
 

Setkání a poznání 
 

Může psychoterapie sloužit jako ukazatel cesty  životu oprávněné vědě?
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Prolog: 

 

Člověk dnes vychází z toho, že se v dějinách vývoje této planety vyskytovaly již  před zhruba 
třemi miliardami let prevní stopy života. Nejstarší známá ohniště jsou datovány půl milionu 
let před naší dobou. Již 400.000 let existuje člověk  ve formě tzv. „homo sapiens“-„ moderní 
člověk“, „homo sapiens sapiens“, jak se sám označuje, již 120.000 let2. Ohledně doby trvání 
jednoho dne trvá nyní dobrý 300letý program zápaďácké vědy o hodně méně než jednu minu-
tu ve vývoji lidstva- ve vývoji života dokonce pouhé milisekundy.     

Pokud ještě bereme v úvahu, že západní společnost národů dělá méně než 1/5 světového oby- 
vatelstva, tak musí vyjít najevo, že historicky a geograficky se ztrácející menšina s jejím vě-  
deckým programem dohnala v neuvěřitelně krátkém čase tuto planetu s jejím obyvatelstvem  
a spolusvětem3  na okraj propasti. 

Jestli tedy máme být tak hrdí na vymoženosti této zápaďácké vědy, jak nepokořeně  sami so-
bě a světu stále ještě oznamujeme skrze všechna media a přitom si stále více s tímto kulturním 
programem podrobujeme v kulturních a vědecko-imperialistických  manýrech životy jiného 
obyvatelstva a kontinentů, bodou moci posoudit pozdější generace. 

Zcela jistě zůstal ale etický, morální a sociální vývoj člověka zpět za analyticky- vědeckým 
pokrokem. Neboť západní věda nevytvořila pouze teoreticky bezpříkladný potenciál přináše- 
jící smrt-ale také stále více tyto možnosti realizuje. 

Důkazy pro to, že člověku následky jeho vědcování dalece přerostli přes hlavu, jsou uvedeny 
vývoje masově ničících prostředků jako jejich použití ve dvou světových válkách , v němec- 
kých plynových komorách a na mnoha dalších dějištích na tomto světě. 

Dále ničení současného světa skrze „vývoj“ hospodářství a techniky, který sám při zajiš- 
těných a elementárních souvislostech, jako při vypouštění CO2 nebo vykácení tropic- kých 
deštných lesů, nedokáže překonat krátkodobou ziskuchtivost jako nejvyšší princip jednání, 
použití medicínských znalostí k vylepšení mučících metod nebo k vytvoření bio- logických 
bojových látek, atd. Tímto by člověk nutně potřeboval „další socializaci“(jako to žádají 
psychoterapeuti všeobecně u poruch osobnosti člověka), aby zmírnili diskrepanci mezi 
vědecko-technickým a eticky-sociálním vývojem, a aby se pokusili zabránit nejhoršímu. 

Změna zapadní vědecké ideologie je nutná, pokud člověk nechce propadnout cynismu, že by  
pro život na této planetě bylo celkově nejlepší, aby člověk na své cestě, která ho vedla na 
okraj  propasti, tedy udělal co možná nejrychleji další poslední krok dopředu- a tím nás- 
ledoval mnoha druhům živých tvorů, kteří jsou(byli) skrze jeho spolupůsobení definitivně 
vyhubeni. Naštěstí patří dikce, že by člověk mohl „planetu“ nebo „život“ zcela zničit, 
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k antropocentrické pýše a „science fiction“ západního myšlení: Člověk si sice nemůže 
vystačit bez svého současného světa, svět ale velice dobře bez člověka. Dokonce po té obrov- 
ské pohromě všech ABC-zbraní, radikální zničení ozónové vrsty atd., vymizí možná člověk 
s ostatními druhy. Ale na jeho hrobě vykvete nový život – a ta materie, pro kterou konečně 
věřil, muset vsadit všechno v šanc, stejně tak ploty, se kterými si myslel, že může dlouhodobě 
ohraničit parcely této planety  jako jeho soukromé vlastnictví, vymizí pod květinovým kober- 
cem. 

Tento cynismus je, společně s thanatophilií, chutí úplného zničení dosud existujícího, v  
různých formách právě u dnešní mládeže-nynější nositelky  budoucnosti lidského života straš- 
ně rozsáhlý. Přitom je příliš lehce přehlédnutelné, že by s nesmyslným nakupením materiální- 
ho zboží a životu nepříznivých hraničních plotů ideové a materiální povahy zanikly také Ve- 
nuše a Milo, kamenná brána Tiahuanaca, Tadsch-Mahal a japonské Zen-zahrady. 

Nikdo už nemohl vyslyšet verše Garcia Lorca a housle Antonia Stradivaria by ztrouchnivěly, 
místo aby se transformovalo notové písmo Gustava Mahlera jinými instrumenty v rukou 
jejich hráčů do tónů v prostoru a čase, které oznamují, „co mi vypravuje nebe“, jako je nade- 

psaná poslední věta  jeho 3.symfonie. A také výsledky západní vědy nejsou všechny, a ani 
většina , k politování: Ze zjištění, že touto cestou nesmíme jít dál, protože je stále více zřejmé, 
že převaha nicotného vědění a nedostek zachovalého vědění se stále více realizuje také v pře- 
vaze nicotného jednání, nevyplývá , že by všechno dosavadní vědění a všechny přinesené výs- 
ledky byly při hledání nové cesty vědění nepotřebné. 

Nové uspořádání by ovšem bylo nutné: Situace je vážnější a hrozivější než někdy předtím 
v dějinách, ačkoli (nebo protože) společensky organizovaný „tanec o zlaté telátko“, uveden 
velkou většinou v hospodářství a vědě, nás chce přivést k moudrosti, že vše není „tak zlé“ a 
věda by už „všechno zvládla“- dokonce i, jak ukázala světová klima konference 1995, se do 
teď nepodepsal ani odklon a už vůbec ne obrat .Dokud ale nechceme následovat o.a. thanato- 
filnímu cynismu jako průvodci, tak se nevyvarujeme vyhledávání jiných průvodců. 

S jeho schopností reflexivity dostal člověk  kvůli možnosti, zpracovat minulost a koukat se do 
budoucnosti , také dar naděje jako moc fantazie, nacházet nové cesty do budoucnosti. 

Karlfried Graf Dürckheim, psychoterapeut a Zen-mistr poukázal v přednáškách a písmu na to, 
že „terapeut“ v řečtině původně znamenal: „Průvodce na cestě za blahem“. Toto by nás mohlo 
povzbudit, zabývat se otázkou, jestli a jak by psychoterapie mohla být ukazatelem vědy přiná- 
šející neštěstí. Přitom beru s „psychoterapií“ ohled na takové celistvé počátky, které se ještě 
nenechaly nalákat západním efektivním myšlením. Toto bude ale ještě stejně tak přesněji roz- 
vinuto. 

 

 

1. Proč právě psychoterapie jako průvodce? 

 

Na první pohled může být udivující, že by právě psychoterapie mohla být průvodce pro životu 
opravněnější vědu: Sice mají vědci s psychoterapeuty společné, že jazyková komunikace patří 
k centálním částem jejich činnosti- daleko více než je to u řemeslníků, automobilistů nebo 
statkářů. 

Stejně tak je pohled přinášející poznání, pod kterým je (profesionálně) svět zakusen a přive-
den k mluvě, mezi vědci a psychoterapeuty vesměs zcela protikladný. Věda, jak se říká, zamě- 
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řuje svůj pohled na zákonitost, předpovídatelnost a na možné pospolitosti  ve fenoménech, a 
tím abstrahuje z individuality a jedinečnosti průběhů na tomto světě.  

Tak zdůraznil např. Wolfgang Pauli , nositel Nobelovy ceny ve fyzice a jeden z vedoucích 
kvantových teoretiků tohoto století, v úvodu k symposiu k příležitosti internacionálního kon-
gresu fylozofů v Zürichu 1954: „Netvrdím, že to reprodukující je samo o sobě a pro sebe 

důležitější, než to jedinečné, ale tvrdím, že to podstatně jedinečné se vyhýbá zacházení skrze 

metody přírodních věd.Učel a cíl těch- to metod je, najít přírodní zákony a zkoušet, na co se 

vztahuje  a musí být vztahována pozornost samotného bada- tele“. 

S tímto pohledem by v převaze souhlasili také dnes nejen mnozí přírodovědci, ale také 
duchovní  a sociální vědci. 

Naproti tomu mají psychoterapeuti před sebou stále jednoho člověka (pár nebo rodinu), 
poznamenaný  individuálním příběhem4. Sice se nechají najít podobnosti – dokonce i některé 
shodnosti – k pokaždé individuálnímu příběhu ostatních. Ale pro hlubší porozumění  a pro 
přiměřené, důstojné setkání, jde právě o tuto jedinečnost, která se specificky vyznačuje ze 
srovnatelného. 

Bez pochyby ví také psychoterapeut v rámci klinicko-psychologických teorií o „zákonitos-
tech“: Ten musel studovat tamější na západě probíhající představy o vzniku a průběhu 
nemocí; on zná diagnostické kategriální systémy, skrze jejichž pomoc se může dorozumět 
s jinými psychoterapeuty o svých zkušenostech s pacienty, protože tyto kategorie odkazují na 
společné pozadí zkušeností  v zacházení s lidským trápením. Vypořádal se s kritérii a 
koncepty účinných intervencí, krátce: Zná psychoterapii také jako vědu, ve které se jedná o 
všeobecné přírodní zákony – takže o to reprodukující týkající se psychické, psychosomatické 
a sociální přírozenosti člověka. 

Také psychoterapeut je tedy zavázán do sociální a kognitivní struktury vědy. Ale v kon-krétní 
terapeutické situaci utváří toto vědění v nejlepším případě všeobecné kognitivní pozadí, ze 
kterého vychází (nebo v některých formách psychoterapie, jako např. v behaviorální terapii 
:ze které odvodil část svých nástrojů). Takto nemůže přistupovat ke svému pacientovi jako 
k „depresivnímu“, který  přesně spadá do diagnostické kategorie 300.40 DSM III.R5 – s těmi s 
tímto souvisejícími představami o vzniku a průběhu nemoci. 

Mnohem více může psychoterapeut vybudovat kontakt k jedinečnému člověku, a bude muset 
brát implicitně nebo explicitně v ohled jeho jedinečný životní příběh doprovázet ho, v nejlep- 
ším případě, v průběhu psychoterapeutických kontaktů na všech cestách a „oklikách“ 6–mimo 
učebnicových „průběhů nemocí“. 

Vypadá to, jako by z těchto protikladných perspektiv  - vědec, který to světu obecné , repro- 
dukující a psychoterapeut, který to jedinečné, skládající se z individuálního příběhu, přenese 
do mluvy- také nutně jiné zacházení se zkušenostmi na tomto světě: Na jedné straně se jedná 
o zjištění, které zobrazuje co možná nejoběktivněji tento svět. Naproti tomu stojí na druhé 
straně v centru neobjektivní vztahy. Že ale takový závěr selže, takto vyjádřil jiný kvantový fy- 
zik a zároveň nositel Nobelovy ceny, Werner Heisenberg už v roce 1955: 

 „Pokud se může mluvit o přírodním obraze exaktních přírodních věd v naší době, tak se 

vlastně ne- jedná o jakýsi obraz přírody, nýbrž o náš vztah k přírodě“
7. 

Tento citát objasňuje, že fyzika při nejmenším v porozumění jednoho jejího představitelese už 
dávno vzdala myšlenky, že by mohla postupovat k objektivnímu, na člověku nezávislém 
pořádku tohoto světa. Mnohem více se jedná o to, nyní konečně korigovat chybný vývoj 
západní vědy: Totiž ten nevydařený pokus, den poznávajícího z popisu poznaného zatmít popř. 
uvolnit sebe sama jako část celku, nebo vůbec chtít ho ovládat. Pro život a přírodu oprávněná 
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věda (která chápe člověka jako součást přírody, a která by tímto také samozřejmě byla 
oprávněná lidské přorozenosti) tímto vyžaduje jako důležitá základní kvalita celistvé umění -
vstoupit- do- vztahu. Toto je myšleno v pojetí Martina Bubera, podle kterého vznikne Já teprve 
v setkání s Ty a naopak. Přiměřeně leží podle Maurice Friedman8 význam Bubera obzvláště 
v jeho kritice „na panování výzkumníkově Já  nad Onem zkoumaného předmětu v dnešní vědě: 
Věda se stala neosobní manipulací, která se podstatně podílí  na vymizení Boha a na masové 
záhubě“9. 

Vzhledem k tomuto znovu oběvenému významu lidkých schopností vztahu skrze moderní 
přírodní vědu je schůdná psychoterapeutická zkušenost utiskovaná, že mnozí, pokud ne větši- 
na pacientů  velice podstatně trpí tím, vůbec nebo jen ustrašeně, křečovitě, zkomoleně, ukrytě 
moci vstoupit do vztahu- k partnerům, rodičům nebo dětem, k bližním, k okolnímu světu tak 
jako, velice často s tím propojeném sobě samému. Podstatný znak této poruchy schopnosti 
vztahu je v tom, že je místo puštění se do něčeho pokoušeno o to, mít vztah pod kontrolou. 
Čím více někdo pociťuje strach, tím větší je jeho potřeba jistoty. A přece je to schůdná lidská 
zkušenost, že se zřídka dlouhodobě může podařit, skrze provozování popř. zvýšení kontroly 
dosáhnout jistoty. Již lidová obecná mluva glosuje tento neschopný pokus: „Důvěra je dobrá, 
kontola lepší“. V psychoterapeutických praxích potkáme sotva lidi, kteří zakusili důvěru popř. 
sami ukazují příliš mnoho důvěry, naproti k množství takových lidí, kteří zakusili přílišné 
kontroly popř. kteří trpí svojí dispozicí ke kontrole. Tímto je centrální úkol psychoterapeutů, 
podporovat schopnost vztahů tak, aby vznikly jak jen možno beze strachu, otevřené, celistvé  
a spontanní vztahy. 

Zajisté musí být ale konstatováno, že by s tímto určením úkolů  v žádném případě bez výhra- 
dy nesouhlasili představitelé všech psychoterapeutických směrů. Neboť dokonce v tomto 
oboru je zprostředkování sebe-kontroly často snadnější- a zdá se tím být „efektivnější“- než u 
sebedůvěry. Různé psychoterapeutické náhledy zde nebudou více diskutovány. Místo toho by 
se mělo v tomto rámci vycházet z „celistvé psychoterapie“, čímž jsou míněny přístupy, které 
sdílí aspoň cíl schopnosti střetnutí. Jelikož nemohu vidět, jak by psychoterapeutické přístupy 
mohli sloužit bez této kvality jako ukazatel pro životu spravedlivější vědu, se v rámci tohoto 
pojednání v krátkosti a jednoduše hovoří o „psychoterapii“. Pokud člověk chápe psychoterapii 
jako umění, podporovat  schopnost vstoupení do vztahu ve smyslu Buberově a souhlasí s tím, 
že by tato schopnost byla podstatnou základní kvalitou přírodě zasloužené vědy, je jasné, zku- 
sit toto psychoterapeutické „vedění“ používat na jedné straně k porozumění chybných vývojů 
dnešní vědy a na druhé straně k podpoře „lidštější“ (nebo lépe přírodě zaslouženější) vědy. 
Tento světový náhled souhlasí s náhledem Abrahama Maslowa, který se(logicky) jednou plný 
rozhořčení zeptal: Proč se vlastně znovu a znovu ptáme, jestli je psychoterapie také vědecky 

dostačující? Proč se raději neptáme, jestli je věda psychoterapeuticky dostačující?
10

 

 

 

2. O logice strachu a strach za logikou 

 

Jedna podle postoje setkání vědců utvářená věda, ve které se člověk v rozeznání (také expli- 
citně) dá poznat, je cosi nebezpečného: Čím více se jako člověk s mými hodnotami, mými 
obsahy víry, mými postoji, ze kterých např. vybírám perspektivy na vědecký předmět pozo-
rování a čím více se dám poznat, tím více stavím k dispozici, kritizovaně, neporozumitelně a 
neuznaně, nakonec jako osoba, která nebyla přijata. Buber zdůrazňuje, že v okamžiku setkání 
je každý nekonečně zranitelný. Tady je nasnadě se schovávat za formálním lešením akcep- 
tovaných pravidel, jako  je například představuje vědecká metodika každé odborné disciplíny. 



 5 

Člověk pak může dělat tak, jako by uměl svůj postoj držet v tajnosti, ze kterého člověk 
vytvoří svůj vztah k současnému světu, a jako by „svět“ pouze potřeboval být s e svou čistou 
metodikou zachycen a zobrazen. 

Analýza otázky, co lidi může popuzovat k tomu, zanedbávat vztahový aspekt poznání a mluvy 
ve prospěch vyobrazené funkce, by se mělo začít s jedním extrémním příkladem jazykově 
logické elaborace, na kterém jsou možné motivy zvláště zřetelné: V jeho známém „Tractatus“ 
přichází mladý Wittgenstein k „závěru“ (v obou smyslech) 7. věty: „O čem člo- věk nemůže 

mluvit, o tom musí mlčet.“ 

Toto je pokus mladého geniálního myslitele, chtít hranice světa upevnit na hranicích jazyka a 
jeho logice. Sice existuje jak známo také u Wittgensteina „něco“mimo tyto hranice, ale tohle 
se pouze ukáže- a zdá se mu být skrze jazyk nedosažitelné, nezprostředkovatelné, nesmyslné, 
jako nakonec metafyzika a filozofie. Jak je známo vytvořil při tom Wittgenstein později, 
v pozdním věku, jiný pohled odhalení světa a smyslu jazyka. Zajisté to pro něho nebyl žádný 
důvod, svůj Tractatus „psát dále“- a tak zůstalo toto dílo jak je vidět, uzavřený dokument 
radikálního fylozofa. Zároveň je jeho pohled, byť i ne v této radikalitě, vskutku typický pro 
dnešní vědu. Tak charakterizuje a kritizuje např. H.-P.Dürr (1994:90) otázku,  

proč se tak málo jeho kolegů vyjadřuje k vědecko-politickým otázkám- např. k debatě o 
jistotě atomových elektráren- jejichž postoj zní: „Samozřejmě je většina všedních problémů 
pro přírodovědecké výpovědi příliš komplikovaná. A mnozí vědci zastupují také názor, po-
kud nemohu říct něco exaktně, neřeknu raději nic“. 

O „tractátu“již víme, že byl dalekosáhle sepsán na frontě1.Světové války, zatím co Wittgen-
stein musel bezprostředně zažít hrůzy zákopové války. Tam se mu ale začaly vlastně otvírat 
zcela jiné zkušenosti jazykových výrazů, než byly projednáný v tractatu: Bolestný křik 
zraněných a umírajících, hlasy zloby, zoufalost, resignace a ztráta naděje vzhledem k hrůze 
nesmyslnosti tohoto utrpení. Psychoterapeutovi se tímto staví vzhledem k diskrepanci tako- 
vých zkušeností a logicky přísné abstrakce vytyčeného tractatu na ideální jazyk (psychotera- 
peuticky typická) otázka:“Jkou funkci mělo sepsání tohoto tractatu- to znamená, čemu měl a 
mohl Wittgenstein možná skrze tento způsob vědeckého konání člověka zabránit?“ 
Psychoterapeuti vycházejí totiž z toho, že význačný přístup k porozumění lidského prožívání 
a jednání jsou k povšimnutí ty zkušenosti(konečně jejich symbolizace), které by pro člověka 
v dané situaci sice byly možné, které on ale odmítá, protože jsou pro jeho osobu příliš ohrožu- 
jící. 

Člověk si může lehce představit, že intenzivní zaobírání se tractatem by v této situaci aspoň 
na moment mohlo potlačit strach a hrůzu. Bylo by tedy myslitelné a srozumitelné, že by 
v tomto existenciálním vyzívání měly hranice logiky a rozumu vědomí sloužit jako opora, aby 
se uniklo nebezpečí, že jsou hranice reality (a vlastní osoby) příliš „posunuty“. 

Ani toto se nezdá být pro vědu netypické: Když člověk tvrdí, že zobrazuje především vnější 
svět, ve kterém ten zobrazující pravděpodobně nevystupuje , umožňuje toto distancova- nost 
od vlastního prožívání a zastření vlastních motivů. Takový postup dělá nedotknutelnějším a 
aktéra méně prokouknutelného, než kdyby ve vyjadřování vztah mluvčí- ho k tomu, o čem 
mluví, také explicitně vyšlo najevo. Špatní soudci a profesorové mají ten- denci k tomu 
k takovémuto zastření a zapření vztahového aspektu: Pokud takový rozsudek zmíníte nebo 
představíte tzv. skutečnosti vašeho oboru, schováte se přitom za zákonem  nebo metodikou, 
abyste nemuseli převzít žádnou zodpovědnost. Zkoušíte pak zalézat před odpovědí na otázku : 
„Kde stojíš ty, co nám to oznamuješ?“ 

Aspekt vstupu do vztahu  předpokládá naproti tomu to, že člověk vlastní postoj spolu 
reflektuje, ze kterého ten vztah bude vytvořen, a že se odtud člověk pokusí o to, světový názor 
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také z perspektivy a tím si dostatečně umět představit jeho stanovisko a výpověď o vztahu. 
Toto je ale zajisté naproti jazyku jako světa v disputu o mnoho méně „efektivní“ a „prosazení 
se schopné“. Neboť ono to očividně šetří mnoho energie, když tvrdíme, že chceme svět zob- 
razit pokud možno správným způsobem: Kdo nebere v úvahu žádné perspektivní rozdíly a ne- 
relativuje vlastní postoj, kdo se nepřizpůsobí svému protějšku, nýbrž vlastní zjištění bere jako 
jediné možné a opravdové, ten se může potýkat s nedílným nasazením pro tuto zdánlivou 
pravdu. Pak můžeme zatmít Buberovu moudrost: „Podle logických struktur pravdy může jen 

jedna ze dvou protipozic být pravdou, ale v realitě žitého života jsou neodlučitelně spolu pro- 

pojeni…..Jednota protikladů je mysterium v nejvnitřnějším jádru dialogu.“Kdo není intereso-
ván na této realitě žitého života a tento dialog vůbec nechce ,bude raději hledat kontroversi 
v disputu. 

        K tomuto bych chtěl poukázat na jeden příklad, který pro mě představoval klíčový záži- 
tek tohoto postoje: Na jednom velkém kongresu („Duch a příroda“1988) se Sir Karl Popper 
po jeho přednášce, ve které úrodu západní kultury a industriální technologie pro tento svět 
vychvaloval, postavil několika námitkám ekologicky a celistvě myslícím kritikům. Popper 
argumentoval rétoricky brilantně, přes stále větší tíseň a zřejmými rozpaky o tom, že vědec 
jako on- s vysokou inteligencí, moralistickou integritou a intelektuální poctivostí- mohl být 
tak hluchý pro problémy našeho světa, jsem tím byl především, jako mnozí posluchači, dojat 
argumentující přísností tohoto starého muže, se kterou ponížil své protivníky. Náhle mi ale 
přece bylo jasné, že tato hluchota (která byla podivuhodným způsobem manifestována u 
Poppera také somaticky jako silná nedoslýchavost) bezprostředně souvisela s jeho vědeckým 
a argumentačním postojem: Rétorická brilance popperovských odpovědí spočívala totiž právě 
v tom,vůbec neposlouchat argumenty, otázky a za tím stojícím naléhání – takže nepřistoupit 
na to a nepouštět se do procesu porozumění. Daleko více se mu jednalo o to, to co bylo řeče-
no, částečně odcizené mysli, přetvořit ve stavební kameny vlastní pohotovosti. 

Tak se mu podařilo, podrobit se argumenty jako v duelu a „nedoléhavě“insistovat na vlastní 
pohled. Tenkrát mi bylo zřejmé, že je toto právě typické pro to, co dnes ještě dělá převládající 
vědu: Disputace, hádavý rozhovor, ve smyslu kontroverse, s cílem, v jeho pohledu zvítězit, a  
při tom se pokud možno nechat málo skrze snahu o porozumění té jiné pozice v usilování o cíl 
zabrzďovat, následovat vlastní cestu. 

Z jeho postoje, utváření vztahů mluvou, a pod celistvější perspektivou, by ale bylo jasné, že se 
nemůže jednat o proti sobě a zvítězení jednotlivých částí celku, a že ta výše zmíněná 
„efektivita“ a „schopnost prosazení se“ jednotlivých pozic nesmí být žádný později nezjištný 
cíl. Daleko více může právě mnohotvárnost různých perspektiv a pohledů v jejich integraci  
vézt ke komplexním náhledům. Obsáhlá propojenost našeho světa a jeho technických niči -
vých potenciálů  by vyžadovali, naslouchání a společného hledání řešení, místo mluvení proti 
sobě- to znamená místo kontroverzního „disputare“ , střetnutí v hádce, by tímto bylo 
„communicare“, společné působení vzhledem k něčemu společnému, k postavení do popře-
dí11.  

V tomto smyslu jde mimochodem také o.a. citát od Duerra jak následovně dále: „Naproti tomu 

jsem mínění: Pokud o tom nemohu říci nic přesného tak tedy něco nepřesného. Netvr-dím, že 

mám pravdu, ale že mohu nabídnot  diskuzi.“ 

    Zatímco se Popper ve výše zmíněném příkladě držel především věty vědeckého teoretika  
Paula Lorenza, podle kterého je logika kanon těch pravidel, kterých by se člověk měl držet, 
pokud člověk nechce ztratit hádku, nejde např. Buberovi o výhru nebo prohru hádky. Nýbrž 
on poukazuje na dialog jako mravní zásadu a „realitu žitého života“.Samozřejmě tohle není 
řeč obhájce ke zrušení logiky, ale pro to, nepřiznávat logice prvenství v lidském ( ale také vě- 
deckém) úsilí, „společně porozumět světu“. Tak jako výrok Nového Testamentu, že zákon je 
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zde pro člověka a ne naopak, žádná řeč obhájce nebyla pro zrušení zákonů. (Stejně tak je také 
tento výrok vysoce aktuální požadavek: Tak jako již v biblických časech se  povolávají rádi ti, 
kteří právě mají moc, v provinění proti životu na „zákonitost“ jejich konání. Stačí myslet jen 
na německou produkci nášlapných min pro třetí svět nebo francouzské atomové pokusy 
v Muroroa-Atoll). 

Také Duerra můžeme rozumět, že nabídka k diskusi, to znamená nabídka k dialogu, ukazuje 
jiný postoj než námaha, se kvůli tomu držet pravidel logiky, jelikož člověk chce vyh- rát 
hádku. Pro tento jiný postoj ovšem – jako vždycky -člověk musí, pokud se nechá v rámci 
přítomné vědy poznat jako osoba- překonat strach, být diskreditován od ostatních vystraše- 
ných jako „inkompetentní“, „nekvalifikovaný“(nebo jako se vždy nazývají slova k obraně a 
snížení hodnoty ). Stále ještě je snížení hodnoty hlavní strategie k obraně strachu ve hře vědy. 

Nejpozději na tomto místě si můžeme stavět otázku , jestli strach popř. obrana proti strachu 
taky nemohl být podstatný motiv pro to, se písemně zavázat programu západní kultury a 
vybrat si povolání vědce. 

Tato otázka může znít provokativně: V žádném případě ale není nová: Např. Maslow přepsal 
v kapitole jeho „Psychologie vědy“ s titulem : „Patologie poznání: mechanismy snižující 
strach poznání“, v jednom jiném soupis 21 „chorobných“, „primárně strachem podmíněných“ 
forem v potřebě , „dosáhnout, vědět a porozumět poznání“, shrnout. Další kapitolu začíná se 
shrnujícími větami: „Věda tedy může sloužit obraně. Může být primárně filozofie jistoty, zaji-

šťovací systém, komplikovaný prostředek, zabránit strachu…“
12

 

     Pokud bereme v úvahu základní světový názor „otců“ moderní západní kultury, Francois 
Bacon, Rene Descartes a Isaac Newton, tak tito neslouží právě jako protipříklad: Bacon pro- 
pagoval  experimentální metodu s obrazy jako: „přírodu napínat na mučidlech, dokud 
nevysloví její tajemství“, „hecovat ji psy na jejich mylných cestách“, a „udělat si ji poddajnou 
a otrokyní“. Tyto formulace nevypovídají právě suverenitou, natož pak uctivým, dialogickým 
vystupováním, ve vztahu k součastnému světu. A také ty čarodějnické procesy, ze kterých 
pocházejí tyto metafory (Bacon byl mimochodem generální státní návladní krále Jamese I.), 
mohou být spíše chápány jako pokusy obrany proti strachu mocných mužů: Strach z ženské- 
ho, archaického, toho pro ně cizího a strach ze ztráty kontroly. 

Descartovo rozlišení mezi res cogitans  a res extensa (neformálně řečeno: mezi duchovním a 
materiálním světem) vedlo k tomu, že např. v jeho školách živé organismy nebyly jen srov- 
návány se stroji, ale také se s nimi nezacházelo nijak jinak než se stroji. Tak referoval např. 
Nicolas Fontaine kolem roku 1700 o kartesiánské škole z Port Royalu, že tam byla zvířata při- 
bita jejich čtyřmi tlapkami na prkna a pitvala se za živa. Jejich bolestné  výkřiky  vědci nebyly 
vykládány jako „hluk pružin a hodinových strojků“. Ale ještě hůře, vysmívalo se těm, kteří 
„nevědecky“ připravovali zvířatům bolest.13 

Když člověk bere v úvahu, že pro lidské kojence a malé děti nakažení pocity a antropomor- 
fizované identifikace jsou spíše typické( to znamená, že tito reagují při bolestném křiku, breku 
atd. se stejnými pocity), tak se muselo dospělým vědcům podařit pozoruhodné zatmění a ob- 
rana. Toto připomíná fatálním způsobem ospravedlnění držení a zneužívání otroků skrze 
„pobožné“ Američany, podle kterého by „negrové“ nebyli žádní „správní lidé“, a že „miluj 
své bližní“ z Byble není míněno pro ně. To připomíná stejně tak zavraždění miliónů židů 
v německých koncentračních táborech skrze, podle popisů, částečně „milující otcové rodin“, 
nebo zatmění a obranné mechanismy u dnešních mučitelů na celém světě. To, že Němci a 
Japonci ve 2.světové válce uskutečňovali na vězních koncentračních táborů popř. válečných 
zajatcích kruté experimenty na lidech pro „medicínský výzkum“,uzavírá oblouk ke vědě- také 
když by tyto extrémy neměly být v žádném případě položeny jako typické pro „vědu“. 
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Isaac Newton onehdy , který platí jako vedoucí figura západní vědy, zdůraznil především 
význam matematické abstrakce a kategoriálního zevšeobecnění.Tento ojedinělý případ má 
v tomto pohledu hodnotu jen jako příklad pro něco obecného, jak bylo doloženo ve výše 
zmíněném Pauliho citátu. Příklady jsou, jak už zdůrazňuje Maslow, anonymní, postradatelný, 
ne jedinečný, ne nedotknutelný, oni nemají žádné vlastní, jen jim samým příslušná jména. 

K „příkladům“ tedy zaručeně nebude vytvořen žádný dialogický vztah. Současně slouží 
takové kategoriální zevšeobecňování jako báze pro pravidelnosti a tím také pro prognózu a 
kontrolu, a pomáhají tím podstatně zmírnit strach před stále novým a nevypočítatelným.14 

Když tímto mohou být jistě také jiné motivy pro zaobírání se vědou, a tyto u vědců zabírají 
pokaždé jiné postavení, se nechá co se týče výše zmíněné otázky, opačně pozorováno, rezu- 
movat: Kdo jedinečným setkáním chce jít spíše z (kognitivní) cesty, kdo se snaží překonat 
svůj strach z nejistoty potřebou kontroly, kdo se osobně chce spíše schovávat za logikou, me- 
todikou a anonymní příkladností, ten najde své potřeby obrany proti strachu ne špatně uloženy 
v programu západní vědy.  

 

 

 

3. Logika a psychologika 

 

Motivace pro snahu, v jeho jazyku pokud možno metodicky čistě a neutrálně chtít dát jakási 
objektivní fakta světu zpět, a přitom se v poznání pokud možno nedat poznat, ale schovat se 
za metodikou, může být zdůvodněno obranou proti strachu. Používání jazyka, u kterého bude 
naproti tomu u setkání a diskuse poskytnuta hodnota, tím tak moc sémantiku nezdůrazňuje- 
takže relaci mezi (jazykovými-) znaky a označenými objekty- ale především pragmatiku - 
tedy relaci mezi znaky a jejich uživateli. 

Podle mého přesvědčení by to byl už znatelný pokrok, kdyby ten výše popsaný aspekt 
„communicare“ ve vědě vystřídal to kontroverzní „disputare“. Tohle nemá ale vůbec zname- 
nat, zahalit ty rozdíly v perspektivách nebo rozpustit v nějakém povrchním „souladu“,ve 
kterém bude harmonie zaměněna homophonií nebo vůbec unisono. Daleko více by mohla být 
mnohotvárnost perspektiv dialogicky ještě silněji užita, být více oprávněna komplexitě feno-
ménů, místo aby se muselo rozhodnout, která perspektiva je ta jediná správná. 

Také u zcela srozumitelné harmonie přispívají ty částečné zvuky k něčemu komplexnějšímu, 
vždyť v tom  vycházejí a vyvíjejí při tom eventuálně nové kvality. Ve zvláštních oblastech 
vědy je toto již uskutečněno: Tak by to dnes bylo anachronistické , diskutovat o tom, jestli má 
„pravá“ přirozenost světla  právě vlnový nebo částečkový charakter (o čem se ještě před jed- 
ním stoletím mohlo hádat). Ve většině oblastech  vědy pokračuje neplodná hádka o „pravdu“ 
částečných mínění a vítězství správných perspektiv neméně dále. Např. běsní často zahořčená 
hádka o tom, jestli je pravá přirozenost určité nemoci právě somatického nebo psychického 
původu. Groteskní formy, které si tyto debaty příležitostně osvojují, připomínají pouze jednou 
více ty, ve kterých tu a tam čelíme také jiným strachově neurotickým symptomům. Tady by 
tímto mohla být  celistvá psychoterapie nutný průvodce pro životu spravedlivější vědu. 

Přes to může ale umění terapeutického užití jazyka ale ještě další přispět k tvorbě vztahů. 
Tractatus , který chtěl ve vyšší míře dbát na skutečnost, která se rozpíná přes hranice logiky, 
tak by mohl jeho pokračování –asi jako 8. věta – podle smyslu takto začít: 



 9 

8.: Jazyk ve službě lidského setkání může také zakusit  nevyslovitelné. Tím může smysluplná 

světová zkušenost být skrze jazyk – v extrémním případě dokonce skrze semanticky nesmyslný 

jazyk- zprostředkovatelně utvořena.  

Jako objasnění tohoto extrémního případu by měl sloužit především jeden velmi vyuměl-
kovaný příklad: V jedné učebnici logiky15  se nachází následující demonstrace pro jednu 
„nesmyslnou větu“: „Zelené kvadráty chutnají hořce!“. Aby nyní bylo zřejmé, že se- 

manticky „nesmyslné“ vůbec nemusí znamenat pragmaticky „nesmyslné“, můžeme si vy-
malovat scénu, ve které psychoterapeut a jeho klient- mladý Wittgensteinián, který hranice 
„světa“ přespříliš staví na roveň s těmi, jeho zaškolené jazykové logiky-stojí v jedné zahradě. 
Náhle zvolá terapeut toto „zelené kvadráty chutnají hořce!“ Ze strachu z této (sémanticky) 
úplně nesmyslné věty, nebo také znuděně, protože si myslí, že se od takového „inkompeten- 
tního“ a „nekvalifikovaného“(zmíněné hůře) terapeuta nemůže dozvědět nic nového, ustoupí 
klient nedbale jeden krok zpět- a spadne do vodní nádrže. Terapeut si totiž povšimnul, že jeho 
klient stál na okraji nádrže; že se tento sice dychtil po zkušenosti s vodou, zároveň se ale do-
posud vystrašeně vyhýbal tomu, se do ní ponořit. 

Tento příklad je jak řečeno vyumělkovaný. Dělá ale zřejmý aspekt, že také jazyk (ve vrchním 
příkladě dokonce: převážně) může sloužit léčivým procesům jako kognitivní okolní pod-
mínka. Zde se tímto nejedná tolik o správnost obsahu, nýbrž o bezprostřední působení na 
životní procesy. Ve srovnání by se také nechal popsat význam  tzv. „koans“, to znamená 
s racionálním rozumem nevyřešitelné úkoly popř. otázky („Hua-Tou“), se kterými chtějí Zen-
mistři svým žákům zprostředkovat transcendentní zkušenosti- např. otázku toho, jak zní tles- 
kání jen jednou rukou. Další srovnávající oblast je užití mantrenu v Matra-józe, ve kterém 
mudrc učí svého žáka, (pro něho) „nesmyslné“ Matra znovu a stále znovu opakovat- což mů- 
že otevřít zcela nové prostory zkušeností. 

S jedním mnohem jednodušším ale výstižným příkladem pro terapeuticky účinnou funkci 
jazyka jsem se setkal před desetiletími v Buberově spisu „Cesta člověka podle chasidického 
učení“16 a ovlivnil mi značně mou cestu. To pro mě zároveň obsahuje tu nejfundamentálnější 
a nejdalekosáhlejší odpověď na otázku, co by mohla znamenat celistvá terapie a jak by mohla 
být ukazatelem pro životu spravedlivější vědu:  

V prvním příběhu této knihy vypráví Buber17, jako Rabbi Schneur Salman, rabín von Reussen 
v Petersburku seděl zajat, a jak se ten nejvyšší z četnictva k němu odebral, aby odha- lil jeden 
domnělý rozpor v židovském světě víry: 

 

Rabbi Shneur Zalman, The Rav (Rabbi) of Northern White Russia (died 1813) was put in jail 

in Petersburg. The chief of the gendarmes entered his cell. He wanted to expose an alleged 

contradiction in Jewish doctrine. 

Nekonec se zeptal: „Jak je to myšleno, že Bůh vševědec hovoří k Adamovi: ‚Kde jsi?‘ “ 

„Věříte tomu“,, odpověděl rabín, „že to písmo je navždy, a každý čas, každé pohlaví a každý 

člověk je v něm zahrnutý?“ 

 „Já tomu věřím“, odpověděl.  

„Tak tedy dobře“, řekl rabín, „v každou dobu volá Bůh každého člověka: Kde jsi ve tvém 

světě? Tolik let a dní, které ti byli vyměřeny, minulo, jak daleko jsi zatím došel? Tak nějak 

mluví Bůh: 6il jsi 46 let, kde se zdržuješ?“  

 Když chtěl ten Nejvyšší uslyšel říkat počet jeho let, vzchopil se, položil rabínovu ruku na jeho 

ramena a zvolal: „Bravo!“  

Ale jeho srdce kmitalo. 
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Buber k tomu mimo jiné rozvádí: „Na věcnou otázku, která, může zde být i upřímně míněna, 
a přece v podstatě není žádná opravdová otázka , nýbrž je pouze jedna forma kontroverze, bu- 
de udělena osobní odpověď, nebo mnohem víc, místo nějaké odpovědi nastane osobní výtka“. 

Člověk se může v takové „výtce“ přít, neboť na první pohled se zdá odpovídat nějaká výtka 
méně dialogickému principu  než udržení výtězství v kontroverzi. Pokud ale uvážíme, že 
v tomto příběhu je rabín ten vězeň a bere reakci hejtmana jako měřítko pro posuzování, tak 
najdeme, že se v této „výtce“ nejedná o výtězství. Daleko více je tato naplněna „moudrostí“ a 
„rozkazy“ pro „správnou“ cestu- jejíž přesný směr cíle může najít pouze sám kárající. Ne- 
jedná se tedy o výhodu cíle, nýbrž o výzvu tento cíl vůbec hledat. 

Právě v tomto Buberově popise je bída obzvláště zřejmá, jak se dnešní věda mladým stu- 
dentům  na univerzitách příliš často staví na odpor. Tak by se k charakterizování této student- 
ské situace mohl Buberův popis přesně otočit: Na jednu osobně důležitou otázku, která je 
míněna upřímně, nastává jedna věcná odpověď, která ale v podstatě neobsahuje žádnou pra- 
vou odpověď, ale často je jen výtka (zde ale pouze jen ve službě obrany proti strachu)- ob- 
zvláště pak, když hrozí stanovená otázka, překročit pravidla logiky a metodiky nebo hranice 
oborové disciplíny(nebo vůbec pouze ty profesorovy). V takové studijní situaci jsou již dávno 
vytyčeny cíle skrze vynikající osobnosti  v oboru; Hledání se často zdá být nežádoucí a je dis- 
kreditováno jako znamení nejistoty a inkompetence, zatímco ta pokud možno perfektní 
reprodukce těch s cíli kompatibilními výsledky je odměněna dobrými známkami. Je zřejmé, 
že taková studijní situace dialog nepodporuje. 

Pro psychoterapii je naproti tomu to popsané setkání ve vězení typické (i-když u Bubera 
trochu ideáltypicky vyhraněno): Terapeut se chce od svého protějšku s jeho otázkami doz vě- 
dět něco, co neví- a ani tady ne pouze ze zvědavosti- nebo aby se toho onoho vyptával- nýbrž 
chce, abychom ještě jednou citovali Bubera, „způsobit něco ve člověku, což bude vyvoláno 

jenom skrze nějakou takovou otázku, za předpokladu, že toho člověka zasáhne u srdce, že se jí 

ten člověk do srdce nechá zasáhnout.“ 

S těmito výklady by nemělo být v žádném případě dohrána pragmatická smyslnost proti 
semantické- obvykle jsou významné oba aspekty v kreslících  procesech. Naproti jedno stran- 
nosti v širších oblastech vědy, ve kterých je propagována logicky-semantická funkce jazyka, 
by se mělo zaměřit na perspektivu, že jazyk právě také může být porozuměn a upotřeben jako 
relevantní okolí- daprovodně a tvořivě – člověku dodávat zkušenosti. 

V rámci vědy najdeme tento aspekt ještě nejspíše zprostředkovaný v empirických popř. ex- 
perimentálních základech oboru: Tak a tak by člověk musel postupovat, aby udělal určitou 
zkušenost. Jak již ale bylo ukázáno na příkladě Bacona  a Descarta, může toto zprostředková- 
ní specifických podmínek obrany proti strachu pro určité zkušenosti vézt na životu nepřátel- 
ské scestí, pokud nebude zároveň neseno dialogickým principem. Za podmínek obrany proti 
strachu zchátrá metodický kanon mimo to často k dogmatickým ohraničením povoleného, 
místo přichystání možností, rozšířit zkušenostní oblasti. Tyto metody pak slouží spíše k tomu, 
zkušenosti vyhraničit nebo vůbec zamezit- obzvláště, pokud by zpochybňovali ten právě 
vládnoucí světový názor v oboru. 

Znovu se zde nacházejí paralely k psychoterapeutické zkušenosti v zacházení s pacienty se 
strachem. Tak je např. z pohledu psychoterapie centrované na klienta podle Carla Rogerse 
centrální koncept poruch , inkongruence, popsána tím, že by zkušenostem, které by zásadně 
mohly vzniknout, bylo zabráněno, aby nebyl ohrožen sebekoncept. Tato inkongruence je po-
ciťována jako strach. 

Současně, v čemž si jsou všechny psychoterapeutické sklony v jádru společné, má vznik 
strachu a inkongruence společného něco se vztahy, které člověk zažil. Především se jedná o 
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vztahy v prvních letech života, ve kterých vznikají základní principy strukturování životní 
zkušenosti ( relativně přirozeně k evolučně získaným předstrukturováním). 

Pokud jsou právě dřívější vztahové zkušenosti pro inkongruenci a strach podstatné, a v do-
savadní argumentaci strach  popř. obrana proti strachu jako určující moment pro přání kont- 
roly západní vědy a vypracování vyhnutí se dialogickému setkání, tak má smysl, 
v nastávajícím zamířit přesnější pohled na podmínky, za kterých vztahy pomocně působí 
popř. za kterých vznikne spíše strach u inkongruence. 

 

 

 

4.  Život brzdící a podporující podmínky vývoje 

 

Člověk je sociální bytost. V rámci socializace v moderních industriálních společnostech jsou 
na jeho vývoj kladeny protikladné požadavky: Na jednu stranu ve smyslu také společensky se 
stále stávající individualizace, obdrží člověk poselství: „Buď zcela sám sebou!“ Na druhou 
stranu slouží právě socializace tomu, vsadit člověka do společnosti, a starat se o to, aby co 
nejvíce převzal její realitu, hodnoty, normy, tak jako představy smyslů a pravidel – toto druhé 
poselství tedy zní: „Staň se jak jen možno námi!“ 

Pro oba vývojové procesy je být-porozuměn  centrální podmínkou, kterou musí zaručit 
sociální okolí: Rodičovská generace, která je především  příslušná pro socializac, ovlivňuje 
podstatně vývojové procesy skrze míšení z láskyplných povšimnutí a korigovanou kontrolu 
toho, co ten mladý pozemšťan gestikou, mimikou, jednáním, jazykem – krátce: způsoby 
vyjadřování- ze sebe dá. Tohle se stane v oprávněné domněnce, že se pak už nepozorovatelné 
vnímání, myšlenky a emoce přiměřeně přizpůsobí- to znamená, že to zevnějška vynucené  a 
jako „smysluplnně“ zprostředkované chování bude také intrinsicky motivované. Toto je ideál 
běžné pedagogiky. Přitom můžou způsoby vyjadřování být přímo restringované- např. přes 
zákaz, ukázat určité pocity jako zlost, agrese a bolest. Tohle se stává dost často. Ale ještě 
mno- hem častěji dochází k restrikci skrze neporozumnění. Tohoto se rodiče (a jiní) často do- 
pouští jen nevědomě a neúmyslně. Nicméně toto neporozumění nepůsobí méně masivně než 
přímé zákazy. Neboť pro člověka je ohromně důležité, být v jeho výrazu a doprovázejících 
kognitivně–emočních-procesech ostatními dalekosáhle porozuměn. Jeho emoce a jím vníma- 
né motivy jeho výrazu musí s těmi jinými podloženými dalekosáhle souhlasit a jeho smyslu- 
plné chování musí být chápáno také jako „ obsažné“. To ale samozřejmě neznamená , že 
rodiče např. přání stále musely plnit; ale znamená to, že jeho přání jsou aspoň porozuměna a 
povšimnuta. 

Aspekty jeho výrazu, u kterých se toto systematicky nekoná, je člověk stále více- a někdy pak 
fakticky zcela-opomenut. Neboť nikdo nemůže na dlouho klást „nesmyslné“ jednání  a 
nevydávat výrazy, kterým „nikdo nerozumí“ bez toho aby byly definovány jako „pomatené“ 
nebo aby se člověk sám tak definoval. Nikdo ale nemůže na dlouho aspekty „jeho“ výrazu 
držet zpátky, bez toho aby se na straně jeho vnímání a doprovázejících kognitivně-emočních-
procesů udály změny , které se přizpůsobí celkovému procesu. Potlačení tohoto výrazového 
aspektu bude tímto v průběhu času nějak „obvyklé“ a „samozřejmé“- nemusí být tedy znovu a 
znovu nově před sebou samým srozumitelné a být zažito jako bolestivé potlačení. Principy 
strukturování, podle kterých člověk vnímá, oceňuje a zpracovává jeho svět, a tohle konečně 
převede do výrazového jednání, se přizpůsobí požadavkům popř. nedostatku porozumění. 
Tato „přizpůsobení“ , obzvláště na ty dřívější životní příběhy, popsali psychoterapeuti odjak- 
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živa jako obzvláště relevantní pro porozumění pozdějších nápadností – např. jsou v rámci 
psychoanalýzy tématizovány koncepty jako „obranné mechanismy“. Stanou se podstatnými 
součástmi těch struktur, které jsou základem procesů ke zpracování skutečnosti a jednáním. 
Nechají se zevnějška pozorovat jako takové vzory, podle kterých člověk pak později v no-
vých situacích své zkušenosti podle svých očekávání stále nově reinscenuje. 

U patologicky nápadného vývoje  je takový člověk pak parciálně vysmeknut ze životních 
procesů: mnoho toho principiálně vnímaného bude „zpracováno“ tak, že to pouze ještě slouží 
jako náraz pro vnitřní procesy, které se spíše podobají uplynutí nějakého „vnitřního filmu“, 
než že by dostály požadavkům celkové situace. V důsledku toho je také výrazové chování 
(včetně jednání a komunikací)potom primárně chápáno jako reakce na tyto vnitřní filmy 
dopadá tedy eventuálně  jako „inadekvátní“- někdy dokonce vlastnímu pozorujícímu vědomí: 
člověk si sám sobě už nerozumí  a zažívá se pouze ohraničeně se zřetelí na procesy okolního 
života. Je také srozumitelné, že takový člověk se vyhýbá situacím a konstelacím, ve kterých 
by byl příliš konfrontován s inkongruencí mezi možnými zkušenostmi na jedné straně a podle 
jeho obranné struktury přípustných zkušeností na druhé straně. Ale, jak už bylo řečeno, 
taková inkongruence je zažita jako strach, protože se ty náhle jemu samému nepochopitelné 
emoce, myšlenky, tendence jednání atd. vědomě ukáží. Stejně tak srozumitelné je tímto, že 
k vyhnutí se těmto bolestným konfrontacím bude pak sáhnuto k prostředkům kontroly lidí, 
situací a dokonce vlastních životních procesů. 

Tyto mechanismy nejsou vůbec účinné jenom v tak extrémní formě a v nápadně „patologic- 
kých“ dynamikách, ale dají se najít ve více či méně silné míře u všech lidí. Nicméně je pozo- 
ruhodné, jak nápadně tyto mechanismy odpovídají obraně proti strachu těch principů, které 
jsou v západní vědě propagovány jako „ctnosti“ čisté metodiky: Pokud možno dalekosáhlé za- 
mezení nepředvídatelného a nekontrolovatelného, redukce vlivných proměnných, pokud mož- 
no dalekosáhlá prognóza výsledků jednání, maximální kontrola toho, co se může stát, schová- 
ní vlastních motivů a emocí za  „správnou“ metodikou, omezení zkušeností na onu oblast, 
která je skrze „přípustné“ otázky a postupy napřed definována. 

V protikladu k právě popsaným nepříznivým vývojovým podmínkám by se už  pro příznivý 
vývoj, tak přesvědčení celistvé psychoterapie, „vlastně“ nedalo nic zvláštního dělat. Neboť 
člověk je zde viděn jako „narozená existence s nedostatky“, kterému by muselo být primárně 
něco „vštěpeno“, chybějící chování natrénováno nebo naučeno „správné“ myšlení (ačkoli 
takové doprovázející aspekty bez pochyby hrají právě tak roli). Daleko více leží hlavní aspekt 
na přesvědčení, že člověk si své schopnosti přiměřeně vytváří a rozvíjí, dokud mu pro to bude 
dán prostor a bude se cítit obzvláště porozuměn a přijat. Jedná se tímto o to, nabídnout pod- 
mínky pro tento růst osobnosti. 

Protože pojem „růstu“, který je typický pro humanistickou Psychologii, pervertován ve 
spojení jako např. hospodářský „růst“, se zdůrazňuje, že s osobním růstem není v žádném pří- 
padě myšlen příbytek některých velikostí. Daleko více obsahuje intaktní růst stálý kontakt 
s jasnými hranicemi. Stejně jako listnatý strom v jeho růstu každý podzim odhazuje své listí a 
na jaře přináší nové, zahrnuje také růst osobnosti stálé „zemři a staň se!“ podstatných aspektů. 
Právě tak je orientování na modelech a hodnotách bez pochyby nápomocné, pokud tyto mo- 
hou být zažity jako podporující a ne k zalknutí. Stejně tak je člověk v celistvé psychoterapii 
chápán jako nic jiného než jako existence, která by od přírody byla „zlá“,nebo že by jeho 
agrese a pudy mohly být jenom skrze utiskování ze strany rozumu potlačeny. 

Takový optimistický pohled na člověka se zdá být na první pohled v drsném rozporu 
k nesmírnému utrpení a neštěstí, což v průběhu dějin a také v přítomnosti jiných lidí a celého 
přirozeného současného světa bylo a bude skrze člověka způsobeno. K rozřešení tohoto roz- 
poru je nápomocné, si nejdříve zpřítomnit, že „příroda“ nemůže být ani dobrá ani zlá, nýbrž 
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prostě je, jaká je: Ona nemůže nic jiného než stále být v souladu se sebou samou. V člověku 
vytvořila příroda přece schopnost, sám sebe reflektovat a tím se moci chápat jako plánující, 
jednající a hodnotící. Tato volnost rozhodnutí  (stále jen v rámci právě platných podmínek) 
má zajisté svou cenu v tom, že člověk vypadl také z tohoto samozřejmého souladu se sebou 
samým- neexistuje žádná cesta zpět do stavu nevinnosti, jak to přesně vyjádřil Heinrich v. 
Kleist v parabole „o loutkovém divadle“. Samozřejmá a nevinná jednota s přírodou je skrze 
volnost rozhodnutí jednou pro vždy zlomena. Před tímto pozadím může být životní cesta, 
která platí jako ideál pro celistvou psychoterapii, chápána jako opovážlivost,  jednotu s námi 
samými, která je jednotná s přírodou, znovu najít- znovu uzdravit krok za krokem rozlomení 
na dlouhé cestě života. Přičemž je ještě jednou připomenut poukaz psychoterapeuta Dürck-
heima, že „terapeut“ původně znamenal: „Průvodce na této cestě za spásou“. Jsem pře- 
svědčen, že také strach vědců z toho, se více pouštět do dialogických vztahů, je výraz tohoto 
neštěstí-stejně tak jako onen s pomocí této vědy ničivý potenciál, který už na mnoha místech 
zakládá zřetelnou pohromu. 

Jeden příklad k zamýšlení, jak zřeknutí se jednoty s přírodou (i kdyby jako nedosažitelný cíl) 
vede ve prospěch povrchního efektivního myšlení na scestí, najdeme již u Immanuela Kanta v 
jeho úvodu ke „Kritice čirého rozumu“18, kde to zní: „Lehká holubice, tím že ve vol-ném letu 

proráží vzduch, jehož odpor cítí, by mohla pojmout představu, že by se jí to ve vzducho-

prázdném prostředí lépe podařilo.“ Tento Kantův příklad není jen dobrá metafora pro to, jak 
jeden zdánlivě „nepříjemný“ odpor při přesnějším pozorování může být nesoucí mo- ment v 
životě. Daleko více se nechá, zůstaneme-li v obrazu, zeptat, co by se stalo, kdyby se vyplnilo 
přání holubice po větší „efektivitě“: Bez pochyby spadla z nebe jako kámen, popř. Jako 
„super-sokol“. Člověk může uvažovat o tom, jestli ne také v jiných oblastech sklon k 
efektivitě a pohrdání zavázání se k přírodě nechá z „holubic“ vzniknout ty obávané „sokoly“. 

Nahoře vybraná formulace, že z pohledu celistvé terapie nemusí být uděláno „vlastně“ nic 
zvláštního k vývojovým možnostem, přihlíží s tím „vlastně“ k realistickým podmínkám 
tohoto světa:  Tak se psychoterapeuti převážně zabývají lidmi, kterým tyto podmínky nebyly 
poskytnuty nebo s lidmi (obzvláště v rámci párové a rodinné terapie), kteří se zároveň kvůli 
jejich osobnímu a koevolučnímu vývoji tyto podmínky nemohou poskytnout. Tím je daleko 
nejdůležitější jednání terapeuta v psychoterapii centrované na člověka podle Carla Rogerse 
bezpodmínečné ocenění klienta (nezaměnitelné se souhlasem ke všem jeho jednáním) tak ja-
ko poctivá námaha, mu porozumět v jeho hlubokých emocích, hodnotách a existenčních 
otázkách. Klient u toho mimo jiné zjistí, že on a jeho „nepochopené“ vyjadřování jsou brány 
tak vážně, že získá čím dál více odvahy, také sebe sám- s jeho vnímáním a vyjadřováním- brát 
vážně. Toto se obzvláště týká těch zkušeností, ze kterých má strach a které odmítá, aby 
neohrožoval svůj sebekoncept. Za terapeutických podmínek může ale klient tyto zkušenosti 
čím dál více připustit a integrovat do svého sebeobrazu, čímž se krok za krokem zmenší 
inkongruence. 

Ačkoli komplexita uplynulých procesů v tomto rámci samozřejmě nemůže být do detailu 
okopírována, mělo by být zřejmé, že „intervence“ v celistvé psychoterapii nespočívají v tom, 
ze vnějška instruovat „lepší“, „přizpůsobitelnější“ chování, „správné“ myšlení atd. Daleko 
více se vychází z toho, že terapeutické vytváření „kognitivně- emočních okolních 
podmínek“19 vystačí- podmínky za kterých pacienti najdou odvahu a možnosti, prozkoumat 
své pocity, potřeby, touhy a ocenění, zjistit a vyzkoušet možnosti změny. Když se toto podaří, 
mohou jejich podmínečnostem(tělesného, psychického, sociálního a materiálního druhu, 
pokud tyto nejsou spoluzměnitelné) sami uskutečnit přiměřenější životní formu. 

Zdá se být vhodné, zdůraznit, že se u  zde zastoupeného pohledu nikterak nejedná o iracio- 
nální nedostižné cíle humanistických terapeutů. Sice existuje stále ještě faktické převládání 
takových psychoterapeutických výzkumníků, kteří s odvoláním na to, co si myslí o přírodní 
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vědě, vyžadují pokud možno precizní výchozí diagnostiku a od toho odvozené precizně nap- 
lánované, kauzálně působící intervence. To znamená, že by se mělo pokud možno přesně řídit 
těmi principy, jejichž shoda s mechanismy neurotické obrany proti strachu jsou výše zpraco- 
vány. Naproti tomu se ale právě moderní přírodní vědy musely rozloučit s vírou ve vypočíta- 
telnost, plánovatelnost a pravidelnost tohoto světa. Toto neplatí pouze pro jevy, které jsou po-
psány s pomocí kvantové teorie, a které jsou mnohými lidmi ještě vykládány jako „zvláštní 
oblast“ vědy, aby se jim a s nimi jasně vzniklým hranicím poznání a uskutečnitelnosti odepře- 
la všední relevance. 

Daleko více ukazuje toho času v mnohých disciplínách diskutovaná teorie nelineárních 
dynamických systémů, že už se ty nejjednodušší (nelineární) procesy mohou stát  „chaotic- 
kými“, to znamená, že jsou potom v jejich dlouhodobém chování nevypočítatelné. 

Tyto procesy jsou extrémě senzibilně podřízeny nejmenším změnám okrajových podmínek a 
vzájemné hře stability a nestability. Vznik struktur popř. jejich kvalitativní změna (tzv. „fázo- 
vé přechody“) se ve světle sebeorganizačních teorií nově rozumí, a má vliv na zacházení 
s takovými systémy: Likální, lineárně-kauzální plánované intervence nejsou z pravidla mož- 
né, popř. vedou ke zcela jiným výsledkům, než se domnívá- bolestivá zkušenost z příliš krát- 
kozrakých zásahů do biosystémů, ztroskotané „vývojové pomoci“- programy a mnoho jiných 
intervencí, které se kvůli komplexním propletením systémových komponentů v jejich půso-
bení nevypočítatelně rozmnožují a eventuálně odrážejí na „původce“. 

Argumentu „science- fiction“,nechat jen takové intervence jako „vědecky“platné, u kte- rých 
je cesta od přesné výchozí diagnostiky kauzálně doložena k precizně definovanému 
konečnému stavu, by tedy bylo namítnuto, že už u tak jednoduchých systémů jako u dvojité-
ho kyvadla – s výjimkou zvláštních podmínek –pohybová dráha hmotného bodu nemůže být 
vypočítána popř.předpovězena. Právě tak jsou centrální částečné procesy uvnitř každé buňky-
např. citrát-cyklus- nelineární, a proto se má počítat s fázovými přechody. Protože pro pozo- 
rování životních procesů je typická ne-linearita, tak není poznatkům systémové teorie tak 

lehce odepřena významnost pro mnohé pro život relevantní jevy, jako např. poznatkům 
kvantové fyziky. V každém případě klinická psychologie dosavad nedoložila , proč má člo-
věk popř. jeho dynamika nemoci mnohem jednodušeji fungovat než výše zmíněné dvojité 
kyvadlo, eventuálně proč problémy které nejsou vyřešeny pro částečné procesy uvnitř jedné 
buňky, mají být o tolik jednodušší, když rozšíříme pozorování na biliardu buňek a jejich 
svazky. 

Právě vývoj moderních sebeorganizačních torií může sloužit jako dobrý příklad pro to, kterým 
jednostranostem podléhá vědecký výzkum, když se oprávněné přání jistoty a orien-tace snaží 
realizovat výhradně skrze kontrolu: 

 

 

5. Chaos a tvar- nebo:  Strach ze ztráty kontroly 

 

Sotva existuje něco, co člověka naplní více strachem a hrůzou než chaos- jehož etiologický 
význam vykazuje Duden (obr.7) jako „neforemnou, beztvarou původní hmotu světa, zrušení 
všech hodnot, zmatek“. Přiměřeně se ukazují také v mnohých tvořících a jiných metologiích, 
v pohádkách a pověstech, ve všední mluvě až po vědecká pojednání, ve spojitosti s popisy od 
začátku a konce všech časů představy tohoto chaosu. V každou dobu a všude hrozí z okrajo-
vých oblastí těchto životních světů do nich znovu vniknout. Je to u individua, ve spojitosti 
s tím, co klinikové nazývají např. psychotické prolomení. Jsou to v sociální struktu- ře ty 
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jevy, které uvádějí mnozí politici a tzv. „síly pořádku“ rádi jako ospravedlnění pro opat- ření, 
aby se právě vyhnulo onu „chaosu“ nebo aspoň drželo v šachu. Nebo je to ve spojitosti 
nezkrotné přírodní síly, které nás postihnou ve formě hurikánů a potopových katastrof  nebo 
které ve formě neplánovaných „rušivých proměnných“ při průtržích hrází, chemických neho- 
dách nebo reaktorových katastrofách znovu a znovu demonstrují hranice lidského ovládání 
technologie (aby se nemluvilo o pýše „přírodního ovládání“). 

Pozorováno z této perspektivy jsou lidské životní světy- ano jsou právě všechny formy života- 
vyrvány chaosu a musí se v neustálém boji proti jeho počátkům hájit a zachovat se. Přitom lpí 
evolučně-kosmologicky  jednou dosaženým a zakušeným pořádkem na něčem „jedinečném“ 
převážně jen v tom smyslu, že, v nejlepším případě , by se mohl a musel stát tak udržován a 
konzervován. 

Tyto představy jedné, v nejlepším případě konzervované možnosti zacházení s pořádkem, u 
kterého pouze při stálé pozornosti a v neustálém boji mohou být síly chaosu namáhavě drženy 
v šachu, pasovalo už vždy výborně do zájmových ideologií mocných a bohatých, že jejich 
rozšíření bylo mnohem vehementněji podporováno, než jiné zkušenosti a koncepty. Neboť 
když se člověk(muž) zmocnil vlády a tuto chce uchovat pro sebe a své potomky (bio- 
logického a/nebo ideologického druhu), je prospěšné, konzervativně zdůraznit  „bytí“ pořádku 
oproti jeho „stát se“. Člověk(muž) se tímto schyloval k tomu, zákon a pořádek představit jako 
něco Božského (a tím nezjištného), vydávat se jako jeho bezprostřední vykonavatel, a hrát si 
na opatrovníka (nebo vůbec někoho, komu toto stvoření bylo „dáno“). 

Proti této ideologii stála ale odjakživa zkušenost převládající většiny lidí, že se pořádky 
vyvinou samoorganizovaně: Matka, která nosí své dítě pod srdcem, sedlák a zahradník, oni 
všichni prodělají každý den zkušenost, že komplexní pořádky, které vidí dorůstat, jsou skrze 
skutečné zásahy spíše omezovány než podporovány a v žádném případě nejsou chápány jako 
výsledky jejich vytvářející moci. Intuitivně už vždy věděli, že jim „Law- and -Order“-před- 
stavy bohatých a mocných nebo jiné principy kontroly těchto procesů nemohly pomoci, ale že 
pouze v chápající námaze o shodu s a v dalekosáhlou důvěru v (nyní zcela jinak chápané) 
„Law and Order“ v přírodě nejlépe mohou zkusit, podporovat tyto přirozené procesy, které 
samy od sebe rozvíjí pořádek. 

Tím už je pozoruhodné, že západní věda tak dlouho pod zatměním těch všude nacházejí- cích 
se jevů přirozeného pořádku a sebeorganizace tak jednostranně následovala „Law-and-Order“ 
–ideologii mocných, při čemž vydatně a precizně prozkoumala procesy rozkladu pořádku 
v nepořádek. Toto byl totiž mimo jiné předmět termodynamiky 19.století (která byla zajisté 
relevantní také pro otázky eficientního přeložení energie u strojové práce). Podle toho byly 
převážně vyvinuty intervenční technologie, u kterých byly živé a neživé přírodě vnuceny 
určité představy o „pořádku“. Ne náhodou byly současně ve všech vědních disciplínách, od 
fyziky přes medicínu až k psychologii, alternativní přístupy v zacházení se „světem“ úspěšně 
potlačeny. Přitom byly vedle těch právě zmíněných všedních zkušeností ohledně stálého vzni- 
ku a rozrůzňování přirozeného pořádku mnohá desetiletí také ve speciálních oblastech pří rod- 
ní vědy dávno známé jevy, které měly vést ke střetnutí  se spontánním vytvářením pořádku. 
Tak je např. fenomén Bernardovy instability, u kterého se i v laboratorních podmínkách 
v závislosti na teplotní diferenci mezi spodní a vrchní hraniční vrstvou tekutiny náhle sebeor- 
ganizovanně  formují makroskopické pohybující kotouče s šestiúhlým průřezem, už přibližně 
znám sto let. 

Nyní by se mohlo namítnout, že matematika, která popisuje tyto fenomény vytváření pořádku 
(nebo přesněji: je znovu sama základem popisům), v žádném případě není triviální. Toto je 
sice správně, může ale jako námitka pouze velice podmíněně přesvědčit: Výkony matematiky, 
jako „výpomoc“ pro prozkoumání v jiných oblastech  fyziky, chemie a techniky (např. 
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speciální vývoje diferenciálních a integrálních výpočtů) nejsou právě tak triviální- nebo 
vyhrocenější: Pochopení termodynamiky nevyžaduje méně inteligence než pochopení sebe- 
organizace. Ještě důležitější: Základní práce k tomu, co se dnes týká matematických základů 
teorie nelineárních systémů, byly již v minulém století vykonány Henrym Pointcaré (1854-
1912); další centrální příspěvky byly zveřejněny Gastonem Julia (1893-1978 jedním Point- 
carovým žákem) a Pierrem Fatou  (1878-1929) ke konci 1.Světové války. Tyto práce došly 
ale dalekosáhle v zapomění. 

Když pročítáme v biografiích, kterým nevážnostem byli ti v dnešním výzkumu chaosu známí 
„otcové“ jako Mandelbrot (stvořitel fraktální geometrie- návazně na Julia a Fatou) nebo 
Feigenbaum (objevitel univerzality „Feigenbaumerovy konstanty“) ještě před dvěma až třemi 
desetiletími při zavedení jejich konceptů vydáni, tak může toto být viděno jako další důkaz 
pro to, se kterým zabraňujícím chováním se vědci dlouho vyhýbali přiměřeným střetům 
s takovými koncepty. 

Jako konsekvence byla procesům autonomního výtváření pořádku, vývoje, kreativity tak jako 
sebeuzdravujícího a sebeomezujícího růstu main-stream-vědy až před zhruba dvěma 
desetiletími sotva věnována pozornost. Holistické, celistvé, organismické názory – jako např. 
také Gestaltpsychologie –odročují i přes zvyšující se uznání sebeorganizačních konceptů 
obzvláště ve fyzice a chemii (např. Nobelova cena za chemii 1977 pro sebeorganizační pro-
cesy ve spojitosti s „disipativními strukturami“Ilya Prigogine)v některých disciplínách aka- 
demické vědy dodnes spíše existenci na okraji, v medicíně nebo psychologii jsou tyto vývoje 
dokonce dodnes sotva vnímány. 

Tak to není žádná náhoda, že se v přítomných debatách ve spojitosti s psychotera peutic- kým 
zákonem Behaviorální terapie a Psychoanalýza mohla odehrávat na náklady jiných smě- rů do 
popředí: behaviorální terapii je v jádru podkladem intervencionistická, na kontrolu zaměřená 
technologie příčiny-účinku, zatím-co v klasické Psychoanalýze  jsou výše zmíněné „přírodní 
síly“ ve formě  pudů „Eros“ a „Thanatos“ v Onu od Nadjá drženy v šachu a musí být 
integrovány k Já. 

Také když jsou tyto koncepty dnes mnohem diferencovaněji ovládány, odpoutávají se pře- ce 
především v jejich úsilí, zachovávat pořádek skrze „pořádající zásahy“ a kontrolu popř. znovu 
vytvořit, zřetelně od růstově a vývojově orientovaných směrů, které chtějí sebeutváření a 
sebepořádku umožnit prostory k vývoji (jako např. Rozhovorová psychoterapie, Gestalttera- 
pie nebo rodinná terapie). 

Změna způsobu myšlení vysvětlujících modelů pořádku, která spočívá v stálé intervenci a 
kontrole, ke gestaltprincipu, u kterého se vyvine pořádek sám v relaci ke komplexnímu poli, 
je tedy mnohým vědcům také ještě dnes zatěžko. Poslední vysvětlující modely předpokládají 
zajisté zesílené nahlédnutí do hranic uskutečnitelnosti, kontroly a prognózy především ale 
také kousek důvěry v „přirozenost“ vývojových procesů- vystupování, které skrze dosavadní 
analýzu nemůže být viděno právě jako typické pro západní vědu. 

 

 

6. Základní jednání celistvé psychoterapie 

 

Už opravdu jednoduché fyzikální a chemické systémy vyžadují v rámci moderních systémo- 
vých a sebeorganizačních teorií zacházení, u kterého v (po)všimnutí autonomních vývojo- 
vých možností jsou zaručené podmínky, které jsou příznivé pro vývoj těch pro systémy inhe- 
rentních možností. Jednoduché příčina-účinek-vztahy zde neplatí všeobecně, místo toho 



 17 

mohou ty nejmenší kvantitativní změny relativně nespecifických okrajových podmínek vést 
ke kvalitativním skokům a specifickým proměnám struktury (fázové přechody). 

Procesí s mnohem komplexnějšími organismy lidského a nelidského okolního světa by ne- 
měl tedy být kladen za základ vlastně žádný jednodušší, determinističtější a redukcionistič- 
tější pohled. Přesto je i dnes ještě ve schůdných učebnicích psychologie mnohem častěji a 
podrobněji odkázáno na experiment klasického podmiňování, u kterého je malému chlapci 
(„Albert“) naučen strach z bílé krysy, než na ztroskotání takových experimentů dokonce v 
„typických“ experimentech na zvířatech. Už v roce 1961 ale referovali dva kdysi nadšení spo- 
lupracovníci B.F.Skinnera v knize s označeným titulem „The misbehaviour of Organisms“ o 
jejich desetiletých neúspěších  komerčního převedení skinnerovské podmiňovací koncepca při 
drezůrování zvířat: „ Po 14ti letech pokračujícího podmiňování a pozorování tisíce zvířat, je 

náš zdráhavý závěr, že chování druhů nemůže být adekvátně chápáno, předpovězeno nebo 

kontrolováno bez znalosti jejich instinktivních vzorů, evoluční historie a ekologické niky.“
20 

Před tímto pozadím musí také psychoterapie brát v ohled, že mnohé pro ni důležité životní a 
prožité procesy se vyvíjejí v sebeorganizované autonomii a tím si ručí design, vzepřít se line- 
árně-kauzálním intervenčním pokusům, přičemž uskuteční jenom pro ně už inherentní struk-
turové možnosti. Taková psychoterapie je – jako každý založený systémteoretický náhled- 
takřka nuceně  celistvě21, neboť vyhraničení  nějakého „systému“ (pod celou „světovou evo- 
lucí“) a oddělení mezi „systémem“ a „okolním světem“ je artefakt, jehož konstrukce pro 
našeho omezeného lidského ducha vzhledem ke zodpovězení určitých otázek je nutné a může 
být smysluplné. Zároveň je důležité, si tohoto artefakčního ohraničení být vědom. 

Celistvá psychoterapie znamená, druhému a jeho náhledu na svět- jak „pomatená“, „pato- 
logická“ nebo neobvyklá se nám může na první pohled zdát-nést vstříc pozornost, jako vývoji 
života za daných (a námi všemi znetvořených) podmínek. 

Pro konkrétnímu porozumění toho, co má být „pozorností“ míněno, chci jako různé aspek- ty, 
ve kterých je tato pozornost vyjadřována, „pozornost“, „setkání“ a „důvěra“,tematizovat a 
následně krátce charakterizovat. Při tom platí všímat si toho, že se zde terapeutický vztah 
chápe jako model pro vztah mezi lidmi všeobecně- a ten zase jako model pro vztah také 
k nelidskému okolnímu světu. Neboť podle tenoru tohoto příspěvku je vztah k druhým vcelku 
vyjádření vztahu ke světu, jehož zásadní struktury se vytvářejí obzvláště v dřívějších vztaho- 
vých zkušenostech (relativně přirozené mimo jiné ke společnosti a kultuře: 

Pozornost se skládá z klidu a mírnosti, se kterými bude ten druhý pozorován- bez toho aby se 
nechal vést představou, muset zakročit, opravovat nebo změnit. Daleko více se jedná o to, se 
zvědavostí a zájmem tuto jedinečnou životní manifestaci v jak jen možno hodně fazetách 
moci „vidět“- bez zatmění, znetvoření, ignorace, vykládání částí jinak, které někomu osobně 
nepasují (to znamená, které se nenechají bezprostředně zadat jako přízpěvky do vlastního 
pohledu na svět). Velice nápomocná je přitom vůdčí otázka: Jak se může dařit člověku, který 

řekne to, co řekne (eventuelně který se chová tak, jak se chová?). 

 Zatímco lidé jako LaoTse, Buber nebo Rogers na jednu stranu hlásali tento neintervencio- 
nismus, na druhou stranu ovlivnili životní cestu mnohých bližních ve vysoké míře, je zřejmé, 
že toto jednání není v žádném případě lhostejné přihlížení. Mnohem více znamená uctivá 
pozornost, uniknout zodpovědnosti v rozmanitých rolích a facetech zavázání se tomuto světu, 
nýbrž ji chápat zcela jako dotazování ke spolupůsobení. Ovšemže horizont, ze kterého jsou 
hledány odpovědi na takové dotazy, je u tohoto postoje označen tím, že se zkouší, vyhovět 
požadavkům celkové situace podle nejlepšího vědění a svědomí- to znamená, že se komíhá 
také otázka ve smyslu výše zmíněného výkladu Buberova s: Adame, kde jsi? Že může náš oh- 
raničený lidský náhled do těchto požadavků celkových situací umožnit také nezdar a vinu, je 
cena za volnost rozhodnutí. Setkání obsahuje, se svou celou osobou a životním příběhem 
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vnést (přičemž mezi privátním a osobním existuje velký rozdíl- neboť privátní terapeuta 
z pravidla nepatří do terapie, ovšem ale všechno osobní). Setkání znamená ale také, vnést se 
jako upřímný proťejšek , a tím nechat udělat zřetelné hranice. Setkání se stále odehrává na 
kontaktních hranicích, což přináší příležitost, je zakusit, pociťovat, přezkoušet. Protože toto 
platí pro všechny účastníky, je terapeut žádán, se na jednu stranu sám stará jako hranice pro 
prožitky klienta, na druhou stranu kultivovat svou ochotu a schopnost, stále pochybovat o 
vlastních hranicích a nově je zažít. 

Důvěra obsahuje náhled, že se konají procesy růstu a změn jako vývoj a rozdiferencování 
existujícího, což může být skrze „nepříznivé“podmínky omezeno a skrze „příznivé“ pod-
porováno. Člověk odtud není chápán (ještě jednou řečeno) jako „existence s nedostatky“, 
kterému může být skrze výchovu, terapii atd. jednoduše aditivně něco přiděleno- tak jako 
člověk  květinu nedožene k rozkvětu tím, že nalepí kvetoucí lístky, nebo oškube poupata ke 
„správné“ formě, nýbrž v nejlepším případě dbá na podmínky (slunce, voda, živiny) k rozvoji 
jí vlastní formy (např. odstraní prkenný plot, který zakrývá slunce). Důvěra ale také znamená, 
jinému podřídit zásadní poctivost a chápat faktické „vzepření“, „klamání“, „podvádění“ atd. 
v terapii jako projev v dosavadním životě získaných zábran a překážek na v té době se vysky- 
tující cestě ( přičemž „chápat“ nesmí být zaměněno se „schvalovat“). 

To ale v žádném případě není můj plaidoyer,  právě ten krátce charakterizovaný základní 
postoj celistvé psychoterapie převzít jednoduše pro vědu - něco takového také nemůže být mí- 
něno „ukazatelem“. Nicméně má být v následujícím exkurzu ještě jednou objasněno, jak da- 
leko je západní věda vzdálena od tohoto základního postoje. 

 

 

 

7. Problém dignity 

 

Co je obchodníku a bankéři bonita, je vědci jeho dignita- jeho hodnověrnost a reputace. Ztráta 
se vyrovná  existenciálnímu bankrotu. Protože jsou vědecké výsledky selektivně vnímány a 
jen za velkých nákladů (peníze a obzvláště čas) reprodukovatelné, je dignita vědce obzvláště 
u nových,  od schůdných představ odchylujících výsledků měřítko pro jeho vážnost v odborné 
diskusi. Vědec, který ztratil svou dignitu, je jen málo- na okraji, nebo jako „kuriozita“- brán 
na vědomí. On může být citován pouze s nejkrajnější opatrností, pokud se ten citující nechce 
obávat, dát v sázku také svou dignitu  a být umlčen. Tím je hrozivá ztráta dignity nepřímo 
prostředkem disciplinovanosti, to znamená subtilně účinná brzda proti příliš mnoho novým a/ 
nebo radikálním  a „kacířským“ nápadům. 

Nyní existuje ale hodnověrnost  nejen v kruhu oborových kolegů, ale také hodnověrnost 
oproti vlastnímu svědomí. Oba spolu mohou vejít do konfliktu. Jak často se toto přihodí, 
nevíme, protože jsou samozřejmě jen ony případy vnímatelné, ve kterých někdo vyřeší  kon- 
flikt ve prospěch vlastního svědomí a vlastní výzkumné poctivosti a tím ztratí uznání main- 
stream-vědy. K příkladům z mladších časů patří Wilhelm Reich, kdysi žák Sikmunda Freuda, 
zakladatel tělesně orientovaných psychoterapií, který si jako přírodní výzkumník odebíral 
energie (tzv. „Orgon-energie“), které nepasují do schůdného paradigma, protože mimo jiné 
popisují specifickým způsobem přechod od materie k životu. Ostatně nebyly jen jeho aparáty 
v padesátých letech tohoto století(!) v USA zničeny, ale i jeho knihy a spisy byly veřejně 
(jako „letáky“) spáleny- mezi tím také takové, které neměly vůbec nic společného s Orgon –
energií, nýbrž jsou dokonce jeho nejrozhořčelejšími protivníky viděny jako důležité příspěv-
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ky a standartní díla k Psychoanalýze. Další zde jmenované jméno je Elisabeth Kübler –Ross, 
která obdržela mnohé čestné doktoráty pro její výzkumy ve spojitosti s fázemi a zážitky umí- 
rání, jejíž výsledky o uzdravení ducha ale už nebyly skrze scientific community akceptovány. 
Třetí příklad je John Lilly, který platil a platí jako vedoucí výzkumník delfínů, jehož výzkum- 
né výsledky ve spojitosti s transpersonálními zážitky skrze odpírání podnětů (tzv. „sensorická 
deprivace“ ve speciálních nádržích) platí ve společnosti jako neakceptovatelné. 

Zatímco některé jiné výzkumnice a výzkumníci nikdy nepotřebovali být bráni na vědomí, 
protože se ihned věnovali suspektním oblastem (kterým „dignita“ tak jako tak nikdy nebyla 
přisouzena)- jako např. Timothy Leary, Stanislav Grof, Helen Blavatsky, Rudolf Steiner, 
Georges I. Gurdjieff, Jack Schwarz- musela scientific comunity pro ty tři výše zmíněné vědce 
najít důvody, proč lidé s velkou dignitou tuto náhle ztratí. Především byly na působiště vede- 
ny psychické důvody- Reich se stal „schizofrenickým“, Küblera-Rosse skolily zatížení čas- 
tých zážitků úmrtí a Lilly deprivační halucinace. Úplně tak ulehčit si to ale nemůžeme, tyto 
vědce postavit do  pro naší společnost  tak typického vyhraničeného koutku „duševně poma- 
tených“. Neboť přece si ti jmenovaní byli vědomi toho, že se vydali nedůvěryhodnosti a 
směšnosti ze strany jejich kolegů. A ono je to určitě lehčí, kvůli pozornosti a údivu kolegů 
zkoumat škrty vlastních poznatků, než dát do hry tuto pozornost kvůli vlastní vnitřní hodno- 
věrnosti. 

Tady není místo na to, na oborovou diskusi o přiměřenosti nebo nepřiměřenosti těmito vědci 
zachycené reality- to znamená diskutovat o jejich (částečném) obrazu přírody. Ne jed- nou 
obrazy jejich vztahu k přírodě, aby se ještě jednou připomněl Heisenbergův citát, zde mohou 
být vysvětleny, ačkoli vlastně aspoň sama psychologie na tom pak musela mít velký zájem, 
pokud by se jednalo o „ryzí výplody fantazie“. Nakonec by byly otázky jako: „Odkud přichází 
takové výplody fantazie?“, „Jaké zkušenosti a vztahy  ke světu vyjadřují?“, „Jakto,  

že dělají dojem a mají vliv na mnohé vzdělané lidi (pokud právě ne ty většiny a vládci ve 
scientific community)?“ legitimní otázky na vědu, která se chce střetnout s mozkovými pro- 
cesy a jejich výsledky- takže i jejich „výplody“. 

Místo toho se tady zdá být uplatněné, přistoupit na jeden dobře dokumentovaný příklad 
jednoho vědce, který ve vnitřním boji o dignitu volil mlčení (v jedné pro něho podstatné ob- 
lasti poznání): Myšlen je Wolfgang Pauli (1900- 1958), který v roce 1945 obdržel za objevení 
„Pauli principu“ Nobelovu cenu za fyziku, pro Heisenberga po celý život „ hrál roli stále 
vítaného, i když velmi ostrého kritika a přítele“ , a kvůli ostrosti jeho myšlení a jeho kritice 
byl často označován jako „svědomí fyziky“. 

Současně se Pauli zaobíral ale intenzivně otázkami hlubinné psychologie, bral své sny velice 
vážně a dopisoval si také desetiletí až do své smrti s C.G.Jungem. z těchto dopisů a poz- 
namenaných snů stejně tak jako postupoval Pauliho střed s tím, že roky bojoval za to, stát k 
„vnitřnímu úkolu“, vytvořit popis přírody, ve kterém jsou propojeny hlubinná psychologie (to 
znamená obzvláště jevy individuálního a kolektivního nevědomí) a moderní fyzika. V mno- 
hých snech se vynořil „peršan“ nebo „neznámý“, který Pauliho pozval, přijmout učitelskou 
stolici na jedné nové, polytechnické univerzitě. Skutečně se Pauli intenzivně zabýval archety- 
py, to znamená se všeobecnými principy strukturování, které jsou společně základem psychic- 
kým a fyzikálním jevům (jejichž dnešní manifestace pak bude v obou oblastech zakušena  
jako „synchronicita“). On sepsal také dokonce práce k „fyzice pozadí“, jak to on nazýval. Tím 
mínil problém, jak se vysvětluje struktura fyzikálního pojmového systému (u kterého se jedná 
o kognitivní procesy), přičemž šlo „o odhalení archetypického základu v dnešní fyzice sku- 
tečně použitých pojmů“.22 

V kruzích fyziků byl zajisté Pauli velice zdrženlivý, mluvit o jeho nové koncepci obsažného 
popisu přírody. Výše zmíněný manuskript o „fyzice pozadí“byl uveřejněn teprve po jeho 
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smrti, jiné práce leží stále ještě uzamčené a všeobecně nejsou přístupné. Pauli se obával, svou 
reputaci vsadit do hry- současně se zdál ten „neznámý“právě to po Paulim vyžadovat: Jedno 
veřejné přiznání k jeho zkušenostem a poznáním. Jak se dá vyrozumět  z dokumentů, trpěl 
Pauli velice tímto vnitřním bojem.23 

Také po té stránce  tady není rámec, k významu např. této koncepce archetypů, jako duch a 
materie společně podkladné principy pořádku, obsahově něco vypovídat. Smíme se ale zep- 
tat: Co je to vůbec vlastně za vědu a vědeckou -„společnost“ (jak pěkně se tomu říká), ve 
které vedoucí a chytří společníci musejí mít strach, jejich poznatky oznamovat ostatním; věda, 
ve které se ze strachu ,ztratit dignitu, pozornost a vážnost, cítí zavržení k mlčení v oblastech, 
které se jim – dobře si pamatujte: nejen jako lidem, ale také v jejich práci jako vědci – zdají 
být podstatné. 

I když tyto zmíněné osoby nejsou viděny statisticky reprezentativní pro „tu“ vědu, zasáhnou 
ty právě vyslovené otázky vědu spíše v jejím jádru. Právě na těchto příkladech je tedy to 
nutkavé, strachem a kontrolou prosazené jednání ve vědecké -„společnosti“ ještě jednou ob- 
zvláště zřetelné. 

       

 

8. Výhled 

 

Když se budeme věnovat otázce, jak by mohl postoj celistvé psychoterapie být ukazatelem 
pro spravedlivější vědu, tak bych chtěl navrhnout, výše zmíněnou terapeutickou vůdčí otázku: 
„Jak se může dařit někomu, který říká, co říká?“pro vědeckou komunikaci něco obměnit, a 
zeptat se: „Co může někdo opravdu mínit- kterou zkušenost chce transportovat, co ho zaměst-   

nává, které základní otázky ho vedou- kdo říká, co říká?“ Co by znamenalo, při přijímání 
informace méně hned hledat slabiny a protiargumenty, nýbrž hledat, co se nechá  s vlastními 
zkušenostmi a náhledy kombinovat k novým obrazům. Toto tedy v žádném případě není 
plaidoyer pro „nekritickou“ vědu, v nejasnostech se libovolně množit, jak by se to mohlo zdát 
na první pohled. Daleko více je zájem o obsahy co se týká jejich příspěvků ke společnému 
porozumění „živého světa“ (nebo jedné jeho části) a ty mohou být objasněny popř. modifiko- 
vány. Nápady se pak nemusí primárně bránit proti jiným nebo k nim vstoupit do destruktivní 
konkurence, nýbrž mohou (v konstruktivní konkurenci) kombinovaně vést ke komplexnějším 
a hlubším pohledům. 

Jeden konkrétní pokus, jít silněji tímto směrem, je např. internacionální a multidisciplinár- ní 
projekt „propletení a rozpor“, který se snaží  „konstruktivní realismus“ vídeňského vědec- 
kého teoretika Fritze Wallnera fakticky uskutečnit. V tom hraje metodologie tzv. „odcizení“ 
centrální roli, přičemž budou  pojmy, větní systémy a postupy postaveny do jiného kontextu 
(např. do kontextu jiné vědní disciplíny). V jednom příkladě, který Wallner sám popisuje, 
mělo toto za konsekvenci, že se vědci z oboru geografie pokusili objasnit výzkumný projekt 
zaměřený na praxi pro postižené z perspektivy jejich individuálních zájmů a jejich osobních 
událostí, „to znamená že se pokusili vytvořit metodu, která umožní každému vědci, opustit 

metody jeho oboru a pustit se do nechráněné situace diskuse s ne-odborníky a přesto mluvit 

závazným způsobem“.
24 

U té výše navrhnuté vůdčí otázky pro vědeckou komunikaci se nejedná o to, že vědci na 
kongresech nebo v publikované diskusi spolu „mileji“ zacházejí. Daleko více dopustí reflexe 
vastního postoje a pozornosti jinému tak komplexní mnohotvárnosti perspektiv, nápadů, 
teorií, že komplexita života může být zaslouženější než konkurence přežívání „nejefektivněj- 
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ších strategií“. V jednom tak komplexním pospolu by měli i aspekty jedinečnosti, vztahu a 
(„neefektivního“ )porozumění právě tak svůj prostor, tak jako vědci mohou vyslovit to pro ně 
podstatné, bez toho aby byli vydaní sankčnímu mechanismusu snížení hodnoty, vyhraničení a 
diskreditace. 

 Spojený s Buberovým výkladem „Adame, kde jsi?“ tohle mohlo vyústit v pokračující vůdčí 
otázku: „Kde stojíme jako lidé, kteří se zabývají vědou, v tomto světě?“ Tak jako psycho- 
terapeuti chápou jako jejich úkol, zřečnit životní procesy jim svěřených lidí, mohli by se vědci 
s touto vůdčí otázkou vidět postavení před úkol, chápat se tolik jako část přírody a její evolu- 
ce, že  podle disciplíny vyzkouší vnést okolní svět do řeči. Člověk, kterému evoluce propůjči- 
la řeč, tento dar oceňuje, přičemž se snaží, také jiné oblasti stvoření vnést do řeči. Který úkol 
by pro vědce mohl být hodnotnější a přiměřenější? 

Podobné úvahy platí i pro v předchozím exkursu načatý problém dignity, neboť vedle dignity 
v okruhu kolegů a dignity proti vlastnímu svědomí samozřejmě existuje ještě dignita 
předmětu výzkumu (dignita zde chápána méně v konotaci hodnověrnosti než mnohem více 
obsažnějším významu důstojnosti). 

Průvodci dělají poznámky o stanovišti a směru- naproti tomu obvykle neříkají nic o složitém 
problému, jak se touto cestou  může jít. Také když celistvé terapeutické vědění může v tomto 
příspěvku  ke stanovisku západní vědy a ke směru životu spravedlivější vědy možná  přispět 
užitečnějším, tak zůstane otevřená otázka, jak by pokroky na této cestě mohly být do- 
sáhnuty. 

Pokud bereme aspekt sebevývoje v celistvé psychoterapii vážně a ten výše zmíněný význam 
socializace (také ve specifické oblasti „scientific community“ ), tak by záleželo na tom, 
vytvořit vhodné okolní podmínky pro vývoje: Prospěšní by bylo, kdyby se obzvláště ti vědci, 
kteří nepotřebují skrze šťastné okolnosti jejich prožitky jistoty spojovat jen s kontrolními 
podmínkami, sebe sami chápali jako podstatné momenty v socializaci ostatních. 

Nápomocné se mi také zdá, se vzájemně při hřebenové tůře povzbuzovat v rovnováze mezi 
vnitřní a vnější dignitou, dát se odvážně v poznání nechat poznat, znova a znova hledat 
setkání a inzistovat na otázku: „jak se sebou a s okolním světem vůbec zacházíme, zatím co 
provozujeme vědu?“ Tak by se fakticky nechalo doložit, že kroky na cestě k životuopráv-
něnější  vědě jsou možné. Tohle není mnoho. Ale i ta nejdelší cesta stále začíná s jednot-
livými kroky.  
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