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	 Hledání	tvořivých	proměn	-	nejdůležitějších	řádů	v	cha-
osu	světa,	jak	se	objevují	v	umění,	v	duchovních	systémech	
a	v	psychologii

 V prvním dílu tohoto povídání jsem načrtla, jak 
fungují naše dvě části - ta která se dá obsáhnout vědo-
mím a na druhé straně to ostatní instinktivně živočiš-
né s celou svou tělesnou podstatou. Dvě části obrazně 
představené jako „Kráska a zvíře“. A základy toho, jak 
se obě části projevují v umělecké tvorbě. Popsala jsem 
Vám umění jako modelovací program, který v zjedno-
dušené formě zaznamenává zákonitosti vnějšího i vnitř-
ního světa. Těmito zákonitostmi mohou být fyzikální 
vlastnosti (hmoty, prostoru, světla, zvuku atd.), vzorce 
chování, tělesné rytmy, proporce, gramatika jazyků 
včetně jazyka snů apod. 
 Jako ze zatím ještě matného odrazu v zrcadle z 
něj lze vyčíst mnohé ze stavby těchto struktur. Umění 
zdůrazňuje zákonité a zesiluje podstatné. Když má za-
chytit pocity nebo postoje, nemůže se vyhnout ani na-
laďování do jednotlivých fází tvůrčího procesu.  Vnikat 
do vnitřních rytmů, zákonitostí kompozice, barev a do 
mnoha dalších souvislostí je samou podstatou umění. 
Umění není věda! Umožňuje zachytit více vrstev najed-
nou. Dokáže postavit smysluplný celek, který se neroz-
padá do detailů. Takový celek, umí mnohem víc, nežli 
lze v součtu očekávat od jeho jednotlivých součástí.
 Teď zkusím nahlédnout, jak se uspořádání odlišných prožitků během procesu tvoření odrá-
želo a odráží v duchovních systémech a trochu se zmíním i o současné psychologii.  
 Všichni zkoumáme ten stejný svět, není tedy divu, že podstatné zákonitosti života byly a 
jsou předmětem zkoumání z mnoha různých stran.
 Můj pohled je především nahlížením prostřednictvím onoho pomyslného zrcadla - tedy 
umění. Pracuje s rozvinutým smyslovým vnímáním, cítěním rytmů, proporcí, statické i dynamické 
rovnováhy atd. Stará láska k dokonalosti je naplňovaná novými pohledy či bědováním nad její 
ztrátou. Abych porozuměla, tak jsem si posvítila věděním z dalších oborů lidské činnosti. 
 Hledání podstaty tvořivých proměn je možná starší nežli lidstvo samo. Vnímání tvořivých 
přírodních sil vede k rozlišování základních kvalit. Krajina a počasí proměňují naší náladu. Změny 
světla během ročních období a proměny nálad, které přinášejí, se podobají. Náš vnitřní svět odráží 
možnosti vnějšího světa a možná přidává ještě něco navíc. 
 Samotný tvůrčí proces, jako proces proměny se objevuje v duchovních systémech, je často 
vyjadřován pomocí umění. Připomeňme si, co o tom dnes víme. Před lety jsem sestavila hru, kde 
jsou zákonitosti tvůrčího procesu prakticky uspořádány podle dnešní běžné praxe. Připomenu její 
podstatu. Hra je zjednodušeným modelem složitého systému, kde se vše vzájemně ovlivňuje. Vizu-
ální zobrazení je názorné. Jednoduchost i složitost jsou na hře dobře vidět. Jednoduchost spočívá 
v logických zákonitostech procesu, složitost spočívá v obrovské provázanosti, ve vzájemných ovliv-
ňováních a v nekonečně velkém množství možných průběhů děje. Start začíná na počátku první 
fáze. Podle toho, kolik máme štěstí, tedy co nám padne, se dostaneme blíže, či dále od cíle, který 
je ve středu hracího pole. 

Obr. 1 „Kráska a zvíře“ trochu přiblble se tvářící 
kráska representuje jasný vědomý rozum a za 
krk jí dýchá naše živočišná podstata, divoké zví-
ře nabité instinktem, intuicí, zkušenostmi vývoje 
Života. Propojením s vědomím, získá instinktivní 
část svou lidskou podobu. 
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obr. 2 Plán hry je mapou tvůrčího procesu. Čtverec hrací plochy je rozdělen do čtyř trojúhelníků různých barev, které 
symbolizují čtyři odlišné části procesu. Hrací políčka vedou po spirále do středu, kde je cíl. Po jeho dosažení jednotlivé 
figurky končí. Hráč hraje s týmem čtyř figurek. Startovní pole začíná na hraně modrého trojúhelníka.

     Obr. 3 Dynamika během prožívání tvůrčího procesu. Ve skutečnosti jsou některé proměny pozvolné. 
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obr. 4 - „Kámen filosofů“

Jung píše k tomuto obrázku: Je to jedna z těch cest  k 
centru ne-já, kterými se  ubíralo i středověké zkoumání: 
totiž při výrobě Kamene. Rosarium Philosophorum říká: 
„Učiň z muže a ženy kulatý kruh, z něho pak udě-
lej čtverec, z toho zas trojúhelník. Z trojúhelníku 
učiň znovu kruh a máš kámen filosofů“. Dále Jung 
dodává: Takové věci přirozeně znamenají pro moderní 
intelekt naprostý nesmysl. Hodnotový soud však nijak 
neodstraňuje skutečnost, že se taková spojení ideí ob-
jevují a že po mnoho staletí hrála významnou úlohu...

 1/ Snění, inspirace, vyvolání potřeby - první částí procesu je tedy, motivace. Vytvo-
ření představy, záměru. Kdo umí snít, ví, že bez uvolnění snít nelze.

 2/ Nestačí jen pomyslet a už je hotovo. Druhá fáze je krizí. Vzrůstá napětí, věc není 
rozhodnutá. Stále to není ono. Představy potřebují uzrát, šikovnost se musí natrénovat, 
najít správný grif, fázi zrání se také říká inkubace. Je to skrytá, tajemná, část procesu, 
odehrávající se mimo naše vědomí.
 
 3/ Nápad otevře cestu aktivitě, zahájí realizaci. Pokud je celek rozdělitelný na více 
vrstev, lze je řešit postupně, v několika krocích. Realizace – boj a úsilí, práce na uskuteč-
nění záměru, je třetí fází procesu. 

 4/ Uskutečněním záměru vstupujeme do čtvrté fáze. Nastala proměna, máme ho-
tovo. Ještě je třeba věc posoudit, vyhodnotit výsledek. Dokázat se podívat na dílo, které 
jsme v potu tváře vypiplali a posoudit, jestli je to doopravdy to, co jsme chtěli, jestli je to 
dobré! Jak snadno se to řekne, ale… Nepochybně s tím všichni máte zkušenosti, víte jak 
je to těžké.

Každá z fází tvůrčího procesu je zároveň prožitkovou oblastí, která se řídí svou vlastní logi-
kou. Mění naše prožívání, ovlivňuje náš vztah k situaci, ovlivňuje, jak se zrovna cítíme. Nadšení z 
krásné vize vystřídá zoufalství nad obtížemi, které sebou přináší. Když se objeví nápad, tak potře-
bujeme výrazně zvýšit aktivitu. Často nás zachvátí přímo realizační horlivost. Povedlo se, hurá – 
dostaví se radost a s ní uvolnění. Dostaví se i pochybnosti, potřebujeme zhodnotit výsledek. Celé 
je to svázáno funkčními souvislostmi. 

O zákonitostech tvoření se dá mluvit z mnoha rozličných stran. Teď to zkusíme prostřednic-
tvím různých kultur a časů. 

I lidé před námi zkoumali svět, dnes jsme na to vybavenější, síť se zahušťuje, ale s větší a 
větší specializací klesá naše schopnost vidět celek, roste redukcionismus. Mnoho dílčích objevů 
samo o sobě nevede k pochopení, jak funguje celek. Porovnejme tedy některá hledání tvořivých 
proměn, jak se objevují v umění, v duchovních systémech a v psychologii. 

Nikdy by mne nenapadlo, že se budu zabývat Kamenem mudrců! Ale stalo se něco vel-
mi zvláštního. Úplně náhodou jsem přišla na zajímavou souvislost. Četla jsem si v Jungově díle 
o snech a o Alchymii. Přitom jsem objevila výtvarně zajímavý námět. Obraz se mi velmi líbil a 

stále se k tomu musela vracet. Začala jsem 
přemýšlet, jak tomu dát výtvarnou podobu. 
Protože mi zadání připadalo jako návod na 
abstraktní kompozici, zkusila jsem uspořádá-
ní podle výtvarných pravidel dnešní doby. Oto-
čila jsem trojúhelník špičkou dolu. Takto to 
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vypadá mnohem lépe, kompozice „nepadá“. Udělala jsem to z čistě výtvarných důvodů. A napadlo 
mě, že do čtyř rohů čtverce by se nejlépe hodily čtyři živly (určitě tam patří, to jsem později našla 
jinde). Pak jsem ten námět odložila. Trvalo nejméně rok, než mi z ničeho nic došlo, že grafické 
uspořádání starého vzorce se jako schéma v principu shoduje s plánem hry. Když hru maximálně 
zjednodušíte, objeví se základ, do kterého lze umístit všechny rozdílné kvality. Tak jsem se o to 
začala víc zajímat. Poradila jsem se s přáteli a přečetla si krásnou knihu „Napříč říši královského 
umění“ D. Ž. Bor, nakladatelství Trigon, kde byly další podobné obrázky. 

Našla jsem sice shody i rozdíly, ale je to jako hádanky v mnohoznačných metaforách. Za 
hlavní se pokládá vyloženě chemický návod. I tam jde o čtyři živly, ale jejich pořadí je jiné. Živly 
reprezentují různorodé kvality, které se v životě protkávají ve všech myslitelných kombinacích a 
variacích. Nepřipadá mi nijak divné měnit jejich pořadí pro vyjádření jiné skutečnosti. Přirovnání 
živlů k lidským povahám je také velmi dávné - flegmatik, melancholik, cholerik, sangvinik – zde se 
obvykle pořadí podle fází tvůrčího procesu dodržuje. Četla jsem další knihy, hledala a přemýšlela. 

Od středověku se Alchymie stále více obrací ke zkoumání hmoty a vede až k současné che-
mii. Při středověkých popisech procesu alchymistického díla symbolizují živly dokonce jednotlivé 
způsoby zpracování materie. Ve starých hermetických textech se hodně hovoří o Tvůrčím principu. 

Z praxe vím, že proces tvoření je spíše programem a probíhá prakticky všude. Na jedné 
straně se týká proměny tvůrce, na druhé straně je tu dílo, které v procesu vzniká.

Pokud se obrátíte k Jungovu chápání alchymistické cesty individuace, zjistíte, že pojednává 
o těch stejných zkušenostech, které známe ze zážitků rozšířeného vědomí, ze snů a z umění in-
spirovaného touto cestou. Podivuhodné	je	především	to,	že	i	v	Alchymii	se	srovnává	proces	
díla	s	početím,	těhotenstvím	a	porodem.	To	výborně	koresponduje	s	„Grofovou	teorií	čtyř	
perinatálních	matric“.	Tato teorie Stanislava Grofa je skvělou součástí dnešní psychologie. Po-
mocí změněných stavů vědomí zkoumá základní zkušenosti nastavené v člověku během těhoten-
ství a porodu. Zkráceně dle knihy Stanislava Grofa „Holotropní vědomí“: Perinatální prožitky zahr-
nují primitivní emoce a vjemy, jako je úzkost, biologická zuřivost, fyzická bolest a pocit dušení, jež 
se typicky spojují s procesem porodu… A celou škálu pohybů a prožitků vážících se k porodu. Tyto 
rané perinatální vzpomínky nám rovněž mohou otevřít bránu do toho, co Jung nazval kolektivním 
nevědomím. Jestliže znovu prožíváme muka průchodu porodními cestami, můžeme se ztotožnit 
s podobnými situacemi, které prožívali lidé jiných dob a jiných kultur, nebo se dokonce můžeme 
identifikovat s postupem porodu, který prožívají zvířata nebo mytologické postavy. Můžeme také 
pociťovat hluboké spojení se všemi lidmi, kteří se podrobili všemožným tlakům a útlaku. Jakoby 
nám naše vlastní spojení s prožitkem plodu deroucího se na svět poskytovalo intimnější, takřka 
mystické spojení se všemi bytostmi, které se nacházejí nebo nacházely v obdobných podmínkách. 
Perinatální jevy se vyskytují ve čtyřech jasně oddělených prožitkových fázích. Každá z těchto čtyř 
matric se těsně vztahuje k jedné ze čtyř po sobě jdoucích etap biologického porodu. Během každé 
z těchto etap dítě prochází prožitky, jež jsou charakterizovány specifickými emocemi a fyzickými 
pocity; a zdá se, že každá etapa je také spojena s konkrétními symbolickými obrazy. Perinatální 
matrice představují vysoce individualizované psychospirituální programy, které řídí způsob, jakým 
prožíváme svůj život.

První matrice…“amniotický vesmír“ – prožitky v mateřském lůně před začátkem  
 porodu.

Druhá matrice… “kosmické pohlcení bez možnosti úniku“ 
– prožitky po zahájení porodních stahů, před otevřením porodního hrdla.
Třetí matrice… „smrt a zápas o znovuzrození“ 
– prožitky během průchodu porodními cestami.
Čtvrtá matrice… „zápas o znovuzrození“ – prožitky oddělování a těsně po něm.
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obr. 6, 7 a 8  Je nekonečně způsobů jak ilustrovat rozdílné 
prožitkové kvality. Viz rytiny na skle - litofánie: „Splynutí“, 
„Deprese“ a „Šíleně žravé odpoledne“ vznikly jako ilustrace 
zážitků z perinatálních matric. Zachycují odlišná vnitřní na-
ladění, si sami říkají o použití rozdílné barvy a kompozice.
 Objímající harmonie blízkých, uvolňujících barev vy-
zývá k „Splynutí“, přijmutí náruče přírody. 
 Nehybnost drtící stísněnosti „Deprese“ útočí do 
středu. Zvenku to často vypadá jako ,když se nám depresiv-
ní jedinec zavřel do popelnice, křičí „svět je hnusný nechte 
mne být!“ a okolo té jeho popelnice je krásný den.
 „Šíleně žravé odpoledne“ Velký agresivní nenasyta 
jako hlavní aktér. Jsou tu masochisté, kteří se servírují sami. 
Je tu Jedouš Moralista pod patronací Velkého žravce. Je tak 
jedovatý, že ho nikdo nepovažuje za vhodné sousto.  

jsem se k tomu musela vracet. Začala jsem přemýšlet, jak tomu dát výtvarnou podobu. 
Protože mi zadání připadalo jako návod na abstraktní kompozici, zkusila jsem to uspořádat podle 
výtvarných pravidel dnešní doby. Otočila jsem trojúhelník špičkou dolu. Takto to

Právě moje přímá zkušenost s prožíváním perinatálních matric, s prožíváním hudby, která 
nalaďuje na konkrétní fázi, na znovuprožívání porodu, tvoří spolu s mou uměleckou výbavou zá-
klad mých schopností porovnávat různé systémy. Vlastně srovnávám, co se čemu prožitkově po-
dobá a jaké jsou shody v uměleckém zachycení těchto rozdílů. Generování uvolnění nebo napětí, 
statičnost či dynamika se objevují v hudbě i ve výtvarném umění, dokážeme-li s nimi rezonovat, 
naladí nás to na spoluprožívání. Hluboká umělecká inspirace je také změněným stavem vědomí, 
a přitom to není úplně stejné, jako při holotropním dýchání. K proměně vědomí vede i hluboká me-
ditace. Jako když různými dveřmi vstupujeme do stejného prostoru. Proměny vědomí přicházejí, i 
když o ně neusilujeme. Ve stavu mezi spánkem a bděním, v erotické extázi. 

Když prožíváte tvůrčí proces, mění se vaše naladěni podle fáze, ve které se právě nacházíte. 



1.	 9

obr. 9 - Hledala jsem i důvody proč není pravděpodobné, že by v dávných dobách mohl někdo vycházet z pro-
gramních souvislostí propojení živlů a uvažovat podobně jako já. Kompozice těchto abstraktních akvarelových 
maleb vychází z fungování elementů. Tak jak jsme přírodními skutečnostmi vedeni, když známe fyzikální i psycholo-
gickou podstatu jejich tvořivé proměny. Voda vtahuje do hlubiny - i do hlubiny lidského nitra, když hoří oheň, vytvářejí 
jeho plameny přirozenou pyramidu - energie stoupá, průbojná síla dynamického napětí se koncentruje do vrcholu. 
Země se sype a vytváří hromadu - pod tlakem se v uložených vrstvách formuje nová sestava, vzduch se rozpíná a 
stoupá, napětí se uvolňuje. Pomocí tvarů, rytmu a barev tu zkouším vyjádřit dynamiku a naladění každé ze čtyř pro-
žitkových oblastí. Tvaru starých alchymistických symbolů odpovídá kompozice vody a ohně. Země a vzduch mají sym-
boly obrácené. Dokazuje to snad, že tvůrce symbolů nic nevěděl o provázanosti fyzikální a psychologické podstaty? 
Obávám se, že takhle nelze vůbec nic dokázat! Jde o jinou rovinu myšlení! Jde o symboly! Můžeme si je představit jako 
šipky! Váha země tlačí dolu, šipka vzduchu směřuje vzhůru. Touto cestou nelze dokázat, že to tenkrát mysleli jinak.

Sice dočasně, ale dost podobně, jako při charakteristice povah. Zároveň má každý tendenci více 
se podobat jedné z těchto charakteristik. Cholerik je člověk s ohnivou povahou, flegmatik je ten, 
kdo má místo krve vodu. Melancholie je stavem velkého statického napětí, dnes bychom řekli 
deprese. Voda jako živel evokuje hlubinu, ze které se vynořují představy - sny. Země jako „materia 
prima“ v sobě obsahuje v neuspořádaném stavu všechny budoucí komponenty, podobně jako je 
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tomu během tvůrčího procesu ve fázi inkubace. Vše je již shromážděno, jen to uspořádat. Spojová-
ní a oddělování protikladů přísluší živlu ohně a zdůrazňuje kontrast. Vzduch souvisí s větrem a se 
Sluncem, s osvícením. Kruh se uzavřel. Dílo je dokončeno. 

O Alchymii se mluví jako o Královském umění. Je to sice oslí můstek, protože vývoj ke vědě 
byl mnohem složitější, ale když si rozeberete, v čem spočívá rozdíl mezi vědeckými a uměleckými 
metodami, tak nalezneme dobře propustnou zónu, kde se obojí prolíná. Umění zkoumá vlastnosti 
světa subjektivně. Pokud však víte, co a jak může deformovat pohledy lidí na svět a dokážete se 
zbavit svých vnitřních bloků – aby neovlivňovaly váš úsudek, dostanete se k relativní objektivi-
tě. Pomocí uměleckých metod můžete postavit celek tak, aby se nerozpadal do detailů, můžete 
komponovat ve více vrstvách současně a uspořádat mnohovrstevnatou skládanku. Pochopit velmi 
složitý celek je daleko snadnější, úplnější a rychlejší pomocí intuice, když vás poslouchá. Teprve 
potom si lze klást kontrolní otázky a upřesňovat vztahy. Když máte kostru systému – celkový zá-
běr - snadněji se dohledávají vzájemné vztahy detailů a často i jejich propracování. Jenže abyste 
to mohli udělat, musíte si uvědomit, musíte vnést vědomí do oblastí, které běžně nejsou vědomím 
osvíceny. Musíte tam vstupovat vybaveni vědomostmi s rozumem nezakaleným omámením!

Opravdu	se	jedná	se	o	vzorec	Tvůrčího	principu?
Dlouho jsem si myslela, že se souvislosti okolo starého vzorce nedají dohledat, že to pova-

ha věci vylučuje. Dokonce, že vůbec není možné, aby při úrovni poznání panující do a na počátku 
novověku, vůbec někdo mohl takto uvažovat. Ale ke svému velkému překvapení jsem objevila dvě 
knihy, které možnou souvislost celkem uspokojivě vysvětlují. To, co vám předkládám, není žádný 
vědecký důkaz, je to jen myšlenková cesta, která umožňuje představit si, kde a jak se vzorec obje-
vil i proč se jeho původní význam v dalších proudech evropského myšlení zcela ztratil. Je samozřej-
mě možné, že to tak nebylo, že jsem díky shodě okolností objevila něco úplně nového, ale myslím, 
že je na místě být skromnější. 

V duchu dávných tvůrců začnu zdůrazněním: čteme v té stejné knize přírody! Mé další vyprá-
vění čerpá z knihy Frances A. Yates „Rozekruciánské osvícení“. 

Obrázek, na který jsem narazila v Jungově díle, podle F. A. Yates, pochází z knihy Michala 
Maiera „Atalanta Fugiens“. Kniha vyšla v roce 1618. Což by ovšem znamenalo, že je novější a Jung 
to nevěděl (Rosarium philosophorum vyšlo 1550). V knize M. Maiera je i jiný obrázek - obrázek filo-
zofa opatrně kráčejícího po stopách, které za sebou zanechala Příroda. Dále cituji z knihy Frances 
A. Yates „Rozekruciánské osvícení“: „Téma nám poněkud připomíná předmluvu, kterou Giordano 
Bruno během svého pobytu v Praze roku 1588 věnoval Rudolfovi II., a ve které zopakoval, své oblí-
bené téma, že musíme studovat pozůstatky šlépějí Přírody, vyhýbat se náboženským sektářstvím 
a naslouchat Přírodě, která na každém kroku usedavě pláče, abychom ji vyslechli. Přestože byl 
Maier hluboce věřícím luteránem, uvažoval možná v letech narůstajících náboženských rozepří na 
prahu Třicetileté války v podobném duchu a rozhodl se své nábožensko-filozofické názory předsta-
vit formou alchymistického symbolismu.

Jiný emblém v Atalanta fugiens zobrazuje filozofa, který ukazuje na geometrický obrazec- 
viz obrázek. Komentář k vyobrazení je nadepsán Monas neboli jedno. Redaktor současného vydá-
ní Maierovy knihy srovnává emblém s Monas Hieroglifica Johna Deeho.“ Konec citátu. 

Maier byl jedním z lékařů Rudolfa II., po jeho smrti se stal lékařem hesenského lankrabě-
te Mořice. Patrně byl z těch, kdo zprostředkovávali kontakty mezi Prahou, Anglií a Německem, 
tedy propojení protestantského světa, které vyvrcholilo korunováním Fridricha Falckého českým 
králem a bylo posléze neslavně poraženo v bitvě na Bílé Hoře. Obzvláště v Čechách bylo cokoliv z 
reformace důsledně potlačeno Třicetiletou válkou a tím, co následovalo. 

Maier sám o sobě tvrdil, že se ve svém díle zabývá matematikou! Další, co si potřebujeme 
uvědomit je, že tato podoba vidění světa souvisela s vírou (ukážeme si, že se objevuje i v jiných 
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duchovních systémech!). V Evropě byla nemilosrdně potlačena - právě odtud vedou nitky k honům 
na čarodějnice! A samozřejmě především k protireformaci. 

Proč se vůbec objevuje slovní spojení „Monas Hieroglifica“? Monas jsou jednoty – nějaké 
celky. A asi vás napadne, stejně jako mne, že hieroglyfy jsou obrázkové písmo, tedy podobají se 
piktogramům – jde celkem zřejmě o symbolická vyjádření kvalit. Kvalit - jako jsou čtyři živly nebo 
polarita mužského a ženského, kde ženské symbolizuje intuici a mužské rozum. Jejich uspořádání 

Obr. 10 Velké překvapení! Vypadá to jako schéma motoru! Když se na něj podíváte jako na potenciální motor světa, je 
zachování bludných kruhů z mnoha důvodů užitečné, dokonce žádoucí! Nejen kvůli kosmickému humoru. 
 Stabilně se opakující chyby jednotlivců, kteří obvykle selžou na stejném místě (bojí se strádání, neumí zabo-
jovat, nedokáží se uvolnit) se v plánu hry stávají pastmi. Tady jsem z nich udělala bludné kruhy.  
 Tři pasti jsou v rozích trojúhelníka a znázorňují tři rozdílné možnosti pádu do stavů sponntálně rozšířeného 
vědomí. Jejich prožití (pokud přežijete) vás postaví znovu na start. 
 (V nákresu chybí zobrazení roznětky - sexuální polarity, my ovšem víme, že tam patří.)
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obr. 11 Tady jsem zachytila přechod mezi hrou a starým vzorcem.

do geometrické vztahové struktury vůbec není náhodné. Prostě je to uspořádané jako mapa, která 
nabízí krajinu různých prožitkových kvalit, mapa, která zachycuje jejich souhru. Ve skutečnosti by 
barevná pole neměla být jednolitá, ale postupně se proměňující. Z první fáze nehupsneme do dru-
hé, ale postupně se přeladíme. Tlaky narůstají postupně, nápad je ovšem často dílem okamžiku a 
také uvolnění nastane náhle.

Je možné, že před dávnou dobou někdo uvažoval, jako já dnes? Připustím-li, že mne vedly 
nejen vědomosti, ale především prožitková zkušenost změněných stavů vědomí, dokonce velmi 
silná  - vyvolaná spontánním uvolněním vnitřního traumatu - ta mi spolu s opravdu dobrou umělec-
kou přípravou zpřístupnila jazyk vizuální komunikace a jazyk snů (tenhle jazyk se během věků moc 
nemění), tak jsem si jistá, že se to muselo přihodit mnoha lidem. Stopy nacházíme od pravěku. 
Dnes jsme oproti ranému novověku v obrovské výhodě. Především se za to už neupaluje, a hlavně, 
díky novodobým objevům se to dá lépe objasnit a zformulovat. Díky práci s programy na počítači 
si začínáme uvědomovat význam programové stránky skutečnosti (vztahy v ekosystémech, vzorce 
chování živočichů včetně lidí atd.).

S dnešními znalostmi prostředků vizuální a zvukové komunikace si dovolím tento výklad 
starého vzorce: Čtyři živly, nabízejí kombinaci statického, dynamického, aktivního a pasivního. 
Mužsko-ženská polarita je na obrázku přímo vidět a více pohlaví jak známo nemáme. Takže dvoj-
nost na znamení toho, že ženy a muži prožívají svět rozdílně. Za nejpodstatnější důkaz, že to bylo 
zamýšleno právě takto, považuji onu tajemnou trojnost - to, co označuji ve hře jako pasti a co se za 
určitých okolností, může stát vstupem do spontánních stavů změněného vědomí. Mám s tím osob-
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ní zkušenost! Rohy trojúhelníka pak znamenají 
extrémy v prožívání a tím i v chemii organismu. 
Jejich úkolem je zvrátit pro člověka nepříznivou 
situaci. Umožnit mu přežít, dostat se z pasti. Od-
reagovat nějaký těžký problém, často obrovským 
náporem energie. Uvolnit psychický blok. Tolik 
tedy pokud jde o rohy, které míří do vnějšího kru-
hu, tedy do celistvosti. Oblast od nich směrem do 
středů je poznamenána jakoby zvýšenou energií 
pod pokličkou, která se občas na něčem vybíjí, 
například uměleckou tvorbou. Umíme-li jí číst, ro-
zeznáme v ní příznačné prožitkové kvality patřící 
do té které pasti. 

Tvůrčí proces funguje jako spolehlivý pro-
středek rozvoje – rozvoje nejen lidského! Muž-
sko-ženská polarita je dost často jeho roznětkou 
a pasti – bludné kruhy fungují jako posilující se 
zpětné vazby – a to už jsme v tématu, které je 
blízké současné matematice, matematice po-
pisující uspořádané chování extrémně složitých 
systémů vytvářejících jednotu svého druhu, ma-
tematiky schopné pracovat s kvalitami. 

K tomu je ovšem ještě třeba vědět, že na 
konci renesance ještě nebyla zavedena osvíce-
necká matematika, že ještě nebylo nastoleno paradigma hledící na svět jako na hodinový me-
chanismus! V té době ještě bylo možné počítat s kvalitami! Dokonce celý středověk počítal víc s 
kvalitami nežli kvantitami. Osvícenská matematika se obrátila k počítání s kvantitami a šla zcela 
jiným směrem. Směrem, který mimo jiné neohrožoval své nositele obviněním z kacířství! Zájem 
matematiky o kvality se znovu objevuje až ve 20. století a zatím není zaveden do všeobecného 
povědomí. 

Hra neměla za úkol žádný filosofický cíl, šlo jen o to přiblížit proces učení a tvůrčí 
proces dětem! Starý vzorec umožňuje něco trochu jiného, je to matematicky čistší, zá-
kladnější vyjádření. Vhodné k zachycení „Tvůrčího principu vesmíru„!

Bez mučení se přiznám, že historická věrohodnost, tohoto výkladu starého vzorce, není pro 
mne tím nejpodstatnějším. Daleko důležitější je otázka, zda čtu z knihy přírody správně.

Širší	souvislosti,	srovnání	různých	světových	systémů	
Musíme si uvědomit, že schémata jsou jakési šatičky, které nasazujeme jevům, 

abychom si je zviditelnili, abychom je dokázali myšlenkově uchopit. Přizpůsobujeme je 
výseku ze skutečnosti, který zkoumáme. 

Perinatální matrice Stanislava Grofa zachycují stejnou skutečnost z jiné strany. Poruchy 
nás katapultují mimo hladký průběh procesu a později způsobují naše další potíže. Právě tím, že 
způsobují další a další potíže, lze o nich uvažovat jako o bludných kruzích, majících na svědomí 
naše opětná selhávání. A také lze o nich uvažovat jako o vnitřních trnech, na které bolestivě rea-
gujeme. Poruchy způsobené podobnými skutečnostmi, například podobným ohrožením plodu bě-
hem těhotenství, se sobě podobají (v každé fázi prenatálního života může být více různých poruch). 

Bludné kruhy neumožňují bezbřehý úlet, nutí zachovávat funkční vztahy, nutí zdolá-
vat překážky. Mohly by o tom vyprávět mnohé příběhy z přírody - nezvládl techniku lovu, neulovil, 

obr. 12 Obdobné schéma zachycující perinatální mat-
rice. Grof by s tím takto patrně nesouhlasil. Ve skuteč-
nosti totiž I. perinatální matrice trvá devět měsíců a 
samotný porod je dílem hodin, takže na II. až IV. by v 
tom pomyslném koláči grafu zbylo jen nepatrně plochy. 
V další části takovéto zobrazení naleznete
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umřel hlady. (Nebo o dětské tvořivosti a paní učitelce s červenou tužtičkou.) Bludné kruhy omezují 
tvořivost realitou.

Na druhé straně, ten kdo je v nich až po krk, to neví. Cítí se všelijak, není mu známo, že by 
se s tím dalo něco dělat, málokdy předpokládá, že je chyba v něm. Vidí svět příslušným způsobem 
deformovaně. Snaží se rozumově si zdůvodnit, proč svět vypadá, tak, jak to vidí on, hledá spojen-
ce, snaží se prosadit tento svůj pohled na svět. Bludné kruhy spolu rezonují. Obzvláště lidé, kteří 
vedou velkou vnitřní válku, se sdružují do part a snaží se manipulovat ostatními jedinci. Svět je 
bitva, kdo z koho! Šikanující party ve školách i velká politická scéna mají hodně společného. Celý 
život lze kroužit v tom stejném bludném kruhu. Přežití lidí už dávno není závislé na překonání blud-
ných kruhů a tak deformovanost zákonitě narůstá a žádá si řešení. Hlavní problém naší civilizace 
může ležet právě tady. Existuje ovšem i cesta ven, už v dávné minulosti se objevily návody jak se 
zablokování zbavit.

V druhé části úvah o hledání struktur tvoření se k této problematice vrátím a zkusím do 
důsledků rozebrat, co všechno můžeme ze vztahových vzorců vyčíst. Ano, ale v tuhle chvíli je důle-
žitější podívat se, které další systémy, jaké další mechanismy lze dohledat.

Vraťme se k zachycování tvůrčího procesu prostřednictvím různých prožitkových kvalit. 
Jóga zachycuje systém čaker – energetických center vázaných na žlázy s vnitřní sekre-
cí. V principu jde o něco stejně základního. Zatímco čakry souvisejí s tělem a vztahují se ke 
konkrétnímu místu na těle (také k fyzice a chemii těla), „evropský“ systém zobrazuje proměny ve 
vztahu k dějům, k příběhům, k tvořivým proměnám odehrávajícím se v čase. Ne nadarmo bylo ve 
starověkém Řecku pěstováno divadlo a diváci spoluprožívali katarzi. Evropa později oddělila tělo 
od duše, a tak tyto tělesné procesy, které využívá Jóga, ignoruje. 

Vztaženo mimo tělo, do samotného procesu-programu těchto proměn, do historií, to přece 
jen lépe vede k pochopení Tvůrčího procesu. Barvy spojují oba systémy – vyjadřují aktivovanou 
kvalitu. Tedy třeba tak, že červená se váže k tělesné aktivaci, kdežto modrá k zastavení v pohybu. 
Když vás nic neohrožuje, tak si můžete dovolit dumat. Je dobré vědět, jak konkrétně v nás procesy 
pracují. Prostřednictvím těla se dají bloky způsobující bloudění v bludných kruzích také odstranit. 
Jsou to významné návody, dobře zdokumentované v patřičné literatuře. Dnes už skvěle propojené 
s medicínou.

Také tarotové karty jsou systémem založeným na rozdílech prožitkových kvalit. Nejenže 
živly na kartách najdete, ale najdete tam i mnohé jiné z procesu tvoření. Aby ne! Vždyť je to odvo-
zeno ze života! Nakonec vždy šlo o to, jak správně číst knihu života. A ta není psána lineární formou 
jako naše texty. Obrovskou výhodou karet je, že umožňují proměnlivě měnit pořadí. Řečeno sou-
časnou terminologií, je to mnohovrstevnaté hypersdělení podané se všemi výhodami hypertextu. 
A navíc obsahuje nejen racionální vrstvu. Reakce člověka na realitu je podobně mnohovrstevná, 
stejně tak vzpomínky. Musíme se umět rychle přelaďovat, abychom přežili, jsme schopni porov-
návat a vzpomínat. Umíme řešit řadu věcí z různých oblastí v krátkém časovém sledu. A i když se 
vědomí soustředí obvykle jen na jedno, v zadním plánu našeho myšlení dozrávají další představy.

Tvůrčí proces je životně podstatný jev, který lze popsat z různých stran různými způsoby. 
Probírali jsme ho i v psychologii na vysoké škole. Šlo o výčet po sobě následujících fází, kterých 
bylo pět:   

1. MOTIVACE
2. INKUBACE
3. NÁPAD
4. REALIZACE
5. ZHODNOCENÍ
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obr. 13 Čtyři Elementy. Jazyk abstraktní malby se hodí k zachycení vnitřních krajin, koresponduje s hudbou.
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si každý všímá jiných vazeb. Popisy světa se růz-
ní, ale právě to umožňuje uchopit celek plasticky, 
vzít v potaz jeho různorodé vztahy. Já to beru jako 
víc designových řešení na podobné funkce! 

Odedávna se z chaosu světa vynořovaly 
možnosti uspořádání do souvislostních struktur. 
Stopy starých přírodních filosofií, stopy poznává-
ní přírodních jevů a rozeznávání rozdílných kvalit, 
odhalují hledání zákonitostí vzájemných vztahů 
materiální a duchovní podstaty světa. Dodnes v 
nich dokážeme zahlédnout veliká moudra. Ale 
je to jako s diváky na výstavě, každý vidí jen to, 
s čím je ochoten souhlasit, či nesouhlasit, co je 
schopen vnímat, co obsahuje pro něj zajímavé 
téma..

Doba přece jen pokročila. V duchu ob-
jevů posledních desetiletí, v duchu zkušeností 

obr. 14 Deset nebeských kmenů, 
Jinové a Jangové Dřevo, 53 x 31 cm,  akvarel 2011  

I tam šlo o více sobě podobných vrstev, 
byť jsme tvůrčí proces nesrovnávali s proce-
sem porodu, ani s ročními obdobími. Právě 
tehdy jsem si všimla, že jde o základně důleži-
tý proces a od té doby to mám v patrnosti. 

Popisy světa se různí. Je to, jako když 
různí malíři malují stejnou krajinu. Každý v ní 
zachytí něco trochu jiného. Nápad je přelo-
mem, který otevírá cestu aktivitě. Inkubace 
probíhá v skrytých částech mozku, mimo vě-
domí. Nápad se z této oblasti náhle uvolní do 
vědomí. Cesta k realizaci je otevřena – podob-
ně jako otevření porodních cest spouští aktivní 
část porodu. Vše doprovází hormonální promě-
na – od pasivity k aktivitě.

Musíme si uvědomit, že máme před se-
bou zobrazování ohromného celku, na kterém 

obr. 15 Deset nebeských kmenů, Jinový a Jangový Oheň 
53 x 31 cm, akvarel 2011
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Čínský systém hovoří o prapůvodní 
energii čchi – tedy jednotě celku – (tu máme 
ve starém evropském vzorci také). Čchi je v 
Čině rozdělena na šest energií a pět elemen-
tů. Od pěti prvků se odvíjejí ustavičné cyklic-
ké proměny všeho. Každý z pěti elementů má 
svou jinovou a jangovou podobu. V deseti 
nebeských kmenech nacházíme rozvinu-
tou, ještě důkladněji popsanou onu „dvoj-
nost - jang a jin“. Tedy i mužsko-ženskou 
polaritu. A nejen to. Jinová sféra je sférou 
hmoty, můžeme se jí dotýkat, je naším po-
krmem - stará se o naše přežití, ale pod-
léháme v ní různým klamům. Je tím, co 
člověk vnímá jako první. Jangová oblast 
je tvrdá a nelítostná, zato se v ní to, co je 
skutečné opravdu projevuje a to stroze až 
surově. Často je popisována jako energie 
nebo spíš zákonitosti, které vedou k ovlá-
dání energií. Nepochybně, i tady funguje 

obr. 16 Deset nebeských kmenů, Jinový a Jangový Kov 
53 x 31 cm,  akvarel 2011

obr. 17 Deset nebeských kmenů, 
Jinová a Jangová Země 53 x 31 cm,  akvarel 2011

s dalším vývojem, považuji za nutné brát velmi 
vážně nové možnosti. Existenci informací - pro-
gramovou stránku světa, teorii chaosu, evoluci, 
psychologii a spoustu dalších zákonitostí. Kolik 
toho vyplývá z vizuální komunikace! Co dokáže-
me vytěžit ze vztahů mezi prožíváním hudby a 
obrazů, z jejich vzájemného inspirování!  V této 
souvislosti, a také pro připomenutí čtyř elementů 
západu, vkládám jejich ilustrace. Viz obr. 13. Je 
nekonečně mnoho možností, jak čtyři elementy 
zachytit, toto je moje vize. Obrazy byly volně in-
spirovány hudbou na tato témata.
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obr. 18 Deset nebeských kmenů, Jinová a Jangová Voda 53 x 31 cm,  akvarel 2011
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polarizace jinu a jangu jako roznětka všech dějů. Dále je tu neustálý pohyb změn pěti 
elementů – dřeva, ohně, kovu, země a vody. Od nich se odvíjí proces proměn všeho – od zrodu, 
přes růst, dozrání, uvadání a zánik. Pět ročních období, pět světových stran. Ono se to částečně liší, 
ale když uvážíme, že jde například o jinovou a jangovou vodu, kde ta jinová působí pasivně, vše 
ukládá ke spánku a chystá síly pro nový útok jarního dřeva, který znamená nový zrod - i semínko 
nápadu, tak vidíme, že i tady je zachycena tvořivost. Zákon zrození směřuje od dřeva k ohni, násle-
duje země jako popel shořelého ohně a kov, který je silou uvadání. Kov také přináší sklizeň. Voda 
je tu poslední. Zároveň platí, že každý z elementů obsahuje všechny ostatní. V čínském systému 
více vyniká proměna ročních období. Východ na rozdíl od Evropy není antropocentrický, jeho filoso-
fie se více upíná k přírodě, vně člověka. (To je dobře vidět na portrétní tvorbě, která tam prakticky 
neexistuje, a při tom u nás na západě formuje základ starověkých kultur Egypta, Řecka a Říma.)

Detailně k jednotlivým obrázkům: kromě dřeva je vztah jinu a jangu zachycen tak, že jinová 
část tvoří hmotnou základnu nad kterou jangová sféra rozevírá prostor pro své děje. U dřeva je 
tomu jinak. Jinové dřevo nám přináší teplo domova, slouží jako materiál našeho útočiště, ze kte-
rého pozorujeme dravou surovou sílu pronikání jarního jangového dřeva. 

Jangový oheň přináší léto, osvětluje, je i osvícením a sluncem, odletující jiskry dokáže za-
ložit nový oheň. Řeřavé uhlíky jinového ohně nám poslouží teplem, můžeme je použít k přípravě 
jídla, tavení kovů atd. Krásně se tu propojuje vědění s jeho využitím. Ve vidění západu je oheň spíš 
stavem vrcholné aktivity a je spojený s charakteristikou cholerika. Osvícení se pak odehrává až ve 
zpětné vazbě, v ověření si souvislostí, když je dílo dokonáno - vytaženo na světlo. Slunce se objevu-
je ve spojitosti s elementem vzduchu. 

Jangová Země je jako matka chránící své mládě. Hory zadržují větry a deště, jímají vodu. 
Jangová země může i škodit, když se rozběsní.  Jinová země živí všechny své organismy, pozdní léto 
a počátek podzimu přináší období sklizně. Poskytuje základní suroviny dnes nejen pro řemesla. 

Jangový kov – vytváří silový prostor pro vládnutí a tím i pravidla pro přežití. Samozřejmě se 
to může zvrtnout v krev a zkázu! Svou negativní stránku mohou ukázat obě sféry všech pěti ele-
mentů! Jinový kov přináší krásu a umění. Bohatství v podobě šperků i dobře střežené úrody. Kov 
vše dobře uschová i uchrání.

Voda ve své aktivní podobě je radostná, osvěžující, ale i ničící. Přizpůsobí se každému tvaru 
a zároveň formuje zemi. Vtahuje do hlubiny – jinová voda, přináší klid a mír zániku. Vytváří před-
poklady pro nový růst jarního dřeva a s ním i všeho živého. 

Jsme součástí přírody, život se utvářel v reakci na okolí - přírodu, na počasí i ostatní jedin-
ce. Jsme odrazem vnějšího světa a procesy, které probíhají v nás, jsou velmi podobné těm, které 
probíhají v přírodě. Život existuje na principu rezonování, naše vnitřní programové uspořádání je 
nastaveno tak, abychom reagovali na okolí, na prostředí ve kterém existujeme, prostředí zahrnu-
je i ostatní jedince. Podle mne v Čině zavládla větší snaha zachytit různorodost přírodních kvalit, 
nevynechat žádné podstatné vnější skutečnosti. Evropské vnímání tvůrčího procesu vychází ze 
zkušeností vnitřního světa, z charakterů ovlivněných různými šťávami, různým naladěním těla, 
odpovídá perinatálním matricím. Souvisí se znovuprožíváním porodu, proto muselo kvality zredu-
kovat! Znovuprožívání porodu se objevuje již v archaickém Řecku v Eleusinských mystériích, nejde 
jen o dnešní psychologii! Čínský pohled doplňuje zobrazovanou skutečnost větší šíří záběru, ale 
tvůrčí proces jedince zde není vypíchnut. V Číně stejně jako v Evropě i v Indii došlo k propojení s 
medicínou, se zákonitostmi lidského těla. Dnes jde o uzavřené systémy, které sami o sobě tvrdí, 
že jsou uzavřené. Jenže ta jejich uzavřenost, alespoň jak to chápu já, mohla být původně myšlena 
jako ucelenost ve smyslu teorie všeho. Jako dokonalý obraz, v němž nic nechybí. Je mi zatěžko 
představit si, že by někdo moudrý nechal celé velké oblasti ladem a říkal, tohle sem nepatří, tím 
se nebudeme zabývat. Nebo je to jinak? Život od počátku provází vtahování do pastí na jedné 
straně a snaha nenechat se ulovit na straně druhé. Naše vědění vychází z tohoto souboje. Je dů-
ležité vědět, jak vypadá tento svět? Učiní nás to odolnější před upadáním do klamů? Pozorujeme 
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celistvost, která vládne světu. Vědomě jsme ovládli vztahy milionů detailů. Snaha propojit vědomé 
s v nás zapsanou, mimo vědomou zkušeností života, se objevuje od pradávna. Globální obraz se 
nám zatím rozpadá na jednotlivé pohledy a do neuspořádaných detailů. Jako designérka si umím 
představit, že je více možností, jak „ušít šatičky“ na zviditelnění fungování světa. A také vím, že 
obraz z více stran je plastičtější. V náboženské a politické praxi se podporuje jejich soupeření. Platí 
„rozděl a panuj!“ Neúplné obrazy se lépe hodí k manipulování. Jde o to vybrat si, co se nám lépe 
hodí. City poznamenané bludnými kruhy si diktují teorie podle pochroumaných prožitků. Spekulu-
je se o umělém původu lidské civilizace, podporuje se odtržení od přírodních zákonů. Panuje hrůza 
z pronikání do lidského nitra.

Když jsem malovala podle evropského vnímání, vycházela jsem z vnitřních prožitků často 
zprostředkovaných hudbou. V zachycení čínských elementů vycházím z filosofie taoismu. Obrázky 
jsou více popisné, dá se v tom číst skoro jako na těch velkých obrazech, co visívaly na základní 
škole. Nejdřív mi to vadilo – mám totiž ráda evropské abstraktní malířství. Pak jsem si uvědomila, 
že sám obsah si u mne vyžádal tuto formu. Nesnažila jsem se uchopit čínské elementy čínským 
stylem, to by zabralo velmi mnoho času a bylo by to nošení dříví do lesa. Naopak mi šlo o „překlad“ 
do naší vizuální formy, abych to já sama lépe pochopila a mohla porovnávat. 

 Záleží, odkud a jak to rozmotáváte. Lidé pozorují stejný svět z různých stran! Každá z 
psychologických a uměleckých cest si našla svoji cestičku. Po nudě akademismu 19. století se 
moderní umění v Evropě obrátilo do lidského nitra, k zachycování procesů vnitřního světa a k jejich 
porovnávání se světem vnějším. V této oblasti bylo vykonáno mnoho pro pochopení zákonitostí 
rytmů, barev, tvarů a kompozic. Mnoho pro vylepšení vizuální komunikace. V abstraktním umění 
20. století lze nalézt propojení vědomé a mimo vědomé oblasti. Došlo k základnímu zmapování 
rozlehlé krajiny vnitřních prožitků. Krajina vnitřních světů je divoká a matoucí, má více vrstev. Má-
lokteré vědomí do ní dokáže vstoupit. Lidé ji velmi často ignorují. 

 Neexistuje jeden jediný pohled na tuto rozlehlou krajinu, nabízí se mnoho záběrů z různých 
míst. Dokázat rozumově uchopit rozdílné prožitkové kvality a uspořádat je do funkčních vzorců, 
kterými se řídí zákonitosti v přírodě i v nás, vlastně znamená hledat programové struktury. . Hle-
dání programových struktur nastalo dávno před tím, než si lidé uvědomili existenci infor-
mací a jejich vlastností. Tenkrát to celé naroubovali na polaritu hmoty a energie neboť 
se zdálo, že energie je nehmotná. Dnešní fyzika počítá s hmotou spíše jako se složitěji 
uspořádanou energií. Pracuje se s časoprostorem a s informacemi. V době, kdy většina lidí 
ovládá počítače, je snadné si uvědomit, jak se chovají programy a co umožňují. Celý vtip a kouzlo 
uvažování, které se dnes nabízí, spočívá v možnosti nahradit ve starých systémech polaritu hmoty 
a energie polaritou hmoto-energie v časoprostoru na jedné straně a informacemi včetně vlastností 
uspořádávání na straně druhé. 

 K tomu ještě malou poznámku: když se Vám stane, že se uvolní velké množství dříve zablo-
kované energie, tato energie nese i informaci, najednou tušíte, jak jí ovládat, třeba i jak ji poslat 
někomu jinému. Není to třeba úplně správné, ale mechanicky to najednou umíte. Informace zůsta-
ne, i když nápor energie ochabne. Pro představu - něco podobného se děje s příchodem sexuální 
zralosti skoro u všech živočišných druhů. Ke konci života, s odchodem tohoto druhu energie infor-
mace zůstává, energie se vytrácí. Vědět a moci není totéž. 

Připustíme-li, že tvůrčí proces je programem - uspořádáním prožitkových kvalit do 
funkční struktury – uvědomíme si, že dokáže víc nežli prostý výčet těchto kvalit! A uvě-
domíme-li si, že tato struktura je přírodní záležitostí - vychází z fyzikálních zákonitostí a 
umožňuje rezonovat s prostředím včetně ostatních jedinců! Tak si troufám tvrdit, že v ob-
lasti informace není jen gen a genofond! Je tam i něco, co přesahuje člověka či živočišné 
druhy. 

 Prožíváme proměnu paradigmatu. Teorie chaosu a hlavně dennodenní práce s programy 
na počítači proměňují náš pohled na svět. Východ má své programové struktury přesněji zformulo-
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vány, má je uzavřenější do uceleného systému. V Evropě jsou dnes právem s nadšením přijímány, 
ale zároveň z našeho pohledu jsou jasně vidět i jejich vady a omezení. Evropa z historických důvo-
dů (upalovalo se za to) přísně oddělila tělo od duše a rozum od citů? Zvolila tím otevřenější tvořivěj-
ší cestu? Nebo oddělením vědy od víry vznikla z vědy nová víra? Trochu se zatím pozapomnělo na 
dávné vnímání programových struktur, to zůstalo kdesi na okraji, v oblasti umění. Znalost tvůrčího 
procesu sice nikdy nevymizela, ani povědomí o archetypech se zcela neztratilo, ale doba je reduk-
cionistická, přestalo se vzájemně propojovat. Celek se nám rozpadl do detailů. 

Uzavřenost systémů a malá ochota hledat je nejspíš dána i malou kapacitou vědo-
mí. Jeho neustálým ohraničováním, stavěním bariér okolo vědomí. Proč by také ne, když v 
té skryté části máme zazděno spoustu kostlivců!

V další části zkusím, co se dá vyčíst z popsaných vztahů, co nám struktura tvoření říká o 
chování jednotlivce i společnosti. Využiji toho, že umění zkoumá svět subjektivně - tedy že počítá s 
city! Ukáži, jak se vyplatí počítat s různými zkresleními skutečnosti, které když s nimi nepočítáte, 
vámi mohou manipulovat.

obr. 19 Asymetrická polarita,  akvarel 2011


