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Úvod 
 
Chaos a struktura jsou centrální témata tohoto ročního zasedání. V mnoha oznamujících 
textech přednášek a workšopů a mnoha jiných uveřejněních psychosociální onkologie se 
obzvláště klade zřetel na chaos z různých úrovní: Na somatické úrovni se jedná o „chaotický 
růst buněk“, na psychické úrovni se jedná o „vnitřní chaos v prožívání pacienta“ a na 
organizační úrovni o „chaos v interakčních strukturách“ každé instituce, do které jsou lidé na 
poli sociální onkologie jako pacienti nebo jako profesionální pomocníci začleněni a proti 
které se často cítí bezmocní. Toto ukazuje, jak moc je pojmem „chaos“ propůjčen důraz 
mnohotvárným dimenzím zkušeností a prožitků. 
 
Přitom je „chaos“ již dlouho také pojmem v psychopatologii a psychoterapii: Počínaje 
C.G.Jungem až k moderním fenomenologickým diskusím o schizofrenii nacházíme 
ohrožování lidského prožívání tématizované skrze chaotickou náhodu. Mnoho dětí popisuje 
velký strach, který zahltí člověka, jež se zažívá vydán chaosu, nepředvídatelnosti a 
nepředpovídatelnosti a zhroucení důvěrných struktur. 
 
Diagnóza „rakovina“ vnikne pro mnohé nepředvídatelně do jejich životů- do životního světa, 
ve kterém se dosud chaos, obzvláště ve formě smrti nebo těžkého utrpení, jevil nanejvýš jako 
okrajový jev, pokud nebyl vytlačen za kognitivní hranice všedního vědomí. Není to tedy 
žádný zázrak, že násilí, se kterým tato zkušenost nyní vnikne do životního světa, vytváří 
podobný násilnický scénář ve styku s touto ohrožující nemocí: Psychoterapeuti vědí, jak moc 
a jak často se symptomy pacientů v interakčních strukturách-například v supervizních 
skupinách znovu odrážejí. Tímto je srozumitelné, že násilnické, potlačené aspekty 
rakovinných dynamik vyvinou tendenci postihující také interakční dynamiky. 
 
Ale chaos nemusí být bezpodmínečně spojován jenom s negativními konotacemi. V 
následujících rozváděních by měly být střediskem fokusu mnohem více často přehlížené 
pozitivní aspekty chaosu. Argumentace bude následovat ve třech krocích: 
 
V prvním kroku bude znázorněn klasický světový názor 19.století a jeho změna skrze 
moderní zkoumání chaosu (jako část systémové teorie). Tento klasický světový názor ovládá 
úspěchem techniky a jejím vlivem skrze školní vzdělání na naše vedoucí metafory také naše 
dnešní všední porozumění „světa“ ve vysoké míře – a tím také světový názor pacientů, 
terapeutů a pomocníků v oboru psychosociální onkologie. 
 
Ve druhém kroku musí být představeny některé centrální poznatky o „chaosu a struktuře“ z 
přírodovědeckého pohledu. Jedná se zde ale spíše o nějaká „strohá fakta“, ze kterých bude ale 
možná přece zřejmé, proč dnes fascinuje zaobírání se tímto tématem mnohé vědce různých 
disciplín. 
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Ve třetím kroku se konečně vrátíme k úrovni fenomenologie a zkušeností a objasníme 
význam referujících poznatků, jakož i změny obrazu světa pro všední život. Z toho mohou 
vyplynout také nové perspektivy na výše zmíněné zkušenostní obory v psychosociální 
onkologii. 
 
V těchto třech krocích se tématicky jedná o jednu velice dalekou cestu. A jako je při takových 
cestách - v ohraničeném čase – obvyklé, je radno převzít ptačí perspektivu a poletovat (zde . 
kognitivní) krajiny. Přitom je hodně detailů pouze nepřesně rozeznáno, ale člověk si zachová 
přehled – a není zakázáno, se přitom nechat pozvat, některou z těch krajin později přesněji 
zhlédnout.(Například načíst v jedné z mnoha knih k mnohým podtématům.) 
 
 
 
  
Klasické odčarování  světa 
 
Životní svět člověka v pravěku a ve středověku byl ve vysoké míře „kouzelný“ : 
Nejen, že existovali čarodějové a čarodějnice – lidé, kteří se na rozdíl k přicházejícím 
racionalistickým vysvětlením světa zaobírali alternativními přístupy ke světu, a jejichž 
dalekosáhlé vyhubení  připadlo ne náhodou  
se začátkem vědy na stejnou dobu. 
Ale mnoho věcí tohoto živého světa bylo naplněno. 
(což později vyšlo na povrch  ještě jednou v romantismu, poté  mělo vliv již jenom na 
novodobě vytvořenou přírodní vědu). 
To znamená, že těmto věcem byla přisouzena individualita, místo ,aby byla viděna jako  
libovolný příklad pro nějakou všeobecnou kategorii. Jedinečnost těchto věcí a situací ur-
čovala o to silněji svět zkušeností. 
 
Při usilování o poznání šlo především o to jednat v souladu s přírodou a ne o to ji ovládat 
nebo měnit.  Jinými slovy šlo o to poznat „božský pořádek“ ve smyslu „ideí“ Platonových 
božské poznání, poznání světa a poznání sebe sama byly různé aspekty toho samého a šly 
ruku v ruce. 
Tak byli očisťující procesy míněny jako spirituální procesy jak v materii (např.v rámci 
alchymie k výrobě kamene mudrců nebo zlata) tak zároveň také v psychice. 
Tato jednotnost světa charakterizována jako unus mundus, se zrcadlí-odráží rovněž 
v Pythagorově matematice. Jeho představa o „harmonices mundi“, božské harmonii uni- 
versa byla i pro Keplera vůdčí idea-myšlenka pro matematický popis planetárních drah. 
Jejich vzdálenosti ukazovaly božskou harmonii nejen ve smyslu přirozených intervalů 
v hudbě, ale i ve smyslu geometrickém: 
Jak známo, tak se nechají „kulové dráhy“  těch až do té doby známých planet podivuhodně 
přesně dát do shody  se vztahy platonových těles (tetraedr, krychle atd.) 
 
Tato jednota světa – a s tím spojované bezpečí člověka v tomto čarování se znamenitě  vrací 
v Ptolemajském obraze světa: člověk a „jeho“ země odpočívají uvnitř obalu, slupky planet 
jako kuře ve vejci nebo jako embryo v matčině břiše – v bezpečí  a jistotě.  
 
Tento obraz světa podporovaný církví dal lidem nejen jistotu, ale byl také nástrojem ke 
zneužívání moci a nadvládě . 
Tím, že se člověk v epoše objasnění těchto nároků moci a panování anbicipoval a přičemž 
také vznikla novověká věda, se stal svět odčarovaným: 



 3 

To, že při tom nejen čarodějové a čarodějnice, ale i vědění alchymie a mnoho jiných 
alternativních přístupů k přírodě bylo likvidováno, potíráno a zničeno není v žádném pří- 
padě náhodné. 
 
Francis Bacon, jeden z „otců“ moderní vědy propagoval experimentální metodu s obrazy 
jako: přírodu napínat na mučidla dokud neprozradí svá tajemství, štvát ji psy na jejích 

mylných cestách, udělat si ji poddajnou otrokyní, to znamená metaforami, které pocházejí 
z čarodějnických procesů, kterým  Bacon jako nejvyšší státní zástupce krále Jamese nejvíce 
důvěřoval. 
 
Rozlišení Reného Descartesa mezi cogitans und resextensa  řečeno: mezi duševním a 
materiálním světem vedlo k tomu, že např. v jeho školách žijící organismy nebyly srovná-
vány se stroji, ale že se s nimi nakonec jako se stroji zacházelo. 
Tak zaznamenal např. Nicolas Fontaine, že se kolem roku 1700 v descartské škole v Port – 
Royal přibíjela zvířata za tlapky na prkna a zaživa se pitvala. Jejich bolestné nářky a výkřiky 
byly vědci vykládány jenom jako „zvuk, který doprovází pohyb péra v hodinových strojcích“ 
anebo ještě hůře. Vliv Descartesa vedl v podstatě k rozštěpení unus mundus, kde se lidský 
intelekt postavil proti materii. 
 
Isaac Newton – představitel západní vědy –  kladl důraz především na matematickou ab-
strakci a kategorické zevšeobecnění poznatků. Tento ojedinělý případ má hodnotu z tohoto 
pohledu jenom jako příklad pro něco obecného. Příklady, ale jsou, jak už zdůrazňoval 
Maseow (1977) anonymní, postradatelné, nejedinečné, nemají žádnou vlastní individualitu.    
Současně slouží tato kategorická zevšeobecnění jako báze pro pravidelnosti a tím také pro 
prognózu a kontrolu . Tímto podstatně pomáhají vyhýbat se strachu z něčeho stále nového, 
nevypočitatelného. 
 
Postupující novodobá věda s jejími empiricky – experimentálními matematickými metodami 
rozuměla světu stále více jako hodinovému strojku. 
Se stvořitelem také bylo vysvětleno to tvůrčí přebytečným (přinejmenším v rámci vědy), jak 
objasňuje známá metafora o „démonii“ od Pierra de Laplacce: „jakmile by někdo v nějaký 
čas znal pozice všech částeček a na ně působící síly, byl by tento také schopen s absolutní 
jistotou určit minulost a budoucnost všech jevů v univerzu. 
A takový svět, jako hodinový strojek, může být sice vysoce podrobný a velice komplikovaný, 
přece mu ale nakonec selže právě každá možnost kreativního, to znamená nepředvídatelného 
vývoje“. 
 
De Laplace, který reprezentoval pýchu vědců 19. století, diskreditoval Keplera jako 
náboženského fantastu, přičemž se tento nechal vést idejí harmonices mundi a tím přikládal 
planetám a jejich drahám zvláštní význam. Podle La Place reprezentovalo Newtonovské 
pojetí, koncepce přírodních zákonů daleko lepší skutečnost, ve které nejsou žádné vyznačené  
dráhy:  je možná pouze konstelace planet odpovídající newtonovým zákonům. 
 
Toto je jeden příklad pro implicitní domněnky o analýze, syntéze a homogenitě, která je 
základem klasického myšlení: komplexní fenomén nebo útvar jako je planetový systém 
 bude 
rozebrán analyticky a pokud možno i experimentálně – reálně. Části poznání – eventuálně - 
reálné části se poté synteticky spojí do jednoho celku. Toto funguje samozřejmě pouze po- 
kud existuje určitá homogenita: to znamená, když celek není nic jiného, než součet částí(se 
zdůrazněním alternativní koncepce  Gestaltpsychologie), a když jsou části homogenně 
výměnné a nemají žádnou individuální hodnotu.    
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Jak moc toto myšlení také ještě dnes určuje naše názory a jednání je zřejmé na tom, že mnoho 
lidí místo kamenů, které mají svou vlastní strukturu,  a které by si při stavění měli považovat,  
upřednostňují beton:   analyticky rozkouskované kameny,  které zbaví struktury a jejichž 
homogenní části budou po té téměř libovolně a synteticky vsazeny do betonu…To samé se 
stane s vlastní strukturou dřeva, když je zpracováváno na dřevotřísky. 
V supermarketech člověk již najde také tzv. „zformované“ maso, které je podobně analyticky-
synteticky zpracováváno. A já dávám k uvážení, jestli genová technika nepodléhá podobné 
modelové představě – nebo hledání „působících faktorů“ v psychoterapii, aby se jejich vlastní 
struktury zbavené terapeutických kroků syntetizovala „optimálně formovaná“ terapie. 
 
Vedle všech vymožeností vědy a techniky skrze odčarování světa je tedy kriticky 
předpokládáno, že strach člověka z nepředvídatelnosti, komplexity, přírody – a všeobecně 
z budoucnosti bude díky jednomu překonávajícímu programu zmírněn, což se nám zdá čím 
dál tím víc správné, totiž skrze redukci, abstrakci (také díky životním zkušenostem a pocity), 
přes syntézu libovolných a lhostejných částí a především skrze kontrolu. 
Tato tendence, uspokojit přirozenou potřebu jistoty člověka sama a jednostranně přes kontrolu 
pořádku je viditelná především v lidských vztazích, jak člověk zachází sám se sebou, s jinými 
lidmi a se světem celkově. 
Příslušně najde člověk sám v psychoterapii daleko více programů k podporování sebekontroly 
(popř.sebemanagementu) než sebedůvěry. A „ztráta kontroly“ je spíše tematizována jako 
porucha a obávána jako ztráta důvěry. 
 
Zatím víme z moderní systémové teorie, že Keller měl nejméně stejně tak pravdu jako 
Newton: příroda není nikterak „bezvýznamná, lhostejná“ (v dvojím smyslu), jak člověk  
donedávna myslel. Ve skutečnosti existují vynikající planetární dráhy. 
Možných je sice mnoho alternativ, ale ne jakákoliv: Když si člověk vezme svévolně planety , 
(které odpovídají newtonovským zákonům), tak by se stal „celek“ -planetový systém ve 
mnoha případech skrze resonanční efekty mezi částmi dávno nestabilní a rozpadl by se. A to, 
že příroda „nedělá žádné skoky“ – jak resumoval Leibniz ještě s „NATURA NON FACIT SALTUS“ 
jiný aspekt pojetí homogenity – nýbrž naopak, že příroda „je“ k dostání dokonce jen 
v kvantových skocích, musí být zatím ve fyzice, jako vládnoucí učební názor akceptováno.  
A v oblasti humánních věd přinejmenším víme od doby frustrovaně kritické knihy dvou kdysi 
entusiastických shimer žáků Breland & Beland: „The misbehaviour of organismus“, že 
ztroskotal nápad operativního podmiňování moci vystavět každé libovolné chování z těch 
nejmenších kroků (to znamená syntetizovat). Lidskému smyslu pro pořádek jsou i zde 
stanoveny hranice – přirozený pořádek např.instinktivní jednání musí být povšimnuto a 
váženo, oceněno. 
  
A přece je tohle již část znovuzačarování světa skrze moderní vědu a zejména skrze 
systémovou teorii a teorii chaosu. Několik významných aspektů, které vedly k tomuto 
novému vědomí, by měly být nastíněny v následujícím úryvku. 
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Některé posudky  k chaosu a struktuře 
 
a)  (znovu)  objevení chaosu 
Často se referuje, že moderní zkoumání chaosu před zhruba 40.ti lety začalo náhodou: Na 
začátku 60 let seděl na MIT (Massachusetts Institute of Technology) meteorolog Lorenz  
u počítače a pokoušel se předpovědět vývoj počasí jedním matematickým modelem. Tento 
model začínal u nějakého určitého stavu a krok za krokem vypočítával vývoj. 
 
Když chtěl jednou Lorenz vypočítat další vývoj, zkrátil postup tím, že jednoduše znovu zadal 
čísla z jednoho dřívějšího kratšího vývoje. Pro jistotu začal ale u jednoho o něco dřívějšího 
stavu, než tenkrát. Tím došlo ke zkřížení výpočtů. K Lorenzově údivu proběhly výpočty 
podruhé jinak – a sice zcela jinak než poprvé, ačkoliv se model skládal ze třech relativně 
jednoduchých rovnic. Proto si Lorenz myslel, že udělal chybu při zadávání čísel. Tak to ale 
nebylo. Ani jeho počítač nebyl defektní, což také přicházelo v úvahu. Zde Lorenz  narazil na 
něco, co mělo pohled na náš svět trvale změnit. 
 
Ve skutečnosti, jak už mezitím víme, by ani 100, 1000 nebo 1.mil. míst nic na přesnosti  
principiálně nezměnily. Problém byl v tom, že Lorenz s počítači pro ne-militární výzkum, 
které byly dostupné teprve pár let, mohl počítat s modely, kterým se dosud  vyhýbalo. Jejich 
rovnice byly sice velice snadné, ale byly nelineární a měly zpětnou vazbu, to znamená, že 
vývoj jedné velikosti se projevuje na vývoji druhé a obráceně. 
 
A to, že se takové propojení interagujících velikostí najde všude v naší realitě, bylo vlastně 
jasné každému vědci. Přece se ale dlouho věřilo v zanedbatelnost aspoň slabých zpětných 
působení. Toto byla již z pracovní ekonomie smysluplná domněnka, neboť je zacházení 
s nelineárními procesy nákladné na počítání. K tomu, jak ukázala zkušenost, se nechaly také 
komplikované průběhy při dostačující přesnosti nakonec odvodit z lineární proměny. Tato 
představa pochází z diferenciálních výpočtů. Co je tím míněno, je snadným způsobem 
demonstrováno na obrázku 1. 
 
Zajisté bylo principiálně již dlouho před Lorenzem známo, že naše zdánlivě stejnotvárná 
příroda zahrnuje ty nejabsurdnější vývojové možnosti: v roce 1887 věnoval  král Oskar II. 
ze Švédska nezanedbatelnou sumu 2.500 korun jako cenu, kterou vypsala švédská akademie 
věd: hledaná byla podstatná odpověď na otázku: „Je sluneční systém stabilní?“ 
 
Za tuto v otázce vyslovenou pochybnost by byl dříve člověk možná upálen. I v roce 1887 se 
to zdálo být troufalé a nesmyslné. Dráhy planet platily právě jako souhrn věcné a spolehlivé 
stability. Zdálo se, že jde jen o otázku rafinované důkazové techniky s cílem odstranit 
vědecky přesně a definitivně poslední pochybnosti.  
 
A přece otevřela široce tato proslulá „akademická otázka“ brány do hlubin chaosu. O tři roky 
později, v roce 1890 byla totiž tato cena přisouzena slavnému francouzskému matematikovi 
Henrimu Poincaré. Jeho práce korunovaná cenou potvrzuje všechny předsudky a hořké 
zkušenosti, které označují zacházení vědců s praktikanty, politiky a žurnalisty: Místo jedné 
krátké, jasné odpovědi na přece velice snadnou otázku: „Je sluneční systém stabilní?“ napsal 
Poincaré 270 stran velice komplikovaný a sáhodlouhý výklad, který ještě k tomu vyústil 
v rezultát, že jedna deterministická odpověď na tuto otázku není zásadně možná. 
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OBR 1  

Klasická představa přibližné linearity llibovolné části křivky u dostatečně malých výsečí. 
 
 
Proč to tak je, je srozumitelné na zobrazení 2a, které ukazuje možnou dráhu jedné malé 
planety, kterou obíhají dvě nebeská tělesa  (např.stálice) s přibližně stejnou hmotností (takže 
již jedna velice zlehčená domněnka). Jak si člověk možná ještě vzpomíná ze školy, spo-čívá 
celá nebeská mechanika v tom, že astronomové mohou sice spočítat pohyb jednoho tělesa 
kolem druhého, ale tzv. problém tří těles – nebo dokonce ohled na vzájemné působení všech 
devíti planet – je skutečně nerozluštitelný. 
Tato komplikovanost dráhy ve vyobrazení redukovaného problému tří těles nechá vytušit 
proč. 
 
Abychom si udělali obrázek o rozměrech těchto složitostí, ukazuje zobrazení 2b) stále ještě 
zjednodušený problém tří těles z roku 1925 – takže 35 let po Poincaré. Zvláštností na této 
práci je, že toto zobrazení, a jemu připadajícím drahám trvalo spočítat 56.ti vědcům 15 let pod 
vedením dánského astronoma Elise Stromgra. Tudíž je srozumitelné, proč nebyly očekávány 
další výpočty k podobným, nebo dokonce reálnějším a tím ještě propletenějším vývojovým 
procesům před příchodem počítačové éry. 
 
Do té míry nebyl Lorenzův objev z historického pohledu náhodný. Teprve na začátku 60.let 
byly počítače první generace k dostání mimo vojenství pro jednotlivé vývojové laboratoře. 
Hodně z toho, co pod pojmem výzkum chaosu popř. nelineární systémy zaměstnávalo vědce 
bylo  matematicky precizně Poicerem a později v době 1.světové války předvídáno jeho žáky 
Julií a Fatou. Zajisté byly tam  popsané fenomény odloženy do kabinetu kuriozit matematiky 
– některé z dnes znovu nalezených a relevantních ? obrazců fraktální geometrie dokonce pod 
označením „OBLUDA“  MONSTER, MONSTRA (srov. KRIZ 1992) 
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b) k relevanci výzkumu chaosu 
nejpozději tady se zdá být otázka chaosu na pravém místě: Také když si člověk přizná, že se 
může matematicky zabývat těmito problémy  teprve s dnešními počítači- není to podivné, že 
jsme bez těchto problémů tak dlouho ystačili? 
             

 

Obrázek 2a:Možná dráha nějaké malé planety kolem dvou stálic stejné hmotnosti(podle 
Peitgena a Richtera 1986) 
 

 

             Obrázek 2b:Možné dráhy k obrázku 2a –  z práce E.Strömgrena, 1925 
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Náš svět zřejmě „fungoval“ zcela užitečně, předpovědi byly a jsou možné, o prý chaotickém 
chování našich všude obklopujících a nám čelících systémů jsme skutečně pochytili 
málo.Tím, že nyní máme počítače, které nám určují,vedou chaos před očima, se ale přece ve 
skutečném světě nic nezměnilo! 
 
Takovýmto snadno pochopitelným námitkám se musí odvětit: a přece se něco změnilo. A toto 
má dokonce něco společného s počítači, které nám tak znázorňují chaos – přesněji ale 
s rasantním industriálním vývojem a především informační technologií: ještě pře pár 
desetiletími byly zásahy do přírody relativně lokální. Lidé si byli pravděpodobně o hodně 
méně vědomi světa  než dnes, vyhazovali procentuálně o mnoho více odpadu a o hodně horší 
produkty, ale k těmto činům docházelo relativně izolovaně: tady papírna, tam koželužství. 
Několik set tisíc nebo pár miliónů automobilů, které jednotlivě produkovaly sice o mnoho 
více výfukových plynů, ale bylo jich právě méně a transportovaly po zemi o mnoho méně 
zboží. 
Dnes máme propojené velkoprůmysly, které v určité míře zasahují do samočisticích 
systémových oběhů řek, které tímto nejsou zvladatelné. 
 
Ještě zřetelněji ale zažíváme propojení v informačním sektoru: Média – obzvláště televize, 
rádio a telefon nám přinášejí události z nejvzdálenějších koutů světa během několika hodin 
nebo dokonce minut až do našich pokojů.  
Devizové obchody, obchodování s akciemi, obcemi a  zbožím se pohybují skrze celosvětové 
telefonní sítě nebo dokonce přímo přes počítače.O přípravách na zavedení nových 
organizačních opatření se dozví také jiní „spoluuchazeči na trhu“ na základě propojení 
informací a mohou takto mnohem rychleji reagovat s opatřeními zaměřenými na cíl. A 
mnohem více v každém ohledu jsou účastni na celkovém procesu. Vše je dosaženo rychleji a  
více informačními kanály. Je  možné zasáhnout do celkového systému daleko více, nežli to 
dříve bylo myslitelné nebo vůbec uskutečnitelné. 
 
Významné části našeho světa se tímto v posledních desetiletích tak změnily, že se pro 
problematiku chaosu rozhodující propletení částečných procesů stalo faktickou realitou. 

Tímto je systémové chování také zásadně jinak popsatelné než „klasické“ chování relativně 
izolovaných – nebo jako dostatečně izolovaně zpracovatelných – jednotlivých částí celkového 
systému. 
 
Zamoření moří, vodstva a vzduchu, utrpení z hladu skrze omezení „vývojové pomoci“, laviny 
vymýcených lyžařských hor, a mnoho jiných ekologických katastrof, které zažíváme a které 
teprve přijdou, národní a světové hospodářské krize, tlumení medicínsko-technologické 
euforie uskutečnitelnosti a jiné krizové oblasti promítají také laikům až moc zřetelně 
problémy těchto nelineárních systémů se zpětnou vazbou před očima: 
Ty dosud zdánlivě tak účinné modely příčina- účinek zasahují stále méně do světa, jehož 
částečné oblasti skrze technické (také komunikativně technicko) možnosti jsou tím spolu tak 
propojeny, že účinek zásahů často nezůstane lokálně ohraničený. 
Dobře myšlený „zásah korektury“ vnímané nesprávnosti – závady na jednom místě se může 
často síťovitě v účinku rozšířit a vést k nepřehlédnutelným následkům. Abychom mohli tuto 
ztrátu předpovídat a intervenci správně odhadnout, musíme upřít o něco hlubší pohled – 
v tomto rámci ovšem kratší – na fenomén Chaos 
 
c)Deterministický chaos 
S preciznějším pojmem „deterministický chaos“ je míněn fenomén, že dokonce v exaktní 
oblasti matematiky už ty nejjednodušší operace za určitých podmínek vedou k principiálně 
nevypočitatelným výsledkům. Přitom se nejedná, jak jsme už viděli, o zanedbání otázky 
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„přesnosti“. Daleko více jde o zásadní problém, jež je pro třídu nelineárních zpětně-
vazebných procesů typický, a kterému nemůže pomoci ani jakkoliv velká přesnost. 
 
Už Lorenzovy rovnice byly jednoduché, my si ale můžeme znázornit tuto problematiku na 
jednom ještě jednodušším příkladě. K tomu si vybereme následující dynamiku, která by 
mohla být srozumitelná aké pro uživatele, kteří se nachází s matematikou  ve „válečném 
vztahu“ 
 
X neu = (3.9 – 0.05 X alt) Xalt                    
 
Přitom se může u Xalt začít s velice jednoduchou číslicí, například s číslem 10, aby se 
vypočítala první část rovnice: takže: (3.9-0.05*10)*10     -a dostali jsme Xneu =34. 
Tuto hodnotu dosadíme do dalšího kroku jako Nalt opět do první části – takže:  
(3.9-0.05*34)*34      - a dostaneme číslo 74,8. Tento průběh, u kterého výsledek jedné 
operace slouží jako výchozí hodnota pro další operaci, se jmenuje zpětná vazba nebo interace. 
 
Pokud pokračujeme v tomto procesu interace, řekněme 50x, dostaneme řadu (pořadí) 50.ti 
čísel: 
 
1.krok: (3.9-0.05 *10)*10         �   34 
2.krok: (3.9-0.05 *34)*34         �   74.8 
3.krok: (3.9-0.05 *74.8)*74.8   �   11.968 
4.krok:        ..................             �    39.51353055 
............       .................. 
50.krok       ?     ?     ? 
 
 
S kalkulačkou nebo počítačem můžeme lehce spočítat všechny kroky. A přece ta 
jednoduchost tak klame: „výsledek“ poslední operace nebude správný – a sice nejen 
„přibližně“ nesprávný, nýbrž „zcela“ odlišný. 
Různé kalkulačky nebo počítače (také různé programy na stejném počítači) dojdou ke zcela 
různým výsledkům! 
Tak dodává např. jeden výpočet příkladu u pěti různých počítačových programů čísla mezi 
27,98… a 67,41… (u jedné možné kolísající šíře pořadí mezi zhruba 0 a 78  
– srovnej  Kriz 1999, S.24) 
 
Přitom se tento efekt nedá snadno pochopit. Když horní závorku vynásobíme, dostaneme 
mimo jiné Xalt * Xalt – takže  druhou mocninu (odtud: „nelineární“). 
Číslo o dvoumístné přesnosti vyžaduje při umocňování na druhou nejméně 3 místa, číslo 
třímístné pak nejméně 5, pětimístné nejméně 9 atd. Po 10-12 krocích bychom potřebovali přes 
1000 míst, po dalších 10-12 krocích 1 milión, pak jednu miliardu a naše pořadí z 50 ti kroků 
by vyžadovalo nejméně mnoho biliónů míst přesnosti – to ale nedokáže žádný počítač na 
světě! 
 
Již jedna nejmenší nepřesnost nebo chyba v zaokrouhlení se vystupňuje v dalším průběhu 
natolik, že dvě libovolně blízko u sebe ležící čísla rychle vedou k velice odlišným výsledkům. 
(odtud také odlišné výsledky mezi dvěma výrobky kalkulaček, které kvůli rozdílné 
technologii výroby např. na 16.místě za desetinnou čárkou jinak zaokrouhlují). 
 
Co nyní v abstrakci matematiky znamená „biliardy míst přesnosti“ odkazuje v realitě na 
skutečnost, že právě nemůžeme libovolně přesně měřit. Pak ale stačí u takovýchto procesů 
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nejmenší nepřesnosti – nebo, což směřuje k tomu samému: nejmenší vlivy – aby došlo 
k jinému a ještě jednou –zcela k jinému průběhu vývoje. Ve spíše populární diskusi o chaosu 
je toto označováno jako tzv. Motýlkový efekt : motýlí zamávání křídly v Číně rozhoduje podle 
metafory zda bude o měsíc požději nad Atlantikem vládnout hezké počasí nebo jestli se 
přižene hurikán. 
Míněna je  extrémní závislost takovýchto vývojů na nejmenších efektech, poruchách, 
pozměněných okrajových podmínkách atd. 
 
Ve srovnání k zobrazení  1 se vyznačují takové vývojové křivky tím, že člověk skrze stále 
menší popř.přesnější výstřižky nyní  už nedojde k linearitám, nýbrž  takové výstřižky vyvíjejí 
stále dál nové „komplikovanosti“, jak znázorňuje zobrazení 3. 
Že se člověk u takových vývojů může s plánováním, prognózou a diagnostikou rozloučit, by 
mohlo být jasné! 
 
 
 

 

 
 
Obr.3: Oproti klasické představě o linearitě libovolné části jedné křivky u dostatečně malých 
výstřižků rozvinuly fraktální křivky u přesnějšího pozorování „zvětšení“ výstřižků stále nové 
komplikované průběhy.   
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d) Struktura – jiná stránka medailové dynamiky 

 
Znázornění odhalených problémů odpovídá pravdě – ale to není ta „celá pravda“. 
Kdyby byla, tak by na tomto místě činnost vědců a také praktiků byla lépe přijmuta. 
Neboť procesy, se kterými se v naší profesi i ve všedním životě cele zabýváme, nejsou  určitě 
jednodušší nebo méně propletené než ty posledně zmíněné. 
 
„Celá pravda“ výzkumu chaosu je naproti tomu komplikovanější, ale také pro nás 
potěšitelnější: s „teorií chaosu“  je totiž tematizována jedna strana spíše jako dialekticky 
porozumitelné spojitosti mezi chaosem a strukturou v chování takových dynamických 
systémů. Ty stejné dynamiky mohou ukázat také vysokou stabilitu. Toto se nechá, úžasným 
způsobem demonstrovat podle výše zmíněného typu rovnice, přičemž se první číslice 3,9 
sníží např. na 2,2, takže: 
 
místo :  X neu   = (3.9  -  0.05Xalt) Xalt 
nyní:     X neu =  (2.2  -0.05Xalt)Xalt 
 
                    
           Když se teď začne opět s 10, tak postup zní  
        
           1.krok :  (2.2 – 0.05*10)*10                      �     17 
           2.krok :  (2.2 – 0.05*17)*17                      �      22.95 
           3.krok :  (2.2 – 0.05*22.95)*22.95            �      24.15488 
     ............     ....................................                   ................ 
  
Po 50 ti krocích vyplyne (na každém počítači popř. u každého programu) pořadí: 
24,24,24,24… to znamená, že člověk může již u mála kroků vidět, že čísla připadají na jednu 
jedinou hodnotu – zde: 24. 
Kdybychom vybrali 2,6 místo 2,2, tak by toto číslo bylo 32, kdybychom vybrali 3,1 místo 2,2, 
tak by vyplynulo takové pořadí, které nakonec kolísá mezi hodnotami, které leží zhruba u 
34,6 a 47,4.   
Zcela v rozporu k postupu nahoře je tímto možné vidět číslo nejen 50.cyklu, nýbrž dokonce 
pro 100,1000, nebo milióntý cyklus. Ještě více: nyní se dokonce můžeme přepočítat, mýlit, 
nebo se jinak odchylovat (např.začít jen s osmi nebo třiceti, nebo napsat místo 22,95 ve třetím 
kroku 2,295 nebo 5,922): Postup v dalším průběhu bude tyto chyby „korigovat“ a bude se 
zase relativně rychle přibližovat k hodnotě 24 (případně k hodnotě 32 nebo cyklu 34,6 a 47,4) 
 
Stejný typ rovnice vytváří tedy ve své dynamice extrémně protikladné jednání: Zatímco 
v prvním případě jsou vysoce choulostivé vzhledem ke kolísání  výchozích hodnot nebo 
v průběhu typické  a z toho plyne skutečná nevypočitatelnost v dlouhodobém jednání, 
najdeme ve druhém případě velkou stabilitu dynamické struktury, která dokonce u poruch 
(pokud nejsou příliš velké) znovu usiluje o konečný stav. Takový finální konečný stav se 
mimochodem nazývá „ATRAKTOR“. 
 
 
 
e) Atraktory 

Abychom tento důležitý koncept o něco blíže objasnili, musíme se především uvědomit, že se 
tak, jako u chaosu, také u vytváření pořádku jedná o to, že jedna operace je znovu a znovu 
použita ke svému vlastnímu výsledku. Toto je v zobrazení 4 schematicky znázorněno. 
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Zobrazení 4:   (srovnej text) 
 
Tento princip se nechá demonstrovat za základě jednoduché geometrické operace. Ta zní pro 
zobrazení 5 verbálně formulováno: 
„Odstraň z jednoho prostoru střední třetinu a nahraď ji 60 ti stupňovým hrotem.“ 
Pokud se touto operací znovu a znovu působí na výsledek, tak na konci dostaneme nadmíru 
komplikovaný obrazec, který se nazývá „FRAKTÁL“, na jehož zajímavé vlastnosti zde ale 
nemůžeme dále brát ohled (přesněji např. v Kriz ? 1992,1999) 
 
Tento obrazec dělající na nematematiky malý dojem (také když toto vyvrací veškeré základy 
klasických představ o „dimenzionalitě” -  avšak zde na to nemůžeme brát ohled, srov.  Kriz 
1992). 
Zato jsou následující obrazy o to působivější – v každém případě, když si ujasníme, že 
obrazům ve zobrazení 6 je podkladem pokaždé jenom jedna  (popř. u posledních dvou málo) 
stejně tak jednoduchá operace, jako v zobrazení 5, která je zpočátku použita na jeden prostor, 
a pak několikanásobně neustále jen na výsledek. 
 

               

Zobrazení 5: První kroky jedné zpětněvazebné geometrické operace. 
 
Ačkoli zde není prostor, abychom přistoupili na důmyslné významy, které s těmito obrazci 
souvisí, je aspoň zmíněno, že nám tyto ne náhodně připomínají tvary přírody. Když si 
ujasníme, že se všechny formy živého světa vytvořily evolučně jako dostatečně stabilní 
struktury v pořadí: Děti od dětí dětí od….., tušíme význam takových rekurzivních operací pro 
reálné procesy. 
 
Podotýkáme, že nejen ve fyzice, technice nebo chemii, ale právě v mladší době také  
v biologii a medicíně se stále více analyzuje dynamicky – takže např. průběhy nemocí pod 
aspektem nelineárních systémů – a tímto se získávají významné přírůstky v porozumění a 
rekonstrukci takových průběhů.  
 
Přitom se nedá vůbec lehce odpovědět na zajímavou otázku:  
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Jak moc jsou určeny procesy, které chceme popsat 

  z pohledu chaotické dynamiky, takže skrz  nepředvídatelnost   

a jak moc dalece z pohledu ………atrahující dynamiky, to je skrz stabilitu? Tak jsou např. 
určité nemoci spojeny s „přílišným pořádkem“ – tak třeba EEG u epileptického záchvatu, 
nebo určité medicínské parametry u osteoporózy (onemocnění kostní látkové výměny)  a jiné 
s „nedostatkem pořádku“  jako např. u Cholestasy (onemocnění jater popřípadě žlučníku), ale 
také u hepatocelulárního karcinomu (srov. Gerok 1990, Kriz 1999) 
 

         

Zobrazení 6: Výsledky několika velice jednoduchých rekurzivních operací (Kriz 1992) 
 
Dále zde nemohou být probírány ony poutavé procesy, ve kterých se prolínají oba aspekty 
zároveň – ty tzv. CHAOTICKÉ ATRAKTORY – které se v jednotlivých aspektech 
(formálně: dimenzích) stále dále vyvíjejí,a v jiných na druhou stranu vzhledem 
k odchylujícím tendencím stále nově stabilizují.(Tedy hlediska, které často zjišťujeme 
názorným způsobem u vývojových procesů). 
Znázornění všech těchto zajímavých fenoménů by roztříštil rámec tohoto příspěvku. Nicméně 
by mělo být aspoň jasné, v kolika oblastech již tento přístup dosáhl významu. 
 
 
f)Kognitivní a interagující atraktory     

Když si ještě jednou vzpomeneme na to, co nahoře bylo řečeno o  nalezených formách života, 
totiž že se v procesu evoluce jako děti od dětí  dětí …..stabilizovaly, tak je pravděpodobné, že 
hodně z toho, co v tomto světě nacházíme ve spojitosti s dlouhotrvajícími procesy, se již 
vyvinulo k relativně stabilním atraktorům. Procesy, které se tak nějak nestanou stabilními, 
jsme vůbec nemohli  kognitivně zahrnout, popsat a pojmy tematizovat.  
Jinými slovy: Život není – jak je vidět, vydán na pospas chaosu( srovnej  Kriz 1997,1999). 
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Toto platí také obzvláště pro lidský  život a pro něho relevantní kognitivní a sociální vzory, 
jako základy lidského živého světa. 
 
Tak ukázala působivě například už Gestaltpsychologie 20. a 30.let 20.století v mnohých 
výzkumných pracích: že naše vnímání probíhá ve vysoké míře atrahovaně. Zkoumala 
principy, podle kterých vzniká u kognitivních procesů pořádek. Vedle rozmanitých Gestalt- 
zákonů je především všeobecně znám princip pregnance.      

Méně známé je, že průzkum takových pregnantních tendencí byl prováděn již ve 30.letech F. 

Barlettem a již právě užity  ony cirkulární operace, které byly nyní v aktuální diskusi o chaosu 
a struktuře zkoumány v mnoha sousedních disciplínách. 
Jeden z klasických Barlettových experimentů byl podobný tomu, který nazýváme 
v pozměněné formě, hravě „tichá pošta“: vezmeme si nějakou komplexní informaci, např. 
delší větu, pošeptáme ji sousedovi do ucha, který to co porozuměl pošeptá hned do ucha 
dalšímu sousedovi. Jedná se tedy o sériovou reprodukci v tomto případě slyšeného. Jak je 
známo, tak přitom často vyjdou najevo podivné výroky. 
 
V preciznější formě zkoumal Barlett sériovou reprodukci příběhů. Jeho otázka jednak byla 
podle  kterých hledisek by se komplexní příběhy v sériové reprodukci změnily a jednak jestli 
by se obsah u reprodukce dostatečně stabilizoval. Bez toho, abychom se zabývali detaily, je 
zřejmé, že příběhy jsou v reprodukci mimo jiné obzvláště pregnantně zjednodušeny, 
přizpůsobeny všednímu životu a konzistentní, aby si je člověk dobře zapamatoval (srov. 
Barlett 1932). To, že Barlett byl předchůdce významné schéma-teorie Piageta  v kognitivní 
psychologii, je poznamenáno jen okrajově. 
 
 

 

Zobrazení 7  Sériová reprodukce komplexního bodového vzoru u 19 ti po sobě následujících 
pokusných osob (podle Seadlera & Kruse 1990). 
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Vypracování stabilních vzorů u kognitivních procesů neplatí samozřejmě jen pro reprodukci 
příběhů. Obzvláště vštěpující se do paměti je demonstrace pregnantní tendence skrze sériovou 
reprodukci v oblasti vizuálního vnímání, jak je to znázorněno v zobrazení 7 na jednom 
příkladě: 
Komplexní vzor bodů je v sériové reprodukci tak dlouho pozměňován, dokud není 
jednoduchý a pregnantní, aby mohl být perfektně reprodukován. (Přičemž samozřejmě 
v žádném případě nemusí pokaždé ze vzoru nalevo nahoře vyplanout kvadrát napravo dole,  
nýbrž jsou také možné jiné pregnantní formy jako atraktory – např. kosočtverec, kříž atd.) 
 
V několika ode mne iniciovaných procesech (přehled u Kriz 2001), se ukázalo, že takové 
atrahující dynamiky jsou také pro jiné kognitivní výkony skrze sériovou reprodukci 
prokazatelné. V procesech vnímání a myšlení se vytváří atrahující dynamiky, které 
smysluplně redukují komplexitu nějaké situace a stabilizují zároveň redukovaný pořádek – 
obdobně jako u výše uvedeného příkladu s atraktory čísel (= číselnými traktory) nebo 
útvarům podobným rostlinám v zobrazení 6. Tímto jsem zavedl koncept „smysluplného 
atraktoru“, který tyto průběhy pojmově abstraktně vyjadřuje. 

 
Mimo jiné byly vystihnuty z výsledků také předpovědi o vzniku, případně stabilizaci 
interagujících vzorů, které v detailu v laboratoři musejí být ještě prokázány, jejichž empirická 
fakticita a relevance je ale v rámci systémové rodinné a párové terapienesporná.(srov. Kriz 
1985). 
Neboť je zřejmé, že specifická zpracování dojmů na základě smyslových atraktorů je také 
báze pro specifické vyjadřovací způsoby(které eventuelně z jejich strany atrahují 
k vyjadřovacím schématům), které budou porozuměny protějškem přiměřeně jeho smyslovým 
atraktorům. 
Takže se jedná také na úrovni interakcí o interativní procesy, které formují interakční 
atraktory(které jsou v odborné literatuře označovány např. jako „rodinná pravidla“ nebo 
interakční „vzory“),které jednak stabilizují individuální smyslové atraktory a jednak jsou jimi 
stabilizovány. 
Ani v této oblasti se nemůžeme zabývat detaily;nechá se ale shrnout, že náš lidský mozek je 
kognitivně tvůrcem atrahujících dynamik, a že tato kognitivní schémata hrají vzhledem ke 
vzniku a stabilizaci interakčních vzorů centrální roli. 
 
 
 
Znovuzačarování 
 
Už na konci první části jsme viděli, že ten dlouhý úspěšný program odčarování světa skrze 
západnickou vědu ve 20.stol., především v posledních desetiletích, je stále více pochybný. 
Podstatné základní domněnky klasického obrazu světa se ukázaly jako falešné nebo 
přinejmenším jako speciální případy z mnohých dále vyslovených koncepcí. Již quantová 
mechanika ukázala, že příroda dělá jenom skoky, a že naše kognitivní procesyjsou mnohem 
těsněji propojeny s poznáním přírody, jako to postulovalo Descartovo rozdělení. Toto 
pregnantně formuloval nositel Nobelovy ceny ve fyzice Werner Heisenberg 1955: 
„Když v naší době můžeme mluvit o obraze přírody exaktních přírodních věd, tak už se 
vlastně nejedná o nějaký obraz přírody, nýbrž o obraz našeho vztahu k přírodě“. 
 
Ještě silněji proměnila obraz světa teorie chaosu – nebo lépe a všeobecněji teorie nelineárních 
systémů.Zásadní vypočítatelnost světa chápaného jako hodinový strojek s „bezvýznamnými“ 
částmi musel být revidován k obrazu, ve kterém hrají zásadní nepředpovídatelnost, 
kvalitativní skoky velké změny na základě těch nejmenších účinkú a vlastních dynamik s 
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„vynikajícími“ poměry (atraktory) významnou roli. Pro velké oblasti přírody vůbec 
znázorňují tyto fenomény spíše případ pravidel, který technické oblasti , ze které je chaos 
vypovězen a podvolen dostačující kontrole , přiřazuje efektivním způsobem zvláštní oblast. 
 
Pokud se berou aspekty vážně, tak musíme v našem světě brát ohled na principy, které 
gestaltpsycholog Wolfgang Metzger již před čtyřmi desetiletími precizoval jako „šest známek 
práce na žijícím“ a tímto sloučil podstatné principy humanistické psychologie oných dob. 
Podivuhodným způsobem korespondují tyto známky, které byly od kritiků a odpůrců 
humanistické psychologie diskreditovány jako spíše „blouznivé“ a „málo vědecké“, s principy 
moderní , přírodovědecké  systémové teorie, tak jak by byla popsána dnes. Bez toho abychom 
se zabývali detaily , má být tato korespondence znázorněna  na základě postavení tváří 
v tvář(Tab. 1), které budou na jiném místě blíže objasněny (Kriz 1998).   Tímto se objasňuje, 
jak svět  zadržuje kousek onoho kouzla, kterému skrze klasickou přírodní vědu bylo odňato. 
 
 
 
Metzger : „Známky práce na živoucím“ Základní principy interdisciplinární 

systémové teorie 
1.Nelibovolnost tvaru 
Žijícímu se nemůže „stále vnucovat něco 
proti jeho přirozenosti“, dá se rozvíjet jen to, 
co už je v tom samotném „materiálu“ 
uloženo za možnosti“.  

 
 
Systému se nemůže vnutit každý libovolný 
tvar, nýbrž jen podporovat tomuto systému 
inherentníformy organizace. 

2.Utváření z vnitřních sil: 
„Síly a podněty, které uskuteční vytoužený 
tvar mají v podstatě v opatrovaném systému 
svůj původ“. 

 
Rozhodující velikosti pořádku –tzv. 
„parametry pořádku“ mají v podstatě svůj 
původ v samotném systému. 

3.Nelibovolnost pracovních dob: 
Živé stvoření nemůže libovolně čekat na 
svou péči....má především své plodné časy a 
okamžiky pro změnu. 

Systémy mají svou „historii“- relativně k ní 
nezpůsobují „ty stejné“ intervence jednou 
téměř nic, v jiných fázích naproti tomu 
kvalitativní skoky. 

4.Nelibovolnost pracovní rychlosti: 
Procesy růstu, zrání, překonání nějaké 
nemoci atd. mají patrně jim pokaždé vlastní 
průběžné rychlosti. 

Přechody fází- to co je z venku vnímáno jako 
podstatná / kvalitativní změna strukturové 
dynamiky – mají systému inherentní 
(„vlastní“) průběhy. 

5.Snášení oklik: 
Člověk musí všude počítat s oklikami. 

Cesty vývoje musí být respektovány (např. 
cesta nemůže být „zkrácena“ skrze 
bifurkace) 

6.Vzájemnost událostí: 
„Události... jsou vzájemné. Je to ve 
význačném případě zacházení  „s partnery 
života“... 

Systémy se nevyznačují jen skrze vzájemné 
propojení „elementů“/ částečných dynamik, 
nýbrž také rozdělení systém/okolní svět je 
ryze analiticky – formální –  každá separace 
a vyloučení  holistických vzájemností je 
GGF.nutné zjednodušení. 

(Kriz 1998) 
 
U tohoto poselství bychom mohli zůstat. Zajisté bychom se velice divili, proč je to přes tyto 
znalosti tak nesmírně těžké, etablovat tyto principy ve společnosti, a proč jsou v rámci 
psychoterapie vztahy mezi lidmi – v párech , rodinách a organizacích- ale také vztahy lidí 
k sobě samým označovány jako „zkřehlé“, „zkorovatělé“ a „zkamenělé“. 
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Je to pro mě tedy důležité, k porozumění těchto patologických procesů- pod kterými lidé trpí 
jako oběti, ačkoli jsou v tom často involvováni jako viníci – ještě jednou obrátit zřetel na 
význam smyslových atraktorů. 
 
V následujícím náčrtku( podrobněji Kriz 1997) mají být ještě jednou osvětleny mnohé ze 
zmíněných aspektů ze spíše fenomenologické perspektivy: Jedná se zde o otázku, jak 
strukturujeme náš živý svět- a jak se při tom musí potýkat  tendence k odčarování a 
začarování a jak se musí uvézt do rovnováhy. 
 
Vzhledem k na začátku  zmíněnému ohrožení  lidského prožitku skrze chaotickou náhodu je 
zřejmé, že pořádek musí být nejprve pracně chaosu vyrván. Pokud se člověk zabývá otázkou, 
jak se toto stane – a co je popřípadě cena za tento pořádek- tak první krok  v odpovědi 
odkazuje na fylogenezi: Program života totiž obsahuje  nekonečnou komplexitu jedinečně 
probíhající světové evoluce, chaosu skrze to vyrvat pořádek, aby byly nalezeny a vynalezeny 
pravidla.   
 
S touto za chvíli ještě blíže objasněnou tezí se nacházím v dobré společnosti  s výzkumníky 
jako Friedrich Gramer, dlouholetý ředitel na Gottinském Max- planck-institutu pro 
experimentální medicínu: On mluví u životních procesů, jako biosyntéze proteinů až ke 
kognitivním výtvorům jako umění a estetika, o „strategiích zabrňujících chaosu“, a 
zdůrazňuje: „Pořádek, vytváření forem, síla stvořitele jsou resultát inherentního zabránění 
chaosu, v kosmun a také v životě jedince(Gramer 1988, s.268). 
 
Vynalezení pravidelnosti spočívá v podstatě v tom, že nahoře naznačený nekonečně 
komplexní proces bude extrémě redukován, přičemž bude jen málo proměnných vyfiltrováno. 
Když např. život „nejnižší“ formyredukuje světový proces jen na proměnnou „světlo“, tak 
vzniknou skrze skutečnost, že „světlo“ začne a po nějaké době zase skončí, něco jako 
kategorie „ráno“ a „večer“ a tím báze pro pravidelnost. Přesně pozorováno nebylo žádné 
„ráno“ v historii tohoto univerza úplně stejné jako jiné ráno, žádný „večer“ nebyl skutečně 
identický s jiným. Tím, že je ale nesrovnatelnost rán redukována  na „znovudostavení světla“ 
jsou vzhledem k tomuto aspektu právě všechna rána stejná(proto se mluví o 
„fenomenologických ekvivalentních třídách“). 
 
Tento způsob světového poznání skrze redukci je zřejmě tak základní a vůbec důležitý pro 
život, že se už v nejjednodušších formách  konstruovalo nejen toto (fiktivní a abstrahující) 
pořadí rán a večerů, ale také hodně dalších pravidelností – např. odliv/ příliv, jaro/léto/podzim 
a zima atd. Prospěch, v jedinečném procesu srovnat pořadí kategorií a tím pravidelnost, 
spočívá v tom, že při tom je zároveň umožněna předpovídatelnost a plánovatelnost a tím je 
zmenšena nejistota v zacházení se světem. 
 
Také u člověka už dávno existují před každou abstraktností a jazykem evoluční programy 
k vyvarování se chaosu skrze redukci. 
Tak vypracovala např. gestaltpsychologie , jak silně je naše zkušenost se světem aktivně 
organizována již na nejspodnější úrovni vnímaní, přičemž jsou podněty   strukturovány ke 
tvarům:  Tečky na papíře jsou „automaticky“ uspořádány ke vzorům a obrazům, pořadí tónů 
je, pokud je to nějak možné, vnímáno jako „melodie“, a jednotné části  (tečky nebo tóny) 
získají v tomto pořádku často nový a specifický význam – např. takhle vznikne fenomén 
„Leitton“ nějaké melodie. Také k vynálezu komplexních struktur pořádku existují nálezy 
v četných variantách. Tak můžou např. pohybující se geometrické figury za určitých 
podmínek vyvolat pádný dojem typických „sociálních vztahů“ popřípadě „kauzálních příčin“. 
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U  člověka  je zajisté důležité, že může evolučně – biologicky získaný poznatek pravidel 
individuálně popř. sociálně přeformovat a k tomu vynalézt zcela nové oblasti pravidel. Tyto 
slouží obzvláště individuálnímu přizpůsobení na osobní životní vztahy v úzkém smyslu. 
 
Toto etablování pořádku je zjevně nutné: neboť to obrací nepochopitelnou nouzi, které 
bychom byli vydáni v chaosu prožitků. Psychotické počátky, strašidelné sny atd. nás nechají 
vytušit jako jen lehké začátky , jaký by pro nás byl svět bez jakéhokoli  kognitivního pořádku. 
Proto bychom měli naprosto oceňovat pozitivní stranu pořádku:  Redukce komplexního, 
jedinečného procesu  v pravidelně navracejících sfenoménových  třídách  strukturuje chaos, 
umožňuje prognózy, redukuje tímto nejistotu a vytváří tak spolehlivost. A tento spolehlivý 
pořádek  nás doprovází od prvních dnů života. 
 
Typický příklad pro toto kombinované zprostředkování pořádku a důvěry jsou v celém světě 
zpívány ukolébavky. Tyto jsou souhrn pravidelnosti a vykazují obvykle  jednoduché, 
navracející se pořadí tónů. Zpívá se o vycházejícím měsíci, o hvězdách, znovurozsvícení 
slunce- takže zjevně to navracející se a předpovídatelné. Děti k tomu poslouchají při usínání 
rádi takové písně, které už tak jako tak často slyšely – ale běda, když do toho přineseme 
nějakou změnu. Že je přesně vzato každá píseň světová premiéra – jedinečná, zcela přesně tak 
ještě nikdy ukázána a nikdy se nenavracející, jako každý večer a každé ráno  a jako všechno , 
co se týká našeho života – přesně tento aspekt nehraje žádnou roli. Nýbrž to společné, to 
stejné, právě to důvěrné je abstrahováno. Vše je pak jak jisté, tak důvěrné, že už nemusíme 
tak přesně naslouchat  a můžeme jako to dítě lehce usnout. 
 
A přece může mít toto etablování důvěrného a zvyklého v jiných situacích něco vysoce 
nebezpečného: Když tam prohledáváme mluvená slova a situaci jen podle toho dávno 
důvěrného a známého a vnitřně nebo na venek reagujeme s : „Ach, to už přece znám!“, když 
už u třetího slova vypneme , oddáváme se vlastním myšlenkám a vůbec už nenasloucháme 
novému, tak je pak často předprogramovaná zloba. Kdo nezná to zvolání plné výčitek: 
„Člověče !Ty mě vůbec neposloucháš! Nebo „Ty mě ve skutečnosti nevnímáš!“ A tímto se 
ukazuje jiná stránka medaile pořádku: Redukce všeho příliš důvěrného nám totiž zároveń 
uzavírá pohled na jedinečnost životních procesů. A v protikladu k situaci, ve které je 
v ukolébavce oslavována důvěra, kladou naši partneři a jiní lidé v mnoha situacích důraz na 
to, že jejich slova mají charakter  „světových“ premiér. 
Pokud se do toho nepustíme , pak dochází místo  k setkání k výměně plné prázdných frází, 
průběhu zamrzlých rituálů. Náš proťejšek se pak  oprávněně necítí vnímán jako on sám , 
nýbrž zneužitý jako takřka libovolně vyměnitelný objekt, který spouští jenom naše vlastní 
schémata. 
 
To, že každý zná takovou situaci, ukazuje, jak účinný je tento mechanismus, který nás nechá 
prohledat svět zkušeností především podle  pravidelnosti. Ve skutečnosti je  je ta samá 
událost, která vytváří pořádek a jistotu- totiž redukce na důvěrné kategorie – současně hrobař 
pro kreativitu a změnu. A zde může také začít zbytečný nutkavý pořádek. Toto má být ještě 
jednou objasněno na kategorii „ráno“ Když někdo říká: Tento týden jsem každé ráno vstával  
v 7 hodin, snídal jsem se svou ženou“ atd., nedrží se při tom jen společenského třídění času na 
„dny“ a „hodiny“ (s a-biologickou přesností popř. „dochvilností“).Daleko více zanedbává 
mnoho smyslových aspektů, které dělají každé ráno zažité v jeho jedinečnosti. 
 
Samozřejmě používáme především ve všední den  jazykové redukce a kategorie jako „ráno“ 
abychom se rychle domluvili. Podstatná je ale otázka , jestli zažíváme a vnímáme  více než 
právě jen kategoriální „rána“. Nebo jestli aspoň – při větším klidu – může být zažito jiné a 
více. Pokud je ale smyslová rozmanitost a komplexita redukována také prožitkově na 
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kategorie jako „každé ráno“ krátce po sedmé „posnídáno“, nemělo by nás udivovat, když se 
nejen svět zdá nesmyslnější, ale i „každý večer“vznikne stále „ta samá hádka“ kvůli stále 
„těm samým problémům“. Stejný redukční proces na velice málo a velice nepoddajné 
kategorie zasahuje při tom také potom u strukturování sociálního světa. „Pořád totéž“ 
s partnerem, s dětmi atd.může nyní probíhat – denní chléb rodinných terapeutů. 
 
Jako terapeuti nacházíme toto ochuzení v prožívání  ne zrovna mála lidí, kteří sedí naproti 
nám. Zajisté :Kdo by o sobě mohl říci, že to u něho není aspoň trochu podobné. Možnosti 
čelit „světu“, se tímto nechají uspořádat mezi dva póly: Na jedné straně, v extrému, 
nacházíme to chaotické, nepředpovídatelné, vysoce komplexní. A čím více se vpustíme  do 
jedinečnosti procesů a kouzel světa, tím méně máme kategorií  k ruce a můžeme 
ustanovitprognózy na základě „pravidelností“, a tím více jsme vydáni strachu 
z nevypočítatelnosti a ztrátě kontroly. Ale tím méně je také redukována naše zkušenost, která 
nyní spíše připouští vnímání nového, překvapujícího a kreativního. 
 
Na druhé straně, v extrému, nacházíme redukcionistický pořádek. A čím více kategorizujeme 
na této druhé straně a nacházíme pravidelnosti, tím plánovatelnější, předpovídatelnější a tím 
jistější je naše životní zkušenost. A přece s tímto odčarováním světa za účelem kontroly a ke 
zvýšení naší jistoty se svět stává zatvrzelejší, nudnější, redukovaný a stejnotvárný. 
 
To,že člověk nenajde sám své právě platné stanoviště v poli napětí  mezi dvěma póly „chaos“ 
a „pořádek“, nýbrž smyslové výklady a interakční struktury společnosti vykonávají podsatné 
vlivy, je již nahoře zdůrazněno: Speciálně západní kultura má silnou tendenci k pořádku, 
k redukci a ke zvěcnění procesů. 
 
Odčarování světa, které se nám vzpírá především jako ideologie pořádku a kontroly a jako 
klamná představa uskutečnitelnosti, neměla sice skrze mladší vývoje  ve vědě smysl, ale 
mechanistické obrazy působí dále jako silná síla. 
Bez toho, abychom znehodnocovali pokroky a vymoženosti klasické vědní ideologie, musí 
být stanoveno, že už tyto síly často nebudou oprávněné požadavkům v naší komplexní, 
propletené společnosti. Náhled na svět propracovaný moderní interdisciplinární systémovou 
teorií, ve které je zdůrazněna tvůrčí strana chaosu, která dává prostor jedinečnostem, vlastním 
hodnotám a překvapením, by mohla přizpět k životu oprávněnějšímu postoji ve vztazích lidí 
ke světu, mezi sebou a k sobě samým. Proto by bylo dobré, kdyby určovalo znovuzačarování 
světa skrze moderní společnost také silněji náš společenský a všední život. 
 
Chápejte tyto výklady jako pozvání, přispět k tomuto vývoji znovuzačarování. 
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