jeho cena. Ole
je a aromatické látky měly hodnotu pokladů a ži
vot bez nich byl velmi těžký. Uplatnily se při vaře
ní, ke svícení, při náboženských obřadech, k obět
ním účelům. Oleje a aromatické látky sloužily také
k léčení: „A mnoho churavých potírali olejem a lé
čili je." (Marek 6:13) Pomáhaly ke kráse a zdravé
mu vzhledu. Stejně nepostradatelnou úlohu plnily
vonné látky a oleje při pohřebních přípravách, bal
zamování a mumifikování.

Izraelité velmi dobře rozuměli působeni aroma
tických látek na lidskou psychiku. Vonný olej, kte
rým byli pomazáváni králové a kněží, byl složen
z aromatických látek, které vyvolávaly euforii a po
tlačovaly úzkost: „A Bůh dále mluvil k Mojžíšovi
a řekl: A ty vezmi nejvybranější vonné látky, myr
hu ve ztuhlých kapkách, pět set jednotek, a slad
kou skořici, polovinu toho množství, dvě stě pade
sát jednotek, a sladký puškvorec, dvě stě padesát
jednotek, a kasii pět set jednotek podle šekelu sva
tého místa a hin olivového oleje. Potom z toho
uděláš svatý olej pomazání." (3. kn. Mojžíšova
30:22-25) Působení aromatických látek na psychi
ku také velmi dovedně využívaly ženy pří úpravě
svých domovů: „Svou pohovku jsem vyzdobila po
krývkami, pestrobarevnými věcmi, egyptským plát
nem. Své lůžko jsem postříkala myrhou, aloe
a skořicí." (Přísloví 7:16,17).
Aromatické oleje byly považovány za královský
dar, královna ze Šeby přivezla drahý olej králi Šala
mounovi, olejem se splácely královské pohledávky
jiným státům. V Bibli je obsaženo mnoho dalších
poutavých informací, které dokazují skutečnost,
jak velmi se užívání aromaterapie prolínalo celými
dějinami starověkého Izraele. Bohužel není mož
né zde vše vypsat a tak na závěr uvedu alespoň
ještě jeden poetický příklad.
Aromatické byliny posloužily také jako obraz
k vyznání lásky. Dnes sl asi jíž nikdo neumí před
stavit, že by své dívce vyznával lásku těmito slovy:
„Tvá kůže je ráj granátových jablek s nejvybranějšími plody rostliny heny spolu s rostlinami nardu,
nard a šafrán, třtina a skořice, spolu s všelijakými
stromy s vonnou pryskyřicí, myrha a aloe spolu
s nejjemnějšími voňavkami." (Píseň písní 4:17)
Také tak intenzívně vnímáte poselství starově
kých Izraelitů, které cestovalo časem až do naší
moderní a přetechnizované doby? Vysoce si vážili
toho, co jím příroda poskytovala. Vždyť i olivy, kte
ré se užívaly k výrobě olivového oleje se směly se
třásat' jen bambusovými hůlkami, aby nedošlo
k poranění stromu. NebyHi k dispozici olej, byl hlad,
nebylo světlo, nebyla možnost se krášlit či vypravit
zesnulé na poslední cestu. Olej a aromatické látky
zajišťovaly život, blahobyt a radost.
My dnes rozhodně nejsme odkázáni na pomoc
přírodních olejů a přírodních vonných látek. V po
travinách, kosmetice čí medicíně si můžeme vybí
rat mezí desítkami náhražek za tyto původní lát
ky. Ale jsme ještě — jako civilizace — ochotni
a schopni srážet olivy bambusovými hůlkami, aby
chom neporanili strom? Uměli bychom ještě vyzná
vat lásku srovnáním s krásou bylin, a pokud ano,
viděli bychom smysl svých slov? Chápeme skuteč
nost, že lahvička oleje či vonné látky muže být
ušlechtilejší dar než zlatý šperk?
POSELSTVÍ
AUSTRALSKÝCH DOMORODCŮ
O životě jednoho z domorodých kmenů, který stá
le žije primitivním a původním způsobem života,
napsala americká lékařka specializující se na přírod
ní léčitelství Mario Morganová knihu „Poselství od
protinožců". Již v názvu této knihy se objevuje slo
vo poselství, slovo, které je ústředním bodem to
hoto zamyšlení nad aromaterapií.

Léčení kmene OPRAVDOVÝCH UDÍ, jak se popiso
vaný kmen nazývá, je otázkou celého jejich filoso
fického ladění. Aboridžínci věří, že jedině život
v harmonii s přírodou, rostlinami i živočichy, a také
život v harmonii se sebou samým, může být zdra
vý. „Tihle lidé, tak nadaní v oblasti zdravotní péče,
nikdy nestudovali biochemii ani patologií, ale měli
kvalifikaci ve smyslu pro pravdu, v dobrých úmys
lech a ve snaze o udržování zdraví... Byla bych se
ráda naučila o jejich léčebných metodách daleko
víc." Morganová pochopila tvrzení domorodců, že
naše tělo zaznamenává pocity, které prožíváme,
a ty potom zanáší do každé buňky našeho těla.
Nejhodnotnější je ten pocit, kdy otevřeně a lásky
plně dáváme. Jaké poselství nám vyslali tito prostí
Australané? Člověk nikdy nemůže být zdráv, po
kud žije pro uspokojení svých vlastních citů a poci
tů. Jen nezištné dávání a láska — jinak řečeno po
zitivní síly a emoce, nám mohou pomoci k oprav
dovému zdraví. Terapeut má v rukou své vlastní
pozitivní i negativní síly. Je jen na každém z nás,
jakou informaci vysíláme do světa okolo sebe. Je
úžasné, jak se filosofie prostých Australanů kryje
s myšlenkou Tolstého. Lidé nežijí tím, že se o sebe
starají, ale tím, že je v nich láska!
Domorodí pacienti pevně věří v uzdravení, a do
stávají se tak do výhodnější pozice než stejně ne
mocní pacienti naší moderní civilizace, kteří víru
v uzdravení nemají. To je prospěšné poselství pro
nás pro všechny, pacienty i terapeuty. Vždyť kaž
dý z nás se potýká s nějakými vlastními bolestmi.
Domorodci vědí, jak využít kůru z jednoho stro
mu ke stavbě přístřešku a zároveň ji užívat jako
potravinu či jako lék. To, co v našem světě postup
ně věda objevuje a dokládá, používají australští do
morodci na základě svých znalostí od nepaměti.
Vědí, které aromatické rostliny přinášejí úlevu od
nachlazení, rýmy a bolestí hlavy. Umí rozlišit, které
kraviny obsahují aromatické látky s antibakteriálními vlastnostmi, které zbavují tělo parazitů.
Pomocí bylin dokáží odstranit bradavice, čistit
organismus, léčit zlomeniny či podvrknutí. Někte
ré byliny užívají preventivně a promyšleně, jakoby
na úrovni našeho očkování a dokonce používají jis
té houby jako antikoncepci. Jednoduše řečeno: je
jich znalosti počítají jen s přírodním a přirozeným
světem, který je obklopuje a který jim pomáhá
šťastně a zdravě v něm žít. Je to však především
jejich pokorný postoj k tomuto světu, je to jejich
schopnost ocenit každou rostlinu a přemýšlet
o jejím významu pro člověka. A je to láska. Láska
k tomu, co člověk nestvořil a co tu přesto je stvo
řeno pro člověka.
Není to snad to pravé poselství pro nás, hledají
cí, kteří žijeme ve střední Evropě obklopeni moder
ní vědou a všemožnými vymoženostmi našeho sto
letí?
Paní Morganová své postřehy shrnula takto:
„A tak lidstvo bloudí v temnotách a potýká se
s chorobami, stejně jako na australském kontinen
tě, kde se používá nejmodernější lékařská techni
ka, zatímco jen o několik tisíc kilometrů dál se stá
le ještě uplatňují starodávné metody léčení, které
od nepaměti zachraňovaly životy. Doufejme, že
lidé jednoho dne spojí své síly a pomohou tak uza
vřít kruh znalostí. To by pak byl důvod k oslavám
na celém světě."

Výhodou aromaterapie je také to, že je možné
jl velmi dobře kombinovat s dalšími holistickými
metodami a také s alopatickou léčbou. Aromate
rapie tedy obstojí jako samostatná léčebná meto
da v celé své jemné dynamice, ale je schopna
umocňovat působení dalších druhů terapií.
Holismus je celostný přístup k člověku jeho zdra
ví i nemoci. Započtení psychické, fyzické, duchov
ní i sociální složky našich životů. Pokora a láska ke
světu, který nás obklopuje. Touha s radostí pozná
vat přirozené principy a navázat na moudrost těch,
kteří zde byli před námi. To je v kostce poselství,
které jsme obdrželi. A každý z nás ve svých vlast
ních myšlenkách odhaluje mnoho drobných
a osobních vzkazů, kterými nás historie lidstva
a holistické léčby oslovuje. Holistická léčba není
však jen hluboké pochopení přírodních principů,
ale také, jak již bylo v úvodu tohoto článku řeče
no, láska k člověku a schopnost vcítění.
Láska k pacientům neznamená, že se o ně
chceme pouze starat. Znamená, že nám na kaž
dém z nich záleží, že toužíme poznat a pochopit
jejich vnitřní já. Znamená, že chceme sdílet jejich
radost i jejich bolest a že aromaterapeutický pří
pravek budeme vybírat na základě prožitého sdí
lení. Aromaterapeut nemá prostor pro pýchu a se
bejistotu. Jeho úkol je rozumět pacientovi a jeho
výpovědi, a k ní přiřadit rostliny, které s paciento
vou osobností rezonují. Domnívám se, že v aroma
terapií není možný přísný diktát. V celém ošetření
hrají roli čtyři živé a tvořivé prvky: silice, rostlinné
oleje, pacient a terapeut. Tento vzorec je vždy je
dinečný a neopakovatelný. Každý terapeut vkládá
do ošetření sám sebe a opět i své osobní poselství
lásky, vůně, doteku a slova.
U nás je dosud aromaterapie novým a nepevně
zakotveným oborem. Je samozřejmě nutné učit se
ze zkušeností nejen historických národů, ale také
ze zkušeností zemí, které jsou v moderní aroma
terapií pokročilejší než my. Na druhé straně je nut
né jít vlastní cestou. Využíváme-li aromaterapií sku
tečně holistickým způsobem, směřujeme-li oprav
dově k ošetření tělesné i duševní stránky člověka,
pak také musíme uznat rozdílnost mezi národy
vjejlch klimatických, kulturních hranicích a vztazích
k emocím. Rozdílné je také prožívání nemocí, mo
hou se mírně lišit i převládající zdravotní obtíže
a další faktory. Proto není možné bezvýhradně při
jímat nové poznatky severských zemí, jižních zemí
čí třeba Anglie, která se od nás výrazně liší menta
litou svých obyvatel. Český národ má svou menta
litu, svou identitu, své kulturní dědictví. Máme také
své vlastní kořeny bylinářství a lidového léčitelství.
Na našich vlastních tradicích, poučeni od druhých,
musíme budovat svou vlastní aromaterapií.
Česká aromaterapie stojí v počátcích své exis
tence. Její budování je smysluplné a může přinést
dobro mnoha lidem, kteří neztratili schopnost tě
šit se z darů stvoření a žít v harmonií s ním. Histo
rie nám své poselství jíž předala, současnost nás
poučuje. Odpověď na otázku, co předáme naším
dětem prozatím leží ukryta v budoucnosti. Od pří
rody a jiných lidí se však učíme i nadále. Snažíme
se znovu pochopit to, co se ztratilo pod příkrovem
moderní civilizace.
Informace o aromaterapií podá Asociace čes. aromaterapeutů. Veletržní 24, Praha 7, tel.: (02) 20397276, (0187) 96458

Může počítačová technologie urychlit
a prohloubit intuici, tvořivost, telepa
tii, nebo duchovní růst?
Slovo kyberprostor se poprvé objevi
lo v roce 1984 v románu Williama Gibsona Neuromancer. Tam označovalo
imaginární informační prostor celosvě
tové sítě informací, na kterou se lidé
dokáží napojit konektorem přímo do
hlavy. Dnes to sice stále ještě přímo
takto nejde, ale internet už i u nás vy
mazal hranice, prostor a čas. Rolling
Stones natočili písničku pro reklamní
kampaň Windows 95, Bili Gates byl při
jat u papeže a už i u nás jsou všechny
hlavní deníky a časopisy „na síti".
Když jsem si přede dvěma lety poři
zoval modem, lákala mne především
možnost „sáhnout" si do kterékoliv
knihovny na světě a vytáhnout si kte
roukoliv knihu. I když tohle přání se
mi nesplnilo, objevil jsem další netuše
né možnosti. Potvrdil jsem si svá opti
mistická očekávání, co se týče aplikace
tak lidských emocí a vlastností, jako
jsou intuice, potěšení, hra, objevování.
Především mne zajímalo, jestli glo
bální síť nějak napomáhá rozvoji glo
bálního vědomí. Skromněji řečeno,
jestli v kyberprostoru najdu články
a stránky slavných průzkumníků vý
zkumu vědomí, informace o meditaci,
neurotechnologiích atd. Jestli někdo
někde pracuje na pozitivní virtuální
realitě (aby Arabe peklo ráj Lucie Svo
bodové nebylo jedinou vlaštovkou).
Může být kyberprostor branou
k transcendenci? Známý americký spi
sovatel Mishlove odpověděl takto: „Ob
raťme to. Uvažovat o tom, že by se
duše nedokázala projevit i v kyber
prostoru, znamená předpokládat, že je
nějak omezená, nedokonalá. Vše je
vzájemně propojeno, to tedy znamená,
že duše je všude a kdekoliv."
Peter a Trudy Johnson-Lenzovi zalo
žili v Portlandu, Oregon, podnik jmé
nem Awaiening Technology. Když se
nedávno účastnili konference on-line,
byli překvapeni tím, co nazvali telepatickou zkušeností. Dnes hovoří o tom,
že stejně tak, jako budou lidé stále čas
těji provozovat nejrůznější duchovní
cvičení na individuální úrovni, budou
to dělat i na úrovni kolektivní. Založili
on-line konferenci nazvanou Community of Inquiry a kromě jiného zkouma
jí, jak by člověk mohl duchovně využít

vznikající sítě a naší vzájemné propoje
nosti. „Kyberprostor je prostor vytvoře
ný počítači a tím je také omezený," říká
Trudy. „Lidé sami přímo do tohoto ky
berprostoru nevstupují. Ale při troše
disciplíny a praxe mohou vstoupit do
hyperprostoru, imaginárního králov
ství, kde je vše Jedno. Domnívám se,
že právě tohle rozlišení je pro naši bu
doucnost tím nejdůležitějším předpo
kladem, jinak spadneme do pasti virtu
álního materialismu tím, že uvěříme, že
jen počítačový kyberprostor je prosto
rem reálným."

„počítačštiny". Všimli jste si, jaký je rozdíl
mezi dopisem a e-mailem? Vždy, když e-mailuje moje žena, znervózňuje mne to: ona se
totiž napojí na síť, ale pak píše dopis (se vše
mi osloveními, odbočkami, domlouvá si
schůzky velmi nekonkrétně atd.), ne zprá
vu. Nepochopila totiž, a tak ztrácí tu největ
ší výhodu elektronické pošty — rychlost.
Dopis přitom klidně může napsat a připojit
ke zprávě e-mailu. Připomíná mi to případ
z 80. let a jedné moravské vesnice, kdy si je
den bodrý občan, aby zhodnotil své úspory,
koupil nové embéčko, ale protože ho vlastně
nepotřeboval, tak v něm jezdil dvacet metrů
dvorkem v noci na záchod.

Ram Dass sám na síti není, i když
tam má svou stránku, ale hovoří o ky
berprostoru a výhodách elektronických
sítí nadšeně. „Znám ženu, které je přes
70 let a která si neměla s kým popoví
dat o svých růžích, Dnes je v zahrad
nické internetové komunitě legendární
osobou — každý si s ní chce vyměnit
zkušenosti. Ona ale přesto samozřejmě
miluje svou zahrádku víc, než připojení
na internetu."
Známá spisovatelka a psycholožka
Jean Houstonová říká: „Žijeme dobu, ve
které se lidská psychika manifestuje
nejrůznějšími formami: je to doba cha
otické fragmentace, ale také simultanei
ty a mnohavrstvých asociací." Housto
nová běžně surfuje a také například
hraje on-line hru Dungeons and Dra
gons s partou mládenců, kteří si myslí,
že Jean je patnáctiletý kluk s obhroublým slovníkem. Podle Houstonové dnes
lidská psychika prožívá největší rozvoj
za posledních patnáct tisíc let. Napří
klad možnost prožívat různé identity
může rezonovat a propojovat lidi
s mýty a vytvářet tak možnost vzniku
jakéhosi pole globální mysli. „Během
několika let bude vše; co kdy člověk
dělal nebo myslel, k okamžité dispozici.
Kyberprostor samozřejmě nenahradí
přímý kontakt a já sama dávám před
nost bohatým možnostem přímé komu
nikace. Ale elektronická komunikace
prodlužuje tělo, mysl a ducha do no
vých oblastí. Jsem těmi možnostmi fas
cinována, internet je možná náznakem
cesty k novému druhu mozku s novým
druhem těla, novým jazykem a myšlen
kovými strukturami."

Joan Halifaxová, zakladatelka buddhistického centra v Santa Fe v Novém Mexiku
nadšeně hovoří o možnosti přímého propo
jení hledajících myslí — člověk se může
okamžitě spojit s politickým radikálem
v Mexiku, tibetským učencem v Indii
a ošetřovatelkou v hospici v Kanadě. Inter
net je podle ní jakýsi nebiologický, sebeorganizující organismus, který neustále roste
a nikdo neví, kde jsou jeho hranice.
Timothy Leary patří k legendám a prosla
vil se mj. výrokem: „Počítač je pro 90. léta
totéž, co bylo LSD pro 60. léta." Člověk se
podle něho kolektivně učí obývat nový du
chovní stav kvantově elektronického vesmí
ru informací. „Nikdy předtím neměl člověk
takové možnosti. Možná, že hlavním smys
lem člověka v příštím tisíciletí bude naučit
se vyjádřit, komunikovat a sdílet zázraky
mozku pomocí elektronických zařízení. Kybérie už je tady. Jsme obojživelníky budouc
nosti. Dejme se do práce."

Práce s počítačem, elektronická poš
ta i surfování na vlnách kyberprostoru
pomalu mění i styl jazyka a myšlení uži
vatelů. Nemám na mysli jen používání

„Skutečnost" virtuální reality už přivádí
řadu lidí v údiv. Bude tedy brzy možné vy
tvořit virtuální vizualizace, které povedou
k osvícení? Například třírozměrnou manda-

Když v jakémkoliv vyhledávacím progra
mu vyťukáte heslo „consciousness", vědomí,
budete zaplaveni adresami stran a institucí.
Většinou narazíte na soukromé adresy „cyber psychic" čarodějnic a šamanů, nabízejí
cích moderní verzi hádání z ruky nebo věš
tění z karet, ale jakmile se naučíte číst „mezi
řádky", začnete využívat možností volného
surfování. Kdykoli něco potřebuji vyhledat,
nehledám přímo, ale začnu na jakékoli
z hlavních adres. Teprve když si otevírám
různé další stránky, soustřeďuji se na adre
sy, které nabízejí také favouríte bookmarks,
tedy seznamy oblíbených adres autorů na
vštívených stran. A v těchto seznamech pak
vždy naleznu, co jsem vlastně přímo ani ne
hledal. Proč objevovat již objevené?

berprostoru
lú', do které člověk vejde a než dorazí do
středu, všechna cvičení a zpětnovazebně
programy v jeho mozku navodí optimální
duchovně mystický stav. Ken Wilber si do
káže představit „virtuální místnosti plné mi
niaturních EEG a přístrojů na stimulaci moz
ku a deprivaci smyslů, se softwarem napro
gramovaným tak, aby člověk mohl dosáh
nout krátké průniky, ale i delší pobyty
v neduálním prostoru vědomí." Wilber ale
varuje, že tyto možnosti budou mít na spo
lečnost takový vliv, jaký měla psychedelika
v 60. letech. Tedy, že dovolí „nahlédnout
a pak člověka zase vrátí do denního normá
lu." Člověk se bude muset svým duchovním
růstem, zabývat systematicky a delší dobu
a naučit se změněné stavy vědomí trvale
obývat. Rychlokvaška je rychlokvaška,
i když kdo jednou zjistí, že svět není to, co
býval, už je jen na něm, co s tím objevem
udělá.
„Fakt, že Síť je technologií s globálním do
sahem, ještě nezaručuje, že ti, kdo ji použí
vají, jsou i svým vědomím globální," říká
Wilber. „Ve skutečnosti jsou mnozí uživatelé
sítě stejně egocentričtí, konvenční jako ti
ostatní. Síť je sama o sobě neutrální," tvrdí.
„Je to jen technologie. Důležitá je ale úroveň
a stav vědomí, které do Sítě vkládáme my.
Síť může být vyjádřením lidskosti a globální
komunity, ale jen pokud bude přednostně
zaručen psychologický růst." Jinak získáme
prostor zabydlený digitálními dravci, „izolo
vanými egocentrickými agresory, kteří tráví
svůj čas tím, že ničí všechno, co najdou."
Kyberprostorový filosof Howard Rheingold, autor knihy Virtuální komunita, nabízí
tuto obhajobu simulované kultury: „Děláme
to, co dělají lidé, když se sejdou, jen to dělá
me slovy na obrazovce monitoru a těla ne
cháváme za sebou." Kromě toho, že chybí
tón hlasu, gesto řečníka, vše zůstává.
Charles Tart věří, že skutečného rozšíření
se virtuální realitě dostane, až nebude potře
ba hardware a přívod elektřiny. Pak snadno
zjistíme, že už stejně žijeme ve své virtuální
realitě. „To, co prožíváme a vnímáme jako
sebe sama, ať už fyzicky nebo mentálně,
nebo to, co vnímáme jako reálnější vnější
svět, není to, co teď a tady skutečně je," říká
Tart. „Místo toho mozek automaticky vytvá
ří polocenzurované konstrukce. Domnívá
me se, že vnímáme realitu, ale to, co vnímá
me, je stejně virtuální, včetně časté možnos
ti, že to, co je důležité, časťo vnímáme zkres
leně a iluze si pleteme se skutečností."
Kyberprostor tedy může mnohé naučit, že
to, co bereme za dané a skutečné, je podob
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né jako počítačová simulace reality.
Tuto základní pravdu předávaly všech
ny velké mystické tradice a my ji mož
ná známe z Platónova příkladu jeskyně,
jejíž obyvatelé považovali odlesky ob
razů na stěně za skutečnost.
Na síti si můžete přečíst nejskrytější
esoterické pravdy a nauky stejně jako
pamflety fašistů. Nezapomeneme se
včas vrátit z virtuálního světa do světa
těl — do světa, kde je komunita vytvá
řena skutečnými lidmi? Marshall McLuhan, autor proslulého výroku „médium
je poselství", tvrdí, že každý nástroj za
krývá ideologickou předpojatost, skry
tou preferenci hodnotit jednu věc výše
než jinou, tvarovat svět jako jednu věc
místo jako souhrn mnoha věcí, dát

BARAKA

přednost jednomu smyslu před dru
hým nebo jedné dovednosti před ji
nou.
Ani počítače, jsouce prodlouženým
myšlením lidí, nejsou jiné. Ať už je to
dobře nebo ne, tyhle stroje, které nás
přivádějí do kybeprostoru, pilně mění
naše zájmy, charakter našich symbolů,
naše sociální vztahy. Navíc nám posky
tují ojedinělou příležitost znovu se za
myslet nad tím, co terje lidská identita,
znovu prozkoumat, co je reálné a co
virtuální a jaké možnosti nám to nabí
zí, jak nás to může obohatit — a co je
nejdůležitější, jak lépe cvičit toleranci
a soucit.
Článek Keitha Thompsona z časopisu Intuition
přeložil a doplnil V. M.
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Dutá, nijak nezakončená rovná trubka bez oddělitelného náústku, používaná
původními obyvateli severní Austrálie. Je o ni výjimečný zájem především
pro unikátní techniku hry. Ačkoliv dnes je tento nástroj znám pod svým
anglickým názvem, pravděpodobně onomatopoickým přepisem jeho zvu
ku, v zemi svého původu je znám asi pod čtyřiceti různými jmény. Je to
v zásadě kmen eukalyptového stromu, jehož střed byl vyhlodám termity.
Užší konec, do kterého se fouká, je opatřen jakýmsi zužujícím nástavcem
z včelího vosku nebo eukalyptové gumy. Didžeridu se původně vyrábělo
i z bambusu, který byl uvnitř upravován rozžhavenou tyčí. Od roku 1970 se však
používají i jiné materiály (kovové i plastové trubky odpovídajícího prů
měru). Nástroj je často zdoben okrovou barvou s bílým vzorem, využí
vajícím totemických symbolů. Nejoblíbenější délka je asi 1—1,5 met
ru, s průměrem na užším konci asi 3—5 cm, na širším spodním kon
ci asi 5—7 cm. Jsou známy i výjimečně dlouhé didžeridu (2 i více
metrů), které se používaly při rituálech džungguwan, při kterých
reprezentovaly posvátného Duhového Hada.
Na nástroj hrají muži a doprovázejí se rytmickým ťukáním dře
věných hůlek. Používá se většinou při slavnostech (pohřbech, po
hřebních rituálech, klanových shromážděních, iniciačních obřa
dech), ale někdy doprovází i dětské písničky.
Nejrozšířenější styl hry na didžeridu je používán v severní ob
lasti Arnhémské země. Nástroj vydává základní tón, vyluzovaný
velmi uvolněnými rty, většinou mezi Dis a G, podle délky. Při hře
se využívá tzv. cirkulárního dechu, při kterém se hráč rytmicky
prudce -nadechne nosem, zatímco rozeznívá nástroj vzduchem
z úst. Tato technika vyžaduje velmi pečlivou kontrolu rtů, tváří
a dechu. Přestože na nástroj lze hrát poměrně přesné tóny, větši
nou hráči využívají možnosti výšku i rytmus měnit a dodat tak
hře rytmické zvláštnosti. Pomocí pohybu jazyka a stahování líc
ních svalů pak hráč mění i výšku alikvótních tónů, takže zvuk
má jak intenzívní podobu spodních hladkých tónů varhan,
tak bzučivou bohatost horních částí. Rychlé pohyby jazyka
nebo prudké stažení bránice pak mohou vytvořit mnoho
variací jak rytmů, tak barev a vibrátových efektů. Základ
ní tón může být přerušován, atakován, uvolňován
a obohacován dalšími dvěma či třemi vrstvami ali
kvótních tónů.
Hráči používají tří hlavních druhů hry základ
ního tónu: jednak způsobu, který využívá
kontrastu mezi hlubokým základem a alikvóty, většinou desáté, někdy i páté či deváté ok
távy, jednak toho, že do nástroje napodobu
jí hlasy ptáků a zvířat (holuba, drolgy, psa din
ga). Někdy využívají i falzeta, glissanda. Na
severovýchodu Arnhémské země hráči k zá
kladní technice nepřetržitého zvuku přidávají
rytmické struktury vytvářené z alikvótních tónů,
něco jako jazykem vyluzované staccato, nebo
bubnový efekt.
Hráči sedí nebo stojí, někdy se při hře
k tanci pohybují okolo zpěváka nebo taneč
níků. Při sedu si hráč nástroj opírá o prs
ty natažené nohy, nebo nástrojem po
malu pohybuje těsně nad zemí. Na
severovýchodě
hráči někdy
sedí na velké
mušli nebo bare
lu, aby nástroj více
rezonoval.
Na didžeridu se učí hrát všichni chlap
ci kmene, ale virtuózní hráč je velmi oceňován.
Hodnotí se přesný a výrazný zvuk, velká kontrola dechu,
dokonalý nátisk rtů a vynikající hudební paměť.
Didžeridu je schopno velmi širokého hudebního výrazu: od pomalých
impresivních nálad, často velmi intenzivních, až po velmi nakažlivou vese
lost. Přes konzervativní podstatu většiny hudby pro didžeridu je v ní pro
stor pro individuální improvizaci a tvorbu nových stylů a technik. Jak výro
ba, tak repertoár pro didžeridu neustále roste.
Není jasné, kdy se didžeridu začalo používat. Při srovnání podobných ná
strojů s ostatními starými kulturami je ale zřejmé, že technika hry a některé
aspekty se hrou související jsou na celém světě naprosto unikátní. Ačkoliv Aboridžinci postrádali technologii a neznali např. náústek, plátky, dírky v píšťale atd.,
virtuozitou, hudební představivostí a fyzickým zvládnutím techniky hry na di
džeridu dosáhli skutečného mistrovství.
Trevor A. Jones

Na počátku stvořil velký duch Biame muže a ženu a ti pak svý
mi písněmi postupně stvořili nejprve

duše zvířat a ptáků,

a zvukem didžeridu i jejich skutečné podoby.
Na počátku časů byly dvě dívky chyceny obrem, který šije

Některé tyto veřejné ceremonie byly kdysi pořádány jako pohřební
slavnosti, ale také zahrnovaly výměnu zboží mezi hráči a účastníky
ceremonií, a těmi, komu byla ceremonie určena. Dnes je mezi různý
mi jazykovými skupinami Maningridy kladen hlavní důraz na výměnu

chtěl vzít za ženy. Dívkám se ale podařilo utéci a snažily se do

spotřebního zboží a ustavení přátelských vztahů mezi různými skupi

stat ke svým lidem. Když to zjistil, obr se rozzlobil a ch těl si vzít

nami. Někdy se jako doprovod k těmto ceremoniím organizují i iniciační

zpět to, co považoval za svůj majetek. Starší kmene uchystali

obřady.

na obra past. Na cestě vedoucí k sídlu kmene vykopali velkou

Každá jazyková skupina v Maningridě má svou vlastní diplomatic

jámu. Obr, zaslepený vztekem, do jámy spadl a byl okamžitě

kou nebo vítací ceremonii. Ve střední a severovýchodní Arnhémské

zabit spoustou oštěpů. Jak se ale v obraně před oštěpy a ve

zemi jsou klanově odlišné jazykové skupiny, jejichž ceremonie se jme

smrtelné křeč stočil, začal troubit na svůj penis a vydal velmi

nují Marradžiri. Mezi kmeny Burarra a Džinang se někdy tato ceremo

hluboký, vše pronikající zvuk. Lidé se pak dlouhou dobu sna

nie jmenuje Rom. Zahrnují představení dlouhých ceremoniálních kůlů

žili ten zvuk napodobit ale nedařilo se jim to. Až jednou našli

hostující skupině. Kůly jsou obvykle 2,5 až 3,5 metru dlouhé, zdobené

delší kmen, jehož střed vyžrali termiti, a když do tyče foukli,

třásněmi, peřím a pomalované klanovými znaky. Variace této ceremo

vydala kýžený zvuk.

nie, známá jako Marayarr, je předváděna lidmi kmene Ganalbingu,

Tři muži tábořili a snažili se v chladu noci udržovat oheň,
aby se zahřáli. Jeden muž se otočil a poslepu sáhl pro nějakou

přičemž ozdobený kůl představuje stěžeň plachetnice. Tato prezenta
ce byla inspirována každoroční návštěvou Macassanských rybářů.

další větev, aby přiložil na dohasínající oheň, ale zjistil, že vě

Tradiční vlastníci půdy na území Maningridy jsou lidé kmene Kunř

tev je plná tennitů. Nechtěl termity zabít a tak je pečlivě všech

bíddži. Spolu s příslušníky příbuzných jazykových skupin Kunbarlang

ny smetl. Pak si ale všiml, že spousta tennitů utekla dovnitř.

a Nakkara předvádějí diplomatickou ceremonií známou jako míddžarn,

Nenapadlo ho nic jiného, než že se snažil termity zevnitř vy

která zahrnuje totemy, vážící se ke zdrojům a plodům moře, jako jsou

fouknout. Zadul a první didžeridu bylo na světě.

různé druhy ryb, želv a mořských ptáků. Jazykové skupiny na západě
a jihu Maningridy (včetně východních Kunwindžku, Rembarrnga,

DIDŽERIDU A ABORIDŽINCI

Dangbon a Kune) předvádějí diplomatickou ceremonii známou jako
Mamurrng. Tato ceremonie také kombinuje prvky iniciačních rituálů

Didžeridu, nástroj australských aboridžinců, je díky vlně zájmu o tzv.
world music stále známějším hudebním nástrojem s širokou populari
tou. Kromě zájmu o to, jak se didžeridu používá v tradičních aboridžínských písních je třeba se zmínit i pozornosti, které se didžeridu těší
i v jiném kontextu. Jak si všimli Hayward a Neuenfelt, didžeridu vyko
nalo cestu „Od Arnhémské země po internet a zpátky". Tento esej si
všímá právě oné „cesty zpátky", současného použití didžeridu v hudbě
aboridžinců v oblasti komunity Maníngridy střední a severní části Arn
hémské země. Toto použití kontrastuje s dvěma dalšími kontexty —
netradičním užíváním didžeridu v západním světě a využitím zvuku
didžeridu v popu a new age hudbě. Jak lidé z Maníngridy na globalizaci svého nástroje reagují? Dnes mají dokonce i svou internetovou
stránku (http://www.peg.apc.org/~bawinanga/vvelcome.html).
Některé nedávné studie zkoumaly roli, kterou hraje didžeridu jako
nástroj nové vlny globální popularity. Další výzkum použití didžeridu
v jejich originálních geografických a tradičních kontextech by nemusel
být považován za pouhý předmět antropologické a etnomuzikologické
fascinace. Tradiční aboridžinská hudba v Arnhémské zemi stále hraje
důležitou součást každodenního kulturního vyjadřování, a stále se, jako
forma populární hudby, vyvíjí. I aboridžinské vizuální umění je nyní brá
no jako důležitá část multikulturní současné umělecké scény v Austrá
lii, na rozdíl od předchozího, pouze etnografického přístupu. Takový
přístup vůči aboridžinské hudbě stále ještě očekáváme.

DIDŽERIDU PŘI VEŘEJNÝCH CEREMONIÍCH
Maningrída, aboridžinská komunita, žijící na pobřeží střední a severní
Arnhémské země, je mnohajazyčnou komunitou, která používá asi
osm místních jazyků. Všechny jazykové skupiny mají své vlastní hu
dební žánry a série písní, ve kterých se jako doprovodný nástroj pou
žívá didžeridu. Kromě několika druhů písní, respektive jejich formy
předehry, než začnou rytmické údery hůlek a zpěv, se didžeridu ni
kdy nepoužívá jako sólový nástroj. A navíc v Maningridě se didžeridu
nepoužívá v rámci tajných a posvátných ceremonií, které jsou do
dnes praktikovány ve středním území Arnhémské země. Na území
Maníngridy se didžeridu používá jako doprovodný nástroj určitých
druhů písní, které jsou předváděny v rámci dvou hlavních typů veřej
ných ceremonií —jakýchsi diplomatických nebo výměnných slavnos
tí, a potom jako hudby používané pří pohřbech a některých pohřeb
ních rituálech.

a pohřebních témat. Hosté jsou obdarováni malými posvátnými před
měty totemického významu, dekorováni třásněmi, peřím, včelím vos
kem a pomalováváni výraznými vzory.
Klan Rembarrnga sídlí na hraniční části, která odděluje západní
Arnhémskou zemi od východní kulturní oblasti Yolngu. Jejich verze di
plomatických ceremonií, právě proto, že jsou obeznámeni jak se zá
padní, tak s východní kulturní tradicí, jsou plny nejrůznějších hudebních
písňových a tanečních stylů. Jednou z nejznámějších ceremonií je kla
nový systém písní, známý jako Murlarra, což znamená Jitřenka.
Kromě diplomatických ceremonií didžeridu také doprovází cykly pís
ní, které se také zpívají a hrají při pohřebních rituálech. Západní a jižní
jazykové skupiny používají pouze starší a tajnější, posvátnější styl pís
ní, který sestává z pouhého zpěvu doprovázeného ťukáním dvou po
svátných bumerangů. Stejné písně používané v rozličných tradičních

kontextech, diplomatických a pohřebních, jsou dnes v Maningridě po
užívány i pro různé netradiční funkce v komunitě, např. otevření nové

STYLISTICKÉ VARIACE V OBLASTI SEVERNÍ
A STŘEDNÍ ARNHÉMSKÉ ZEMĚ

budovy a služby, maturitní slavnosti a v rámci tanečních festivalů
ajiných kulturních událostí mimo Maningridu, jako jsou zvláštní výsta

V závislostí na přefuky naplněném zvuku se dá styl hry na didžeridu

vy v muzeích nebo uměleckých galeriích.

v oblasti Maningridy rozdělit do tří kategorií. Za prvé ti, kteří nepouží
vají přefuků, za druhé ti, kteří používají přefuků a za třetí zpěváci urči

TECHNIKA HRY NA DIDŽERIDU

tých písňových druhů, kteří přefuky produkované didžeridu někdy po

Při všech těchto příležitostech didžeridu doprovází specifické cykly pís

rými dialekty Kunwindžku, přefuky ve své hře na didžeridu nepoužíva

užívají a někdy ne. Západní jazykové skupiny, např. lidé hovořící někte
ní, které musí hráč na didžeridu velmi dobře znát. Každá píseň vyža

jí. Tento „západní" styl hry na didžeridu popsala Moyleová jako nepře

duje zvláštní dechový vzor, který vytváří přesný rytmus. Tyto dechové

tržitý základní tón (drone). Je ozdoben buď vysokými zvuky, nebo za

a rytmické vzorce dělají z hry na didžeridu více než pouhý doprovod

barvený vokalizovanými zvuky (Jones).

ný zvuk. Rytmický efekt je vytvořen jak kombinací dechových

Vysoké zvuky se nevyskytují velmi často a jsou výsledkem začáteční

a instrumentálních prvků, tak přefuků, které utvářejí strukturu jaké

ho vyššího tlaku každého nového dechu v rámci dechového vzoru. Vo-

hosi hudebního partu didžeridu v rámci celé události. Tyto části a ak

kalizované zvuky se vyskytují často jako součást hry na didžeridu, nebo

ceptované variace se musí hráč na didžeridu naučit tak, aby byl scho

součást předehry, hrané na didžeridu a hůlky, ještě než začne zpěv.

pen zpěváka přesně doprovázet. Anderson ve své studii o různorodosti

Hráči západního stylu používají nástroje, které jsou kratší, než ty,

zpěvu písní v oblasti Mulrarra uvádí údaje, které ukazují, jak různé hu

používané jejich východními sousedy. Některé západní didžeridu mo

dební styly, včetně rytmických vzorů hry na didžeridu a přes omeze

hou mít i něco pod metr a zřídka kdy jsou delší než jeden a půl metru.

nou variabilitu dokáží doprovázet velký počet událostí stejného typu...

Viděl jsem některé hráče, jak přerušili hru a usekli malý kousek konce

Existuje hodně technických prvků, které dodávají zvukům didžeri

didžeridu, aby tak změnili barvu a zvuk svého nástroje. Mohl to být

du variabilitu (byly popsány např. Moyleovou a Jonesem), a dvě hlav

pokus vyladit nástroj vzhledem ke zpěvákovi, ale je to také vylepšení,

ní metody hry na didžeridu. Bzučivým chvěním hráčových rtů, které

které udělá zvuk bližší tomu, jak si hráč přeje. Viděl jsem ale také opač

tak produkují základní tón a možné alikvóty, a nebo použití nástroje

ně hráče východního stylu, kteří si ke vzdálenějšímu konci didžeridu

k zesílení slov a jiných zvuků, vydávaných hráčem. Jones rozeznává tři

přidělali kus, aby nástroj prodloužili. Důraz na rozdíly hudebního stylu

typy hlasových zvuků, vydávaných hráčem skrze nástroj: nosní huče

veřejné ceremonie jazyků a skupinových tradic, když je třeba odlišit

ní, hrtanové kvákání a zurčení a imitace zvuků ptáků a zvířat. Zvuk,

příslušnosti k určité sociální skupině, je velmi důležitý.

vydávaný didžeridu je nepřetržitý, protože hráč používá tzv. církulární

Východní skupiny v oblasti Maningridy užívají didžeridu k produkcí

dech. V některých oblastech se při tradičním použití didžeridu základ

alikvótních tónů. Skupiny hovořící jazyky jako je Burarra, Djínang, Wur-

ní tón nástroje nevztahuje k jakékoli tónícké relaci zpěváka.

laki, Ganalbingu a Yan-nhangu označuji jako východní právě pro úče

Stojí za komentář, že technika, popisovaná jako církulární dech by

ly této klasifikace. Didžeridu používané ve východním stylu jsou delší

mohla snad být lépe popsána jako nepřetržitý výdech. Hráč používá

a více cylindrické než didžeridu západních skupin a jsou dlouhé obvyk

zásobu vzduchu, který drží v ústní dutině, a který doslova „vyprskne",

le 1,5—2 metry. Velmi důležitým strukturním prvkem v hudbě provo

zatímco se simultánně nadechne nosem. Nejdůležitější technický pr

zované na didžeridu ve východním stylu jsou přefukované tóny. Dále

vek, co se týče klasifikace stylů hry na didžeridu v Maningridě, je pří

na východ a severovýchod Arnhémské země ve zvuku didžeridu přefu

tomnost nebo absence přefouklých tónů, jak je popsána Fletcherem

ků přibývá a často jsou mnohem kratší, aby výsledný zvuk obohatily

v jeho práci o akustice didžeridu. Moyleová to popisuje jako jeden

jak strukturně, tak dekorativně. Přefukované tóny na nástrojích s vyso

z několika intervalů, oscilujících mezi sedmou a jedenáctou nad zá

kým základním zvukem pracují s velkým odporem vzduchu a dosažení

kladní notou, i když někdy je slyšet i desátou.

jemných přechodů mezi alikvóty a základním tónem je velmi obtížné.

JAZYK A TERMINOLOGIE
Moyleová zjistila, že klasifikace doprovodného didžeridu podle toho,
jestli hráči využívají nebo nevyužívají alikvótů, se shoduje s lingvístickými
rozdíly dvou hlavních vývojových podskupin. Přibližně jedna osmina severoaustralského kontinentu je domovem asi dvaceti jazykových sku
pin. Zbytku se říká Pama-Nyungan. Existují teorie, že všechny tyto jazy
ky pocházejí z nějakého proto-jazyka. Je hádankou, proč v rámci této
jazykové skupiny jako izolovaný ostrůvek existuje skupina jazyků Yolngu. V každém případě ale právě mezí těmito lidmi existuje nejkomplexnější využití přefukovaných tónů.
Pokusil jsem se roztřídit styl hry podle použitých technických prvků.
Mnohé styly západní Arnhémské země jsou uváděny společně jako
kun-borrk, což v jazycích Kunwindžku a Mayali znamená tanec. Slo
veso tancovat je borrkle. Východní písňové a taneční styly se nazývají
bunggurl. V oblasti kmene Burarra se hraní alikvótů říká dup nega.
Také pro samotný nástroj existuje větší počet názvů: mako, lidding, džalubbu, ngorla, morlo, wuyimbarl, ngalidžbindža, ngunebobandža, mudburudža, morle. Rocková skupina Yothu Yindí ze se
verovýchodu Arnhémské země hru na didžeridu hodně zpopularizo
vala pod názvem, který se užívá v mnohých jazycích té oblasti — yirdaki (nebo yidakí). V kreolštině se didžeridu říká bambu, podle mate
riálu, ze které bývalo zhotoveno. Dnes se v oblasti Maningridy didžeri
du z bambusu již téměř nevyrábějí. Jednak je málo přímo bambusu,
jednak je obtížné dokonale vyhladit vnitřek nástroje.

DIDŽERIDU NA SKALNÍCH MALBÁCH

to nástroje, které se v tradičních oblastech výskytu didžeridu před tím

Některé New Age prameny uvádějí, že didžeridu je jedním z nejstarších

tickou duchovností. Ženy v oblasti Maningridy na didžeridu nehrají, ne

nevyskytovaly. Zdůrazňují posvátnost a oplétají didžeridu novou mys
hudebních nástrojů lidstva vůbec. Objevují se pokusy prokázat (např. uh

proto, že by jím v tom bránilo nějaké tabu, ale protože hra na didžeri

líkovými metodami měření), že některá vyobrazení didžeridu jsou až

du není považována za obvyklou ženskou aktivitu. Někteří aboridžinci

30 000, někteří uvádějí až 60 000 let stará. Jiní ale na základě srovná

z jižních částí Austrálie nedávno vyvinuli tabu proti ženskému hraní na

ní skalních maleb tvrdí, že didžeridu není známo více jak 1 500 let.

didžeridu z více duchovních příčin. Tento vývoj byl některými odborní

Aboridžinci, žijící ve skalnatých oblastech, kde se nacházejí skalní

ky vysvětlován jako důsledek široké destrukce aboridžinské kultury v jižní

malby, říkají, že lidé se naučili hrát na didžeridu od duchů, kteří žili

Austrálii, a snaha aboridžinců zdůrazňovat duchovní aspekty jejich hudby

v tamních jeskyních. Tito duchové jsou známi jako mimíh, prý byli tak

jako pokus o ochranu zbytků kmenových znalostí.

štíhlí, že se dostaly do jakkoliv úzké štěrbiny, a vysocí, s křehkými krky,

Na severu od středu Arnhémské země se didžeridu nepoužívá jako

které se snadno zlomily i ve vánku. Mimih prý jejích předky naučili kro

hudební nástroj v posvátných nebo tajných rituálech. V roce 1989 jsem

mě hry na didžeridu také lovu, přípravě jídla, zpěvům i tanci. Mnohé

pozoroval iniciační rituály u východních Kunwindžku. Některé trvaly

tamní kmeny říkají druhu svých tanců a písní právě mimih.

i několik týdnů. Jeden ze starších příbuzných, který v rámci rituálu před
váděl strážce obřadu, se pokoušel potěšit mladé muže vyprávěním, že

VÝROBA DIDŽERIDU

když budou mít rituál za sebou, vrátí se do lepšího světa, schopni vychut
nat tak dokonalé aktivity, jako je hraní na didžeridu.

Většina didžeridu v Manigridě je vyrobena z některého druhu eukalyptu

aboridžinci z Arnhémské země nesdílejí obvyklý New Age náhled na

(např. Euc. tetradonta, Euc. miniata). Když si výrobce didžeridu vybírá

didžeridu jako rta posvátný a duchovní zvukový objekt. Díky možností

vhodný strom, odsekne část kůry a poklepem zjišťuje stupeň dutosti.

internetu v Maningridském kulturním centru měli poprvé příležitost

Některé i velmi mladé eukalyptové stromy mají střed vyžraný termity.

setkat se s tím, co sami považují za velmi bizarní názory na didžeridu

Vybraný stromek se porazí, kůra se odstraní a střed se delším prutem

a jeho nový globální kontext. Typický příklad se objevil v březnu 1997

vyčistí od termitů. Pak se polotovar odnese a dále se na něm pracuje.

na adresewvwv.inlakesh.com:

Odstraňují se všechny nerovnosti, konce jsou zarovnány, a jeden konec

„Didžeridu je nejstarší známý hudební nástroj na světě. Hraje se na

je upraven pomocí včelího vosku. Entomologové této substanci říkají ce-

něj už více jak 40 000 let v rámci nejstarší lidské kultury — aboridžinců

rumen. George Chaloupka ji popisuje takto:.. .hnědá směs včelího vosku

z Austrálie. Je to dar Země, výrobek termitů, kteří si budují sítě svých

a propolisu, kterou domorodci sbírají pro stavební účely.

cest skrz střed větve nebo kmene eukalyptového stromu. Na didžeri

Včelí vosk se kromě mnoha jiných účelů také používá na zalepení pří

du se hraje v rámci rituálů, aby se vyvolalo spojení s předky a iniciovaly

padných dírek v didžeridu. Na konci nástroje se pak někdy, aby se

zákony času Snění, a aby se obnovila komunikace s přírodou. Základ

zmenšil otvor, na který se hraje, z vosku vytvaruje jakýsi nástavec. U Kun

ní tón a alikvóty didžeridu produkují vícevrstvý zvuk, plný harmonických

windžku se nazývá man-yaw, což doslova znamená dítě.

tónů, zjevující základní pravdu vesmíru."

V oblasti Maningridy se didžeridu natírají nejprve přírodním okrem

Když se aboridžinci v kulturním centru v Maningridě poprvé s tímto

s příměsí lepidla, a pak se nástroje, určené k prodeji turistům, bohatě

názorem setkali, považovali ho za absolutní nesmysl. Někteří se divili,

zdobí dalšími bílými a barevnými motivy buď prsty, nebo pomocí listů

proč je najednou o jejich hudební nástroj takový zájem. Většina z nich

stromů.

západní styl hry na didžeridu považovala za zajímavý. Někteří se podi
vovali absenci zpěvu ve hře na didžeridu v New A g e hudbě. Všeobec

VÝUKA HRY V MANINGRIDĚ

ně řečeno, současná populární a New A g e hudba, která zahrnuje hru
na didžeridu, je mladými lidmi z Maningridy, bez ohledu na to, jestli

Aboridžinské děti se většinu svých dovedností učí postupně, přirozeně,

hráč je nebo neníaboridžínec, většinou kladně přijímána.

tím, že v průběhu slavností pozorují a později napodobují své rodiče

Jediné negativní připomínky k obsahu internetových stránek týka

a starší příbuzné. Mnozí známí hráči na didžeridu začali při slavnostech

jících se didžeridu byly adresovány některým detailům v antropo-

hrát právě už jako dospívající. Pomocí jakési rytmické vokalizace si dokáží

logických odkazech z počátku století, týkajících se dodnes udržovaných

zapamatovat rytmické vzory jednotlivých písní. Název didžeridu je ang

tajných rituálů Arnhémské země. Tajné použití je sice řídké, ale abo

lický onomatopoický ekvivalent zvuku nástroje. Etnomuzikoložka Alice

ridžinci byli velmi zklamáni, když viděli, jak se zakázané informace ne

Moyleová popisuje zvuky didžeridu jako „rytmické slabičné vzory pou

kontrolovatelně šířily na internetu. Spíše než na tajných detailech vzta

žívané jako forma komunikace mezi zpěvákem a hráčem na didžeridu.

hujících se k didžeridu je jejich zklamání založeno na podstatě rituálů.

Hráč se učí konkrétní styly doprovodu nejprve poslechem zpěváka, který

Přitom právě velmi vzácné a zřídka se vyskytující použití didžeridu jako

vydává příslušné zvuky, nebo jeho instrukcemi."

tajného nástroje a několik odkazů ve starší antropologické literatuře

Někdy zpěvák nebo tanečník hráče různými vokalizovanými pokřiky
vybízí ke změně rytmu nebo stylu. Vypravěči kmene Kunwindžku někdy
tyto vokalizované rytmické struktury používají k ilustraci příběhu. Pod
le jednoho příběhu v jazyce Kune zlý skalní duch zpívá toto:
„Ddžwayininíwirrinj namekke mimih birri-wayini birri-dirriwirrinj. Bir-

jsou tak nadšeně citovány příslušníky hnutí New Age jako důkaz legítimízace jejich nových přístupů.
Transformace didžeridu na jeho cestě z Arnhémské země ke globál
nímu symbolu se neobešla bez nedorozumění, co se týče některých tra
dičních vnímání role nástroje jako doprovodu písní. Některé nahráva

ri-ni start birri-yimeng birri-wayini. (Zabiják mimih neustále zpíval. Zně

cí společnosti si uvědomily, že New Age redefinice aboridžinské kultury

lo to asi takto): Mandžhkilkilyo mandžhddžilimarda mandžhdodžordob-

je komerčně výhodná a začaly nahrávat aboridžinské hudebníky. Ně-

bo dirridírridibbo dirridirndibbo"

kteříambíciózní ne-aboridžinci začali tvrdit, že jsou žáci „Mistrů Arnhém
ské země". Didžeridu tak pro různé skupiny v celém světě dnes zna

MANINGRIDSKÁ REAKCE
NA GLOBALIZACI DIDŽERIDU

mená různé věci. V Maningridě didžeridu zůstává jako doprovodný
nástroj užívaný při veřejných slavnostech. Styl hry stále umožňuje oka
mžitě rozeznat, z které jazykové oblasti hráč pochází. V záplavě nových

V mnohých částech aboridžinské Austrálie didžeridu není tradičním hu

ne-aboridžinských stylů hry na didžeridu tak styl hráčů z Arnhémské

debním nástrojem. Nicméně didžeridu bylo mnohými městskými abo-

země získává

ridžinskými hudebníky adoptováno jako symbol národní všeaboridžin-

a historického původu didžeridu.

nový smysl jakési ochranné značky kulturního

ské identity. Zároveň s adopcí didžeridu aboridžinci v mnohých jižních

Ze studie „Didžeridu v Maningridě" Murray Gardea

částech Austrálie se začaly objevovat prvky nové víry týkající se toho

(Bawinanga Aboriginat Corporation, bawinanga@peg.apc.org.) vybral a přeložil V. M.

Kev Carmody je aboridžinský hudebník a písničkář, sociální aktivista. Často vystupuje v Aus
trálii i v zámoří. Narodil se na farmě v Queenslandu. Jako mnoho domorodých dětí jeho
generace, odtrhli ho od jeho rodiny a dali do zařízení, které nyní považuje spíš za sirotčinec
než za školu. Sedmnáct let pak pracoval jako dělník a teprve poté vystudoval vysokou ško
lu. Dlouhodobě se aktivně zabývá otázkami společenské spravedlnosti, které se týkají do
morodých komunit. Sám se nazývá „propagandistou" domorodých národů nejen v Austrálii,
což se odráží i v pronikavých textech jeho písní. V současnosti je známou a uznávanou
osobností australské populární hudby (natočil čtyři alba: „Pillars of Society", Larrikin 1990,
„Eulogy (for a Black Person)" 1991, „Bloodlines" 1993 a „Images and lllusions" 1993). Roz
hovor, zveřejněný ve sborníku „The Didjeridu: From Arnhem Land to Internet", vedl Karl
Neuenfeldt, který přednáší na universitě v Queenslandu.
Kev Carmody: Lid mojí matky je lid Lama

vil, propojil jsem to, co mi dědeček vyprávěl, s hra

Lama, z poloostrova Cape York v severním

ním na didž. Asi se to může zdát příliš jednodu

Queenslandu. Můj dědeček se narodil v Breeza

chý a dětinský, ale můj starý prastrýc mě naučil,

Plains, přímo uprostřed procházejí všechny ty

že nabereš vzduch od matky země, dáš si ho do

snění. Pro každý z nich jsou různý písně a ty jsou

plic, vyfoukneš ho dolů tou dutou rourou a udě

všechny propojený. Je prostě úžasný, jak se Mě

láš zvuk. Ale s tou matkou zemí vydechneš i kou

síční Snění prolíná se Sněním Dinga, jako se ko-

sek svýho ducha. Takže v tomhle smyslu s sebou

loběch měsíce setkává s vytím dinga, a probíhá

didžeridu nese jakousi posvátnost. Když děláš ten

přímo skrz Snění Brolgy a pak rovnou ke Snění

zvuk, děláš tím něco opravdu výjimečnýho. A to

Písně Větru a tak dál. Zvuk didžeridu je prostě

se mi vepsalo do duše.

nádhernej spůsob, jak nést a vyjadřovat tuhle hu
dební kulturu.

KN: Jak používáte didžeridu na vystoupení?

Karl Neuenfeldt: Jaké jsou vaše nejrannější

změnu od intenzivních a obrazy nabitých

vzpomínky na didžeridu?

slov vašich písní?

Používáte ho k oživení koncertu, nebo pro

Kev Carmody: Vzpomínám si, jak jsme seděli

Kev Carmody: Didž je oproti slovnímu obsa

u ohně. Večeře byla už připravená. Bylo po jídle,

hu písní určitě změna. Odezva publika je úžas

lidi byli uvolněný. Plameny ohně už pohasly a teď

ná. Hrál jsem na něj třeba pro dva a půl tisíce

máš před sebou ohniště plné žhavých uhlíků,

lidí, sólo, a potom ti nastane takový ticho, když

koukáš se na ty uhlíky a tady v tom ohni vidíš

dohraješ, opravdový duchovní spříznění s vesmí

celou nekonečnost bytí. Máš světlo, které vrhá

rem. Je to tak intenzívní pouť hudbou, na tři, čty

oheň kolem mezi stromy, a nad sebou noční

ři minuty, že lidi v sále a já sám jen tak sedíme

oblohu, úplný surreálný jeviště bytí. Pak uslyšíš

bez hnutí, v úžasu nad tím, co ten nástroj před

tlučení dřívek, uslyšíš brumlání didže a pak uvidíš

stavuje.

prach tance. Něčeho takového se na pódiu pro

Didžeridu je tak složitý. Většina lidí ho slyšívá

stě nikdy nedá dosáhnout. Ale tak si pamatuju

jenom jako perkusivní rockový nástroj, ale když

to duchovní spříznění s tím zvukem a ten magic

do něj foukáš, dějou se vlastně tři věci. To první

ký duchovní pocit, když se sedí u ohně, jak se

je základní tón, tón brumlání. Přes něj pak mů

věci kolem pohybujou, listy, odraz světla, měsíc

žeš hrát jakýkoli rytmus chceš. A to třetí, co se

a hvězdy, a lidi. Je to něco magickýho, prostě je

děje, je, že můžeš nasazovat hlas v libovolných

to taková duchovní zkušenost. Nemusíš chodit

intervalech, a to se západní stupnicí zamete jako

jako zvuk, který vychází z díry dole. Takhle mi to

do katedrály, kde by před tebou vystoupil kněz,

nic. Kombinace těchto tří dělá z didžeridu nesmír

vyprávěl můj starej. A ten rozdíl, když jsme na

aby ti ukázal, co je to duchovnost. Popravdě ře

ně složitej nástroj.

KN: Jak jste se naučil hrát na didžeridu?
Kev Carmody: Na didžeridu mě naučil jeden

hráli zvuk nosu, jak nadechuje vzduch, byl pros
tě úžasnej. Dalo to tý hudbě úplně nový rozměr.

čeno si myslím, že to ani neví.
KN: A co při nahrávání? Jak didžeridu pou

Rád bych to zkusil i na pódiu, ale to by asi bylo

žíváte? Jak se na to díváte z pozice produ

trochu moc. Radši jen mikrofon na podlaze, tak

centa v prostředí nahrávacího studia?

hle to vypadá tak jednoduše, jen tak si tam sed

můj starý prastrýc. A to, co mě naučil, předsta

Kev Carmody: Ve studiu didž něco určitě ztrá

vovalo cyklus písní-tratí. Když je totiž hraješ, vy

cí. Vlastně toho ztrácí strašně moc. Potom, co

nout a začít hrát ten složitej magickej zvuk.

dáváš se na cestu s tou hudbou ve své mysli.

ho nahraješ, se stává omezený. Zřídka kdy na něj

A pokaždé to budeš hrát jinak, to záleží na noci,

na svých deskách hraju já. Vždycky si pozvu jiný

nosti v australské politice, říct něco o tom,

na čase, na tom, kde je měsíc, a co je kolem tebe.

hráče. Na „Bloodlines" hrál John Lacey. Ten se

jak se didžeridu dostalo do politické ikono
grafie a do symboliky panaboridžinalismu?

KN: Mohl byste, vzhledem k vaší angažova

Naučit se samotnou mechaniku hraní netrvá

v technice pohybuje jako ryba ve vodě, ale to, co

dlouho, ale on mě naučil tomu, co za tím ná

musíš do hraní dostat, je ten duchovní prožitek.

Kev Carmody: Rozhodně se to změnilo. Lidi

strojem stojí v pozadí. Didžeridu je zkrátka

Jak říkal můj starej, musíš do něj foukat tak jem

dají na symboly. Je to jako s dopravníma znač-

ohromnej nástroj a nikdy si s ním nesednu, aniž

ně, až z tebe nevychází skoro žádný dech,

kama, nebo s barevnými světly. Didjeridu se urči

bych u toho měl pocit bázlivý úcty.

a přitom pořád vyluzuješ zvuk. Říkal, že pak je to

tě do tyhle oblasti reprezentace posunulo. Je to

opravdu ono. Ta opravdová něha didžeridu.
KN: Bylo didžeridu pořád někde kolem,
když jste byl malý?

S Johnem jsme dali mikrofon dolů k ústí rou
ry, ale pak mě napadlo přidat jeden mikrofon

něco unikátního pro tuhle zemi a určitě se jako
symbol používá. Jak bych to řekl, lidi prostě věci
nějak podvědomě vstřebávaj.

Kev Carmody: Neustále se o něm mluvilo, asi

nahoru k nosu, abysme tam měli i rytmus de

proto, že to byl velký kus života mýho starýho

chu, a vyzkoušet, jaký rytmický variace tím vznik

KN: A co otázka kulturního majetku? Didje

děda. A pak, když můj starý prastrýc o didži mlu

nou. Dech je taky rytmus a je stejně důležitej.

ridu používají neaboridžinci po celém světě

skočilo šest takových chlapíků s různými nástroji.

Kev to ale nazývá „Invasion Day", což znamená

Byly to dutý roury, ale nebyly ze dřeva z naší

den vpádu — pozn. překl.)

země. Foukali do nich, dělali všechny možný zvu
ky a tak, ale prostě to nebylo uzemněný. Byl to

KN: Jak přistupujete ke svým vystoupením,

jenom zvuk. Jako když zapneš cédéčko. Požáda

co se týče způsobu prezentace písní a didže

li mě, abych šel hrát a já jsem si říkal, „tyhle chla

ridu?

píci chtěj pečeť autentičnosti". Tak jsem teda

Kev Carmody: Velmi brzy jsem zjistil, že po

vstal a chvíli s nima hrál. Bylo to skoro chaotické.

kud se ti nepodaří překlenout vzdálenost těch

Jeden ohromný burácivý zvuk šestí didžů, ale chy

několika metrů mezí mikrofonem a první řadou

bělo tomu ukotvení. Bylo slyšet, že se snažili po

v hledišti, vyjde to nastejno, jako bys tam vůbec

slouchat, co dělám, ale stahovali to zpátky. Musí

nebyl, proto mezi písničkama mluvím. Nedoká

to být uzemněný. Aby to dávalo smysl, musí

žu vyprávění příběhů oddělit od zpěvu, od tan

v tom prostě být pojem nějakýho geografickýho

ce, od umění. Jsou dvě možnosti, jak fungovat

místa. Tohle je pro mě příkladem toho, když se

v hudebním průmyslu. Buď můžeš obecenstvo

lidi vzdálí od místa snění, od geografickýho mís

převálcovat svým egem, to znamená plný pódi

ta. Ač jsem kdekoli ve světě, když hraju na didž,

um Marshallů a celej ten mjůzik byznys kolem

furt mám pojem místa. Myslím, že tyhle chlapíci

toho. Nebo můžeš naopak povzbudit publikum,

na didž dělali dobrý zvuky, ale chybělo tomu to

aby se stalo součástí vystoupení, a tak se to sna

duchovní spříznění a uzemnění.

žím dělat. Pak je ta komunikace obousměrná.

KN: Během svého vlastního života jste byl

vat z jinýho pohledu, ale obohatí to tebe i publi

svědkem svým způsobem fantastické cesty

kum, a to si lidi taky odnesou s sebou.

Můžou s tebou nesouhlasit, můžou se na to dí

didžeridu, od původně lokálního nástroje
k nástroji všech australských aboridžinálů,

KN: Jakou roli by didžeridu mohlo hrát ve

až se nakonec stal celosvětovým nástrojem.

školách?

Jak se na to díváte?

Kev Carmody: Když jsem se já dostal do ško

Kev Carmody: V Severní Americe a v Evropě

ly, bylo mi deset let. Rychle jsem se naučil vycítit

na didžeridu obvykle vidím hrát lidi, co usilujou

rozdíly mezi vzděláváním, což byla vlastně pro

o nalezení novýho smyslu duchovní identity. Vět

paganda systému, který je zaměřený na ekono

šinou jsou to lidi z alternativních kruhů, a ty mi

mický výsledky, a učením. Vzdělávání bylo ve sku

mochodem protínají všechny společenské vrstvy.

tečnosti kontrolním mechanismem intelektu.

Jakoby náboženství spoustu lidí natolik odcizilo,

Učení bylo něco jinýho. Do deseti let pro mě u č e

že hledají takové duchovní spříznění, jako my

ní znamenalo rpzvíjení zvídavý představivosti

máme s touhle zemí, kterou didžeridu předsta

lidskýho intelektu. Třistašedesátistupňový myšle

vuje.

ní, který bylo prostě všecko.

KN: Co si myslíte o používání didžeridu

vždycky bomba, protože jejich intelekt ještě ni

v aboridžinské pop music v kapelách jako

kdo nenaprogramoval. Když ale jdeš hrát někam

jsou Wurumpi Band, Coloured Stone, Yothu

na universitu, intelekt těch studentů už je usměr-

Když jdeš hrát na základku, je to pro ty děti

Yindi, Blek Bela Mujik a jiných? Stalo se hlav

něnej státním vzdělávacím systémem. Myslím, že

ním hudebním symbolem aboridžinalismu?

didžeridu a aboridžinská hudba vůbec můžou

Kev Carmody: Jistě. A proto tolik vystupuje

hrát obrovskou roli, když ještě intelekt nenízace-

i aboridžinci, kteří ho nemají ve své tradiční

do popředí. Ale konec konců se na to dívám tak

mentovanej. M o c rád bych na tomhle polí pra

hudební kultuře.

hle: je to onen duchovní kontext přeloženej do

coval, nejen s didžeridu, ale i se spoustou dalších
věcí, protože je tím rozhodně možné ovlivnit uvě

Kev Carmody: Je to asi jako když si já vezmu

moderního média. Je to vložení té starobylostí

do ruky cello anebo jakýkoli nástroj, na který hra-

nástroje a toho, co duchovního představuje, do

domění lidí. Nemůžeme změnit jejich mentalitu,

ju, třeba kytaru nebo bendžo. Do toho hraní pře

proudu současné hudby. Proto je to něco tak

tak to dělal Hitler, Pol Pot nebo ten zatracený

chází část mě a všechny moje hodnoty, původ,

unikátního.

kapitalismus. Ale můžeme jim pomoct k uvědo

filosofie, to, co jsem zdědil od svých předků.

mění.

Budu hrát na cello o dost jinak, než filharmonik

KN: Proč na svých vystoupeních hrajete na

a stejné je to s kytarou nebo s didžem.

didžeridu sólově?

KN: Dá se rozdělit funkce didžeridu na zá
bavnou, vzdělávací a duchovní?

Neaboridžinci na něj hrát můžou. I aboridžinci,

Kev Carmody: Když na něj hraju sólo, zakot-

co vyrostli ve městě, budou hrát jinak, než ti, co

vuju ho tím zpátky do toho, jak jsem ho znával,

Kev Carmody: Já osobně je rozdělit nemůžu.

ho maj ve svý tradici. Přitom je v tom ale cítit do

proto má tak masivní dopad. Myslím, že nastal

Proto, ať hraju kdekoli, se snažím v malém vy

morodá pečeť, která u neaboridžinců není. Pro

čas, abychom didžeridu opět vrátili zpátky do

tvořit atmosféru takového prožitku, jako když

kolonlzátoryje to jen zvuk, jen další hudební ná

tohohle kontextu. Jenom jeden člověk s didžem

jsem didžeridu slyšel poprvé. A pak začnu hrát

stroj. Ale pro nás aboridžlnce je to jakýsi duchov

na jevišti, žádný dřívka, nic. Takovýhle pojetí hry

a jen se do toho snažím dostat malíčkej zlomek

ní vyjádření v mnoha rozličnejch podobách.

na didžeridu je jeden malý způsob, jak se vracet

toho prožitku, a dodat tím lidem vnitřní sílu.

zpět kjeho kulturnímu dědictví. Když se k tomu
KN: Setkal jste se na svých cestách po Evro

pak přidají dřívka a tanec a celý prostředí obřadu

KN: Takže je bavíte, posilujete a učíte záro

pě a Severní Americe s nějakým nevhod

(jako třeba dnes na Invasion Day), můžeme po

veň?

ným užitím nebo přímo zpronevěřením di

hlédnout na sílu didžeridu jakožto nástroje — na

džeridu?

jeho duchovní sílu.

Kev Carmody: Setkal jsem se s tím v Nizoze

(V Austrálii se slaví výročí prvního přistání

mí, když jsme dohráli koncert a na pódium vy

bílých kolonistů. Říká se tomu „Australia Day".

Kev Carmody: Ne, to ne já. To jsou ty starý,
který mě učili. Já jsem jen nástroj, skrz který to
všechno proudí.
(Přeložila Kateřina Kotkové}

Nic z toho tam, odkud didžeridu pochází, neexis
tuje.
Ti lidé se snad snaží hledat svou Identitu. Je ale
divné, že hledají až v Austrálií, místo aby hledali
ve své zemi, ve své kultuře. Je také divné, že aboridžinští hráči na didžeridu jsou více oceňování
v cizině než v Austrálii. Lidé v Austrálii nevědí, jak
se stavět k původní kultuře tohoto kontinentu.
Nemyslím ale, že by aboridžíncům vadilo, že
na didžeridu hrají jiní. Vadí jim, když se jim ale jiní
pletou do jejich vlastní aboridžinské kultury. Ne
jsou aboridžinci, a tak ani netuší, že se necitlivě
pletou do věcí, o kterých nic nevědí, aboridžinci
nemají problém s lidmi, kteří jsou samí sebou. Po
David Hudson je aboridžinský hudebník, tanečník, malíř, vypravěč, filmový dokumentarista
a herec. Narodil se v severním Queenslandu a je považován za jednoho z nejlepších hráčů
na didžeridu. Vystudoval pedagogiku, v roce 1987 založil divadelní skupinu Tjapukai Dance
Theatre Troup, která hrála a tančila celá léta pro turisty, a s ní také natočil své první a hned
velmi úspěšné album Proud to be an Aborigine. Následovaly tituly Sounds of the Earth, 1990,
Woolunda, 1993, Rainbow Serpent, 1994 a Gunyal, 1998. Rozhovor vedl Fred Tietjen.
Odkud pochází tvá rodina?
David Hudson: Má babička patřila ke kmeni

spoustou ozdob a hrdelních zvuků. Vlivy? Dick
Roughsey z kmene Lardil, a také David Blanasi ze

koušejíc se ale cizinci chovat jako aboridžinci, pak
narazí. Proč chtějí být někdo jiný? Ať se naučí
akceptovat sebe sama. Já se nesnažím stát se bě
lochem, jsem pyšný na to, co jsem. M á m svou
identitu a jsem šťastný.
Co si myslíte o lidech, kteří na výrobě didže
ridu v USA vydělávají?
David Hudson: Vadí mi, když někdo dělá ná

Guguyalangi. Já sám jsem první roky svého živo

Severního teritoria.

ta strávil na dobytčí farmě, kde moje matka pra

Čím se jednotlivé styly hry na didžeridu liší?

larů. Proč si Američané nekupují autentické věci?

David Hudson: Alikvóty, tradičními vokalizova-

Tím by i podpořili aboridžinskou kulturu. Samo

nými zvuky, chrochtáním, chápáním rytmu, tím,

zřejmě, pokud někdo začíná hrát a používá ná

co se v kmenech dědí z generace na generaci. To

stroj méně kvalitní a ne autentický, je to v pořád

covala jako kuchařka. Měl jsem moc hezké dět
ství, pořád kolem mne někdo byl a naučil jsem se
od dospělých spoustu věcí. Naučili mne, jak se
ztotožnit s krajinou, naučili mne tančit, naučili
mne kultuře.
Kdo vás nejvíce ovlivnil, inspiroval?

stroje z PVC nebo kaktusu a chce za ně 250 do

mne vždy inspiruje. Nejde jen o to vzít didžeridu

ku, je to jen první krok, a pokud se naučí hrát, jis

a hrát v nějakém jednoduchém rytmu, ale hrát

tě si pořídí pak didžeridu pravé.

nějaký konkrétní rytmus tak, aby to mělo nějaký
smysl.

Jaké jsou výhody autentického didžeridu?

nost a měl jsem ji moc rád. Naučila mne hodně

Jak skládáte své skladby? Odkud pochází je

věcí a stále mi říkala, abych byl pyšný na to, že

jich rytmus?

vyžrán přirozeně, termity. Všechny ty chodbičky

David Hudson: Moje matka. Byla velká osob

jsem aboridžinec, a abych si neustále uvědomo
val, že mám co nabídnout ostatním. A to si mys
lím, že je pravda. M á m co nabídnout — hudbu,
tanec, písničky. Nepamatuji si, že by někdy v na
šem domě chybělo didžeridu. Když jsem začal
hrát, hrál jsem jen pro své potěšení. Nikdy jsem
netušil, že jednou budu předvádět didžeridu na
pódiu a že budu svou kulturu představovat lidem
z celého světa.
Ovlivnili vás i jiní lidé?
David Hudson: To bylo až po roce 1980, kdy
jsem odešel na školu do Perthu. Tam jsem potkal
pár lidí ze souboru Middar Dance Troup. Do té

David Hudson: Největší inspirace je příroda.
Vidím například letět velkého ptáka, třeba peliká
na. Představuji si, jak pelikán používá svá křídla,
jak buší jeho srdce, jak klouže vzduchem. Předsta
vuji si, že i já dělám co on, moje srdce tepe ve
stejném rytmu. Hraju jako když letí pelikán, sledu
ji jeho rytmus. Rytmus pochází z krajiny. Inspiru
je mne i voda, vítr. Hraju jako kdybych šel na vý
let, hraju podle tepu svého srdce. Hraju podle
toho, jak se cítím. Lidé, kteří nechápou, co to je

ky zvířat a psa dinga nebo ptáka kookaburra.

znovu nalézt. Od té doby jsem si začal uvědomo

David Hudson: Nezní tak bohatě a hutně, jako

vat, že jsem součástí 40 000 let staré, ale stále

my aboridžinci. Jejich rytmus je stále stejný, málo

živoucí kultury. Později jsem se rozhodl vrátit se

pracují s hlasem. Když člověk žije v krajině a po

do rodného kraje a založit svou skupinu.

slouchá, ví, jak zní pes dingo, ví, jak zní vítr ve

hraje na didžeridu. Myslím, že právě tohle přived
lo lidi mého kmene k didžeridu.
Jak byste popsal svůj styl hry na didžeridu?

malováno aboridžincem, je tedy jaksi cítit. Když
hrajete na trubku od vysavače, není to zkrátka
ono. Didžeridu má mít svůj charakteristický
a nezaměnitelný tajemný zvuk minulostí. Abo
ridžinci tak hrají tisíce let. Jejích hra je hrou od
srdce. Je to hra země. Je to v tom cítit.
Co tedy poradíte hráčům v Evropě a USA?
David Hudson: Hrajte od srdce. Hrajte sami

Když slyšíte na didžeridu hrát Evropany

kterým se říká „pytlík cukru", myslí si, že někdo

dřeva, které rostlo ve starodávné zemi, bylo po

sobě. Nezneužívejte didžeridu, ale ani nepřehá

a Američany, co si o tom myslíte?

David Hudson: Když v zemi mé babičky slyší

Zvuk je pak zemitější, sytější, teplejší. Navíc je ze

Jenže já mohu navíc přidat třeba i imitované zvu

starou tradicí, je přerušeno. Oni mi ho pomohli

lidé bzučet v dutých stromech jeden druh včel,

a důlky od termitů pomáhají celkové rezonanci.

didžeridu, říkají, že je to na ně příliš monotónní.

doby jsem myslel, že „můj kruh", mé spojení se

Jak se didžeridu k vašemu kmenu dostalo?

David Hudson: Vnitřek pravého didžeridu byl

větvích stromů. Kdy ale může Evropan slyšet psa
dinga v poušti? Snad jen zkoušet napodobit to
z poslechu nějakého CD. Já třeba nikdy nenapo
dobuji vlka, protože jsem ho nikdy v přírodě ne
slyšel.
Viděl jsem lidi, kteří se z didžeridu snažili udě

nějte její význam. Mějte respekt k aboridžincům
a k jejich kultuře. Trvá 40 000 let, zatímco kultu
ra bílých Australanů jen 200 let. Austrálie je víc
než jen klokaní, medvídci koala a surfaři. I abo
ridžinská kultura je víc než jen didžeridu. Nepřed
stavujte si ale, že jsme všichni i během dne poma
lováni a sedíme u ohně. I my dnes řídíme auta
a bydlíme v domech. Didžeridu může být daleko
hledem, který vaši pozornost nasměruje k původ
ní kultuře.
Co myslíte, že budete dělat za deset let?
David Hudson: Doufám, že nahrávky aboridžinského didžeridu budou zaznamenány do

lat něco, co ten nástroj není. Snažili se z abo

not. Chtěl bych, aby aboridžinskou kulturu znali

ridžinské kultury udělat něco, co není. Pokud

díky didžeridu na celém světě. To ji udrží pří živo

David Hudson: Můj styl? Silný, nabitý. Snažím

neznají fakta, neměli by s tím pracovat. Viděl

tě a dovede na vyšší úroveň. Dřív nás běloši pova

se dělat hodně věcí, aby má hra byla velmi barev

jsem hrát ženy, viděl jsem lidi hrát na trubky

žovali za méněcenné. Pak nás přijali do společ

ná. Nefoukám jen rovně, rytmicky jednoduše.

z PVC, nebo z větví kaktusu. Viděl jsem pseudo-

ností a pak jsme dostali volební právo. Teď náš

Vždy jsem se snažil doprovázet silným rytmem se

léčitele, kteří na didžeridu hráli nad těly klientů.

hlas bude znít díky didžeridu po celém světě.

Tyhle Instrukce píši proto, abych vám pomohl
překonat právě ony obtížné začátky. Nemohu
vám poskytnout kouzelný klíč na hraní na didže
ridu. Věnujete-lí však svému nástroji dost času
a snahy, protože jste to vy, kdo se musí stále sna
žit, i kdyby vám to občas připadalo marné, do
sáhnete svého cíle. Já vám můžu dát jen mapu
a několik rad ohledně toho, co vás na téhle ces
tě může potkat.

ZÁKLADNÍ TÓN
Základní tón didžeridu se vytváří vibrací rtů zcela
podobným způsobem, jako u hry na trombon.
Vydechněte, uvolněte celé tělo. Nadechněte,
pomalu, uvolněně. Vydechněte ještě jednou,
a tentokrát si rukou lehce přejedte přes obličej
a přitom uvolněte každý sval v obličeji — víčka,
tváře, čelist, rty. Představte si, že celý obličej ja

Naučit se hrát na didžeridu se může ze začátku zdát velmi obtížné. Své tajemství nerada
prozrazuje a zdá se, že se mu nechce komunikovat. Zvládnout dobrý čistý tón a obzvláště
dokázat zahrát takzvaný „cirkulární dech" může být velmi těžké. Ale když tyto překážky
člověk překoná, situace se hned zlepší. Didžeridu začne být plné elánu a začne ukazovat
čím dál víc z toho, co umí.

koby taje a že by každou chvíli mohl spadnout

pohyby, a většinou je třeba hodně cvičit, než se

dolů.

Pak lehce

to podaří. Tak se alespoň ukáže, jakou máte vy

a uvolněně rozvibrujte rty... Zní to „brrrb". Ne

trvalost a nakolik jste přesvědčeni, že skutečně

smějte se! Musí to být uvolněné! Při tom, jak vi

chcete na didžeridu hrát!

Pomalu se nadechněte.

brují rty, byste neměli cítit skoro žádné napětí

Sledujte následující kroky:

v obličeji. Tohle cvičení několikrát zopakujte a pak
ústku dobře nasazené, tak aby neunikal žádný
vzduch kolem. Můžete si pomoci tak, že nejdřh
didžeridu.

pusou a nafoukněte tváře, pak vytlačte pu
sou „prrt" a nadechněte se nosem. Něko
mírný tlak v ústní dutině,
b) Teď to zkuste na didžeridu. Nejdříve hrajte

1. Nafoukněte tváře tak, aby v nich byl mírný
tlak, a chvíli dýchejte nosem.
2. Stále udržujte (mírný) tlak v puse a hluboce

Teď by se mělo didžeridu rozeznít jasným hlu

fouklé tváře?
8. a) Kombinujte kroky 7 a 4 takto: vydechněte

likrát to zopakujte. Nenechte opadnout

ČÁST A

to zkuste i na didžeridu. Rty by měly být na ná-

ve rozvibrujete rty, a pak teprve je nasadíte na

výdech. Chvíli dýchejte nosem. Jsou ještě na

vydechněte (nosem).

několik vteřin a získejte plný zvuk. Pak zkus
te vytlačit vzduch ústy a nadechnout se no
sem jako v kroku 4. Teď to zní „brrrm-prrt".
Mezera mezi „brrrm" a „prrt" by měla
po chvíli cvičení zmizet. Úkolem je teď pro

bokým tónem. Když z roury vyleze akorát jakési

3. Udržujte tlak vzduchu v ústech, nadechněte

prdění nebo troubení, musíte více uvolnit rty,

se nosem a zároveň pomocí tváře jemně vy

měnit „prrt" v „brmp". Například tak, aby

a případně méně foukat. Většina lidi ten správ

tlačte vzduch z pusy (zní „prrt"). Můžete si po

zněl základní tón při nadechnutí.

ný tón nezvládne hned, ale po chvílí praxe to vět

moci rukama nebo představou, že máte

9. Už to skoro máme! Teď stačí zkombinovat

šinou jde. Na začátku je důležité se snažit o čistý

v puse vodu. Když to nepomůže, možná po

kroky 6 a 8: „prt-brrrm-brmp-brrrm-brmp-

jasný tón. Měl by být silný a měl by hned nasko

může i skutečná voda v puse, kterou při na

brrrm..." a vyhladit mezery: „brrrmrrmrrrmrr-

čit. Nemělo by být slyšet, jak skrze didžeridu

dechnutí vyprsknete (raději někam, kde to ni

mrrr..."! Když to ještě není ono, vraťte se

proudí vzduch. Mělo by být cítit nejenom jak

komu nebude vadit).

a procvičujte to, co dělá největší problémy.

nástroj vibruje, ale i vibrace vzduchu kolem. Zís

Tento krok je základem všeho a musíte ho

kat dobrý tón chvílí trvá a je třeba hodně jen tak

nacvičit, až to půjde úplně plynule, přirozeně

hrát, než si rty zvyknou na nový úkol. Aby ten

a bez námahy, jinak bude jakékoliv pokračo

čas byl zajímavější, zkuste při hraní použít hlas,
zkuste různé pohyby jazyka, třeba vyslovovat sla
biky atd...
Když je základní tón dobrý, všechny ostatní
zvuky jsou zřetelnější a jasnější, a hlavně při hraní

vání velmi obtížné.
4. Opakujte krok 3, ale teď se snažte, aby ten

RADY
Velmi důležité je dokázat zahrát čistý silný tón,
který nespotřebuje moc vzduchu.

zvuk („prrt") trval co nejdéle, aspoň tak 2 vte

Klíčové kroky jsou 3, 6 a 8. Dokud neumíte

řiny. Nejlepší je, když v puse přitom zůstane

„vytlakonádech" (krok 3), dál nepokračujte. Vět

mírný tlak.

šině lidí právě ono „prrt-brrrm" bez mezery (krok
6) trvá nejdéle. Pamatujte, že důležité je, aby ona

spotřebujete méně vzduchu a tón je stabilnější,

5. Opakujte krok 4, ale jenom krátce se nadech

což hodně pomáhá a vlastně umožňuje cirkulár

něte a nechejte trochu vzduchu v puse pod

mezera zmizela. „Prrt" může zatím zůstat jako

ní dýchání.

mírným tlakem. Nacvičte to, až to půjde ply

ošklivý a nečistý zvuk. Tyto kroky možná vypa

nule, bez přemýšlení a námahy.

CÍRKULÁRNÍ DECH

6. a) Opakujte krok 5 a hned potom vyfoukně
te vzduch pusou. Snažte se udržovat mír

Jestli jste někdy sledovali hráče na didžeridu,

ný tlak v puse celou dobu.

dají složitě,

ale

konec

konců jde jenom

o nacvičení nezvyklého jednoduchého pohybu.
Nedávno jsem četl, že cvičení posledního kro
ku může být úspěšnější, když se při cvičení záro

možná jste pozorovali, že se nezastaví, aby se

b) Teď to zkuste na didžeridu. Mohlo by to

veň díváte na televizí. Jde o věc těla a je lepší při

nadechnul. Buď má neuvěřitelnou kapacitu plic,

znít „prrt-brrrrm". Nevšímejte si toho, že

tom vypnout mysl, čemuž může pomoci svíčka,

anebo používá nějakou fintu. Tou fintou je tech

z pusy vytlačený vzduch zní nečistě — to

oheň v krbu nebo i televize. Nemám to vyzkou

nika, které se říká „cirkulární dýchání". Není mož

se spraví později — teď je důležité, aby

šené — sám jsem cvičil cirkulární dech spíše na

né nadechnout se a vydechnout zároveň, ale

byla co nejmenší mezera mezi „prrt"

záchodě.

pokud používáte ústní dutinu podobným způso

a „brrrrm".

Nečekejte, že nádech ve zvuku didžeridu ne

bem, jako se používá měch u dud, je možné
udržovat proud vzduchu do didžeridu prakticky
neustále. Malým množstvím vzduchu z úst zís

bude slyšet. Ještě jsem neslyšel, že by to někdo

ČÁST B

uměl úplně neznatelně a neslyšitelně—většinou
se nádechy používají jako rytmický prvek. Avšak

káte chvíli, ve které se dá krátce nadechnout

7. Vydechněte pusou a při tom nafoukněte tvá

nosem. Tato technika obsahuje velmi nezvyklé

ře. S tvářemi stále nafouklými pak zastavte

snaha o neslyšitelný nádech může být dobrým
cvičením.

Max Folmer (1946) je jedním z nejúspěšnějších skladatelů a interpretů new age. Vydal již více
jak desítku alb a pro Oreade Music připravil projekt S M A R T MUSIC. Žije se ženou, ředitelkou
divadla, v malém a klidném, mořským zálivem izolovaném městečku na jihu Holandska a celé
dny tráví ve svém digitálním studiu a za počítačem. Je i uznávaným tvůrcem internetových
stránek (Viz www.xs4all.nl/~fotmer nebo stránka vydavatelství Oreade www.oreade.com).
v Eídhovenu, a hippies byli v každém student

Jak dlouho tohle studium trvá?

ském městě. V Eídhovenu je Akademie umění,

Folmer: Já jsem studoval jen tři roky, protože

a tam jsem také vstoupil do světa dospělých jako

jsem studoval pouze sonoiogii. Jiní studovali

učitel kreslení. Vyučoval jsem kresbu, akt, zátiší.

í anatomii a jiné lékařské předměty, protože chtě

Jsi levák, že?

atd. Tehdy jsem také začal budovat své vlastní

li léčit, nebo vytvářeli programy pro umělý hlas
Folmer: Ano, levák. Přecvičený levák, umím

studio. Chtěl jsem mít možnost nahrávat svou

toho dost i pravou rukou. Píšu pravou, ale kladi

hudbu v klidu vlastního studia. Jinde je člověk

vo držím v levé ruce.

obětí spěchu, nervozity, stresu, nálad jiných lidí
atd. Moje hudba je přitom založena na vnitřním

Zjistili jsme, že máme hodně podobných zájmů

Tehdy jsi tedy přestal brát západní vážnou

a názorů, popíjeli jsme minerálku a čaj z šálků,

hudbu vážně. Kdy to bylo? Co to způsobi

které nestály na talířcích, ale na zkažených cé-

lo?

klidu a míru.
V tomto ohledu je tvá hudba podobná hud
bě indické. Hraješ jen když jsi v pohodě, hra

déčkách, a duhové světlo prozařovalo klid po

Folmer: Když jsem zjistil, že na jevišti, místo

koje a studia v městečku Terneuzen. Pak jsme si

radosti a pohody, vládne tréma a nervozita. Hu

zašli projít se na pláž, pozorovali jsme obří tra

debníci se více než o hudbu starali o to, jak vypa

Folmer: To je dobrý popis. Několik indických

jekty a v restauraci si dali mořskou všehochuť.

dají. Neměl jsem nic proti hudbě z té instrumen

klasických hudebníků, kteří slyšeli mou hudbu,

ješ vyladěn, ve vyladěném prostředí...

tální či kompoziční stránky, jen se mi nelíbilo, jak

říkalo totéž. Ono se to hodí i na popis struktury

Na stěně ti visí plakátky indických hudební

se klasika hraje. Indická tradiční hudba se neu

mé hudby, která se podobá struktuře rágy.

ků — t y se zajímáš o indickou klasickou hud

stále, generaci po generaci vyvíjí, tady se musí

Úvodní alap, představení tónů a postup, pak ryt

bu? Na pátém CD série Smart music jsou sly

dvě stě let starý koncert hrát pořád stejně.

mičtější část...

Tys ale maloval — proč jsi přešel k hudbě?

Kdy a jak začal projekt Smart music?

šet tabia i tampura...
Folmer: Já jsem Indickou hudbu studoval na
škole a pak jsem několik let měl svého učitele,

Folmer: Hudba mi umožňovala vyjádřit se

Folmer: Začalo to na jedné výstavě v Stedelijk

sítáristu Šlva Kumara Šastriho. Dokonce jsem pár

přesněji a hlubinněji. Obraz je pouze dvouroz

muzeu, kde měl tehdy vystaveny své práce

měsíců žil u něho v Benáresu v Indií. On totiž kdy

měrný, hudba má rozměrů v í c — a navíc pracuje

i Brian Eno. Kolem sálu byla spousta kamer

si slyšel mé CD Omega, vyhledal mne, protože

i s časem. Já jsem se od dětství učil hrát na klasic

a monitorů a promítaly se tam spousty barev,

v mé hudbě cítil nějakou spřízněnost. Dokonce

kou kytaru. Když jsem pak ale hrával po hospo

a

jednou při koncertu řekl publiku, že má hudba

dách a na ulicích folkovou hudbu, něco mezí

z fragmentů různých zvuků. Tu tón ze syntezá-

zní jako taková západní verze hudby indické.

Dylanem, irskou a anglickou hudbou, uvědomil

toru, tu jekot nějaké ženy, tu kousek nějaké

Tehdy, v druhé polovině 70. let, jsem se učil hrát

jsem si, že nejsem ani Dylan, ani Ir či Angličan.

skladby. Výstava trvala dva týdny, a díky smyč

na sítár, a tak jsem využil jeho nabídky a ochoty

Rozhodl jsem se, že budu hrát svou hudbu. Jaká

kám se tóny postupně měnily, zahušťovaly. Hud

a nějakou dobu jsem se u něho učil a vyptával se

by ale měla být? Co je to „má hudba"?

ba se tak vyvíjela a nikdy nebyla stejná. I Brian

Začal jsi cvičit jógu a meditovat?

vyelo.

na věci, týkající se rág a dalších tajemství indické
klasické hudby. On se zase zajímal o proces vzni
ku hudby, o nahrávání a vydávání desek atd. Díky
němu jsem se pak dostal í do školy Ravího Šar>
kara v Indii.
Jak ses dostal ke svému stylu? Proč jsi opus
til folk a pouliční druh hudby?
Folmer: Jednou jsem slyšel koncert bratří Khanů a to mne zcela změnilo. Řekl jsem si tehdy,

z

reproduktorů

zněla

hudba,

složená

Eno si denně přicházel poslechnout, jak se to vyFolmer: Samozřejmě. To k tomu patřilo. Do

Co se týče projektu Smart music, vydavatel

konce jsem se dvakrát ve Švýcarsku potkal

ství mne požádalo, abych zkomponoval hudbu

s Krišnamurtim. Po druhé, v roce 1985, byl už

ke třem albům a spolupracoval s dalšími autory.

nemocný, ale setkání s ním mne přinutilo opus

Tam pak šlo o to, aby každé album mělo odpo

tit mé radikální postupy a názory.

vídající stupnici, ve které dva další autoři zkom

Tehdy jsem se definitivně rozhodl, že budu

ponovali tri určité pasáže, jednu pro ranní, dru

hrát svou hudbu. Taky jen při vlastní hudbě jsem

hou pro odpoledni a třetí pro večerní poslech,

prožíval ty nejhlubší zážitky.

společně jsme je schválili či upravili, a já jsem to
pak skládal v počítači dohromady a dodával sub-

že takhle nějak by měla znít hudba, kterou bych
rád dělal. Západní hudba se podle mne vyvíjela

Proč ses rozhodl studovat sonoiogii? Přece

líminální vlny odpovídající mozkovým vlnám alfa,

jednostranně, a ne tam, kde bych ji rád viděl.

jsi už uměl hrát a skládat.

beta, delta a théta.

Chyběla mi v ní duše. A stále, i dnes, mi v té zá

Folmer: To bylo v roce 1984, myslím. Sonolo-

plavě techna a popu duše chybí. Přestal jsem teh

gie je věda o zvuku. O základech tvoření zvuku,

Jde tedy o hudbu založenou na principu

dy poslouchat a skládat klasickou hudbu.

tónu, o vibracích. Studovali jsme interferenci, re

smyček — neustále se vracejících témat?

Tys byl hippie? Kdy začal tvůj zájem o In
dii?
Folmer: Samozřejmě, koncem 60. let, v době
hippie hnutí. Já jsem tehdy žil a studoval

zonanci, horní i spodní alikvóty (overtones, urv

Folmer: V zásadě ano. Některé kousky sice

dertones). Zajímalo mne třeba, proč hlas jedno

měly deset minut, ale některé jen minutu nebo

ho člověka zní lépe než hlas druhého. Tohle se

jen několik vteřin. Pak byly náhodně přehrávány

dá vědecky zjistit a ověřit. Pomohlo mi to hlou

a musely ladit a zapadnout do celkového vyzně

běji pochopit hudbu.

ní. Teoreticky to bylo snadné, ale prakticky to stá-

lo hodně práce a pokusů. Například při živém

duší s tělem, pak je nejlépe poslechnout si pří-

vystoupení by nevadilo, že to někdy nebylo až

slušný titul. A pak už jen si sednout a po

tak dokonalé, ale na CD to musí být v pořádku,

slouchat. Funguje to. Také proto, protože na

a tak jsem musel hledat další možnosti. Navíc to

každém CD jsou zakódovány sublimínálnísuges-

musela být i hezká hudba.

ce, patřící příslušnému titulu. Není to nic, co se
obvykle v sublimínálních nahrávkách používá —

Proč jste se ale rozhodli pro tak složitou prá

tedy žádný hlas. V tomto případě jde o nahrávku

ci? Ta hudba by žila sama o sobě, i bez sub-

určitých frekvencí, které rezonančně vytvářejí

liminálních théta vln nebo speciálních stup

žádoucí typ mozkových vln. Tyto sublíminální

nic pro vytvoření speciální nálady.

sugesce nikdo z nás neslyší, ale náš mozek na

Folmer: Šlo jednak o vytvoření hudebního

ně samozřejmě reaguje. Čím vícekrát pak člověk

krát to byla spíše nudná vědecká práce, dnes je

a psychologického prostředí pro dosažení kon

tuto hru poslouchá, tím snadněji se na přísluš

to více tvůrčí. Dnešní studenti jsou více v kontak
tu s okolím a současností, skladatelé se stýkají

krétní odpovídající nálady či emoce, a jednak

nou žádanou emoci vyladí. Každé CD obsahuje

jsem sl přál, aby tady byla pomocí počítače a nej-

vždy tři desetiminutové skladby, aby tak bylo

s hudebníky atd. My jsme to dělali třeba tak, že

modernějších technologií vytvořena hudba, kte

možno poslouchat ho buď jen ráno nebo

jsme převáděli Bachovy skladby do matematic

rou by si na přání zvolil její posluchač. To podmí

v poledne nebo jen večer.

kých vzorců a struktur a pak jsme v nich hledali
určité zákonitosti. V posledních měsících mého

nilo I použité zvuky, například na albu pro hlubší
spánek samozřejmě nesmějí být zvuky kohouta

Budeš v této práci ještě někdy pokračovat?

nebo překvapivé tóny — proto jsou tam zvuky

Udělal bys některé věci lépe?

studia jsem právě tohle už moc rád neměl. Já
dávám přednost živému hraní, hudbě, která se

Folmer: Určitě bych rád. Už v průběhu roku,

vyvíjí, a kontaktu s přáteli. Dávám přednost emo

zvednout sebevědomí, je zase dobré mít překva

během kterého jsem na projektu pracoval, jsem

cím v hudbě. Příliš vědecký, matematický přístup

pivé krátké zvuky, které pomohou člověku udr

zjišťoval, že některé věcí by mohly jít ještě dále.

hudbu zbavuje emocí. Při matematické práci

žet vědomí bdělé.

Vůbec to nebylo jednoduché, ale pokud bude

s hudbou nakonec vůbec nešlo o to, jestli je člo

moře. Na albu, které má dodat energii, nebo po

Vydavatel měl určité plány, a protože já navíc

příležitost, rád v tom budu pokračovat.

věk dobrý nebo špatný hudebník nebo sklada
tel. A to mi vadilo.

vystudoval sonoiogii a vím tedy, které frekvence
fungují pro ten a ten efekt, vybral si mne.

Odkud přišel původní popud?

Testoval jsi efekt této hudby na dobrovolní

davatel už věděl, co asi chce a společně jsme vy

ku, pozná tajemství vesmíru. Možná, že prá

cích?

mysleli jednotlivé názvy a koncepce. Zbytek je

vě moderní sonologické a psychologické

Folmer: Oreade si mě vyhledalo, protože vy

Folmer: Samozřejmě. A fungovalo to tak, jak

už pak moje práce.

metody za pomocí počítačů umožní oprav
du poznat, co je to zvuk a proč na nás urči

jsme předpokládali. Jinak bychom to prostě ne
vydali. Je ovšem třeba říci, že když to někdo bude

Tibeťané říkají, že kdo pozná tajemství zvu

Co děláš ted?

té tóny působí více, než jiné. Co si ty při prá
ci na projektu Smart music pomocí počítačů

poslouchat s negativním přístupem, tak se zablo

Folmer: Právě teď čekám vydání jednoho CD.

kuje tak, že to prostě nebude fungovat. Když

Bude to spíš reedice v novém obalu. V současné

někdo nemůže usnout a vezme si prášek, pak

době neskládám, protože si myslím, že si zaslou

mu asi hudba nepomůže. Ale s otevřeným pří

žím p o t o m roce usilovné práce odpočinek.

bientní části mé hudby jsem mohl rovnou záměr

ale, že mnozí lidé poslouchají daleko víc hudby

Máš nějaké ohlasy na svou hudbu? Jsi na

té rytmy, protože jsem předem věděl, co v po

new age, než uvádějí.

ně vůbec zvědavý?

sluchačově mysli a tělu vyvolávají. Je to rozdíl, než

stupem to skutečně báječně funguje. Ukázalo se

Folmer: Pracovní název byl clever music, chyt

pracovat intuitivně a prostě jen tak zkoušet si

od posluchačů.To, co by mě skutečně zajímalo,

hrát s různými zvuky a rytmy a pak říci, tento

by byly reakce kolegů, skladatelů a hudebníků.

zvuk se mi líbí, ten použiju. Já ale chci přesně
vědět, co se děje a co dělám. Proč je některá

rá muzika. Pak v Oreade vymysleli konečný ná
zev Smart music.

Folmer: Například pří vytváření podkladů amně použít určité stupnice, určité barvy tónů, urči

Folmer: M á m hodně reakcí, ale většinou jen
Mimochodem, kdo vymyslel ten název?

právě v této oblasti zjistil?

Pokud bys studoval sonoiogii nyní, myslíš,

hudba tak destruktivní a těžká.

že by to bylo velmi rozdílné?
Jak bys doporučil posluchačům tuhle sérii
poslouchat?

Folmer: Určitě ano. Tenkrát jsme neměli tak
výkonné počítače a spíše jsme pracovali doma

Jakou má podle tebe tato hudba a tento
způsob její tvorby budoucnost?

Folmer: Především s otevřenou myslí. Člověk

na určitých zadáních. Skládali jsme různou hud

Folmer: Možná se někdy v budoucnu bude

by všechno, co dělá, měl dělat naplno. Ať už

bu, zkoušeli různé vlivy hudby na člověka. Ne

me víc domlouvat hudbou než slovy. Možná, jak

jede na kole nebo připravuje oběd anebo po

stihli jsme toho moc. Dnes mají studenti velmi

kdysi prohlásil Lennon, bude stačit prostě „strčit

slouchá hudbu. Poslech hudby, zvláště této, by

výkonné počítače, na kterých dokáží určité varia

se do zásuvky". Já to chápu tak, že nebudeme

neměl být jen kulisou. Pak je třeba vybrat si

ce nebo pokusy s vyvíjející se hudbou v určitém

dělat hudbu, prostě se na hudbu přírody, emo

konkrétní titul celé série, například potřebuje-li

čase dělat daleko efektivněji. My jsme stihlí dvě

cí, vztahů a energií napojíme. A mám dojem, že

člověk zenergetizovat nebo uvolnit nebo vyladit

skladby za měsíc, oni to dokáží za dva dny. Ten

už to začíná.

Folmer: Dalo by se říci, že je
to improvizační koncept. Pracuji
s určitými prvky, nějak je řadím,
ale to, jak je nakonec seřadím,

Kdyby ti to někdo nabídl, chtěl bys dnes mít
dvacet let?
Folmer: Okamžitě. Ty možnosti, které dnes
mladí mají...

je věcí improvizace. M á m napro
stou svobodu. Na začátku zvo

K d y ž tak posloucháš někdy své starší věci,

lím stupnicí a možná typ nástro

změnil bys dnes něco?

je, ale pak jsem, tak jako při hře

Folmer: Občas. Většinou jsem spokojen, pro

na sítár, absolutně svobodný.

tože vím, že v tom čase jsem to udělal, jak to

Svobodný jsem i ve věci diktátu

nejlépe šlo. Někdy samozřejmě při svých dneš

temperovaného ladění, o němž

ních zkušenostech vím, že to či ono místo by se

jsi také mluvil. Existují syntetizátory, které umož

dalo udělat lépe, ale to je věc, kterou zná každý

dě indické klasické hudby nejprve sám

ňují naladit sl např. čínskou pentatoniku nebo

umělec.

v pořádku, vyladěn. Dělat hudbu bude, či by

arabské čtvrttónové stupnice. V tom je ale další

mělo být, velmi zodpovědné poslání...

Skladatel tedy bude muset být jako v přípa

výzva — jak z těch miliónů možností barev vybrat

V sérii Zodiak jsi natočil Raka, i když jsi Pan

Folmer: Souhlasím. Nemám nic proti tomu,

tu správnou. V tomto ohledu je např. pro indic

na. Jak to?

když sí někdo pomocí hudby vylepší náladu, ale

kého hudebníka naše piáno velmi jednoduchý

to není moje cesta. Kdysi dávno měla hudba vždy

nástroj: má jen bílé nebo černé klávesy.

Folmer: To byl záměr vydavatelství. Věděli, že
umím skládat pomalou hudbu, a tak mi to na
bídli jako určitou výzvu. Hudbu pro Pannu bych

konkrétní účel. Byla bud'k tanci nebo k modlit
bě. Dnes, bohužel, lidé užívají hudbu jako aspi

Používal jsi při práci na projektu Smart mu

rin. Projekt Smart music v sobě zahrnuje léčeb

sic mikrofony?

né aspekty hudby starých stupnic a navozování

Folmer: Všech osm alb bylo natočeno digitál

určitých mozkových vln, ale rozhodně to není

ně. Své studio nemusím složitě odhlučňovat,

aspirin. Nebo by ji lidé neměli jako aspirin brát.

nepoužívám mikrofony. Veškerá hudba je tvoře

Má v sobě mnohem víc, než schopnost zklidnit.

na digitálně. Na monitoru svého počítače jakoby

prý' zvládl, ale zajímavější pro ně i pro mně bylo
nastudovat vše o Racích a složit hudbu pro toto
znamení.
Co si myslíš o současné nadprodukci hudby?

pokládám v několika rovinách postupně vrstvu

Folmer: Hudby je příliš mnoho. Všude kolem

nad vrstvu. Pokud se mi něco nepovede, tak to

— a pak je to jen tapeta. Co bych doporučoval?

se právě tomuto umění využít všech mož

klidně opravím. Takto vznikající hudbu mohu do

Aby si každý uměl hudbu vybrat. Aby používal

ností hudby zatím jen začátečnicky učíme.

slova vidět. A zpětně, při poslechu, si mohu vy

víc filtrů. Někdo je rozený skladatel, ale dnes díky

táhnout a rozebrat jakoukoliv vrstvu. M o h u pak,

syntezátorům skládají a vydávají a prodávají hud

Z pohledu indického klasického hudebníka

Folmer: Jsme takoví primitivní lidé, zacházející
s nejmodernější technologií.

jak tomu bylo v případě série Smart music, do

bu i lidé bez hudebního talentu, kteří by měli

dat i počítačově vytvořené rytmy, které normál

a mohli dělat něco jiného a lépe.

Já si představuji, že v budoucnosti člověk při

ně ušima neslyšíme. A ty jsou pak tou informací,

jde domů, ve dveřích ho přístroje nejrůzněj-

která pozve mozek posluchače k odpočinku.

šími způsoby a metodami změří, a počítač

Jak by si měl zákazník v takovém obchodě
vybrat tu nejlepší hudbu?

pak vygeneruje hudbu v takovém rytmu

Dá se zjistit, kdo tyhle neslyšitelné, ale pro

Folmer: To už je tvoje úloha. Dobří hudební

a s takovými frekvencemi, které člověka vy

mozek tak důležité frekvence v té hudební

žurnalisté by měli být těmi „filtry" — měli by umět

ladí do optimálního stavu.

oblasti, objevil?

vybrat a doporučit jen tu hudbu, která je hod

Folmer: (směje se) Asi to tak bude.

Folmer: Možná by se dalo zjistit jméno první

notná a dobrá. Jejich práce je právě dnes, v době

ho Evropana, který s nimi pracoval, ale to není

nadprodukce, nesmírně důležitá. V našem ob

důležité. Naši předkové ve všech kulturách tyhle

chodě tady ve městě máme týden operní hud

Folmer: Skladatelé už nebudou potřeba. Kaž

tóny znali a pracovali s nimi. Dnes to umějí nejlé

by, týden klasické hudby, týden new age hud

dý člověk si pak bude vytvářet svou hudbu. Mož

pe samozřejmě tibetští mniši, ale technologie

by, stále se něco děje, stále nové a nové nahráv

ná i nástroje budou tak snadno zvládnutelné, že

nám umožňuje využívat je, aniž bychom je samí

ky. Je toho prostě příliš mnoho—v minulostí jsme

kromě základního hudebního talentu člověk ne

uměli zazpívat. Potíž je totiž v tom, že je neslyší

měli každý pár elpíček, ale ta jsme znali téměř

bude muset celé roky cvičit techniku hry. Někte

me, jen cítíme. Lze je ale detekovat a změřit

nazpaměť.

ré dnešní syntezátory jsou tak složité, že přesto

moderními přístroji, takže dnes víme ledasco

že se na ně člověk technicky naučí hrát téměř

i o tajemství šamanského zpěvu.

Splnil se ti sen, když se t e ď živíš hudbou?

Možná je právě takovéto využití digitální

opustil klidné, prestižní a docela výnosné zaměst

A kde pak bude skladatel?

Folmer: Ano. Byl to můj sen. Já jsem tehdy

okamžitě, musí celé měsíce studovat nové a nové
možnosti tvorby barvy zvuku atd. I na tomto poli
očekávám značný vývoj. Je velmi obtížné všech

nahrávací a nástrojové techniky jakýmsi ev

nání na akademii a vydal se do ulic s kytarou.

ny tyto ukazatele sledovat. Vždycky se najde

ropským způsobem, jak natáčet hudbu pře

Snil jsem o tom, že budu hudebník, ale jiný, než

něco, co se může pokazit.

ce jen racionálněji, ale neztratit přitom onen

jaké jsem tehdy znával. Začal jsem tím, že jsem

intuitivní přístup. Kdyby Beethoven žil dnes

vlastním nákladem vydal svou hudbu na kaze

ka, určitě by skládal právě tak.

tách. Prodal jsem jích padesát. Tak to začalo.

Možná pak hudební nástroje, tak jak je zná
me dnes, nebudou potřeba... Budeme si
hudbu vzájemně vyměňovat telepaticky.

Folmer: Přesně tak. To říkám na svých před

Žiješ dosti izolovaně, v malém městečku,

Folmer: Ale to už se děje, už se provádějí prá
vě v tomto hledu určité experimenty. Např. se

Dodnes jsem natočil už třináct alb.

náškách o hudbě new age už hezky dlouho.
Jaké autory hudby new a g e máš rád?

kde se jaksi zastavil čas. To byla tvoje vol
ba?

dají registrovat mozkové vlny na EEG. Proč ne

Folmer: Kitara, viděl jsem tady v Holandsku

připojit na EEG např. syntetízátor? Člověk tak sly

několik jeho koncertů, Halperna, to byl můj vzor

Folmer: Kdepak. Moje žena je ředitelka diva

ší své emoce.

na počátcích mých pokusů o tuhle hudbu, ale

dla a tak se každých osm let stěhujeme na jinou

také Klause Schultze a Tangeríne Dream nebo

štací. Máš pravdu, že přestěhovat digitální stu

Je v tvé hudbě v sérii Smart music improvi

dalšího Němce Deutera. A z těch současných

dio není zas až tak obtížné, ale přece jen, podí

zace?

poslouchám stále Briana Ena a ORB.

vej, kolík to má vzadu propojených drátů...

To je ale kabelů... ty musíš mít občas noční

Co si myslíš o budoucnosti

můry, že ti někdo všechny ty kabely rozpojí

hudby?

a už to nedáš dohromady.

Folmer: Hudba je dnes více

Folmer: Ano, Občasné mi o tom zdá. Taky ze

populární než kdy předtím. Taky

studia pořád vyháním kočku, aby něco nerozpo-

více komerčně zneužitelná. Sta

jila.

la se jakýmsi kusem nábytku.
Lidé s hudbou vstávají, pracují,

Takže nové technologie, počítač a internet,

cestují, odpočívají i usínají. Když

tě neizolují, jak někdy tvrdí pesimisté a ška-

jsem byl mladý, hudba zněla jen

rohlídové...

když sis ji pustil. Dnes zní auto

Folmer: Vůbec ne. Tak jako jsem kdysi začal

maticky ze všech stran. M o ž n á

dělat hudbu programově jinak, abych se nemu

jsem už starý, ale já mám rád i ticho. A hudbu si

stále, i dnes, daleko víc, než o ní víme. Dalo by

sel na jevišti třást trémou, tak jako jsem od mlá

pouštím jen tehdy, když si jí chci poslechnout.

se říci, že í my lidé jsme zrozeni z hudby, právě

dí chtěl hudbu dělat spíše tak, jak ji dělají klasičtí

Nebo když ji vytvářím.

tak jako planety.

hudebníci v Indii, tak dnes používám syntezátory a počítač, a mohu tak ovládat stovky nástro

Možná bude většina hudby jak ji z n á m e

Zmínil ses o své práci tvorby webových strá

jů, nebo internet, a mohu být v kontaktu se stov

dnes jen ambientní, a poslouchat se bude

nek na internet Sám se snažím dělat BARÁ

kami lidí na celém světě. Díky technologii

jen speciální hudba.

KU tak trochu internetové, více vrstevnatě,

a informační revoluci tak vyrůstají i noví mladí

Folmer: Ano. Hudbu si budeme pouštět, aby

tak, a b y pozorní čtenáři zjistili, že obrázky

skladatelé, a zcela jistě přijde i nová hudba, kte

chom zklidnili prostředí a bránili se proti hluku.

a titul a odkazy v článcích spolu často pře

rá využije všech dosavadních znalostí a možností.

Existuje například spedální hudba do výtahů. Jen

kvapivě souvisí, že mezi řádky jednoho člán

Která rozbije dosavadní omezení.

že n e w age hudba má mnohem širší záběr

ku vzniká propojení k článku dalšímu atd.

a uplatnění. Ukázalo se ale, že například mé al

Rád bych byl připraven, až se objeví nějaké

Trochu umím hrát na tabla, a dvacet let jsem

bum Omega je právě na ztišení sonického pro

nové médium. Něco mezi internetem a ča

marně čekal, kdy někdo začne využívat ne

středí v interiérech velmi účinné.

sopisem. Možná časopis, který bude mít
možnost odkazů a propojení na další infor

uvěřitelný rytmický i barevný potenciál těch
to indických bubínků. Až poslední roky ko

Mluvím ještě o tom, že si vlastně hudbu ne

mace kdekoliv na světě, a jehož větší část

nečně začínám slýchat jejich zvuk, třeba jen

vybíráme my sami, ale vybírá to za nás po

po přečtení zůstane jen v kyberprostoru,

nasamplovaných, v taneční hudbě.

čítač v nějakém rádiu, nebo přinejlepším

a čtenář si na svém počítači zvětší nebo

discjockey, takže jsme vlastně oběti...

zpracuje jen to, co zrovna bude chtít.

Folmer: M á m tabla také moc rád, a občas je,
i když jen nasamplovaná, také používám. Tabla

Folmer: Bohužel taková bude asi nejbližší bu

Pro tebe to musí být velmi zajímavá prá

kdysi používal James Brown, Miles Davis, pak

doucnost. Hudba nás bude neustále a všude

ce, protože jsi byl malíř, a t e ď jako hudeb

některé jazzové skupiny, a dnes prožívají tabla

obklopovat. Nelíbí se mí to.

ník neustále pracuješ s počítačem.

Pak se ale bude muset na školách učit před

kteří nevědí, jak má jejích stránka vypadat, a tak

mět „umění vybírat si a poslouchat hud

si nejprve prostuduji jejich prostředí a hodně

revival a doufám, že se dostane znovu i na živé
tablisty.

r

Zpět k hudbě, zvláště hudbě n e w age. Ravi
Šankar kdesi poznamenal, že indická klasic
ká hudba je „new a g e " už tisíce let.
Folmer: Ano. To je přesné. Ale nejen indická

Folmer: Ano. M á m poměrně hodně klientů,

bu"...

s nimi mluvím, a pak navrhnu něco výtvarně při

Folmer: Souhlasím. To by se mělo skutečně

jatelného, s oním kompromisem mezi vzhledem

učit už teď. A jak tak o tom uvažují, docela rád

a rychlostí přenosu dat. Je to kompromis mezi

bych to učil.

klasická hudba. Studoval jsem í renesanční hud

rychlostí a objemem informací, ale právě to je na
tom lákavé. Musím respektovat I tajné, heslem

bu Holandska a zjistil jsem, že za doby renesan

Z pohledu indického klasického hudebníka

uzavřené informace, a zároveň umožnit zákaz

ce měli tehdejší hudebníci a skladatelé přes Ara

my zapadané děláme nejprve všechno pro

níkům co nejhladší postup přímo k tomu zboží,

by kontakt s indickou hudbou. Šlo o totéž du

to, aby nás bolela hlava, a pak vymýšlíme

které chtějí.

chovní vědomí. I Holanďané používali drone,

velmi důmyslné teorie a zařízení, abychom

onen neustálý tón pod celou skladbou atd. To-

se třeba pomocí hudby bolesti hlavy zbavi

V jistém ohledu je to jako hrát rágu: jsi ome

též dnes můžeš na ít i , mé hudbě

li...

zen pravidly, ale právě to je lákavé a uvnitř
mantinelů jsi svobodný a volný jako pták...

Je třeba se naučit na první poslech rozezná

Folmer: O tom to je. Kdysi byla hudba pře

vat hudbu na jedno použití, a hudbu, která má

vážně k oslavě a léčení. Léčení těla nebo duše.

Folmer: Jo. Takto jsem na to nemyslel, ale je

skutečný esteticky a léčivý potenciál. Je třeba to

Hudba vedla lidí dovnitř. Dnes hudba lidem po

to přesné. Neustálé požehnání... (Always bliss...

neustále vysvětlovat, protože když lidé poprvé

máhá spíše utíkat od sebe a problémů. Je to

je název jedné skladby Johna McLaughIlna na

slyší hudbu new age nebo nějakou etnickou huď

pouhá zábava a obchod. A navíc tady v Ho

desce skupiny Shakti, pozn. překl.). M o h u sklou

bu, ptají se — kde je rytmus? Kde je harmonie?

landsku je i příliš mnoho hudebníků, lidí, kteří se

bit hudbu, studium sonologie, cit pro výtvarné

Je to vůbec hudba? M n ě se třeba ptají, proč ne

chtějí vyjadřovat a hlavně živit hudbou. Hraní je

proporce, znalosti počítačových jazyků a editorů

skládám a nehraji hlasitou hudbu, proč nepouží

jejich život. Já moc nehraji, dávám přednost ti

atd. Je to jako život: nic není odděleno, všechno

vám bicí nástroje atd. Odpovídám, že bubny ne

chu studia a hudbě ve mně samotném. Vystu

souvisí.

potřebuji, že nedělám hudbu, abych se zavděčil

pují jen zřídka, teď právě s několika přáteli po

Někteří lidé, když si poslechnou mou hudbu,

jiným, ale abych vyjádřil sám sebe, a k tomu bub

malu připravujeme jedno vystoupení tady pro

mi občas říkají, jak jsou rádi, že to není počítačo

ny a decibely nepotřebuji. Samozřejmě, že v po
sledních letech se i na mých albech najdou ná
znaky tichého rytmu. Svět kolem mne se rytmtzuje, a já jsem ovlivněn světem okolo sebe. Pou
žívám třeba právě tabla. Je ovšem třeba vědět,
že zatímco základní rytmus západní hudby jsou
čtyři doby, tabla hrají na šestnáct dob.

město, bude to pod šírým nebem, s laserovými

vá hudba, a já je překvapím informací, že všech

světly.

na moje hudba byla „udělána" na počítačích.

Tibeťané říkávali, že používání hudby písní

jen jako hudební nástroj, a představuji svou hud

Rozdíl ale tkví v tom, že já počítače používám
k zábavě je toliko kumulací hříchů...

bu. Já jsem skladatel, ne počítač.

Folmer: Na jednom svém albu jsem měl citát:
„Hudba osvobozuje duši k Jednotě". Hudba je

V záři 1998 se Maxe Foimera ptal V. M.

Henry Marshall se narodil v USA, ve státě Louisiana, a vůbec
netušil, že existuje Indie, natož jóga. Když se ale v roce 1968 na
universtiě setkal s Jóganandovou autobiografií Životopis jógína,
rozhodl se, že si najde svého gurua a bude cvičit jógu. Gurua,
který žil v Houstonu, nakonec našel, a díky němu se později se
známil s dalším Indem, Sant Kešavadou, který Henryho sezná
mil a mantrami.
Marshall přes den pracoval jako psycholog a po večerech začal
se svým guruem zpívat mantry. Objevil jejich sílu a moc. Zjistil,
že fungují. Později, když se jeho guru vrátil do Indie, začal Mar
shall mantry zpívat pravidelně se skupinou přátel. Postupně
mantry upravoval. Některé melodie, po telefonické poradě s gu
ruem, zjednodušil, jiné zkrátil tak, aby se i Američanům a Evro
panům (již několik let žije Henry Marshall se svou ženou Rickie
Mooreovou a dětmi v Amsterodamu) zpívaly snadno a přiroze
ně. Po několika letech úspěšného zpívání se skupinami podob
ných nadšenců po celé západní Evropě pak v roce 1992 se svou
ženou a skupinou kolegů, kteří si říkají Playshop Family, vydal
u holandské společnosti Oreade Music dvojalbum MANTRAS —
MAGICAL SONGS OF POWER. Úspěch a ohlas byl značný, a tak v roce
1995 následoval titul MANTRAS II - To CHANGE THE WORLD,
a v roce 1998 MANTRAS III - A LITTLE BIT OF HEAVEN.

Marshallovy verze melodických a snadno zapamatovatelných
manter se již pět let stále více zpívají na různých kursech a se
minářích i v Čechách a na Slovensku, ať už to jsou kursy jógy,
reflexní terapie, čínské tradiční medicíny, nebo prázdninové
pobyty u Jaderského moře. Stále více lidí na vlastní kůži pozna
lo a poznává účinnost těchto písní.
Přijďte si i vy společně zazpívat mantry, jež mohou změnit váš
život. Nemusíte se obávat, že to nezvládnete, melodie a slova jsou
velmi jednoduché a snadno zapamatovatelné.

Žízeň po celistvosti
Chrlstina Grafová • Chvojkovo nakladatelství 1998
Další nádherná kniha o netušených možnostech pozitivního přístupu k různým „závislostem", v tom
to případě k alkoholismu. V zemi, kde se za „větší než malé" množství konopí bude od ledna 1999
trestat, kde nejsou peníze na protidrogovou osvětu, a kde se přitom s tichým souhlasem establishmentu vynakládají stovky milionů korun na reklamu různého tvrdého pití a kde desítky tisíc lidí ročně umí
rají na závislost na jiné droze — alkoholu, jsou informace o tom, že alkoholismus (stejně jako jiné závis
losti) není vina jednotlivce, zasluhující potrestání, ale nemoc, vyžadující péči, léčení a především duchovní
přístup, potřeba jako sůl.
Coby alkoholická, hledající možnost léčby, se Grofová v polovině 80. let setkala s citátem z Junga,
který v dopise spoluzakladateli dnes slavné organizace Alcoholics Anonymous (Sdružení anonymních
alkoholiků) napsal: „... jeho touha po alkoholu je řádově nižší variací duchovní žízně lidských bytostí po
celistvosti. Jak by řekli ve středověku, po splynutí s Bohem." Uvědomila sl, že to je právě to, co sama
prožívá. Jako mnozí jiní, i ona celý život pociťovala jakousi neurčitou touhu, jejíž fyzickou potřebu neutišil ani alkohol, ani nákup, ani zákusek či pomazlení. Co když je tato „žízeň" všeprostupující stránkou
lidské zkušeností, kterou často nesprávně chápeme a vykládáme a na kterou reagujeme nevhodnými
způsoby? Kniha, která přináší autentické popisy spousty velmi osobních problémů a naznačuje, pro
mnohé materialisty možná velmi překvapivé, pozitivní a duchovní řešení, je určena „všem těm, kteří jsou
si vědomi vlastní žízně po celistvosti, kteří s ní občas zápasí a chtějí najít způsob, jak ji utišit." Jinak ře
čeno, zcela jistě otevře oči nejen alkoholikům, ale i všem ostatním.
Jung ve svém dopise píše: „Alkohol se latinsky řekne spiritus a vy používáte stejné slovo pro nejvyšší duchovní prožitek. Je třeba si říkat: spiritus contra spirítum." Přeloženo do normální řeči — Duchov
nosti proti závislosti na alkoholu. Tento recept, a kniha Christiny Grofové, tedy doporučuje rozvíjení spi
rituality jako léku proti alkoholismu, ale i ostatním formám závislosti, včetně závislosti na drogách, sexu,
jídle, moci a hazardu.
„Tato kniha je pokusem o shrnutí filosofických
a spirituálních vhledů za dobu čtyřiceti let mé
osobní a profesionální cesty zahrnující zkoumá
ní nezmapovaných oblastí lidské psýché," píše
autor na samém začátku a hned dodává výčet
jmen svých slavných přátel (Bateson, Bohm, Pří
bram, Campbell, Capra, Harner, Kornfield,
Metzner, Ram Dass, Sheldrake, Tarnas, Tart,
Wilber), kterým děkuje.
Grof je bezesporu osobností světového for
mátu. Jeho knihy provokují rozporem mezi vě
deckým stylem a jakousi posedlostí zabývat se
ve vědě zatím zapovězenými tématy. I tato je
plna kapitol, které zvednou obočí nejednomu
materialistovi: Vzpomínky na minulé životy.
Empirické důkazy reinkarnace. Tři jedy podle ti
betského buddhismu. Psychospirituální zdroje
nenasytné chamtivosti. Kráčet po mystické stez
ce praktickou nohou. Smrt před smrtí. Sexuali
ta — cesta k vysvobození nebo past na duchov
ní cestě? Božské kořeny zla. Osobní proměna
a planetární budoucnost. Světový názor materi
alistické vědy — fakta a fikce. Holotropní stavy
vědomí a dějiny lidstva. Atd. atd.
Na rozdíl od mnoha jiných knih amerických
autorů, kterým stačí jeden nápad na stovky strá
nek, v téhle knize jsou jednotlivé stránky nabity
převratnými pohledy na spoustu velmi důleži
tých aspektů života lidstva na konci tisíciletí.
Hinduističtí filosofové odedávna nazývají kos
mický proces lila, božská hra. Jinak řečeno, náš
hmotný svět lze vnímat jako dynamickou hru
božské energie. Moderní fyzika je téhož názoru:
naše vnímání světa hmoty je pouhou iluzí,
mayou. Grof se tedy znovu a znovu ptá: doká
žeme rozeznat skutečnost od fikce (kosmické
hry nebo jakéhosi filmu, jehož jsme aktéry
a který se snažíme prozkoumat tím, že studuje
me políčka filmu a mechanismus promítačky)?
Zatímco Grofův život je nejpádnějším důka
zem, že byl vždy ve správném čase na správ
ném místě a mezí správnými přáteli a kolegy,
nejsem si jist, zda jeho knihy nepotřebují ještě
nějaký čas, aby byly akceptovány tak, jak by si
autor jistě přál. Dovedu si představit, že stejně
jako Grofovy předchozí tituly (např. Dobrodruž
ství sebeobjevování nebo Holotropní vědomí),
i „Kosmická hra" může pro úplné začátečníky
být hezky třeskutá a stravitelná jen po kouscích.
Přesto, nebo právě proto, vřele doporučuji.

Pozorný čtenář navíc nalezne spoustu nejnovějších poznatků např. co se týče vlivu negativního psy
chického stavu matky na ještě nenarozené dítě, zbytečných medicínských zásahů, které komplikují první
okamžiky života dítěte (např. použití anestetik při porodu se ukazuje jako jeden z rozhodujících aspek
tů pozdější závislosti na užívání chemikálií), vlivu neutěšených rodinných poměrů prvních let života na
pozdější psychické problémy (nejen fyzické, sexuální, ale i citové týrání) a přímé souvislosti mezi nega
tivními zkušenostmi ublížování ve škole a pozdější tzv. psychospirituální krizí. Ukazuje se, že „dítě
v děloze je často negativně ovlivněno zdravotním stavem matky, jejím chováním, nebo tlaky a problé
my, kterým je vystavena v každodenním životě. Matka byla možná alkoholická či kuřačka, snad se cí
tila zaskočená nastávajícím mateřstvím, nebo ona ani její partner dítě nechtěli. Manžel jí třeba ubližo
val, působil jí fyzické nebo sexuální násilí v průběhu těhotenství. Mohla dokonce ubližovat sama sobě
neb ostatním. Všechny tyto okolnosti se promítají do dítěte. Vezmeme-li do úvahy nesčetné holotropní
zážitky, týkající se této oblasti vzpomínek, musíme se vyrovnat s myšlenkou, že jednání našich rodičů
a jejich fyzický, emocionální a duchovní stav během našeho prenatálního života představuje důležité
kamínky v mozaice faktorů, které formují naší osobnost a chování."
Ukazuje se, že např. sexuální zneužívání nemusí mít jen ty nejotřesnější formy. Autorka dovozuje,
že tzv. skryté sexuální činy mohou být právě tak ničivé. Dítě, které nemá na toaletě soukromí, nebo kte
ré je lechtáno, dokud nezačne plakat, dívka, jejíž rodinní příslušnicí berou za terč poznámek její poprsí,
či malých chlapec, který musí snášet vtipkování ohledně velikosti svého penisu, jsou sexuálně zneuží
váni.
Vychází najevo, jak málo toho víme o sobě samých a zdrojích ohrožení své psychiky. Jak jsme ignoranťští a necitliví, jak jsme byli zneužiti a poškození a jak zneužíváme a poškozujeme. Ukazuje se ale
také, že právě znalost příčin naší individuální a z toho vyplývající globální krize může být počátkem
pozitivního řešení. Začínáme vědět, proč jednáme, jak jednáme. Začínáme, i díky trpkým zkušenostem
lidí, jako je Christína Grofová, vědět jak komplexně jsme zneužíváni, ale také jak z bludného kruhu ven.
Málokomu třeba dochází, že „žízně po celistvosti" důmyslně využívá např. i reklamní průmysl. Kostky
ledu, třpytící se v reklamách na alkohol jako monstrance v kostele, postavy kouřících „marlboro" mužů
a nejnovějších značek aut ve zlatavé mystické (svato)září, božské „absolutno" dosažitelné konzumací
jednoho druhu vodky, „na nebe vstupující" modelky v nejnovějších plavkách či kostýmech, parfém sym
bolizovaný letící labutí— hlnduistickým symbolem nejvyššího Boha — to vše nás vybízí, abychom hledali
sami sebe, svou identitu, velikost, krásu, dokonalost
a útěchu v materiálním světě. Přitom to všichni (alespoň na
smrtelné posteli) víme, nebo tušíme: hledáme-lí zdroj uspo
kojení ve vnějším světě, naše chybná orientace na úspěch
a soutěž s sebou přináší jen další a další závislosti.
Hledači duchovna si jistě se zalíbením přečtou kapitolky
o „pseudomystíckých stavech", o „vzdání se ega"
a výhodách z toho plynoucích, o „výzvách a nástrahách du
chovní cesty" atd.
„Když si myslíte, že jste dopadli až na dno, podívejte se
dolů," vzkazuje Grofová na základě vlastní zkušenosti všem,
protože sama nejlépe ví, že teprve tohle byl ten skutečný
začátek cesty ven ze závislosti.
Z hlediska duchovního poznání existují dvě Cesty: cesta
strachu (a z toho plynoucích závislostí), nebo cesta lásky.
Západ si „svobodně" neustále vybírá tu první. Kniha Christi
ny Grofové (kterou by si jako jedinou knížku na imaginární
pustý ostrov měli povinně vzít nejen alkoholici, drogově zá
vislí, ale i skini, politici, dogmatici a fanatici všeho druhu) je
jedním z nejefektivnějších receptů na léčbu důsledků této
volby. Je to vskutku sebeobjevné počteníčko.

The best of Mike Rowland

Bytí ve snění — Zasvěcení do světa čarodějů

Oreade Music 1998, distribuce Roiva

Florinda Donnerová • DharmaGaia 1998

Před mnoha lety jsem v Japonsku obdivoval
a žasnul, kolik druhů brambor nebo másel či
margarínů je na pultech. V Tokiu existuje celá
čtvrť obchodů s elektronikou, ale také několik
dlouhých ulic prodejen různých druhů papíru,
čajových šálků, kamenných luceren a bůhví
čeho ještě.
Celé roky jsem snil o tom, že i u nás bude
k dostání etnická, world či new age hudba,
a vida, už je tady, a nejen v tom původním pro
vedení. Zájemce si může vybrat nejen z jednot
livých titulů a oborů čí autorů, ale také z výbě
rů. Jinak řečeno, dostane se mu za zlomek ceny
to nejlepší, co ten který autor za dlouhá léta
vydal.
Holandská společnost Oreade Music po deseti
letech spolupráce se svými kmenovými autory
vydala čtyři více jak hodinové výběry »The best
of...« čtyřem nejlepším, a rozumí se samo se
bou, že i nejprodávanějším a tedy i nejslavnějším autorům. V tomto případě to je nejen Mike
Rowland, ale také Medwyn Goodall, Aeoliah
a Gomer Edwin Evans. Nelze než doporučit. Na
každém albu je vše podstatné, čím je ten který
autor známý
a působivý.
Pozorný po
sluchač si pak
může udělat
p ř e h l e d
i o postupném
zrání každého
autora za celé
uplynulé dese
tiletí.

V rámci celosvětového zájmu o Castanedovy romány o světě čarodějů
a indiánských šamanů se za ta léta vyrojila spousta knih o jeho knihách
a s nimi spojených tajemstvích. Skeptický i nadšený dav odpůrců
i obdivovatelů se pak na počátku 90. let s úžasem dověděl, že kolem
tajemného Castanedy delší dobu existovala skupina mužů a žen, kteří
pod jeho vedením pokračovali ve studiu čarodějnického způsobu živo
ta. Zvláště ženy byly velmi aktivní a řadě časopisů pak poskytly rozhovo
ry. Jedna z nich, Florinda Donnerová, napsala dokonce právě tuto kni
hu »pro všechny, kteří sní čarodějské sny«.
Jedna z čarodějnic, autorčiných učitelek, v ní říká: »Na světě čarodějů je
nejtěžší pochopit, že nabízí naprostou svobodu, ale svoboda není za
darmo. Každého adepta bude stát přinejmenším onu masku, kterou
všichni nosíme na tvářích. Víš co je to svoboda? Naprostá absence zá
jmu o sebe sama. A nejlepší způsob, jak se přestat zajímat o sebe sama,
je zajímat se o ostatní.«
Sám Castañeda, který se v knize jmenuje Isidoro Baltazar, vysvětluje, že
»čarodějové jsou lidé poznání spíše než lidé rozumu, a jako takoví jsou o krok napřed před západními
intelektuály, kteří se domnívají, že realita, kterou ztotožňují s pravdou, je poznatelná rozumem. Rozu
mem jsou poznatelné jen naše myšlenkové procesy. Čarodějové pěstují celou bytost, nečiní rozdílu
mezi rozumovou a intuitivní stránkou osobnosti člověka. Obě používají k dosažení sféry vědomí, které
říkají tiché poznání, přesahující řeč i myšlenku. Jinak řečeno, čarodějové se po celý život snaží rozbít
křehkou skořápku lidských domněnek.«
Podobných užitečných mouder je v knize víc, musíte je ale, jako v životě, hledat. Všem, kteří mají rádi
Castanedu a chtějí se opět ponořit do virtuálního světa mexických šamanů a jejich schopností pohy
bovat se a existovat v pro nich tak reálných snech, totiž doporučuji uvědomit si, že tuhle knihu psala
(a překládala) žena: nenechejte se proto odradit, zvláště v první třetině knihy, jazykem červené knihov
ny. Škoda. Jak se vám líbí slovní spojení, jako »muž, nebezpečně dřepící na stoličce... v jeho úsměvu
se mísila prohnanost s nevinností... přísnost jeho orlích rysů... ošlehaná měděná tvář... výmluvně for
málně mi potřásl rukou... na okraji drsné cesty...«, nebo popis ženy, v jejíchž »nehybných hořících
očích bylo něco hadího«, která si »začala třít paži dívčím pohybem*, která říká, že jí »klesá vitalita«,
»jednu zmatenou sekundu« sí něco myslí, a jejíž hlas »byl měkký a neobyčejně hluboký, se zvláštním
exotickým rysem, jako kdyby španělština, kterou mluvila plynně, nebyla jazykem, na který byly svaly
jejího horního rtu zvyklé«, aby na jiném místě »vypustila proud nejodpornějších kleteb«? Jinde autor
ka popisuje, jak se jí» v těle napnul každý sval, každá kost«, nebo že se »moje nálada prudce změnila
od pobavení zpět k pochybnostem. Racionálním, promyšleným způsobem, jak jsem to měla ve zvyku,
jsem se začala znepokojovat hlubším významem toho, co mi bylo řečeno.*
»Myšlenky mají moc,« vzkazuje I nám čtenářům autorčin učitel. »Dejte si na ně pozor.« V případě
jeho knih to zcela jistě platilo, v případě knihy Florindy Donnerové (nebo přinejmenším jejího českého
překladu) je možno poněkud zabloudit: myšlenky jsou skryty v houští autorčiny nutnosti »vypořádat
se s tím nejtěžším, co může ženu potkat: s žárlivostí a potřebou vědět«. Ale možná oběma ženám
křivdím a past jazyka červené knihovny nalíčily úmyslně a já do ní spadl. Pak tedy pardon, a doporučuji,
aby čtenáři nechali svá »ústa rozčísnout spikleneckými úsměvy«.

Martini
Przemyslaw Goc • Selles 1998, distr. Roiva
Na bubeníčkem festivalu v Dolní Lhotě (28. srp
na 1998) to bylo hudební i interpretační zjeve
ní: novodobý »krysař« Przemyslaw Goc, v jaké
si mnišské kapuci přes hlavu, s kytarou a pře
nosným mikrofonem a různými flétnami v dr
žáku kolem krku, hrál, zpíval a chodil mezi lid
mi usazenými na trávě místního fotbalového
stadionu s takovou suverenitou a přesvědčivos
tí, až téměř zapomněli dýchat.
Goc (ročník 1967) se narodil a žije v Poznani
a vystudoval elektrotechniku. Jako technik pra
coval v různých studiích a poznal tak dokonale
zákulisí »výroby« hudby, kterou měl rád. Mezi
tím hrál amatérsky blues, učil se hrát na různé
etnické nástroje, vystupoval s divadlem a reali
zoval mnoho svých výtvarných projektů.
Byl tak dokonale připraven na to, co dělá dnes:
natáčí, a sám s pomocí před natočených rytmů
a zvuků na různých festivalech předvádí hud
bu, ovlivněnou šamanskými a domorodými tra
dicemi celého světa. Za pouhé dva roky vydal
celkem čtyři tituly (Inside, Titiolo, Martini
a Welele). Každé CD je doslova nabité (vždy nej
méně 70 mi
nut čistého
času hudby)
pestrými ryt
my, dokonale
smíchanými
zvuky a šamansky ma
gickou pře
svědčivostí au
torova hlasu.

Feng šuej
Wllllam Spear • Ikar 1997
Kniha asi nejuznávanějšího západního odborníka na feng-šuej,
staročínské umění pracovat s energiemi kraje, domu, bytu,
a v případě Speara, i nitra člověka samotného. Není to instruk
tážní příručka typu »Když uděláš tohle přesně takhle, stane se
toto...«. Vyžaduje aktivní přístup čtenáře. Není to detektivka na
jedno přečtení. Není to snadná kniha. Možná u nás ne zase až
tak správně načasovaná, protože předpokládá předchozí orien
taci a také možnost (v rámci snahy něco prakticky vylepšit) na
hlédnout do několika jiných publikací o feng-šuej.
Spear mezi řádky hovoří o vnitřním a intuitivním feng-šuej, tedy
o tom, že pokud člověk chce vylepšit svůj byt, měl by nejprve
prozkoumat své nitro. Teprve na základě introspekce své psychi
ky pak objeví, proč mu něco jde a něco jiného se ne a ne rozběh
nout, a začne skutečně hlubinně chápat nádhernou racionalitu
zdánlivě iracionálního čínského systému osmi stran a trigramů,
pěti energií, devíti základních číslic či vzorce prostorového uspo
řádání nazývaného pa-kua.
Příklady z praxe a nákresy, rady (např. že sporák ve volném pro
storu nesmí být naproti výlevce, protože Voda a Oheň musí být v rovnováze, nebo pod oknem, proto
že by jinak unikala energie jídla) a hlavně jakási vnitřní naléhavost čiší mezi řádky zdánlivě líně ubíhají
cích řádků knihy. Spear jakoby nenápadně, ale znovu a znovu zdůrazňuje důležitost takových zdánli
vě příliš abstraktních, a přitom v dnešním světě tak opomíjených pojmů, jako jsou (v tomto případě
názvy některých kapitol): svět vibrací, sídla síly, nový způsob vidění, všechno souvisí se vším, úloha
intuice, očištění prostoru, pracovat na vylepšení dobra.
Nic na světě není zadarmo a ihned. Nic na světě také neplatí jednotně pro všechny lidi na světě. Tahle
kniha je jakousi materializací indického rčení o tom, že »když je žák připraven, přijde učitel.« Není pro
každého, ale ten, kdo je na ni připraven, bude požehnán množstvím možností, jak změnit svůj život.

Immortal Egypt
Phil Thornton and Hossam Ramzy
New World Records 1998
Zatímco na předchozím albu P. Thorntona (Eternal Egypt) byl Ramzy, asi nejznámější egyptský
hudebník, uveden jen jako host, na tomto albu
je označen jako spoluautor. Předchozí album
bylo spíše »new age« s egyptskými rytmy, toto
je spíše »egyptské« s náznaky new age.
Hossam Ramzy studoval hudbu nejprve na ško
lách, další léta se ale učil od kočovných beduínských hudebníků. Dnes ovládá řadu bicích ná
strojů a ne náhodou hrál jako host s takovými
velikány současné hudby, jakými jsou Rolling
Stones, Page & Plant nebo Peter Gabriel.
Poznamenal bych s klasikem: »Tento způsob
hudby zdá se mi velmi šťastným...* Po počá
tečním použití etnických hudebních nástrojů jen

jako doplňku se současní autoři dopracovali to
lerantního spoluautorství. Jinak řečeno, egois
ticky a evropocentricky už netvrdí, že jejich
(a jen západní) hudba je nejlepší. Dokáží nejen
ocenit mistrovství umělců z Afriky, Asie či Ará
bie, ale i pozvat si je jako rovnocenné partnery.
Arabské rytmy a bubínky a flétny jsou ve ryt
mické a frekvenční pestrosti nejen barevným
zpestřením naší hudby, ale i zdrojem mnoha
takových typů vibrací, které naší hudbě a spo
lečnosti schází. Mám na mysli jak liché a složité
rytmy (zatímco my jsme ubíjeni monotónností
čtyřčtvrtečního disco rytmu), tak to, že arabská
hudba a jejístupnice jsou složeny ze čtvrt tónů.
Měli bychom si tedy, už jen preventivně, aby
chom tak nestrádali v rámci západní »diety«
předem vypočítaných (a matematicky vyladě
ných) frekvencí a dusajícího pravidelného rytmu
naprosté většiny pop hudby, pořídit a pravi
delně naordinovat právě takovouto hudbu, pl
nou barev a vůní »nesmrtelrého Egypta«.

Chaos a kyberkultura

Mandala

Timothy Leary • Maťa & DharmaGaia, 1997
Chaos a kyberkultu
ra je poslední vyda
nou knihou Timothy
Learyho — psycholo
ga a kultovního hrdi
ny americké alterna
tivní scény šedesá
tých a sedmdesá
tých let, propagáto
ra psychedelických
drog a v posledních
desetiletích života
i osobních počítačů,
jejich interaktivního využívání i kultury, která
kolem nich začala postupně vznikat. Jde
o rozsáhlý soubor textů z let 1984-93, které (jak
v předmluvě napsal autorův přítel a životopisec
Mike Horowitz) postupně vycházely »v nezvykle
bohaté škále publikací, od obskurních undergroundových fanzinů po universitní časopisy, od
periodik typu New Age po nedělní přílohy kla
sických deníků a od módních, computerových
a hudebních magazínů až po erotické měsíční
ky*.
Texty se vzájemně odlišují literární formou (roz
hovory, eseje, fejetony, studie) i obsahem. Ved
le bloků věnovaných sociokulturním důsledkům
tvůrčího používaní osobních počítačů (tvorba,
svoboda, erotika, média ad.), se objevují další,
věnované psychedelikům, různým formám al
ternativní kultury, či historickým reminiscencím.
Learyho názory a postřehy jsou zajímavé, kon
troverzní, nebezpečné, roztomilé, inspirující
apod. podle toho, z jakého úhlu (ale také jaký
text, čí v jaké náladě) jsou čteny a reflektovány.
Jeho formulace jsou často nečekaně hutné —
»vlna hippies skončila do ztracena, protože její
členové byli příliš pasivní a dožadovali se osvíce
ní u nejbližšího dealera« — a mohou překvapit
jak jeho kritiky, tak nadšené obdivovatele.
Kniha přibližuje způsob myšlení i reálie americ
ké alternativní scény a vedle vzpomínkové kni
hy Záblesky paměti je rozhodně tím nejlepším,
co u nás zatím od Timothy Learyho vyšlo. Čes
ké vydání pak má i několik zcela původních akvi
zicí: výborný překlad Alexandra Neumana, kongeniální obálku grafického studia Mowshe
a obsáhlou bibliografii českých a do češtiny pře
ložených — časopiseckých a knižních — publika
cí k danému tématu.
Pavel Hlavatý

Gregorian Garden
Tibet pilgrimage • Oreade Music 1998
Něco mezi zvuky přírody a tichým posezením v ambitu kláštera přináší další série alb holandské spo
lečnosti Oreade Music s názvem »Duchovní místa« (Spirituál Sítes Series). Posluchač je pozván do
imaginární klášterní zahrady se všemi příslušnými zvuky (ptáků, větříku ve větvích stromů, občasný
bzukot včely atd.), do které doléhá vzdálený zpěv gregoriánského chorálu. V případě druhého alba
jde o zvuky okolí tibetského kláštera s občasným halasem procházejících poutníků nebo mnichů.
Vřele doporučuji jak pro aktivní zvukový odpočinek (nic tak ne
uklidní jako vědomé, ale i podvědomé vyladění na harmonizují
cí a z dětství nebo z cestování známé zvuky, které známe ob
vykle jen z období dovolených), tak pro inspiraci (nic tak ne
podpoří intuici a tvůrčí výkonnost jako sluchové uklidňující pod
něty), ale í pro změnu. Kdykoliv mám chuť si něco pustit, abych
byl výkonnější ale i klidnější, ale nechci, aby poslouchaná hud
ba vyžadovala mou pozornost, vyberu si buď zvuky přírody,
nebo právě tato a podobná alba. A pokud pracuji na něčem
nezáživném či dlouhodobém, pak stačí na přehrávači nařídit
»repeat«, opakování, a celý den mne pak obklopuje a energií
nabíjí virtuální, ale přece jaksi skutečné zvukové prostředí plné
klidu a vnitřní harmonie.
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Posvátný kruh tibetského buddhismu
Martin Brauen • Volvox Globator 1998
Sláva nakladateli, protože tohle je skutečný vy
davatelský počin. Dokonalý úvod do studia
mandal pro zapadaný. Krok za krokem, nákres
za nákresem tak i my Češi konečně máme mož
nost ponořit se do tajemného a zároveň lákavě
kouzelného světa tibetského buddhismu. Pro
listoval jsem hodně knih o mandalách, ale ta
hle je rozhodně nejčitelnější a nejsrozumitelnější.
Brauen popisuje celý tantrický rituál mandaly
Kálačakra, protože ho zažil osobně, a součas
ně dostal povolení ho prostudovat a komento
vat — od příprav, přes vytváření mandaly z obar
veného písku, iniciaci, až k rozmetání a rozptý
lení písku z mandaly do vody. Přesto, nebo prá
vě proto, že se tedy věnuje jedné jediné tradici,
umožní čtenáři pochopit systém a mystérium
mandal a spolu s ním i základy tantrického bud
dhismu.

Pro skutečně odhodlané adepty studia mandal
jinak řečeno, »ten, kdo medituje nad jógou bož
stev, spatřuje v každém vizualizovaném božstvu
svého duchovního učitele, nerozlišitelného od
Nadzemského vítěze, velikého Kálačakry.«
Zapadán pak pochopí, že síla představivosti ti
betského mnicha, který pracuje s mandalou,
mu skýtá nejméně stejnou rozkoš z nekoneč
ných možností ducha, jako západánovi šachy,
matematické problémy kvantové teorie nebo
virtuální realita. Mandala je totiž dokonalá
a velmi vzrušující virtuální realita mysli a přitom
současně škola vnitřního klidu, míru a harmo
nie. Kdo nezkusil, nepochopí.
Když jsem před lety, po mém kursu Umění na
slouchat, zpovídal velmi spokojené a spoustou
krásné hudby zcela harmonizované účastnice,
většinou manželky už tehdy známých malířů,
zazněl dotaz, jestli bych neměl něco podobné
ho, ale vizuálního. Jejich mužové prý sedí v hos
podě a hudba je nezajímá. Odpověď byla na
snadě: stejně efektivně duchovní, jako je hud
ba, je také vizuální Cesta, mandala. Tehdy jsem
mohl nabídnout jen přednášku s promítáním
diapozitivů, dnes je tedy k dispozici všem váž
ným zájemcům Brauenova téma vyčerpávající
kniha.

Pokud bychom zkoumali pojetí smrti v nejrůznějších naukách
od starého Egypta přes novoplatonismus až ke křesťanství a ne
brali v úvahu poslední tři staletí naší západní dějinné zkušenos
ti, opakovaně bychom se zde setkávali s představou světelné
ho těla, jakési enlelechie, která je za života vmíšena do těla, aby
se v okamžiku smrti obě části bytosti, tělo i duše, opět rozděli
ly. Jedna část ztrácí svůj raison ďétre, rozpouští se a její meta
bolismus se zastavuje, druhá odchází neznámo kam. Možná ni
kam, věříte-li, že vlastně vůbec neexistuje. Pak ovšem můžete
mít problém jak si vysvětlit samotný život. Přestože se věda
vyslovuje ke všemu možnému a vede si docela dobře například
při vysvětlování jednoduchých systémů atomů, v současnosti
je značně absurdní představa, že by byla schopna poskytnout
jakoukoli odpověď týkající se podstaty života.
Člověk se rozhodne sevřít ruku v pěst a ono se tak stane,
ačkoli věda neví, jak to vysvětlit. Zde jsme zcela mimo oblast
vědeckých vysvětlení, neboť vidíme, že prvotní příči
nou tohoto jevu je mysl. Je to jeden z příkla
dů telekineze: mysl přinutí hmotu
k pohybu. Proto se potřebujeme zbavit
strachu ze všech pohrdavých úšklebků,
které tak často provázejí zkoumání
duše, jejího původu i jejího osudu.
Má zkoumání této oblasti vědy sou
visela s psychedelickou zkušenos
tí. V nedávné době jsem však svá
pátrání zaměřil i do oblasti snů,
protože sny jsou vlastně zobecně
nou zkušeností hyperdimenze, do
níž se život i mysl zdají být zasazeny.
Freud se domníval, že sny jsou jakási
»rezidua dne«, zbytky denních zážitků. Já
tvrdím, že mnohem užitečnější by bylo
pokusit se vytvořit jakýsi geometrický model
vědomí, vzít vážně myšlenku paralelního kontinua
a uznat, že mysl i tělo jsou zasazeny ve snu, a že sen je pro
storovou dimenzí vyššího řádu. Člověk ve spánku vstupuje do
skutečného světa, zatímco svět bdělého vědomí je jeho pouhým
povrchem, chápeme-li tento geometrický příměr doslovně. Že
jakýsi holografický, informacemi vyplněný prostor skutečně exis
tuje, částečně dokázaly i nejnovější experimenty v kvantové
fyzice. Všechny informace jsou zároveň všude. Informace, kte
rá není dostupná tady. není dostupná ani nikde jinde. Informace
se nacházejí v jakémsi druhu věčnosti, mimo dějinný čas, ve věč
nosti s časově neomezenou existencí, o níž se ani nedá říci:
»Byla tu vždycky." Nemá totiž časový průběh žádného typu.
Nejsme primárně biologickými bytostmi, jejichž mysl by se ob
jevovala jenom jako nějaká měňavá barevná duha či průvodní
jev na vyšších úrovních biologické organizace. Jsme svého dru
hu hyperprostorovými objekty, které do hmoty vrhají svůj stín.
A náš fyzický organismus je tímto stínem vrženým do hmoty.
V momentě smrti se to, co vrhá stín, »stahuje ze scény« a me
tabolismus ustává. Hmotná forma se hroutí a přestává být roz
ptýlenou a zmarněnou strukturou ve vlastní vymezené oblasti,
kde dokáže přetrvávat navzdory entropii materiálu, který ve
svém cyklu extrahuje energii a vylučuje odpad. Forma, která

všemu fyzickému dávala řád, však smrtí zasažena není. 1 tohle
deklarativní stanovisko má svůj původ ve světonázoru šamanské tradice, která ovlivnila i všechna vyšší náboženství. Šamanismus, právě tak jako některé typy jógy, včetně jógy taoistické, tvrdí jasně, že smyslem života je seznámení se s tímto po
smrtným tělem, protože jen tak akt umírání nezpůsobí v naší
psychice žádný zmatek. Člověk prostě pochopí, oč tu běží, bude
vědět jak se zachovat, a uskuteční tak bezpečný a čistý průlom
jinam. Přesto je umírání problém a je možné ho pěkně zbabrat. Člověk totiž není k věčnému životu odsouzen. Naopak. Díky
své nevědomosti může tuto šanci promarnit.
Konečným smyslem šamanismu a správně žitého života je po
sílení duše a vyřešení vztahu ega k duši, aby tento přechod ji
nam mohl být uskutečněn čistě. Takový je tradiční postoj. Rád
bych do tohoto modelu zahrnul i představu propasti, tedy po
jem racionalisty nepříliš užívaný, nicméně ostatním dědicům
naší židovsko-křesfanské kultury dobře známý jako
»hlubší rovina duše«. Je to představa, že svět
jednou skončí, že nastane konec času, že
kromě smrti každého jednotlivce existuje
v historii i smrt celého lidského druhu.
Zdá se, že od okamžiku, kdy jsme si uvě
domili existenci své duše, až k rozvinu
tí apokalyptického potenciálu uplynu
lo zhruba sto tisíc let. I když je to
v rozmezí biologického času jen
chvilka, přesto jde o desetinásobek
rozpětí naší známé historie. V této pe
riodě všechno závisí na rovnováze,
neboť vývojově jde o šílený spěch od hominida k hvězdným letům. Přeskok této
stovky tisíc let znamenal výdej mnoha fo
rem energie. Různá náboženství se objevo
vala a pohasínala jako jiskřičky, rodily se
a zanikaly nejrůznější filosofie, objevila se magie
i věda - a všechno se to snaží získat kontrolu nad energií při
větším či menším stupni etické pevnosti. Možnost, že transfor
mace druhu v jakousi hyperprostorovou entelechii bude zara
žena již v samém svém počátku, zůstává neustále přítomna. Ne
může být pochyb o tom, že se dnes ocitáme ve finálních dějin
ných okamžicích krize přechodu - krize, která s sebou nese
i konec historie, náš odchod z planety, triumf nad smrtí a osvo
bození jednotlivce od těla. Ve skutečnosti se tu setkáváme s nejzásadnější událostí, s jakou se planetární ekologie může setkat:
s vysvobozením života z temného a tísnivého zámotku hmoty.
Metafora duše jako housenky proměňující se v motýla je dob
ře známou analogií odedávna užívanou všude ve světě. Musí
me tuto metamorfózu prodělat, abychom dokázali přežít zásadní
okamžik, kdy se dějinné síly dají do skutečného pohybu.
Knihu Terence McKenny

N Á V R A T ARCHAISMU

v překladu Saši Neumana právě vydává DharmaGaia

Senzační zpráva: McKenna chystá na konec dubna nebo za
čátek května 1999 přednáškové turné v ČR. Můžete se těšit!
Bližší informace v denním a jiném obvyklém tisku.

