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Úvod
 
  Mám ráda zprávy z míst, kterými jsem prošla. Jsem ráda, když mi moje obrázky připomí-
nají, co jsem musela objevit, abych se vyznala v lidech a v sobě. Když si máte na co sáhnout, nebo 
alespoň co si připomenout, tak to hledání najednou není iluze, prostě je na co si sáhnout. Vaše 
úsilí hned neuplave v proudu času. Je k čemu se vracet. Člověk má na co navazovat. Buduje si 
ostrůvek svého snažení jako pevnou půdu pod nohama. Není to pošetilé? Udělali to přede mnou 
mnozí a jsem jim velmi vděčná. Jejich ostrůvky mne vedou jako světýlka. 

 Hledání odpovědí na otázku, kdo jsme a kam jdeme, je podstatnou součástí života. Dobrala 
jsem se podobných odpovědí jako mnozí jiní, ale vzorce nebo spíš mapy, které se mi díky desig-
nérské představivosti podařilo sestavit (jeden snad i znovuobjevit) stojí za zamyšlení. Došla jsem 
mnohem dál, než bych si před lety pomyslela, že se vůbec dá dojít. A k mému překvapení poněkud 
jinam, než kam směřovaly moje první představy. Takhle nějak to začalo:

  Výrazové prostředky, rozdílné barvy, rytmy a kompozice lze uspořádat do vzorce podle pro-
měn během tvůrčího procesu, do útvaru, kde střídající se dynamika spolu s proměnou napětí 
zachycuje prazáklad našeho fungování. Z grafického plánu je možné vyvodit další funkční vztahy.
 Nevím, nakolik je tento obraz pravdivý. Ale vím, že mám daleko větší šanci to poznat, když 
ho dokonale vykreslím, nechám odležet a s odstupem času znova prohlédnu. Odstupovat je třeba 
i během práce. Jako každý, kdo se kdy učil malovat, jsem zvyklá občas podstoupit a prohlédnout 
si celek. (Odstup je taková legrační záležitost. Člověk se u toho všelijak kroutí, otáčí obrazem, dívá 
přes zrcadlo, mhouří a střídavě zavírá oči. Smyslem je, aby byly v souladu detaily a celek, vyvážená 
kompozice, proporce, rytmus atd.)
            Stalo se tak již několikrát, obraz se stále zaostřuje, přibývá detailů (snad uzlových bodů), 
houstnou vzájemná propojení. O celém problému přemýšlím už někdy od roku 1995.
 Zvládám několik řemesel (a rytí skla je jedním z nejobtížnějších). Tuším, o čem je umění, 
poradím si s technologií u průmyslového designu, do kreslení na počítači už také začínám víc vi-
dět, pustila jsem se i do složitých figurálních grafik. Učila jsem i dějiny umění, napsala pár básní. 
Prostě do sbírky kompletní osobnosti podle vzoru Járy Cimrmana mi teď chybí ťuknout si i do vědy. 
Dívám se na svět s tvůrčí zkušeností jiného druhu, nežli psychologové a vědci vůbec. Vidím, že roz-
díly v cítění i myšlení mají něco jako shodný jmenovatel, ať už se projevují v jakékoli oblasti lidské 
činnosti. 
 Tyto úvahy zpětně umožňují pohled na umění v jiných souvislostech. Tohle byl a je 
základní důvod proč jsem o tom všem začala přemýšlet. Jeden závažný důvod proč o tom 
nepsat: Každý útok na lidskou hloupost v sobě zahrnuje nebezpečí, že jí poslouží.

 Ale, než se dostaneme k vlastnímu modelu, ještě poučný příklad. Výrobek realizovaný no-
vou technologií, z nového materiálu a nově pojatý může snadno dosáhnout dříve absurdních cílů!
 Kdysi, je to hodně dávno, jsem v televizi v jednom soutěžním pořadu viděla předvádět různé 
nesmyslné patenty z přelomu 19. století. Také tam ukazovali dva patentované nočníky:
 Cestovní - s uchem uvnitř. Nočník je skladný, ucho nepřekáží!
 Pod postel - s mnoha uchy okolo. Ať uživatel sáhne kamkoliv, vždy nahmátne nějaké to 
ucho!
 Po mnoha letech, když se mi narodilo první dítě, přivezli dědeček s babičkou, tuším, že z 
Drážďan, takový prima nočník, který oba tyto požadavky dokonale splňoval. Viz vyobrazení. Jak 
snadné!
 Jiná technologie, jiný způsob uvažování nebo jiný pohled na věc, jiné seřazení skutečností, 
dovede něco úplně nového, něco nepředvídatelného.
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 Na počátku tohohle hledání mne zajímal tvůrčí proces a také zkušenosti se stavy rozšíře-
ného vědomí. Domnívala jsem se, že patřičná vysvětlení najdu v knihách z oblasti popularizace 
vědy. Alchymii jsem v té době považovala za něco dávno překonaného, co dnes funguje jen jako 
pouťová atrakce. A přitom jsem tomu byla už dlouho tak blízko! Ani ve snu by mne nebylo mohlo 
napadnout, že mne tohle hledání zavede do oblastí, kde si podávají ruce umění, věda a mystika! 
Ani dneska se mi nechce věřit, že vůbec taková oblast existuje! A právě proto…  I jako mystifikace 
by to bylo krásné! Kdo ví? Nenechte se obalamutit, chci podnítit vaší představivost, donutit vás 
přemýšlet, ne vnutit svůj pohled na svět!

 Zkusím předvést, k jaké proměně myšlení ta „nová technologie“, tj. nové paradigma může 
vést. Použiji uvědomění si programové stránky světa a také teorii chaosu, abych staré známé sku-
tečnosti oblékla do nových podob.

 Ale přece jen bych měla nejdřív alespoň trochu vysvětlit, jak je to s chaosem. Prostě po 
čase jsme zjistili, že i prales má svou vnitřní uspořádanost, i když se proti monokultuře políčka 
dlouho jevil úplně neuspořádaný. Platí tu více pravidel současně, jakoby na stejné úrovni. Tato 
pravidla se vzájemně ovlivňují, spolupůsobí. Kupodivu stabilita druhově bohatého ekosystému je 
větší, nežli stabilita monokultury. Jiný příklad chaosu je z fyziky: když stoupá k obloze meteorolo-
gický balónek, je vítr, vztlak, teplota, atd. v různé výšce různá a tyto fyzikální jevy na sebe působí, 
vzájemně se ovlivňují. Pomocí přístrojů se měří jednotlivé údaje, proto se balónky vypouštějí. Tyto 
údaje nelze ze země předem vypočítat.
 Naše představivost je uzpůsobena k orientování se v „chaotických strukturách“, jako jsou 
ekosystémy (pro lov je nutné vědět, jak to chodí v přírodě), vztahy mezi lidmi jsou také ovlivňovány 
spolupůsobením velkého množství zákonitostí a odhad vývoje do budoucnosti je velmi obtížný, to 
samé platí o ekonomice, je to podobné jako s počasím. Nikde tu nepanují absolutní shody, jde o 
porovnávání podobností. 
 Je známo, že chaotické procesy se nejlépe předvídají pomocí modelování, nejen počítačo-
vého – ověřování proudění v tunelu je jedním ze způsobů, jak zjistit fungování složité nelineární 
soustavy jevů. Vývoj počasí a ekonomiky již lze zpracovávat  - modelovat na počítačích. Lidé sice 
fungují trochu jinak, nežli počítače, ale některá pravidla, podle kterých se toto fungování děje, platí 
obecně. 
 Umění je hrou s představivostí. Ve zjednodušené formě zaznamenává vnější i vnitřní řády, 
vnímá struktury uspořádávání. Jako z odrazu v zrcadle (zatím ještě matném) z něj lze vyčíst mnohé 
ze zákonitostí této struktury. Vypadá to šíleně složité, ale ve skutečnosti to není o moc složitější, 
nežli počasí (skoro nic není složitější nežli počasí, tohle možná ano).

 Jde o práci s různorodými kvalitami, kvalitami, které nefungují jako černobílé buď anebo, 
ale právě naopak umožňují bohaté „barevné“ vidění světa. Je to zatraceně paradoxní! Milovníci 
jednoduchých řešení budou v každém případě proti!

Obr.	2
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 Rozhodně nejsem první, kdo se tím zabývá. Z návštěvy NG v Praze - Veletržní palác: v textu 
k jednomu malému obrázku se tam píše:“ Paul Klee viděl smysl umění nikoliv v nápodobě přírody, 
ale v objevování zákonů, jež v přírodě vládnou.“
 Dnešní proměna paradigmatu slibuje mnoho i nám, umělcům. Jak praví matematici: cho-
vání chaotických systémů není pouze náhodné, ale vykazuje hlubší úroveň strukturovaného uspo-
řádání. Znamená přesun k vnímání kvalit. Znamená, že kvality lze matematicky zpracovávat! A 
já dodávám: práce s kvalitami je živnou půdou umění. Barvy, tvary, tóny a mnoho dalšího s čím 
umění pracuje, jsou kvality.
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I. část

Kráska a zvíře - aneb o skrytých možnostech umění
  
 Známý příběh „Kráska a zvíře“ a jedno z jeho možných vysvětlení: ve snu občas řešíme sou-
peření našich součástí, stojíme sami proti sobě, rozděleni do více postav. Takový výklad umožňuje 
i sen – pohádka „Kráska a zvíře“. Naše jasná a temná část. Jasná část, ta která se dá obsáhnout 
vědomím a to ostatní instinktivně živočišné s celou svou tělesnou podstatou. V současné civilizač-
ní praxi i v umění, které ji reprezentuje, bývá to temné - instinktivní, předváděno jako rozdrážděné 
zvíře, obdivované pro svou divokost nebo jako zvíře podrobené drezúře rozumu. Někdy dokonce 
po něm není ani vidu ani slechu, zadupáno pod zem pak skrytě škodí. A to je veliká škoda. Když ti 
dva najdou v sobě zalíbení, stane se totéž, co v pohádce. Propojením s vědomím, získá instinktivní 
část svou lidskou podobu. Nechat se ochočit živočišnou podstatou, porozumět jejím sdělení, žít ve 
vzájemné lásce! I tak se dá toto podobenství číst. 
 Dá se číst nejen ze snů, nejen z podobenství, ale i ze zákonitostí umění, z jeho obsahu i 
formy. Už delší čas se tím zabývám a chtěla bych vám tu něco z toho, co jsem objevila přiblížit. 
Umělecká tvorba využívá obě stránky naší osobnosti, vědomí i to ostatní instinktivně živočišné. 
Zde se potkávají. Rozum v roli krásky a proti němu stojí to ostatní – citové i instinktivně živočišné 
s celou svou tělesnou podstatou. Oblast umění je prostorem, kde se vzájemně obohacují, vedou 
dialog nebo se přeřvávají a dokonce si mohou porozumět. 
 Umění je hrou s možnostmi. V zjednodušené formě se v něm projevují vnější i vnitřní zákoni-
tosti světa, uspořádávání jeho hmotných i programových struktur. Těmi programovými strukturami 
mohou být kromě fyzikálních zákonitostí, vlastností materiálů, prostoru a času, také vzorce cho-
vání, tělesné rytmy, proporce, gramatika jazyků včetně jazyka snů apod. Reflektuje vnější i vnitřní 
skutečnosti. Jako z odrazu v zrcadle (zatím ještě matném) z něj lze vyčíst mnohé ze stavby těchto 

struktur. Vypadá to šíleně složité, ale ve skutečnosti 
jsme v tomhle směru velice dobře vybaveni. Základní 
zákonitosti této složitě protkané struktury jsou dob-
ře vidět v zjednodušeních, v zkratkách, které umění 
nabízí. Umí totiž zdůraznit zákonité a vypíchnout pod-
statné. Je to v podstatě modelovací program (mode-
lující možnosti chaotických struktur – na počítačích 
se něco podobného ovšem mnohem jednoduššího 
používá k předpovídání počasí) napodobující cokoliv 
chcete a hrající si s všemožnými vztahy. Vytvořené 
dílo nemusí být banální pravdou, může být nadsáz-
kou, vtipem, parafrází, absurdní hrátkou a přesto z 
něj dokážeme vycítit zákonitosti člověčiny – bohat-
ství i bídu naší existence. 
 Dá se vnášet pomyslné světlo – čili rozum do 
temnot intuice, rozšířit své vědomé vnímání o další 
a další podstatné zkušenosti programu Život. Vni-
kat do souvislostí vnitřních rytmů, zákonitostí kom-
pozice, barev a všeho dalšího, co je pro uměleckou 
výchovu tak podstatné. Vlastně to všichni znáte. Je 
to práce s různorodými kvalitami, kvalitami, které 
nefungují jako černobílé buď anebo, ale právě nao-
pak umožňují bohaté „barevné“ vidění světa. Já jsem 
udělala jen to, že jsem si trochu důkladněji prohlédla 

Obr.	 3	 „Kráska	 a	 zvíře“	 trochu	 přiblble	 se	 tvářící	
kráska	reprezentuje	 jasný	vědomý	rozum	a	za	krk	
jí	 dýchá	 naše	 živočišná	 podstata,	 divoké	 zvíře	 na-
bité	 instinktem,	 intuicí,	zkušenostmi	vývoje	Života.	
Propojením	s	vědomím,	získá	instinktivní	část	svou	
lidskou	podobu.	



1.	 8

ono pomyslné zrcadlo - tedy umění, srovnala jsem si podstatné podobnosti jeho oborů a abych 
porozuměla, tak jsem si posvítila věděním z dalších oborů lidské činnosti. Zkusím popsat podstatu 
toho, co jsem v tom kouzelném zrcadle zahlédla. Použiji k tomu další dávno známou příhodnou 
metaforu - divadlo svět. Podívejme se tedy na svět jako na divadlo. Základem divadla je příběh, 
postavy v různých rolích, scéna, také osvětlení scény hraje důležitou roli. 

Divadlo svět - příběh

 Příběh vychází z procesu proměny. Na počátku mne zajímal tvůrčí proces. Začala jsem s 
tím, že jsem si udělala jeho mapu. Mnohokrát jsme jím všichni prošli, přesto ho málokdo umí 
popsat. Psychologové nejsou jednotní v jeho popisu. Aby se nám snadněji tvořilo i žilo, je dobré 
o tom trochu popřemýšlet. Dejme tomu, že chcete namalovat obraz, navrhnout vázu nebo třeba 
si zařídit obchod. Proces tvoření je procesem proměny, která vám umožní malinko pozměnit svět 
nebo sebe sama. 
 Plán hry je mapou tvůrčího procesu. Tato hra se hraje obdobným způsobem jako „Člo-
věče nezlob se“, tedy s figurkami a hrací kostkou. Celá hrací pravidla naleznete v příloze. Vycházejí 
ze zjednodušené reality, celkem snadno si je můžete obměňovat a sledovat co to udělá.
 Čtverec hrací plochy je rozdělen do čtyř trojúhelníků různých barev, které symbolizují čtyři 
odlišné části procesu – SNĚNÍ (motivace) – STRACH A ÚZKOST (inkubace) – ÚSILÍ A BOJ (reali-
zace) – RADOST (završení). Hrací políčka vedou po spirále do středu, kde je cíl. Po jeho dosažení 
jednotlivé figurky končí. Hráč hraje s týmem čtyř figurek – to jsou postavy ve hře. Figurky „řeší“ 
složitější úkoly – takové, které obvykle rozdělujeme do několika kroků. Startovní pole začíná na 
hraně modrého trojúhelníka. Podle štěstí, jaké jí padne číslo, se figurka ocitne ve hře blíže nebo 
dál od cíle (v životě je to také tak – k řešení některých úkolů máte lepší předpoklady a naopak). 
Cesta k cíli vede po spirále, prochází několikrát všemi fázemi tvoření, po stále kratší cestě. Je zde 
mnoho překážek i zkratek, jsou zde pasti. Hra je zjednodušeným modelem složitého systému, 
kde se vše vzájemně ovlivňuje. Vizuální zobrazení je názorné, umožňuje ukázat i malým dětem, co 
mají očekávat od tvoření a od učení, jaká je s tím práce. Jednoduchost i složitost jsou na hře dobře 
vidět. Jednoduchost spočívá v logických zákonitostech procesu, složitost spočívá v obrovské pro-
vázanosti, ve vzájemných ovlivňováních a v nekonečně velkém množství možných průběhů děje. 

 Účast na nové tváři světa začíná tím, že se člověk učí, přijímá objevy svých předchůdců a 
osvojuje si je. Dá to práci naučit se zavazovat tkaničku, naučit se číst, psát a všechno to další, bez 
čeho se dnes neobejdeme. Celé toto učení je tvořivou prací na novém lidském vesmíru, na nové 
osobnosti, která bude mít šanci zúčastnit se proměn světa. Učení i tvoření má čtyři fáze, které se 
doplňují. Každá z nich hraje jinou roli, každou trochu jinak prožíváme. 
 1/ Snění, inspirace, vyvolání potřeby je první fází. Přichází spontánně nebo je mo-
tivována zvenčí. Různé představy, sbírání informací, nevykrystalizované předpoklady čehosi. Je 
mnoho možností, ale která je ta pravá? První část procesu je tedy, motivace. Vytvoření představy, 
záměru. Kdo umí snít, ví, že bez uvolnění to nejde.
 2/ Nestačí jen pomyslet a už je hotovo. Nevíte jak do toho, jak to udělat co nejlépe, kte-
rá z nabízejících se možností, je ta nejlepší? Druhá fáze je krizí. Vzrůstá napětí, věc není rozhodnu-
tá. Stále to není ono. Představy potřebují uzrát, šikovnost se musí natrénovat, najít správný 
grif, fázi zrání se také říká inkubace. Je to tajemná část procesu, většinou velice skrytá.
 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 uskutečnění 
záměru, je třetí fází procesu. 
 4/ Uskutečněním záměru vstupujeme do čtvrté fáze. Nastala proměna, máme ho-
tovo. Ještě je třeba věc posoudit, vyhodnotit výsledek. U zavázané tkaničky to máme jedno-
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duché, ta buď vydrží, nebo se rozváže, zašmodrchá, prostě, je to na ní snadno vidět. Poučit se z 
výsledku složitějších tvoření je mnohem obtížnější, ale vyplatí se to. Pokud šlo o část většího celku, 
tak vám to pomůže určit další směřování. Nejlepší je znovu se vrátit až k imaginacím a, porovnat 
výsledek s původní představou. U designové tvorby míváme rozpracováno více nápadů, porovná-
váme několik vhodných řešení a hledáme to nejlepší. Tohle je i po letech zkušeností nejtěžší a ne 
všichni toho jsou schopni. Zajištění si odstupu může trvat velmi dlouho. Dokázat se podívat na věc, 
kterou 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…. 
 Proces učení je takové přebírání štafety. Naučit se, co tu někdo před námi zavedl, vytvořil. 
Rozumné pedagogické postupy respektují základní schéma tvůrčího procesu, snaží se motivovat, 
nestrašit, pomoci zvládnout úkol a ocenit výsledek. 

obr.	4	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.
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 V životě si mnohé z těch šipek, které zrychlují nebo zpomalují průchod hracím polem, na-
stavujeme sami svým postojem. Zde se dá dobře ukázat, jak pozitivně naladěný člověk sám při-
spívá k svému úspěchu. Naopak ten, jehož energie jsou brzděny vnitřním odporem, blokovány 
obavami, směrovány jinam, těžko proměnu vůbec dokončí.
 Vraťme se k základnímu principu, k dynamice procesu tvoření a k tomu jak se rozdíly v 
zachycení prožívání jednotlivých částí tohoto procesu projevují ve formální stránce uměleckých 
ztvárnění. Ty čtyři fáze jsou prožitkově odlišné. Viz obrázek dynamických proměn během tvůrčí-
ho procesu. K zachycení prožitků používáme sice mnoho různých prostředků - tvarosloví, rytmus, 
kompozici, barvy, gesta, postoje, ale každé z těchto čtyř prožitkových kvalit odpovídá specifické 
tělesné naladění. Toto naladění lze předat dál uměleckými prostředky. Vnímavý jedinec si doká-
že toto naladění „přehrát“. Velmi stará symbolika pojí čtyři základní prožitkové kvality se čtyřmi 
elementy. Statické uvolnění s vodou, statické napětí se zemí, dynamické napětí s ohněm a dyna-
mické uvolnění se vzduchem. Je nekonečně mnoho možností, jak tyto základní kvality vyjádřit, 
ale chceme-li naladit diváka, předat mu prožitek, musíme být čitelní! Jak uvidíme později, je to ve 
skutečnosti ještě trochu složitější. Nejen proto, že kvality nejsou v celém svém poli stejnorodé s 
ostrými přechody, ale postupně do sebe přecházejí.

 Tyto čtyři odlišné kvality se také dají vyjádřit pomocí čtyř živlů: vody, země, ohně a vzduchu. 
Živly mohou jak škodit, tak i pomáhat. I to se dá umělecky postihnout. 
 Podstata rozdílnosti těchto čtyř základních kvalit se dá zachytit nejrůznějšími dalšími způ-
soby, hudbou, tancem, fotografií krajiny, prožívanou skutečnost lze zdůraznit kulisami a nasvíce-
ním scény na divadle. Jde to tak daleko, že i vzor na záclonách nebo balicí papír může nést naladě-
ní některého z elementů. Na následujícím obrázku je rozdílná prožitková situace čtyř fází tvůrčího 
procesu zobrazena jako čtyři ornamenty.
 Každá z fází tvůrčího procesu je zároveň prožitkovou oblastí, která se řídí svou 
vlastní logikou. To, že jsme se v ní ocitli, nás specifickým způsobem naladí. Představme si snění 
o něčem novém, krásném, co chceme udělat, naučit se, prožít… Třeba i potkat velkou lásku a 
vytvořit krásný vztah, mít krásné děťátko. Představa přichází v klidném pomalém uvolnění. Tohle 
umí krásně vyjádřit hudba a tanec. Snivé adagio navodí tu správnou atmosféru, pohled na stojatou 
hladinu vod, obrazy snových krajin, harmonických splynutí s přírodou. Modrá barva, která vtahuje 
do uvolnění, do snu. Ale sen může být i zcela neuskutečnitelný, jsou takové věčné sny. Sny, které 
odporují přírodním zákonům, jako třeba vyrobit „Perpetum mobile“. Anebo sen o zemi, kde je vše 
naprosto ideální, vlk a beránek se tam přátelí. Podle jedné z mnoha takových vizí, jim říkáme Uto-

obr.	5	Základní	princip	proměn	dynamiky	během	procesu	tvoření.
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pie. V plánu hry jsou také tři pasti. První past je právě oblast věčného snění - neuskutečnitelných 
snů. Tam, kde se lidé utíkají k neuskutečnitelným snům, hrají roli hluboké vnitřní vlivy. Figurka ve 
hře, pokud skončí v pasti, což se může stát každému, jde znovu na start, začíná řešit něco jiného. 
V životě to ale může být i jinak.
 Když úspěšně projdeme první fází, dostaneme se do druhé. Postupně narůstá napětí a my 
nevíme, jak na to. A zatím se někde hluboko v nás formují možnosti, hledá se východisko. Narůstá-
li zájem uskutečnit, narůstá i napětí, zůstává statické, stejně jako muzika ilustrující takovéto stavy. 
Pomalá tíživá melancholie. Těžce myslitelský postoj. Kompozice soustředěná do svého středu, 
plná napětí, skoro bez pohybu. Jako tlak před bouřkou.
 Nápad startuje boj a úsilí, zkusíme to a možná mnohokrát s mnoha různými nápady. Nápad 
je jako otevřený kanál, kam se tato energie vypustí, kde odvede svou práci. Může jít o nový tvar, 

obr.	6
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novou technologii, tisíce nejrůznějších nových počinů. Patří sem i najít si své místo mezi lidmi, tak 
jak jsme si ho vysnili, navázat a vytvořit správné partnerské vztahy a mnoho dalšího. Člověk jako 
by současně řešil spoustu různých vrstev, vzdělání, zaměstnání, rodinné vztahy. V něčem uspěje 
bez potíží a něco se třeba nikdy nepodaří. Proto má každý ve hře čtyři figurky, čtyři oblasti rozvoje. 
Třetí fáze je realizací nápadu, bitvou za jeho uskutečnění. Je plná konfliktů. Hudba vyjadřující tuto 
náladu bude dynamická, plná napětí a zvratů, kompozice obrazů také, prudké kontrasty velký po-
hyb a napětí. 
 Někdy se stane, že nápad nepřijde, není řešení. Figurka skončí v druhé z pastí. Obr. Depka.
  Také tam, kde sice nápad přišel, někdy spousta nápadů, ale problém nemá průchodné ře-
šení, se dostáváme do druhé z pastí. Bojovali, ale neuspěli, šance na vítězství zmizela v nenávrat-
nu. Válka, beznaděj, peklo. Zdá se, že někteří lidé jsou stále jakoby uvízlí v této pasti. Buď bojují a 
projevují veliké úsilí, nebo upadnou do deprese. Jakoby neznali jinou polohu a neuměli se uvolnit. 
Jiný zase odmítá jakýkoliv boj, protože vše je marné a nic nemá smysl. Cítí se jako nahý v trní a 
dělá „mrtvého brouka“. „Kdo nic nedělá, nic nezkazí“ říkají takoví lidé. 
 Hudba umí vyjádřit všechno, i to velké vítězství, když už se povedlo a konečně se dílo zavr-
šilo. Velké dynamické uvolnění, jako gejzír, jako extázi. Radost ze slunce po bouři, tak nějak to je. 
A také úžas z nového pohledu na svět, nových objevů, to uvědomění si, co všechno znamená nový 
objev, nová možnost. 
 Třetí past je touhou po věčném setrvání v oslavách, v radostech. Nic už nehledat, nic ne-
zkoušet, jen si užívat. Tak trochu je to touha téhle doby naočkovávána reklamami o bezstarostném 
životě, kde za vás vše vyřeší pojišťovna nebo nové auto nebo mobilní telefon…. Je to jako v Brue-

Obr.	8	„Deprese“	je	stavem	stísnění,	uvěznění	v	prosto-
ru,	 dostředná	 kompozice.	 Barva	 je	 temná,	 do	 fialova,	
mohla	by	být	i	černá.	Jde	o	zobrazení	druhé	z	pastí.

Obr.	7	Litofanie	“Tanec“.	Uvíznutí	v	napětí	číhá	i	na	ob-
rázku	s	tanečníky,	tam	to	ale	může	dopadnout	napros-
to	šťastně,	k	oboustranné	spokojenosti.
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Země krásných jmen
pod novým jménem stará známá - krajina ráje

Utopie, Eldorádo, konečný přístav spravedlivého
zasloužení.

V budoucnu, daleko,
až tam, co se protínají rovnoběžky

ve vzpomínkách ze sladkých, růžových snů
cíl cesty: návrat do lůna

za obzorem času
bez stínů

trvá
ó!

gelovi Zemi peciválů. Jenže život jde dál a nic nedělat znamená přestat se vyvíjet – tedy zastavit 
proces proměny. 
 Proměna je základem všech příběhů. Umění umí vyjádřit nálady všech jejích fází, čerpá ne-
jen z vnitřního prožívání, ale umí najít ekvivalenty těchto nálad v přírodě a umí je transformovat do 
kultury. Pokud se sdělení odehrává v čase jako hudba, divadlo a film, může vás postupně provést 
všemi stavy, či zobrazit jen jeden. Příběh může skončit jako happy end nebo tragédie. Je možné 
splétat více dějových linií. Na pozadí idylky naznačit blížící se drama. Výtvarné dílo je většinou za-
stavením v čase, spíše tam vynikne určitý momentální stav. Přitom do hry vstupuje mnoho další-
ho, krása tvaru, hra s prostorem, s hmotou, se smyslovými podněty a to vše se může proměňovat 
podle naladění. Stejně jako svého druhu sen, pochopitelně může být i umění těžce bezvýchodné, 
prostě horor nebo silně akční, jako jsou akční filmy. Samá honička, bitva o přežití. Může zobrazit 
svět z pohledu člověka uvízlého v některé z pastí.  Ale může být i o úžasu a pochopení souvislostí 

Obr.	9	Litofanie	“Cesta	do	země	snů“,	zobrazení	druhé	u	pastí.	Tak	trochu	spadli	z	měsíce,	když	si	myslí,	že	predátoři	
neucítí	v	ovcích	kořist!	Vytvářejí	nereálné	bezkonfliktní	vize.
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Obr.	10	Čtyři	prožitkové	možnosti	tvůrčí	inspirace	-	jak	se	mění	pohled	na	svět	z	různých	úhlů	této	imaginární	mapy.	
Pouze	čtvrtá	fáze	umožňuje	prohlédnout	citové	proměny,	kterými	jsme	prošli.

přírodních skutečností. Na dalším obrázku vidíme čtyři možnosti umělecké inspirace – čili jak se 
mění pohled na svět i sebe sama z úhlu různých míst na této pomyslné mapě.
 Je to, jako když se můžeme dívat na svět z různých úhlů pohledu, podobně jako v 
různých naladěních během tvoření. Naladění na patřičnou notu nám pomáhá citově zare-
zonovat a vžít se. Toto naladění lze spojovat i s dalšími kvalitami – některé z nich probereme za 
chvilku.
 Aby se hra dobře odvíjela a mohla být dokončena, je třeba, aby dobré šance pře-
važovaly. V složitější variantě, kde jsou otočné šipky, si můžete si pohrát a přidat překážky, nebo 
naopak dát víc šťastných šancí a pozorovat, jak to ovlivní průběh hry. Také různé lidské kultury a 
společnosti mají různě nastavené překážky. A to buď celkově, nebo jen v různých oblastech. Není 
možné, aby se v kultuře, kde je zakázáno zobrazování lidí, rozvinulo figurální malířství apod. 
 Na plánu hry jsou vládci jednotlivých oblastí – ti, jejichž úkolem je dlouhodobě pracovat 
jen v jedné z těchto oblastí. Například prognostik je pověřen vytvářením představ směřujících do 
budoucnosti, do jejich realizace přímo nezasahuje, přesto by to měl být tvůrčí člověk. Vůdce, který 
vede boj pro boj, válku pro válku, je pro společnost tragédií, ale v této pozici může být i společen-
sky velice přínosný člověk. Proto jsou okolo vládce oblasti šipky, měnící směr procházející figurky. 
Jsou tam tři pasti a cíl je uprostřed. Směrem k cíli se cesta po obvodu výrazně zkracuje. Člověk, 
který mnohokrát tvořil, tvoří snadněji a ten, kdo se už mnoho naučil, se učí snadněji.
 Nejde jen o tvoření v oblastech klasicky považovaných za tvůrčí práci. Jde o proměny a pří-
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běhy všeho druhu. Nejde jen o lidskou výsadu! Lov je také takovým příběhem. Hlad jako motivace, 
krize a hledání kde zaútočit, příležitost, boj a úsilí, zhodnocení výsledku formou konzumace.  
  Historie uskutečňování velkých objevů, objevování nových možností a schopností 
je velkou hrou s tvůrčím procesem. Dávným velkým snem lidstva bylo umět létat. Když se po-
díváte na plán hry, je tam oblast snění - tady se vytváří představa a touha. Sny, jak by se to či ono 
dalo využít. Období, kdy patřilo létání jen do snů, trvalo velmi dlouho, snad tisíce let. Sny o létání 
má každý. V pohádkách a bájích nacházíme spoustu velmi různých létacích představ, okřídleného 
koně, draka, létání pomocí ptáků, pomocí nadpřirozených bytostí a mnoho dalších možností. Báje 
o Ikarovy naznačuje technickou cestu, tu cestu, kterou se nakonec podařilo uskutečnit. Čím více 
sníme o něčem, co bychom chtěli, tím více narůstá naše touha a něco jako tlak k jejímu uskuteč-
nění. Druhá fáze je tajemnou oblastí inkubace, složitých vnitřních pochodů, kdy potřeba uskutečnit 
snovou představu vyvolává úzkost a strach, že to nepůjde, žádné vhodné řešení není na obzoru, ale 
přitom někde na pozadí myšlenkových procesů se odehrává hledání. Nápad, jak to zkusit uskuteč-
nit, vyburcuje úsilí a boj a my vstupujeme do třetí fáze tvoření. Začínáme pracovat na uskutečnění 
- realizaci. Pochopitelně ne vše má naději na úspěch. Ovšem vraťme se k našemu snu o létání. Je 
jisté, že to lidé zkoušeli již od dávných let na různých místech světa, různými prostředky s různým 
úspěchem. Vyráběli papírové a hedvábné draky, i takové, na kterých se dalo létat, naučili holuby 
nosit zprávy, mnohokrát neúspěšně zkoušeli vyrobit si křídla, již asi před 220 lety se podařilo létat 
balónem. Mezi tím procházelo obdobnými procesy mnoho jiných oborů a vytvářely se tak stále 
lepší předpoklady i pro oblast létání. Teď je snadné říct, že kdyby byl býval Mistr Leonardo věděl 
jak, anebo prostě měl jen víc času, tak mohl již před 500 lety létat i s tím materiálem a technikou, 
kterou měl k disposici. Vlivů, které vstupují do hry, je neuvěřitelně mnoho. Přicházejí z okolí jako 
dějinné události, přírodní katastrofy, epidemie nebo státní zakázky, lidé se ovlivňují navzájem i po-
časí má svůj nemalý vliv. Jsou také vnitřní vlivy - psychická traumata zmenšují nebo zvětšují šance 
uspět. Když už se stane, že je sen nebo jeho část uskutečněna, přichází úspěch a vítězství, nastává 
čtvrtá fáze. Na plánu hry je označena jako radost, ale je toho mnohem víc co tahle fáze umí a 
znamená. Když uskutečňujeme nápad a vedeme velkou bitvu, jsme většinou velice zahleděni do 
problému. Až když dojde k uvolnění tohoto „bojového“ naladění, věc je hotová, problém vyřešen, 
pak teprve se člověk od problému odpoutává a většinou se časem dostane k jakž takž objektivní-
mu zhodnocení svého díla, hodnotí i jiní, což často také pomůže. Potřebujeme odstup, abychom 
mohli dílo posoudit a z výsledku vyvodit další směřování. Většina velkých i malých objevů je spíš 
postupnými kroky, součtem mnoha menších tvůrčích počinů mnoha lidí. Když víme, máme zkuše-
nost, že se nám povedlo, vzrůstá naše sebedůvěra a schopnost snadněji řešit problémy. Snad se 
i lépe vymezuje oblast správných řešení přesto, že další a další úkoly bývají složitější a obtížnější. 
Umět dobře vidět, dobře posuzovat, dobře se ptát znamená naučit se přivolávat nápady.
 Nechci tvrdit, že by umění bylo jen o vyjadřování stavů lidské duše, to rozhodně není (je také 
hrou se smyslovými podněty, s vlastnostmi hmoty, s prostorem, časem, s chápáním světa kolem 
nás apod.). Ale právě v umění se velmi často objevuje to základní, co vyplývá z prožívání fází pro-
cesu a co v konečném efektu funguje jako veliká hnací síla. A právě to, snad jako citový podklad, 
který předává mimoslovní část sdělení, informuje, ve které z prožitkových fází tvůrčího procesu se 
zrovna nachází zobrazovaný hrdina nebo jaký je autorův postoj ke světu. 
 Psychologická teorie perinatálních matric Stanislava Grofa se tvůrčímu procesu velmi po-
dobá. Ale zabývá se osobní stránkou věci, tím jak souvisejí naše základní zkušenosti, získané 
především v průběhu těhotenství a porodu, se schopností řešit problémy. Podle ní, ovlivňuje naše 
prožívání a chování to, jak se do nás vtiskly čtyři fáze, čtyři perinatální matrice od početí po naroze-
ní. První matrice je stavem, kdy dítě, pokud je vše jak má být, prožívá dlouhé období v dostatku a 
v harmonickém splynutí s matkou. Druhá matrice popisuje stav začínajícího porodu, kdy narůstají 
tlaky, ale cesta ven není otevřena. Třetí matrice je vlastním narozením, obtížnou cestou ven, kdy 
musí zabojovat matka i dítě a čtvrtá je prvním nadechnutím, oddělením pupeční šňůry a počát-
kem vstupu do jiného, vnějšího světa. Ideální stav narušují různé poruchy, nemoci, citová ublížení, 
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problémy rodičů atd.., které formují chování jedince.  Možností je mnoho a tím se to celé stává 
velmi složitým. Je to krásná teorie, vytvořená na základě pozorování navozených snových představ. 
Vždycky se počítalo s tím, že nová díla a vynálezy se rodí. Dokládají to i slovní obraty. Tahle hra to 
také potvrzuje.  
 Nejdu po rozdílech, které vyplývají z trochu jiného úhlu pohledu, hledám podobnosti a 
funkční základy těchto podobností, které se nejlépe projeví, právě když jsme sto si je prohlédnout 
z více různých stran.

Divadlo svět - postavy ve hře

 Postavy ve hře vycházejí z rozdělení úloh v životě. Škála postav se dobře vysvětluje na 
archetypálních systémech. Základy lze vidět už v systémech starověkých bohů. Další takový sys-
tém můžeme najít na tarotových kartách. V současné psychologii mne zaujala psychoanalytická 
metoda Voice dialogue. Je to přehledný moderní systém, který docela dobře vyhovuje umělecké-
mu vidění světa. Jde po funkčních celcích, vytváří vnitřní architekturu a nerozpadá se do detailů. 
Čerpám z knihy „Inteligence duše“ německého psychoterapeuta Artho S. Wittemana: Vnitřní hlasy 
jsou svého druhu jedinci odpovídající za část našeho chování, kousek naší osobnosti. Hlasy mají 
svou polohu v prostoru kolem člověka – vpředu, na straně, dole, nahoře… Tyto hlasy lze odděleně 
vyvolat a hovořit s nimi, porovnat jejich vztahy a urovnat vzájemná napětí, poruchy chování těchto 
„podprográmků“. Hlasy lze rozdělit do 5 kontinentů - žena, muž, dítě, zvíře a bůh. Každý z těchto 
kontinentů má několik základních typů hlasů podle schématu charakteristik. Například kontinent 
žena má ženu matku, ženu milenku, ženu manažerku atd., hlavně každý z lidí má své vnitřní hlasy 
utvářené svou osobní historií. Další dělení hlasy specifikuje, podle funkcí, typu používání…. Je to 
taková vnitřní společnost – komplexita, obdoba společnosti vnější, s kterou prostřednictvím svých 
jednotlivých vyslanců - hlasů komunikuje. A já dodám, že tu můžeme potkat i krásku i zvíře. Máme 
v sobě různé hlasy, různé archetypální podprográmky. Používáme je, když komunikujeme s jinými 
lidmi. Hlas matka hovoří s jinou matkou, tam kde jde o věci mateřství. Dokonce i otec v sobě má 
hlas matka a naopak. Velmi sympatické mi je i to, že Artho Witteman vychází z teorie chaosu. 
Tím se tento popis stává moderním, velice dobře zapadá do současného vysvětlování světa. Další 
jeho velkou předností je, že se jedná o otevřený systém, v němž je místo pro individuální podoby 
vnitřních hlasů – jsou si podobné, ale jsou svoje.
 Struktura vnitřních hlasů koresponduje se strukturou úloh a postavení jednotlivých lidí v 
rodině a ve společnosti. Celé velké skupiny lidí se spojují do obdobných struktur. Podle profesí i 
podle zájmů. Například vyznavačky módy se sejdou u předváděcího mola, vyznavači fotbalu na 
stadionu, lékaři, architekti, šéfové a další utvářejí pracovní nebo zájmové skupiny. Je tu více pa-
ter sobě podobných struktur. Podle starého alchymistického pohledu platí: Jak nahoře, tak dole! 
Typické postavy v dramatu lidské tragikomedie se dostávají do typických situací lze je zachytit v 
podobenstvích.
  „Císařovy nové šaty“. Pohádka Hanse Christiana Andersena mne přitahovala, už od dětství. 
Není divu, je to jedna z nejkrásnějších pohádek vůbec.  Potom jsem si o „sametové„ revoluci uvě-
domila, že nastala situace právě jako z téhle pohádky. Najednou všichni věděli, že mohou říct, co 
si doopravdy myslí, už to nahlas řeklo malé dítě (těch dětí bylo víc a byli starší, ale jinak, jako z po-
hádky)! Podvodníci byli prohlédnuti a označeni, jejich zneškodnění a odstranění už nic nebránilo.
 Dlouho jsem přemýšlela, jak ztvárnit rytinou tenhle úžasný námět. Stále se mi vnucovala 
představa, že tam musí být růžová a já nevěděla proč. Až jsem přišla na to, že jde o narcismus – na 
to se nechal císař chytit! Chystám obrázek, přemýšlím o postavách. O barvách je už rozhodnuto. 
Císař bude na růžové. Zlatý rubín srdečních záležitostí se hodí i pro spodobení srdečního neduhu. 
Podvodníci dostanou fialovou a lid bude na modré. K výkladu podobenství tentokrát použiji karty. 
Jde o velmi zajímavý nejen archetypální systém. Vykládací karty můžete použít i jinak nežli k věš-



1.	 17

tění budoucnosti. 
 V tarotových kartách patří k dokreslení císaře ještě tzv. konstelace „Císař“, sestava ve tvaru 
koruny. Stručně: konstelace „Císař“ presentuje osobní moc a vůdcovství (jak uvnitř, tedy ve vnitř-
ních hlasech každého z nás, tak i ve společnosti). Snaží se nás přimět k tomu, abychom kvality 
vůdcovství ovládli a projevili je tak, aby pozvedaly nejen nás jako vůdce, ale i ostatní. Patří k tomu 

schopnost vyjednávání – tedy karta Příměří, prožitek citového naplnění – karta se jmenuje Nadby-
tek, schopnost projevit vnitřní celistvost a realizovat své Uskutečnění, mít Moc pozvednout ducha. 
Archetyp císaře se projevuje jako vůdcovství zbavené strachu, které má moc pevně v rukou, ale 
přesto není závislé na výsledku.
 Do konstelace patří ještě dvě další trumfové karty. Smrt, která je zároveň znovuzrozením, 
je proměnou. Vyrovnání se se smrtí znamená, že nás smrt nemůže vydírat, abychom mohli uvolnit 
svá pouta a svobodně vykročit kupředu.  A abychom mohli začít něco nového, plni odvahy a beze 
strachu, je tu karta „Blázen“. Blázen je v podstatě vnitřním dítětem, tím kdo přichází. Nikdy nepře-
stává prožívat úžas nad zázrakem života, je beze strachu. Blázen je nejednoznačná karta, vždy se 
vykládá podle postavení ostatních karet. Může být moudrý i pošetilý. 
 Na modré ploše jsou poddaní. Císař je nevidí, oni o něm vědí, nemusí tedy nic skrývat. 
Nahoře jsou dvě dámy. Jedna se 
pohoršuje, druhá je okouzlená cí-
sařovou nahotou, pěkné mužské 
tělo v celé své kráse se až tak 
často nevidí. Je dojatá u srdce 
i o něco níž. Stařec drží hubu a 
myslí si své, koneckonců vždycky 
nějací podvodníci balamutí moc 
a jejím prostřednictvím pak ovlá-
dají davy. Šašek-blázen ve své 
pošetilé podobě tleská, je nad-
šen touhle bláznivou hrou.
 Matka stojí na zemi, větší 
dítě, samo nahé, ukazuje na na-
hého císaře. Ví, co znamená být 
nahý! Matka se zlobí, ne na dítě, 
na císaře se zlobí. Výchova dětí 
dá spoustu práce, je nutné učit 
je porozumět světu. Ale pro-

Obr.	11,	12,	13,	14	(Litofanie)	Šašek,	klaun	a	v	kartách	blázen	je	často	zobrazením	vnitřního	dítěte	–	vzácné	části	
osobnosti,	kterou	je	dobré	neztratit	ani	v	dospělém	věku.	Tady	je	několik	mých	zobrazení	klaunů.	Klauni	varianty	-	
Klaun	dítě,	klaun	snílek,	klaun	hrající	si	na	kubismus,	zlomyslný	chechták.	

Obr.	15		Litofanie	„Císařovy	nové	šaty“.
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bůh jak to dělat, když zjevné skutečnosti neplatí? To z nich máme vychovávat blbce? Je to skvělé 
podobenství, zpráva o zákonitostech lidského chování, par excelence. Takhle mluví snový jazyk. 
Platí současně ve více rovinách. Platí zároveň pro vnější, i vnitřní svět a dokonce i pro jejich souhru. 
Když vezmete pohádku doslovně, jen jako konkrétní příběh, tak není moc pravděpodobný, ale jako 
podobenství?
 Císař si „zasednul“ na dětské pohledy na svět, protože není dostatečně zralý, aby věděl, že 
mají velikou cenu. Proto ho pravé (nezblblé) malé dítě nachytalo na švestkách. A mohlo to udělat 
právě jen malé dítě nebo blázen, na kterém si nelze nic vzít. Nebojí se, nemá z toho rozum a ví, že 
má pravdu.

Scéna

 K divadlu ještě patří scéna, zde je obrázek Rajské zahrady, můj fyzikálně citový experiment 
(scéna je v barvách působících na srdce). Prostor světa se podílí na našem utváření. Všechny umě-
lecké obrazy scén světa v sobě zahrnují postoj sdělujícího. Musí ho zahrnout už proto, že realita je 
natolik obsáhlá, že každý náš pohled je osobním výběrem z této reality. Postoj spočívá ve výběru a 
to positivně i negativně. Tedy v tom co si autor vybral i v tom, co mu nepřipadalo důležité. 
 Scéna souzní a utváří. Krajina sehrála velikou roli ve formování civilizací. První civilizace 
vznikají v oblastech záplavového zemědělství, z potřeby organizovat a chránit. Starověký Egypt se 
utvářel v dlouhé úzké oáze na březích Nilu. Dobře chráněná oáza osídlená etnicky jednotným oby-
vatelstvem nutně vytvořila jinou kulturu, než byly kultury Mezopotámie. Široká krajina Mezopotá-
mie osídlená semitskými a nesemitskými národy je dějištěm krutých konfliktů. Starověké Řecko 
rozdrobené svými horami na jednotlivá údolí nutně potřebovalo utvořit drobné městské státečky 
a tato geopolitická situace (existence více sobě rovných celků) v soupeření a spolupráci zrodila 
demokracii. Strach z divokých lapky osídlených lesů ve středověku formoval mentalitu tehdejších 
lidí. Náš dnešní vztah k přírodě a k nám samým je dán naší situací, jsme odrazem životního pro-
středí ve všech myslitelných směrech.

Osvětlení

 Reflektor pozornosti sleduje děj. Osvětlit, vysvětlit, objasnit, ujasnit – jazyk vypovídá o pod-
statě. V nás je tím světlem vědomí, uvědomíme si – učiníme vědomou nějakou pro nás do té 
doby skrytou souvislost a tím ji přesuneme do vědomí. Na divadelní scéně se se světlem pracuje 
záměrně. Režisér záměrně osvětluje, aby soustředil divákovu pozornost. Moje obrázky zobrazují už 
vybranou skutečnost, přesto se mi mnohokrát stalo, že jsem dodatečně objevila další souvislosti, 
takové, které nebyly v prvním plánu sdělení.

Obr.	16
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Obr.	17		Litofanie	„Rajská	zahrada“.

Poznávání uměleckými postupy

 Uchopit něco takhle složitého jako tvůrčí proces se nedá najednou. Bylo by to jako nama-
lovat obraz, kde bude všechno, takže nepochopíte, o co autorovi vlastně šlo. Je nekonečně mnoho 
situací, které lze zařadit do vzorce tvoření. Když se použije obraz, sdělí se něco trochu jiného nežli 
psaným slovem. Obrazové sdělení umožňuje použít mnohem více prostředků, je to přímější me-
toda, nemusí se překládat do slov. Vztah se vyjádří přímo třeba postojem nebo gestem. Hledala 
jsem, co je typické pro jednotlivé oblasti prožitkových zkušeností a jak to co nejjednodušeji vyjád-
řit. Kde jsou jaké vizuálně komunikační zvyklosti.
 City a prožité zkušenosti určují výběr viděného. Pohled na svět každého z nás je usměrněn 
a deformován tímto výběrem. I když pozorujeme to samé, nevidíme totéž. Plán hry mnoho napoví-
dá o tomto zakřivení. Často se jedná o pohled na svět pod úhlem té fáze tvůrčího procesu, ve které 
se člověk právě nachází nebo o pohled z pasti, ve které uvízl. Vycházím z předpokladu, že všechny 
autentické pohledy na svět jsou pravé, i když se totálně liší. Pravdivost nehledám v popisu banální 
skutečnosti, ale ve věrohodnosti prožitku, v opakování vzorce, ve vztahu k sobě a ke světu. Lidské 
příběhy se i přes svou jedinečnost podobají, lidé se trápí stejnými problémy. Když člověk trochu 
pronikne do jazyka snových metafor, uvědomí si ohromné výhody tohoto typu sdělení. V podstatě 
jde o prožitky a dojmy nějak přetransformované, symbolicky vztažené do souvislostí, do sdělení o 
programu člověk. Je v tom hodně zkušeností těla a smyslů. Důležitou informací je i sama intenzita-
naléhavost sdělení, od reálna až po fantaskno a surreálno. Kompozice, rytmus, barva, gesta, řeč 
těl a tváří, vřazení do kontextu, vypovídají o vztazích figur. Světlo a nálada prostoru jsou jako počasí 
vnitřní krajiny těla. To všechno si zobrazovaná situace diktuje. Ruce si čtou pohyb rukou, postoj 
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a držení hlavy je zkontrolováno vnitřním prožitkem podobného postoje. Dá se to sice popsat, ale 
v životě bychom byli dávno mrtví, kdybychom si všechno uvědomovali. Zdá se mi, že umělecké 
dílo zaujímá velmi zvláštní postavení. Je zároveň oním konkrétním dílem, které aby vzniklo, musí 
projít cestou tvůrčího procesu, ale zároveň ve svém sdělení čerpá z pamětí, zkušeností a prožitků 
mnohem složitějších - těch, které nás utvářejí. Vypovídá i o našich zkušenostech s prožíváním jed-
notlivých etap a vrstev tvůrčího procesu. A jejich prostřednictvím skoro automaticky zaznamená 
vztah k světu konkrétního tvůrce. Obsahuje spoustu mimo vědomých, zažitých a vypěstovaných 
zkušeností. Třeba cit pro materiál. Je téměř nemožné ho vypěstovat bez dovedností. Vztah k mate-
riálu může být snivě obdivný, nihilisticky pohrdavý, rvavý, drásající, znásilňující i objevně osvícený, 
funkčně efektivní. V každém případě zrcadlí vztah tvůrce k sobě a k světu! Cit pro rytmus souvisí 
s rytmy v nás a liší se podle toho, co právě prožíváme. Velikostní vztahy, měřítko staveb také vy-
povídají o svých tvůrcích a jejich době. Existují obecně užívané komunikační zkratky. Ve filmu, ať 
je hraný nebo dokument jdou útočící armády zleva doprava. Když jsou poraženy, vracejí se zpět 
doleva. Většina lidí si to vůbec neuvědomuje, ale zdá se, že při čtení příběhu to opravdu pomáhá. 
Souvisí to s tím, že čteme zleva doprava. Panovník na mincích z více jak 90% ukazuje pravou tvář. 
Tady jde nejspíš o hledění do budoucnosti. Vyhlídka na šťastné zítřky. 
 Skleněná umělecká díla pracují se vztahy světla a prostoru, indexem lomu světla a dalšími 
zkušenostmi zraku. Rozlišování barev je způsob, jak rozeznáváme různé délky světelného záření! 
Navíc barvy podporují citové reakce! Červená jako signál nebezpečí, napětí. Modrá je uvolňující i 
vtahující do hlubiny. 
 Barvy jsou to první, co si musím vybrat, když začínám novou věc. Dělám skleněné rytiny na 
barevném přejímaném skle. Je to stará technika, které se říká litofanie. Hledám takovou barvu, 
která podpoří zamýšlený účinek díla. Barva hraje velmi důležitou roli nejen v účinku díla, ale i 
při práci samotné. Rytí skla je precizní, téměř meditační činnost. Při práci sleduji poměrně malé 
otáčející se kolečko a pohybuji sklem. Účinek barev tuto meditativnost výrazně zesiluje, někdy až 
téměř do transu. Rytmus, který udává barva, se se spojuje s rytmy doteků kolečka. Červená mne 
zaplaví energií od samého počátku práce, tmavá kobaltová modř je silou, která vtahuje do snění, 
světlejší modrá uvolňuje, fialová se hodí na mytologické fantazie, oranžová je vřelá, ale tady mu-
sím počítat, že mám k dispozici oranžové sklo o vysoké vrstvě a výška a modelace reliéfu do toho 
všeho také přidávají své. Když pracuji na skoro černém podkladě, špatně se mi začíná, jako když 
mi to přináší únavu a odvádí energii. O růžové se ještě zmíním. 
 Často si při práci pouštím hudbu dotvářející náladu, kterou chci zachytit. Hledala jsem a 
zkoušela. Nejlepší systém barev, odpovídající mým požadavkům jsem našla v barvách čaker, pod-
le jógy, současně se k jednotlivým čakrám vztahují i tóny. Zvuky a barvy rezonují v našem těle a 
umožňují vyjádření prožitků. Funguje to skvěle při práci i při meditaci. Basa svými středními tóny 
rezonuje v břiše, housle v krku, mají nejblíže k hlasu, violoncello je srdeční záležitostí. Vysoké tóny 
flétny rezonují v hlavě. Jednoduchá záležitost, kdo o tom, kromě hudebníků ví?
 Kdysi jsem začala s ilustrací Grofových perinatálních matric. Obrázek vlevo se jmenu-
je „Splynutí“, je stavem souznění a harmonie. Modrá zklidňuje, vyvolává představu živlu vody, jako 
hlubina, souznění s matkou, souznění s přírodou - zachycuje první matrici. Kompozice je spirálově 
objímající. Obrázek č. 8 z předchozího textu - „ Deprese“ je stavem stísnění, uvěznění v prostoru, 
dostředná kompozice - druhá matrice. Barva je temná, do fialova, mohla by být i černá. Další 
obrázek se jmenuje „Šíleně žravé odpoledne“, je zobrazením nebezpečného světa třetí matrice, 
který se požírá navzájem. V kompozici hrají roli diagonály. Je tu mnoho důležitých postav, které se 
obvykle vyskytují právě zde. Hlavní žravec, vládce nadřazený všem, drží ochrannou ruku nad Jedou-
šem-moralistou, který mu nahrává. Je v ochraně moci, sám navíc nechutný. Jsou tu žravci všeho 
druhu, a k nim se sami nabízejí na prstech jako jednohubky naservírovaní masochisté. Hrdina 
přichází s vidličkou, aby z toho taky něco měl. Protože Život je založen na vzájemném požírání se, 
jinak by sám nepřežil, má pták modré oko, je třeba připomenout podstatu přežití.    
 Následují dvě zachycení čtvrté matrice. Jako „Extáze“ ve skleněné rytině a jako „Uvolnění“.
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Obr.	18	Litofanie	„Splynutí“,	obr	19	„Šíleně	žravé	odpoledne“.

 K červené barvě se obracím vždy, když chci vyjádřit působení síly, nějaký zápas, bolestnou 
bitvu uvnitř člověka, tak jako je tomu na obrázku „V trní“, nebo skutečnou „Válku“ v symbolické 
snové scéně. Na obrázku č. 23 „V trní“ se přímo nabídlo propojit vnější s vnitřním, sny to občas 
také tak dělají. Jsou tu jizvy-trny v člověku, které na něj zevnitř útočí a on neustále bojuje, reaguje 
na vše, co uvnitř něj rozeznívá tyto bolavé trny. Domnívá se, že se svět proti němu spiknul. Potřebu-
je zbraně a moc, aby tyto nepřátele porazil, svůj vnitřní problém neřeší, jen do něj více a více upa-
dá. Záleží na postoji hrdiny, kolik má odvahy. Podle toho se zachová. Může i utíkat, ale protože si 
svůj problém nese s sebou, neunikne. Je to jakási vnitřní válka, zobrazení pasti - válka. Past válka 
je i na dalším obrázku. „Válka“ je stavem aktivace boha války – instituce války. Jako divoké zvíře 
se těší ze své síly a moci. Vedle jeho tváře vidíme reakci Měsíce-intuice. Jsou zde vojska a oběti, 
je tu diktátor, mohli by být i dva, ale v principu by byli stejní. Diktátor, nebo jemu podobná postava 
(postavení nemusí být až tak vysoké, ani deklarovaná demokracie není zásadní překážkou). Mává 
holubicí míru a přitom si cpe do kapsy peníze.

Obr.	20	Litofanie	„Extáze“,	obr.	21	„Uvolnění“,	tisk	ze	skla	-	vitrografie.	
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  Typické postavy lidské tragikomedie se 
dostávají do typických situací. Lze je zachytit 
jako kreslené vtipy nebo podobenství. „Wor-
koholik“ - tady vidíte člověka bojujícího svou 
bitvu za lepší pozici, za moc, slávu a peníze, 
aby už ho nic neohrožovalo. A zatím šlape v 
ďábelském kole workoholictví. On vůbec ne-
řeší svoje problémy, už není sto vymyslet něco 
opravdu nového - neumí se uvolnit pro snění 
- nemá čas na zrání myšlenek, realizuje spíš 
než své sny jakési obecné představy o úspě-
chu, je ochoten hodně riskovat, obětovat i zá-
jmy svého okolí, hasí průšvihy, do kterých sám 
padá. Šlape, možná má pár starých nápadů, 
které rozmělňuje, ostatní krade - z toho má 
občas mindrák. Cítí, že jakmile poleví v úsilí, 
bude sežrán, bude lapen svými temnými vidi-
nami, upadne do deprese. Je to podobná situ-
ace jako s vnitřními trny, jen je to trochu lépe 
skryté. Není schopen odstupu - neumí objek-
tivně zhodnotit výsledky své práce.  Přeceňuje 
snahu, nezná objektivní nadhled. Ten, kdo tvo-
ří, by měl nejen reálně dospět k nějakému vý-
sledku, ale i projít celým procesem. Výsledek 
nemusí být hmotný, ale musí nastat proměna 

a tato proměna by měla být i proměnou tvůrce, 
lidským zráním. Snílek může prosnít celý život, 
ale pokud bude jenom snít, ani on se tvoření ne-
zúčastní. Ten, kdo bude jenom nihilisticky sedět v 
koutku a fňukat nad marností světa, je také ven-
ku ze hry. Ten, kdo si bude chtít jenom užívat ra-
dovánek a nic neřešit? Ten také netvoří. Kupodivu 
není největším štěstím žít v zemi peciválů! Worko-
holici udělají spoustu práce, často velice obdivu-
hodné. Spousta výtvarníků to tak má. Část tvoři-
vých dispozic je daná kombinačními schopnostmi 
a může přinést i veliký úspěch. Celý život se dá 
obměňovat několik základních nápadů. Dovést k 
dokonalosti technickou virtuozitu. V dnešní době 
se to dokonce očekává. Ale copak má člověk čas 
přitom projít proměnou? Součástí tvůrčího proce-
su kromě aktivních fází jsou i důležité pasivní čás-
ti – snění a zrání nápadu. Podstatou workoholika 
je, že „je líný být líný“! Chce mít tvůrčí proces ve 

Obr.	 23	 „V	 trní“.	 Jsou	 tu	 jizvy-trny	 v	 člověku,	 které	 na	 něj	
zevnitř	útočí	a	on	neustále	bojuje,	reaguje	na	vše,	co	uvnitř	
něj	rozeznívá	tyto	bolavé	trny.	Ve	třídě	stačí	otevřít	téma	a	
potrefený	se	sám	ozve!		Jak	se	ozve,	záleží	na	postoji	potre-
feného.	Zachová	podle	toho,	kolik	má	odvahy.	Může	zaútočit	
přímo,	či	ze	zálohy,	může	i	utéct,	tvářit	se,	že	tam	není,	ale	
protože	si	svůj	problém	nese	s	sebou,	všude	ho	to	dohoní.	
Trápí	se,	nemůže	se	soustředit.	

Obr.	22	Litofanie	“Válka“	-	je stavem	aktivace	boha	
války	–	instituce	války.	Jako	divoké	zvíře	se	těší	ze	své	
síly	a	moci.	Vedle	jeho	tváře	vidíme	reakci	Měsíce-intu-
ice.	Jsou	zde	vojska	a	oběti,	je	tu	diktátor,	mohli	by	být	
i	dva,	ale	v	principu	by	byli	stejní.	Diktátor,	nebo	jemu	
podobná	postava	(postavení	nemusí	být	až	tak	vysoké,	
ani	deklarovaná	demokracie	není	zásadní	překážkou).	
Mává	holubicí	míru	a	přitom	si	cpe	do	kapsy	peníze.
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svých rukou, ovládat ho, ne se mu poddat. Je to jako být v neustálém varu, žhavé magma pod 
povrchem, které tam možná jednou zastydne. Snad proto je z duchovních cest ta, kdy se člověk 
poddá vedení duchovních sil rychlejší, než ta usilovná. Možná, že se v tomhle mýlím a honím se za 
krásnou vidinou z oblasti Utopických snů. Ale postupně jsem se naučila znát, kdy věc uzrála. Když 
se poddám procesu, je výsledek mnohem lepší. Když se dokážu podívat na svou věc nezaujatě, po 
pomyslném oddělení pupeční šňůry, mohu se poučit a lépe nasměrovat pro příště.
 A k tomu inspirační vize na obdobné téma „Velká ekonomická válka“.  Představte si kresle-
ný film. První scéna - workoholik šlapající si své kolo v peklíčku, kolo se utrhne a žene se krajinou, 
mnoho takových kol a koulí, pořádá závod o přežití, o zdroje, ženou se krajinou, za nimi vyčer-

paná krajina. Kdo nejde s námi, jde proti 
nám! Nedáme mu šanci! Kol je mnoho, 
někde s více jedinci - ti vyhazují odpadlé 
a unavené. Doplňují stavy o nové, čerstvé 
síly. Kola se vzájemně svazují, spolupra-
cují, ale také se zbavují svých pomalých 
spojenců jako přítěže. Jednotlivé skupiny 
otevřeně soupeří. Kdo zůstane pozadu, 
na toho nezbydou zdroje, ani suroviny, ani 
energie, zahyne. Tempo se stále zrych-
luje, přehnali se celou planetou, za nimi 
spoušť, blíží se k výchozímu bodu…. Snad 
se někde schoval nějaký divoch, který to 
přežije.
  Past plná napětí číhá i na obrázku 
č. 7 „Tanec“, tam to ale může dopadnout 
naprosto šťastně, k oboustranné spokoje-
nosti. 
  Toto mé vyprávění je o snové řeči 
– řeči umění a jejích přednostech. O před-
nostech rozumu a jeho používání se ví a 
mluví velmi mnoho, přesto svět podle 
toho nevypadá! Rozumové uchopení svě-
ta je nepochybně velice důležité a umož-
nilo lidstvu neuvěřitelný pokrok. Prožívám 
velikou radost z rozvíjejícího se poznávání 

světa, ale děsí mne, jak se u všeho hned vynořují možnosti zneužití. A především potřeba zne-
užívat! Pokrok rozumu je až příliš často sebedestruktivní! Je třeba ptát se proč! Co když je to u 
celku stejné jako v detailu? Co když je to špatnou duševní hygienou? Netrpí společnost potížemi 
sebevrahů? Traumaty z let krutovlád. Pocity viny, ohrožení a nedostatek mateřské lásky umožňují 
snadnější ovládání lidí. Jak dlouho bude tolik obvyklé vytěsňovat z vědomí zlé prožitky a nechat se 
jimi ovládat, tak jako je to tomu na obrázku „V trní“? Ohrožení vyvolává potřebu ovládat, mít moc. 
Mocí ukonejší deprimovaný jedinec svůj pocit ohrožení. Válka je příležitost dát tomuto boji vyšší 
poslání. Moc je zbraní v ruce mocného, vše je v pořádku, pokud jí má schopný duševně zdravý 
jedinec (který svá vnitřní napětí ovládl), ale nikdy není dost velká, aby dala pocit bezpečí někomu, 
koho ohrožují vnitřní nestrávené děsy! Je osamocený, bojující proti všem. 
 Samozřejmě nepředpokládám fyzickou existenci čertů, je to metafora, intenzivního pro-
žívání, uvíznutí v ďábelských okolnostech třetí perinatální matrice, nebo pasti válka. Síly ohně a 
síla červené. Rezonování této barvy je v oblasti základní čakry – přežití a adrenalin! Červená jako 
signál nebezpečí. Spolu s oranžovou i jako sexuální signalizace.
 Ve světle modré se dá namalovat uvolnění. Tady jsou koně ženoucí se ve větru. Je krás-

Obr.	24	„Workoholik“	tady	vidíte	člověka	bojujícího	svou	bitvu	za	
lepší	pozici,	 za	moc,	 slávu	a	peníze,	hlavně	aby	ho	už	nic	neo-
hrožovalo!	Cítí,	že	jakmile	poleví	v	úsilí,	bude	sežrán,	bude	lapen	
svými	 temnými	 vidinami,	 upadne	 do	 deprese.	 Nezná	 uvolnění,	
netvoří,	kombinuje	a	přizpůsobuje	si,	co	vytvořili	jiní.	



1.	 24

Obr.	25	Litofanie	„Sen	o	Rudolfovi	II.“	61	x	41	x	12,5	cm.	Sám	velký	melancholik	je	tu	jako	kopec,	který	chrání	a	dává	
práci	umělcům,	vědcům	i	šarlatánům.	Je	tu	Golem,	Asrael	-	umělá	žema	stvořená	z	paprsku	měsíce,	alchymistická	
dílna,	muzikanti,	sbíral	obrazy	a	sochy.	Noční	scéna,	připomíná	první	z	opravdových	věd,	astronomii.	Tycho	de	Bahe	(s	
astrolábem)	zaznamenal	velmi	přesná	pozorování	planet	a	Měsíce,	to	umožnilo	Johannu	Keplerovi	přesně	propočítat	
dráhy	planet	a	zjistil,	že	se	pohybují	po	eliptických,	nikoliv	kruhových	drahách	-	největší	vědecký	objev	v	Praze	té	doby.	
Záznam	Keplerovy	ilustrace	objevu	je	vlevo	nahoře.	Slavnou	dobu	astrologie	representuje	část	kresby	z	globu	hvězdné	
oblohy	(Rudolf	se	narodil	v	Raku),	který	patřil	Tych	de	Brahemu.	Vpravo	nahoře	je	astrologický	symbol	intuice,	dostal	
se	sem	intuicí.	Hledala	jsem	vhodný	obraz	Měsíce	pro	svou	kompozici	a	tenhle	se	mi	líbil,	jen	se	mi	zdálo,	že	mám	
přidat	hvězdičku.	Přišla	sestřenice	(vyzná	se	v	astronomii)	a	říká,	máš	tam	chybu,	má	tam	být	o	hvězdičku	méně!	Ty	
malé	jsou	planety	a	tenkrát	jich	znali	sedm,	velká	je	Slunce.	A	celé	to	symbolizuje	intuici!	Intuice	se	dostala	na	své	
místo	intuicí	a	ještě	se	opravila,	protože	teď	známe	osm	planet!	Temné	znamení	Marsu	ohlašuje	přicházející	válku.
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né pozorovat živé koně, jak se s chutí proběhnou, je těžké 
dostat to do obrazu. V jógových meditacích rezonuje světle 
modrá a modrozelená s pátou čakrou (v oblasti hrdla), tma-
vomodrá a fialová se šestou.
 Spolu se zatmavováním barvy se nám uvolnění zahuš-
ťuje do snově melancholického ladění, to jsem využila ve 
„Snu o Rudolfovi II.“ Bylo 400 let od Rudolfova nástupu na 
trůn, na Pražském hradě se chystala veliká rudolfinská vý-
stava, v rozhlase běžel historický seriál o rudolfinské době. 
Rudolf II. byl tím, kdo sem pozval rytce drahých kamenů, 
v jeho době se také podařilo v Čechách vyrobit čiré „křiš-
ťálové“ sklo. Tady se započala tradice rytí skla v Českých 
zemích. Díky panovníkovi, který podporoval umění a vědy! 
Přes ohromnou vzdálenost v čase to byl Rudolf II., kdo mne 
přímo ovlivnil. Založil tradici, ve které mám tu čest pokračo-
vat. Doba pozdní renesance, manýrismu je mi blízká i jinak, 
Vždy se mi líbily fantaskní Archimboldovy obrazy, ten tu pů-
sobil také. Snažila jsem se udělat rytinu se vzpomínkou na 
Rudolfa II. a jeho dobu, a to tak, jak by se to samotnému 
panovníkovi mohlo líbit. Má na mě zásluhy! Díky!
 Tmavý kobalt je i na dalších dvou rytinách „Noc“ - osa-
mocení na okraji známého světa a „Magie hudby“. Tento 
obrázek je inspirován klipem od Bon Jovi, kde je koncert v 
tunelu. Tunel je sám o sobě symbolem, všichni víme, co zna-
mená vidět světlo na konci tunelu. Navíc připomíná jeskyni. 
Chtěla jsem připomenout, že magie současné hudby umí 
využít stejné postupy, které se využívaly již od pravěku. Dnes 
to samozřejmě máme vyšperkované vším možným, ob-

čas na škodu věci, protože v tom 
šumu informací je obtížné se vy-
znat, ale kdo zná a umí psychické 
prazáklady využít, tak magii vyvo-
lá. Jsem přesvědčená, že Bon Jovi 
použili pravěký recept vědomě.  Je 
výhodné to umět, ale ne vždy se 
zadaří.  
 Fialová barva je úžasná, 
mystická, snově fantaskní. K 
tomu jednu báseň. Je to ta pravá 
barva pro vstup do vnitřního světa 
pradávných zkušeností. Špatně se 
fotografuje.

Obr.	26	Litofanie	“Vítr“.	

Obr.	 27	 Litofanie	 “Noc“.	 Osamocení	 na	
okraji	známého	světa.

Obr.	 28	 Litofanie	 „Magie	 hudby“.	 Tento	
obrázek	je	inspirován	klipem	od	Bon	Jovi,	
kde	je	koncert	v	tunelu.	Přesvícení	divá-
ků	a	jejich	rozmazání	se	hodí	-	dostávají	
se	 do	 rozšířeného	 stavu	 vědomí,	 neboli	
do	transu.
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SPLYNUTÍ

Bosá tráva a hlava v oblacích.
Nádech a výdech

stále rychleji
roj a rej
dýchat
a cítit,

být.

Duní struny napjaté mezi nebem a zemí
v divokém rozpoutání

skrytých pamětí.

Hra s růžovou – zlatý rubín

 Růžová barva (spolu se zelenou) navozuje srdeční, citové souvislosti (v jógových meditacích 
přísluší srdeční čakře). A protože mne zajímá výběr barev, který podpoří zamýšlený účinek díla, a 
tak si na svém díle v praxi ověřuji, co z různých teorií funguje. Mám na výběr z mnoha barevných 
skel, ale nemohu kombinovat mnoho barev do jednoho obrázku, je spíše vhodnější spokojit se s 
jednou, se dvěma, maximálně s třemi. V nabídce je jedna krásná růžová, která mi padla do oka a 
moc se mi líbí. Zpočátku jsem na ní jen koukala a nevěděla, k čemu bych něco tak sladkého moh-
la použít. Vypadá velmi přirozeně, není to žádná syntetika. Je vzácná a drahá. K obarvení skloviny 

Obr.	29	Litofanie	„Struny	mezi	nebem	a	zemí“
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se používá zlato, obarví se na rubínově červenou. Pokud se tenká vrstva této barvy podloží opálem, 
vznikne nádherná růžová. Zlatá srdeční záležitost! Tuto barvu jsem poprvé použila v „Cestě do 
země snů“. Přitahuje témata lásky, na obrázku „Čekání na lásku“, je srdeční téma zatuhlé, situace 
figur je neutěšená. Nemají ruce, nejsou vybaveni dotýkat se. Je to i metafora. Doteky k lásce patří, 
bez rukou je obtížné navazovat srdečné vztahy. Pohladit lze i slovem, někteří lidé mají naladěný 
hlas, že přímo hladí. Byl to spisovatel František Nepil, je to Jan Nedvěd, byl to i Karel Kryl. Jejich 
citlivé nebo proměnu očekávající místo bych hledala právě v srdeční oblasti. Otázka je, zda je to 
projev zdravého srdce nebo tíže u srdce! Když je slyším, cítím takové tetelení v srdeční oblasti. 
Snad i zlatý rubín umí něco podobného. Na druhém obrázku je „Růžové ráno“. Někdy se to tak 
krásně povede, že se člověk vyspí do růžova.  

 Přitahují mne také snová témata jiných lidí. Dalo by se to malovat mnoha barvami. Ale 
když si mám vybrat sklo pro rytinu, jsem omezena materiály. Také jsem si na tom vybudovala svůj 
styl. Ale není to samoúčelné, barevná skla fungují jako filtry a účinek barvy je mnohem silnější, 
nežli když jde o barvy odražené! Koneckonců jsou to katedrální skla. Silné srdeční téma může nést 
i jiná barva, ale o tom později.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
„Rozum a sen“

 Zabývám se zkoumáním světa uměleckou cestou, uchopováním jazyka, kterým k nám pro-
mlouvají sny. Moje tvorba je postavena na prožitkové zkušenosti. Teprve, když si to samo řekne, 
uzraje, tak vím, že to tak má být. Sleduji své sny a představy, snažím se porozumět. Někdy je 
mnoho možností, jindy vidím jen jednu jako nejvěrnější. Na dalším obrázku je téma rozum a sen 
zobrazeno. Sysifos Rozum dál valí nové a nové teorie, nová paradigmata, ale jazyk snu se vyvíjí 
mnohovrstevnatě, spojitě, trvá na svých základech, nabaluje další a další vrstvy v mnohočetné 
provázanosti hlubokých souvislostí. Jak do něj vstupovat? Co z toho umožňuje umění? A nakolik 
to promění samotného tvůrce.
 Mám ráda kompozici, které se říká objímající, často se vyskytuje na obrazech Pietra Bru-
egela. Jde o oblouky, které jako plátky růže obklopují střed námětu. Kompozice této knihy také 
klene oblouky kolem podstaty, a ty zachycují problém z různých stran. Také se mi zdá, že celé 
civilizace, či delší období historie nabízejí oblouky svého záběru na střed podstaty, ke které se 
upínáme, ke které se postupně z různých stran přibližujeme. 
 Otevírání dvířek do snového světa se při umělecké výchově (pokud se to vůbec umí), děje 
postupně s osvojováním si sféry dovedností. Ne všichni jsou ale připraveni. Málokdo používá sou-
časně rozum i to ostatní tělesné. Většina talentů se projevuje „chrlením z vnitřního přepětí“. Právě 

Obr.	30	Litofanie	„Růžové	ráno“,	obr.	27	„Čekání	na	lásku“
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toto vnitřní přepětí a obsahy sdělení snového svě-
ta, které na první pohled vypadají jako nesrozumi-
telné bláboly, jako pomatení smyslů! Toho se Ro-
zum světa obává! Jenže ve skutečnosti není žádná 
bezpečná hranice, není žádné oddělení vědomého 
a mimo vědomého obsahu naší mysli, jsou to dvě 
tváře jednoho celku. Obsah a forma, dvě hlavy jed-
noho těla, jako na staré alchymistické ilustraci. 
Zažila jsem fantastický sen o hadech, viz obrázek 
dole. Jsem tam ve dvou rolích. Moje živočišné já 
se raduje a moje racionální učesaná lidská část 
trpí. Je třeba přijmout základní živočišnou podsta-
tu naší existence. Je to obtížné. Mýtus „Kráska a 
zvíře“ se tak dá také vykládat. Myslím, že budou i 
jiné možnosti zobrazení vztahu rozumu a snu. 
 Co je předpokladem otevření dvířek do snového 
světa? Umožňují správně otevřená dvířka vůbec 
něco? V čem vůbec spočívá talent? Byl to zážitek 
z nemoci v dětství, který způsobil mou představi-
vost? Vedlo to později k rozvinutí umělecké obra-
zotvornosti? Vždycky, když se mi podaří najít něja-
kou odpověď, vyrojí se spolu s ní spousta otázek. 
Vždy, když se mi podaří překonat nějakou překáž-
ku, nějaký svůj „bludný kruh“ nesmírně získám. 
Ale vzápětí je tu něco dalšího, co chce být vyřeše-
no. Otázek přibývá.
 Jsou to velmi zvláštní a přitom velmi přirozené 

zisky. Je v tom prožívání celistvosti a také smysl pro přesah. Jsou toto mystické zkušenosti? Na zá-
věr přidám ještě jednu úžasnou. Je z holotropního dýchání. 
Setkání s „Bojovníkem“. Takhle promlouvá sen o tajemství 
života – je to téměř šílené, ale vlastně je to erotická báseň 
o vztahu krové tektoniky a evoluce (z geologie - zemské kry 
plovoucí na magmatu, pohyb ker doprovází vulkanická čin-
nost, počátek života v hlubinách oceánu díky podmořským 
sopkám)! Vždycky to má tolik vrstev, že se člověk nestačí 
divit, jak se to uspořádalo, jak si to samo řekne! Zrádné je, 
že subjektivní výklad závisí na postoji člověka k sobě a k 
světu! To určí jeho výběr z viděného a vnímaného! Bojovník 
jako hora, která se tyčí nad vším, roste a trvá, nemá protiv-
níka. Tato zkušenost Života je v nás zapsaná!  Ne v obsahu 
naší mysli, ale v naší tělesné formě! Kdyby to s lidstvem ne-
dopadlo, tak je určitý předpoklad, že to Život bude zkoušet 
znova. Tuto větu je třeba brát jako útěchu, ne vyhrůžku!

Obr.	31	Litofanie	„Rozum	a	Sen“.

Obr.	32	Litofanie	„Mé	živočišné	já“	 -	 to	 in-
stinktivní	 se	 nedá	 rozumem	 úplně	 ovlád-
nout,	občas	překvapí.

na	protější	straně	obr.	30	Litofanie	„Bojovník“	Skleněná	rytina	a	báseň	
se	doplňují,	jedno	vysvětluje	druhé.		Spojení	ohně	a	vody,	hmoty	vody	a	
procesu	chrlení,	i	fontána	je	symbolem	života!		Kdo	by	to	byl	řek,	že	se	
dá	napsat	erotická	báseň	o	vztahu	krové	tektoniky	a	evoluce!
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Obr.	33	Litofanie	„Bojovník“	
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II. část

Hledání zákonitostí tvořivých proměn světa, jak se objevují 
v umění, v duchovních systémech a v psychologii
	
	 Všichni zkoumáme ten stejný svět, není tedy divu, že zákonitosti života byly a jsou 
předmětem zkoumání všech kultur. Nabízejí se pohledy z mnoha různých stran.
 Můj pohled je 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 po-
rozuměla, 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 vyvolávají, se periodicky opakují. Náš vnitřní 
svět odráží možnosti vnějšího světa a možná přidává ještě něco navíc. 
 Samotný tvůrčí proces, jako proces proměny se objevuje v různých duchovních systémech, 
v umění i v praktickém životě. 
 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 celku. Porovnejme tedy některá hledání tvořivých proměn v 
umění, v duchovních systémech a v psychologii.
 Svou hru založenou na principu tvůrčího procesu jsem už podrobně popsala v I. části knihy. 
Nikdy by mne nenapadlo, že se budu zabývat Kamenem mudrců! Ale stalo se něco velmi zvlášt-
ního. 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 ho 
ztvárnit. Protože mi zadání připadalo jako návod na abstraktní kompozici, zkusila jsem uspořádá-
ní podle výtvarných pravidel dnešní doby. Otočila jsem trojúhelník špičkou dolu. Takto to vypadá 
mnohem lépe, kompozice „nepadá“. Udělala jsem to z čistě výtvarných důvodů, ale, jak nakonec 
zjistíte, není to až tak důležité - nejlepší poloha je totiž vodorovná. Napadlo mne, 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 kostra hracího plánu, ve které najdete základní charakteristické prožitkové kvality. Čtvernost 
-  čtyři živly a trojnost - tři pasti. Z pastí, logicky podle skutečnosti, vede cesta zpět do hry – tedy 
do tvořivé jednoty. Začala jsem se o to víc zajímat. 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, me-
lancholik, cholerik, sangvinik – zde se obvykle pořadí podle fází tvůrčího procesu dodržuje. Četla 
jsem další knihy, hledala a přemýšlela. 
 Obrázek „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	udělej	čtverec,	z	toho	zas	trojúhelník.	Z	trojúhel-
níku	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	idejí	objevují	a	že	po	mnoho	staletí	hrála	významnou	úlohu...
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 Od středověku se Alchymie stále více obrací ke 
zkoumání hmoty a vede až k současné chemii. Při 
středověkých popisech procesu alchymistického 
díla symbolizují živly dokonce jednotlivé způsoby 
zpracování materie. Ve starých hermetických tex-
tech se hodně hovoří o Tvůrčím principu. 
 Z praxe vím, že proces tvoření je spíše progra-
mem a probíhá prakticky všude. Na jedné straně se 
týká proměny tvůrce, na druhé straně je tu dílo, kte-
ré v procesu vzniká. Dozvěděla jsem se, že vzorec 
má mít kromě chemického, ještě filozofické řešení, 
které se ale nedochovalo. 
 Pokud se obrátíte k Jungovu chápání alchymis-
tické cesty individuace, zjistíte, že pojednává o těch 
stejných zkušenostech, které známe ze zážitků roz-
šířeného vědomí, ze snů a z umění inspirovaného 
touto cestou. Podivuhodné je především to, že i 
v Alchymii se srovnává proces díla s početím, 
těhotenstvím a porodem. To výborně korespondu-
je s „Grofovou teorií čtyř perinatálních matric“. 
Pomocí změněných stavů vědomí zkoumá základní 
zkušenosti nastavené v člověku během těhotenství 
a porodu. Zkráceně dle knihy Stanislava Grofa „Ho-
lotropní vědomí“: Perinatální prožitky zahrnují pri-
mitivní 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 perina-
tální 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 hlubo-
ké 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 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 během těhotenství, do 
začátku 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. 
 Mám zkušenost s prožíváním perinatálních matric, s prožíváním hudby, která nalaďuje na 
konkrétní fázi, na znovuprožívání porodu. Vyzkoušela jsem si různé způsoby jak výtvarně zachytit 
odlišné prožitkové kvality. Srovnávám, co se čemu prožitkově podobá a jaké jsou shody v umělec-
kém zachycení těchto rozdílů. Generování uvolnění nebo napětí, statičnost či dynamika se objevují 

Obr.	34	-	„Kámen	filosofů“
Jung	píše	k	tomuto	obrázku:	Je	to	jedna	z	těch	cest	k	
centru	ne-já,	kterými	se	ubíralo	i	středověké	zkoumá-
ní:	totiž	při	výrobě	Kamene.	Rosarium	Philosophorum	
říká: „Učiň z muže a ženy kulatý kruh, z něho pak 
udělej čtverec, z toho zas trojúhelník. Z trojú-
helníku 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	tako-
vá	spojení	idejí	objevují	a	že	po	mnoho	staletí	hrála	
významnou	úlohu…
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v hudbě i ve výtvarném umění, dokážeme-li s nimi rezonovat, naladí nás to na spoluprožívání. Hlu-
boká umělecká inspirace je také změněným stavem vědomí, a přitom to není úplně stejné, jako 
při holotropním dýchání. K proměně vědomí vede i hluboká meditace. Je to, jako když různými 
dveřmi vstupujeme do stejného prostoru.
 Když prožíváte tvůrčí proces, mění se vaše naladěni podle fáze, ve které se právě nacházíte. 
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 
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. 
 Je Kámen filozofů vzorcem Tvůrčího principu? V duchu dávných hledačů začnu zdů-
razněním: čteme v té stejné knize přírody! Mé další vyprávění čerpá z knihy Frances A. Yates 
„Rozekruciánské osvícení“. 
 Narazila jsem tu na stejný obrázek v Jungově knize. Jak píše Frances A. Yates, pochází z 
knihy Michala Maiera „Atalanta Fugiens“. Kniha vyšla 1618, je zde i jiný obrázek -	obrázek	filozofa	
opatrně	kráčejícího	po	stopách,	které	za	sebou	zanechala	Příroda.	Dále	cituji:	„Téma	nám	poně-
kud	připomíná	předmluvu,	kterou	Giordano	Bruno	během	svého	pobytu	v	Praze	roku	1588	věno-
val	Rudolfovi	II.,	a	ve	které	zopakoval,	své	oblíbené	téma,	že	musíme	studovat	pozůstatky	šlépějí	
Přírody,	vyhýbat	se	náboženským	sektářstvím	a	naslouchat	Přírodě,	která	na	každém	kroku	use-
davě	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	představit	formou	alchymistického	symbolismu.
	 Jiný	emblém	v	Atalanta	fugiens	zobrazuje	filozofa,	který	ukazuje	na	geometrický	obrazec-	
viz	obrázek	s	vyobrazením	vzorce	Kamene	filosofů.	Komentář	k	vyobrazení	 je	nadepsán	Monas	
neboli	jedno.	Redaktor	současného	vydání	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 jak Třicetiletou válkou tak i tím co následovalo. Maier sám o sobě 
tvrdil, že se ve svém díle zabývá matematikou! Další, co si potřebujeme uvědomit je, že tato podo-
ba vidění světa souvisela s vírou. 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 o symbolická vyjádření kvalit? Kvalit - jako jsou čtyři živly nebo polarita muž-
ského a ženského, kde ženské zároveň symbolizuje intuici a mužské rozum. Jejich uspořádání 
do geometrické vztahové struktury vůbec není náhodné, je to mapa, která nabízí krajinu různých 
prožitkových kvalit, mapa, která zachycuje jejich souhru. 
 Je možné, že před dávnou dobou někdo uvažoval jako já? Dnešní vědomosti jsou jiné, ale 
prožitková zkušenost změněných stavů vědomí se nemohla moc změnit. Byla využívaná od pra-
věku. Dnes jsme oproti ranému novověku v obrovské výhodě. Už se za to neupaluje! Začínáme si 
uvědomovat vztahy v ekosystémech, vzorce chování živočichů včetně lidí atd.
 S dnešními znalostmi si dovolím tento výklad starého vzorce: čtyři živly, nabízejí kombinaci 
statického, dynamického, aktivního a pasivního. Mužsko-ženská polarita je na obrázku přímo vi-
dět, mimo jiné symbolizuje rozum a intuici. Za nejpodstatnější důkaz, že to bylo zamýšleno právě 
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takto, považuji onu tajemnou trojnost - to, co označuji ve hře jako pasti a co se za určitých okol-
ností, může stát vstupem do spontánních stavů změněného vědomí. Mám s tím osobní zkušenost! 
Rohy trojúhelníka pak znamenají extrémy v prožívání a tím i v chemii organismu. Jejich úko-
lem je zvrátit pro člověka nepříznivou situaci. Umožnit mu přežít, dostat se z pasti. Odreagovat ně-
jaký těžký problém, často obrovským náporem energie. Uvolnit psychický blok. Rohy trojúhelníka 
míří do vnějšího kruhu, tedy do celistvosti. Než se tam dostanete, zůstáváte v pasti. Oblast pastí je 
poznamenána zvýšenou energií deroucí se z mimovědomých oblastí, která se potřebuje na něčem 
vybíjet, mimo jiné uměleckou tvorbou, ta pak vyniká obrovskou naléhavostí.
 Kdo je až po krk v pasti, to neví. Cítí se všelijak, není mu známo, že by se s tím dalo něco 
dělat, často ani nepředpokládá, že je chyba v něm. Vidí svět příslušným způsobem deformovaně. 
Snaží se rozumově si zdůvodnit, proč svět vypadá, tak, jak to vidí on, hledá spojence, snaží se 
prosadit tento svůj pohled na svět. Bludné kruhy spolu rezonují. Obzvláště lidé, kteří sami v sobě 
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. Neudělat maturitu není jako neulovit a umřít hlady! Deformovanost zákonitě narůstá 
a žádá si řešení. Jenže je tu zoufalý strach z ponoru do vnitřního světa – z nashromážděných za-
zděných traumat. Hlavní problém naší civilizace může ležet právě tady. Existují ovšem i cesty ven, 
už v dávné minulosti se objevily návody jak se zablokování zbavit. Je to obtížná cesta. Většina lidí 
si raději teoreticky zdůvodní, proč to není vhodné, nebo proč právě jim by to uškodilo, často dojdou 
dokonce k závěru, že by se to mělo zakázat.
 V procesu tvůrčího rozvoje člověka hrají uvíznutí v nezdarech, tedy bludné kruhy 
pozitivní roli. Neumožňují bezbřehý úlet, nutí zachovávat funkční vztahy, nutí zdolávat 
překážky. Mohly by o tom vyprávět mnohé příběhy z přírody - nezvládl techniku lovu, neulovil, 
umřel hlady. (Nebo o dětské tvořivosti a paní učitelce s červenou tužtičkou.) Uvíznutí v nezdarech 
nás nutí lépe zapracovat, omezují tvořivost realitou.
 Tvůrčí proces funguje jako spolehlivý prostředek rozvoje – rozvoje nejen lidského! Mužsko-
ženská polarita je dost často jeho roznětkou. Pasti neboli bludné kruhy fungují jako posilující se 
zpětné vazby – a to už jsme v tématu, které je blízké současné matematice, matematice popisující 
uspořádané chování extrémně složitých systémů vytvářejících svébytné celky, matematiky schop-
né pracovat s kvalitami. 
 K tomu je ovšem třeba vědět, že na konci renesance ještě nebyla zavedena osvícenecká 
matematika, že nebylo nastoleno paradigma hledící na svět jako na hodinový mechanismus! V té 
době ještě bylo možné „počítat“ s kvalitami! Dokonce celý středověk počítal víc s kvalitami nežli 
kvantitami, pravda, do skutečné matematiky to mělo daleko. Osvícenství se obrátilo k počítání 
s kvantitami a věda 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. 
 Moje 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, 
základnější vyjádření. Vhodné k zachycení „Tvůrčího principu vesmíru„!?
 Perinatální matrice Stanislava Grofa popisují živý program v nás z pohledu lékaře duše. 
Poruchy zabrání hladkému průběhu procesu a později způsobí 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 reagujeme. Poru-
chy způsobené podobnými skutečnostmi, například podobným ohrožením plodu během těhoten-
ství, se sobě podobají (v každé fázi prenatálního života může vzniknout více různých poruch). Na 
obr. 35 jsou zobrazeny jako pihy na kráse jednotlivých ploch.
 Další hledání proměn lze nalézt v józe. Zachycuje systém čaker – energetických 
center vázaných na žlázy s vnitřní sekrecí. V principu jde o něco stejně základního. Čakry 
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Obr.	 35	 Schéma	 zachycující	 perinatální	matrice	 s	 fleky,	 pi-
hami	 na	 kráse	 možných	 poruch.	 S	 Kruhovým	 zobrazením,	
rozděleným	na	čtyři	stejně	velké	úseky	by	Grof	patrně	nesou-
hlasil.	 Ve	 skutečnosti	 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.	Ale	
z	hlediska	tvůrčího	procesu	to	jsou	stejně	významné	části!

Obr.	36	Volně	nakreslené	 totéž	 schéma.	na	 jedince	 je	 tam	
možná	až	moc	poruch,	 je	 to	uděláno	 jako	výčet	základních	
možností.
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souvisejí s tělem a vztahují se ke konkrétnímu místu na těle (také k fyzice a chemii těla). 
Zasvěcenci prominou, zkusím to co nejjednodušeji prakticky popsat. Žlázy s vnitřní sekrecí mají 
za úkol ovládat různá pole reakcí, kromě vlastních žláz jsou vně reprezentovány sedmi hlavními 
čakrami. Jsou soustředěny nad sebou na břišní straně těla. Základní je umístěna na „hrázi“(mezi 
análním otvorem a pohlavním ústrojím - vnímá ohrožení na základní úrovni, sexuální je asi 10 cm 
pod pupkem - sexuální reakce cítíme v podbřišku. Další je na solar plexu - chytrost, kterou potřebu-
jeme do bitvy o zdroje, někdy hýbe žlučí a svírá žaludek, nad ní je srdeční - láska i její nedostatek 
se projeví pocity v srdeční oblasti. Následuje krční, správně se vyjádřit (neschopnost v té oblasti 
vám sevře hrdlo) krční má také za úkol propojit to více tělesné s tím v hlavě. Uprostřed čela je ta, 
co občas pomůže, aby se v hlavě rozsvítilo, a nahoře na temeni je korunní, snad je zodpovědná 
za splynutí s vesmírem. Aktivace každé z nich je součástí specifické reakce v tom kterém oboru. 
Často pracují současně. Motor tvůrčího procesu (a teď nemám na mysli vyzařování a působení 
čaker, jejich „anatomii) takto lze přiřadit i částem naší tělesnosti. Jeho součástí je záznam 
historií a souvisí i s lepším nebo horším fungováním každé z čaker.  Každá z čaker se dá zvlášť 
aktivovat a pročišťovat. Často se vynoří i zapomenuté nebo vytěsněné obsahy z historií.  
 Křesťanská Evropa oddělila tělo od duše, a tyto tělesné procesy, které využívá jóga, byly 
dlouho ignorovány. Zdá se, že starý „evropský“ systém zobrazoval 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 - prolomení osudové překážky. 
 Vztaženo mimo tělo, do samotného procesu-programu těchto proměn, do historií, to přece 
jen lépe vede k pochopení Tvůrčího procesu. Oba systémy spojují barvy – 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. 
 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! 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. Abychom přežili, musíme se umět rychle přelaďovat, 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 pět po sobě následujících fází:   
1. MOTIVACE
2. INKUBACE
3. NÁPAD
4. REALIZACE
5. ZHODNOCENÍ
 Právě tehdy jsem si všimla, o jak důležitý proces jde!
 Popisy světa se různí. Je to, jako když různí malíři malují stejnou krajinu. Každý v ní zachytí 
něco trochu jiného. Nápad je přelomem, který otevírá cestu aktivitě. Inkubace probíhá v skrytých 
částech mozku, mimo vědomí. Nápad se z této oblasti náhle uvolní do vědomí. Cesta k realizaci 
je otevřena. Podobně jako otevření porodních cest spouští aktivní část porodu. Obé doprovází hor-
monální proměna – od pasivity k aktivitě.
 Musíme si uvědomit, že máme před sebou zobrazování ohromného celku, na kterém si 
každý všímá jiných vazeb. Víc řešení umožňuje uchopit celek plasticky, vzít v potaz jeho různorodé 
vztahy. 
 Odedávna se z chaosu světa vynořovaly možnosti uspořádání do vztahových struktur. Staré 
přírodní filosofie, odhalují hledání materiální a duchovní podstaty světa. Dodnes v nich dokážeme 
zahlédnout veliká moudra. Ale je to jako s diváky na výstavě, každý vidí jen to, čemu rozumí, s čím 
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je ochoten souhlasit, či nesouhlasit, co je schopen vnímat, co obsahuje pro něj zajímavé téma.  
 Čtyři elementy západu. Je nekonečně mnoho možností, jak je zachytit. Ve skutečnosti se 
jednotlivá pole postupně proměňují. Z první fáze nehupsneme do druhé, ale postupně se přeladí-
me. Tlaky narůstají po krůčcích, první fáze plynule přechází v druhou. Nápad je dílem okamžiku a 
uvolnění se dostaví také poměrně rychle.   

Obr.	37	Čtyři	elementy	západu	-	Voda,	země,	Oheň	a	Vzduch.	Tady	jsem	se	pokusila	o	jejich	silové	zachycení,	na	další	
straně	jsou	abstraktní	kompozice	inspirované	hudbou	na	toto	téma.	Je	nekonečně	možností,	jak	se	s	tématem	vyrov-
nat,	věnuje	se	tomu	mnoho	výtvarníků.
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Čtyři	elementy	západu	-	obr.	38	až	41.	Jsou	to	Voda,	země,	Oheň	a	Vzduch.	Živly	reprezentují	různorodé	kvality,	které	
se	v	životě	protkávají	ve	všech	myslitelných	kombinacích	a	variacích.	Přirovnání	živlů	k	lidským	povahám	je	také	velmi	
dávné	-	flegmatik,	melancholik,	cholerik,	sangvinik.	Je	nekonečně	mnoho	možností,	jak	je	zachytit.	Ve	skutečnosti	se	
jednotlivá	pole	postupně	proměňují.	Z	první	fáze	nehupsneme	do	druhé,	ale	postupně	se	přeladíme.	Tlaky	narůstají	po	
krůčcích,	první	fáze	plynule	přechází	v	druhou.	Nápad	je	dílem	okamžiku	a	uvolnění	se	dostaví	také	poměrně	rychle.	
Zde	jsou	abstraktní	kompozice	inspirované	hudbou	na	toto	téma.



1.	 39

Obr.	43	Deset	nebeských	kmenů,	Jinový	a	Jangový	Oheň	
53	x	31	cm,	akvarel	2011

Obr.	42	Deset	nebeských	kmenů,	
Jinové	a	Jangové	Dřevo,	53	x	31	cm,	akvarel	2011		

Často je popisována jako energie nebo spíš 
zákonitosti, které vedou k ovládání energií. 
Nepochybně, i tady funguje 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 pro-
ces proměn všeho – od zrodu, přes růst, dozrání, 
uvadání a zánik. 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 dře-
va, který znamená nový zrod - semínko nápadu! 
Jak vidíme, i tady je zachycena tvořivost. Zákon 
zrození směřuje od dřeva k ohni, následuje země 
jako popel shořelého ohně a kov, který je silou 
uvadání. Kov také přináší sklizeň. Voda je posled-
ní. Zároveň platí, že každý z elementů obsahuje 

 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 ne-
beských kmenech nacházíme rozvinutou, 
ještě důkladněji popsanou onu „dvojnost 
- jang a jin“. Tedy i mužsko-ženskou polari-
tu. A nejen to. Jinová sféra je sférou hmoty. 
Můžeme se jí dotýkat, je naším pokrmem - 
stará se o naše přežití, ale podléháme v 
ní různým klamům. Je tím, co člověk vní-
má jako první. Jangová oblast je tvrdá a 
nelítostná, zato se v ní to, co je skutečné 
opravdu projevuje a to stroze až surově. 
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Obr.	44	Deset	nebeských	kmenů,	Jinový	a	Jangový	Kov	
53	x	31	cm,	akvarel	2011

Obr.	45	Deset	nebeských	kmenů,	
Jinová	a	Jangová	Země	53	x	31	cm,	akvarel	2011

všechny ostatní. V čínském systému více vyniká 
proměna ročních období. Východ na rozdíl od 
Evropy není antropocentrický, jeho filosofie se 
upíná k přírodě, vně člověka. Matka Země tam 
nikdy nepřestala být posvátnou.
 Detailně k jednotlivým obrázkům: kromě 
dřeva je vztah jinu a jangu zachycen tak, že jino-
vá část tvoří hmotnou základnu nad kterou jan-
gová sféra rozevírá prostor pro své děje. U dře-
va je tomu jinak. Jinové dřevo nám přináší teplo 
domova, slouží jako materiál našeho útočiště, ze 
kterého pozorujeme dravou surovou sílu proniká-
ní jarního jangového dřeva. 
 Jangový oheň přináší léto, osvětluje, je i 

osvícením a sluncem. Ve formě odletující jiskry 
dokáže založit nový oheň. Řeřavé uhlíky jino-
vého ohně poslouží teplem, můžeme je použít 
k přípravě jídla, tavení kovů atd. Krásně se tu 
propojuje vědění s jeho využitím. Ve vidění zá-
padu 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 - vytaže-
no na světlo. Slunce se objevuje ve spojitosti s 
elementem vzduchu. 
 Jangová Země je jako matka chránící 
své mládě. Hory zadržují větry a deště, jíma-
jí vodu. Jangová země může i škodit, když se 
rozběsní.  Jinová země živí všechny své orga-
nismy, pozdní léto a počátek podzimu přináší 
období sklizně. Poskytuje základní suroviny 
dnes nejen pro řemesla. 
 Jangový kov – vytváří silový prostor pro 
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Obr.	46	Deset	nebeských	kmenů,	Jinová	a	Jangová	Voda	
53	x	31	cm,	akvarel	2011

vládnutí a tím i pravidla pro přežití. Samozřej-
mě se to může zvrtnout v krev a zkázu! Svou 
negativní stránku mohou ukázat obě sféry 
všech pěti elementů! Jinový kov přináší krásu 
a umění. Bohatství v podobě šperků i dobře 
střežené úrody. Kov vše dobře uschová i uchrá-
ní.
 Voda ve své aktivní podobě je radost-
ná, osvěžující, ale i ničící. Přizpůsobí se každé-
mu tvaru a zároveň formuje zemi. Vtahuje do 
hlubiny – jinová voda, přináší klid a mír záni-
ku. Vytváří předpoklady 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 
jedince. Jsme odrazem vnějšího světa a proce-
sy, 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 reago-
vali na okolí, na prostředí ve kterém existuje-
me. Prostředí zahrnuje i ostatní jedince. Podle 
mne v Čině zavládla větší snaha zachytit růz-
norodost přírodních kvalit, nevynechat žádné 
podstatné vnější skutečnosti. Evropské vnímá-
ní tvůrčího procesu vychází ze zkušeností vnitř-
ního světa, z charakterů ovlivněných různými 
šťávami, různým naladěním těla, odpovídá pe-
rinatálním matricím. Souvisí se znovuprožívá-
ním porodu, proto muselo kvality zredukovat! 
Znovuprožívání porodu se objevuje již v archa-
ickém Řecku v Eleusinských mystériích. Čín-
ský pohled doplňuje zobrazovanou skutečnost 

větší šíří záběru, ale tvůrčí proces jedince zde není vypíchnut. V Číně stejně jako v Evropě i v Indii 
byly tyto základní představy propojeny s medicínou, se zákonitostmi lidského těla. 
 Hledání programových struktur nastalo dávno před tím, než si lidé uvědomili existenci in-
formací 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.
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Obr.	47	Někdy	po	roce	2000	jsem	sestavila	hru,	která	názorně	zobrazuje	tvůrčí	proces.	Pomohlo	mi	to	v	mé	vlastní	
tvorbě.	Vycházela	jsem	ze	základů	tvůrčího	procesu,	které	jsme	probírali	ve	škole,	a	přidala	jsem	znalosti	z	Grofovy	
teorie	perinatálních	matric.	Potom,	daleko	později,	jsem	chtěla	využít	starý	vzorec	Kamene	filosofů	jako	výtvarný	ná-
mět	-	vlastně	jsem	s	tím	námětem	jenom	koketovala.	Asi	za	rok	jsem	si	náhle	uvědomila,	že	se	do	starého	vzorce	dá	
vložit	stejná	programová	struktura.	Uvědomila	jsem	si,	že	se	tu	nabízí	správné	zařazení	všech	základních	prožitkových	
kvalit.	Je	to	matematicky	nejčistší	zachycení	tvůrčího	procesu.	Je	to	jako	tanec	proměn,	jako	velká	hra!	
„Kámen	Mudrců“	14,5	x	14,5	cm,	suchá	jehla.

III. část

„KÁMEN MUDRCŮ“ jako MOTOR TVOŘENÍ
 Pokud máme pravý „Kámen mudrců“ - tedy pravý výklad jeho filosofické podoby, 
tak by mohl umět z klamů stvořit pravdu! Nebo alespoň rozeznat pravdu od klamu podob-
ně jako lučavka královská rozezná zlato od jeho nápodoby. 
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 Když se podíváme na tvůrčí proces jako program - uvědomíme si, že snadno dokáže víc než-
li prostá existence jeho jednotlivých fází! Je přírodní záležitostí - vychází z fyzikálních zákonitostí a 
umožňuje rezonovat s prostředím včetně ostatních jedinců! Tak si troufám tvrdit, že v oblasti infor-
mace není jen gen a genofond! Je tam i toto programové spojení s fyzikální podstatou vesmíru.  
 Je programovou strukturou, která umí oddělit tvořivé přístupy od destruktivních?! 
Lze vůbec něco takového očekávat? Velké citové deformace zkreslují pohled na skutečnost, to už 
je dokázáno! A mimo jiné to znamená, že se tenhle pohled neotevře všem! Poctivě se přiznám, 
že to k čemu jsem došla, nepochází z bádání ve starých knihách, jak to dělají současní alchymisté. 
Historická věrohodnost výkladu starého vzorce, není pro mne tím nejpodstatnějším. Daleko důle-
žitější je otázka, zda čtu z knihy přírody správně a kam až lze pomocí dnešních znalostí dojít.
 Můj postup se dá označit jako design naruby, odhadování vnitřních uspořádání podle vněj-
ších projevů. Sdělování prožitků pomocí rytmů, barev a tvarů se řídí pravidly funkčních souvislostí, 
které navazují na proměny času a počasí i na aktivaci různých částí těla (měnící se barevnost 
během ročních období i během dne, proměna kontrastu, rytmus růstu, zrání i uvadání – vypnuté, 
plné tvary mládí a vráskami rozryté stáří). To všechno a ještě mnohem víc může použít vizuální 
komunikace. Další inspirace se dá najít ve vývoji umění, v proměnách vztahu člověka k sobě a ke 
světu. 
 Jsme utvářeni jako reakce na okolní prostředí. Určitě už od počátku existence individuál-
ních jednoduchých organismů započal boj o přežití, začaly se objevovat klamy, nástrahy a pasti. 
Ale zároveň krok za tímto klamem jde jeho odhalování. Lupiči a obrana proti nim. Sdružování, 
spolupráce na obranu. Tenhle boj „dobra a zla“ nelze ze života odstranit, je jeho prapůvodním 
jevem. Pouze utopické, snové vize, které jsou jen dalším chytáním do pastí, mohou nabízet totalitu 
dobra. (Manipulace svatým posláním je jedna z nejhorších!) Klady a zápory: na jedné straně spo-
lupráce, symbiózy všeho druhu, vznik složitějších celků. Vznik lidské inteligence! Na druhé straně 
soupeření, boj, nebezpečí zániku. Zaniká nejen to, co je slabé a neduživé! Stačí být v nesprávné 
chvíli na nesprávném místě. Spolupráce je výhodná, ale zároveň je i nebezpečná – dá se zneužít. 
Jen se zamyslete nad tím, kolik spolupráce je třeba při vedení války a jak moc to ovlivní výsledek! 
A také, jak často jsou pošetilé spolupracující ovečky napáleny pochybnými sliby. 
 Přežije ten, kdo umí lépe klamat nebo ten, kdo se nenechá chytit do pasti? Je nějaký rozdíl 
mezi těmi, kdo spíše kladou nástrahy a vidí svět jako jedno velké bitevní pole, na kterém je třeba 
uspět, a těmi kdo odhalují nástrahy a nenechávají se napálit? Je výhodné vědět, jak to chodí, ale 
vždy se vám do toho bude plést vaše citové stanovisko! Když všichni perou, proč se neprat taky, 
proč? Na první pohled se slušnost nevyplácí, ale co když je to právě naopak! Jak se nenechat okla-
mat sám sebou? Bludný kruh – naše osobní pastička musí vtahovat, musí potrápit, aby zavdal 
důvod k překonání. Právě tím, že nechcete znovu udělat stejnou chybu, si otevíráte možnost ho 
překonat, problém vyřešit, anebo v tom lítáte natolik, že vaše vnitřní pastička zarezonuje s ostat-
ními v podobné situaci a davové šílenství se pak dopouští chyb v celospolečenské vrstvě. Prostě 
uvěříte ve snadná řešení. Ono nestačí jenom chtít! Bludné kruhy přinášejí klamné vidění světa a 
předkládají je jako velké pravdy.  Biologové tvrdí, že evoluce nemá žádný cíl, žádný význam a žádný 
směr. A přitom: sami pracují na rozpoznávání skutečnosti a také na různých nových druzích pastí a 
pastiček. Na nových druzích zbraní. Proti tomu je malá lest lovce, který se chce jen uživit, potřebuje 
peníze pro svou spotřebu a ne pro ovládnutí světa, skoro neškodná. 
 Dnes se s trochou nad sázky dá říci, že vesmír prostřednictvím člověka poznává 
sám sebe. Bylo by to možné bez mistrovství v klamu a mistrovství v jeho odhalování? 
Máme to brát jako vedlejší důsledek, nebo sám cíl? Životu už nejde jen o kladení a od-
halování pastiček, je tu i touha vědět jak to celé funguje. Ten, kdo ví, co hraje, hraje lépe, 
nenechá se tak snadno obalamutit. A přece – pasti jsou stále rafinovanější - kolik lidí bylo zabito, 
protože se nespokojili s oficiální verzí popisu skutečnosti! Lidský svět je bolestivě namočen do hle-
dání. Sebereflexe je na každém kroku zpochybňovaná, naše schopnosti jsou stále nedostačující. 
Klamy pořád vedou. Postupně se učíme objevovat sami sebe. Někdy to vypadá, že příroda sama se 
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podle optimálního nastavení funkčních vztahů už dávno zařídila a teď je na nás, jestli dokážeme 
udělat další krok. Jestli jsme sto uvědomit si zpětné vazby jejího fungování. Dokážeme vstoupit vě-
domím do těchto zákonitostí? Nesežerou nás pasti vlastních citových nástrah, nástrahy civilizace? 
Vím, jakou dá práci naučit se pořádně vidět. Nakreslit podle modelu to, co tam opravdu je, ne co 
o tom vím nebo co si myslím. Dělá se to pěkně krok za krokem uvědomováním si toho, co běžně 
do vědomí nevstupuje. Ověřováním každého kroku. Anebo: až když si uvědomíme optické klamy, 
tak je dovedeme využít. 
 Dá se s úspěchem dokázat, že krize většiny lidí spočívá ve vnitřním konfliktu jejich vlastních 
součástí! O státě platí to samé! Jak může uspět v konkurenci ostatních, když se jeho součásti vzá-
jemně ničí a oslabují, podrážejí si nohy.  
 Jako celek prožíváme ohromný rozvoj.  Líbí se mi představa, že všechny tyhle systémy, 
duchovní i vědecké jsou jen jakési „šatičky“, které nasazujeme jevům, abychom si je do-
kázali představit, ale suchá je teorie, bohatý strom života! Dejme tomu, že tyhle „Šatičky“ 
jsou řady podstatných bodů svázaných sítí funkčních souvislostí (a různé teorie upřed-
nostní různé body). Složitá uspořádanost se dá obléci do různých šatiček, podobně jako 
na stejnou funkci lze obléci více správných designových řešení. I jednoduchá lžíce nabízí 
neuvěřitelné množství variací, natož auťák!

 Co spojuje metody hledání? Než se dostanu k vlastnímu popisu, musím se zmínit o po-
stupu poznávání, který mne sem zavedl.
 Mezi sněním a bděním, tam někde se tvoří uvědomění si nových souvislostí, zatím latent-
ních, které se na letmý okamžik vynořily z nevědomí – osobního i kolektivního. Když se nám podaří 
je zachytit, tak je učiníme vědomými a můžeme s nimi vědomě pracovat. Z této oblasti pocházejí 
staré mytologie, tady se odedávna, co je člověk člověkem, líhnou umělecké počiny, zde se odchy-
távají největší vědecké inspirace. Ve snu jsme sto prohlédnout zákonitosti, které máme už dávno 
naservírované přímo před nosem. Jen poněkud nedostatečná kapacita našeho vědomí zatím ne-
umožňuje to všechno naráz uchopit. Sen je tím nejběžnějším stavem změněného (rozšířeného) 
vědomí. Dobře si pamatuji, jak jsem ve snu viděla výborné technické řešení designu, až mne to 
probudilo. 
 Obrazná líčení, tak blízká umělecké inspiraci, pomáhají pochopit. Zalíbila se mi představa, 
že škola poskytuje svým studentům vzdělání, jako kdyby se rozdávaly více či méně oschlé drny 
trávy. Co předmět, to drn a je na studentovi, aby je svým zájmem, svým potem a občas i slzami 
zaléval, aby se mu propojily. Aby, zkušenostmi života prorostly a změnily se v bohatý trávník.  Ně-
které drny se ani nevyvinou, jiné uschnou sotva odejdete ze školy, jiné se uchytí, prosperují, zesílí a 
rozrostou se. Síť neuronů se možná chová dost podobně. Pak jsem měla jet na holotropní dýchání 
a napadla mne otázka: „Když se zalévá změněnými stavy vědomí, co se stane?“ Co se stane, když 
se přestanete pohybovat jen v rozumové sféře, když zatáhnete do hry prožitky, instinkty, zkuše-
nosti smyslů a zkušenosti Života v nás uložené? Uvědomme si, že umělecká inspirace také 
pracuje se změněnými stavy vědomí! Tvořivci na malém písečku to mají v malém – nejspíš 
křovíčko. Těm, jejichž zorné pole vychází z celistvosti, vyroste prales. Intenzívní stav spontánně 
změněného vědomí je ovšem něco trochu jiného, než realita. Musíte se naučit rozumět. Vyjadřuje 
se jazykem snů pomocí podobenství a symbolů. Při nejbližší příležitosti takovéhoto stavu jsem se 
chytla své představy a hleďme, je tu prales. A najednou je z pralesa vše zastřešující strom. Jsem 
tím stromem, rostu nahoru, prorůstám střechou. Mám korunu ve hvězdách, kořeny v nitru Země. 
Pozoruji hemžení na planetě. Obrátím se ke kořenům a už jsem v nitru Země a nejen to, jsem 
Země, její jádro je v mém břiše a pulzuje, zvučí. Pulzuje, dýchá, pulzuje, dýchá a já s ní. Píseň nitra 
Země mne doprovází po vrstvách na povrch. Tady vládne horečná horotvorná činnost. Čas se velmi 
zrychlil, jsem zase člověk, jsem na povrchu a utíkám před valícími se horami, před zrychlenými 
geologickými procesy.  Nejprve do moře, před mýma očima běží evoluce. Jako sekačka na trávu 
se otáčí motor - vzorec tvůrčího principu a rovná další a další vrstvy vývoje… Kolik moc se toho dá 
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propojit do jednoho modelu? 
 Nakonec jsem to zkusila zobrazit v souladu se současným, skoro matematickým vyjád-
řením, jako zpětnovazební strukturu. Představte si, že se motor otáčí, středem zanechává spirá-
lovitou stopu jako otisk historie tvoření. Jeho pohyb je přibržďován třemi přirozenými brzdami v 
podobě bludných kruhů, které zajišťují, že nevybočí mimo danou realitu. 
 Ano, další a další vrstvy se mohou rovnat, když je to pod nimi relativně stabilní 
podloží, to platí prakticky ve všem, v hmotných i v programových strukturách. Pokud by 
bylo podloží nestabilní, časem to celé sjede – to je další z vlastností uspořádávání. Platí 
nejen pro hmotné struktury (viz geologie), ale třeba i pro ty finanční! Sen je neuvěřitelná 
zkratka. Pracuje s vlastnostmi uspořádávání, s programovými principy. Kdybych to chtěla 
popsat slovníkem pedagogické vědy nebo filosofie, to by bylo papíru! Ovládnutí obrazové-
ho - snového jazyka, umožňuje zrychlit vyjadřování i myšlení! Samo sebou, že vás může i 
šálit. Podléhá citovým deformacím.
 Vše zastřešující strom znamená, že se vám vše propojí, jde o sladění vědomé a mimo vědo-
mé sféry. 
 Když v lidské zkušenosti zarezonuje prožitek světa nebo prožitek zprostředkovaný uměním, 
umožní různým lidem různé výklady! Výklad je dán naší citovou zkušeností (a to chci v tomhle textu 
dokázat), neboť své teorie budujeme tak, aby se nám potvrdilo, co cítíme. Abychom si to ob-
hájili. Zároveň se řídíme poznáním, které máme k dispozici, které v nás nějaké ty kořeny 

Obr.	48	Jako	sekačka	na	trávu	se	otáčí	motor	-	vzorec	tvůrčího	principu	a	rovná	další	a	další	vrstvy	vývoje…	Kolik	moc	
se	toho	dá	propojit	do	jednoho	modelu?	Podívejte	se,	tady	jsem	to	zkusila	zobrazit	v	souladu	se	současným,	skoro	
matematickým	vyjádřením,	jako	zpětnovazební	strukturu.	Představte	si,	že	se	motor	otáčí,	středem	zanechává	spi-
rálovitou	stopu	jako	otisk	historie	tvoření.	Jeho	pohyb	je	přibržďován	třemi	přirozenými	brzdami	v	podobě	bludných	
kruhů,	které	zajišťují,	že	nevybočí	mimo	danou	realitu.		Zde	je	zobrazena	struktura	procesu,	jako	kolo,	které	se	otáčí.	
Lze	zobrazit	i	jenom	jeho	stopu,	záznam	historií,	to	uvidíte	na	dalších	obrázcích.
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zapustilo. Osvojujeme si to, co nás přitahuje. Odráží to naše vztahy ke světu a k sobě. Ty 
jsou výrazně ovlivněny právě tím odkud, z které části vnitřní krajiny prožitkových proměn, 
z které fáze procesu, se na to dívají naše nejdůležitější vnitřní hlasy. Pokud se nám to v 
hlavě hádá, tak jsme jako na houpačce! 
 Umělecké aktivity trénují prožívání, smyslové vnímání a dovednosti. Podobně jako sporto-
vání umí doplnit chybějící fyzickou aktivitu a udržet těla v kondici, i zde se nabízí jistá alternativa k  
původním, přírodním podmínkám, ze kterých se člověk vymanil. Ale nesmí to zůstat na povrchu! 
Jen ne bezduchý eklektismus! Zkusím úplně konkrétní případ: kompozice hodně souvisí s rovno-
váhou. Když se budete řídit poučkami a vzory a neprocítíte to až do rovnovážného centra, tak to 
nebude ono. Výsledek sice může být správně, jako správně opsaná písemka, ale … Když to uděláte 
jenom intuitivně, bude to fajn, ale teprve až když si uvědomíte, co, proč a jak vnímáte, budete na 
stopě tomu, jak to funguje a možná, že dokážete vyčíst, co cloumá jiným tvůrcem, který podlehl 
své intuici. No a tento postup se týká i rytmů, tvarů a barev. Plus mnoha dalších voleb všeho druhu. 
Když spustíte celý ten vycvičený aparát najednou, není divu, že se dostanete do stavu rozšířeného 
vědomí. Je to přirozená cesta a skýtá tu výhodu, že díky vědomému úsilí jste trochu chráněni od 
ataků zazděných příšer v podvědomí. Umění a řemeslo rozvíjí a kultivuje smyslové vnímání. 
Možná, že je to chabá náhrada pralesa, ale záleží, kdo to jak podniká. Takže pozor, pokud 
má učitel pouze nacvičené poučky, je to nanic!

Základní fyzikální princip v programové struktuře tvoření

 K tomu, co zde píši, jsem došla postupně, skoro mimochodem. Stále se mi při holotropním 
dýchání vracelo prožívání čtyř elementů, které nápadně vyjadřovaly každý jinou dynamiku, jiný 
rytmus, jinou prožitkovou kvalitu. Nejdřív jen tak, jako souznění s přírodou. Bylo to velmi krásné, 
očista vodou, soucítění se zemí. Vrstvy země. Vzduch, který mne fouknutím proměnil v sebe sama. 
Nejtěžší byla cesta ohněm. Potom jsem si uvědomila další významy elementů, už ve vztahu k psy-
chice a tvůrčímu procesu. Znovu jsem si prošla staré známé rozdělení povah na flegmatiky, me-
lancholiky, choleriky a sangviniky. Pozorovala a malovala jsem krajiny v plenéru i abstraktní vnitřní 
krajiny v těchto čtyřech odlišných naladěních. Mnohokrát jsem se k tomu vracela, až to dostalo 
dnešní podobu. Samo si to řeklo, já jsem jen dávala pozor. Další snová nápověda přišla ze znovu-
prožití porodu. Nebylo to žádné velké drama, horotvorný proces - proměna tlaků, rytmy a zvuky, 
byla jsem bahno a bahenní sopka mne vystříkla ke stropu (i do života jsem prošla snadným poro-
dem). Bylo tam všechno, počáteční volnost, veselé bublání, houstnutí a městnání až k obrovským 
tlakům a náhlému uvolnění, celá dynamika porodu!  Velmi dlouho trvalo, než mi došlo, že právě 
tady jsem nejblíže základnímu fyzikálnímu principu! Principu, který spojuje porod, perinatální 
matrice, symboliku živlů, tvůrčí proces s horotvornou činností související s pohybem zemských ker 
s vulkanickou činností Země. Kde se vzalo, tu se vzalo a bylo to na světle! Fyzikální zákonitosti, 
které se dostaly do našeho programového vybavení.
 Někde se začne hromadit nová sestava, ukládá se a těžkne, klesá, zahustí se, na-
tlakuje, tlakem se nažhaví a vznikne-li úniková cesta, tak se použije k cestě na povrch, 
kde se tlaky uvolní.  Jde o fyzikální zákon rezonující v nás v mnoha vrstvách, uspořádá-
vající se podle funkčních pravidel, podle vlastností uspořádávání.  Vím, cesta se otevřít 
nemusí, jsou hory lávy ztuhlé pod povrchem, které neměly dost síly, aby vyvřely. Také porod ne-
musí spontánně nastat. Nepřijde-li nápad, neotevře se cesta k realizaci vytouženého díla. Ani sám 
nápad ještě není zárukou, že se podaří úkol vyřešit!
 Jsme utvářeni reakcemi na prostředí! Jak venku, tak uvnitř! Je to uvnitř opravdu takto jed-
noduše provázáno s tím venku? Právě proto můžeme s tím venku tak důmyslně rezonovat? Snad 
ano! Líbí se mi to, protože je to krásné a funkční! Když se věda zredukuje na fyziku a chemii, vy-
nechají se vlastnosti uspořádávání, neobjeví se ani tento programově fyzikální vztah. Ani v oblasti 
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programů nemůžete usuzovat, jak vypadá celek podle několika částí, musíte toho mít co nejvíc. 

 To, co vám předkládám, není fyzika – je to program těžící z jejích zákonitostí!
 
 Tvořivé úkoly. Vyjádřit radost ze života a tančit, či hrát si jen tak, nevylučuje, že podstatná 
část tvořivých proměn odehrávajícího se na planetě, má svůj účel. Účel spočívá v zabezpečení na-
šich potřeb - ulovit, dnes spíše sehnat peníze a nakoupit jídlo a ostatní potřeby, sehnat partnera. 
Další úkoly přináší lidské zrání, postavení ve skupinách na různé úrovni a osobnostní vývoj. 
 Dětská hra je přípravou na život, hra dospělých je z mnoha důvodů také důležitá. Člověk 
málokdy tvoří jen tak z nudy nebo z radosti. V podstatě je tu celý systém úkolů, které by měl každý 
sám za sebe vyřešit! Netýkají se jen lidí, podobně jsou na tom i jiní savci! Nebýt naivní, úspěšně 
projít pubertou, pěstovat si intuici a asertivitu, nepodléhat závislostem atd. To, že ve škole 

Obr.	49	Čtyři	čtvrtiny	obrazu	zachycují	čtyři	fáze,	tentokrát	s	postupnou	proměnou.	Někde	se	začne	hromadit	nová	
sestava,	ukládá	se	a	těžkne,	zahustí	se,	natlakuje	se,	tlakem	se	nažhaví	a	vznikne-li	úniková	cesta,	tak	ji	použije	k	
cestě	na	povrch,	kde	se	tlaky	uvolní.		Jde	o	fyzikální	zákon	rezonující	v	nás	v	mnoha	vrstvách,	uspořádávající	se	podle	
funkčních	pravidel,	podle	vlastností	uspořádávání.		
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probíráme spoustu věcí, které použijí v životě jen někteří, nejspíš vede k pocitu, že vzdělání i tvo-
ření jsou samoúčelné, že stačí umět jen úzce specializované úkony. Opak je pravdou! Už jenom 
zorientovat se v dílně! Jsou lidé, kteří „jsou v obraze“ – neustále vědí co se kolem nich děje a umí 
na to pohotově reagovat, ale je dost takových, kteří vůbec nevnímají obecné pokyny a nedokáží 
vyčíst ze souvislostí kolem sebe, jak to mají dělat. Konkrétně: zapatlaná dívka, co nedávala pozor, 
když jsem říkala, kde si vezme rukavice a pak se vymlouvá, že jsem jí je osobně nedala. V pravě-
ku by jí takováto nepozornost mohla stát i život. My jsme to tu zcivilizovali, přistřihli jsme přírodě 
drápky, takže za rohem už na nás nečíhá krvežíznivá šelma. Spíš se tam objeví někdo, kdo vás 
chce oškubat, nebo „podojit“ - přiživit se na vašich financích. Někdo, pro koho je dobré, abyste byli 
stádem poddajných ovcí, kdo využije vaši nepozornost nebo sníženou schopnost úsudku. Živnou 
půdu mnoha podvodníkům skýtá velký trh, kde je dost zákazníků, kteří se dají napálit (napálit se 
dá každý obvykle jen jednou – pokud se z toho dokáže poučit!). Není dobré být naivní, není dobré 
být mistrem ve skoku na špek! A přece je to disciplína, kde lidstvo trhá rekordy! 
 Hlavní tvořivost vidím v utváření sebe sama, v lidském zrání. Mimo jiné v narůstání 
schopnosti nenechat se ošálit, nepadat do pastiček, nebýt za blbce. Závody ve zbrojení 
se netýkají jen armád, zasahují do všech oblastí. Je to vyšší úroveň hry na lovce a kořist. 
 Celý velký seznam přirozených úkolů ženského zrání můžete najít v knize „Ženy, které bě-
haly s vlky“ od Clarissy Pinoly Estés - tam najdete i návodné přístupy, ale v podstatě o úkolech ví 
skoro každý. Uvedu pár ze života, určitě se rozvzpomenete na další. V mládí se musíme naučit 
spoustu základního, pak je třeba úspěšně projít pubertou (to rozhodně mají i psi), pak musím zjis-
tit, co chci a mohu dělat, vybrat si partnera, naučit se soužití, předat štafetu života, obhájit si místo 
ve smečce, vyrovnat se se smrtelností, dospět - přijmout odpovědnost za sebe i druhé, dokázat se 
zorientovat v informačním šumu, uvědomit si, že jsme součástí něčeho velkého, co nás přesahuje 
a naučit se s tím žít. Abychom všechno dobře vyřešili, potřebujeme se osvobodit od svých mindrá-
ků!
 Dokáže Kámen mudrců poradit, jak se s těmi úkoly poprat? Je právě toto grafické 
schéma výhodné? Objeví se zde podstatné funkční vztahy? Není to přílišné zjednodušení? 
Víme, že pracovat, se systémem, který zahrnuje velké množství různorodých položek, se prakticky 
nedá, pak je výhodnější seznam podle abecedy, ten zase nic neví o vzájemných, funkčních propo-
jeních. Aby se nám zobrazila programová kostra, je podstatné jaké funkce, jaké odlišné 
kvality a dokážeme rozeznat, v jakých vzájemných vazbách. A navíc - tady musíme počítat, 
s tím, že tvůrčí proces působí v mnoha vrstvách! Najdeme tu osobní, tedy biografickou 
vrstvu, jsou tu vrstvy jednotlivých vnitřních hlasů, je tu vrstva perinatální, lze se dostat i 
do transpersonální předlohy, kde to bez příběhů tvořivých proměn také nejde. Když půjde-
me na druhou stranu, objevíme množství společenských vrstev zapříčiňujících děje ode-
hrávající se v rodině, v pracovních zapojeních, v národě atd. I když nejsme sto postihnout 
všechny vrstvy, schéma příběhu systém sjednocuje. Vrstvy jsou schopny spolu rezonovat. 
 Současně pracujeme na více úkolech (máme ve hře víc figurek). Každou lidskou osobnost 
můžeme rozebrat na jednotlivé vnitřní hlasy, které jako dílčí podprográmky zaznamenávají svůj 
vývoj. Ve společnosti se potkávají i střetávají – právě oni řeší kolektivní programy (například ma-
nažerské, učitelské, vnitřní dítě atd.…).  Postupný vývoj i velké revoluční proměny společnosti se 
odrazí v životě rodin, velké objevy jako bylo létání nebo televize také. Sdílíme nadšení i porážky. 
Snění i beznaděj. Když se změní podmínky života a už to pro většinu není k přežití, nastane snaha 
tuto nepříznivou situaci zvrátit. 
 Zkusme si představit krajinu vnitřního světa, mapu prožívání, jejíž části budou zapadat do 
motoru tvoření. Je tu celek, jednota všeho, v čínském systému se nazývá čchi. Pociťování 
primární jistoty a tedy i jednoty (s matkou, která je celým světem) je podle Grofa zprostředkováno 
láskyplným očekáváním dítěte během prenatálního vývoje v lůnu. Přestože je svět plný úskalí, kdy 
se musíme prát s mnoha nejistotami, pokud v sobě máme založenou primární jistotu kladného 
přijetí, lépe to vše zvládáme, je to jako splynutí s vesmírem, do kterého patříme. Pokud má matka 
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Obr.	50	Primární	harmonie,	litofanie	2013,	velikost	rytiny	31,5	x	32	cm.	Souhra	ekosystému	–	primární	jednota	s	
matkou	Zemí.	Svět	je	nebezpečné	místo,	ale	za	odhrnutou	záclonou	hrozících	temnot	se	objevují	krásy	a	lásky.	

problémy, nebo se chce dokonce dítěte zbavit, tak je založeno na velké trápení. Osobně jsem vi-
děla, jak se to dá při holotropním dýchání postupně uvolnit. Můj problém to ovšem nebyl, já jsem 
byla s láskou očekávaná.
  Pokusila jsem se takovou primární jistotu obrazově zachytit, ale mnohem víc jí naleznete ve 
vztahu ke světu, který se Vám snažím zprostředkovat. Grof si to sám vynikajícně ilustroval pomocí 
symbolů! Tolik tedy k primární jistotě – primární jednotě.

 Dvojnost jako mužsko-ženská polarita. Můžeme to vzít podle starých Číňanů a použít ji 
jako filtr jinové a jangové části reality, kde ženská, intuitivní část je spíše hmotou a mužská proce-
sem. Anebo si stačí uvědomit, že ženy a muži prožívají trochu jiný vztah k světu, což je dáno jejich 
úlohou v životě. Přitom rozhodně platí, že každý má v sobě i vnitřní hlasy opačného pohlaví. Tato 
polarita je významnou roznětkou dějů, do kterých vstupujeme. Dějů, které nás propojují s živoucí 
podstatou planety Země tím nejzákladnějším způsobem. 
 Tolik o dvojnosti. Trojnost si necháme na konec.
 U čtvernosti nám pomůže struktura perinatálních matric, ke které Stanislav Grof vy-
bral jak vhodnou hudbu, tak i obrazy. Perinatální matrice jdou dál, jsou na úrovni doby, přitom 
však velice dobře odpovídají prožitkovým kvalitám čtyř elementů. Grof začal vědou a našel znovu 
stejnou cestu jako dávní šamani. Vyzkoušela jsem si to při holotropním dýchání i na ilustracích. 
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Jde o vícekrát a z různých stran objevovanou 
programovou zákonitost nalézanou v prožitcích 
změněných stavů vědomí, dobře uchopitelnou 
uměleckými prostředky, sdělovanou naladěním! 
Je nekonečně obsáhlá, takže vždy objevíte jen 
malou ukázku z nekonečna jejích podob. Umož-
ňuje prožívání vnitřního i vnějšího světa. Hudba 
nás dokáže naladit na každou z těchto čtyř kvalit 
- generuje napětí nebo uvolnění ve statické, či 
dynamické formě. Je nepočítaně filmových zá-
běrů, či fotografií, které odpovídají jednomu ze 
čtyř elementů. Nutně na ně narazíte ve filmech 
o planetě Zemi. Jsou i zobrazení situací v pasti, 
mužsko-ženské polarity. Jsme reakcí na vnější 
skutečnosti, takže není divu, že mapa našeho 
vnitřního světa a tedy i mapa naší fantazie 
se dají sjednotit s vnější realitou.
 Fantazie a představivosti zahrnuje víc nežli po-
city a stavy prožívané během tvůrčího procesu 
- můžeme zabrousit i do úplně jiných sfér, do vní-
mání prostoru, do materiálových kvalit. Ale na 
druhé straně platí, že k vyjádření prožitků jed-
notlivých fází tvůrčího procesu lze s úspěchem 
využít i perspektivu, smysl pro materiál atd.
 Logika vzniku něčeho nového přímo vyžaduje 

motivaci. I učitelé se snaží děti motivovat, a pokud se to povede, tak je to na výsledku znát. Také 
dospělí ji potřebují. Všimnout si zajímavého detailu nebo vztahu v přírodě, probudit fantazii a po-
hrát si s tím ve vnějším nebo vnitřním světě. Vytváření lákavé představy, která je ještě nejasná, 
způsobuje akumulaci napětí - touhy. Toto napětí může být prožíváno s různou intenzitou. Pokud 
zájem brzy odezní, nevznikne důvod se dál snažit. Naroste-li napětí, dostaneme se do fáze inku-
bace – shromažďujeme podklady, narůstá zájem. Já většinou využívám zkušenost, že to chce čas 
a snažím se prožívat tuto fázi bez intenzivního vzrušování se a také bez výrazného pochybování o 
svých schopnostech. Prostě vím, že se to časem povede, nebo že se ukáže jiná vhodnější možnost, 
zajímavější cíl. Tento postoj připomíná povrchní „psí“ dýchání, které je nanejvýš vhodné v obdobné 
fázi porodu. Je dobré, když termíny nejsou šibeniční a celá věc má čas uzrát. A pak náhle přijde 
nápad a zahájí boj o realizaci. Nápad bývá silným impulsem, který pronikavě změní náladu. To 
nám umožňuje pustit se do práce a pořádně zabrat. S úsilím narůstá naše zainteresovanost pro-
bojovat a prosadit. 
 Ve chvíli, kdy je dobojováno, se člověk uvolní. Často se nadchne a zajásá! Tak a je to. 
Kruh se uzavřel, dokončíme a myšlenkově se oddělíme (to může trvat hodně dlouho). Je na světě 
nová věc, nová dovednost nebo nová znalost a my ji musíme podrobit zkoušce. Nakolik obstojí v 
konfrontaci se světem? Je třeba ji objektivně posoudit. To nám totiž umožní být příště ještě úspěš-
nější. Dílo je dokončeno, zhodnoceno a přichází čas soustředit se na další záměr. Začíná nové kolo 
v časově příčinných souvislostech. Zhodnocení často slouží i k určení dalšího směřování, jako ko-
rektura naší další dráhy. Někdy se dílo nedaří a my se ocitáme v bludném kruhu naší neschopnos-
ti. Můžeme být zataženi i do bludných kruhů celospolečenské neschopnosti. Pod popisy prožitků 
se skrývají proměny rytmů, hra s napětím. Představte si muziku, která to vystihuje. Zároveň řešíme 
více rovin, které se vzájemně ovlivňují – pracovní i osobní. Je samozřejmě lepší, když domů z práce 
přijde nadšený manžel, než když se dopotácí v depresi, unavený z marného boje. 
 Pokud se daří, tak s přibývajícími zkušenostmi získáváme větší a větší jistotu že opět slav-

Obr.	51	Dvojnost	-	„Asymetrická	polarita“,	akvarel
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ně zvítězíme, že se nám povede splnit úkol, posunout se na další metu! Pocit uvolnění dostavující 
se po výkonu! Občasná malá porážka nás nezdrtí, obzvláště když jste sto se z ní poučit. Velké 
množství malých osobních vítězství vytváří předpoklady k úspěchu v některé společenské vrstvě 
(pokud zrovna nejsou zablokované). Situace ovšem může být právě opačná, můžete jít z porážky 
do porážky. Stačí si jen představit, co může způsobovat třeba nedostatek asertivity, masochistické 
naladění nebo závislosti všeho druhu. Podobné situace se vrší, zoufalství narůstá. A my se pomalu 
dostáváme k mechanice bludných kruhů.
 V běžném životě se prolíná mnoho činností. Prožívání zasahuje do vzpomínek, srovnává 
osobní i celospolečenské vrstvy. Vrstvy různých úrovní nejsou identické, jsou si jen podobné! 
Hra se nikdy neopakuje, i když platí stejná pravidla. Lze si představit počítačovou hru o 
více patrech, kde hraje větší počet hráčů. 
 Domnívám se, že vidění světa skrze všechny matrice - fáze tvůrčího procesu je 
pravdivé. Ale zároveň je poněkud omezené připouštět si neúplný rozhled. Pohled z úhlu IV. 
fáze přináší relativní objektivitu, nadhled. Po dokončení proměny se můžeme ohlédnout a zhodno-
tit svůj postup.
 Co dalšího lze z modelu vyčíst? Vysvětluje oblibu neustálého procházení všemi stavy, třeba 
i zástupně, pomocí vyprávěných příběhů! Potřeba rozvíjet se a citové uspokojení z toho rozvoje? 
Je taková potřeba přirozená? Trpí lidé, u kterých je silněji narušená? Nebo je tvořivost vlastností a 
potřebou pouze některých lidí? Tvořivost? Na které z úrovní?
 Představovat si, že to má člověk sám ve svých rukou, že se to dá racionálně vyřešit, je naiv-
ní. Ty čtyři fáze jsou citovou proměnou! Racionální – vědecký přístup oddělený od prožívání a cito-
vosti se tu těžko uplatňuje. Naštěstí se už objevuje i ve vědeckém světě pochybnost, uvědomění si, 
že tu něco uniká pozornosti. Následující citát je z knihy Roberta Pollacka „Chybějící okamžik – Jak 
nevědomí utváří moderní vědu“: Emocionální	afekty	a	vzpomínky	na	minulé	děje	nepatří	do	věd-
covy	vědomé	zkušenosti,	ale	protože	jsou	v	jeho	mozku	uloženy	jako	změny	v	mozkovém	obvodu,	
jsou	nutně	součástí	každého	pokusu	o	pozorování	či	vysvětlení	okolního	světa.	Vědci	mohou	tvrdit,	
že	se	před	nimi	nemůže	nic	schovat,	ale	jejich	vlastní	přirozenost	(vědomá	manifestace	jejich	ne-
vědomých	obav	a	potřeb)	nevyhnutelně	formuje	jejich	otázky,	a	tedy	i	to,	co	vlastně	mohou	o	mysli	
a	těle	vybádat.	S	důrazem	na	předcházející	větu	a	s	použitím	empirického	a	klinického	modelu	
ohledně	vztahu	mezi	 logickým	myšlením	a	nevědomou	pamětí	se	ptejme,	 jak	by	mohl	vědecký	
program	udržet	na	uzdě	nechtěné	nevědomé	vzpomínky,	aby	neznepokojovaly	vědcovo	vědomí.“
  Zdá se, že oddělit racionální od toho ostatního a právě na tomto oddělení postavit vědu, 
byla historická nutnost! Jinak by nositelé nového skončili na hranicích jako Giordano Bruno!

Tajemství bludných kruhů

	 Osobní zkušenost se stavem spontánně změněného vědomí mne donutila hledat. Ten pra-
zvláštní stav, ohromně intenzivní mi ve svém důsledku přinesl ohromné uvolnění a postupně i 
osobní proměnu. Vysvětlení jsem nalezla v knihách Stanislava Grofa. Došel ke své teorii perinatál-
ních matric, mimo jiné také zkoumáním stavů spontánně změněného vědomí. Velmi mi pomohlo, 
že jsem v jeho knihách našla dostatečné vysvětlení svých zážitků a mohla se s nimi vyrovnat. Před-
pokládám, že se to stává mnoha lidem. Intenzita bývá často mnohonásobně vyšší nežli při uměle 
navozených stavech! Vyrovnat se s tím je obtížné. Tyto zážitky, vylepšily mou schopnost orientovat 
se ve vnitřním světě, umožnily mi propojovat najednou více souvislostí, postupně otevírat mimo 
vědomé části. Na rozdíl od vědomí je mimo vědomá oblast nekonečně obsáhlá, nikde není lineár-
ní, nedá se číst jako kniha, sama o sobě nepředkládá žádné ucelené závěry, takže si potřebujete 
vzít na cestu rozum a začít si uvědomovat jednotlivé souvislosti. Musíte být vybaveni, suché drny 
nejsou k ničemu. 
 Stav změněného vědomí nemusí být způsoben uvíznutím v pasti, můžete prostě jen inten-
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zívně prožívat. Pokud jde o únik z pasti, a to Vás dostane do stavu spontánně změněného vědomí 
(důležitá je intenzita!), tak Vás to zvláštním způsobem může vrátit do celosti - jednoty, pomůže 
Vám to přežít nebo to zruší blok, který bránil Vašemu rozvoji. Samozřejmě, že jsou při tom určitá 
zdravotní rizika. S nemocným srdcem se to nejspíš nedá přežít. 
 Konkrétněji k mým vlastním zkušenostem. Je velmi složité o tom psát, ale zkusím to. Za-
čnu u první pasti. Dlouho jsem to o sobě nevěděla, musela jsem si nejdřív přečíst o mnoha zážit-
cích jiných lidí, než jsem si uvědomila, že se mi kdysi přihodilo něco podobného. Také je pravda, 
že jsem nesestoupila na dno této pasti. Okolnosti mi dovolili vrátit se. 
	 Když jsem byla malá holka, onemocněla jsem virovým zánětem mozku. Léčila jsem se na 
neurologickém oddělení Loketské nemocnice. Nemocnice byla malá, dětské oddělení nebylo. Le-
žela jsem na pokoji s velmi těžkými případy. Bylo to těsně před mými jedenáctými narozeninami. 
Vedle mě umírala devatenáctiletá dívka - brzy zemřela. Na druhé straně, ležela paní ochrnutá od 
porodu, které odstraňovali odumírající tkáně na nohou. A další těžké případy. Myslím, že nás na 
tom pokoji bylo sedm. Velmi mě bolela hlava a dostávala jsem injekce proti bolesti. Hodně jsem 
spala. Protože jsem měla zasažené zrakové centrum, nemohla jsem si ani číst. Se zavřenýma oči-
ma to bylo nejlepší. Zpočátku jsem neměla horečku, a tak si lékaři mysleli, že mám nádor. Začali 
mě připravovat na operaci, ale velmi váhali, potom jsem dostala horečku a zřetelně se projevil vi-
rový zánět. Z operace naštěstí sešlo. Pak se zase čekalo, jak zaberou antibiotika, bylo to nekoneč-
né. Myslím, že jsem se naučila nějak se vygumovat z reality, dostat se do světa představ a snění. 
Vlastně šlo o smyslovou deprivaci, vidění bylo dvojité, obtížné a také jsem byla silně pod vlivem 
utišujících léků – drog. Sama mezi cizími dospělými. Smyslová deprivace a drogy se používají ke 
změnám vědomí. Už si ty představy nepamatuji, ale když jsem se vrátila a uzdravila, tak jsem se 
začala intenzívně zabývat uspořádáním hmoty. Nejdřív jsem objevila otcovy staré učebnice fyziky a 
chemie, potom nádherné Běhounkovy popularizace vědy pro mládež. Ve svých dvanácti jsem měla 
představu, jak funguje atomová elektrárna, a do šestnácti jsem toužila studovat jadernou fyziku. 
Sešlo z toho, ale to je jiné téma. V nemocnici to byl únik z reality do snění a představ, představ 
které jsem se později snažila lépe uchopit. Vzpomínám si, že jsem byla dlouho přesvědčena o tom, 
že lze atomy a molekuly vidět, dokud mi to rozumní dospělí nevymluvili.  
 Jakoby se nastavila cesta představivosti, kterou používám dodnes. Dnes už na jiné téma a 
doufám, že ne jen jako únik před něčím, ale je to tak snadné! Obzvláště, když je před čím unikat. 
Tady si dovolím jeden paradox - lze utíkat i před sny do reality i to je velmi časté. Neurotici, worko-
holici a další. Vypadá to jako věčný boj někde na hraně, před pádem do pasti. Patrně i tady vede ta 
správná cesta středem – udržováním rovnováhy - respektováním vědomé i mimo vědomé stránky 
osobnosti. 
 Cesty úniku do snů před tíživou realitou, před beznadějí, jsou velmi různé. Patří sem i mno-
há setkání s archetypálními bytostmi označovaná jako zázraky - zjevení. Obzvláště tam, kde pu-
bertální dívka pociťuje velmi těžce ztrátu matky, tam se zjevení svaté osoby mateřského typu 
objevuje nejčastěji.
 Z klasických mystických cest patrně vede tímto směrem především cesta do nirvány. Je to 
jakoby návrat do lůna, do původní harmonie s matkou-světem, možná i do bodu nula. Léčivý úči-
nek musí být mimořádný. Já vím, je tu určitá nesrovnalost s indickým přístupem! Ale mně se zdá, 
že jde o únik. Už samotná snaha, touha přestat se znovu a znovu zrozovat v této realitě plné bolesti 
a trápení je v rozporu s tím, co zažívám. Snažila jsem se nalézt v duchovní literatuře pocházející 
z tohoto okruhu nějaké vysvětlení a použít princip kamene mudrců k objasnění. Osho popisuje 
velice barvitě a ve shodě s tím, co cítím prožívání prvních tří čaker. U čtvrté ale vůbec nepopisuje 
to teplé chvění u srdce, které celkem normálně dokáže rozeznít velká část matek. Také u jiných 
případů obdobného unikání ze světa je to právě blok v srdeční oblasti, který vede k potřebě od-
střihnout se jednou pro vždy od toho bolavého, krvelačného, nespravedlivého atd. Na světě jsou 
oblasti, kde potřeba ukončit koloběh dalších a dalších zrození, je jednou z hlavních náboženských 
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Obr.	52	Bouře	uvnitř,	suchá	 jehla	s	akvatintou.	V	případě,	že	se	
člověk	cele	poddá	účinku	bludného	kruhu,	může	se	dostat	do	sta-
vů	silně	rozšířeného	vědomí	spontánním	způsobem.

motivací. Hledejme celospolečenské důvody. Není za tím náhodou špatné zacházení s matkami? 
Tvrdý patriarchát a dříve i běžné upalování vdov? Trápení matek se přenáší na děti obou pohlaví!
Druhou past nejlépe popisují ti, kdo se přiblížili k smrti, ale nezemřeli, jen se jakoby odrazili ode 
dna. Také se tomu říká tanec se smrtí. Klasické asketické cesty - odříkání, dlouhodobé půsty, 
zima, nespaní, a také mučení bývají často vstupem do tohoto druhu stavů. Popisy umučení sva-
tých jsou toho plné. Hormon smrti a přirozené morfiny, které produkuje velmi těžce zraněné tělo. 
Zdá se, že sem patří také velké sportovní výkony, překonávání možností těla. „Bičování se“ do 
krajních možností organismu. Psychické trauma může navozovat velké vypětí i bez týrání těla 
(viz obrázek „V trní“). Past zahrnuje obě tváře pekla. Na jedné straně ztuhnutí v depresi, na druhé 
horečná aktivita. Schéma je jen teorie! Realita je barvitější asi právě proto, že současně běží víc 
aktivit na různých úrovních. Rezonují spolu a vzájemně se ovlivňují.
 V mém případě to začalo úžasnou kosmickou vizí. Viz obrázek „Bouře uvnitř“. Viděla jsem 
planetu a byla jsem to já nebo moje hlava, k planetě se blížilo žhavé těleso, proniklo pod povrch a 
chvíli se nedělo nic, potom popraskaly kry-ledy, nastal výbuch a celá planeta se začala vařit. Dále 
tam bylo extatické znovu a znovu prožívání porodu, patrně v souvislosti s rodinným traumatem 
týkajícím se mých prarodičů. Místo antikoncepce mnoho umělých přerušení těhotenství, navíc 
pokoutně, v té době to bylo zakázané! Babička tím velmi trpěla, odrazilo se to i na jejích třech 
synech. Věděla jsem o tom už dávno, ale 
vědět nestačí! Uniknout z bludného kru-
hu je obtížné. Domnívám se, že nešlo jen 
o druhý roh trojúhelníka! Po zážitcích III. 
perinatální matrice a jejích traumat, se 
vynořily prožitky IV. perinatální matrice. 
Jako když jsem se dostala do urychlova-
če, kde je vše mnohokrát intenzivnější. 
Trvalo to velmi dlouho. Kdyby mi to někdo 
líčil, tak bych mu nevěřila, takže nemá 
smysl to blíže popisovat. Kdo to zažil, ví 
své. Šlo o uvolnění bloku v oblasti základ-
ní a sexuální čakry. Jenže v té době jsem 
o energetických vírech v organismu nic 
netušila. Bylo to zběsilé, jako když se ve 
mně otáčí kovová vrtulka. 
 Stavy spontánně rozšířeného vě-
domí rozhodně nepatří k běžným prožit-
kům. Přitom hrají v celém procesu velmi 
důležitou roli, právě proto se domnívám, 
že je výhodné aby měly v systému svůj sa-
mostatný útvar. Jedná se o tři prožitkově 
velmi rozdílné možnosti. Tvar trojúhelníku 
sem velmi přesně pasuje. Tři rohy trojú-
helníka, tři jeho špičky, přinášejí tři dru-
hy hlubokých mystických zážitků. Včetně 
jiného vnímání času. Vedou k uvolnění 
bloků, k překonání pastí a k splynutí s 
primární jednotou. Uvolnění bloku dopro-
vází uvolnění velmi vysoké energie. Zdá 
se, že za nepříznivých vnějších okolností 
lze vstoupit jen „mělce“ a když se změní 
okolnosti, tak se vrátit.
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 Ve stolní hře jsou tři „bludné kruhy“ znázorněny jako tři pasti. Vybuzeny do silné aktivity, 
před pádem do jednoty, výrazně proměňují vnímání skutečnosti. Vědecký popis hovoří, alespoň o 
některých z nich, jako o zvláštním druhu epilepsie. Zdá se, že některé mystické návody jsou vlast-
ně zprostředkováním vstupů, jsou to návody jak takovýto stav vyvolat. Jsou to popisy cest, které 
napodobují spontánní zážitky. Navozování je riskantní podnik, obzvláště navozování klinické smrti. 
Skoro utopení, přidušení, askeze hladověním, nespaním apod. Přitom není jisté, že se to povede! 
Nesmíme zapomenout, že teprve těsně před vstupem do jednoty s celkem se blok uvolní. Jsou 
lidé, kteří přežili několik pokusů o sebevraždu a až když se jim to skoro povedlo, tak se z toho do-
stali. Probůh, nic takového nedoporučuji!!!
 Pasti fungují jako brzdy a únik z nich je vstupem do urychlovače.
 První past - nebeská čistota,	kam se utíká ten, jehož těžkosti jsou neúnosné. Z pouští 
beznaděje do věčné krásy, uniká do božského - mimo pozemskou tíhu. Cesty úniku do snů před 
tíživou realitou, před beznadějí, jsou velmi různé. Příkladem může být i část díla Václava Boštíka, 
sám o tom napsal, že hledal únik před ošklivostí reality. Je to nádherné, velice duchovní! Může to 
pomoci vyléčit bolavou duši? Pokud je problém venku a vy tam setrváte na chvíli, než se okolnosti 
změní, tak to určitě pomůže. Pokud vám nic není a jen si chcete dopřát ozdravující koupel v nirvá-
ně, tak vás to posílí. Ale pokud to znamená jen odsunutí a neřešení vnitřního napětí, které způso-
buje problém, tak sotva! Ale právě tito jedinci pociťují velikou potřebu uniknout a nemuset řešit 
realitu. Je to jako únik zpět do lůna, do nebe. Ujíždějí na tom nejen zranění jedinci, ale bylo a je to 
cílem mnoha duchovních hnutí. S nepřijmutí reality, často přichází odmítání tělesného. Je nejtěžší 
pro malé tvorečky, kteří se do takové rodiny narodí. Na dalším obrázku si ještě přimyslete malou 
holčičku, jak hledá, kdo by ji pohladil. Zatuhlí a manipulující se sice tváří láskyplně, ale zkuste s 
nimi žít a pociťovat to ohromné napětí, když se cokoliv dostane do konfliktu s jejich vnitřními trny, 
když je něco vyhodí mimo úpěnlivě střežené a opatrované vnitřní obsahy! 
 Druhá past – peklo. Ti, kdo peklo nejvíc cítí, s ním také nejvíc vyhrožují. Dá se říct, že 
vzhledem k napětí, ve kterém žijí, pociťují opravdovou hrůzu. A také jí šíří okolo sebe. Studená část 

pekla je místem velkého statické-
ho napětí – deprese – past, kde se 
vše zastavilo, jen tlak drtí a požírá 
jakoukoliv energii. Druhým extré-
mem je horečná činnost podobají-
cí se běhu na okraji víru, který vás 
chce spláchnout na dno. Když se 
ten, který běží, zastaví a ten, který 
se ani nehne, uvolní a rozeběhne, 
tak mají velikou šanci se z toho do-
stat. 
 Vypadá to, že v pasti lze dlouho-
době setrvávat a přetlak upouštět 
jako píšťalou u papiňáku. Dobrým 
upouštěcím ventilem je umělecká 
tvorba. Člověk si vně sebe všímá 
především toho, s čím vnitřně re-
zonuje! Hrůzy uvnitř rezonují s po-
dobami zla venku. Vzniká potřeba 
zvrátit nepříznivou situaci. Vnitřní 
situaci si mnoho lidí promítá ven, 
rezonují s nebezpečími, která se 
objevují kolem nich, nevidí nic jiné-

Obr.	53	„Čekání	na	lásku“.	Únik	mimo	realitu	se	stává	těm,	kteří	se	cítí	
svázáni	bolavostí	tělesna.	Bojí	se	dotýkání,	„neumějí		podat	ruku“	k	navá-
zání	vztahu.	Litofanie.
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ho. Cítí potřebu zachránit svět nebo jeho část. Vnitřní přetlak produkuje horlivost - fanatizování 
různého druhu, ve výchově dětí, v politice, v podnikání. Když se energie pravidelně upouští, tak k 
celkovému uvolnění vůbec nemusí dojít. 
  Zdá se jakoby z tohoto úhlu pohledu láska a krása neexistovaly – jsou jen hloupou přetvář-
kou nebo pastí! Krása? Kýč je to! Dojděte se podívat do Veletržního paláce v současné expozici, 
tam na zdi naleznete citát Milana Kundery, kde se píše: „Pramenem	kýče	je	kategorický	souhlas	
s	bytím.“	V oblasti rozumu se zase věří na nihilismus.  
 Třetí roh trojúhelníka přináší něco úplně jiného. Zlatá klícka plná požitků a mar-
nivostí, už není důvod se o cokoliv snažit, teď už si budeme jen užívat. Jen se podívejte na 
reklamy. Konzumní doba silně prožívá pokušení zlaté klícky. 

 Umělecké vize plné zkázy, zklamání a odcizení se dají vidět v mnoha současných galeriích 
moderního umění. Dá se to brát jako odraz celospolečenské prožitkové roviny? Nejsem si jistá, 
dost často jde jen o sklouznutí se na módní vlně anebo je výběr odrazem právě této módní vize. 
Zobrazení světa skrze trauma, ve kterém lítáte, je naléhavé, bezvýchodné. Úplně jinak to vypadá 
z venku, z pozice člověka, který v tom nelítá! Zbavit se traumatu, spustit se až na dno a pocítit 
primární jednotu je neobyčejně obtížné. Lze prožít celý život v pekle. Z nebe se vás nejspíš ostatní 
lidé pokusí vytáhnout a věčná fyzická extáze není možná. Ale z pekla se dostanete jen svou volbou.
 
 Nejlepší návody, jak se dostat z bludných kruhů, jsou určeny k předcházení ex-
trémním stavům, k uvolnění bloků a k jejich postupnému odstraňování, k preventivnímu 
čištění. Bloky potlačují přirozenost a vnitřní celistvost člověka. Zkušenost s postupným rozšiřová-
ním vědomí vede k hlubšímu poznávání sebe sama. Zdá se, že je možné opětně nastavit i někte-
ré civilizací pochroumané instinkty - např. asertivitu. Tato sebereflexe umožní člověku postupně 
zpracovat spoustu nahromaděných civilizačních i osobních problémů. Ale nijak vám to neusnadní 
přizpůsobení se duchu konzumní společnosti, ta je založena na pěstování závislostí, na moci. Se-
bepoznávání a vnitřní čištění je stará dobrá cesta individuace. Překvapilo mne, jak moc se moje 
vize podobají představám jiných lidí, kteří šli touto cestou.

 Ještě obrázek zobrazující, jak funguje přirozená terapie podle Grofa. Obtížné zvládání úkolu 
ještě nemusí znamenat, že jste uvízli v pasti! Chvilku to trvá, než se naučíme bezchybně ovládat 
zavazování tkaniček, nebo třeba řízení auta. Tkaničky zvládne prakticky každý, s autem je to obtíž-
nější – tady může a nemusí být nějaká psychická příčina. Horší je to s naivitou a s asertivitou, tady 
se dá s vysokou pravděpodobností nějaký ten zazděny kostlivec očekávat.
 Perinatální matrice podle Grofa obsahují tři hlavní vrstvy: biografickou, perinatální a 
transpersonální. Na obrázku je zohledněno trvání jednotlivých fází prenatálního vývoje a porodu. 
Místo kruhové cykličnosti je zobrazení lineární. Zároveň jsem schematicky načrtla práci na od-
stranění traumatu vzniklého v těhotenství.  Zážitek bažiny plné jedovatých výparů je podle Grofa 
častou představou těch, jejichž matky užívaly návykové látky.
 Bludné kruhy nejsou jen negativní. Je třeba jim přiznat ohromnou léčivou sílu. Je tře-
ba jim přiznat schopnost opravovat chyby. Chybami se člověk učí. Dokud děláme hrubé, zásadní 
chyby nemůžeme uspět. A nejde jen o úkoly tvořivých proměn v intelektuální sféře nebo o postup 
ve škole. Jde i o úkoly související s budováním vlastní osobnosti. Například každého z nás zkouší 
život z naivity. Na osobní rovině platí, že pokud se nenaučíte říkat ne podvodníkům, tak zákonitě 
skončíte na dně. Velevýhodně vám půjčí, přesvědčí vás o nezbytnosti koupit si… atd. Dokud bude 
situace taková, že většina lidí volí podvodníky (a mají vůbec nějakou jinou možnost?), tak nám 
bude vládnout mafie. 
	 Nepředstavuji si, že to máme předem nějak nalinkované, obvykle jde o více možných řeše-
ní. Například dopravní předpisy. Utvářely se podle situace, tak aby zabránily celé škále možných 
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konfliktů a chyb. A ty chyby byly a jsou začasto právě v psychice řidičů! Cílem je udělat systém co 
nejlépe uspořádaný, stabilní a blbu vzdorný. Původně v každém z evropských států platily dost jiné 
předpisy, ale vyplatí se zvolit to nejlepší řešení a sjednocovat. Přání zákonodárců bývají ale často 
právě ve vleku bludných kruhů – prostě nechtějí platit pokuty! Jestli se to vůbec kdy celosvětově 
sjednotí, na čem všem bude záležet? V podstatě se přizpůsobujeme zákonitostem daným vnějšími 
i vnitřními okolnostmi. Velikou roli v tom hraje fyzika. 
 Bludné kruhy jsou sférou klamu samy ze své podstaty, jejich obzor je zúžený právě jen na si-
tuaci v pasti. Lapený si vybírá teorie a zařizuje život podle toho, jak se cítí! Vidí-li svět jako jednu vel-
kou bitvu o přežití, zařídí se podle toho, i kdyby se měl zničit, i kdyby měl obětovat životní prostředí 
a životy mnoha dalších. Vypadá to, že varianta, kdy se člověk obrátí mimo tento svět k nedostižné 
nebeské harmonii, je relativně méně škodlivá, ale nemylme se! Tenhle útěk mimo realitu má na 
svědomí mnoho mrtvých. Obvykle se pasti kombinují, něco je pro ovečky a něco pro dravce. Stačí 
se rozhlédnout, zoufalce, kteří se točí v bludných kruzích, najdete snadno. Často jsou ortodoxními 
zastánci, či odpůrci čehokoliv (nejen pavěd ale i věd). To, že lidé lítají v různých pastích, se naštěstí 
jakž takž vzájemně vyrovnává.
 S nárůstem životního tempa mají lidé méně času na duševní hygienu, na uvolňování svých 
psychických napětí, zvyšuje se i manipulace na celospolečenské úrovni. Zákonitě to musí vést 
většímu zabředávání do pastí. Dojde posléze k spontánnímu „vybuchování nebo se vše propadne 
do velkého víru válečné vřavy – do bludného kruhu na celospolečenské úrovni“? 
 Sny a umělecká inspirace jsou úžasným zdrojem poznání. Zrádné je, že subjektivní 

Obr.	54	Když	dáme	vhodnou	příležitost	změněným	stavům	vědomí,	začne	proces	uvolňování	zablokovaných	napětí.	
Zcela	vlevo	je	meditační	možnost,	která	také	může	pomoci,	pak	pokračuje	schéma	terapie	podle	Grofa.	
	 Nahoře	je	biografická	vrstva	-	realita	konkrétního	člověka,	pod	ní	je	jeho	perinatální	vrstva	-	prožitky	z	prena-
tálního	života.	Dole	jsou	transpersonální	vrstvy	-	programová	struktura	obsahující	zkušenosti	života	od	základů	(tady	
je	jen	malá	svrchní	část).	Zachytila	jsem	cestu	terapie.	Náš	hrdina	se	zasní,	ale	při	vytváření	krásných	představ	se	mu	
opakovaně	dělá	špatně.	Je	mu	zle	i	z	muziky,	která	navozuje	uvolnění.	Ale	je	na	terapii,	tak	se	tomu	poddá,	Poddá	se	
a	padá	do	představy,	že	je	dítětem,	které	se	topí	v	černých	a	zelených	jedech.	(Vybrala	jsem	jeden	z	velkého	množství	
možných	příběhů.)	Padá	a	propadá	se	ještě	hlouběji,	topí	se	v	jedovaté	bažině.	Je	hluboko	ve	světě	transpersonálních	
představ.	Černý	pták,	který	ho	provází,	mu	pomůže.	Získá	lucernu,	která	mu	umožňuje	vidět	v	temnotách.	S	ptákem	
v	náručí	a	s	lucernou	je	uchopen	velkou	mateřskou	bytostí	a	ta	ho	vrátí	do	reality	jeho	biografické	vrstvy.	Ptačí	přítel	
změnil	barvu.	Symbolická	lucerna	poznání	mu	zůstala,	posvítí	mu	na	další	cestu.	Příští	průchod	první	fází	tvůrčího	
procesu	bude	lepší	a	časem	se	to	srovná	úplně	a	on	se	nebude	bát	uvolnění.
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výklad závisí na postoji člověka k sobě a k světu! To určí jeho výběr z viděného a vníma-
ného! 
 Bludné kruhy narušují rovnováhu uvnitř člověka, dělají ho dobře manipulovatelným, deformují 
vývoj – vytvářejí uzavřené systémy, které se potvrzují sami sebou! Toho využívají zaklínači davů. Vedení 
svým bludným kruhem perfektně ovládají bludné kruhy dalších postižených. 
 Vyhnout se fanatikům nelze, lze zvýšit odolnost. Bohužel se děje pravý opak. Dost by pomohlo, 
kdyby byly city rehabilitovány a kultivovány stejně jako racionalita. Nedeformovaly by tak moc rozum! 
Jen ve všeobecném zmatení citů se může pomatená ptákovina bez trošky vtipu vydávat za umění. Ale 
pozor, právě tady se vyskytují sny, které je třeba přečíst, poučit se a vybřednout! Hlubší zazdění, za-
hnání kostlivců do ještě větší hloubky, to celé jen zhorší! Psychiatr jako poradce kurátorů? To by zatím 
neprošlo! Škoda! Od té doby, co jsem svou výtvarnou práci začala používat jako svou psychoterapii, 
jsem udělala velký pokrok v oblasti odkrývání klamů!
   Umění vždycky sloužilo různým ideologiím. Za propagandu, za kladení pastiček, se slušně 
platí! A metody se vylepšují. Vždyť k podpoře bludných kruhů stačí podpořit ty, kdo se v nich zma-
teně otáčejí. Zmatené otáčení je v tomto případě příhodnější kvalifikace nežli ovládání dovedností, 
řemesla nebo dokonce rozumu a citu. Jde o uchopení moci nad oklamaným stádem!
 Ale abych nekončila tohle téma tak chmurně. Když vyjdu z vlastní zkušenosti a z novodo-
bých poznatků, že život vytváří více pater sobě podobných struktur, tak neexistence citové stability, 
hlubší zabředání do hlubiny bludného kruhu vede k větší potřebě bludný kruh překonat. Nejde jen 
o potíže prenatálního života, které vtahují do bludných kruhů. Ozývají se staré jizvy, kruté rány mi-
nulosti, hlad, bída, války, to všechno ještě není zahojeno a další konflikty, další ublížení a bída zhor-
šují situaci. Naštěstí máme více vnitřních hlasů, řešíme souběžně více životních úloh. Můžeme-li 
uspět v jiné životní oblasti nežli třeba v partnerských vztazích (nebo naopak), tak je naše situace 
hned trochu lepší. Bohužel síla bludných kruhů bývá taková, že ostatní cíle postupně odpadají a 
konflikt se vyostřuje na buď anebo!

Hromadný únik ze svobody

	 V mládí mne velmi inspirovala kniha Ericha Fromma „Strach ze svobody“. Titul v originále zní 
trochu jinak  - Únik ze svobody. Líbí se mi oba názvy. Je to jeden ze zdrojů mé inspirace.
 Popisy světa se různí. Ti kdo uvízli podstatnou částí své osobnosti v bludném kruhu, nevidí 
celek. Mají výraznou potřebu se vzájemně utvrzovat, že svět vypadá právě tak, jak ho vidí zrovna oni. 
Jsou kvůli tomu ochotni válčit, vytvářet různé sebe potvrzovací skupiny, upalovat kacíře. Velká vnitřní 
napětí vzbuzují velké obavy, které jsou pociťovány jako ohrožení. Někdy se to zvrtne v potřebu spasit 
sebe sama, jindy převáží snaha spasit svět. Zoufalé situace vyžadují zoufalé činy. Bludné kruhy přiná-
šejí strach, v ohrožení se nedá svobodně dýchat.
 O vědě a o umění se hovoří jako o systémech otevřených, náboženství jsou považovány za sys-
témy uzavřené. Nejotevřenějším západním kulturním počinem je umění. Přitom tendence uzavírat se 
novým poznatkům je patrná i tady. Umění je víc citové a intuitivní, nežli rozumové a hlavně předvádí 
pohledy na svět ze všech myslitelných i psychicky těžce deformovaných pohledů. Tady naleznete ten 
hromadný únik ze svobody, bohatě ilustrovaný, je to jako špatné sny, které když dokážeme vyluštit a 
zaujmout správné stanovisko, tak najdeme cestu jak z toho ven. Jenže většinou se cesta nehledá, ani 
se netuší, že by vůbec nějaká mohla být. Ale přicházejí další, noví hledači a vymezují se proti generaci 
otců, a často naváží na hlubokou minulost.
 Když se podíváme do hodně hluboké minulosti, tak zjistíme, že to hromadné zoufání, někdy 
větší někdy menší, je staršího data. A možná, že souvisí s přechodem od matriarchátu k patriarchátu, 
jak se snaží doložit ve svém zkoumání mytologií Joseph Campbell. Tedy s přechodem od ženského 
intuitivního k mužskému racionálnímu, s odklonem od uctívání matky země. Za demonstraci hromad-
ného vyloučení z primární jednoty můžeme považovat příběh o vyhnání z ráje, ten je ovšem daleko 
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staršího data. Joseph Campbell ve své knize Mýty západu srovnává nejstarší mytologická zobrazení z 
doby bronzové a novější z doby železné a sleduje, jak se přechod od patriarchátu projevuje v mytologii.
 Co když je to dáno stavem rozvoje vědomí. Co když vědomí postupně překrývá původ-
ní základy intuitivního vnímání a je pro něj těžké se s nimi propojit prostě proto, že je stále 
ještě moc lineární, že má nedostatečnou kapacitu? Postupným narůstáním vědomé sféry a jejím 
oddělením od mimo vědomého základu se člověk více a více osamostatňuje od přírody. Přitom se dá 
vysledovat, že už od počátku existují lidé z této jednoty nevyloučení. Nebo takoví, kteří se do ní dokázali 
vrátit. Prvotní pravěké a některé starověké rituály pracovaly s rozšiřováním vědomí, takže zpočátku 
se propojovalo, později (v západní kultuře) byla rituální forma buď zcela odsouzena anebo ponechána 
vyvoleným. Vyvolení byli pod přísnou kontrolou - často psychicky deformovaných jedinců! Bylo pro ně 
nebezpečné, aby vstupovali do všech sfér transpersonálních možností. Preferovala se nebeská čistota.

Bludné kruhy a mystické cesty
	
	 Mystika je hustě používané slovo s mnoha různými významy. Musím proto definovat, co si pod 
tím představuji. Ve snové oblasti, vycházející z perinatální a transpersonální vrstvy, se objevuje mnoho 
představ. Často obsahují popis a návod jak se dostat z krize, hrdinské příklady. Bohatá škála fantazií 
mapuje celou krajinu - od blažených nebeských výšin, nereálných utopických představ světů, kde ne-
dochází k žádným konfliktům. Přes mrtvou zamrzlou říši velkého utrpení, kde se neozve ani hlásek, 
ani jiskřička naděje, se dostaneme do žhavé části pekla. To všechno naleznete v mytologiích. Peklo 
má dvě části: studenou – pasivní a žhavou, kde se projevuje mnoho vazeb na živelně vulkanickou po-
dobu Země. Tady, úplně jako v logice akčních filmů, se život mění na neustálý boj. Lidé byli inspirováni 
spoustou nebezpečných krajin, některé pocházejí ze snů, jiné z přírodních katastrof a ještě jiné tvoří 
kulisy zmrtvělé průmyslové krajiny. Neustále vznikají další a další varianty, dokonce z jiných světů. 
Transpersonální vrstva je zdrojem obrovské škály představ, zahrnuje uctívání všemožných božstev i 
upsání se postmoderní dekadenci, najdete je i v sci-fi literatuře. Past, kterou nazývám zlatá klec, nabízí 
věčný blahobyt, erotický ráj, sedmé nebe, kde si bude zabitý bojovník do nekonečna užívat. Škála je 
bohatá, jsou i různé jiné velké orgie. Často se vyskytuje nutnost nejprve projít peklem, abych si mohl 
užít ráje. Zloděj – mafián (a třeba i státní úředník) se těší, že bude mít vystaráno, že na něj už nikdo 
nebude mít a hrabe a hrabe, intrikuje a intrikuje. Čím víc se mu daří, tím menší je naděje, že se z toho 
psychicky dostane, naopak strhává labilní jedince do celospolečenského víru. Tohle na první pohled 
nevypadá jako fantaskní úlet mimo realitu, ale když se podíváme na moc a deformaci mocí v umělec-
kých dílech, tak to uvidíme perfektně zpracované. Nejen Shakespearův Mackbet. Většinou se rozlišuje 
a za mystiku se spíš pokládá to fantaskní a rituální. Pokud z těchto zdrojů čerpá státní politika, tak 
nikoho normálně nenapadne spojovat to s mystikou. Propojení je zřejmé a odhalené u Hitlera a pozor, 
zdroje jen tak nevyschnou! Nechat se bičovat dominou sem také docela dobře zapadá.
 Daleko častější nežli vědomé využívání mystiky je strach z ní, strach z průniku traumat do vě-
domí. Za stále utěsňovanými vrátky číhají zazdění kostlivci. Zdaleka ne každý problém, který člověk 
má, je takhle vážný. Podle psychiatrů jde o zásadní traumata týkající se ohrožení života (nejen svého) 
nebo o traumata související se sexem. (Podle mytologů k tomu patří i vývojové potíže.)
 Když se povede uvolnit blok, nacházející se v kterékoliv z pastí, dojde k splynutí s primární 
jednotou, doprovázené obrovským přísunem energie. Zkušenost, která se nedá sdělit, protože prostě 
přesahuje vše, co považujeme za možné. Není divu, že se lidé od pradávna snažili takových stavů zno-
vu dosáhnout, či je zprostředkovat jiným, rozpoznali totiž jejich léčivou sílu. Když dosáhnete uvolnění, 
když zmizí dlouhotrvající napětí, fantastičnosti horečnatých snů se promění, a vy vidíte věci, tak jak 
jsou. Poučení z šálivostí světů vám zůstane. 
 Svět nabízí úžasná spojení kultur. Vedle sebe existují různé výklady fungování světa, z různých 
dob i zemí. Občas se prostoupí a ukáží souvislosti v pozměněném světle: jezuitský kněz Anthony de 
Mello, svým původem Ind, v knize „Minutová moudrost“ spojuje moudrosti východu i západu a píše:
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Návrat

„V	duchovním	vývoji	člověka	jsou	tři	stadia“
Řekl	mistr.	„Tělesné,	duchovní	a	božské.“

„Jaké	je	tělesné	stadium?“	zeptali	se	dychtiví	žáci.

„To	je	stadium,	kdy	stromy	vidíte	jako	stromy	a	hory	jako	hory.“

„A	duchovní?“

„Když	někdo	má	do	věcí	hlubší	vhled	–	stromy	pak	už	nejsou	stromy	
a	hory	nejsou	hory.“

„A	božské?“
„Ach,	to	je	Osvícení,“	pravil	Mistr	s	potlačovaným	smíchem.
„Ze	stromů	se	opět	stávají	stromy	a	z	hor	hory.“
 
 Kdesi jsem četla, že mystické cesty by měly být čtyři. Z logiky hry i z popisu situací, které 
vedou ke spouštění mechanismů, tu máme tři pasti. V případě, že se člověk cele poddá účinku 
bludného kruhu, může se dostat do stavů silně rozšířeného vědomí spontánním způsobem.  „Čtvr-
tou možností“ - je procházet tvořivým procesem, překonávat uvíznutí a využívat potenciál IV. fáze k 
reálnému zahlédnutí skutečnosti. Ani to na mystiku nevypadá, ale vstup do mimo vědomé oblasti 
zůstal otevřený, spojení s primární jednotou dodává rovnováhu, jistotu vnitřní celistvosti. Pořád je 
o čem pochybovat, i když cítíte jednotu s tím velkým, co nás přesahuje, jehož jsme součástí. 
 Ještě jednu zajímavost: když si vystřihnete a složíte trojúhelník podél hran čtverce, tak tyto 
složené rohy míří do jednoho bodu, do nového počátku – znovu na start! Tak jako jsem to automa-
ticky udělala ve hře. Vždy, když se dostanete z pasti, znamená to nový začátek. Není jiná možnost. 
 
Reversní design

 Je to taková detektivní práce - složit celek z detailů a z pohledů z různých stran, použít vědo-
mosti a funkční souvislosti k dešifrování. Jak že to vlastně dohromady vypadá? Hodně se dá najít 
ve vizuální komunikaci. Obrazně vzato poučila jsem se z příkladu s nočníkem, popsaném v úvodu 
této knihy. Jiná technologie, jiný způsob uvažování nebo jiný pohled na věc, jiné seřazení skuteč-
ností, dovede něco úplně nového, něco nepředvídatelného. A zdá se mi, že samy designerské me-
tody umožňují něco jiného, než ty vědecké. A samozřejmě dnešní zkušenosti! Kromě hmoty jsou tu 
vlastnosti uspořádávání, existence informací a celá programová sféra! Pohled na svět se změnil, 
pracujeme s počítači!
 Kolik moc se toho dá propojit do jednoho modelu? Vyšlo mi zobrazení v souladu se součas-
ným, skoro matematickým vyjádřením! Jde o zpětnovazební strukturu!  Motor pracuje na udrže-
ní se v mezích funkčních zákonitostí této fyzikální reality. Pod sebou zanechává spirálovitou 
stopu, niť odvíjeného osobního příběhu, otisk historie tvoření. Jeho pohyb je přibrzďován třemi 
přirozenými brzdami v podobě bludných kruhů, které zajišťují, že nevybočí mimo danou realitu. 
Občasné úniky jedinců z pastí zapůsobí jako urychlovače. Je tu struktura vzorce a nitky příběhů, 
které odvíjí. Struktura je abstraktní a příběhy jsou konkrétní.
 No a teď, vlastně už od počátku, byste nejspíš měli křičet, že ve všem dělám jenom zmatek, 
že je přece rozdíl mezi přírodním a umělým procesem. Že pokud se tenhle vzorec hodí na přírodní 
procesy, budiž dobře! Nakonec asi budete ochotni smířit se s myšlenkou, že i na ty, které probíhají 
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v nás. Ale copak si sami takové vzory vytváříme? Ale ano, když se podíváte na školu, tak to tam 
máte jako na dlani. Podstatný rozdíl nalezneme v omezení funkční realitou, ta uměle nastolená 
vize „pravdy“ může být klamná a dokonce lze získat doktorát v oblastech, které jsou založeny na 
velkých omylech! Mnoho takovýchto „úspěchů“ posléze nalezne svou korekci v celospolečenské 
proměně. Prostě někomu to sepne a ostatní se postupně postaví na jeho stranu. Vzpomeňte na 
obrázek „Rozum a sen“. Je to jako když Sysifos pořád valí balvan s nějakou novou teorií, aby se to 
posléze všechno zřítilo a bylo nutné to znovu slepit logikou z jiného úhlu pohledu. 
 Tvůrčí princip vesmíru hraje svou hru na proměny všeho druhu, vládne i nevládne. Není to 
všemohoucí božstvo, ale může nás v našich omylech pěkně vykoupat! Často se stává, že takové 
umělé vymezující mantinely navrhují skupiny osob, které lítají v bludných kruzích. Rozhodují nejen 
o tom, co je na jedničku, nebo ještě přijatelné ve škole, ale i co se smí a nesmí v zákonech nebo 
v pravidlech finančnictví. Chyba postupně narůstá, až zbourá rovnováhu ve společnosti a přijde 
revoluční proměna. Když se podíváte do dějin, na dávné historie, rozeznáte chyby snadněji. Staví 
se znova a znova. Pády systémů se sobě podobají. Pracovat s celou strukturou najednou nemusí 
být všude výhodné. Vzorec „motoru“ je popisem tvůrčího procesu obecně. Proti perinatálním mat-
ricím, které jsou čtyři a obsahují jak bezproblémový průběh, tak i všechny možné jeho deformace, 
je vysvětlení pomocí starého vzorce, rozlišujícího více rozdílných kvalit ve vztahových vazbách, 
matematicky čistší. Ale psychologovi to nepomůže, jemu se budou lépe hodit perinatální matrice, 
tam totiž lépe vyniknou podobnosti deformací. Například při znovuprožívání porodu. 

Obr.	55	Motor	ještě	jednou.	Jako	sekačka	na	trávu	se	otáčí	motor...	Kolik	moc	se	toho	dá	propojit	do	jednoho	modelu?	
Tohle	zobrazení	je	trochu	jiné,	vzorec	se	otáčí	ve	směru	hodinových	ručiček	(nechala	jsem	si	poradit	od	Campbella).	
A	navíc	tu	po	celé	ploše	najdete	„živé“	kuličky,	které	representují	jednotlivé	subjekty.	Mohou	to	být	jednotliví	lidé,	ale	
stejně	tak	dobře	si	umíme	představit,	že	jsou	to	jejich	součásti,	anebo	ve	větším	nějaké	organizace	na	světové	scéně	
vyvíjející	něco	nového.	Pomyslné	stopy	vývoje	si	lze	představit,	jako	záznamy	průchodu	tvůrčím	procesem	v	čase	právě	
těchto	jednotlivých	kuliček.	Navíc	je	tu	naznačeno,	jak	se	podle	situace,	s	proměnou	nálad	samy	proměňují.	
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 Podle mne je pravděpodobné, že tajemný vzorec z knihy „Atlanta fugiens“ Michala Maiera, 
představující Kámen mudrců nebo také Kámen filosofů, zobrazuje schéma tvůrčího procesu nebo 
tedy „Tvůrčího principu vesmíru“. Je to důležitá struktura odrážející základní fyzikální princip! Prožívání 
jeho základních kvalit se objevuje v rozšířených stavech vědomí. Tvůrčí proces je v Evropě znám velmi 
dlouho. Možná už od pravěku. Ale jako u všeho, co nalezneme mimo vědomé sféry, nabízejí se různé 
výklady, hodně záleží, jakými vědomostmi jste se na zkoumání vybavili! Nekladu si za cíl popsat záva-
dy a způsoby léčení, na to jsou tu jiní. Mým cílem je zmapovat strukturu celku. Pomáhá mi sledování 
skutečnosti v zrcadle umění. Jazyk umění je složitý a umělci často prohlašují, že k tomu, aby mohli 
tvořit, nepotřebují mnoho z rozumu a vědění. Já jsem se dala na opačnou cestu, tak jako tomu bylo 
naplno v renesanci. Snažím se o rovnováhu mezi vědomou a mimo vědomou částí. 
 Využívám umělecký postup – od uchopení celku k rozpracování detailů, tak aby stále vytvářely 
celek – prostě aby se mi to nerozpadlo do detailů! To je obvyklé při malování obrazu. To, co dělán není 
vědecký počin! Vědou se pouze nechávám inspirovat, vážím si jí, ale nesdílím její předsudky ani ome-
zení. Snažím se vytvořit předpoklady pro posun v umění. Nevím, k čemu dojdu, k čemu se vůbec dá 
dojít. Jde o design, je výhodné mít více variant. Nakonec se samo ukáže, co je nejlepší!

Jak může přispět k zachycení obrazu světa poslední z velkých přelomových 
teorií, teorie chaosu? 

 Lidé si vždy vykládají svět podle toho, k čemu naposled došli, co zrovna „frčí“, čeho dosáhli 
a co jsou sto strávit. Mechanistický pohled na svět byl dán rozvojem mechaniky, vznikal spolu se 
vznikající vědou, kdy nejsložitější stroje byly orloje a dosáhl svého vrcholu v devatenáctém století, 
kdy se už už zdálo, že ke konečnému pochopení mechaniky světa, chybí tak málo! Jenže dvacáté 
století přineslo velikou proměnu, otevřelo pár dalších způsobů výkladu. Mechanika platit nepře-
stala, jen se objevily další možnosti, do té doby skryté. Je obtížné to strávit. V umění je dvacáté 
století obdobím vyjmenovávání možností, důkladné analýzy, otevíráním mnoha dalších způsobů 
zachycení skutečnosti a uvolněním se pro vnímání dalších možných vrstev vnějšího a hlavně vnitř-
ního světa. Ve svém souhrnu složitějších a jednoznačnějších, než je schopen zachytit realismus vi-
zuálního odrazu. Dvacáté století přináší analýzu vyjadřovacích možností, hledání zkratek a různých 
filtrů. Dochází k rozvoji vizuální komunikace, rozvíjí se obrazové sdělování. Jen se rozhlédněte, 
kolik používáme piktogramů. Je to příprava na novou velkou proměnu, která se postupně líhne? 
Čeká nás i nové vymezování cílů? Nové kdo jsme a kam jdeme? Kromě historie umění je tu také 
estetický řád a hra s ním, jeho akceptování i ignorace. Odráží vlastnosti uspořádávání světa, řády 
v nás uspořádané, nikoliv jen naše výklady! Podobně jako nemusíte nic vědět o fungování trávení 
a prostě to ve vás funguje, nemusíte nic vědět ani o fungování rytmů, ani o fungování citů nebo 
barev, a přesto ve Vás působí.  Úžasně provázané působení!
 Jaký pohled na svět umožňuje dosažené poznání, kdy si děti hrají hry ve virtuálním světě 
počítačů, spolu s kamarády z druhé polokoule v reálném čase! Lineární myšlení je jasné a přehled-
né. Jenže máme tu počítače, virtuální světy a sen o stvoření umělé inteligence! 
 Chaos není jedním z řádů, je to spíš prolínání různých zákonitostí na stejné úrovni, které se 
vzájemně ovlivňují. Jeden z jednodušších příkladů: u vypuštěného meteorologického balónu není 
předem jasné, co bude v té které výšce mít větší vliv na dráhu pohybu, jak ho ve spolupůsobení 
ovlivní vztlak, tření, teplota, síla větru… Takže do hry současně vstupuje více zákonitostí a jejich 
účinek se vzájemně ovlivňuje.
 Hra umění se inspiruje vědou i na poli zkoumání chaosu. Bude to náročné, zkusím pár uká-
zek z přednášky Jiřího Vaňka „K estetice fraktálů“ (text jsem nalezla ve sborníku příspěvků mnoho 
oborové seminární diskuse „Chaos, věda a filosofie“, Filosofický ústav AV v r. 1996:
1.	 Pojetí	fraktálů	společné	vědě	i	umění
Současné	vědecké	teorie	chaosu	slibují	nejen	nový	pohled	na	přírodní	skutečnost,	ale	předkládají	
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nové	horizonty	estetickému	vnímání.	Někteří	 zastánci	 této	 teorie	v	ní	spatřují	 i	další	podstatný	
krok	ke	sblížení	„dvou	kultur“	přírodovědecko-technické	na	jedné	straně	a	humanitní	na	straně	
druhé,	 jejíž	odtržení	 v	moderním	světě	bývá	pociťováno	 jako	neblahý	zjev	zejména	od	počátku	
šedesátých	let	20.	století.	
	 Pozastavíme	se	proto	krátce	u	těchto	příslibů	pro	rozvíjení	estetického	vnímání	i	pro	nové	
možnosti	 umění.	 Soustředíme	 se	 přitom	 zejména	 na	 práci	 amerického	 autora	 Johna	 Briggise	
„Fraktály:	vzorce	chaosu“,	 jež	náleží	k	těm	publikacím	z	velice	početné	literatury	o	chaotických	
procesech	a	útvarech,	které	se	vyslovují	rovněž	k	oněm	estetickým	ambicím	nového	pohledu	na	
přírodu.
	 Jádro	jeho	koncepce	lze	vyjádřit	takto:	příroda	je	determinována	chaosem,	jenž	není	jen	
povrchovým,	jevovým	úkazem,	který	by	bylo	možno	teoreticky	redukovat	na	řád,	kdybychom	měli	
dostatek	informací.	Chaos	bývá	označován	jako	jev	charakteristický	pro	pomezí	trvalých	a	náhod-
ných	procesů,	nebo	je	pojímán	jako	odstupněný	jev	pro	míru	nahodilosti.	Nastává,	jelikož	podstat-
nou	složkou	přírody	jsou	tzv.	nelineární	systémy,	jež	se	radikálně	mění	prostřednictvím	své	zpětné	
vazby.	Jsou	to	především	dynamické	celky	vykazující	extrémní	citlivost	vůči	svým	počátečním	pod-
mínkám.	Za	základ	filosofického	porozumění	těmto	systémům	i	jejich	esteticky	pojatého	vnímání	
je	pokládán	holismus.
	 Chaos	je	„oknem	do	celku“(celostnosti)	především	proto,	že	v	důsledku	dynamické	aktivi-
ty	vznikají	lomené,	zvrásněné	a	nerovné	tvary,	jež	matematik	Benoit	Mandelbrot	nazval	fraktály	
(z	fractus	–	termín	asociující	zlomeninu,	zlomek,	úlomek,	zlomkovitost,	částečnost,	dílčí	prvek).	
Chaotická,	fraktální	struktura	přírody	se	vyznačuje	škálováním	(stupnicí)	a	tzv.	soběpodobností,	tj.	
tvarovou	obdobou	celku	a	částí	v	kterékoliv	úrovni	struktury.	Tvary	na	jednom	stupni	strukturální	
úrovně	se	podobají	tvarům	viděným	v	detailech	v	jiném	stupni	(škále)	Fraktálem	lze	tedy	zahléd-
nout	celek. Konec citátu.
 Je to fajn, tohle mi přijde velice správné, akorát se mi zdá, že se až příliš sou-
střeďují jen na optickou stránku jevu, jen na hru s tvaroslovím hmoty. Zdá se mi daleko 
zajímavější pohrát si s vlastnostmi uspořádávání obecněji, nejen s hmotnou a jejím tva-
roslovím, ale i s programovou stránkou vnímaného. Podívat se na tvůrčí proces - schéma 
příběhu, jako na fraktální strukturu. Mapa hry je schematickým zachycením všech možností 
příběhu – procesu proměny. Na ní sice probíhá pohyb různých subjektů, ale stav situace ve vyšších, 
společenských vrstvách se dá vyjádřit ještě jednodušeji, zdůrazněním aktuálních a doznívajících 
prožitků. Jakoby rozsvícením příslušné barvy. A tím jsme došli k zobrazení struktury historií - 
neboli záznamu působení tvořivého principu - jako pole spolu souvisejících událostí. 
 Příběhy a děje se prolínají, další dva obrázky jsou zachycením bohaté dějové struktury. 
Fáze procesu jsou vyjádřeny barvou. Moje ilustrace není konkrétní soustavou dějů, ale pro předsta-
vu abstraktního principu postačí. Použila jsem stejné barevné schéma jako má hra: modrá – sta-
tické uvolnění, fialová – statické napětí, červená – dynamické napětí, žlutá – dynamické uvolnění. 
Všechny děje nedosáhnou cíle, jsou zde i nedotažené akce, krátká zasnění, jsou zde i bludné kru-
hy. Za těmito akcemi si lze představit postavy, ale uvědomte si, že každý z nás vstupuje do velice 
mnoha dějů! Dokonce se dá s jistotou tvrdit, že naše aktivní vnitřní osoby také vstupují do mnoha 
dějů. A právě u nich, na jejich úrovni, vlivem jejich charakterů a postojů, dochází k největšímu ovliv-
nění výsledku. Podprográmky jedinců se propojují a tvoří síť mezi lidmi sdílených zájmů a úkolů. 
Například v pracovním kolektivu výrobního podniku se doplňují konstruktéři, designér, technici 
a obchodníci. Přitom každý z nich není jen konstruktérem nebo obchodníkem, mají rodiny (další 
skoro samostatná síť) a vstupují ještě do mnoha dalších sítí – přátelé, sport a podobně. Obrazy 
se vztahují k akci kolektivu mnoha lidí. Pole souvisejících  událostí - příběhů, které vedly k nějaké 
větší proměně, je doprovázeno prožíváním, které ovlivňuje dílčí počiny. Soukolí příčinných závislos-
tí je v neustálém pohybu, sem tam sice něco ustrnulo, ale časem se to, občas s větším třeskem, 
uvolní. Samozřejmě nejde o nic viditelného – je to jako graf – schéma. Vzhledově to vypadá jako 
víry a proudění. Podobně jako z grafu lze snadněji odečítat, tak z takovéhoto zobrazení lze vyčíst 
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Obr.	56	a	57.	na	těchto	dvou	obrázcích	vidíme	globální	tvořivou	strukturu.	Nahoře	zachycuje	pozitivně	se	vyvíjející	děj,	dole	je	
stav	války	s	velkou	černou	dírou	pasti.	Tyto	mé	malby	se	podobají	obrazům	„Fraktalistů“,	kteří	také	vycházejí	z	teorie	chaosu.
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zajímavé souvislosti. Tyto moje malby se nejvíc podobají obrazům „fraktalistů“, kteří také čerpají 
z teorie chaosu. 
 Na prvním obrázku je „dobře“, tedy tvořivě se rozvíjející struktura historií. Za tou velkou spi-
rálou si představte úspěšně řešený úkol pro více lidí. Něco trochu menšího, nežli naplnění snu o lé-
tání, třeba stavba významné budovy. Velká spirála výrazně ovlivňuje menší, dílčí počiny a naopak. 
Kdybych chtěla zobrazit neřešitelný problém nebo dlouhodobý válečný stav, ovlivňoval by globální 
útvar ještě významněji menší dílčí akce ve svém poli. Události spolu korespondují, rezonují v mno-
ha úrovních života. Vzájemných závislostí a souvislostí je velmi mnoho. Vývojové proměny i revo-
luční zvraty vyžadují určitou „synchronizaci“ mnoha jedinců, jejich cílený nápor. Tato pole mohou 
být silně akční – jako na obr. 3. Válečný stav. Tady mi to nedalo a statické napětí jsem přesunula 
do středu velké spirály, jako takovou vznikající černou díru, nebezpečí konce, ohrožení zánikem, 
rezignací, beznadějí. Nebezpečí mobilizuje, menší akce soustředěně pracují na postupném odvrá-
cení prohry. Válečný stav, stav stresu. Vše je napřeno k zlomení nepřízně osudu. 
 Pochopitelně lze zobrazit i situaci rezignace. A to buď jako definitivní zánik a konec dalších 
dějů nebo jako neustálé točení se ve víru beznaděje – řešitel se vzdal nadějí. Nebo jako bludný 
kruh, kdy opakovaně dochází k příležitosti vybřednout a další špatné řešení, obdobná chyba, vás 
opakovaně vrací. Kruh nelze nijak snadno prolomit. Nechám to na Vaší představě. Každá nitka 
osudu je dokonale individuální a přesto se v ní odrážejí zákonitosti utváření tohoto světa. Prostě, 
buď to jde, a zanecháváme za sebou vývojový záznam v podobě spirály, nebo se točíme v kruhu a 
tvořivý rozvoj některé z oblastí, nebo dokonce celku, je zablokovaný.
 Různé úrovně se prožitkově ovlivňují! Říkáme tomu: atmosféra doby, nálada ve společnos-
ti, na pracovišti, v rodině! Dá se s ní manipulovat? Určitě!
 Představte si romanopisce píšícího historický román. Má to těžké! Nikdo není sto postih-
nout celek, ani ten, kdo událost prožívá. Výběr událostí se do značné míry musí řídit autorovými 
vlastními prožitky, životními zkušenostmi. Romanopisec, snílek s růžovými brýlemi nutně zobrazí 
něco jiného, nežli cynickou rezignaci. Ve všech dobách se dějiny nějak zohledňují, nějak se využívá 
jejich potenciálu k modulování nálad. Nadhled, znalost životních obtíží a především citová vyrov-
nanost může dovést autora k poměrně objektivnímu vidění světa. Každý se sice bude objektivitou 
ohánět, ale otázka je, jak moc je objektivní pohled v oblibě? Zdá se, že s časem ubývá citové an-
gažovanosti, ale... Taková historie husitských válek prošla různými výklady a patrně se dál bude 
proměňovat. 
 Malá vsuvka: o bytí. Je to všechno moc o dělání a mělo by to být také trochu o bytí, aby to 
nebylo tak jednoduché! Abychom nepodléhali jen své „západní“ deformaci. V podstatě se tím do-
stáváme zpátky k perinatálním matricím (vejde se do nich víc, nežli do fází tvůrčího procesu). Ke 
schopnosti naladit se na notu. Umět zarezonovat se vzpomínkou. Zastavit se a setrvat v statickém 
uvolnění nebo v dynamickém uvolnění může také prostě jen být, regenerovat, vegetovat. Období, 
kdy si vyčistíte hlavu a možná i objevíte další zajímavé podněty. Dovolená. K snivé modré a ke 
zlatu žluti se přidá zelená, jako „veget“. 
 Soustavu historií lze zmapovat jen velmi přibližně, přesto vznikl velmi složitý celek! Dvě 
dimenze jsou málo! Máme více vrstev a nesmíme zapomenout, že do této struktury jsou vetkány 
další vzory. Procházení „hracím plánem“, souvisí s výběrem barev, rytmů, tvarů, zvuků, pohybů, 
gest, a nejen to, ono to má vliv třeba i na trávení a naopak. Charakteristika tvarosloví jednotlivých 
fází procesu má svou hmotnou (vizuální, zvukovou atd.) stránku, promítá se dokonce i do architek-
tonického stylu doby. Módní vlivy působí neustále, jsou někdy kratší, jindy delší, působí v mnoha 
směrech. Například od přesušené racionality po sladce rozbředlou citovost, od bohémské neváza-
nosti po puritánskou strnulost, od dětské hravosti po dekadentní zvrhlost. Vousatá patriarchální 
doba 19. stol. potřebovala něco jiného, nežli infantilizační duch současnosti. Vlastnosti uspořádá-
vání se sami projektují do vlastností uspořádaného, jsou tam, provázejí záznam historií v mnoha 
vrstvách. Naše hmotná stránka i hmotná realita, kterou produkujeme, tyto vlastnosti odráží. 
 Ale vraťme se k přednášce Jiřího Vaňka „K estetice fraktálů“: „procesy,	při	nichž	všechny	
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složky	systému	se	navzájem	ovlivňují,	způsobují,	že	systém	má	obdobnou	strukturu	ve	všech	ro-
vinách	své	vnitřní	výstavby.	Mechem	obrostlý	kámen	je	miniaturní	obdobou	hory	pokryté	stromo-
vím.	Fraktální	geometrie,	 jež	výsledky	 takových	procesů	popisuje,	 je	pojímána	 jako	“geometrie	
mezi	dimenzemi“…
 Přednáška se dále věnuje tvorbě „fraktalistů“, jejich obrazy vypadají tak trochu jako neko-
nečné vzory na balicím papíru.
 Tvůrčí proces opravdu jeví sobě podobné struktury dokonce v mnoha vrstvách! Ve všech 
pracuje podle stejného vzorce.

Chaos z další strany

 Mám ještě jeden dluh, který musím napravit. Je třeba uvést něco více o metodě vnitřních 
hlasů.
 Moc se mi líbí! Kniha Artho S. Wittemanna „Inteligence duše“ je navíc napsaná velice čtivě 
a přes svoji obsahovou náročnost je její jazyk až překvapivě srozumitelný. Autorovy popisy vychá-
zejí z teorie chaosu. Viz kapitola: Řád	ve	zdánlivém	chaosu:
	 V	přírodě	existuje	princip,	který	je	nám	tak	známý	a	tak	samozřejmý,	že	mu	zpravidla	nevě-
nujeme	ani	myšlenku.	Tento	princip	zní:	Příroda	tvoří	celky.
	 Hvězdy	v	naší	galaxii,	planeta	Země	a	na	ní	moře	a	kontinenty,	rostliny,	zvířata	a	lidé	a	na-
konec	všechno,	co	člověk	vytvořil:	to	všechno	jsou	jevy,	které	jsou	ve	vzájemném	vztahu	–	ale	ve	
vzájemném	vztahu	mohou	být	jen	proto,	že	tvoří	oddělené	celky.
	 To	rozhodně	není	samozřejmé.	V	okamžiku	vzniku	vesmíru,	velkého	třesku,	panoval	po	je-
diný	nepatrný	moment	naprostý	chaos:	neexistovala	žádná	struktura	nebo	řád.	Teplota	byla	příliš	
vysoká	a	hmota	příliš	hustá,	než	aby	dovolily	vznik	atomů.	Vědci	ale	předpokládají,	že	už	za	několik	
sekund	po	velkém	třesku	došlo	k	vytvoření	prvních	subatomárních	struktur	a	asi	za	jednu	minutu	
k	vytvoření	jednoduchých	atomových	jader.	To	znamená,	že	stav	naprostého	chaosu	existoval	jen	
několik	málo	okamžiků.	Hned	nato	se	hmota	začala	organizovat	a	tvořit	celky…
	 …	Sledujeme-li	tento	proces	dál,	narazíme	na	skutečnost,	která	je	ještě	podivuhodnější	než	
samotné	utváření	celků:	Celky	vykazují	tendenci	vytvářet	čím	dál	komplexnější	nové	celky.
	 Z	atomů	se	tvoří	molekuly,	které	se	spojují	s	jinými	molekulami.	Vznikají	systémy	komplex-
ních	látek,	které	reagují	s	jinými	komplexními	systémy.
	 Rozhlédneme-li	se	po	živé	přírodě,	objevíme,	že	nic	se	neskládá	pouze	z	jedné	jediné	sub-
stance.	Všechny	živé	organismy	od	prvoků	přes	nejjednodušší	rostliny	až	po	obratlovce	a	člověka	
se	skládá	z	nesčetných	navzájem	komplexně	spojených	látek.
	 Jedna	buňka	lidského	těla	je	sama	o	sobě	zázrak	komplexity	a	organizace.	Obsahuje	jádro,	
v	němž	jsou	uloženy	veškeré	genetické	informace	člověka	a	malou	elektrárnu,	v	níž	je	přijímaná	
potrava	přeměňována	v	energii.	A	obsahuje	ještě	řadu	dalších	„orgánů“,	které	jsou	stejně	jako	celé	
tělo	obklopeny	kůží,	jež	je	drží	pohromadě	a	chrání.	Buňka,	která	představuje	základní	jednotku	
lidského	 těla,	 je	 tedy	 sama	o	 sobě	komplexním	útvarem,	 který	 společně	 s	 ostatními	 buňkami	
vytváří	ještě	komplexnější	útvary:	tělesné	orgány.	Ty	spolu	s	ostatními	orgány	tvoří	ještě	komplex-
nější	útvar,	samotné	tělo.
	 Tento	příklad	je	ilustrací	následujícího	obecného	principu:	Každý	komplexní	systém	se	sklá-
dá	z	menších	komplexních	systémů	a	je	sám	součástí	většího	systému.
	 Nebylo	by	divné,	kdyby	se	duše	 jako	 jeden	z	nejdiferencovanějších	a	nejkomplexnějších	
systémů,	které	se	na	Zemi	vyvinuly,	tímto	organizačním	principem	neřídila?	Je	tedy	nasnadě	oče-
kávat,	že	uvnitř	duše	nalezneme	struktury,	které	mají	podobnou	komplexitu	jako	duše	ve	svém	
celku	a	které	jsou	stavebními	prvky	většího	„systému	duše“.	Konec citátu.
 Tolik tedy o celkovém přístupu autora. Další citát: Naše	duše	si	nemůže	dovolit,	aby	všechny	
síly,	které	v	sobě	neseme,	byly	opravdu	stejně	silné.	Z	různých	závažných	důvodů	se	musí	provést	
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výběr.	Tak	se	stává,	že	se	v	průběhu	našeho	dětství	z	neuvěřitelného	množství	možných	vnitřních	
osob,	které	potenciálně	máme,	smějí	úplně	vyvinout	a	žít	jen	některé.	Těmto	vybraným	vnitřním	
osobám	říkáme	„Já“.	S	nimi	se	ztotožňujeme.	
 Je to krásné, vřele doporučuji. Vnitřní osoby celkem přirozeně mají také své osobní historie. Na 
společném hracím poli si můžeme představit více hráčů. 
 Vnitřní hlasy spolu bývají v konfliktu, člověk bojuje sám proti sobě. Uvědomit si - vyjasnit zámě-
ry a potřeby jednotlivých vnitřních hlasů, je podstatou této psychologické metody.
 Další citát z téže knihy: „Příchod	vědomí	působí	jako	katalyzátor:	uvádí	do	chodu	nezvratný	
organický	proces	změny.	Síly	v	nás,	které	působí	nevědomě	nebo	polovědomě	–	a	to	jsou	téměř	
všechny	-	se	nacházejí	v	určitém	vakuu	vědomí.	Nevědomost	působí	jako	konzervační	prostředek.	
Pokaždé,	když	pracuji	s	nějakou	vnitřní	osobou,	se	mi	bezděčně	vybaví	obrázek	uzavřené	zavařo-
vací	sklenice,	v	níž	vnitřní	osoba	sedí.	Toto	vakuum	ji	izoluje	od	zbytku	světa,	a	tím	ji	konzervuje.	
Vzduch	spolu	všechno	spojuje	a	vystavuje	to	organickému	vývojovému	procesu.	Uvědomění	působí	
jako	otevření	zavařovací	sklenice.	Někdy	máme	pocit,	jako	bychom	slyšeli	syčení	vzduchu	proudí-
cího	dovnitř.	Působení	uvědomění	se	žádná	z	vnitřních	osob	nemůže	vyhnout.
	 Všechny	vnitřní	osoby,	ať	jsou	jakkoli	silné,	respektují	vědomí	jako	nadřazenou	sílu.
Když	jsme	si	nyní	nějakou	vnitřní	osobu	uvědomili	se	všemi	jejími	fasetami	a	působením,	ještě	to	
neznamená,	že	s	ní	také	umíme	zacházet.“ Konec citátu.
 Metoda vnitřních hlasů sice neklade důraz na samotný proces proměny, ale pracuje s vývo-
jem, s historií a zkušenostmi jednotlivých hlasů. 
 
Ještě dokonalejší namodelování procesu proměn? 

 Počítačový model by umožnil použít více vrstev se společnou základní prožitkovou 
mapou. Kromě osobní, tedy biografické vrstvy, odehrávající se v reálných kulisách běžného života, 
bychom mohli použít vrstvu perinatální. Transpersonální předlohu tak trochu známe z mytologie 
a různých imaginativních zobrazení – něco z ní najdete i v mých skleněných rytinách. Vyjadřuje se 
pomocí vztahových principů – vlastností uspořádávání, pomocí zkratek, metafor, analogií, indukcí 
apod. Používá symboly. Jenže je bezedná! Když půjdeme na druhou stranu, objevíme takové množ-
ství společenských vrstev, že budeme muset také silně redukovat. Vně jedince najdeme vrstvy 
dějů v rodině, v pracovních zapojeních, v národě atd. Vrstvy jsou schopny spolu rezonovat a také 
postavy je různě navštěvují. 
 Design scenérie bludných kruhů by měl počítat jak s absolutní - nebeskou čistotou forem, 
tak i s bordelem a neumětelstvím nihilismu, s ďábelskou rafinovaností pekelných strojků, a v ne-
poslední řadě i s marnivým vybavením zlaté klícky.
 Systém archetypů, by se projevil ve škále hracích figur. K jejich vlastnostem patří i stárnutí 
a schopnost vývoje a možná by se daly použít i některé vazby na tělesné funkce. 
 Kdybychom chtěli být hodně dokonalí, zařadili bychom další z vlastností uspořádávání, na-
příklad to, že nové s myšlenky, styly a přístupy se šíří ve vlnách, první, skuteční tvůrci čerpají z 
veliké hloubky svých osobností, druhá vlna převezme oblast inspirace, se kterou vnitřně souzní a 
rozvede jí do veliké šíře (ti na tom obvykle nejvíc vydělají), další vlna těží z jejich popularity a roz-
mělňuje, třetí a čtvrtá už je na povrchu a je jen lacinou nápodobou.
 Už i na deskové hře, se kterou jsem začala rozvíjet tyto úvahy, můžete experimentovat s 
vnějšími podmínkami - nastavovat šipky pro snadnější nebo obtížnější variantu hry. Tady by takové 
vnější podmínky representovaly nejen náhodně vygenerované živelné pohromy, války, neúroda, 
ekonomická krize, šťastná fáze dobré vlády, ale i narození do šťastné rodiny. Při dostatečném 
množství dobrých šancí se dosahuje cíle daleko rychleji nežli při nastavení velmi obtížného průbě-
hu. Jde-li to až příliš snadno, je to veliká nuda, nevzniká tlak na kvalitu.
 Dostatečně strukturovaná počítačová hra by mohla objasnit mnohé. Možná, že by se dala 
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využít i ke stanovení diagnózy či přímo k léčení. Já si ale spíš představuji její výtvarné rozměry. Roz-
dílné kulisy jednotlivých prožitkových oblastí, jednotlivých vrstev (alespoň biografické a transper-
sonální) a muziku, která to umí propojit.
 Vlastně už to tu je. Nekonečné množství možných situací a jejich řešení najdeme v příbě-
zích, které si lidé vyprávěli od nepaměti. Dramatická tvorba pracuje s příběhem odedávna a také 
jsou tu různé kulisy. Dávná řecká dramata řešila katarzi i s průnikem do transpersonální vrstvy, s 
vyřešením úniku z bludného kruhu. Dnes je v módě se katarzi vyhnout, přežívat v zahnívání. Zato 
jsou velice dobře zmapovány prožitky z krajin bludných kruhů. Postmoderní myšlení rezignuje na 
vizi pokroku, kterou hledala moderna. Ale vývoj jde dál! Otevírají se další obzory!

Mezi alchymií a třetí kulturou

  Nastává doba, kdy se vysoce specializované vědní obory začínají propojovat a hledá se 
spojitý obraz, dávající mimo jiné i odpověď na otázku: kdo jsme a kam směřujeme. Uvědomme 
si, že renesance, která kdysi na chvíli dokázala propojit rozum a cit, nakonec vyústila ve velkou 
reformační a protireformační bitvu! V dějinách umění se píše, že konec renesance a příchod ma-
nýrismu způsobil velký masakr nazývaný „saco di Roma“, Francouzi vyplenili Řím. Krásně se to 
dá vysledovat na díle Michelangela Buonarroti. Nelidské, rozum popírající, podobně jako s první 
světovou válkou a dadaisty? Že by bludný kruh? Došlo k rozdělení sfér vlivu rozumu a citu. Od té 
doby umění zřetelně pulzuje od extrému k extrému. Citově vypjaté baroko, racionálně strohý kla-
sicismus, vášnivý romantismus, pak přichází racionalita realismu a po ní zase vášeň secese. Mo-
derní umění počátku 20. století se obrací k intuitivním kořenům, k prehistorii a umění přírodních 
národů. Paul Gauguin a Tahiti, kubismus a jeho inspirace africkým uměním. Souběžně s psycho-
logií propátrává nejhlubší temné kouty lidských duší. Psychologie používá různé druhy umění jako 
terapii.
 Zdá se, že očekávaný posun v kultuře pomalu nastává a mne příjemně překvapilo, jak nád-
herný funkční celek se začíná z té ošklivé skořápky chaosu vyklubávat. Samozřejmě, že opět hrozí 
nebezpečí, že se vše propadne do velké celospolečenské bitvy ustavující další kola bloudění. 
 Zaujala mne kniha Johna Brockmana „Třetí kultura“ - je to kniha rozhovorů s řadou vědců 
z různých oborů, zabývá se současným pohledem na úroveň poznání a snaží se dokázat, že třetí 
kultura už do značné míry nastala, vytvořili ji vědci sami. Není jen popularizací vědy, ale (jak tvrdí 
Brockman) nahrazuje kulturu intelektuálů. Také to sleduji a vidím, že popularizace vědy, ty filmové 
obzvláště v sobě mají hodně z umění - kamera, střih, hudba - to přece podsouvá vztah k světu! 
Kniha sama je seskupením vědění z různých oborů do jedné publikace. Jejich propojování nechává 
na čtenáři. Fakt je, že věda zatím moc nepropojuje.
 Název třetí kultura vznikl podobně jako názvy uměleckých směrů. Mne nepohoršuje, že ho 
dal do placu člověk, který se až tak neproslavil, v umění je to tak běžné. Chtěl tím pojmenovat 
dobu, kdy se objevuje propojování humanitně umělecké oblasti literátů s vědci. Zdá se mi, že ar-
chitekti a designéři ovládají prostředky ještě vhodnější, ti jsou zvyklí propojovat, vytvářet funkční 
celky. Propojit jedince a dopřát jim vědění z obou kapes je jedna věc, to tu bezpochyby existuje 
dávno. Propojit poznatky, intuici a dovednosti a pracovat na reversním designu, který využije me-
tody věd i umění, to pořád ještě jde. Ale použít i řemeslo a postupy starých šamanů, to je posun, 
to bude těžko skousnutelné! Já vím, že se to občas podobá pokusům Járy Cimrmana a že by se to 
mohlo jmenovat „Bádání o nesmrtelnosti chrousta“, ale věřím, že musí nastat spousta takovýchto 
pokusů, než se to povede bezvadně a uhlazeně. Snová a umělecká inspirace je nezbytná. Postup 
je v základě stejný, snové inspirace se rodí obdobně jako před stovkami a možná i tisíci lety, jen 
vědci o tom málo mluví, ne že by to nepoužívali! Je třeba rozšířit vědomí, abychom dokázali 
uchopit složité celky. Je nutno pracovat s co největší kapacitou mozku, nejen s pamětí, ale s vý-
početním a logickým aparátem! Je velmi výhodné využít znalosti tvůrčího procesu a rehabilitovat 
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postup, který stál u stvoření kultury. 
 Propojit vědomou část s instinktivní a tím vším mimo vědomým je v pořadí třetí 
kulturní možnost. První kultura v pravěku a starověku byla instinktivní, s budováním po-
čátečních vědomostí. Druhá etapa vnesla vládu rozumu. Stanovila rozumová pravidla a 
dosáhla obrovských úspěchů. Hrdě nabubřelý rozum hlásal hesla o odtržení člověka od 
přírody, o nadvládě lidského rozumu nad ubohým neznalým zvířecím světem. Nerozumné 
využívání rozumu nás ohrožuje! Připomeňme si názory dadaistů – reakci na první světovou 
válku: „Viděli	jsme,	jak	všechno,	co	platilo	jako	spravedlivé,	krásné	a	pravdivé,	se	zřítilo	do	pro-
pasti	hanby	a	směšnosti“ (Max Ernst). „Zdravý	lidský	smysl	byl	pro	slepce,	dobré	mravy	se	staly	
pramenem	opovržení,	úcta	zbyla	mrtvolám,	logika	pozbyla	smyslu,	estetika	se	rovnala	pederastii“	
(Marcel Janco). „Dada	chtělo	zničit	podvody	lidského	rozumu	a	opět	najít	přirozený	nerozumový	
pořádek“	(Hans Arp). Není náhodou, že dada přechází v surrealismus - zkoumá sny. Rozvíjí se psy-
chologie. Roste zájem o mimo rozumovou sféru. Víra v zázračnost rozumu vzala za své. Umění se 
vrhá do náruče instinktů, rozum je vyloučen někam na okraj zájmu umělců zkoumajících lidskou 
duši. Jenže už se to tu převaluje dlouho, stále víc rozmělňováno. Možná opravdu nastal čas. Zdá 
se, že rozum zapracoval na nárůstu kapacity vědomí, zdá se, že jsou vytvořeny podmínky pro další 
krok. Jedincům se to daří už od starověku, ale je jich málo. Celospolečenská vrstva reaguje zbě-
silostí bludných kruhů. Přestaneme se plácat v bludných kruzích, uděláme další krok? Nastane 
kulturní forma v pořadí třetí? Jaké jsou předpoklady takového vývojového posunu? Mám tisíc dů-
vodů se domnívat, že právě tím nejpodstatnějším, je odstranění překážek mezi vědomou a mimo 
vědomou částí. Vytáhnout zazděné kostlivce na světlo, aby ztratily svou moc a naučit se pracovat 
se svou mimo vědomou částí. Naučit se číst, vlastně dešifrovat mimo vědomou oblast není snad-
né. Je nekonečně obsáhlá, hovoří v obrazech, které si můžeme různě vykládat. Přesto to lze. 
 Nejen, že je to subjektivní! Tenhle proces člověka mění. Naučit se porozumět zna-
mená i změnit se! Jsou to jen přirozené úkoly vyplývající z procesu lidského zrání? Jsou v 
tom obsaženy! Určitě mám hodně mezer, o některých vím, jiné tuším.
 Teď se točí nádherné populárně vědecké dokumenty. Vždycky mne věda zajímala, a mys-
lím, že mám docela slušný přehled. Hlavně to mám ráda. Obzvláště dokumenty o přírodě a vesmí-
ru jsou nádherné. Není to strohá učebnice s daty, tady se musí použít mnoho uměleckých prostřed-
ků. Obraz, střih, zvuk…. To všechno současně nese mnoho prožitkového. Rozšiřuje pojmy o dojmy. 
Mám ráda, když je v tom úžas z objevování, když je to opatrné v závěrech a chytré nejen obsahem, 
ale i formou.  
 Mechanismus bludných kruhů se dostal už i sem! Někdy je to až sranda. Pamatuji se, jak 
v dokumentu o Slunci se najednou objevilo strašení, obava zdůrazněná uměleckými prostředky, 
střihem, kompozicí a hlavně silně expresivní hudbou. Hrozba, že Slunce to má spočítané a že za 
2-3 miliardy let vyhoří a ten horor dál, co všechno se stane se sluneční soustavou a s námi! Dokon-
ce záběry lidí v této souvislosti! Velmi mě to pobavilo a napadla mě časově srovnatelná paralela, 
co by si asi tak pomyslel první červ, kdyby mu pustili film o potížích žížal z průmyslového hnojení, 
o nějaké ty stovky milionů let později! Účelem onoho dokumentu pravděpodobně bylo zaujmout 
teenagery, zvyklé na tento tón z vědeckofantastických hororů. Autoři se spolehli na strašení dětí, 
jako prostředek probuzení z letargie? Nebo dělají z vědy náboženství? Fakt je, že s takovými doku-
menty se v poslední době přímo roztrhl pytel! Ale vážně. Dokument bez citových prostředků není 
myslitelný, protože právě v použití mimoslovních prostředků je zakódován náš vztah ke skutečnos-
ti. Pozor! Okázalá ignorace citového sdělení ve formě sděluje odcizení (vyhoření citů), ne rozumový 
nadhled! Forma se nedá oddělit od obsahu, je sama jeho mimoslovní částí. Takže i v populárně 
vědeckých filmech se nabízejí stejné čtyři základní inspirační zdroje. Vidění světa z úhlů tří blud-
ných kruhů a čtvrtá inspirační možnost - nadhled, který umožňuje vidět realitu poměrně objektiv-
ně. Nabízí úžas z poznání. Zpočátku jsem si myslela, že právě ten úžas je hlavní hnací silou vědy, 
ale vůbec to není tak jednoduché! I tady lze objevit všechny druhy inspiračních podnětů. Snaha 
o spasení světa je vlastní mnoha vědcům. Samozřejmě, že realita je mnohdy alarmující, svět je 
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Obr.	50	„Proces“,	akryl.	Lidský	vývoj	zahrnuje	přijetí	toho	velikého,	co	nás	přesahuje.	Přijmout	velké	JÁ,	dokázat	si	
ho	představit,	podívat	se	na	svět	jeho	pohledem.	K	mému	překvapení	jsem	nenamalovala	nic	jiného,	nežli	zavedený	
symbol!
	 K	obrázku	51	na	další	stránce:	„Vzteky“,	litofanie.	Další	z	ilustrací	„válečného	stavu“.	Vzteky	mohou	být	jalové	
nebo	podnětné,	je	v	tom	veliký	rozdíl.	Jalové	vzteky	jsou	tak	nanejvýš	ochotné	rozškubat	ideu,	pak	zhebnou.	Podnětné	
táhnou	do	bitvy.		V	těch	je	veliká	naděje.	Je	k	tomu	báseň.

ohrožen z mnoha stran, a je třeba zajistit nápravu. Ale opravdu nevím, jestli „spasitelský komplex“ 
víc pomáhá nebo škodí, nejspíš obojí, jak kdy. Toto dilema se dá celkem dobře vysvětlit na příkla-
dech. Snad nejvíc je známý vynález DDT, který znamenal veliký průlom v boji s malárií, zachránil 
tolik životů! Teď se hodně mluví o zničení ekosystémů v souvislosti s regulací řek, melioracemi, o 
zničení mikroorganismů v půdě průmyslovým obděláváním. Jenže to všechno má mnoho stránek. 
Vždy je třeba citlivě volit, hledat rovnováhu, myslet na celek. Počítat s tím, že léky mají vedlejší 
účinky. 
 Na jedné straně se to podobá soucitnému dětskému myšlení. Pomoci ptáčkovi vypadlému 
z hnízda, zachránit malého ježka, pomoci divochům vydaným na pospas pralesa a dodat jim an-
tibiotika. Zachránit vírou, zdravotnictvím, vymoženostmi civilizace. Vždyť ti chudáci si nevydělají 
ani pět dolarů za rok! Je dobře, že v případě Nové Guineji se přibrzdilo a dokonce se mluví i o tom, 
že zamezit vysoké dětské úmrtnosti použitím nám dostupných léků, znamená přelidnění a v jeho 
důsledku smrt hladem celých společenství. Tam, kde k porušení přírodní rovnováhy už došlo, jsou 
humanitární akce jako náhradní řešení samozřejmě na místě. Je velmi těžké domyslet důsledky 
„zachraňování“. Zase záleží na úhlu pohledu. Misionářské počiny vůbec nemusejí být požehnáním! 
Na druhé straně chorobná hrabivost a touha po moci směřuje společenský systém k velké ekono-
mické válce založené na plýtvání a rabování přírody. 
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NADĚJE

Bušící srdce možných příštích krás a lásek cupují vzteky!
Líhnou se jak obtížný hmyz z jalové bezmoci.

Rozškubat, rozsápat, zhynout!
Soukromá apokalypsa.

Strach a nedůvěra.

Jak nelidská stvoření,
jak lidský příběh

diktují bolesti
ztrát.

Ale
naštěstí jsou i jiné vzteky,

kde kompas naděje určuje směr a cíl.
Kůň nápadu cválá do bojů,

do možných příštích
byť nedožitých

lepších dní!
ODVAHA

je
NADĚJE?
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IV. část

Jak porozumět skrytým tajemstvím života?

 Pracuje se na tom, už dlouho se zkouší možné i nemožné. Vytvořily se vyhraněné tábory, 
které si jdou po krku. Ve skutečnosti se to dá uchopit poměrně snadno teprve, když propojíte infor-
mace z vědy i z praktických zkušeností od pradávna. Vědecký pohled zobrazuje to, co je dokázáno, 
nebo předkládá vize, co by se dalo vědecky dokázat. Z toho budeme vycházet. Tím začneme. Čtení 
umění a čtení snů si necháme jako další krok, to se samozřejmě vědecky dokazovat nedá. 
 „Vesmír plný umění“, kniha Johna D. Barrowa - Struktury a procesy ve vesmíru se sobě 
podobají. Nejdřív budu citovat ze shrnující upoutávky na obálce, kde se píše: V	knize	„Vesmír	plný	
umění“	zkoumá	světově	proslulý	autor	 těsné	souvislosti	mezi	naším	estetickým	cítěním	a	pod-
statou	vesmíru,	přičemž	zpochybňuje	obecně	uznávaný	názor,	 že	náš	smysl	pro	krásu	 je	ničím	
nespoutaný	a	svobodný.
 Tato kniha, podporuje mou úvahu, že estetické vnímání by mohlo být naším smyslem pro 
uspořádanost a uspořádávání, anebo z něj alespoň vycházet. Volně naváži na jedno z rozvíjených 
témat této knihy. Růst procesů, rozrůstání a větvení vypadá jako narůstání stromu nebo květáku, 
větvení je i v plicích, v žilách. Utvářejí se podobné struktury a to nejen v oblasti hmotných projevů, 
ale dokonce i to nehmotné, to programové se dá znázornit stejným schématem (vývojové větvení, 
rodokmeny atd.). Podívejme se na vývoj dopravních struktur: je tu jak vývoj hmotných počinů jako 
jsou dopravní prostředky a dopravní cesty tak i nehmotných struktur, jako jsou pravidla silničního 
provozu, pravidla provozu na vodě nebo ve vzduchu. Tato pravidla jsou uzákoněna a mají velký vliv 
i na hmotnou stránku věci.
 Květák je ideální model pro výbuch, dokonce i pro ten abstraktní - symbolizující super rych-
lý rozvoj. Odraz podoby v metafoře může zabrousit ještě jinam, a přesto tomu porozumíme. Vítěz-
slav Nezval užil v básnickém popisu válečné scény metaforu „baletky výbuchů“. Konzervativci v 
nás možná skřípou zuby a mají strach, aby se jim nezhroutil přísně umravněný model světa, ale 
tvůrci žasnou v očekávání nového. Dobře rozlišují, co je metaforická parafráze a co je realita. Tyto 
zázračné podobnosti pomáhají popisovat, skládat obraz světa. Objevují se vlastnosti uspořádávání 
a já si troufám tvrdit, že pro ně máme smysl. Nejsou tu sice žádné smyslové receptory, to ne, ale 
je tu estetické cítění, smysl pro uspořádanost, který nás vede. Konzervativní tradice se sice brání a 
chce si ponechat jen schválené názory, jen schválené obrazy, ale je to jako s přehrazenou vodou, 
za čas se překážky uvolní a nastane vývojový skok. 
 Prakticky kdykoliv jdu na nějakou „důležitou“ vernisáž, tak vidím, jak se umění utápí v re-
dukcionismu. Jak je v módě neřešit širší souvislosti (výběr mají v rukou renomovaní, humanitně 
vzdělaní kritici), jako by svět byl nespojitý, ale redukovaný po vzoru školních předmětů. Stačí nau-
čit se jeden a nadosmrti pitvat to svoje hovínko. Jako kdyby parodovali vědu, až na to, že zde kra-
luje náhoda, dokonce natolik, že i přírodní zákonitosti jsou vlastně podezřelé. Uctívají se kuriozity. 
Jako kdyby vidění a cítění programové stránky světa byla nečistá magie – probůh nic zákonitého! 
Anebo právě naopak: všechno zákonité už tu bylo, nové je, co tu ještě nebylo! Detail postavený do 
nového světla tak, aby ohromil. Šokovat, probudit na chvilku z letargie. Sem myšlení nepatří, tady 
se zabýváme uměním. 
 V už zmiňované knize Johna D. Barrowa „Vesmír plný umění“, se v samém závěru píše: 
„Obrátíme-li	pozornost	od	vědeckého	pohledu	na	svět	k	uměleckému,	nalezneme	zajímavý	kon-
trast.	Tam,	kde	věda	učinila	pokroky,	protože	hledala	obecná	pravidla	a	vzorce,	oslavovalo	umění	
rozmanitost	a	odolávalo	pokusům	nechat	se	sevřít	pravidly	a	formulemi.	Umění	vyjadřuje	nepřed-
vídatelnost	a	nesouměrnost	přírody.	Vždyť	jaké	známe	chaotičtější	a	nepředvídatelnější	výsledky,	
než	ty,	které	se	rodí	z	lidské	mysli.	Nalézt	ve	tvořivé	činnosti	řád	je	tak	obtížně	řešitelný	problém,	
že	jen	málokdo	by	se	odhodlal	pustit	se	do	jeho	řešení.		Podíváme-li	se	nikoliv	na	vědu	a	umění,	
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nýbrž	na	vědce	a	umělce,	toto	rozdělení	nám	vyvstane	přímo	před	očima.	Dvě	skupiny,	které	spo-
juje	jen	nemnohé,	konvergentní	myslitelé	a	divergentní	myslitelé,	specialisté	a	univerzalisté	–	to	
jsou	označení,	která	odrážejí	rozdíly,	o	nichž	zde	hovoříme.
	 Zbývá	nám	jedno	poslední	poučení.	Zatímco	věda	si	rozšířila	své	minulé	obzory	za	hranice	
řádu	a	souměrnosti,	a	začala	oceňovat	rozmanitost	a	nepředvídatelnost,	humanitní	vědy	teprve	
musí	plně	porozumět	vlivu	obecných	pravidel	a	vzorců,	které	představují	sjednocující	 faktor	při	
výkladu	lidské	tvořivosti.	Stejně	jako	věda	začala	nahlížet,	že	svůj	pohled	na	přírodu	musí	uvést	v	
soulad	se	skutečností,	že	příroda	je	zároveň	jednoduchá	i	složitá,	i	humanitní	vědy	a	umění	se	musí	
poučit	z	toho,	že	příroda	podléhá	jistým	pravidlům.	Nestačí	jen	shromažďovat	doklady	rozmanitos-
ti:	právě	soužití	rozmanitosti	a	univerzálního	chování	volá	po	zkoumání	a	usouvztažení.“
 Když jsem tuhle knihu četla, tak jsem už dost dlouho dávala dohromady svůj model vzá-
jemně propojených sobě podobných a spolu rezonujících struktur, zkušeností Života, které lidstvo 
tak krásně dál vplétá do své kultury, do obsahu i formy umění. 
 Stará známá pravda říká, že je snazší spodobnit více částečných modelů, než jeden, ve 
kterém se všechno potká jako pohledy z různých stran. Jenže spousta „částečných modelů“ slouží 
jako podpora klamů! Dají se tak použít, protože vynechávají některé klíčové souvislosti. Proto mi 
přijde důležité hledat celek. To, že tu jsou fyzikální procesy, z nichž vycházejí programově funkční 
souvislosti, je ohromná výhoda. Je tak snazší si uvědomit, že tvůrčí proces vychází z proměn dy-
namiky a napětí, že „počasí“ uvnitř souvisí s počasím venku, že jsme utvářeni v reakci na vnější 
prostředí. Nalezení dokonalého obrazu celku je nemožné, ale zahlédnutí matné vize pomáhá najít 
vnitřní celistvost, proto je důležité to zkoušet.
 Když se vypíchne typické a zdůrazní zákonité, prostě když se podíváte na svět pomocí umě-
ní, tak zjistíte, že pole estetických zážitků formuje určité tvarosloví a zavádí komunikaci o prožit-
cích (je samozřejmě nejen vizuální). Proto se domnívám, že estetické cítění je naším smyslem pro 
uspořádanost, totiž že dokáže rozlišovat, tříbit a přiřazovat. Báječně je to vidět na grafické úpravě 
třeba obrázkového časopisu. Hledáte proporce, vztahy, řadíte do rytmů, do barevných souznění, 
dosazujete do geometrických vzorů, pracujete s rovnováhou celkové kompozice i detailů, reflektu-
jete obsah článku, i obrázky. Můžete to dělat, protože máte prožitkové zkušenosti, dokonce nejen 
osobní, ale i ty zděděné.
 Estetická tradice je zároveň konzervativní, takže svádí boj s přijetím nového. A také je třeba 
vidět, že celé velké pole světa nezahrnuje jenom tvoření! Lze si hrát s optickými vlastnostmi hmo-
ty, barev, s měřítky zobrazení a tisícem dalších podnětů. 
 Umění je hrou s představivostí. Reflektuje vnější i vnitřní skutečnosti. Napodobí, cokoliv 
chcete, pohraje si s všemožnými vztahy. Vytvořené dílo nemusí být banální pravdou, může být nad-
sázkou, vtipem, parafrází, absurdní hrátkou a přesto z něj dokážeme vycítit zákonitosti člověčiny. V 
rukou břídila neobstojí, ale mistr bude přesvědčivý, i když bude pozorovat svět pod zorným úhlem 
některé z pastí. 

 Podobá se to náboženskému vzrušení? Podobá se to magii lásky? 
 
 Co je zřejmější a patrně svaté je bitva o pozice v hierarchii, o místo na slunci, o příležitost 
lovit zákazníky. Snaha uspět ve hře. Kdo ví, jak by se dala popsat celková scéna. 
 Kosmický humor nám občas předvádí skvělé ukázky ve snech.  
 Velká hra. Představte si kopcovitou krajinu, homole - trochu jako v Českém Středohoří, ale 
mnohem hustěji uspořádané. Ohromně zvlněné golfové hřiště. V tom snu bylo bílé. Na kopce se 
drápou lidé s kostkami, aby je házeli do údolí. Tam jsou cíle, různé, prostě lidské cíle. Některé jsou 
osamocené, jiné hromadné. Vlevo dole pod velikou horou vidím ohromný cíl. Obrovské mezikruží 
terče, stupně vítězů a pytle s penězi. Motá se tam spousta lidí. Vypadají jako rozhodčí, ale spíš to 
jsou representanti zájmových skupin, snaží se ovlivnit výsledky. Na horu se drápou celá družstva 
poháněná bičíkem svého pána. Soutěží se i o velikost kostky. Slyším povel: „Jestli nepadne šestka 
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přímo na cíl, tak si to s vámi vyřídím!“
 A tady vedle jsou další cíle – úspěchy všeho druhu – sportovní, umělecké a jiné. Je tu i paní, 
skoro bez rukou, co se snaží o nejjemnější rukodělné výrobky, slepci, co překonávají svůj handicap. 
 Hledám si svůj cíl. Je tu jeden, co se mi líbí a nad ním hodně vysoká hora. Našla jsem i kost-
ku, taková hodně ošoupaná, prastará kostěná, tak akorát pro mne. Není ani tak těžká, je ale dost 
veliká. Šplhám vzhůru, šplhám roky, dlouhá cesta. Konečně jsem nahoře! Napřahuji se, ale ouha, 
zafoukal vítr! Kostka nad hlavou se převážila! Padám na zadek a kostka se kutálí do hlubokého, 
velmi příkrého údolí za mnou, už ne bílého, ale plného zeleně. Vypadá to, že tam ani žádný cíl není!
 Jak jsem se dozvěděla, tak nejsem jediná, kdo se do tohohle bílého hracího pole s pestro-
barevnými kostkami a parádními cíli dostal. Zkuste si to představit, třeba se chytíte, třeba zahléd-
nete sklad s kostkami nebo nepřekonatelný monument v podobě obrovské kamenné kostky, kte-
rou tu po sobě zanechali stavitelé pyramid. Trénovat si představivost a snový jazyk je fajn. Uvidíte, 
že se vám otevře právě ta vaše cesta, váš přístup k věci a když si s tím pohrajete, tak se o sobě 
dozvíte něco dalšího a protože jde o životní cíle, tak možná i podstatného.

Lineární myšlení a myšlení v provázaných mnohovrstevných vztazích

 Jako někdo, kdo denně pracuje s nelineárním, mám celkem jasnou představu o tom, co je 
lineární myšlení. Po vědecké definici jsem nepátrala, přišlo mi to banální. Takovým jednoduchým 
modelem by mohla být psí bouda. Její výrobní výkres – stačí náčrtek, nemusí to být dokonalý 
technický výkres podle norem, ale musí v něm být všechny potřebné údaje. Proporce, rozměry, 
popis materiálu atd. Lineární popis náčrtku psí boudy je docela dobře uskutečnitelný, ale není to 
ani trochu praktické, když jí budete chtít udělat, stejně si podle popisu uděláte náčrtek, protože 
hledat rozměry ve slovním popisu je doslova zoufalé. Představte si, že jde o něco většího – most, 
auto nebo atomový reaktor! Ani náhodou! Skoro žádný z moderních oborů vědy a techniky není 
lineární svou podstatou! Proto útočí na humanitní obory. Jazyky jsou v pořádku, ale v dějinách se 
takticky využívá právě možnost okecat cokoliv, podle aktuální politické situace. O filosofii ani ne-
mluvě, ale to není věda. Vypárané nitky jednotlivých postřehů mohou sestavit úplně jinou realitu! 
I tu utopicky dokonalou (a je úplně jedno jestli se utopicky líčí minulost nebo budoucnost)! Nebo 
mohou dokázat, že život na zemi je a musí být jedno veliké peklo! 
 Přemýšlet v různorodých kvalitách jako jsou barvy, charaktery, vztahy… vyžaduje obrovskou 
kapacitu paměti a spoustu času! Lineární zkratka – buď - anebo – černá nebo bílá, má svůj smy-
sl při zápase kdo z koho! Ve stresu jde o čas! Permanentní stresová situace vede k černobílému 
vidění světa. Skvěle ji ovládá bulvární tisk! Její škodlivost spočívá v nalaďování davu do stresu, ve 
vytrhávání souvislostí a k manipulování pomocí jednotlivých vytržených souvislostí. Permanentní 
stres může mít a má spoustu důsledků. Osobních, zdravotních i celospolečenských. Vítězství v 
každodenním konfliktu sice přinese dočasné uvolnění napětí. Jenže konflikt zároveň vnese zárod-
ky nových konfliktů. Dojde ke zhroucení části struktury, k novému přeskupení sil! Chyby podněcují 
další vývoj, bludné kruhy nás pohání. Občas se přece jen podaří najít stabilnější uspořádání – a hle 
nastal vývojový posun! Ve velkém (ve skupině) stejně jako v malém. Větší nevyrovnanost přináší 
větší potřebu něco s tím udělat. Ale u horlivce to zvýšením horlivosti nejde. Bylo by dobré přestat 
dělat z workoholika hrdinu a zavrhnout spasitelský komplex. 
 Lineární myšlení ale není jen zkratka k zorientování se v nouzi. Samozřejmě že jsou tu i 
velmi podstatné výhody, které lineární myšlení přináší. Umožňuje zaměřit pozornost na detail, 
vyhmátnout podstatu věci. Dá se říct, že nás činí lidmi. Ve spolupráci s intuicí umožňuje položit si 
kontrolní otázky a dohledat, co kam patří. Zároveň tím, že vazby popisuje odděleně, asi jako když 
ze vztahů vypářete niť jednotlivin, umožňuje ty nitě - často s mnoha odbočkami utřídit a udělat si 
seznam, třeba podle původu, tedy kdo to řekl, kde se to stalo, s čím to souvisí apod. Ti s nejskvě-
lejší mechanickou i logickou pamětí pak jsou sto zapamatovat si a zpětně dohledat navazování. 
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Mechanická paměť vytváří něco jako archiv, kde se objevují řazení pojmů, stylů, osobností, citátů, 
prostě ústřední katalog podle hesel. Ale je to jen systém katalogu, to není opravdová mnohovrs-
tevně provázaná struktura, tam se dá propojit nebo porovnávat víceméně cokoliv s čímkoliv. Na 
rozdíl od šuplíků katalogu si logická paměť osvojuje různé klíče nebo vytváří mapy. Mám špatnou 
mechanickou paměť a tak nejspíš nejsem objektivní. Používám různě vychytávky, abych svůj han-
dicap něčím nahradila. Je výhodné ukládat detaily rovnou do klíče, nebo si vytvářet obrázkové 
pomůcky - vím, že nemusejí vždycky platit. Občas se stane, že to musím celé přestavět. Učím se 
přemýšlet rovnou v obrazech, nemusím si tolik pamatovat mechanicky. Obrazová paměť mi cel-
kem slouží. K vybavení si složité scény a velkého množství vztahů je třeba rozšiřovat vědomí jako 
při umělecké tvorbě. Nic nového! Umělci to tak měli vždycky. Docela by mne zajímalo, jak to mají 
lidé žijící v pralese. 
 Skutečnost je nelineární, vytváří mnohovrstevné prostorově protkané vzory, které se navíc 
proměňují v čase. Takovou skutečnost potřebujeme vytvořit, když jsme postaveni před úkol navrh-
nout dobrý design pro průmysl, postavit most nebo napsat divadelní hru. Odkrýt tajemství přírody, 
představit si, jak funguje ekosystém, počasí. 
 Dnešní doba rozvíjí obrazovou komunikaci. Stejně jako můžeme použít různé grafy k před-
vedení různých funkcí například ekonomického vývoje, nebo vývoje počasí, i pro oblast prožívání 
se nabízejí různá schémata. Pro různé účely je výhodné si vytvořit více různých obrázků, a přitom 
zajistit, aby pasovaly do stejného celku. Je celá řada opravdu dobrých možností, stejně jako u de-
signu. Cílem je co nejpřesnější dešifrování rozsáhlé, mnohovrstvé skutečnosti. 
 Opět připomenu tarotové karty! Jejich jednotlivé obrazy zastupují nejen archetypy, ale i 
děje, postoje a situace (tedy kousky vzorových příběhů, kousky rozvíjení tvořivého osobnosti, cestu 
lidského naplnění, zrání)! 
 Já jsem zvolila text doprovázený ilustracemi. Postupně nahlížím realitu z různých stran. Ješ-
tě lepší by byla počítačová hra, kde by hudba a scéna modelovaly naladění. Ale jde to i bez hudby.
 V programech počítače se velice dobře uplatnilo to, co se běžně vyskytuje také v „archety-
pálních podprográmkách“, ve vnitřních hlasech. Mám na mysli tu okolnost, že existují různé spe-
cializované programy na specializované funkce. Například prohlížecí programy vám umožní uspo-
řádané obrázky zobrazit pěkně po sobě, třeba i v časově předem stanoveném sledu, ale už ani 
náhodou neprovedou výpočet účetnictví, proč taky! Je výhodné mít specializované programy, ne 
jeden co umí všechno. Stejně tak je výhodné mít specializované stroje, ne jeden co umí všechno. 
V ekosystémech přece také žijí různá zvířata, rostou různé rostliny a svou existencí se vzájemně 
doplňují, často zajišťují protichůdné funkce. Podobně funguje společenství vnitřních hlasů. S vnitř-
ními hlasy, obdařenými osobní charakteristikou se dá šikovněji operovat nežli s jednotlivými druhy 
emocí (strach, radost, vztek, údiv…) nebo s druhy inteligence - například rozumové a citové. Kata-
logizované druhy emocí nebo inteligence, jak se vidí v učebnicích psychologie, totiž nejsou ucelení 
obyvatelé živého systému, nejsou to jednotky programu zajišťující komplexní funkce! Vztek, který 
vyplývá z beznaděje, opravdu jen zaútočí na ideu a zhebne. (Viz obr. 51 „Vzteky“ a báseň a obráz-
ku.) Zatímco zdravý vztek vede k nápravě, ke snaze něco s tím udělat. Možná, že vnitřní reakce 
organismu bude podobná, ale třeba ani to ne. Odvaha, která je hazardem nebo hnaná slepou 
vírou, není stejná jako její zdravá podoba. Za lásku se často pokládá i potřeba ovládat a drsná 
manipulace. Právě proto se mi líbí druhy psychologie, které pracují s komplexitami! Mluvit obecně 
o střevech různých obyvatel pralesa (bezobratlých, ptáků, ryb a savců) také není výhodné.
 Protichůdnost podprográmků se hodí! Jednoduchý příklad: v citové výbavě existují dva kraj-
ně důležité podprográmky, které se vzájemně doplňují a svou protichůdností zajišťují větší „plas-
tičnost“. Matka a otec - úloha mateřské a otcovské lásky. Mateřská láska je bezpodmínečná (do 
určitého věku zcela), je citovou vazbou na potomka bezbranného, zcela odkázaného na péči mat-
ky. Je obzvláště důležitá v raném období. Tam, kde chybí – a věřte, že celkový deficit ve společnosti 
je hodně velký, zanechává problémy. Jejím úkolem je poskytnout útočiště, bezpečnou náruč, ve 
které se dítě může cítit šťastné a začít si všímat světa, zahájit své osamostatňování, svůj rozvoj. 
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Zahájit ho bez úzkostí, bez předpojatosti. V úzkostných vztazích, tam kde je sama matka citově 
nejistá, ohrožená, nevyrovnaná, tam dítě těžko najde bezpečnou půdu pod nohama a jeho postoj 
ke světu to poznamená. Úloha otcovské lásky je jiná: být náročný, chtít po potomkovi výsledek, 
vést ho, naučit ho porvat se se světem, trochu i potrápit, dát příležitost porovnávat se, po zásluze 
ocenit výsledek, pochválit schopnosti, stimulovat vývoj. Otcovská láska v kvalitním provedení je 
také úzkoprofilové zboží. Protože ve výbavě matky je i hlas - podprográmek „otec“ a naopak ve 
výbavě otce je hlas „matka“ může i osamocený rodič celkem dobře vychovat dítě. 
 Podobných protikladných funkcí je celá řada! Král a blázen, matka a milenka, rozum a in-
tuice, atd. Je třeba najít si prostor (postoj), který protiklady přesahuje a zahrnuje.
 Zkusila jsem složit do vzájemných vazeb ohromný celek, zrekapituluji, co zahrnuje. Posta-
vy, nebo soubory postav (rodina, firma, stát apod.), vstupujících do dějů. Motor tvůrčího procesu 
pracující a rezonující v mnoha vrstvách. A také prostředí - kulturní a přírodní realita - zahrnuje 
počasí, přírodní zákony, právo i ekonomiku. Možnosti tvořivých proměn jsou omezovány fyzikální 
i jinou realitou! Všechny tyto zákonitosti se vzájemně ovlivňují. Jak moc je to provázané? Napří-
klad mlha, nostalgie, splín, menší pozornost, dopravní nehoda, tělesné postižení, vliv na spoustu 
dalších životů. Realita je složitá, toto vše sem patří. Přijít na kloub, kde a jak se co stabilně váže, v 
hmotné části této struktury, to dělá věda ve všech svých oborech. Ale uchopit vzájemná ovlivňová-
ní? Na první pohled to vypadá, že jsem se zbláznila, s takovýmto celkem se přeci nedá operovat! 
Netvrdím, že nám to bůhví jak jde, tvrdím, že to děláme. Docela normálně to děláme! Automatic-
ky! Když se obdoba výše popsané situace režíruje do filmu, musí se dobře poskládat souvislosti, 
aby prožitek zarezonoval, aby se předal dojem! Samozřejmě, že se mnoho vynechá! Nebude tam 
žádný popis funkce střev aktérů situace, nic o jejich EKG a přece se vás zmocní úzkost, zatají se 
vám dech a možná i sevřou svěrače, když se naladíte na notu prožívané katastrofy, která omezuje 
možnosti tvoření. 
 Dejme tomu, že si to dokážeme alespoň schematicky představit. 
 A najednou vidíme, že jsem popsala jen část! Co nám chybí? Jak jsou těla svými prožitky 
důmyslně postavená a provázaná se vším ostatním. Chybí nám, jak to zhmotnit! Takže do toho 
ještě potřebujeme dostat, jako další protkanou strukturu, fyzickou existenci (jen tak na okraj: při 
tomhle postupu si lze představit, že ona fyzická existence nemusí být ta, kterou známe z přírody, 
stačila by i virtuální ve virtuálním prostoru). Mám určitou představu, jak to funguje u lidí, něco už 
jsem naznačila, ale tady dál nemůžu.
 Začíná se víc a víc dařit modelovat chaotické jevy na počítači, nedojde sice k totálně věrné 
podobě skutečnosti, ale velmi rychle se vyvíjejí další zdokonalení. Všichni to známe z televize, asi 
nejvíc se počítačové modelování využívá při předpovídání počasí. 
 Naše představivost také slouží k předvídání. Když se snažíme představit si, jak bude jiný 
člověk reagovat, jak se zachová, jak se vyvinou ceny na trhu, jakou strategii zvolit při lovu nebo ve 
sportovním zápase, tak se také snažíme odhadnout možný vývoj. Uvažujeme, co se stane, když 
se snažíme představit si, jakým tahem bychom co nejvíce získali, tedy v podstatě „namodelovat“ 
chaotický proces včetně našich možných zásahů. Na počítači by to asi ještě nešlo, ale hlava je v 
tom směru trénovaná. 
 Jak je to s tímhle modelováním a uměním? Umění i řemeslo bohatě využívá představivost, 
pokračuje v utváření vzorů, podob současnosti (architektura, design) a koná průzkum. Průzkum 
směrem vně i směrem dovnitř - kdo jsme a kam jdeme - sebereflexi. V podstatě je to zobrazovací 
program modelující procesy a objekty v nekonečných kombinacích vztahů, podle vnitřních řádů, 
nebo jím navzdory. Hrátky s nesmysly sem také patří. Umění říká pravdu i lže, podle toho, co chce-
te slyšet. Vytváří snové světy – i ty jsou důležité! Probíjí se peklem v jeho žhavé i mrazivé podobě, 
je extází i vyrovnáním. Předvádí se ve všech postojích, které lze k světu zaujímat. S nadutostí i 
skromně. 
 Chaotické procesy se nedají propočítat, ale často se s úspěchem využívá jejich počítačové 
modelování, umění se modelováním v podobném smyslu zabývá od pravěku! Je to sice bez po-
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čítače, ale i zde se pracuje s velkým počtem vzájemně se ovlivňujících zákonitostí, všemožných 
kvalit, vztahů a funkcí. Hraje si s jejich přeuspořádáváním. Zaujímá postoj k sobě a k světu. Jsou to 
hrátky s prostředky. Domnívám se, že přes prostředky, které díky umění umíme používat, můžeme 
proces představivosti zkoumat. Citové naladění v podtextu, je tím, co podsouváním postojů, které 
dokážeme odhalit, vytváří základ struktury v této džungli vztahů. Na obr. 10 jsou čtyři prožitkové 
možnosti tvůrčí inspirace. Naznačují, jak se mění pohled na svět z různých úhlů této imaginární 
mapy. Pouze čtvrtá fáze umožňuje prohlédnout citové proměny, kterými jsme prošli.
 Je výhodné dívat se na vztahy lidí i na vnitřní prostředí v člověku jako na ekosystém! Je vý-
hodné počítat s tím, že jsme součástí velkého přírodního procesu, pak ho teprve pořádně oceníme.

Podobenství
  
 „Opakující se vzory“ se nám objevují v podobenstvích. Jsou to výstižná vyjádření sobě po-
dobných procesů, obvyklých chyb. Pochopením podobenství, si uvědomujeme části fungování cel-
ku. Chceme-li zachytit nějakou obecnou zákonitost, musíme použít vymoženosti snového jazyka, 
dopřát ději správná gesta, dynamiku odpovídající té které fázi tvořivého procesu. Dostat se nad 
konkrétní historku. Vyhmátnout širší zákonitost, obecné úskalí.
 Pomocí podobenství lze nahlédnout do struktury vztahů, lze dohledat, kde se stala chyba. 
Základ je obvykle na úrovni archetypálních podprográmků, vnitřních osob bloudících v bludných 
kruzích, tak jako to bylo s císařem. Kdyby si každý uklidil na vlastním dvorku, zbavil se vnitřních 
traumat, bylo by možná po starostech, možná… Určitě by sebou pak nenechal tak snadno mani-
pulovat! Určitě by jeho rozum tolik nedeformovaly city. Opravdu si myslím, že za chyby ve vedení 
společnosti nemohou ani tak samotní zaklínači davů, jako potřeba mít někoho, za koho se lze 
schovat, posluhovat mu, vyzdvihnou ho nahoru. Jako na divadle: „krále“ hrají jeho služebníci. Po-
třeba být něčí nebo něčeho oddaný otrok má mnoho podob. Ten, kdo sám otročí penězům, moci 
nebo spasení světa vyžaduje, aby i jiní podřídili své zájmy jeho svatému cíli. On je povede a oni mu 
budou hluboce vděčni.
 V dobré výkladové knize Tarotu lze najít mnoho zákonitostí, mnoho opakujících se sobě po-
dobných procesů. Nechci nikomu vnucovat představu, že věštění se zárukou funguje, to ponechám 
vaší víře, chci jen upozornit, že se tu vyvinul systém zákonitostí vázajících procesy, vzorce chování 
a archetypy do smysluplného celku. Do soustavy fungující jako model mnohovrstevnaté chaotické 
struktury! Karty jsou ještě důmyslnější vynález, nežli statické ilustrace! Takové množství kombina-
cí a variací, jaké nabízejí jednotlivá „vyložení karet“, není možné prokreslit! 
 Pro stavbu vyzrálých, složitějších uspořádání je důležité hledání rovnováhy. Ne té absolut-
ní (to by nebyl život), ale dynamické! S rovnováhou ve vztazích souvisí asertivita. Ve společnosti 
vzácný jev. Povedlo se mi se k ní dostat až prostřednictvím holotropního dýchání. Je to konkrétní 
případ, jak je možné si opravit pochroumanou nebo zablokovanou část programu. 
 Umět se ozvat, říct ono stop tomu, kdo Vám podsouvá názory a chce s Vámi manipulovat. 
Nenechat se ovládat a zároveň nemít potřebu ovládat jiné. 
 Chodila jsem se psem a potkávala jiné pejskaře. Bavíme se o svých miláčcích, o psích zvyk-
lostech. A tak se stalo, že mi soused pejskař vyprávěl, jak pozoroval fenu, která si hrála se štěňaty, 
velmi malými štěňaty. To své nejmenší trápila a kousala, dokud se neozvalo správným zakňuče-
ním. V tu ránu ho přestala trápit a pochválila ho. Jako když ho učí umět se ozvat, říkal soused. 
Kolik je na tom pravdy nevím, ale nějak mi tahle historka uvízla pod kůží. Myslím, že v mé výchově 
nikdy něco takového nebylo, moji rodiče rozhodně asertivní nejsou. Také jsem si vzpomněla, jak 
jednou při holotropním dýchání zařval lev ústy jedné spoludýchající a jak mne to silně zasáhlo, až 
jsem ztuhla hrůzou. Po čase jsem se opět zúčastnila holotropního dýchání.  Ozvala se bolest pod 
klíční kostí a můj společník po mě chtěl, abych jí uvolnila. Navodit potlačené emoce a vyjádřit je, 
tak se to dělá. Zmáčkl mi to místo a řekl, zařvi jako lev. O tom prvním lvím řvaní nemohl nic vědět, 
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tenkrát tam nebyl. Nešlo mi to, zoufale jsem sípala bez hlasu. Nakonec se to přece jen trochu po-
vedlo. Nějaký čas jsem potom lví řev trénovala. Dnes už to jde. Jde o varovné zavrčení, demonstraci 
síly, ale hlavní je uvědomit si, že se mám ozvat, že si nemám nechat nic líbit!
 Říkám si, že tohle mne měli naučit rodiče někdy ve třech nebo čtyřech letech. Ale je aser-
tivita vůbec výhodná? Lidskou společností vládne manipulace, mají to asertivní žáčci ve škole 
obtížnější? Nevím, mě jsou milejší už tím, že se nesnaží manipulovat svými spolužáky. Odvaha 
nenechat si ubližovat, nebo alespoň ozvat se. Dokázat se domluvit. Předpokládat, že to vůbec jde! 
Anebo z opačné strany, je vhodné ovládat jiné lidi? Rozhodně na to musejí být dva. Nesamostat-
ných, kteří vyžadují, aby se jim říkalo, co mají dělat, je neuvěřitelně mnoho! Samostatní asertivní 
jedinci se nenechávají ovládat. Ubylo by válek, kdyby lidem fungovala asertivita? Snad, ale jak to 
zařídit. A vůbec je to v našem rozvíjejícím se systému vhodné? Co by to udělalo s vývojem? Nepře-
válcovala by nás jiná kultura, která má k asertivitě ještě dál? Anebo bychom si je naopak dokázali 
dobře držet od těla?

Rozvíjení umělecké tvořivosti pomáhá pootevřít mimo vědomou sféru

 Jak si otevřít dvířka pro vnímání mimo vědomé sféry a přitom nemít vypnutý rozum? Jak 
propojit „Krásku a zvíře“ v nás? Sil, které směřují k propojování je víc. Malé děti nemají nic uzavře-
no. Na počátku vychází vývoj z intuice a teprve postupně se utváří rozum. Narůstání infantilizace 
ve společnosti na jedné straně umožňuje přetrvávání kontaktu s původní „nezkaženou“ tvořivou 
intuicí, na druhé straně jiným lidem brání dospět. Pastičky konzumního věku pietně opatrují dět-
sky hloupé postoje. 
 Naše vědomí plynule přechází do tělesna, které si můžeme, ale nemusíme uvědomovat. 
Tímto směrem se dá vědomí velmi snadno rozšiřovat. Je mnoho možností, od uvědomování si 
tělesna při sportu, při tanci, přes rozvíjení smyslového vnímání při práci s rytmem, kompozicí a 
barvami ve výtvarné tvorbě i v muzice, až k vědomému orientování se v pralese nebo ve víru velko-
města. Můžeme se naučit vědomě ovládat rovnováhu, uvědomovat si a rozeznávat rytmy, vnímat 
citová naladění barev, apod. Pomůže nám to vyznat se sám v sobě, všímat si světa, prožívat a 
uvědomovat si. Naučit se procházet tvůrčím procesem. Ne vždy ale stačí chtít – každý má nějaké 
vnitřní překážky. Nejsnadněji se otevírají dvířka smyslového vnímání a pohybového zvědomění 
tak, jak se to děje při umělecké přípravě. Bohužel ve škole se rozvíjení smyslových schopností 
dopřává stále méně pozornosti. A když už, tak většina umělců řekne, že si vystačí s intuicí. 
 Kdysi jsem napsala krátký text o dotýkání. Jeho část je zde: 
 
Doteky
  
 Chci se zmínit o něčem, co vnímáme jaksi mimochodem, často si to vůbec neuvědomu-
jeme. Jde o smyslové vnímání - jeho hmatovou část - doteky, záznamy dotýkání, stopy doteků a 
čtení těchto stop. Sama se zabývám skleněnou rytinou a zjistila jsem, je pro mne hmatová stránka 
stejně důležitá jako vizuální.
 Z hlediska Života patří tahle zkušenost k tomu nejzákladnějšímu, co se naučil a co již skoro 
od počátku své existence rozvíjí. Zvykla jsem si brát Život jako svého druhu program, který se vyvíjí 
a jehož součástí je stejně tak genetický kód, jako kultura. Nic z toho není programem pro jedince, 
ale právě naopak pro generace mnohých. A přitom je tu tolik místa pro individualitu a jedinečnost! 
Dokonce se prý už ví, že krása a v obdobném smyslu i pravdivost jsou vědecky doložitelné, zkou-
matelné jevy!? Nevím, jestli lze krásu vědecky obsáhnout, snad některé její konkrétní rysy. 
 Se smysly máme všichni velikou zkušenost. Základem výuky, alespoň tak, jak se mi jí 
dostalo, byla kultivace toho, jak vnímáme a toho jak se to dá pomocí dovedností smys-
lů zachytit, sdělit a sdělení dát formu – řád, - vložit do hry svůj zájem o věc - subjektivní 
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rozměr, svůj vztah k světu - k sobě, být osobitý – originální i formou. Samozřejmě, že to má 
ještě daleko víc stránek, ale i ty jsou závislé na způsobu vyjádření, a to, alespoň zatím, bez použití 
smyslů nejde. Vizuální stránka věci nabízí ohromnou spoustu možností. Výtvarné umění je skoro 
vždy vnímáno prostřednictvím zraku, ale mnohé z toho, je právě čtením hmatových záznamů, pou-
žíváním hmatových zkušeností. Představme si proto tento druh lidské činnosti jako na pastvu pro 
hmat. 
 Jsem u sklářů, takže začnu připomenutím vztahů k ohni. Dotýkání se ohně a dotýkání se 
ohněm, podmanivá magie sklářského řemesla a k tomu voda jako druhý základní element. Voda 
v horkém procesu, voda při broušení a rytí. Hlazení ohněm a párou v namočených dřevěných 
nástrojích a formách, hlazení mokrými novinami v lidské ruce. Tvárnost hmoty vnímaná všemi 
smysly, i pro ten čich, tak často úplně opomíjený, je toho dost. Sklo samo - ztuhlá kapalina, která 
se dá ovládat tolika způsoby dotýkání. Odebírání skleněné hmoty brusnými materiály pod vodou, 
hlazení umělými kameny a leštění opět až do úplného lesku perfektních forem. Záznamy doteků 
ryteckých koleček, ve valérech různých jemností, řazení dotyků v rytmech určujících napětí nebo 
uvolnění. Kompozice pomocí gest, která také mohou být o dotýkání, a právě tím mohou sdělovat 
citové vztahy. Člověk poučený z toho neustálého kontaktu, utváří svou kulturu dovedností, schop-
ností a vztahů. Smyslová zkušenost a její ovládání – umět se dívat, umět se dotýkat, slyšet a do-
tykem ovládat hudební nástroj – i tady je výhodné být si vědom, zapojit vědomou sféru. Ovládat a 
prožívat základní elementy - oheň, vodu, zemi a vzduch! 
 Věřím, že důsledky smyslových zkušeností spolu s předáváním řemeslných vědomostí jsou 
základem citu pro materiál. Cit pro materiál závisí také na vztahu ke světu a k sobě. V povrchnosti 
kýče se často objevuje popření citu pro materiál, až demonstrativně. Kýč je kýčem pro svou líbivou 
stránku, ale tato ignorace citu pro materiál se objevuje i jinde. Popření lásky a krásy může nastat 
z hlubokých psychických důvodů a vůbec nemusí být povrchně líbivé. V knihách o psychologii jsou 
k nalezení i důsledky týkající se doteků. Je to ovšem až příliš vážné a složité téma. Jednodušší 
a snad i zajímavější je představit si, jakou roli hrají doteky v oblibě starožitností. Věci dotýkané 
generacemi, vyrobené v dobách největšího rozkvětu řemesel. A k tomu kontrast dnešní, až steril-
ní výroby. Design navržený na počítači, vyrobený dokonalými obráběcími stroji, jichž se nedotkla 
lidská ruka. Samozřejmě, že počítač a spolu s ním i všechno jím ovládané, není opět nic jiného, 
než univerzálnější nástroj, ale dotek klávesnice, myši nebo tabletu není zrovna pastvou pro smysly. 
Osobně nemám proti počítači nic, dokonce s ním velmi ráda pracuji a dobře vím, co a jak moc 
se dá touhle cestou rozvíjet, ale bylo by mi líto, kdyby měly ty úžasné lidské hmatové dovednosti 
zakrnět. 
 Gesta na scéně, pantomima, uchopování v baletu. Bezeslovné způsoby jak sdělit něhu, ma-
teřskou lásku, vášeň milenců. Anebo štítivé uchopení sešitu se slovy: „Tak tomuhle říkáš domácí 
úkol?“ Šermování holí, propichování prstem, kdo by to neznal, kdo by tomu nerozuměl, dokonce 
se zdá, že lecčemus z toho rozumí i pes. Lidské ruce jsou jedním z velmi důležitých symbolů a ná-
strojů komunikace. Používáme piktogramy gest rukou. 
 Pohladit se dá i slovem, je velice mnoho slov, které nějak souvisejí s dotýkáním: tisknout, 
hladit, uhladit, vyhladit, zahladit, hníst, tvarovat, vytvořit a také stvořit. Tlačit, vytlačit, trhat, rvát, 
škubat. Mazlit se, škádlit, popichovat, objímat, laskat, masírovat, plácat, uplácat, splácat, namo-
delovat. Anebo také uchopit, chápat a pochopit. Jak se předpokládá, od uchopování došlo až k 
chápání - tedy od rozvoje funkcí ruky k tomu mnohému ostatnímu co nás odlišuje od těch, co ne-
vyvinuli kulturu uchopování.
 A nesmíme zapomenout na chemii našich mozků, vědci našli látku, které říkají hormon 
mazlení, ta utváří vztah mezi matkou a dítětem, optimalizuje jeho rozvoj a udržuje rodinné vztahy, 
proto se teď tolik mluví o důležitosti mazlení s malými dětmi a nejen s nimi.



1.	 79

Tančíme na architekturu?

 Umělecké prostředky se dají použít různým způsobem. Celé naše kulturní prostředí je toho 
dokladem: v jednom televizním rozhovoru jsem slyšela hovořit o tom, jak se někdo „zasvěcený“ 
vyjádřil, že psát o hudbě je jako tančit na architekturu. S despektem. Když jsem ten dokument 
viděla podruhé, napadlo mě, že na té představě – tančit na architekturu, něco je. 
 Líbí se mi představa chaosu odvozená z představy východních kultur. Jde o plátěný pytlík, 
kde se uvnitř nachází něco, co nějak reaguje a funguje – třeba jako pták, ale my ptáka nevidíme, 
takže nás to vyděsí. 
 Představme si jednotlivé funkce chaosu světa, kde všechno souvisí se vším, jako prováza-
ná klubíčka, uzly z mnoha provázků, a zkusme si jakoby zvenku v tom pytlíku něco nahmátnout 
a trochu dovodit co kam vede, co s čím souvisí. Patrně nikdy nedohledáme všechny souvislosti 
a neuvědomíme si všechna vzájemná ovlivnění, ale když očekáváme, že tam mohou být, tak se 
postupně některé objeví. 
 Občas se dívám na sci-fi a všimla jsem si, že většinou mohu předem podle filmové archi-
tektury odvodit, jací budou obyvatelé na nově navštívené planetě. Tam, kde je ve společnosti víc 
napětí, tam se toto napětí promítne do geometrie a proporcí scény. Hodně napoví i měřítko. Zdrcu-
jící velikost mohutných staveb vám vnutí roli malého. Krásná vyhlídka a rozhledna vás pozdvihne. 
Představte si, že by někdo tančil Chačaturjanův šavlový tanec na plném slunci v krásné architektu-
ře plné malých líbezných zákoutí a oproti tomu týž tanec potmě ve stepi při svitu ohňů. Okamžitě 
víme, co by víc podpořilo záměr skladatele! Prožívá skladatel prostředí svých představ jako sou-
část své inspirace? Může prostředí samo navozovat představy? Je architektura součástí prostředí 
a zároveň součástí těchto představ? V reálném světě to sice není stejné jako ve scénografii, ale 
vlivy tu jsou.
 Vraťme se k tomu pomyslnému pytlíku s chaosem. A podívejme se, co v něm nahmátl 
americký neurolog Antonio Damasio. V úvodu své knihy „Descartův omyl, emoce rozum a lidský 
mozek“ píše: Přicházím	s	koncepcí	podstaty	pocitů	jako	okna,	skrz	něž	se	můžeme	společně	dívat,	
které	se	otevírá	přímo	na	nové	informace	plynule	doplňující	představu	struktury	a	stavu	našeho	
těla.	Když	si	představíte	výhled	z	tohoto	okna	jako	krajinu,	pak	tělesná	“struktura“	odpovídá	tva-
rům	objektů	v	prostoru,	zatímco	„stav“	těla	připomíná	světlo	a	stín	i	pohyb	a	zvuk	objektů	v	tomto	
prostoru.	V	krajině	vašeho	těla	jsou	objektem	útroby	(srdce,	plíce,	střevo,	svaly)	a	světlo	a	stín	a	
pohyby	representují	určitý	bod	ve	sféře	činnosti	těchto	orgánů	v	daném	okamžiku.	Celkem	vzato	
je	pocit	momentálním	„výhledem“	na	část	této	krajiny	těla.	Má	specifický	obsah	-	stav	těla	-	a	pod-
porují	ho	specifické	nervové	systémy	-	periferní	nervový	systém	a	ty	oblasti	mozku,	které	integrují	
signály,	vztahující	se	k	tělesné	struktuře	a	regulaci.	Protože	vjem	této	krajiny	těla	stojí	v	čase	bok	
po	boku	vnímání	nebo	vzpomínce	na	něco,	co	není	součástí	těla	-	na	tvář,	melodii,	vůni,	končí	poci-
ty	jako	“kandidáti“	na	toto	něco.	Ale	pocit	v	sobě	skrývá	něco	více	než	jen	toto	jádro.	Jak	vysvětlím	
dále,	 stav	 těla,	ať	už	pozitivní	nebo	negativní,	doplňují	a	 završují	odpovídající	 způsoby	myšlení.	
Rychlý	a	plný	nápadů,	pokud	je	stav	těla	naladěn	na	pozitivní	a	příjemnou	vlnovou	délku	spektra,	
a	pomalý	a	opakující	se,	to	když	se	tělesný	stav	potácí	v	bolesti.	
 Je fantastické, že se exaktní věda dostává k hledání odpovědí na takovéto otázky. Od neu-
rologie k umění je velmi daleko, vím. Metody vědy a umění vždy budou jiné. Ale zkoumáme ten 
stejný pytlík! Jednou jsem se dostala do sporu s člověkem, který tvrdil, že konkrétní hudba, kterou 
jsme před tím společně poslouchali je o pohybu a tanci. Zatímco já měla při tom nádhernou před-
stavu krajiny. Co když je to totéž zároveň? Rytmus a napětí přelaďují onu pomyslnou krajinu těla 
a představy, které to vyvolává, jsou individuální, v závislosti na osobních zkušenostech a tématech 
osobní motivace. Co když by představa architekta ze stejného hudebního prožitku mohla mít tvar 
domů, ulic a náměstí. A přitom sám tvůrce, hudební skladatel se nechal unést krásou pohybu. 
 Myslím, že vnitřní prostředí je s tím vnějším docela úžasně propojené. Rytmus je prostě 
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rytmus. Podává o sobě zprávu, rezonuje. V té či oné podobě (obrazem či zvukem) nás informuje 
o napětích nebo o uvolnění, generuje aktivitu či pasivnost. Informace, které o tom přes vnitřní 
prožitky dostáváme, jsou v podstatě analogie. Uspořádáním rytmů do prostoru, plochy nebo zvuku 
podáváme zprávu o rytmech, o jejich užívání a prožívání. Asi by se v tom daly najít vlastnosti infor-
mací. 
 Vrátím se k obrázku 23 „V trní“. Prostředí okolo figury je imaginární, je to nebezpečná kraji-
na - jeskyně v červené a černé, kde na vás všechno útočí – příroda, vzpomínky, úšklebky, nejistoty, 
pomluvy, intriky, souboje o moc. Figura je v roli rytíře vládnoucího své části světa, cítí ohrožení, a 
proto naslepo útočí. Může to být stejně tak dobře analogie konkrétní životní situace, jako obraz 
vnitřního rozpoložení. Ohroženost některých lidí vyplývá spíše z jejich postoje, z jejich dlouhodo-
bého naladění. Nejspíš si pak podle toho přitahují svoje osudy. Kdybych chtěla zachytit neohrože-
ného vládce, byl by jeho postoj jiný. Dopřála bych mu víc prostoru (aby nebyl v úzkých), byl by tam 
mnohem konkrétnější protivník a měl by tam být i někdo na jeho straně. Když naopak umístím 
figuru do úplně uzavřeného prostoru, tak, že se nemůže ani pohnout, a ještě to zobrazím fialovou 
(mohla by být i černá), umocní okolní těsnost prostoru pocit deprese. Viz obrázek „Deprese“. Ně-
které obraty v jazyce zachycují pocity ve vztahu k prostředí: cítit se v úzkých, být na trní nebo jako 
nahý v trní, mít hluboko do žlabu, být ve slepé uličce, být v koncích je trochu jiné nežli dorazit do 
cíle, vytáhnout na světlo, ocitnout se uprostřed ráje, na správné lodi. 
 Funguje hudba tak, že může přelaďovat tělo jako krajinu, počasí – naše vnitřní prostředí? 
Dělá něco podobného s naším tělem vnější prostředí včetně architektury (byly by tu přírodní důvo-
dy – přizpůsobení se okolnímu prostředí, přežití)? Vysvětlovalo by to význam hudby a architektu-
ry? Co obojí spojuje? Jak to dělá scénografie, aby podpořila hudbu na scéně? Co má společného 
geometrie a kompozice v prostoru nebo na plátně s rytmem a kompozicí v čase? Jak se do toho 
promítá hra s napětím a uvolněním, střídání dynamického a statického, tak jak jí přináší příběh? 
Asi namítnete, že mimo scénografii bývá málokdy architektura tak výrazně citová, ale přece jen 
je rozdíl mezi chrámem Sv. Víta a zemskou porodnicí u Apolináře! Duchovní naladění gotiky ve 
vertikálách, něco podobného v krápníkových jeskyních a proti tomu lidský rozměr renesance. Dra-
matický zápas baroka, jeho proměny ve světle, zvraty a kontrasty. Co asi říká průhlednost proskle-
ní současných užitkových staveb? Nacházíme stopy prožívání citové proměny tvůrčího procesu v 
historii? Samozřejmě! Vzpomeňte, jak to bylo a je se snem o létání! Konečně se povedlo něco, co 
bylo tisíce let, asi přeháním, možná jen stovky let vysněným cílem. Veliké úspěchy doby dodávají 
nadšení velkému okruhu lidí.
 Hudba určitě tančí na prožitky z vnějšího i vnitřního prostředí, reaguje na dobu i na počasí, 
jakoby se to v ní prolíná a splývá v pohyb tónů. Umí tančit i na architekturu. Zdá se mi, že všichni 
tak trochu tančíme na architekturu, že v mizerných kulisách se stáváme horšími, zatímco nádher-
ná architektura povznáší (ale jen toho, kdo se před ní neuzavřel. Sevřený v depresi vnitřního světa 
to neocení). Funkční nás učí fungovat a od romantické očekáváme dobrodružství. Tančí architek-
tura - scéna v našich snech, když nám chce sdělit, jak to s námi je? Umí to naprosto neuvěřitelně! 
Jazyk umění a jazyk snů se podobají. Na rozdíl od racionálního sdělení, které bývá lineární, je 
sdílení prožitků komplexní a umožňuje sdělit mnoho vrstev ve vzájemném vztahu současně. Sa-
mozřejmě, že se nedá předpokládat, že architektura sama o sobě, někoho vyléčí z jeho traumat! 
Hudbu lze použít jako přímý léčebný prostředek, ale musí se to hodně umět!

Co ještě umění vypovídá o svých tvůrcích? Co vyplývá z procesu tvoření?

 Jak k jídlu, tak k dílu. Jsou pojmy a jsou dojmy. Na jedné straně vědomé myšlení, na dru-
hé všechno to ostatní, co do vědomí běžně nevstupuje, co je spíš laděno a hladěno. V rozhovoru 
to druhé, mimoslovní, kupodivu přenáší větší část informací! Analogie a metafory - cesty přesných 
zkratek, umožňují zabalit do slov mnoho obrazného a přiblížit nám i tu mimoslovní část sdělení. 
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Sdělit si dojmy znamená zprostředkovat pocity, vyjádřit nálady, zapojit smysly, předat rytmus, vy-
mezit prostor, pohladit slovem, dotknout se pohledem, použít instinkt, předat víc ze škály našich 
reakcí na svět, víc než umožňují pojmy. 
 Jídlo a dílo, fajnšmekrovství a stravitelnost. Kuchařské umění a ty ostatní, co mají 
společného? Na vztahu k jídlu je báječně vidět jak se to celé má, co je v nabídce. Bohatství chutí 
a vůní, inspirace z různých částí světa, módní vlivy, racionální strava, hříšné sladkosti, lahůdky, je-
dinečnosti, finesy zpracování od virtuosní noblesy luxusních hotelů, přes tradiční lidovou kuchyni, 
až po brambory na ohýnku. Porozumět surovinám, vypiplat postup. Fajnovosti řemesel se podo-
bají. Nabídka je skvělá a stále se rozrůstá. Chléb z různých stran světa, voda dešťová, pramenitá, 
minerální, perlivá, neperlivá s příchutí toho či onoho, račte si vybrat.  Hladový je nasycen. Prase 
všechno spase. Znalec ocení kvalitu a pochutná si. Ostatní druhy umění jsou na tom podobně, 
jsou to také lahůdky pro smysly, pastva pro oči, zvukové opojení. Vytvořit nové kvality, pohrát si s 
rovnováhou, s rytmem někdy i s dechem, postihnout a zvládnout čas, světlo, prostor. Pochopit, co 
umožňuje materiál, co zpracování a jak to použít k umocnění výrazu. Například: u sochy to bude 
kámen, kovy, sádra a různé patiny. Je dobré poslechnout, o co si materiál říká. Není vůbec jedno, z 
čeho se vaří a jak! Řemeslo otevírá vrátka, kterými pak mohou vstoupit múzy. Vstoupit a dotknout 
se lidskosti i živočišna, zahlédnout božskou jiskru. Když kombinujete různé materiály, chce to si s 
nimi pohrát vyzkoušet, jak k sobě pasují, ochutnávat různé možnosti. Pohlédnu na hedvábí a cítím 
dotek hedvábné šály na krku. Pracuji s mědí a cítím její chuť na jazyku. Pracuji s barevnými skly 
a vnímám, jak ve mně barvy rezonují. Cítím hmatové vjemy na jazyku při „ochutnávání“ struktur. 
Kombinování barev? Můžete malovat a promíchávat různé tóny na paletě nebo přímo na plátně. 
Anebo to zkuste na počítači. Doporučuji vybrat si barvy z krásné barevné fotografie (naberete ve 
Photoshopu kapátkem). Příroda je má určitě báječně sladěné, stačí jen šáhnout a pohrát si, být 
fajnšmekr, mít mlsný jazýček. Tohle se nedá naučit teoreticky pomocí pouček, to se musí krok za 
krokem s láskou trénovat. Učit se jak zvládnout kompozici a práci s rytmem na ploše, v prostoru 
anebo v čase, jak dýchat při zpěvu. Poučeni zaznamenáváme své recepty. Kombinujeme, ochutná-
váme. Vědět ještě neznamená umět, umět předpokládá mít zájem, talent, čas a trpělivost. Každý z 
nás je k něčemu vnímavější a to může udělat svým uměním. Jen tak mimochodem Vám to umožní 
najít svůj vztah k světu a objevit sebe sama. Umět si užít možností života, umět jednat s lidmi, 
umět si pohrát, umět řečnit, umět třeba i šidit a lhát, dělat si legraci, lze to použít v životě nebo 
zpracovat jako román, obraz, hudební skladbu. Možnosti jsou neuvěřitelné! Je dokonce možné, dát 
vizuální formu něčemu, co je zcela abstraktní a udělat to, aniž to opravdu zobrazíme. Stačí jen říct 
„Komu se nelení, tomu se zelení“, nebo „Lež má krátké nohy“.
 Jsou vzácné kulturní statky vyvíjené od pravěku - kultura vína, je historie piva psaná od 
počátků historie vůbec. Věky strávené tříbením chutí, hledáním ušlechtilosti a na druhé straně 
krajní zvrácené možnosti – jak se co nejlépe pozvracet, jak překročit míru a zničit se, nažrat se k 
prasknutí a neztloustnout z toho! Nejen alkoholismus, ale i bulimie a anorexie.  A co teprve kani-
balské zvrhlosti, recepty z jedové chýšky! Láska prochází žaludkem a přehnaným podstrojováním 
se dá i zabít. Existuje ideál - dobře myšlená vyvážená zdravá strava. Říká se tomu racionální stra-
va, taková intelektuální konstrukce. Dělat umění jako intelektuální produkt – tedy vařit převážně 
jen ze surovin vědomé oblasti, je jako vařit bez fantazie, bez smyslu pro chuť a vůni. Intelektuální 
konstrukce – racionální strava může být dobrým základem, ale bez dojmů neudělá dojem. 
 U jídla je jednodušší rozlišit, kdy jde o komerční záměr, zvrácenost, nebo dokonce nemoc, 
nežli třeba ve výtvarném umění. Když Vás otráví špatná výstava, tak to přežijete. Skřípání skla pod 
nohama, zážitek z výstavní síně, se mi v duchu těchto úvah promítne jako skřípání písku mezi 
zuby. Koncert s názvem „Ticho“, je jako večeře bez jídla. Pokud je to vtipně naservírováno, tak 
se pobavíte alespoň vtipem intelektu a příště prostě máte chuť na něco jiného. Na jídlo jsme a 
nejsme citlivější. Spousta lidí se dobrovolně spokojí s hamburgerem nebo jinou normalizovanou 
stravou a vlastně ani neočekává nic výjimečného. Někteří se tváří, že by se mělo dbát, aby nikdo 
nevyčuhoval z řady. Pokud experimentovat, tak jen žádaným směrem. Respektovat módní trendy. 
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Obejít se bez řemesel.  Designerovi přece stačí počítač! To, co se dere ven vnitřním přetlakem (a 
my víme, že bludné kruhy právě takto působí), si vytváří svá pravidla. Kdo není „in“, ten se nechytá. 
Kulturní unifikace, ať už konzumem nebo něčím jiným, názorové přiklonění se k většině, jistota 
správné volby daná příslušností ke skupině, ideologií. Bludné kruhy v dějinách? Na jiná slova, stej-
ná písnička. 
  Často přemýšlím o tom, jak moc závisí výsledek na způsobu uspořádání. V tomhle textu 
jsem použila samé známé skutečnosti, jen jsem je po svém uspořádala. Když o tom bude psát 
někdo jiný, vybere jiná fakta, uspořádá to jinak. Kde se bere důvod hledat nové a nové kombinace, 
objevovat další souvislosti znovu a znovu je zkoušet uspořádat. Sbírat a používat zkušenosti ze 
svého prožívání světa. Škála možností je obrovská, od říkadla - dětské kašičky po ďábelský guláš 
divokého tance, od prchavé světelné show po žulové monumenty reprezentující věčnost. Variace 
vzorů? Hledání nového? Od jednoduchého k stále složitějšímu a po té, co se došlo k přehnané 
složitosti návrat k čistotě základních forem. Krása, zdraví, i více či méně zvrhlá extravagance pod-
trhující výjimečnou příležitost. Ve hře je toho ještě víc. 
 Snový jazyk se během historie pomalu proměňuje. Vyprávění příběhů má vliv na 
proměny chování. Změna ženské role a pohádky o statečných princeznách, které vysvobodí prin-
ce. Kriminální příběhy s krásnými komisařkami. Proměna mužských i ženských rolí. Příběhy o 
mužích, kteří zvládli mateřské povinnosti a sami vychovali děti. Šťastní otcové, kteří nosí své malé 
kojence přivázané na hrudi! To by před sto lety šlo jen stěží. Další velikou proměnu zaznamenal 
postoj k lovení divoké zvěře v posledním století. Lov fotoaparátem a kamerou - trochu jiné trofeje. 
Proměna vztahu k sexualitě se také odehrává v písních, příbězích i na plátnech. Takto se předjímá 
i proměna vztahů ke světu, k přírodě, k sobě. Když se něčím chceme zabývat, musíme to poznat. 
Když chceme, aby se lidé něčím zabývali, je dobré je s tím seznámit. Snílci nastiňují další směřová-
ní. Něco z toho se obvykle ujme. Na povrch vyplývají různé deformace, které je třeba řešit. Někteří 
se snaží svůj pohled na svět vnutit ostatním, mechanika bludných kruhů funguje jako obvykle, 
přesto jde vývoj dál. Otázka, zda rychleji přibývá hlupáků nebo těch, co jsou schopni hloupost ro-
zeznat, se podobá otázce, jestli bylo dřív vejce nebo slepice. Obdoba vlastní hlouposti na někom 
jiném nám vždy vadí ze všeho nejvíc! A to že ji rozpoznáme na druhém, vůbec neznamená, že si s 
tím něco uděláme sami u sebe!
 Příběhy se zahušťují, zrychlují, obměňuje se jejich forma. Gesta, výrazy tváří, pohyby těl. 
Vizuální komunikace se netýká jen výtvarného umění, je tu film, televize, divadlo, tiskoviny všeho 
druhu. Ve velkovýkrmnách je sice snaha produkovat hamburgery, ale špička se stále úspěšně 
rozvíjí. Škála možností se rozrůstá do šířky, hloubky, výšky, v práci s časem, prostorem, hmotou, v 
používání slov. A někde za špicí se opět ořezává do placatosti a ve vlnách rozmělňuje. Pak přijde z 
hlubin něčí intuice další vlna inspirace a proces využití a rozmělňování dál, ve vlnách, pokračuje.
 S chutí souvisí i léčba nucenou dietou a hořké pilulky. Nic nového, Goyovy “Caprichos“ 
jsou ukázkovou medicínou a jako správná medicína obsahují i přiměřenou dávku jedu. Stojí v 
opozici proti síle moci a hlouposti. Přitom z jeho díla vyplývá ohromná láska ke krásám světa, 
fajnšmekrovství formy. Někdo řekl, že po hrůzách II. světové války už umění nemůže být krásným 
(přitom Goyovy „Hrůzy války“ jsou daleko starší). Připomíná mi to, že válka a války vůbec přetrvá-
vají svými následky dál a nesou se v lidech a v jejich dětech, v dětech jejich dětí. A nejen války, jsou 
tu i mnohem osobnější traumata, když je prožíváte, jsou stavem vesmíru okolo Vás! To člověka 
formuje. (Záleží i na způsobu, jakým člověk přišel na svět!) Copak se lze radovat, když jsou rány 
tak živé, tak krutě bolavé!
 Vztah k jídlu a vztah k světu spolu korespondují. Obávám se, že zvrácenosti slouží k témuž 
jako zvracení. Je třeba se zbavit něčeho uvnitř, něčeho, co nelze strávit. Umění je jako sen společ-
nosti, upozorňuje na chyby a předjímá budoucí. Zlé sny signalizují problém uvnitř. Je dobré, naučit 
se tyto sny číst. Učinit rituál očisty a přijmout rozhřešení je lepší, nežli vytěsňovat realitu sladkým 
snem, než co smrdí, překrýt voňavkou.  
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Hledání neznámých tajemství, je jako hra na „přihořívá a hoří“

  Základní role umění je magická. Vyvolává hnutí mysli, vzedmutí nálad, vzpomínky. Připo-
míná krásu bytí, vzbuzuje touhy, motivuje, rozdává hořké pilulky. Ukazuje na chyby a pošetilosti, 
žádá rozum o zamyšlení. Má navracet sílu a dobíjet energii, připomínat harmonie řádů i chyby, kte-
rých se dopouštíme, ozřejmovat omyly. Stejně tak dobře umí čarovat ve prospěch bludných kruhů! 
Krást energii a podsouvat beznaděj. Záleží, s čím divák rezonuje, na co je ochoten se naladit. 
 Poddat se ovládání prožitkem, nechat se inspirovat, je bezesporu základem umění. Lze se 
obejít i bez racionální stránky. Má to své výhody i nevýhody. Podobně, jako někteří lidé pěstují pou-
ze racionální stránku své existence, jsou jiní, kteří se snaží čerpat pouze ze své mimo racionální 
podstaty. Lze v sobě spojovat obojí. Je to radost -  vstoupit do „proudění“, kdy člověk nechává ply-
nout fantazii a obrazotvornost. Úzká pozornost podobná bodovému zdroji světla se rozšíří do pří-
jemného nepřímého osvětlení… Naučené řemeslo, ovládnuté tak, že je konáno automaticky - asi 
jako řízení auta. K tomu se otevírá představivost a běží porovnávání prožitku v sobě s tím, co vzni-
ká. Ani zdaleka není vše, co vznikne uměleckou hrou, uměním. Hranice se hledá obtížně, záleží, 
jaký na to berete metr. Pokud se staví poctivě podle vnitřních řádů, šance na životnost se zvyšují, 
a to i podle deformovaných vnitřních řádů! Umění sděluje subjektivní pravdy! Je věrohodné, vypo-
vídá-li o osobním vztahu, prožitku, postoji! Nevěřím na vykalkulované umělecké počiny bez chuti 
a zápachu, ani na hledání nového za každou cenu. Podle mne to má být jako hra na „přihořívá a 
hoří“. Člověk má hledat místa, kde cítí žhavou člověčinu a ne, kde je samá voda. „Hoří“ tam, kam 
nás to táhne, kde cítíme, že v nás téma rozeznívá prožitky. Ale musím připustit, že v depresivních 
stavech se pohled na svět scvrkává do nihilistických koncepcí, takže i ta „samá voda“, pokud se 
v ní opravdu topíte, s vámi může rezonovat! Ve volné tvorbě je možné téměř vše. Ale pokud výpo-
věď nebude odpovídat vnitřnímu stavu autora, nebude autentická. V jádru „přitažlivých témat“ se 
často skrývá sdělení, které otevírá cestu k pochopení nějakého problému. U bludných kruhů není 
důležité jen vytažení traumatizujícího zážitku z nitra, téma je třeba pochopit a citově zpracovat! 
Poučit se, změnit chování, přestat dělat do omrzení tu stejnou chybu. 
 Existujeme v provázanostech, jsme utvářeni reakcemi na svět a lidskou společnost. Tvoří-
me celek. Hlava bez těla nepřežije. Jazyk, který ovládá jen jeden jedinec je mrtvý jazyk, výměna 
genů také není hrou pro jednoho. Život na planetě není pro jeden živočišný druh! Všechno souvisí 
se vším. K vnímání určitých nálad patří správné barevné ladění, rytmus a tóny - orientovat se v 
počasí a zvucích je pro život v přírodě nezbytné, předkové nás skvěle vybavili. 
 Ale pozor! Rozhodně to není jako program v počítači! Tady je součástí programu řídícího 
chování i záznam historií, částečně ho přetváří. K náladám se váží vzpomínky a vy víte, že některé 
z nich si nemáte chuť zopakovat. Citově nezpracované bolestivé historie působí v programu jako 
deformace, jako trny, které člověka vnitřně zraňují. Je v nich uloženo zraňující napětí a rezonují na 
všemožné podněty. Je to jako na obrázku „V trní“. Člověk je jimi opanován, ovládají ho. Znovu a 
znovu se točí ve svých bludných kruzích. Snaží se je vyřešit, ale obvykle dělá pravý opak toho, co 
by měl. Většinou po kratší konverzaci víte, co koho trápí, jaké je jeho téma. Lidé věnují ohromné 
úsilí svým naléhavým myšlenkovým obsahům, nebo naopak jejich popření. Horlivě budují teorie 
na podporu svých citových postojů. Opakování chyb je často zběsilé, zabředávání se prohlubuje a 
trvá, dokud se kruh neprolomí. 
 Umělecká inspirace je vázána na prožívání, zachycuje tu podobu světa, která je autorovi 
vlastní anebo ke které se utíká. Může přicházet jakoby z jednoho z bludných kruhů anebo odrážet 
všechny možnosti života. Viz obr. 10 „Čtyři základní možnosti umělecké inspirace“ z první části kni-
hy. Někdy se u člověka sejde současně víc možností, v závislosti na tématu, anebo člověk během 
života vystřídá více postojů. Když se povede prolomit bludný kruh a dostat se dál, je jedinec připra-
ven k dalšímu růstu, ke zdolání další překážky. Je to, jako když se má správně uspořádat vzor, tak 
aby správná sestava umožnila přidat další patro, další ovládnuté téma vedoucí k cíli (k uspokojení 
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z naplnění života). A patro není dobré stavět na nestabilní základy. 
 Když si řeknete, že hlavním cílem by neměla být karierní meta, ale smysluplnost a naplnění 
života (která pak ve velkém vede ke smysluplnému chování společnosti, aby se nemusela ničit 
planeta pro krátkodobé lokální výhody nemocných mocných), pak je to teprve pochopitelné. Jenže 
lidí je mnoho a každý má na srdci nějakou tu bolístku. Člověk volí oblast svého zájmu podle toho, 
co sám potřebuje vyřešit anebo naopak čemu se chce vyhnout. O tom, kde je Vaše téma nejaktu-
álnější, nerozhoduje Váš rozum! 
 Na světě je tolik lidí dokonale přesvědčených o svém racionálním postoji v životě a přitom 
tak dokonale ovládaných city! Jejich teorie slouží k potvrzení vlastních citových postojů. Jejich 
pravdy jsou zaklínací formule, jimiž ospravedlňují své jednání. 
 Ze zkušenosti všichni víme, jak bolest a nemoc ovlivňuje myšlení člověka. Najednou se 
vám vše jeví v temných, smutných souvislostech. Vnitřní deformace přinášejí trvalé silné tlaky, 
trvalá přepětí, nedovolují člověku uvolnit se. Částečně si na to lze zvyknout, čerpat z nahromaděné 
energie, upouštět část energie jako z přetlakového kotle a využívat ji. Toto přepětí ovlivňuje myšle-
ní, deformuje postoj k světu. Trauma může i zatvrdnout a zamrznout, do těžké deprese, do odcize-
ní. Může energii úspěšně vyžírat. Výkyvy nálad u lidí poháněných citovými traumaty jsou obzvláště 
zřetelné. Čtyři základní možnosti inspirace se netýkají jen té umělecké. 

Jaké další vychytávky nabízejí umělecké postupy?

 Racionální a intuitivní. Prof. Libenský nás učil, jak kápnout na ten správný nápad, ve dvou 
krocích: 
 1. intuitivní hledání - skicování co nejlepšího širokého souboru možných řešení. Často je 
nejlepší mechanické čmárání a v něm pak hledat krásné křivky pro návrh sklenic. Nápad k obrazu 
se dá najít i na rozpraskané omítce, v krajině, nebo v náhodném uspořádání kamínků na podlaze. 
Pak to ovšem musíte prokreslit! 
 2. racionální zhodnocení – výběr nejlepších skic na základě racionálních úvah. 
 Tyhle dva kroky se víckrát opakovaly! Když člověk začne intuicí, je postup mnohem rychlej-
ší, pak se to jen rozumově doklepne. Málokdy se ocitnete zcela mimo. Samozřejmě, že výtvarné 
úlohy mívají velmi mnoho správných řešení. Každý je nějak zaměřen, ale sehraná skupina se 
velmi snadno shodne, co je nejlepší. Hlavní roli hraje výběr inspirační oblasti. Pokud profesorova 
inspirační cesta čerpá ze všech možností naladění, je situace úplně jiná, než když cítí svět jako 
permanentní apokalypsu. Pak si ovšem podle toho vybírá i své žáky. V tomhle směru jsem měla 
jako studentka obrovské štěstí. Prof. Libenský neprosazoval žádnou z pastí!
 Začít intuicí a pak to rozumově jenom doklepnout, to se asi dělá i ve vědě. V umění je té 
intuice o trochu víc, často se obejde i bez rozumových sdělení. A navíc jsou zde zcela namístě i ty 
nejabsurdnější úhly pohledu! Smrtelně vážné, i ty míněné jako karikatura. 
 Celek a detail. Realismus, zkratky a vidění za roh. Vyvážit vztah detailů k celku, dostat je 
do smysluplné podoby, provázat vrstvy souvislostí a umocnit tím myšlenku! Jak snadno se to řek-
ne! Neplatí, že čím víc, tím lépe, jde spíš o to, jak. Nejde o mechanické zachycení náhodné reality, 
ale o lidský počin. Myšlenka, pohled, pocit, je vždy jen výběrem z možného, autorovým sdělením. 
Člověk je proces. Můžeme zobrazit i neviditelné, i zcela abstraktní principy. Pobavit iracionalitou – 
nesmyslem, který ťukne těsně vedle, a vy víte, i když se neřeklo.
 Seberealističtější malířský portrét stromu ve srovnání s tím, co o stromech víme, bude vždy 
neúplný. Realistické zobrazení není člověku vlastní, musí se ho pracně učit. Především vidění je 
třeba zdokonalit. Ale jsou i jiné možnosti, než realismus, a jsou kupodivu častější. Hodně záleží na 
místních zvyklostech. V tradičním umění Číny a Japonska se malba podle předlohy nepoužívá. Je 
třeba jít, pozorovat borovici, pozorovat mnoho borovic a potom se soustředit a vydat svou výpověď, 
svůj zážitek z borovic. Bývá tam jen to podstatné, obvykle chybí stín, tedy pokud právě nešlo o za-
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chycení stínu. Snažím se to dělat podobně. 
 Proporce a prostor. Proporce vycházejí z lidské podstaty, přiměřenosti vzájemných vztahů, 
ze vztahu jedince nebo skupiny lidí ke světu. Hledají se příhodné poměry pro umístění ve formátu 
nebo v prostoru. Sdělovat se dá i prostorem – jeho vyprázdněním, opuštěností nebo ohrožením. 
Tíseň v prostoru vzniká z jeho přeplnění nebo naopak jeho vyprázdněnosti. Uklidnění, pocit bezpečí 
v příjemném koutku. Kompozice a rytmus, hra s nimi a spousta dalších funkčních propojení umož-
ňuje obsáhnout pocity z celého vzorce tvůrčího procesu a ještě víc. Člověka přitahuje zformulované 
nonverbální sdělení a možná ještě více hrátky s tímto sdělením. Hledá jak nově vyjádřit prožívanou 
dobu, jak se svézt na vlně módního vzestupu. A také platí, že chyba v řádu, nesmysl, připoutá vaši 
pozornost více nežli očekávatelné. Často jako příjemné osvěžení, humor. 
  
Umění a řemeslo

  Už léta si kladu otázku, v čem je rozdíl. Kde jedno končí a druhé začíná. Hranice nejspíš 
není přísně vymezená. Je to podobné jako s láskou a sexem. Mohou se umocňovat i vymezovat 
proti sobě.
 V řemesle jsou dvě protichůdné tendence: cesta k individuální náročnosti, která vede až k 
umění a splývá s ním (z bludného kruhu, který popírá krásu a lásku, se tam nedostanete). A cesta 
ke komerční produkci - stále větší racionalizací, normalizací postupů. Zrychlováním a zjednodušo-
váním, složitějšími technologiemi se došlo až k průmyslové výrobě. Proces výrobních racionalizací, 
postupů, které produkty zlevňují, vede k blahobytu současné společnosti. Nemám nic proti. Při 
kvalitním designu je to skvělá vymoženost. Snažila jsem se takový design navrhovat.
 Na druhé straně patřím k těm, kteří potřebují pro svůj umělecký projev řemeslo v jeho 
královské formě. Když se to nešidí a pracuje se pro maximální výraz, dá to zabrat! Dnes už má 
málokdo tušení, kolik času tahle poctivá práce zabere. Jenže já potřebuji formu adekvátní obsa-
hu! Důležitá je síla sdělení, to bohužel vždycky nevyjde. Ovládnutí řemesla při menší síle sdělení 
přináší rutinu. Rutina škodí umění, vnáší nudu. Jde o křehkou rovnováhu.
 Postupy se tradují a předávají, rozvíjejí. Mnoho vyplývá z podstaty, z fungování věcí, z fungo-
vání procesů. Počin může více sledovat obsah a být tak sdělením o stavu duše člověka či národa, 
anebo více sledovat formu, hledat tvarosloví nové doby. Vždy je to vzájemně provázané. Dílo se 
může, ale nemusí stát uměním. Je tu prostor i pro skvělé řemeslo. 
 Umění bez řemesla. Podat sdělení kouzelným způsobem umějí i malé děti. Jenže ony ten 
proces neovládají, jsou jím ovládány. Pod rukama jim nevzniká přesně to, co by chtěly, aby vznika-
lo! Ty starší to dost trápí. Ale snad právě proto, jejich práce obdivujeme. Vzniká snaha přivlastnit 
si tyto postupy.  V moderním umění je silná tendence dělat to, jako malé děti. Vzniká a rozvíjí se 
mnoho výtvarných směrů a postupů…Některé z nich vypadají jako kandidáti na řemesla. Jenže 
ovládnutí řemesla při menší síle sdělení přináší rutinu…
 Dětská hra dospělých se nedá vykalkulovat. Buď to v sobě člověk má anebo je to trapné. 
Mistrovsky se to povede málokomu, ale když se povede, tak to stojí za to. Umění se ovládat nedá, 
člověk se mu musí poddat, to je stejné jako u malých dětí. Je na místě pokora. Někdy to jde, jindy 
je to, přes veškerou snahu, krok vedle.
 Je to skrytá spravedlnost anebo kosmický humor, co vede kritika-odpůrce řemesla, aby 
své pojednání o nových druzích umění, těch správných světových, svobodných, bez svazujícího ře-
mesla, napsal utahanou řemeslnou formou suchého “vědeckého“ pojednání, bez závanu invence 
– té umělecké i té vědecké! Jak snadno se řemeslem pohrdá a přitom… Umět dobře psát, je také 
řemeslo, právě se s ním potýkám! Všímám si textů a hledám finty, zkoumám formu. Snažím se 
najít tu svou. Zoufale se snažím být srozumitelná, vůbec to není snadné. Básně jsou jednodušší, 
tam člověk může propojit obrazy do více vrstev, ťuknout tady, ťuknout tam, učesat to rytmem a 
melodií slov. Básně jsou velmi blízké obrazové kompozici. Tenhle text je mnohem těžší. Napadla 
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mě i docela dobrá úniková vytáčka. Vždyť píši alchymistický traktát, nebo ne!? Není přílišná sro-
zumitelnost na škodu? Bohužel, příliš srozumitelné to nebude nikdy! Vím, je to svým způsobem 
zašifrované sdělení, předpokládá u čtenáře až příliš velikou představivost, předpokládá ochotu 
hrábnout si do nitra. A je tu ještě závažnější předpoklad! A totiž, že čtenář není lapen do svých 
bludných kruhů. 

Co je magického na umění?

 Báječné zvládnutí slov v hluboké a přitom velice přístupně napsané úvaze jsem objevila u 
Josefa Čapka. V roce 1934 napsal v eseji „Co má člověk z umění“:	„Ono	to	dost	často	tak	vypadá,	
že	z	něho	nikdo	moc	nemá.	Že	z	něho	nemají	mnoho	ani	umělci,	kteří	se	mu	zasvěcují	celým	svým	
životem,	ani	ten	ostatní	národ,	který	začasto	dost	neochotně	a	jaksi	bez	té	pravé	chuti	hledí	po	
tom,	čeho	všeho,	při	všech	jeho	ostatních	starostech,	se	to	umění	pořád	na	něm	tak	domáhá.
	 Ano,	co	má	tedy	člověk	z	umění?	Ah,	jistě,	naprosto	jistě	něco	musí	z	umění	mít,	cosi,	co	
je	mu	vrozeno	a	co	už	od	samých	začátků	a	cele	náleží	k	jeho	bytosti.	Proč	jinak	by	se	pouštěl	do	
umění	už	před	desíti	a	desíti	tisíci	lety,	sotvaže	vzpřímil	svou	páteř	v	temnotách	jeskyň,…	Kde	se	
tu	umění	hned	tak	časně	a	tak	nutně	vzalo?	Hned	v	té	chvíli,	kdy	dávný	člověk	poznal,	že	kámen	i	
kost	se	podvolují	tvárnému	úmyslu,	kdy	učinil	oheň	svým	domácím	služebníkem,	vstoupilo	do	jeho	
života	i	umění.	Umění,	jeho	představa,	myšlenka	i	tvar,	ty	kresby	a	sochy,	které	dosud	dřímaly	v	
hlíně,	v	dřevě,	v	kosti	a	v	kameni,	ta	duchová	záře,	blaze	teplá,	oživující	i	kouzelně	nadpomyslná	i	
smrtelně	žířivá	která	byla	v	ohni.	Umění	hned	od	počátku	zrodilo	se	s	člověkem.	Zrodilo	se	hned	
už	z	jeho	nejprvnějších	konfrontací	s	životem,	už	z	těch	nejranějších	lidských	setkání	i	utkání	se	
s	hmotnými	 i	duchovními	 rozlohami	všeho	bytí,	 s	 jeho	nejspodnějšími	 i	nejvyššími	polohami,	s	
jeho	nejhrubějším	i	duchově	nejjemněji	upředeným	složením.	Praví	se,	že	původ	všeho	umění	je	
v	náboženském	citu.	Pak	je	tedy	tak	staré	jako	náboženství,	jako	ta	nejprvnější	člověkova	potře-
ba,	vyrovnati	se	s	věčnou	hádankou	života	a	jeho	smyslu.	Ta	člověkova	odvěčná	potřeba	zlidštit	
si,	upravit	si	na	svou	podobu,	na	svůj	tělesný	i	duševní	formát	všechno	to,	co	mu	příroda	a	svět	
podávají	neobsáhlého,	neuchopitelného,	nekonečně	záhadného.	Však	umění	skutečně	dává	nám	
tak	 trochu	 nahlédnout	 do	 boží	 dílny,	 do	 díla	 stvoření.	 Dle	 biblického	 podání	 byl	 svět	 stvořen	 z	
ničeho	a	slovo	tělem	učiněno	jest.	Tak	i	umělecké	dílo	je	myšlenkou,	která	se	stala	viditelnou	a	
vnímatelnou	skutečností,	která	nabyla	svá	zjevnosti	a	podoby,	stala	se	tvarovou	hmotou.	Jako	ve	
všem	stvořeném,	tak	i	v	opravdovém	umění	vše	chce	být	řádem,	vše	svou	nejvlastnější	podstatou.	
Jako	všechno	stvoření,	ať	je	to	krystal,	strom	nebo	živočich,	ta	i	umělecké	dílo	má	své	organické	
složení,	svou	nejvlastnější	bytnost.	I	ono	má	svou	organickou	strukturu,	své	nejjemnější	částice,	z	
nichž	je	utkáno,	svůj	rytmus,	svou	melodii,	svou	tvářnost,	svůj	tvar.“	Esej je krásná a stojí za to si jí 
přečíst celou, nejen tuhle krátkou ukázku.

 „Řemeslo“ designu

 Při práci na průmyslovém designu je to jiné, nežli ve volné tvorbě, obzvláště navrhujete-li 
výrobky pro velké série, pro průmyslovou výrobu. Je třeba: 
 1. Držet se funkce věci – aby se výrobek dobře používal a lidé si ho proto kupovali. 
 2. Držet se výrobních možností – aby se to dobře vyrábělo a nebylo moc zmetků, pokud 
možno, aby se využilo výrobní zařízení, které máte k dispozici.
 3. Aby to dobře vypadalo – nelze pominout ani styl doby, protože věci neexistují sami o 
sobě, naopak vzájemně se doplňují, potřebují zapadnout do kontextu kultury. 
 A hlavně: 
 4. aby se to dalo prodat – cenová přiměřenost, zvláštnosti trhu v oblasti, kam vyvážíte. 
Takže design pro průmyslovou výrobu je hodně náročný obor. Přijít na trh s něčím, co propadne je 
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drahý nesmysl. Je důležité znát technologii, uvědomit si charakter materiálu, tvarosloví doby, jaké 
jsou cenové hladiny a limity. 
 Začneme v podstatě lineární křivkou tvaru. Je hodně důležité, aby byla nosná křivka vhod-
ná, takže se obvykle jede na víc možností a vybírá se nejlepší, to, co umožní rozvinutí celého sou-
boru. Na tomhle jednoduchém nápadu záleží asi stejně jako na ústřední melodii velké skladby. V 
celé té práci je důležité, aby se to provařilo do jednoho celku. 
 Bizarní případ: stalo se to dávno, když jsem začínala jako průmyslová výtvarnice. Za dob 
socialismu, kdy ještě někteří věřili, že se dá poručit větru a dešti. V našem oddělení reklamy a 
propagace pracoval referent, který dostal nápad, podle něj nejspíš geniální, a rozhodl se, že by si 
mohl zvýšit prestiž, kdyby se mu ten nápad podařilo prosadit jako patent! Jenže potřeboval výtvar-
níka, který by se toho nápadu chopil a udělal návrh. Přece, když je to tak geniální nápad, bude pro 
výtvarníka čest, že se může podílet! Lisovací formy na sklo byly a jsou drahé, takže by to byl také 
významný zlepšovací návrh, u kterého lze doložit finanční úsporu, který by mohl podpořit jeho ka-
riéru. Šlo o to navrhnout takový tvar, který by byl zároveň miskou na puding, pitítkem do klece pro 
kanára a ještě by mohl fungovat jako popelník! Super nápad! Možná, že použitá plechovka, která 
může posloužit jako popelník, pitítko pro kanára a v nejhorším se do ní dá nalít puding, byla na po-
čátku tohoto geniálního nápadu. Nápadu jak ušetřit za formy. Slovy, na papíře se to dalo i příslušně 
zohlednit a propočítat! Ale kdo ví, třeba chtěl jen plnit plán inovací, aby jeho brigáda socialistické 
práce nasbírala body.
  Vyhýbala jsem se tomu člověku, jak to šlo. No, třeba to někdo dovede, já jdu na věc přesně 
opačně. Kultivované tvary se vydělují svou funkcí, jejich charakter je předurčen právě pro konkrét-
ní užití, v konkrétním materiálu, nezaměnitelně. Ani ryba, ani rak je špatně, jako bezpohlavní neur-
čitost, jako nanicovatost. Plastová láhev má mít tvar odpovídající plastovým tvarům, skleničku má 
umocňovat charakter skla, nemá vypadat jako plastový kelímek! Ale i na to došlo, dnes můžete 
mít i sklenici ve tvaru plastového kelímku. Jako kuriozita - nesmysl, připoutá vaši pozornost více 
nežli očekávatelné. Zaručeně nové, zaručeně originální, to tu ještě nebylo! Doba se mění, máme 
postmodernu! S velkým nadšením se hledají nové cesty.
 Cenu Stanislava Libenského za studentský design v oboru skla v roce tuším 2011 vyhrál 
student, který předložil rozříznuté skleněné cihly (používají se v architektuře k prosklívání) upra-
vené jako servírovací misky. No to by byl zlepšovací návrh pro brigádu socialistické práce! Něco 
takového bych si panu profesorovi Libenskému vůbec netroufla předložit! Právě on nás učil kulti-
vovanosti, vysoké kultuře ušlechtilých tvarů k servírování na úrovni. Jsem mu velmi vděčná, že ve 
své pedagogické práci respektoval a dotvářel procesy „navádění na tvůrčí cestu“. Žádné naschvály 
a kuriozity, náročná výtvarná práce. Dnes si uvědomuji, jak on sám mistrně ovládal svůj tvůrčí pro-
ces. 
 Základ této pedagogické metody tvoří postupné zadávání úloh, což bylo víceméně podle 
semestrů dopředu dáno a jen se při tom přihlíželo k talentu studenta – každému jde lépe něco 
trochu jiného, někdo je víc na malbu, jiný lépe cítí modelaci objemů v prostoru… Každou z úloh 
se studentem probral, nutil nás k dalším a dalším návrhům, dokud se neobjevil skutečný nápad 
(pokud nápad nebyl, uměl na něj studenta šikovně přivést, dotoval nápady svou obrovskou invencí 
až neuvěřitelně). Obvykle v poslední chvíli (využíval i zvýšené napětí konkurencí ve skupině), povo-
lil realizaci v materiálu. Šlo o to, aby každý zabojoval. Přitom nás učil vidět, cítit, hrát si s poezií, 
oddělovat zrno od plev, na tom svém i na sousedově. Konzultace prováděl před celým kolektivem, 
abychom se poučili i na práci druhých. Je pravda, že jsme se učili do značné míry vidět to všechno 
jeho očima, ale my jsme svůj pohled vybudovaný neměli, takže šlo o přejímání vzoru přetisková-
ním tak, jak se to děje v rodině. Šlo o citové a přitom systémové, logické postupy v oblastech jako 
je kresebná linie, budování tvaru, kompozice, vzájemná dynamika proporcí, harmonie, rytmus, 
barvy. Zaujetí určitou zákonitostí, variace jejího opakování a do toho neustálá potřeba novosti 
pohledu, jedinečnost. Nahodilé kombinace zákonitých jevů promítané do stále se měnícího světla 
fantazie. Současně s tím přísné řemeslné a technologické zvládání materiálu, a také umět svou 



1.	 88

věc slovně obhájit, i to je třeba. Student během šesti let prošel systematicky a velmi metodic-
ky témata prakticky celého oboru. Tahle metoda vzdělávání v umělecké oblasti je vlastně velmi 
úsporná a naprosto systematická. Přes bezpochyby moderní výraz, bylo v základech jednotlivých 
výtvarných principů cítit renesanční a tím i antické vlivy a postupy. Tohle nemůže dělat člověk bez 
praktických zkušeností s vlastní tvorbou. Výsledek tohoto „šamanského procesu“ je do ohromné 
míry závislý na kvalitách šamana.
 Takže opět:
 1/ Motivace - snění a hledání ideálního, sbírání jednotlivin. Co by to mělo splňovat, 
jak by se to mělo tvářit? Statické uvolnění.  
 2/ Krize se vzrůstajícím napětím. (Ovšem připustit si strach z neschopnosti je průšvih!) 
Statické napětí.
 3/ Nápad, krize je překonána a začíná se bojovat. Někdy se při realizaci nápad dohle-
dává a upřesňuje. Hlídání zákonitostí a boj o výraz trvá během celé realizace. Dynamické napětí.
 4/ Zhodnocení výsledku. Na závěr po klasifikaci se pěkně všechno před kolektivem pro-
bralo. Pochopit chyby i úspěchy druhého je snazší, protože je těžké se odpoutat od citových vztahů 
ke svému dílu. Nevidíme jak je to upachtěné, víme, kolik to dalo práce! A probůh oni mi to chtějí 
vyhodit!
 Ale vraťme se zpátky do 70. let na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. Pamatuji se, že 
při kreslení a malování od nás pan profesor Libenský chtěl, aby to mělo koule. Jako ženské mi to 
dalo hodně zabrat a hodně přemýšlení, šlo pochopitelně o to dostat do kresby aktu napětí, tedy 
sexuální napětí, prostě aby to mělo koule! Ne, že by to nešlo, ale nám ženským bude asi přece jen 
bližší láskyplné dotýkání se, mazlení, koneckonců ve snové symbolice dítě znamená velmi často 
dílo. Ale to sexuální napětí se dá do díla dostat, od ženské to bude působit možná malinko jinak. 
Asi je a doufejme, že vždy bude rozdíl mezi ženským a mužským uchopováním světa. 
 Výuka různých druhů umění zahrnuje ovládnutí a trénink zraku, sluchu, hmatu, rytmu, rov-
nováhy, dýchání apod. Vciťování se do krajiny, do portrétovaných osob přináší hlubší vnímání rezo-
novaných kvalit, proměny nálad, například v souvislosti s barvou a světlem. Další oblastí pro vciťo-
vání jsou mezilidské vztahy v rodině, ve společnosti, úlohy vyplývající z různých situací v dramatu 
světa. Děj odvíjející se v rytmu akcí. Volba správné hudby k umocnění obrazu ve filmu vychází z 
prožitkových zkušeností. Dá se přiřadit, přestože v životě není průvodním jevem doprovázejícím 
děje. Pomáhá modulovat a sdělovat nálady. Všechno souvisí se vším. Barvy, denní a roční doby, 
proměny v přírodě. Obrazová kompozice je hrou s rovnováhou, s vyvážením vztahů jednotlivých 
částí, se vztahem detailů k celku. Umění provádí kouzla s uchopením prožívání světa. Vžít se do 
role na divadle, do portrétu při modelování, do krajiny v malbě nebo hudbě, do tělesnosti zvuků 
při baletu apod. Je až podivné, jak málo se o tom učí na základní škole! Je to malou schopností 
pedagogů, nedostatkem času, nebo zdánlivou nedůležitostí? Je třeba zdůraznit, že to rozhodně 
není snadná cesta, že dá dost práce to malým človíčkům zprostředkovat. Jsou zvyklí jít po povrchu 
a brát to hákem, naučit se nazpaměť, odcitovat a zapomenout, ale to tady nefunguje. Neumějí se 
rozhodovat, cítit, kam ta cesta vede. Ale pokud se to povede, tak se smysly vytříbí, začnete vnímat 
souvislosti, jak co pasuje dohromady, kdy použít jaký prostředek. Prožívání světa se stane bohat-
ším. Otevře se mnoha kanálový příjem a časem i schopnost to všechno používat. Trochu se to po-
dobá orientaci v džungli. Vzniká pocit sounáležitosti, vtahuje vás to do hry. Žádný viditelný hmotný 
zisk z toho samozřejmě neplyne, takže pro spoustu lidí je to jen mrhání časem. Umíme-li prožít 
rozkvetení louky, něco z té krásy už v nás navždy zůstane. Samozřejmě, že jsou i jedinci, které roz-
kvetlá louka neinspiruje a nejspíš by to v jejich provedení nevyznělo. Rezonují s něčím jiným, třeba 
se smetištěm, s průmyslovou krajinou, s haldami. I tam se dá přijít k úžasným objevům. Moc se 
mi líbila výstava Josefa Koudelky ve Veletržním paláci v listopadu 2002. Krása nemá jednoduché 
zákonitosti, je víc spojena s pravostí výpovědi, s postižením řádů a lze ji objevit i v oblasti „ošklivé-
ho“. 
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Uspořádáno k obrazu tvůrce 

 Umění vnímá a využívá mnoho různých řádů, zákonitostí formy i obsahu. O některých už 
byla řeč, ale je ještě mnoho dalších. Ve výtvarném se setkáme také s perspektivou, naukou o stí-
nu, o barvách, se symboly, a dalšími a dalšími zákonitostmi. Nikdy nepoužijete všechno najednou, 
snad jen v syntetických druzích umění, jako je divadlo a film se toho používá najednou opravdu 
hodně prostředků. Tam se mi líbí jedno pravidlo, které se traduje o shakespearovském dramatu. 
Když se dobře srovnají a vyváží jednotlivé komponenty, vzájemně se vyrovnají vrstvy díla - děj, 
herecké výkony, jazyk, kostýmy, masky, scéna, osvětlení, atd. vyplyne z výsledku vysoká filosofie. 
Není dána filosofováním v textu, ale řádem celku, sestavením dílčích podřádů do správně vyvá-
žených vztahů. Vysokou filosofii sice nepochopí každý, někomu může stačit napínavý děj, krása 
jazyka a chytrá režie, ale pro vnímavého tam je! Tedy, pokud to režisér nezazdí! Shakespearova 
velikost a jeho pozice největšího dramatika všech dob, je založena na nadhledu, na schopnosti 
prohlédnout deformace lidí uvíznutých v bludných kruzích. Osvícení v nejčistší podobě a skvělý 
humor! Právě on je jedním z těch, kdo mohli prohlédnout vztahy tvořivého principu, mít k disposici 
„Kámen mudrců“.
 Umění nabízejí pohledy na svět, které jsou více zobecněním, vypíchnutím podstat-
ného, zvýrazněním typického. Není to prostý odraz reality, je v tom obsažena citová zain-
teresovanost našeho pohledu, naše poučenost, schopnost dát obsahu adekvátní formu. 
Dá se říct, viděno filtrem našeho zájmu. Uspořádáno k obrazu tvůrce. Geometrizované tvary 
– odvozené ze základních tvarů (do kterých mimochodem se při zpracování v zrakovém centru 
mozku obraz rozkládá), vyprecizovaný rytmus, dynamika vyjádřená kompozicí, odstranění nepod-
statného, zdůraznění typického, nadsázka, zobecnění, symboly jako zkratky. Metafory, pomocí 
kterých pochopíme princip. Svého druhu vidění za roh! Například logo firmy může sdělit jedno-
duchou, dobře zapamatovatelnou grafickou formou, něco o firmě. Grafika televizních upoutávek, 
hudba znělek sdělují a upozorňují. Osvětlení a obraz kamery mohou výrazně umocnit děj filmu, k 
tomu silný příběh páchnoucí člověčinou, správná hudba v divácích naladí správné „vnitřní počasí“ 
a přehraje v tělech dojmy a prožitky, vyvolá magii souznění. Divák ale musí být schopen přijímat. 
Jsou témata, kterým se diváci vyhýbají, jsou témata, které lidé ze svého života vytěsňují. Rezono-
valy by příliš a mohly by otevřít zazděná vrátka! Hyperaktivní dítě není sto namalovat uvolněně 
zasněnou kompozici. A naopak se najdou děti, které se brání namalovat akční scénu.
 Tvorba je jako super hra s variacemi a kombinacemi, s použitím různých materiálů, s pro-
cesy vznikání i zániku, s uspořádáváním vztahů. A jako není živé všechno, co lze zkombinovat z 
prvků tvořících organismy, obdobně není vše, co vznikne uměleckou hrou umění. Pokud se staví 
podle vnitřních řádů, šance na životnost se zvyšují. Rezonuje ve vás to, co si k vám najde cestu, co 
ve vás najde správnou oblast k rezonování. Samozřejmě, že v případě člověka trpícího depresí to 
bude úzkostný pohled na svět, u nenapravitelného snílka snově utopická vize, atd. Vnitřně „pravé“ 
je to, co nás zasáhne, s čím se ztotožníme. Ne tedy pravda jako zásadní logický výklad, ale pravost 
jako životnost, věrohodnost prožitků.
 Když se člověk učí pracovat s kompozicí, vstupovat do rytmů, vnímat proporce, ovládat 
dynamickou rovnováhu atd., učí se jemnějšímu chápání, jemnějšímu zacházení se smyslovým 
vnímáním, učí se vnímání řádů. Současně trénuje změněné stavy vědomí. S různou intenzitou 
doprovázejí uměleckou činnost. Vysvětluji si to tak, že když současně řešíte velké množství mimo 
racionálních stránek věci, musíte činit současně mnoho jednoduchých rozhodnutí - kde udělat 
další čárku, tah štětcem, tak aby to posílilo výraz. Váš mozek je velice zaměstnán, nemůžete se 
soustředit jen na jedno, to by se vám celek rozpadl do detailů. Je to, jako když ostrý zdroj – reflek-
tor pozornosti vyměníte za měkké nepřímé osvětlení. Učíte se uvědomovat si rovnováhu, rytmy, 
prožívání barev, atd., přibíráte stále větší šíři vnímání, rozšíříte ji o zkušenosti, o „skoro vědomá“ 
rozhodování v oblasti cítění, smyslového vnímání a o spousty dalších procesů, třeba i z oblasti cho-
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vání lidí, jejich příběhů, jejich gest, postojů, výrazů tváře. Kdo umí lépe zacílit, lépe se trefí. Pokud 
půjdeme proti instinktivní výbavě, nebude náš výtvor vnitřně pravdivý! 
 Nezdá se vám to dostatečně dnešní? Ano? Že to není postmoderní? Kupodivu to nejspíš 
postmoderní je, hledám totiž alternativu k moderně. Nevidím jen dnešek, dívám se z perspektivy 
člověka, který učí i dějiny umění. A tak se snažím, do svého vztahu k světu přibrat poučení z dlou-
hého, tisíciletého vývoje a také z toho, co vím o tvůrčím procesu. Dnes jsme na konci veliké etapy 
a ta nová se teprve formuje. 
 Celospolečenská vrstva je složena z jednotlivců, kteří působí ve skupinách. Spolupracují 
nebo soupeří. Jsou odbornou veřejností, která působí na veřejné mínění. Také tato vrstva prochází 
nástrahami tvůrčího procesu. 
 Kam se zařadit? Dovoluji si ten luxus myslet sama za sebe. Jako vždy a všude: je potřeba 
naučit se rozeznávat ty nosné nápady od méně zajímavých. Vybrat si, co přežilo svou dobu, odhad-
nout kam směřuje vývoj a poučit se z toho. Je dobré vědět co je ta dnešní postmoderna vlastně 
zač, proč a jak se tu vzala, co nového přináší. 
 Postmoderní myšlení resignuje na vizi pokroku, tak jak ji hledala moderna.  Zkla-
mání z rozporuplného naplnění revolučních snah přineslo velikou skepsi. Pokrok ve smyslu soci-
ální spravedlnosti a prosazení dobra nesplnil očekávání, přinesl zaostávání a nesvobodu. Tvůrčí 
proces uvízl v pasti. Nynější situace není lepším řešením, stále hrozí, že si svou neschopností 
dobře uspořádat lidské společenství zdevastujeme planetu i sebe sama – svou fyzickou stránku.  
V období moderny se věřilo, že lidstvo vyřeší všechny vědecké a technické problémy. Technika se 
ovšem využívá k hospodářskému soupeření, k velké ekonomické válce a přispívá velmi často k 
ničení. Mnoho lidí očekávalo, že nastane přímo utopický zlatý věk dokonalosti, a když ne, tak to 
nemá cenu! Utopie patří do repertoáru bludných snů – jde o první z pastí, plácání se v neuskuteč-
nitelných snech. Diktát posvěceného dobra vymáhaný klackem není vynálezem dvacátého století. 
Obracení na správnou víru je tu odedávna. Má na svědomí možná víc mrtvých nežli ekonomicky 
motivovaná expanzivní politika. Ale v podstatě se doplňují. Kolonizátoři a misionáři. Draví kapita-
listé a charitativně soucitné manželky. Nic není jen černobílé. Záleží, kdo, kde a jak. Záleží, jestli 
jde o scénář z oblasti bludných kruhů nebo o opravdový tvůrčí počin.
 Bylo vůbec něco na postmoderně správně? Samozřejmě! V novověku se každá etapa 
profiluje na popření předcházejícího. Moderna zavrhla staré kánony tradovaných letitých zkuše-
ností stavitelství a řemesel (tak zprofanovaných v historizujících slozích), a hledala zcela nové 
možnosti, vyplývající z nových technologií, probůh jen nic konzervativního, dekor je zločin a po-
dobně. Nové se vymezovalo proti starému a s pompou odvrhlo úplně vše. Došlo k několika vlnám 
moderny. Ta, ta z šedesátých let je mi nejbližší. Postmoderna začala v architektuře právě hravými 
inspiracemi na modernou zavržená klasická témata, odrazy řeckých stavebních vzorů, variace na 
gotiku apod., a znovu je vrátila do hry - právem. Podívejme se na modernu a postmodernu, jako 
na jednu etapu! Pomiňme citově vztahové problémy. Co se vlastně stalo? Co vykonala moderna 
a postmoderna? Došlo k dokonalé analýze výtvarných prostředků, k vyjmenování obrovské škály 
možností, k prozkoušení celého spektra citových postojů. Právě tahle široká základna objevení 
skrytých vztahů, zdokonalení vizuální komunikace, to vše mi umožnilo pracovat metodou reversní-
ho designu a doklepnout model starého vzorce do podoby tvůrčího motoru. Postmoderna odmítá 
koncepci jediné pravdy a jediného cíle, usiluje o alternativní přístup ke světu, popírá nadřazenost 
západní civilizace. To je přímo moudré!
 Tahle bitva má i své směšné rytíře, kteří intenzivně hledají, co tu ještě nebylo! Ve hře na 
„přihořívá a hoří“, tak ti, kdo chtějí být moderní za každou cenu, často loví v oblasti „samá voda“.
 Vývoj se odehrává ve vlnách a moderna i postmoderna postupně odcházejí. Kde jsme nebo 
kam se můžeme dostat dnes? Mění se paradigma, stojíme na počátku pochopení chaosu, začíná-
me vnímat uspořádávání v přírodě jako svého druhu programovou sféru.  Jediná pravda a jediný 
cíl už nejsou na místě. Je třeba správně uspořádat složitou časoprostorovou součinnost. Že by 
konec lineárního myšlení? Objevuje se odmítnutí nadřazenosti západního myšlení. Evropa ztrácí 
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svou hnací sílu a já se domnívám, že je to proto, že uvízla ve vývojové pasti. Tvůrčí proces, který je 
v základech evropské kultury potřebuje nové motivace. Otázkou je kde je vzít!  
 Lidstvo už zvládlo vyřešit řadu hodně těžkých úkolů! Sen o létání byl jedním z nich. Vyřešení 
dobře fungující společnosti, která si nedevastuje životní prostředí, je obtížně uskutečnitelné už 
proto, že život požírá sám sebe, aby překonal, alespoň dočasně, nevyhnutelnost rozkladu a konce, 
popsanou druhým termodynamickým zákonem. Na celospolečenské úrovni je „Velký predátor“ 
v moci bludných kruhů. Nesmí přijít o svou sílu, jen potřebuje zhumanizovat, přestat se chovat 
pouze instinktivně a začít používat obě části zároveň - tu jasnou, která se dá obsáhnout vědomím 
i to ostatní instinktivně živočišné s celou smyslově tělesnou podstatou. Propojením s vědomím, 
získá instinktivní část svou lidskou podobu a bude sto zahájit tvořivou práci.  Život je plný příkladů 
dobře fungujících symbióz! Pro člověka hledajícího utopickou, zcela bezkonfliktní vizi to ale nikdy 
nebude dost dokonalé! Ten, kdo uvízl ve stálém napětí a vidí okolo sebe jen samou válku a zlo, ten 
také nenajde žádné řešení. Ani ve zlaté kleci se nápad, jak vůbec něco vyřešit, nedá hledat. Přesto 
si myslím, že řešení je možné! Vždy to bude chůze po tenkém laně nad propastí! Rozumný tvůrce 
musí mít na víc, než si jen zlikvidovat zdroj svých obživ! Bohužel se to až příliš podobá úkolu udělat 
z kozla dobrého zahradníka! Ale nabízí se téměř pohádková výpomoc! „Kámen mudrců“, který 
umí oddělit tvořivé přístupy od destruktivních!

V současném umění hlodá červ pochybností o smyslu naší existence

 Jsou v módě rozpolcená nitra místo hledání vnitřních jistot? Je to důsledek pohodlí „zlaté 
klece“ – tedy toho, že teď jsme daleko méně ohroženi hladem, nepohodlím a epidemiemi? Hrají 
v tom roli utišující prostředky, které člověka zatlumí a zastaví proces přírodního sebe léčení? Do-
žíváme se mnohem delšího věku nežli před sto a více lety. Cožpak není tahle doba proti minulosti 
vysněný ráj? 
 Nevadí mi, že se ukazuje temná stránka světa, spíš se divím tomu, že se nehledají výcho-
diska jak z toho ven. Jakoby nebylo úniku. Je to odraz bezvýchodnosti celé společenské situace? 
Je to póza pro bulvár, k připoutání pozornosti? To by bylo hrozné! Zaplaťpánbůh některá ta roz-
polcená nitra jsou pravá, ne jen kašírované masky (s těmi je škoda ztrácet čas). Nutnost osobní 
apokalypsy se přetřásá znovu a znovu. Možná to dnes má jen trochu jinou formu.
 Už dávní šamani v jeskyních pravěku hledali cestu od rozháranosti k vnitřní celistvosti. 
Podívejme se, co se o tom píše v knize z cyklu Umění světa - „Pravěk a umění přírodních národů„ 
Andreas Lommel. (Kniha vyšla v šedesátých letech, od té doby se vzniklo na toto téma mnoho tex-
tů. Velmi kvalitně pojednané to najdete u Grofa. Obraťme se ale k Lommelovi, on se totiž zabívá 
uměním.) V kapitole nazvané „Význam šamanismu“, aby vysvětlil počátek vzniku umění (jeskynní 
malby z počátků paleolitu) píše:
 „Šaman	 (slovo	 je	 tunguzského	 původu)	 neznamená	 totéž	 co	medicinman,	 čaroděj	 nebo	
kouzelník,	kteří	ještě	existují	u	všech	skupin	primitivních	lidí	na	celém	světě.	Šaman	je	zvláštní	
jedinec,	který	ještě	dnes	existuje	u	některých	lovců	na	severní	Sibiři	a	mezi	Eskymáky	a	stopy	po	
něm	zůstaly	i	v	Austrálii	a	v	Africe.	Je	to	člověk,	který	v	sobě	kombinuje	funkce	a	schopnosti,	jež	
jsou	v	moderním	světě	rozděleny	mezi	kněze,	 lékaře	a	umělce.	Jak	lze	dokázat	na	umění	ještě	
dnes	žijících	šamanů,	je	velké	množství	dokonce	velice	raných	frankokantaberských	skalních	ma-
leb	„šamanistických“,	tj.	vytvořených	šamany	a	vycházejících	z	jejich	způsobu	myšlení.	Abychom	
tedy	porozuměli	skalním	malbám,	je	nutné	především	přesněji	vysvětlit,	kdo	je	šaman.
	 U	mnoha	primitivních	národů	vykonávají	šaman	a	medicinman	stejné	funkce	a	používají	
stejných	psychologických	technik,	každý	z	nich	má	však	velice	odlišný	charakter	a	mentalitu.	Me-
dicinman	je	zastoupen	téměř	bez	výjimky	u	všech	primitivních	skupin.	Jeho	funkce	záleží	přede-
vším	v	tom,	že	je	lékařem,	ale	téměř	v	každém	případě	má	klíčovou	pozici	uvnitř	takové	skupiny.	
Často	se	nachází	v	opozici	k	náčelníkovi	kmene	a	někdy	obě	tyto	funkce	zastává	jediný	člověk.	



1.	 92

Většinou	však	jeho	role	přesahuje	rámec	funkce	pouhého	lékaře	a	blíží	se	úloze	kněze	-	nebo	mo-
derního	psychologa.
	 Šaman	také	zastává	funkce	kněze	a	lékaře,	ale	na	rozdíl	od	medicinmana	vždy	jedná	ve	
stavu	transu,	do	něhož	se	přivádí	sám.	Když	vyvolává	duchy	nebo	se	snaží	o	uzdravení,	nikdy	tak	
nečiní	ve	stavu	naprostého	vědomí,	ale	obyčejně	v	extázi.	Setkáváme	se	s	různými	psychickými	
jevy,	jako	např.	telepatií,	jasnovidectvím,	záhadným	zmizením	a	opětným	objevením	a	podobně.	U	
medicinmana	náležejí	tyto	činnosti	spíše	do	oblasti	hokusu	pokusu	a	jsou	vykonávány	jen	proto,	
aby	se	zvýšil	účinek	sugesce	diváků.	Šaman	však	pociťuje	všechny	tyto	psychologické	jevy	s	vel-
kou	intenzitou	na	své	vlastní	osobě.	U	medicinmana	můžeme	pozorovat	jasnou	snahu	a	touhu	po	
moci.	V	mnoha	případech	se	z	něho	stává	šaman,	né	z	vlastni	vůle,	ale	protože	je	k	tomu	přinucen	
pocitem,	že	je	to	jeho	povolání.	Šaman	má	velký	vliv	na	osoby	kolem	sebe	a	jeho	sociální	funkcí	je	
bezesporu	kontrola	a	zachování	jejich	duševní	rovnováhy.	Vykonává	však	svoji	funkci	ne	proto,	že	
by	toužil	po	moci,	ale	jako	výsledek	svého	vlastního	psychologického	vývoje.
								 Psychologické	 rozdíly	mezi	nimi	 jsou	 jasně	vidět	na	událostech,	které	 je	 vedou	k	přijetí	
jejich	funkcí,	na	rozdílech	v	jejich	osobnostech	a	jejich	názoru	na	svět	kolem	nich	a	také	na	roz-
dílných	technikách,	které	používají	k	ovlivnění	svého	okolí.	A	konečně	šaman	je	často	výkonným	
umělcem	-	zpěvákem,	tanečníkem,	dekoratérem	a	režisérem	-	což	jsou	všechno	činnosti	cizí	me-
dicinmanovi.	Šaman	se	často	ujímá	svých	 funkcí	a	povinností	 nedobrovolně,	 zdá	 se,	 že	 je	pod	
tlakem,	kterému	může	uniknout	 jen	tím,	že	se	stane	šamanem.	Zprávy	ze	Sibiře	 jasně	ukazují,	
že	šaman	adept	naprosto	nebaží	po	takovém	úřadu,	mají	jej	k	tomu	„duchové“,	a	nakonec	se	ho	
skutečně	ujme,	aby	nemusel	umřít.	Nadějný	šaman	adept	je	ve	skutečnosti	nemocný	člověk,	trpící	
psychopatickými	nebo	epileptickými	poruchami	a	je	velmi	často	nemocen	i	fyzicky.	Přes	všechnu	
snahu	není	schopen	uniknout	požadavkům	kladeným	na	něho	duchy,	kteří	zhoršují	jeho	stav	čím	
dál,	tím	víc.	Své	bud	anebo	může	řešit	pouze	tím,	že	zemře,	nebo	se	stane	šamanem.
	 Z	moderního	hlediska	tedy	trpí	duševní	poruchou,	 jež	se	neustále	zhoršuje	a	nutí	ho	při-
jmout	takový	názor	a	jednat	takovým	způsobem,	jak	předpisuje	tradice	-	nebo	zemře.	Tato	psy-
chóza	může	být	tak	vážná,	že	člověk	na	ni	zahyne,	když	nepřijde	pomoc	včas.	Samotný	proces	
léčení	je	považován	za	jistý	druh	smrti	a	znovuzrození.	Budoucí	šaman	cítí,	jak	jej	duchové	zabíjejí,	
rozkouskovávají	a	jedí.	Za	léčby	cítí,	jak	jednotlivé	části	těla	se	opět	spojují	a	jeho	osobnost	znovu	
vzniká.“	
	 K tomu malou poznámku: Smrt a znovuzrození se objevuje i v Alchymii! Ještě něco – když 
se člověk poddá pádu do pasti - udělá to, protože vyčerpal všechny možnosti.
 Citát pokračuje: „Psychóza,	kterou	 trpí	 takoví	 lidé,	má	velice	dlouhou	historii.	Už	v	prvo-
počátku	jistě	člověk	našel	způsob,	jak	ji	léčit	a	dal	tomuto	způsobu	jisté	tradiční	formy.	Na	rozdíl	
od	medicinmana,	ujímajícího	se	své	funkce	jako	zdravý	člověk,	plný	touhy	po	moci,	připadá	nám	
šaman	jako	invalida,	který	musí	prodělat	jistý	proces	duševního	vývoje,	než	je	vyléčen.	Sociální	
funkce	šamana	se	vyvíjejí,	řekli	bychom,	jako	vedlejší	jev	tohoto	léčivého	procesu.	Jsou	to	ovšem	
tyto	sociální	funkce,	které	jej	činí	tak	činí	tak	důležitým	pro	skupinu	lidí,	jíž	slouží.	Léčivý	proces,	
vrcholící	 v	 delším,	ale	pravidelně	přerušovaném	 transu,	 je	 pevnou	 součástí	místní	 náboženské	
tradice.	Ve	stavu	bezvědomí	má	šaman	vidiny,	a	tradiční	kosmologie	jeho	společnosti,	mytologie	
jeho	lidí,	nabývají	v	jeho	mysli	nových	poetických	a	uměleckých	forem.	Různé	formy	umění	a	styly	
můžeme	připsat	vlivu	šamanismu,	a	metody	a	techniky,	 jako	např.	drama,	tanec,	recitace	ód	a	
používání	masek,	pravděpodobně	vznikly	do	 značné	míry	 v	 tomto	 léčivém	procesu,	který	musí	
budoucí	šaman	prodělat.
	 Členové	kmene	 se	dívají	 na	 šamana	 jako	na	 člověka,	který	 ve	 stavu	 transu	 je	 schopen	
dočasně	„oddělit“	svoji	duši	od	těla	silou	vůle	a	putovat	na	„onen	svět“	nebo	na	„budoucí	svět“,	
kde	tvoří	(psychologicky	ovšem)	nutné	předpoklady	pro	události	odehrávající	se	na	tomto	světě.	
Jako	fenomén	a	světový	názor	se	musel	šamanismus	vyvinout	v	době,	kdy	člověk	cítil,	že	již	není	
zajedno	s	přírodou	a	netvoří	s	ní	organický	celek,	a	začal	si	uvědomovat	rozdílnost	duševní	a	fyzic-
ké	existence.	Mocné	psychické	zážitky	začal	považovat	ne	za	osobní	příhodu,	ale	za	zásah	cizích	



1.	 93

duchů,	neviditelných	prostému	oku,	kteří	se,	jak	myslel,	zmocnili	jeho	těla.	V	antropologické	termi-
nologii	jsou	šamani	označováni	za	„šílené	kněze“.	Tento	jev	šílenství	nebo	posedlosti	pozorujeme	
pouze	ve	stadiu	lidského	vývoje,	kdy	si	člověk	ještě	není	plně	vědom	účinků	vlastních	duševních	
pochodů.	Pojem	duše,	která	je	oddělitelná	od	těla,	může	dále	žít	i	po	smrti,	a	dokonce	se	může	
opět	spojit	s	tělem,	má	základní	význam	při	vzniku	šamanismu.	Lidé	i	zvířata	měli	duše	podléha-
jící	stejným	zákonům,	podléhající	odluce	od	těla	i	znovuvzkříšení.	Magie	primitivních	lovců,	jež	je	
velmi	starého	původu,	je	zcela	založena	na	myšlence,	že	duše	zvířat	je	možno	chytit	a	zabít.	Z	toho	
vyplývalo,	že	zvířata	bylo	možno	zabít	stejně.
	 Aby	zajistil	úspěch	lovecké	výpravy,	odebere	se	šaman,	nebo	lépe	pošle	svoji	duši,	na	onen	
svět,	zatímco	„jeho	tělo	leží	jako	mrtvé“.	V	takovém	stavu	bud‘	loví	duše	zvířat	nebo	vyjednává	s	
„vládkyní	zvířat“,	s	duchem,	jemuž	jsou	všechna	lovná	zvířata	podřízena.	Kresby,	básně	a	tance,	
to	vše	slouží	šamanovi	k	popsání	této	cesty	na	onen	svět.	Tajemství	úspěšné	lovecké	magie	tkví	v	
napodobení.	Šaman	vidí	předem	v	nitru	úspěšnou	loveckou	výpravu	a	předvede	ji	tak	přesvědčivě,	
že	když	lovci	skutečně	vyrazí,	ani	jim	nepřipadne,	že	by	se	výprava	mohla	nevydařit.	Při	šoulání	za	
zvěří	a	stopování	kořisti	jsou	nadáni	jistotou	náměsíčníka.	Šaman	má	schopnost	odvrátit	nemoc	a	
nehodu,	pokud	je	to	možno	způsobit	ovlivněním	psychologického	stavu	pacienta.	Vliv,	který	vyko-
nává	na	zdraví	členů	svého	kmene,	tkví	v	tom,	že	v	nich	vyvolává	pocity	sebejistoty	a	sebedůvěry,	
nebo	naprostou	víru	v	budoucí	úspěch.“
  Další malá poznámka: Když se podíváme do šaten hokejistů nebo fotbalistů, nenalezneme 
tam podobnou psychickou podporu? 
 Citát pokračuje: „Po	právu	byl	kladen	velký	důraz	na	sociální	funkci	šamana	jako	kouzelní-
ka,	kněze	a	lékaře.	Jeho	úloha	a	činnost	jako	umělce	je	však	pravděpodobně	ještě	důležitější.	Při	
nejmenším	z	individuálního,	když	ne	ze	sociálního	hlediska.	Jsou	vrcholně	důležité	pro	pochopení	
obsahu	 skalního	umění.	Celý	 proces,	 ve	kterém	se	 jednotlivec	 stává	 šamanem	a	pracuje	 jako	
šaman,	je	ve	skutečnosti	tvůrčí	proces.	Především	invalida	se	sám	uzdraví	pomocí	zaktivizování	
svých	latentních	uměleckých	schopností.	Potom	tkví	jeho	sociální	účel	v	tom,	že	dovede	tento	pro-
ces	opakovat	libovolně	při	různých	příležitostech.“	
 K tomu bych chtěla dodat: jde o popis a dnešní pochopení tvůrců prvního umění lidstva! 
Jenže podstata umění trvá (pokud je otevřené), je to tvůrčí proces, který je sám o sobě léčivý! Tedy 
za předpokladu, že se východisko ze situace vůbec hledá. Lze si lebedit v bludném kruhu, být na 
něm závislý! Citát pokračuje:…“Ztrácí	vědomí	a	tím	dává	výraz	svému	tvořivému	podvědomí.“
 Uvolněním z bludného kruhu jsem prošla, vím, co to umí a jaké cesty do nitra to člověku 
otevře. Cítím velice dobře, jak moc je pro moji tvorbu (dokonce i pro psaní tohoto textu) důležité 
dostat se do stavu rozšířeného vědomí. Zvnějšku se zdá, že jde o různé procesy. Mám zkušenost 
s různými druhy „vstupů“, ale prožitkově jsem si jistá, že jsou to jen různé směry, odkud se může 
vědomí rozšířit. Různá dvířka, kterými lze vstoupit do společného prostoru. Není až tak obtížné se 
dostat do klasického transu pomocí hudby a tance. Děje se to dnes a denně, část moderní taneč-
ní hudby je zacílená tímto směrem. Stav hluboké inspirace je tomu velice podobný, stejně jako 
navozené snění při holotropním dýchání. Samozřejmě, že jsou to rozdílné procesy, ale to že nás 
představivost naladí do hlubokého prožívání, do stavu podobnému snění, to je společné. Je to jako 
když se úzký kužel pozornosti-světla nahradí nepřímým osvětlením a vnímání času se změní.
 Citát pokračuje: „Šaman	je	schopen	„předvést“	naprosto	jasně	svému	publiku	kosmologii	
své	společnosti.	 Také	se	zdá,	 že	když	 je	v	 transu,	dovede	daleko	 lépe	přenášet	 získanou	 léčící	
schopnost	na	fyzicky	a	duševně	nemocné	osoby	mezi	svými	diváky.	Šaman	cítí	svůj	trans,	během	
kterého	si	vytváří	v	mysli	obrazy,	jako	styk	s	duchy.	Představuje	si	posun	nastávající	v	rovině	svého	
vědomí	jako	„cestu	na	onen	svět“.	„Duchové	a	„cesta	na	onen	svět“	nejsou	nikdy	chápány	jako	
výraz	jeho	vlastní	existence.	„Styk	s	duchy“	se	zdá	být	zaktivizováním	těch	částí	podvědomí,	které	
šaman	v	normálním	stavu	nemůže	použít.	Toto	vše	je	zřejmě	psychická	technika,	pravděpodobně	
velice	dávného	původu,	která	ještě	čeká	na	to,	až	ji	znovu	objeví	moderní	psychologové,	a	která	je	
zřejmě	i	prastarým	lékem	na	depresivní	stavy.“
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 Chce se mi dodat, že podstata problému - potřeba vybřednout ze svých traumat - trvá, jen 
v běhu dějin se mění forma tohoto umění, střídají se styly, mění se teorie a míra poznání. Šama-
nismus a Alchymie jsou jedněmi z nich. Liší se, ale u obou nalezneme použití tvůrčího procesu k 
nalezení vnitřní rovnováhy. U obou lze zaznamenat období rozkvětu i úpadku, pohyb myšlenek ve 
vlnách. V dnešní době racionálního uchopování světa se více hledají rozdíly, nežli podobnosti, ale 
magie ovlivňování a ovládání funguje dál. Ovládnete-li něco z té magie, ovládnete i něco z toho, co 
vámi smýká.
 Zbavit se něčeho ze svých traumat je první krok. To vám umožní další rozvoj. O dalším roz-
voji nejen svých bývalých pacientů píše C. G. Jung. - Výbor z díla V. Snové symboly individuačního 
procesu (Psychologie a alchymie I.) 
 Hledání duševní rovnováhy se nejspíš dá nazvat duševní poruchou. Je zřejmé, že rovnováhu 
hledá ten, kdo jí nemá. Více vychýlení lidé někdy opravdu mívají větší důvod a tím i větší šanci rov-
nováhy dosáhnout! Jenže na druhé straně jsou jedinci, kteří duševní rovnováhu jaksi nepostrádají, 
do stavů rozšířeného vědomí se nedostávají, jsou „zdraví, plní touhy po moci“, a ujímají se svého 
místa v dnešní politice! Vláčení zdeformovanými city se děje dnes a denně aniž si to zúčastnění 
uvědomují, aniž si to uvědomuje společnost. Prostě duševní rovnováhu v sobě hledají jen někteří 
jedinci. Většina stále vyžaduje být závislá, být vedena. Velká ideologická hnutí, jako jsou nábožen-
ství, se podstatně liší od takto vysvětleného šamanismu. Je to pasení oveček, budování závislých 
vztahů. Existuje dokonce možnost omámení davů charismem vůdce (je jedno jestli je to na poli 
náboženství nebo politiky), dostane sebe i dav do transu, jeho a jejich bludné kruhy se sjednotí, 
přesvědčí je o své svaté pravdě. A už spěchají spasit svět, bojovat za národ vyvolených, atd.… Jde 
o rozdílné transovní podniky, ale v čem se vlastně liší?
 Jen tak na okraj, dějiny nesledují, co se děje v pozadí. Další zajímavá zmínka ze stejné kni-
hy: Nejasné	vzpomínky	na	skalní	malby,	zdá	se,	žily	po	celá	tisíciletí	mezi	obyvateli	Španělska	a	
jihozápadní	Francie,	a	to	až	do	zcela	moderní	doby.	…	První	papež	Borgiů,	Calixtus	III	(1455-1458)	
byl	Španěl	a	byl	dlouhou	dobu	arcibiskupem	ve	Valencii.	Je	zaznamenáno,	že	během	svého	ponti-
fikátu	zakázal	náboženské	obřady	v	jedné	nejmenované	španělské	jeskyni,	která	byla	vyzdobena	
obrazy	koňů.

Obr.	52	„Kouzelník“,	litofanie
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Obr.	53	„Dveře“,	litofanie

Dveře

Černobílé pořádky vět řvou tupá hesla.
Papírový Bůh jako cukrátko,

nálepka na bolístku
osiřelých váhání,

otevírá náruč
reklam.

A přitom je tak snadné splynout s vesmírem!

Jenže zavřené dveře, bludiště plné příšer.
Cesta do hlubin bolí jizvami

ublížení a vin,
strach
číhá

v
zrádných pastích

cesty dovnitř -  cesty ven.

Historie je posedlá milníky slavných selhání,
malováním příšer a tajných světů.

Cesta ven je obyčejná,
příliš obyčejná,

nevzlyká,
nekřičí,

jen
je.
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V. část

Snový jazyk a chvála paradoxnosti

 Přirozený jazyk snu trvá a mění se jen velmi málo. Podléhá zákonitostem lidské psychiky a 
jejího vývoje. Co kdysi a co dnes naleznete v knihách Josepha Campbella. Zabývá se i soupeřením 
rozumové a instinktivní sféry, které se odráží ve vývoji lidstva a je zaznamenáno v mytologiích. 
Něco můžeme vyčíst i z archeologických nálezů. K rozšifrování využívá poznatků psychologie. Vší-
má si rozdílů kultur z různých částí světa.
 Sny mohou přinášet informace o programu „Život“ a „Člověk“, ale musíme si je ochočit. Na-
učit se rozumět jejich řeči. Kdysi jsem přijala možnost, že se dorozumím se psem. Měla jsem dost 
příležitostí pozorovat ho, vůli porozumět a povedlo se to až neuvěřitelně snadno. Se snem je to 
podobné. Vnucovat psům lidský bonton nebo školní pořádky je nesmysl. Sen je přírodní záležitost, 
součást naší existence, ne vymoženost civilizace. I psi mají své sny. Naše Barča běhala ze spaní 
jako o život a funěla u toho. Lidské sny budou mít trochu jiný obsah, ale podstata je stejná. Záleží 
na vaší fantazii, představivosti a na schopnosti básnického nadhledu. Jazyk snů je velmi blízký ja-
zyku umění, snad je to jeho základní divoká forma. O snech toho bylo napsáno nesmírně mnoho, 
byly popsány snad ze všech svých stránek. S láskou a pochopením i s hrůzou, s nepřekonatelným 
tajemstvím. Snažím se snům porozumět, nerozumím všem, ale tak už to v životě chodí. I kdyby se 
z nich dalo vyčíst vše o povaze světa, porozumíme jenom tomu, na co náš rozum stačí. Je to stejné, 
jako když se rozhlédneme kolem sebe. Naštěstí příroda v nás funguje i bez toho, abychom jí rozu-
měli. Přesto ze sbližování se „Krásky a zvířete“ – tedy naší vědomé části, a té druhé instinktivně ži-
vočišné s celou tělesnou podstatou, se dá získat nesmírně mnoho. A protože si myslím, že je třeba 
pracovat i s živými současnými ukázkami, budu vám vyprávět další z mých snů. Jsou různého pů-
vodu – umělecké inspirace, noční snění a některé jsou z holotropního dýchání. Jako když různými 
dveřmi vstupujete do stejného světa. Fantazie a představivost fungují jako magický klíč. Je 
to jeden jazyk – jazyk vizuální komunikace, obrazově-metaforických zkratek, snových přelaďování. 
Tak trochu se to podobá pohádkovým příběhům, kterým my dospělí vysvětlujeme dětem, jak se 
ten náš svět vlastně chová. 

Křižovatka? 

 Některé zážitky a souvislosti jsou takové, že člověk jenom s úžasem zírá. Abych se dostala 
ve svém chápání dál, za pomyslný základní bod, musela jsem vyřešit sen, který se mi zdál jednou 
v noci. Byl to jeden z těch snů, na které nemůžete zapomenout. Stále se vrací a vy víte, že skončil 
předčasně nějakou vaší chybou, nepochopením. Ale proč? Co ten sen může znamenat? Prošla 
jsem městem. Na jeho okraji byla předměstská čtvrť s mnoha vysokými stromy. Šla jsem dál smě-
rem z města, až jsem se dostala na zvláštní křižovatku. Nahoře, na náspu vedlo betonové těleso, 
jako pro tramvaj nebo vlak (koleje ještě nebyly položeny, působilo nově) a pod ním byl prokopaný 
malý temný tunýlek, nejspíš odvodňovací, který v křížení betonové dráhy pokračoval nezpevněnou, 
místy blátivou, cestou do pralesa, do takového táhlého kopce. Vrchol se ztrácel v oblacích. Betono-
vá cesta vedla po úpatí, kolem té samé hory, viděla jsem téměř rovný úsek, v dáli se prudce zdvi-
hal do kopce, ale moc daleko se dohlédnout nedalo nebo mne to v tu chvíli nezajímalo. Moc jsem 
se bála prolézt tím úzkým tunýlkem, ale chtělo se mi jít do toho úžasného lesa. Ale vlastně jsem 
si nebyla jistá, jestli bych se raději neměla vydat po té nové cestě. Vylezla jsem nahoru, na beto-
nové těleso, ale chyba lávky! Když jsem se chystala na druhé straně slézt z náspu, začal se prales 
náhle propadat a ztrácet v hloubce. Skočit jsem se bála. Také jsem nevěděla, jestli mám na to, 
pustit se do pralesa. Sen zde skončil. Trvalo to dlouho, skoro rok, sen se mi v myšlenkách vracel. 
Hodně jsem přemýšlela o obou cestách, co znamenají. Říkala jsem si, že počkat, až něco pojede a 
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svézt se na druhou stranu hory by také mohlo být zajímavé, že třeba obě cesty nakonec vedou do 
stejného bodu, ale stále víc mne přitahoval les. Až jednou v noci se sen vrátil a já si vzpomněla, že 
znám ten pocit být řepkovým polem (z jiného snu) a že, když se spustím z náspu jako řepka, jako 
semínko, tak se mi nic nestane. Jen mne to napadlo, hned se začal prales přibližovat. Musela jsem 
na to uzrát a připustit, že školní logika i selský rozum v těchto sférách selhávají, to byl klíč. 
 Teď, když o tom s odstupem přemýšlím, vím, že cesta na vrchol hory, je metafora. Také se 
říká, že na ten stejný vrchol vede mnoho různých cest. Moje cesta na vrchol vede pralesem? To je 
úžasné přirovnání. Souvisí s definováním chaosu, souvisí s tím, co hledám. Na počátku byl chaos. 
Anebo obráceně, živé chaotické systémy, jako původní lesy, byly z počátku vnímány pouze jako ne-
uspořádanost, tedy chaos. Když se místo pralesa udělá plantáž, tak je to nahrazení chaosu řádem 
dle lidských představ. Současný městský člověk ještě pokročil, možná proto ten beton? Ale hlavně 
je to cesta, široká betonová cesta ještě nedokončená!
 Ale vraťme se ještě jednou ke snění, když máte dost štěstí a zájmu, tak se dá sen dosnít. 
Dostala jsem se na rozježděnou cestu do pralesa – nikoho jsem neviděla, ale cesta byla rozjež-
děná. Trochu jsem klouzala v bahně. Odbočila jsem k výstavnímu pavilonu, který jsem zahlédla 
vpravo. Byl opuštěný, dveře otevřené. Stavba se nakláněla a sjížděla ze svahu. Tady fakt vystavo-
vat nebudu. Vrátila jsem se a pokračovala dál do kopce. Ubývalo živelnosti pralesa, až se změnil 
v úhledný háj. A najednou je tu menší hřbitůvek jako někde v jižních Čechách. Pod kaštany, v 
noblesních hrobkách, tady leží slavní duchovní činitelé. Možná i jogíni. Kamenitá cesta holou plání 
za hřbitovem se ztrácela v mlze. Sakra, co tady chci, tady mi to přece vůbec nezajímá! Copak já 
toužím dostat se takhle daleko od obyčejného života! Tím uvědoměním tahle snová etapa skonči-
la.
 Jednou jsme se s přítelkyní bavily o dálnici zdvižené nad krajinu, která umožňuje volný prů-
chod zvířatům i šíření vegetace. Původní řešení cesty na náspu je sice levnější, ale dělí krajinu na 
malé úseky, které se nemohou propojovat, a to u některých druhů znamená ohrožení genofondu. 
Vzpomněla jsem si na sen o křižovatce a najednou jsem věděla, že bych chtěla tu cestu projek-
tovat jako dálnici zdviženou na most. Zajímá mne projektování té nové cesty?! Bude se pomalu 
stáčet nahoru kolem kopce! Nebude bránit proudění života mezi zcivilizovanou a divokou krajinou! 
 
 Snažit se porozumět snům, zúčastňovat se holotropního dýchání, ovládat meditační techni-
ky, ponořit se do umělecké inspirace, to všechno přispívá k trvalému rozšíření a zvětšení kapacity 
vědomí. Uvědomění si smyslových zkušeností, práce s rovnováhou, s hierarchií podstatného, s 
hledání správných proporcí detailů ve vztahu k celku vede k vytvoření uspořádané sítě vztahů.  To 
všechno prohlubuje intuici, instinkt. Živý prales souvislostí, mnohovrstevné přemýšlení. Umět ved-
le lidské, rozumové sféry využít i tu tělesně živočišnou, citově prožívající a zpřístupnit ji rozumu. 
 Tento sen mi otevřel možnost dostat se hlouběji a porozumět. Dokázat přijmout svou ži-
vočišnou podstatu a neodstřelit rozumem to obtížně uchopitelné! Jak snadné je říci si, že jde o 
nesmysly! Bláznovství snů mi nevadí, cítím za tím paradoxnost světa, boha srandy! Tvořivé síly si 
sice utahují z lidské hlouposti, ale nejsou sarkastické ani depresivní. Důrazná upozornění potřebu-
jeme! Výsměch a kruťárny patří do repertoáru bludných kruhů, tam plní svůj účel!
 Znovu si uvědomuji, že obtížně uchopitelná živočišná podstata je daleko snadněji přístupná 
trénovaným umělcům, zvyklým pohybovat se v oblasti fantazijních představ, zachycujících vztahy 
a rytmy života. Umělcům vyjadřujícím zkušenosti naší programové sféry pomocí mimoslovní, zvu-
kové nebo vizuální komunikace. Pomocí metafor, gest, pohybů a držení těla, sdělujících ono po-
myslné počasí v našem těle, pomocí kterého čteme záznamy citových zkušeností. Připouštím, že 
podobné sny u někoho jiného mohou mít jiný výklad. Ale ten svůj výklad já cítím jako nejsprávněj-
ší, stejně jako při umělecké tvorbě hledám to své nejlepší řešení! Jsem v tom trénovaná, poznám, 
kdy to jde z podstaty. Je to takové otevírání dvířek a čekání na příchod múz. 
Tou múzou může být i pohádková bytost.
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Dračí pohádka 

 Objevila se v jednom snu. Vlastně se objevil, to jsem ještě nevěděla, že je to holka. Prochá-
zela jsem zahrádkami a v dáli na obloze, vedle skal se objevil drak. Ukázal mi ho můj průvodce. 
Na první pohled jsem se lekla, to byl obr! Ale byl to jen obraz promítnutý na obloze, nehýbal se a 
za chvíli začal postupně mizet. Znamení na obloze, co asi přinese? Chtěli jsme se dostat blíž, jenže 
mezi ploty se ke skále projít nedalo. Drak zmizel. 
 Po čase, se ve snu znovu objevil. Byl blíž, úplně nejblíž. Já sama jsem byla drak! Cítila 
jsem se jako drak, hýbala jsem se jako drak i dračí dech byl můj! Byl to jen symbol? Byla to moje 
živočišná část, vnitřní hlas? Byla to inspirace – způsob jak se vyjádřit k něčemu velice zasutému 
a silnému? Nevím co víc, bylo to všechno dohromady. Rozhodně to nebyla halucinace! Stejný prů-
vodce jako v prvním snu mi potom dal do ruky knihu, kde se psalo o dracích. Co drak jako symbol 
znamená. Na západě převažují negativní významy, na východě pozitivní, samozřejmě! 
 Umělecká licence a představivost dovoluje mnohé. Takhle se líhnou postavy z obrazů, lite-
rární postavy. Nebyla to první postava, ke které jsem přišla touhle cestou. Nechala jsem tu postavu 
v sobě trochu probublat, trochu přiživit a začala jsem jí malovat. Když máte někoho dobře nama-
lovat, musíte se do něj vžít. Musíte ho poznat, udělat si o něm představu, tu představu si ochočit, 
vstoupit do ní, cítit puls její krve, dýchat s ní, dát jí jméno, pak se snad povede dát jí věrnou podo-
bu. A tak jsem zjistila, že je to dračice. 
 Začala jsem kreslit a povídaly jsme si. Tedy povídaly, já jsem kecala a ona spíš vrčela, bru-
čela, funěla a ržála.
 Ptám se: „Jak se jmenuješ?“
 „Já….“
 „Tak, jak se jmenuješ?“
 „Já…já…, já jsem já!“
 „No nějaké jméno potřebuješ!“ Nejdřív mne napadlo, že bych jí mohla říkat Jája, když si o to 
sama říká. Ale to není dobré jméno pro draka, to je jméno tak akorát pro malou holku nebo pudla. 
Nakonec jsem jí vybrala jméno Agáta. Neříkala nic, ale začala na to slyšet.
 „Agáto, jak chceš, abych tě namalovala?“ zeptala jsem se. Očekávala jsem, že řekne: Jestli 
mě neuděláš krásnou, tak tě sežeru! Slyšela mou myšlenku a ozvala se: “Copak jsem Barbína? 
Potřebuju být přitažlivá, to jo,…“zamyslela se „potřebuju dračí vůni! Ukázat sílu ostatním drakům!“ 
A sakra! To je požadavek! No nevím, nic těžšího si vybrat nemohla! Že jsem se vůbec ptala!
 Začala jsem míchat barvy. Našla jsem si ve slovníku symbolů, že drak je spojením ohně a 
vody, tak jsem chtěla malovat červenou a modrou. Zaprotestovala. „Copak nevíš, že ta moje voda 
je zelená, kalná, plná života? Draci se malují červenou a zelenou!“ 
 „Aha! Dobrá rada! Hned to začalo vypadat líp!“ No konečně se nám to začíná rýsovat. Pruž-
ná křivka, křídla s blánami. Na kompozice jsem pyšná, u mě má všechno své přesné místo, křivky, 
směřování, zastavení pohybu tak aby sám ještě trochu pokračoval. Rytmus, aby nám to dohro-
mady pěkně hrálo. S barvami je to těžší, to je potřeba zkoušet, modelovat tvar, napnout objemy, 
česat směry promalovávání. „To bříško je nějak moc velké, tady musím trochu ubrat. Potřebuješ 
být krásná, mladá, žádoucí.“ To se ví, snažila jsem se jí trochu vlichotit. No snad se nebude zlobit, 
když jí položím otázku, které se dámám nekladou: „Jak jsi vlastně stará?“
 „Já jsem věčná! Byla jsem tady od nepaměti, jsem ve všech. Jen lidé se mne bojí. Udělali ze 
mne obludu!“ V očích se jí zaleskly slzy. Nebo ne? Třeba to byl plamínek zloby.
 „Nediv se, jsi divoká, máš ostré zuby, nevypadáš jako domácí mazlíček!“
 „Ještě to tak! Já a domácí mazlíček, to bych si naběhla, to bych mohla rovnou skončit! Po-
dívej se, co jste udělali s domácími mazlíčky. Pusť je do lesa a zahynou!“
 „Je jim u lidí dobře!“
 „Tak to se podívej na vaší Barču! Nedopřáli jste jí štěňata! Ani nemohla dospět! Přitom smy-
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sl existence je v předávání, v množení, v piplání a mazlení! Je to sice strádání a obětování se, je to 
boj, ale právě to má smysl.“ 
 Co na to říct? Má pravdu, jenže co bysme dělali s fůrou štěňat od křížence?
 Za chvíli pokračovala. „Moje krása je v divokosti. Jsem doma pod oblohou, kde svítí hvězdy. 
Potřebuju cítit vůně noci, cítit ty hvězdy, směřování života k výměnám generací, k objevování dal-
ších a dalších možností smyslů, těla, duší. Vztahovat se k planetě, k jejím pohnutím, ke hřejivému 
slunci, k plodivé síle Země, k vodám, k ohni, cítit tu sílu uvnitř těla, nechat se jí vést! Vést k ní své 
mladé, mláďátka, děťátka. Hrát si s nimi, učit je přežít, prát se s osudem, číhat na kořist, rozmno-
žit tu sílu!“
 „Ale vždyť ty sama jsi ta kořist!“
 „Bezzubé, impotentní, by to bylo k ničemu! Jak jinak bych si mohla užívat sílu, kdybych ne-
snesla riziko porážky!“
 „Ty ses mi nějak rozpovídala, už jsem měla strach, že budeš jen vrčet!“ Zatraceně, copak 
něco takového se vůbec dá namalovat? Cesta ke světlu probojovávaná ostrými zuby, placená 
umíráním! Jak jen se z toho malování vylžu? Ta vůně na tom nebude to nejtěžší! Povídám: „Být 
životem, který aby přežil, požírá sám sebe?“
 „Nejen aby přežil, aby se vyvíjel! A jestli se chceš trefit v tom tvém malování, tak se snaž 
to v sobě cítit – máš to tam! Každý z vás to má! Jen jste se snažili si tu sílu ochočit, předělat jí na 
bezzubého domácího mazlíčka! Ale právě tím jste jí zahnali pod povrch, hluboko do zapomnění, 
takže teď se jí o to víc bojíte! Tma plodí příšery!“
 „To už někdo tvrdil!“ Vzpomněla jsem si na Goyu.
 „Znala jsem ho, škoda že jsem nestála modelem jemu! Ten by nefňukal, že je to moc těž-
ké!“ 
 „Moc bys mu nepomohla, i tak měl potíže s inkvizicí! A jak tě tak poslouchám, tak si mys-
lím, že za to můžeš!“
 „Potřebuju zastánce. Beze mne nemůžete přežít! Někdo musí bojovat proti tmě rozumu!“
  „Tobě se to mluví, ty jsi věčná!“
 „To ty taky můžeš! Dej mi víc prostoru v sobě a budeš mě mít větší podíl!“
 „Obávám se, že mne to před smrtí nezachrání.“
 „Změnilo by to tvůj vztah k smrti. Když budeš vědět, že já se vracím a trvám, a budeš se cítit 
mnou, tak budeš cítit velký podíl na věčnosti. Tvoje já to nejspíš neutěší, ale co si budeme povídat, 
máš i lepší stránky!“
 „Hm.“ To teda nevím, ještě že se za to dneska neupaluje! „Povídej mi ještě o sobě.“
 „Cítit slunce, jak oplodňuje i spaluje, zemi jak se poddává i vzdoruje, rozmnožit to jejich las-
kání, tu jejich sílu. Prát se s osudem, číhat na kořist, pozorovat, dýchat, žít! Hrát si s vlnami, nechat 
se unášet větrem. Cítit zemi a oheň v ní.“
 „Víš, kam to povede, kde je cíl vývoje, kam vede cesta evoluce?“
 „No to se Vám podobá, sotva to začne myslet, tak to chce všechno vědět! Jako kdyby kdesi 
na počátku trilobiti potřebovali vědět, že vývoj směřuje k lidské civilizaci, jako kdyby se jim to dalo 
vysvětlit!“ 
 Copak to sama neví? Možná, že se jen tak dělá a nechce se se mnou o tom bavit! 
„Je třeba cítit to směřování. Vědět kam to povede, není tak důležité, jak to na první pohled vypadá!“
 No tohle! To se mi nelíbí, co to na mě hraješ? 
 „Jestli je něco v tomhle směru důležité, tak rozeznat, kdy tě rozum svádí na falešnou cestu. 
Slova jsou jen třešničky na dortu „svět“. Jde o to, aby dort nebyl shnilý, aby se nekazil zevnitř. Se 
slovy, s vědomím se zapomíná na podstatu, na to dávné, na směřování do světla dne, do hlubin 
noci, ke hvězdám, k růstu, k síle bytí. Nevím, až kam to povede, ale cítím, že je to veliké!“ 
 „Ale tušíš aspoň, k čemu to vede, to snad jo? Kdybys mohla trochu víc naznačit.“
 „Třeba by si to ti trilobiti byli rozmysleli, kdyby věděli, jak to tu teď bude vypadat!“
 No budiž, taky mívám pocit, že jsem došla dál, než bych si kdy uměla naplánovat. Rozhod-
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ně není hloupá, ale to bych ani nepředpokládala při tom, co se o nich píše. 
 „Ty jsi vždycky a ve všech v ženské podobě?“
 „Ne, to by mě nebavilo!“ zazubila se. „Musíš si vybrat, nepotřebuješ oba. Něco mezi muž-
ským a ženskou by bylo nedomrlé, možná že kdysi na počátku… Hra na pohlaví je zábavná. Občas 
to trochu popletu, oni se pak o to víc snažej a někdy jsou ke mně dokonce pozornější!“ 
 Takže takhle, aby ses nenudila! „A co říkáš dnešním chlapům?“
 „Jsou to takoví chcípáčci, není je cítit ani na deset metrů! Ale jinak jim to sluší. Elegantní 
chůze, pěkně vypasená bříška. Jenom s tou vůní to nějak není ono. Jako když jde kytka.“
 „A co takhle bezdomovci, ožralové a chudáci, co už neudrží moč a je jim to jedno? To se Ti 
líbí?“
 „No dobře, už jsem slyšela o civilizaci. Vím, co frčí. Chlapi to mají těžký. Chlapská práce 
mizí, o plodivou sílu jim usilují jedy, které vám „zlepšují“ život. Ženské to mají snadnější.“
 „Opravdu si myslíš, že to ženské mají snadnější?“
 „Vždycky měly k přírodě blíž, ženská role líp vede. Nejdřív se sama učíš, pak se učíš učit 
děti a nakonec se učíš učit od dětí. Když tohle ženská nevynechá, tak by v tom byl čert, aby si mě 
nevšimla, aby mě zapudila.“ 
 „A jak je to s tou tmou rozumu, co plodí příšery?“ 
 „Rozum bez čistého srdce není moudrý. Musíte se zbavovat ublížení a vin, léčit je, ne zazdí-
vat do základů své existence, aby to tam zevnitř vyžíraly!“ 
 „Jaké ještě děláme chyby?“
 „Třeba tohle. Pachtění s vyplazeným jazykem je signál pro dravce: tady je vhodná oběť, 
ta nevydrží dlouho vzdorovat! A co děláte vy? Trumfujete se, kdo se nejvíc upachtil, kdo se nejvíc 
obětoval a přitom čemu vlastně! Obětovat se kariéře! Postavení! Spasit svět! Mladé, pokud si je po-
řídíte, tak svěříte na výchovu cizím. Tu nejdůležitější práci, tu jste zametli pod stůl, abyste si mohli 
hrát na důležité!“
 „Nepřeháníš? Vždyť vývoj jde mílovými kroky! Copak nevidíš úspěchy civilizace, úspěchy 
vědy? A my se přece snažíme jen uživit se, zařídit rodině lepší postavení. Co je špatného na tom, 
mít se dobře?“
 „Je to moudré? A opravdu se máte tak dobře? Potřebujete vyvíjet sami sebe, vztahovat se k 
planetě, cítit vesmír. A vy si místo toho choulostivíte, fňukáte a rozmazlujete se, místo hvězd máte 
různé Star show. Vymýšlíte si hry na dospělé. Jako malé dětičky! Hrajete si na pachtění, abyste se 
mohli s jazykem na vestě a infarktem v srdci ukazovat, jak jste vytrvali ve víře v civilizaci, v samo 
spásný konzum. Nenasloucháte přírodě, ani té v sobě, jste hluší, i když řve! To ještě přibouchnete 
dveře.“
 A sakra! Nějak mi holka komplikuje život! Třeba se chytí na umění. Chtěla jsem jí udělat 
dobře, a tak jsem ji vzala na výstavu. Byl tam jen jeden veliký obraz, skoro přes celou stěnu. No, 
neudělal na mne žádný valný dojem, ale přece jen byl to obraz, bylo to alespoň namalované. Víte, 
co mi řekla? 
 „Pět vteřin a dost, za víc to nestálo! Jó kdyby tu visela Guerenica od Picassa, to by bylo jiný 
kafe! Kdyby to mělo alespoň něco z toho! Aspoň trochu životaschopné člověčiny! Tenhle obraz je 
rezignace, nanicovatá marnost. Zbytečná snaha malovat zbytečnost snah!“
 Tak jsme šly jinam. „A co ta druhá výstava, ta byla lepší?“ 
 „O moc ne, taky to bylo skoupé na vůni, na osobitost.“
 „No pár nápadů tam bylo!“
 „Přemílání konzumu a hodně vzdorů proti funkčnosti. Hra s negací účelu. Ani by si neškrtla, 
nejiskřila by, nebýt té instalace.“
 „No aspoň něco!“ Jí se to mluví, má podíl na síle toho nejlepšího, co kdy v umění vzniklo! 
Jak já to udělám s tím jejím obrazem? Nemám jí navrhnout, aby se namalovala sama?
 „Přece nezalezeš pod postel, makej a přestaň fňukat! Ty, co se bojej, sežeru jako první, 
dělám to celý věky!“ 
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 „A co takhle humanismus? To ti neříká nic?“
 „Ten musíš hledat jinde. Já mám své povinnosti. Ale něco na tom humanismu je. Nejsem 
proti, pokud se to nepodniká jako útok na mne.“ 
 „Jak poznáš, že jdeš správným směrem?“
 „Instinkt lovce. Jdu tam, kde je kořist, kde se dá něco najít.“ 
 „To se dá i na poušti.“
 „To se dá i na poušti. Tam se to musí obzvlášť umět!“ 
 Co na to říct! Přikládám obrázek, takhle to dopadlo: tohle je moje Agáta.

Snový jazyk a kosmický humor

 Duchovní stránka člověka nemusí být zakotvena v zavedených schématech náboženských 
představ. Umění a dokonce i věda jsou také počiny duchovního světa. Ale mezi nebem a zemí je 
ještě něco, co se dá jen těžko vysvětlit. Dávám to sem jako ukázku něčeho opravdu božského, co 
má nad námi ohromnou moc, něco k čemu chovám zbožnou úctu. To něco je Humor.
 Sny jsou učenlivé a mohou se přizpůsobit jazykovým prostředkům! Popíši vám část mého 
snu z holotropního dýchání. (Celou akci doprovází hudba, v tomto případě šlo o hudbu navozující 
třetí perinatální matrici – tedy hudbu sice různého původu – etnickou, moderní i takzvaně vážnou, 
ale silně akční.)
 Nejdřív jsem chtěla posbírat kosti (své součásti) – ano, chtěla jsem to záměrně, člověk si 
to může trošku zinscenovat, ale právě jen trošku, protože když to přeženete, nedozvíte se, co soudí 
vaše mimo racionální část, ale dozvíte se, co jí chce rozum vnutit. Líbil se mi jeden mytologický 
příběh z knihy „Ženy, které běhaly s vlky“ od Clarissy Pinoly Estés, kde sesbírané kosti – když si s 
tím dáte tu práci a ještě jim věnujete svůj čas a svou píseň, tak oživnou, změní se ve zvíře a po-
sléze v člověka. Kostičky zapadnou do sebe a obživnou! Mám už dávno jinou představu popisující 

Obr.	54	„Agáta“,	akryl.
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možná to samé trochu jinak: prostě celý život si skládám jakési prostorové puzzle a vím, že když 
je to správně sestavené, tak to rezonuje s vnější skutečností a poskytuje její živý model. Taková 
rozumem zpřístupněná, usebraná intuice. Tak trochu bedna, kde se objevují obrázky, prostor pro 
modelování možných situací v životě, prostor pro tvoření. 
 Ukázalo se, že ty moje kostičky už jsou posbírané. Rychle chytly lidskou podobu. Byla jsem 
dívka a začala jsem tančit divoký tanec ve vřavě světa. Dlouhý tanec unaví, a tak jsem se nechala 
namasírovat. Masírovaly mne dvě velké palice, zpočátku velmi jemně a bylo to příjemné. Potom se 
tlak začal zvětšovat – až když mne začali solit, tak jsem si uvědomila, že jsem připravovaná jako ří-
zek. Obalit jsem se nenechala, skočila jsem ze stolu, padala do ohromné hloubky. Dopadla jsem v 
pořádku na všechny čtyři. Dole vládla všeobecná bitva proti útlaku všeho druhu – proti masírování, 
naklepávání, solení a obalování. Zapojila jsem se do boje. Bila jsem se jako pohádková hrdinka z 
akčního filmu. Časem mne to unavilo, bylo to velmi jednotvárné. Bez konce. Hudba navodila velké 
bubnování. Sedím a bubnuji a jak tak bubnuji, koukám, že masíruji jiného řízka. Už neosolím, to 
uvědomění si situace mne zastavilo, energie byla ta tam. Jsem v tom až po uši. Tady není prostor 
na nic jiného! 
 Šla jsem nabrat energii. Sedím u kráteru a pozoruji otevřené nitro Země. Energie se rychle 
doplnila a já najednou byla lokomotiva, ženoucí se nocí, tmou, možná vesmírem, velikou rychlostí 
kupředu. Chvíli jsem byla tím celkem, pak jeho velmi namáhanou malou součástkou. Dostala 
jsem strach, že na to nejsem dimenzovaná, že nevydržím. A tak mne to hned přezkoušelo. Ale jak! 
Nastala divoká jízda na tygru. Držela jsem se jeho hřbetu a uháněli jsme jako o závod dál nocí 
kupředu. Nespadla jsem. Náhle se tygr změnil v ohnivou plynovou kouli a zmizel za obzorem. Do-
padla jsem na nohy a zůstala stát. Energie mi vydržela ještě několik dní. Zkoušku jsem ustála.
 Asi se budu muset zamyslet jak to se mnou vlastně je. Nechávám se masírovat školským 
systémem, abych posléze masírovala a osolovala studenty? A nejen to, boj o pozice a jejich udr-
žování je něco jiného, nežli sledování vývoje, který se žene jako supící lokomotiva neprobádanou 
temnotou. Být součástí této špice, která rozevírá prostor do jiných dimenzí! Jen se nebát, že na to 
nemám, pak mi nic nezabrání být jeho součástkou. 
 Ani mytologie, ani pohádka. Vždy mne překvapí, že se lze takhle jednoduše vyjádřit k filo-
sofii života! 
 Představivost může k zformulování rady použít různé systémy, záleží, co se zrovna hodí. 
Mytologie celého světa a různá náboženství nabízejí zakonzervované zkušenosti programu člověk 
a jak je vidět i jazyk ve svých ustálených spojeních nabízí maximální zjednodušení poměrně slo-
žité skutečnosti. Souvislosti zapadnou do sebe a zajiskří jasnou zprávou. Prostorové puzzle nebo 
usebrané kostičky, které obživly? Tahle zpráva je sice pro mne, ale porozumíte jí, má širší platnost. 
Není absolutní – nejspíš by se dalo dostat do pozice, kdy platí něco trochu jiného, kdy je třeba 
někoho pořádně osolit, aby příště neotravoval. Jenže to by byla odpověď na jinou otázku! To by byl 
jiný obraz. Takový sen také mám, ale popořádku.
 Bez posbírání jednotlivých částí uvnitř sebe to nejde! Slouží nám jako dešifrovací klíč. Jenže 
až poté, co jsme si v sobě udělali pořádek a to pořádek i ve své mimo vědomé části. Jinak je tu 
past! Bludné kruhy změní citové postoje k světu, i když pozorujeme a popisujeme totéž, dochází-
me k odlišným závěrům. Intuice může být až neuvěřitelně předpojatá! Může být v moci bludných 
kruhů! Lidé se celkem snadno shodnou na tom, co pozorují. Vypadá to krásně racionální, jenže 
někteří z toho pak pro sebe vyvodí hrůzné důsledky. 
 Opravdu mám pocit, že jsem si příběh o řízkách nevymyslila! Tohle si jen tak nevymyslíte, 
to musíte najít v oblasti, která se nabízí nám všem! Kdysi bychom hovořili o múzách, které nosí 
inspiraci, ale mě to přijde jako společný program skrytý hluboko v našich základech. Programová 
struktura vztahů narůstající s vývojem života na planetě.
 Dlouho jsem si myslela, že patřím mezi ateisty, kteří věří v přírodu a v evoluci. Teď si mys-
lím, že se i ateismus stal náboženstvím, ke kterému se lze upínat jako k modle.  Ale já přece jen 
nějakou božskou sílu občas pocítím a nejen tu, které věnuji následující řádky. Léta jsem těžce nes-
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la cholerické výpady mého muže, jako třeba: „Proboha jak držíš to kladívko?“, „Ty se v životě ne-
naučíš…“ (dosaďte cokoliv z řemeslných dovedností). „Takovým nemehlům by se mělo zakázat…“ 
Přitom jsem šikovná celkem normálně, možná i trochu víc, než je v kraji zvykem. On můj muž je 
jinak celkem hodný člověk, ale jak jde o řemeslo, tak se nezná. Dost mě to štvalo, ale nejsem 
cholerik, co se rozvádí kvůli držení kladívka. Až jednou jsem přišla na to, že ve starém Egyptě měli 
Boha řemesel a umění. A najednou mi bylo jasno! Jeho ústy promlouvá nějaké božské absolutno 
toužící ne po lidské, ale absolutní kvalitě. Šikovně jsem to nanesla a dá se říci, že humor zafungo-
val. Bůh Srandy, kterého jsem vylovila z představ na svou obranu, otupil ostří toho super vážného, 
dokonalého znalce všech posvátných postupů. Diplomatické řešení sporů na božské úrovni má 
úroveň. Sice dál soptí a prská, když si vezmu špatný nůž na krájení cibule – a to já si klidně vezmu, 
protože jsem neznaboh. Teď už vím, že to vlastně není můj muž, kdo se tak nelidsky rozohní. Bůh 
Srandy mě zachránil. 

Já – bůh

 Moudro i komično, pochopení i důrazné varování. Tenhle úžasný svět má v záloze ještě 
něco jiného, nad čím zůstává rozum stát. Básnická licence je básnická licence, ale skutečný záži-
tek podivuhodné synchronicity, to je něco jiného.
 Tak se mi jednou stalo, že jsem si jen tak mimoděk zahrála na boha. 
Mám přítelkyni, vzácně chápající složitosti lidského vývoje. Občas se jí svěřuji, informuji ji, k čemu 
jsem došla, co jsem zajímavého přečetla, jak jsem porovnala teorie. 
 Je to velice vzdělaná ženská, vědec na úrovni a tak se snažím blýsknout se a taky trochu 
pobavit. 
 Stalo se, že jsem jí vyprávěla o knize „Inteligence duše“ německého psychoterapeuta Artho 
S. Wittemana. Kniha pojednává, jak jsem se již zmínila o psychoanalytické metodě Voice dialo-
gue. 
 Vnitřní hlasy jsou svého druhu jedinci odpovídající za část našeho chování, kousek naší 
osobnosti. Hlasy mají svou polohu v prostoru kolem člověka – vpředu, na straně, dole, nahoře…
Tyto hlasy lze odděleně vyvolat a hovořit s nimi, porovnat jejich vztahy a urovnat vzájemná napětí, 
poruchy chování těchto „podprográmků“. Hlasy lze rozdělit do pěti kontinentů - žena, muž, dítě, 
zvíře a bůh. Každý z těchto kontinentů má několik základních typů hlasů podle schématu charak-
teristik. Například kontinent žena má ženu matku, ženu milenku, ženu manažerku atd., každý z 
lidí má své vnitřní hlasy utvářené svou osobní historií. Další dělení hlasy specifikuje, podle funkcí, 
typu používání… Je to taková vnitřní společnost – komplexita, obdoba společnosti vnější, s kterou 
prostřednictvím svých jednotlivých vyslanců - hlasů komunikuje. 
 Byl krásný jarní den a my jsme se procházely po Petříně. Soustředila jsem se na své vyprá-
vění, až jsem přestala vnímat okolí. Porovnávala jsem dvě knihy (podobně jako již dříve, během 
jejich čtení) – tu již zmíněnou o vnitřních hlasech a knihu St. Grofa „Kosmická hra“, kde popisuje 
vnímání kosmické jednoty, … bůh hraje dokonale všechny role v dramatu světa. Bůh v roli mudrce, 
bůh v roli žebráka… je zároveň tím nejvyšším i nejnižším, užívá si všechny ty role…. A protože my 
sami jsme celistvostí, a protože se v nás v malém odráží vnější existence, už před tím, během čtení 
mne napadla zajímavá zkratka a v půli knihy jsem po svém odhadla pointu metody. A teď jsem jí 
to chtěla předvést. Totiž posice hlasu já-bůh (v duchu vnímání kosmické jednoty) ve vztahu k ostat-
ním vnitřním hlasům se může projevit jako nositel jednoty, celistvosti pohledu, takže dá-li se mu 
hlas, obsáhne zároveň všechny hlasy a oni si porozumí, hrají pak navenek efektivněji, se smyslem 
pro rozvíjení jednotlivých funkcí osobnosti a jejich vzájemnou souhru. Koneckonců v tom celku – v 
komplexitě vnitřní společnosti  - tedy uvnitř jednoho člověka jde o efektivitu osobnosti jako celku, 
aby dobře fungovala navenek, aby sama sebe neoslabovala soupeřením svých částí nebo se nám 
nelikvidovala! (I národy to dělají.) Chtěla jsem se blýsknout a dát svému vyprávění neobvyklou for-
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mu. A tak jsem použila vnitřní hlas já-bůh přímo jak se správně česky říká v „ich formě“! Vžila jsem 
se do vyprávění. Nezvorat pointu, když je to tak krásný vtip! A jak tak říkám já-bůh jako mudrc i 
jako žebrák, přítelkyně mne chytla za paži a upozornila na to, co se dělo tak tři metry od nás. Byl 
tam stařec, velebný kmet, vypadal velmi oduševněle, jenže byl v pozici naléhavé fyzické potřeby, 
jaká bída a zrovna jdou okolo dvě dámy. To nešlo, nesmát se. Pamatuji si jeho pohled. Já-bůh, 
on-bůh. Hned mě napadlo, kdy to takhle načapá mě! Došlo mi, že se zde projevil další vztah mezi 
bohatstvím a bídou života – nebeská výšina myšlenek a proti tomu bolestná naléhavost fyzických 
potřeb, duchovní bohatství a tělesná bída. Kosmický humor si přišel na své. Nikdo mě nepřesvěd-
čí, že šlo o pouhou náhodu! To byla ukázková synchronicita.
 Pravda, mohlo mi být podezřelé, že zatímco o hlasech ostatních čtyř kontinentů bylo v 
knize mnoho textu, hlasy z kontinentu bůh byly popsány celkem stručně. Myslela jsem, že je to 
proto, aby si autor udržel vědeckost svého přístupu a vyhnul se kontroverznímu. Ale, kdo ví, jaké 
zkušenosti s ním mají!
 Když rozšíříme pojmy o dojmy, objeví se spousta nevyřčeného, tajemného, z čeho má z 
mnoha důvodů rozum strach. Přesah ve službách bludných kruhů je jeden důvod. Druhým důvo-
dem jsou ty nepatřičné synchronicity, to se kauzální logice líbit nemůže. A tak se ptám, jestli se 
náhodou nestalo, že Rozum vylil s vaničkou i dítě! 
 Je těžké dosáhnout jednoty a vnitřní celistvosti, ale možná, že to není vlastní cíl, jen prostře-
dek. Chybami se člověk učí a cesta sama může být tím hlavním.      
 Lidská schopnost vidět sebe sama a svět okolo nás do značné míry závisí na teoriích, které 
jsme si osvojili. Tady bych chtěla připomenout obrázek „Rozum a Sen“. Kde je Rozum jako Sysifos 
valící na vrchol nové a nové teorie. Sen leží v základech našich osobností, vychází z podstaty exis-
tence a setrvává na své pozici. „Zmlkni s těmi absurditami, zacpu ti pusu! Já jsem Rozum!“  Takhle 
to funguje. Jazyk snů je něco jiného nežli rozumová teorie! Ale musíme mít nějakou představu o 
světě, abychom mohli sen přečíst. Stejné sny na různé úrovni vývoje se nemusí číst stejně!
 Dá se říci, že věřím v přírodu, v planetu Zemi, v to, že je živým celkem. Vlastně před tím jen 
nezavírám oči a učím se to prožívat celou svou existencí. Vnímám křehkou rovnováhu, cítím různá 
ohrožení a kladu si otázky: čím si blokujeme očistnou roli bludných kruhů? Proč celospolečenská 
vrstva tak podléhá řádění bludných kruhů? Musíme začít každý sám u sebe? Štve mne redukcio-
nismus současného světa, už se dostal i do umění. Je tak úžasně racionální a přitom tak moc ujíždí 
v bludných kruzích. A právě zúžený pohled, bez včlenění do širokých souvislostí, bludným kruhům 
nadmíru vyhovuje! Je nesmírně obtížné přijít na to, kde se klameme a rozeznat kde jsme na stopě 
něčemu novému nebo staronovému pouze jinak pochopenému díky dnešní úrovni poznání. Každá 
doba je schopna si své vize vyložit pouze na úrovni svého vývoje. Sisyfovským skeptikům vadí víra 
v minulé životy, mě ne. S trochu větší dávkou představivosti čtenářky sci-fi románů si to dokážu 
vysvětlit i pomocí „vědeckého“ přístupu. Z hlediska materialismu (vidíme-li jen hmotu) jsme tu 
ovšem jen jednou a odcházíme definitivně! Když si uvědomíme, že jsme také programovou struk-
turou, rázem přijdeme na to, že existujeme v síti, že to není program pro jednoho a dokonce ani 
pro jeden přírodní druh. Opravdu se dá tvrdit, že jsme všichni staří jako sám život na planetě. Tu 
lidovou, naivní verzi, co má pod kůží materiální vidění reality, kde je duše popisována jako velice 
jemná hmota, tu samozřejmě neberu vážně, ale z hlediska informací jsme přece jen varianty jed-
noho programového uspořádání a každý program je nesen více či méně hmotným nosičem. Stačí 
jen, že rezonuje v síti a utváří si tam programovou skladbu ve vrstvě pod i nad jednotlivci. Třeba 
tak, jako to dělá gramatika jazyků. Opustit své přísně osobní já a dokázat přijmou „já“ vyššího cel-
ku je ostatně podmínkou duchovního rozvoje. Proč tedy nevstupovat do tohoto celku i skrze vlastní 
nitro, když už v něm vlastně existujeme. Programová sounáležitost s celkem se musí projevovat ve 
snech! Měli bychom s ní počítat.  Hmota a program jsou jako rub a líc jedné mince.  
 Další otázka, vtíravá otázka: Proč s takovýmto dynamickým modelem tvůrčího procesu už 
dávno nepočítají přírodovědci nebo psychologové? Vždyť je to tak samozřejmé! Stručně se to dá 
vyjádřit asi takhle:  
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Tvůrčí proces lze zobrazit jako dynamický motor zodpovědný za mnoho dru-
hů proměn, které dohromady utvářejí mnohovrstevnou fraktální strukturu

 Základ zobrazení dynamického motoru dostaneme, když si tvůrčí proces rozdělíme do čtyř 
kvalitativně odlišných částí, dle prožitkové zkušenosti, především podle proměny dynamiky:
1. Motivace – statické uvolnění.
2. Inkubace – narůstá statické napětí.
3. Realizace – příchodem nápadu, se napětí promění v dynamické. (Nápad je výhodné 
považovat za přechod, za otevření realizační možnosti.)
4. Zhodnocení – Když máme hotovo, uvolní se realizační napětí a teprve oddělení se od ře-
šeného umožní hodnotit. Dynamické uvolnění.
K těmto čtyřem fázím musíme ještě přidat tři možná kvalitativně odlišná uvíznutí během procesu  
a/ Setrvání v hlubokém statickém uvolnění - útěk do snění. Může za to neschopnost 
unést narůstající statické napětí nebo řada dalších příčin. 
b/ Setrvávání ve stálém napětí, někdy jen statickém, jindy jen dynamickém a často se 
střídáním statické a dynamické fáze.
c/ Setrvat v dynamickém uvolnění navždy a tím zastavit tvoření.
Fáze procesu a uvíznutí v něm spolu tvoří celek, který lze graficky propojit podle funkční logiky 
tohoto procesu a zpodobnit jako motor. 
 Jako roznětka funguje napětí mezi protiklady - hmotou a uspořádávajícími procesy - jinem 
a jangem, symbolizované mužským a ženským principem.
 Dynamický model tvůrčího principu - „dynamický motor“ je programovým odrazem základ-
ního fyzikálního zákona, který se v mnoha podobách objevuje v přírodě. Mimo jiné jako geologický 
proces: někde se začne hromadit nová sestava, ukládá se a těžkne, zahustí se, sestoupí do žhavé 
hlubiny, protaví se, natlakuje a vznikne-li úniková cesta, tak ji hmota použije k cestě na povrch, 
kde se tlaky uvolní. Cesta se otevřít nemusí, jsou hory lávy ztuhlé pod povrchem, které neměly 
dost síly, aby vyvřely, proto mají v modelu své místo i uvíznutími během procesu. Dynamika tohoto 
geologického procesu se odpovídá procesu zrání plodu a porodu. Tento program získáváme vtisk-
nutím během prenatálního života a porodu - viz teorie „perinatálních matric“ Stanislava Grofa. 
 „Motor“ funguje jako systém posilujících se zpětných vazeb. Zajišťuje stabilitu uspořádané-
ho a snaží se bourat nefunkční. Projevuje se v citové výbavě. Jeho charakteristiky lze dobře pocho-
pit pomocí proměn rytmů a barev (řada dalších uměleckých prostředků se přidává, aby umocnila 
výraz), prožitky mohou být sdělovány vizuální i zvukovou komunikací. Lze je předávat.
 Když budeme sledovat uspořádané jednotky na různých úrovních (stát, národ, rodina, jed-
notlivec a dokonce i jeho součásti), objevíme, že motor tvoření se dá přiřadit ke každé z nich. 
 Tvůrčího proces se vyskytuje v mnoha soběpodobných vrstvách, jak se na složitě uspořá-
danou živoucí strukturu sluší. Ke každému subjektu, který vznikne, můžeme přiřadit vlastní dy-
namický motor, ale s jiným záznamem historií. Soběpodobné mapy takto kvalitativně odlišených 
prožitků tvoří typickou chaotickou fraktální strukturu přírody, tak jak ji popsal Mandelbrot. Liší se 
záznamem konkrétních historií – historii toho, jak jsem se naučila zavazovat tkaničku, nemůžeme 
srovnávat s historií, jak se lidstvo naučilo létat, přesto je za tím stejné schéma tvůrčího procesu! V 
samotných historiích se pak vyskytují další soběpodobné postupy.
  Na dynamickém motoru jednotlivce se pohybují subjekty, součásti naší fyzické i psychické 
výbavy, lze tam zahlédnout i archetypálně charakteristické „vnitřní hlasy“- komplexní podprográm-
ky zodpovědné za chování a postoje. Každý z těchto komplexních subjektů má svůj dynamický 
motor se záznamem historií, které modifikují jeho aktivity, zároveň je každý závislý na vyšším 
celku. Na základě specifických charakteristik a zájmů se dílčí subjekty v celospolečenské vrstvě 
programově sdružují. My pak sledujeme třeba vývoj letectví na celospolečenské úrovni, nebo jak 
se náš potomek učí číst. Na úrovni jedince je na to - programově i hmotně - navázána naše tělesná 
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stránka - úspěšnost či neúspěšnost se na ní podepisuje. Ale nemusí tam být, v umění můžeme 
použít k vymodelování subjektu a jeho prožitku jen slovní popis (v literatuře), obraz nebo zvuk, ale 
také kus žuly. Nějaký fyzický nosič tedy třeba je, i představa v hlavě musí být nějak fyzicky zreali-
zována. A ještě připomenu, že základní napětí, které vše uvádí do pohybu, vzniká mezi protiklady, 
především mezi programovým a hmotným.

Chvála zapomínání

 Nemám moc dobrou mechanickou paměť. Ve škole jsem se musela šprtat zeměpis a dě-
jepis, biflovat data znovu ještě před hodinou a doufat, že se bude zkoušet hned na začátku a já 
alespoň něco v paměti udržím. Nikdy jsem to nevzdala. To ostatní – kde se víc sázelo na logickou 
paměť- mi šlo bez větší námahy – jen ta mechanická paměť nefungovala tak, jak bych si byla přá-
la. Paměť lze tréninkem velmi vylepšit a hlavně když už máte kostru souvislostí, tak stačí dosazo-
vat detaily a ono se to propojí. V té době – když mi bylo 16-17 let mě zajímala fyzika, matematika 
a přírodopis. Potom jsem na dlouho obrátila svůj zájem k praktické stránce designové a umělecké 
tvorby. Dnes učím dějiny umění – na něco takového bych ve třiceti nemohla ani pomyslet! Až se 
divím, jak jsem se v době svých studií vůbec mohla dobrat k tak dobrým studijním výsledkům. I 
dnes mi dá hodně práce udržet všechna ta data, ale dnes to už jde. Moje paměť je v tomhle směru 
mnohem lepší. Hlavně mi pomáhá, že dobře vnímám propojenost vztahů – vztahová síť – základní 
data a k těm se pak váží další a další detaily. Je v tom i spousta náhodných vazeb, ale dějiny umění 
sledují zákonitosti vývoje! Není to tak jednoduché jako při výborné encyklopedické paměti, kdy si 
lidé vybavují ucelené zapamatované bloky, vázané na zdroje a výroky osobností. Struktura vztahů 
se průběžně doplňuje a přeuspořádává. A já zapomínám, musím to znovu a znovu vystavět podle 
kostry souvislostí. Přibývá informací, souvislosti se uspořádávají znovu a znovu a já zaznamená-
vám určitý posun. A tak mi došlo, že právě to zapomínání doplňování, zjednodušování, pohledy na 
problém z různých stran přináší chápání principů těchto vazeb, objevování skrytých souvislostí. 
 Řeka času plyne, nikdy se nevracíme na stejné místo. Člověk stárne a mění si jeho role v 
rodině i ve společnosti, to také přispívá k novému přeuspořádání všeho, co víme. Dnes se nabízejí 
informace téměř nepřetržitě a do té mojí skládačky hodí velmi mnoho. Týká se to i této úvahy o 
chvále zapomínání. Život existuje jako síť mnoha jedinců. Je definovaný jako chaotická struktura 
o více soběpodobných vrstvách, takže zapomínání by se mělo projevovat i ve vyšším řádu. A také 
se projevuje. Díky naší smrtelnosti se informace předávají, obnovují a znovu uspořádávají. Znovu 
a znovu se učíme základům v jiných souvislostech v plynoucím proudu času. Není možné předávat 
ucelený balík informace o světě a to i přesto, že se o to mnozí snaží. Část informací nutně padne 
pod stůl – vypadne ze hry. Rozpadnou se souvislosti. Některé již zapomenuté se podle potřeby 
nově vynoří nebo vytvoří, funkční logika dosadí další souvislosti. Nelitujte zapomínání, umožňuje 
nově vidět svět. Tohle je tvořivý přístup. Naučit se myslet vlastní hlavou je víc než ji mít z hlavy en-
cyklopedii. 
 Určitě uvažuji účelově, abych si zdůvodnila svou slabost jako přednost. Přemýšlejte, třeba 
vás napadne něco lepšího. Třeba si dokážete zdůvodnit, že vynikající encyklopedická paměť je 
přece jen super! Určitě i to je pravda! Lidé jsou různí a to je velmi důležité pro vývoj společnosti. Je 
vážně fajn mít co nejlepší paměť – celý život se o to snažím! 

Jak je to se mnou a s Alchymií?

 Použila jsem starý alchymistický vzorec novým způsobem, možná. Domnívám se, že do něj 
lze dosadit různorodé kvality odpovídající tvůrčímu procesu a vidět ho jako svého druhu motor. 
Dlouho jsem se snažila o jiné, lepší zpodobnění tohoto principu a zatím to neumím, i když od plo-
chy jsem došla k 3D zobrazení!. Samozřejmě, mám hru z roku 2003, kterou to všechno začalo, ta 
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rozhodně není marná, ale nedá se z ní udělat tak krásný prostorový model!
 V jakém vztahu k alchymii já sama jsem? Chemie mne nikdy nelákala.
 Kdysi dávno, když mi bylo dvacet let, jsem potkala člověka, který mne okouzlil svou osob-
ností a svým vyprávěním podivuhodných zkušeností z tajuplných pokusů podle staré knihy. Slovo 
Alchymie při tom tehdy nepadlo, až po mnoha letech jsem se dozvěděla, že se mimo jógu a jiné 
se také zabýval Alchymií, no kdo ví. Tu knihu jsem viděla, velmi stará, ručně psaná, plná symbolů. 
Dnes vím, že to byly alchymistické značky. Můj rozum se bránil brát vážně to, co mi popisoval, bylo 
to tajemně bizarní, bylo to úchvatné. Tenkrát jsem pro něj namalovala obraz. Olejem na plátno – 
dívku, která se před časem utopila vedle v řece, a jemu jí pak přinesli do zámecké kaple, kde byl 
správcem. Malovala jsem podle policejní fotografie, tedy věrnou podobu. Byl to zajímavý námět, 
znala jsem slavný romantický obraz utonulé Ofélie od Johna Everetta Millaise. Když je člověk mla-
dý, tak si na romantiku potrpí. Portréty mi šly, malovala jsem s ohromnou ctižádostí – udělat to 
tak, aby byla zachycená ve stavu mezi životem a smrtí, tak jak si přál. Přítelkyně mne varovala, že 
nedělám dobře, že bůhví na co ten obraz potřebuje. „Nesmysl, vždyť je to jenom obraz, přece těm 
povídačkám nevěříš!“! Opravdu se to povedlo. Dostala jsem zaplaceno. „Tohle je nejlepší, co jste 
kdy namalovala, to se Vám nikdy nepodaří překonat!“ Od té doby věřím na uřknutí. Možná, že to 
bylo moje špatné svědomí, co mě dostalo. Pár obrazů jsem od té doby sice namalovala, ale kdo 
ví, černá magie se trestá špatným svědomím. Magie nebo svědomí? A zase je jedno, jaký slovník 
použijete, jak si co dokážete vysvětlit, podstata trvá.
 Nikdy jsem sice nezatoužila vyrobit si černé zrcadlo, nebo opustit své tělo, ale to mnohovrs-
tvé myšlení, kterým jen tak mimochodem vládl, pěstuji a rozvíjím dodnes. Podobné líčení ze se-
tkání jsem slyšela i od jiných lidí, kteří se zabývají Alchymií, také potkali někoho, kdo jim učaroval, 

Obr.	55	Uroboros	-	život	jako	had,	který	požírá	sám	sebe.	Symbolické	vyjádření	obnovujícího	se	života	z	alchymie.
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způsobil okouzlení toho druhu a pootevřel dvířka. Obvykle i já poznám, kdo se hodí pro tento druh 
myšlení a přijímání světa. Pár jsem jich za život potkala, bylo jich podstatně méně, než těch, co si 
na to hráli! Okouzlují mne díla lidí, kteří vládli tímhle způsobem uchopování světa, promlouvají ke 
mně, přestože jejich tvůrci už dávno nežijí. Domnívám se, že se zde rezonováním přitahují uspo-
řádanosti nebo předpoklady těch uspořádaností a také je cítit vysoké energie. Je to bizarní a můj 
rozum s tím má potíže.
 Trošku mne trápí, že kdykoliv otevřu nějakou alchymistickou knihu, vyvolá to ve mně dojem, 
že není možné, abych se trefila do správného alchymistického výkladu vzorce. Možná, že je to tím, 
že dnešní alchymisté jsou vázáni tradicí, která se již skoro dva tisíce let váže k bibli – tedy k před-
stavě boha tvůrce tohoto světa. Je těžko myslitelné, aby člověk, který hluboce věří ve stvořitele, se 
odvážil uvažovat o tvůrčím principu vesmíru. Anebo právě tohle mohlo být natolik utajeno, že se na 
to nakonec zapomnělo? Je ještě jeden důvod, proč je tato struktura skrytá naší době, důvod ještě 
podstatnější. Zatím se příliš nerozšířilo promýšlení vlastností uspořádávání, a přitom je tu něco, 
co má úplně jiné vlastnosti nežli hmota. Já ani nevím, jak to přesně nazvat – zákonitosti procesů, 
nebo programová sféra, informace? O konkrétní přírodní zákony nejde. Nakonec se mi nejvíc líbí 
vlastnosti uspořádávání, protože tam lze zahrnout nejvíc - vzorce chování, vlastnosti chemických 
prvků i mechaniku procesů, jako je třeba proudění (vody, vzduchu, písku i lidí v davu). Zdá se mi, 
že přesně tohle se řeší v taoistické tradici, v rozdílu mezi jinem-hmotou a jangem-procesy. 
 V dobách helénismu, se věřilo na přírodní síly. Jejich representanty – božstva bylo možné 
synkreticky pospojovat z představ pocházejících z různých kulturních oblastí. Byly tu i kontakty s 
Indií a Čínou. Božský pantheon byl archetypálním systémem ve své podstatě dost blízkým systé-
mu archetypů, jak jsou používány a vyvolávány v psychologické metodě voice-dialog. (Rozdíl vidím 
v individuálním pojetí a v tom, že bohové patří do transpersonální sféry. Vnitřní hlasy patří kon-
krétnímu jedinci s jeho vrstvami, které zahrnují i transpersonální sféru.) Samozřejmě, že tenkrát, 
si to opravdu představit umělo jen pár lidí, rozhodně nešlo o davové rozšíření. To je dnes také tak. 
Schopnost pochopit zákonitosti se od nepaměti nahrazuje pověrčivostí nebo dogmatickým zjed-
nodušením. Zmapování vnitřního světa bez vstupování do něj, bez zkušeností změněných stavů 
vědomí nelze. Vždycky byli jedinci, kteří se do těch stavů dostali spontánně, dokázali se vracet 
a předvést dalším, jak se to dělá. Ve starověku se praktikovala mystéria. Prožitkové zkušenosti 
se změněnými stavy vědomí jsou obecné. Museli se dobrat ke stejné mapě vnitřních zákonitostí, 
jinak to ani nejde! Rituální vstupy do změněných stavů jsou vstupy do transpersonální sféry – o té 
se dozvídáme v mytologiích. Když bych chtěla namalovat schéma vstupu do mystérií, tak by se to 
velmi podobalo obr. 46. Bylo by to jednoduché, kdyby se vždy nenašli vysoce aktivní a přitom za-
blokovaní jedinci, u kterých „léčba“ nezabrala. Ti pak devastují a překrucují. Dnešní léčba, pomocí 
změněných stavů vědomí, je individuální, a přece se prožitky podobají – prožívání živlů, znovupro-
žití porodu, prožitky koloběhu smrti a znovuzrození. Stále se objevují dávná témata se semeny a 
koloběhem života v přírodě, kdy rostlina zahyne a semena znovu ožijí.
 Brát hmotu a uspořádávání jako rub a líc jedné mince je výhodné - jsou protikladné ve 
svých vlastnostech, ale vzájemně se utvářejí. Vycházet z této duality umožňuje rozšířit naše vnímá-
ní skutečnosti. Přes počítače, přes uvědomění si programové sféry se to přímo nabízí, už proto, že 
počítač bez softwaru by byl postaven na jediný úkon! 
 Motor tvoření působí jako přírodní zákon - funguje na všech úrovních a teprve dohromady 
skládá nějakou globální ohromnou sílu. Přitom platí, že jednotlivé dílčí celky (komplexity) mají 
svou víceméně autonomii (např.: jedinec, rodina, stát a také škola nebo výrobní podnik, sokolská 
jednota a podobně). Motor tvoření - velká globální síla k nám promlouvá prostřednictvím nashro-
mážděných zkušeností Života na planetě uložených hluboko v nás – někde v transpersonální sfé-
ře. Řídí naše instinktivní reakce (ty ale mohou být narušené). Jde o zkušenosti s živým i neživým, 
dokonce i s kulturou. A dokonce si lze představit, že by se takovýto motor mohl jako dynamický 
princip stát základem pro vytvoření umělé existence nebiologického původu.
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Holotropní dýchání

 Ráda jezdím na holotropní dýchání. Začala jsem jezdit v roce 1998 a od té doby jsem byla 
více jak jednou ročně. Rozhodně mi to pomohlo. Jsem si jistá, že velmi záleží na tom, kdo kurz 
vede a v jakém prostředí se odehrává! Grof je terčem útoku z mnoha stran. Je to škoda, ale je to 
zákonité. Naštěstí se za to dnes neupaluje.
 Léčení a sebepoznávání pomocí změněných stavů vědomí je staré a zároveň nové – s novou 
metodikou, podle nově utvářených teorií. V principu stačí otevřít mimo vědomou část a čekat, co 
vyplyne na povrch z našich osobních zkušeností a dokonce i ze zkušeností života v nás uložených. 
To co nás trápí, jde obvykle první. Zažila jsem v životě mnohem silnější změnu vědomí. Jsem z těch 
lidí, co zažili spontánní vpád změny vědomí doprovázený uvolněním velkého množství energie – a 
to aniž bych se o to jakkoliv snažila, aniž bych věděla, že je něco takového vůbec možné! Zažila 
jsem, co umí sama příroda v nás, jak to dělá. Od té doby uplynulo mnoho času a já se snažím od-
stranit své další vnitřní bloky. Možná méně závažné. 
 Ve srovnání s materialistickou vizí světa, do které byla moje generace vychovávána, je to 
bláznivé. S počítačem přijal moderní věk i představu programu. Sen (včetně mytologie a umění), 
je sférou, která se dá označit jako vstup do našeho programového uspořádání. 
 Projít proměnou vědomí, kde se vám pomocí podobenství zobrazí to, o co ve vašem případě 
jde, je jedna stránka věci. Dokázat zážitky správně přečíst je další těžký úkol, a dokázat se podle 
nich zařídit ve všedním životě, to je z toho nejsložitější, ale právě o to jde. Vyjít z bludného kruhu a 
uvědomit si, že svým chováním – například přílišným sebe obviňováním, si sami škodíte. Dokázat 
to změnit! 
 Není tu jen osobní sféra, můžete zažít i úžasný transpersonální nadhled - jen těžko se dá 
s něčím srovnat, nejde ani tak o sílu extatického vytržení, jako o prožitkovou věrohodnost, ta sa-
mozřejmě je už zakotvena v muzice, která akci doprovází. Nemám ráda popis honosnými slovy. 
Raději to zkusím jinak. Osobní zážitek nastavuje mnoho vnitřních provázaností, proto se nedá 
nahradit zážitkem někoho jiného. Domnívám se, že v mozku dochází k většímu propojení vědomé 
sféry s mimovědomou. Když se snažíte pochopit, co zažil někdo jiný, děje se něco trochu jiného, 
než když to osobně zažijete. Přitom platí, že pokud máte zkušenost se zážitky toho druhu, je mno-
hem snazší představit si, co prožil jiný člověk. Nemá cenu si myslet, že se naučím kreslit, když to 
pochopím, když si přečtu všechny poučky a nebudu to zkoušet! 
 Doufám, že kdo vydržel číst až sem, tak pochopil, jak je to celé dokonale promíchané s 
fantazií a představivostí, takže nejde jen o prosté oddělení fantazijních představ od skutečnosti 
všedního dne, to se mi nikdy nepletlo dohromady. Spíš jde o nalezení takového přístupu, který 
umožní posunout se dál a zbavit se citově vztahových klamů. Potřebuji si udělat jasno - čemu dát 
za pravdu, a co už nemohu brát vážně, protože je to příliš naivní, nabubřelé nebo nerealisticky oče-
kávající špiona za každým rohem! Ale co… Bůh srandy mi buď pomůže, nebo mě kopne do zadku, 
až to budu potřebovat.
 Netvrdím, že s Grofem úplně ve všem souhlasím. Jsem mu vděčná za pochopení velmi 
podstatných souvislostí. Grof přiznává, že jsou tu lidé uvízlí v matricích, někdy i díky nedokončené 
terapii. Není to pro něj fatální, považuje za důležité zahájit proces. Já je beru jako uvízlé v bludných 
kruzích a celkem nezáleží, jestli prodělali nějakou terapii. Pár takových jedinců jsem potkala i na 
holotropním dýchání, většinou se vůbec nepodali procesu. Velká sebekontrola jim vůbec neumož-
nila vstoupit do vnitřního světa. (Při použití drog to může být jiné.) Domnívám se, že jedinci, uvízlí 
v bludných kruzích, způsobují celospolečenské problémy. Nejen v umění, ale hlavně v politice.
 Přístup od umění dává větší šíři záběru, zdá se mi, že lze být přesnější ve skladbě progra-
mové struktury. Zavedení bludných kruhů mi připadá výhodné. Umožňuje lepší odlišení zdravého 
průběhu tvoření od sdílení prožitků z bludného kruhu. Mám na mysli oddělení znalosti deformací, 
viděné z venku, od děl tvůrců uvízlých v bludných kruzích. To bývá exaltovanější. Nejsou schopni 
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vidět svět (v různých dílech) skrze všechny fáze tvůrčího procesu, obvykle zachycují jen témata z 
jedné, či dvou pastí a to výhradně zevnitř. Dělají to smrtelně vážně, nebo s humorem, z kterého 
mrazí. A naopak, ti kdo procházejí celým procesem a normálně prožívají jen obtíže fází tvůrčího 
procesu, tak časem, bývají sto zachytit téměř všechny rozdílné kvality, často včetně pastí. Kdyby 
šlo jen o umění, tak by to nebylo tak podstatné. V podstatě stejně jsou na tom všechny další obory. 
Včetně politiků – ti se se svou motivací (sláva a peníze) umělcům nejvíc podobají.  Stejné je to i u 
počinů v oblasti přesahu. Sláva a peníze mohou pohánět i duchovního vůdce! A to je průšvih!
 Základní materialistický pohled na svět nepochází z materialistické filosofie. Spíš by se 
dalo říct, že je podložen klackem. Vzdělanci nikdy nehráli přesilovku. Vnímání hmotné stránky je 
základní pro přežití. Tam, kde je hlad, ani ten nejlepší recept nenasytí! Kultury se vyvíjely a měnily. 
Věřící si velmi často potřebovali představit právě hmotnou stránku, aby byli sto uvěřit v reálnost 
předkládaných představ. Dnes už neobstojí vize nebes, kde je málem popsaná i rohožka u brány. 
Ti, kdo pracují s počítači, vědí, že je nutné mít v počítači programy, že kromě vhodného hardwaru 
je ještě důležitý software, že to bez něj to také nejde. Ve vyspělých zemích umí pracovat s počíta-
čem víc jak polovina populace. Odtud se odvíjí změna přístupu. Idealistická filosofie je sice mno-
hem starší, nežli počítače, ale dost často zůstává někde napůl cesty, obzvláště její zlidovělé verze. 
Místo programu světa idejí, se často staví ideál, který se tváří jako neuskutečnitelný sen.
 Dokázat propojit hmotnou realitu s jejím programovým základem dokázat vidět rub a líc 
naší skutečnosti. Umění to občas umí, pracuje na tom už přes 40 000 let. Ten magicky bláznivý 
nástroj představivosti funguje, jen když vidíte zároveň rub a líc, hmotnou i programovou stránku 
světa!
 Nezapomeňme, že bludné kruhy také produkují svou specifickou mystiku i Hitler zakládal 
svoje vize na mysticismu! Jeho protipólem byl Stalin. Nevím, na čem ujížděl ten, ale umění, kterým 
se oba obklopovali, se podobá jak vejce vejci!      
 Jak je to tedy s mystikou? Tvrdila jsem, že jednak přináleží k třem rohům trojúhelníka v 
pomyslném motoru tvůrčího principu. A že existuje také ta, která vzniká jako nadhled a důsledek 
osobního vývoje v tvůrčím procesu. Když se podaří překonat bludný kruh, dojde k uvolnění velkého 
množství energie a ta zapůsobí jako urychlovač všech dějů. Blokovaná energie také může jako 
přetlak v papiňáku unikat ven a šířit bolestivá témata. Díky osobním zkušenostem s pádem do 
prazvláštního, těžko jinak popsatelného stavu, jsem se v tom potřebovala zorientovat. Pečlivě 
jsem si vybírala a našla jsem odpovědi na spoustu otázek. Jednoduché závěry jsou k ničemu. 
Existuje víc různých směrů uchopování této poněkud jiné reality. Je to velmi blízké umění. Čtením 
snů se tady dostanete mnohem dál nežli logikou hmotné reality. I tady se myšlenky šíří ve vlnách. 
První vlna jde z hloubky osobního prožitku, druhá přebírá štafetu a rozvíjí téma do šířky a další vlny 
rozmělňují a dokonce dost často pozměňují závěry k potvrzení vlastních teorií poháněných bludný-
mi kruhy. Když se to dostane z hlubiny na povrch, už to není totéž.
 Stanislav Grof to skvěle popisuje ve své knize: „Lidské vědomí a tajemství smrti“	…	Aby-
chom	se	vyhnuli	nedorozumění	a	zmatkům,	je	důležité	jasně	rozlišovat	mezi	náboženstvím	a	spiri-
tualitou.	Mnoho	lidí	v	naší	kultuře	si	není	vědomo	ani	základního	rozdílu	mezi	nimi.	Spiritualita	je	
založena	na	přímém	prožitku	těch	dimenzí	a	sfér	reality,	které	jsou	za	běžných	okolností	neviditel-
né.	Nevyžaduje	zvláštní	místo	ani	člověka	oficiálně	ustanoveného	ke	zprostředkování	kontaktu	s	
Bohem.	Mystici	nepotřebují	žádné	kostely	ani	chrámy;	jejich	těla	a	příroda	tvoří	prostředí,	v	němž	
zažívají	posvátné	rozměry	reality,	včetně	své	vlastní	božské	podstaty.	Spíše	než	celebrující	kněze	
potřebují	mystici	podpůrnou	skupinu	hledačů	sobě	rovných	anebo	vedení	učitele,	který	na	duchov-
ní	cestě	pokročil	dál	než	oni.	Spiritualita	tak	zahrnuje	zvláštní	druh	vztahu	mezi	 jednotlivcem	a	
vesmírem	a	je	ve	své	podstatě	záležitostí	osobní	a	ryze	soukromou.
	 Organizované	náboženství	je	naproti	tomu	založeno	na	institucionalizované	skupinové	čin-
nosti,	která	probíhá	v	určeném	místě,	jako	je	chrám	nebo	kostel,	a	jeho	součástí	jsou	určení	činov-
níci,	kteří	mohou,	ale	nemusí	mít	s	duchovní	realitou	osobní	zkušenosti.	Když	začne	náboženství	
být	organizované,	často	úplně	ztratí	spojení	se	svým	duchovním	zdrojem	a	stává	se	světskou	insti-
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tucí,	která	lidskou	potřebu	duchovna	zneužívá,	aniž	by	ji	uspokojila.	Organizované	náboženství	má	
sklon	vytvářet	hierarchické	systémy	zaměřené	na	dosažení	moci,	na	vliv,	politiku,	peníze,	majetek	
a	další	světské	záležitosti.	Za	těchto	okolnosti	náboženská	hierarchie	své	členy	od	přímých	du-
chovních	zážitků	zásadně	odrazuje,	protože	ty	v	lidech	posilují	nezávislost	a	nelze	je	účinně	kontro-
lovat.	V	těchto	případech	ryzí	duchovní	život	přetrvává	jenom	v	mystických	odnožích,	v	klášterních	
řádech	a	extatických	sektách	daného	náboženství.“ Konec citátu. 
 S tímhle naprosto souhlasím. 
 I v umění se dá pozorovat větší, menší, či žádná autenticita, vlastně ze stejného důvodu! 
Totéž je i v řemeslech. (A dost možná, že malá míra autenticity hrozí i řízení ve výrobní a ekono-
mické sféře. I tam se vytrácí propojení se smyslově instinktivní sférou a objevuje se víc a víc dog-
matizmu.) 

 Bála jsem se ohně, jednou jsme kvůli tomu málem vyhořeli, protože mne popadla panika, 
místo abych začala hasit. Projít ve snu při holotropním dýchání uhořením bylo asi nejtěžší. Tedy 
neutéct před tím snem, neprobrat se a neodejít, dokázat sen sledovat. Celý příběh začal útěkem. 
Můj hrdina (v tom příběhu jsem byla muž), se dostal k podobně smýšlejícím v Německu. Po dlou-
hých útrapách, cestě o hladu, zimě a bez spánku konečně postel. Lůžko na půdě s výhledem 
na oblohu plnou hvězd. Nádhera. Sotva usnul, strhl se povyk, přijeli jezdci na koních a podpálili 
celou usedlost. Rozhodování v polospánku, zdvihnout se, zkusit jim utéct a nechat se zase štvát 
Evropou? Kam a proč? Bylo to beznadějné, neměla jsem sílu ani šanci. Neodešla jsem z toho snu, 
shořela jsem. V těchto snech samozřejmě nic nebolí, jen ta úzkost! Shořela jsem a ulevilo se mi. 
Objevila se tam taková tenká stužka, napůl bílá, napůl červená, stoupla jsem na ní a hodilo mne 
to někam daleko do vesmíru, úžasná jízda! Pak se ozval pláč, lidský pláč ze Země (opravdický – při 
holotropním dýchání totiž zasahují do Vašeho děje i reakce ostatních lidí na jejich vlastní sny) a to 
mě přivolalo zpátky. Asi bych měla napsat, že až mi příště něco vzplane, tak se s tím určitě dobře 
vypořádám, ale to já nevím a doufám, že to nebudu muset zjišťovat! Pomohlo mi to nebát se jiných 
šílených představ, to mi zatím stačí. 
 Většina lidí se hluboké introspekce bojí, nejspíš sami na sobě pociťují, že je jejich vlastní ni-
tro velmi nebezpečným územím. Se svými „zazděnými kostlivci“, potlačenými agresivitami, touha-
mi, se nehodí k obrazu civilizovaného, racionálně uvažujícího jedince. Provětrat, zklidnit a uklidit 
je velmi obtížné. Trvá to dlouho, takže to vypadá, že se to nemůže vyplácet, jsme tu jen na chvíli, 
proč tedy ztrácet čas s něčím tak pracným?… Ono opravdu hrozí, že vám to smete podnik nebo 
kariéru jako nějaké tsunami, zatímco se budete hrabat ve svých vztazích. Úspěšní lidé nemají čas 
zabývat se sami sebou. Nejspíš právě proto se traduje, že ti, kdo se hrabou v lidském nitru, jsou 
blázni, nebo že mrhají časem. Je fakt těžké dělat to dobře! I na holotropním dýchání jsem zažila 
pár lidí, kteří se nedokázali uvolnit a nechat se vést hudbou ke svým traumatům. Nebyli sto opustit 
sebekontrolu. Možná, že i takoví lidé budou mezi těmi, kdo vedou kurzy! Jenže… nedá se před tím 
utéct! Jednou vás to docela určitě dohoní.
 
 Peníze, moc, lásku a mnoho dalšího (i rozum) lze užívat i zneužívat. Tyto mocné síly mohou 
opájet nebo mohou sloužit jako nástroje k dalšímu rozvoji člověka. Pokud láska funguje jako dro-
ga, stává se závislostí, vede k manipulacím, k citovému vydírání atd. S mocí i s penězi je to stejné. 
Závislosti na opiátech, na hazardu, na práci atd. mají něco jako společný jmenovatel. Zazděné dve-
ře do hlubiny duše, protože tam se skrývá nebezpečí. Je třeba neotevřít ani na chviličku, protože by 
se mohlo zevnitř něco prodrat navrch, proto to horlivé neurotické zaměstnávání se, proto omamné 
prostředky. Když se povede blok uvolnit a dojde k výbuchu, přináší to neuvěřitelné zážitky způsobe-
né nejspíš obrovským uvolněním energie. Mechanismus bludných kruhů vede k hromadění napětí. 
Lze mu poměrně dlouho odolávat, ale za cenu deformací fyzických, psychických. Napětí se hroma-
dí v těle a vyvolává pocity, to jsou ty pomyslné trny, kterými se cítíme ohroženi, proti kterým celou 
svou silou bojujeme. Sami topíme pod kotlem, zvyšujeme napětí, trny narůstají a ještě více nás 
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ohrožují. Jsme do té situace vrženi a musíme! Je třeba si uvědomit, že každý z těchto manipulátorů 
je přesvědčen o své pravdě, že i držení se na hraně před pádem do propasti může (ale nemusí) být 
silně podmanivé! Vlastní ohrožení může být vnímáno jako ohrožení ostatních, celého světa! Tady 
je potřeba manipulovat lidmi největší! Stává se, že dokud manipulátor ukládá své napětí do jiných, 
zůstává relativně v pohodě.
  Nemusí jít jen o věčné pravdy z potřeby cítit přesah. Stejný mechanismus platí i v boji za 
národ nebo v podnikatelském úsilí. Tam to bude lépe srozumitelné. Typické je to u podnikatele 
workoholika, který stále bojuje, nemá čas na odstup (asi jako malíř s nosem u plátna), na pohled 
do širších souvislostí svého snažení, nemá čas na snění a tedy ani na vyvolávání představ dalšího 
rozvoje své firmy, na promýšlení koncepce, na dozrání nápadu. Hledá u jiných chytrá řešení jak 
vyřešit cokoliv. Čím dál více se snaží a totéž vyžaduje od svých zaměstnanců. Začne mu vadit už 
jen jiné, než stresové naladění spolupracovníků, zdá se mu, že ho šidí, že nejsou dost usilovní. 
Nakonec nikdo nedělá nic doopravdy, všichni jen hasí problémy (pokud je nemají, tak si je orga-
nizují, aby vypadali pracovitě), nevěnují čas promýšlení věcí – to by vypadalo jako flákání, trefují 
se naslepo, hlavně aby nebyli přistiženi, že se vypadají málo snaživě. Hlavní workoholik chce mít 
všechno pod kontrolou, nemá čas na rodinu, na nic. Únava těla ho dostane do deprese, trochu 
si odpočine a jde znovu do bitvy. Dává do své práce všechno. Svět se smrskne na pracovní úsilí. 
Riskuje čím dál víc, je čím dál méně soudný. Použije všechny prostředky, aby posílil svou moc, 
potřebuje mít pod kontrolou úplně všechno. Vidí černobíle, nevnímá rozdíly kvalit, které rozhodují 
o využitelnosti celého jeho snažení. Jako když bez snění (chycení vhodné představy), zahuštění 
tohoto vlastního snění (inkubace), nedojde k propojení do funkčně prostorové struktury vztahů. 
Znamená to operovat jen v prostoru realizace, operovat s přejatými nápady, a hodnocení provádět 
v akčním duchu stále pod vlivem dynamického napětí – vůbec žádná objektivita. Neříkejte mi, co 
nechci slyšet! Nakonec operuje se jen s lineárními souvislostmi vybranými podle naléhavosti, s 
jakou útočí problémy. Pocit ohrožení oprávněně narůstá. Je si vědom, že se podnik zhroutí, když on 
vysadí. Pokud jde o jednoduchý obor s dobře známými pravidly, kde nemusí nic nového vymýšlet, 
tak mu to na hlavu nespadne. Dokonce může usilovně naslepo zkoušet prorazit s novým vývojem. 
Znám jednoho takového workoholika, dlouho jsem si myslela, že experimenty, které provádí, jsou 
jeho hraním si pro obohacování duše, koníčky. Byla jsem velmi překvapena, když jsem zjistila, že v 
nich mám vidět podnikatelské záměry! Dá se to vydržet celý život? Možná. Ale pozor! Když někdo 
usilovně pracuje, ještě nemusí být workoholik! Workoholik vypadá jako líný zapojit širší souvislosti 
do smyslu své práce. 
 Když dojde k uvolnění vnitřního bloku, nastane obrovská úleva, je to jak výbuch supernovy, 
nesmírné energie přinášejí i neuvěřitelné možnosti mysli a těla! Ale nedá se s tím vypořádat naráz, 
trvá dlouho, než to všechno zpracujete, takže obava, že se Vám podnik zhroutí, je oprávněná. Dá 
se balancovat na hraně a upouštět energii postupně a nějak s ní „čarovat“ jako to dělají umělci 
uvízlí v bludném kruhu. Je jich hodně! Je možno uvolňovat traumata postupně při meditacích, při 
holotropním dýchání, při práci se sny. Zpracovávat je uvědoměním si, kde je chyba. Vnášet světlo 
rozumu do temnot. 
 Kromě vnitřního čištění, které je sice důležité, ale nezabere až tak moc času, jde o hru s 
představivostí, tu potřebujete, když vymýšlíte něco nového. Mohou to být i docela obyčejné věci. 
Když jsem potřebovala vymyslet novou láhev pro kojence, také přišel nejlepší nápad ve snu, stej-
ným procesem.
 Míst, kudy se vstupuje do tvořivé řeky, je celá řada. V dějinách umění lze narazit na důležité 
milníky této cesty. Počínajíce šamanismem dávných lovců doby ledové. Mytologie všech možných 
kultur pravěku a starověku. Máme je v sobě dobře uložené, dá se do nich vstoupit i teď. Mystéria 
starověkých Řeků a jimi ovlivněné umění ovlivňuje kulturu dodnes. Alchymie byla a snad ještě i je 
jednou z etap tohoto dlouhého hledání. Ale vývoj neskončil, nabízejí se další a další formy. Určitě 
sem patří některé směry psychologie, možná i samotná věda ve svých špičkách. Nezáleží na slov-
níku, záleží na tom, jak se pracuje s představivostí.
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 Měla jsem svého drahého obdivovaného učitele i ve věcech umění. Otevřel mi dveře do svě-
ta estetických zkušeností, do světa okouzlení, které se stále vrací. Krása je jako láska, má charak-
ter libida. Úžas v sobě skrývá zastavení dechu, jde o propojené světy. Proměna dechového rytmu 
vede k chemickým změnám, které rozjíždějí představivost, jde o to naladit jiné mozkové vlny, nežli 
v bdělém „normálním“ stavu. Jenže za těmi dveřmi jsou také příšery. Těch, kteří se plácají v blud-
ných kruzích, je závratné množství. Bez vnitřní očisty to prostě nejde. Příšera vytažená do světla 

Obr.	56	„Bestie“	zlo	jako	příšera	vytažená	z	hlubin,	otevřením	dvěří,	příchodem	na	světlo	ztrácí	svou	moc.	Mezzotinta.
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vědomí ztrácí svou moc (obr. 56 Zlo v podobě „Bestie). Pokud dobře vyřešíte snový příběh, už na 
vás nemůže. 
 Potřebujeme více pohledů na složitou strukturu, každý je sto uchopit pouze něco, více do-
plňujících se teorií, více obrazů od různých tvůrců, mapuje skutečnost plasticky. Hledat jednu line-
ární černobílou pravdu je hodně pošetilé.

Jak je to se sny?

 Čtení snů a čtení umění trénuji dlouho. Nejspíš jde o oboustranný vztah. Znalost tohoto ja-
zyka mne utváří, učí mne používat jeho finesy. Totéž s námi dělá rodný jazyk. Přesto mne živý sen 
vždy překvapí svou přímočarostí a předvídavostí, přesností metafor, neobvyklostí. Některé jsou 
obzvlášť povedené a předznamenávají dlouho dopředu, o co v mém životě dál půjde. Rozumem to 
vymyslet neumím, ale používám ho, pomáhá mi to rozšifrovat a umělecky dotáhnout! Je až podiv-
né, že panuje tak vysoká univerzálnost prožitkových instrumentů - symbolů. Rozdíly ve výkladech 
vyplývají mnohem více z postojů ke světu, z kulturních zvyklostí, nežli z různého instinktivního 
zakotvení pojmů. Jako s drakem - hrůza z živočišné podstaty! Sv. Jiří zabíjí draka! Beru to jako dů-
ležitý a nutný krok ve vývoji. Dnes jsme dál. Spřátelit se a respektovat nebo potlačit, zabít a pak 
vybudovat nový svět, novou civilizaci jako lepší, nepřírodní záležitost? Racionální a nechaotickou! 
Myslím, že odtržení se od přírody a směřování za náboženskými ideály umožnilo lidem stát se lid-
mi, odtrhnout se od rodiny primátů a vybudovat civilizaci. To určitě nebyl chybný počin, jen nutný 
krok ve vývoji. Lidská ruka planetě sluší, ale zároveň nepochopením sebe sama si obrovskou mocí 
své moci škodí. Vypadá to jako puberťácké ničení se kouřením a drogami.
 Někdy na počátku psaní tohoto textu se mi v noci zdál sen. Ocitla jsem se u nádherné mo-
derní stavby, byl to takový zvláštní chrám, žádný úhel pravý. Stál na útesu vysoko nad mořem a 
sám byl tvarovým odrazem toho útesu. Vzduch voněl příbojem, vál čerstvý vítr a slunce dotvářelo 
atmosféru volnosti. Dveře byly otevřené. Prostor uvnitř – intimně duchovní přítmí magické hry svě-
tel a stínů. Nebyl tam žádný kříž ani jiný symbol, nic, co by odkazovalo k nějakému konkrétnímu 
kultu. Nádherné místo, architektura, ve které máte pocit, že se ztratil čas, kde zní hudba, i když je 
ticho. Ta krása mne nadchla, ale nebyli tam žádní lidé, nikdo s kým by se dalo to kouzlo sdílet. Za-
toužila jsem přivést tam lidi, podělit se o tu krásu. Najít alespoň někoho, komu to ukážu. Střih. Ne-
vím, jak jsem se dostala z útesu do města. Procházela jsem staré domy. Od základů až po střechu 
a potom přes střechu do vedlejšího domu, dolu do sklepení a znovu až nahoru, terasou do vedlejší-
ho domu. Horečné hledání. Až dolu do sklepení, další a další domy. Do čím dál hlubšího sklepení, 
do podzemních prostor, kde tekla řeka a bylo třeba podplavat. Nahoru a dolu, do stále starších 
domů, do domů s chatrnými střechami a jeskyněmi namísto sklepů. Zdolávala jsem omšelá scho-
diště, nahlížela do bytů. Najednou jsem se ocitla ve starém chrámu. Byl to takový tmavý zchátralý 
prostor, zatuchlý vzduch, plameny svíček. Tam konečně byli lidé. Nevěnovali mi pozornost, věděla 
jsem, že by se jim nelíbilo, kdybych je rušila. Bylo jich tam dost, hlavně okolo oltáře. Pár jedinců na 
okraji skupiny vypadalo, že se nudí. Vzadu v rohu bylo dřevěné točité schodiště. Najednou jsem si 
uvědomila, že jsme přímo pod novým chrámem, že tyto schody vedou nahoru do té nové moderní 
stavby. Měla jsem už dost zatuchlého vzduchu, chtěla jsem zase volně dýchat, a tak jsem začala 
stoupat po schodišti. Nedostala jsem se ani nad první otočku spirály, když mi zůstal v ruce kus 
zábradlí. Schodiště se začalo rozpadat. Najednou jsem věděla, že já ještě určitě projdu, ale schody 
se zbortí a vstup pro ostatní možná přestane existovat. Vrátila jsem se dolu. „Tak to oprav!“, ozvalo 
se nejspíš svědomí. Dostala jsem strach, že já přece nemohu něco takového opravovat, že na to 
nemám ani vědomosti, ani materiál, ani nejsem dost šikovná, nevím jak! To mne probudilo. 
 Tenhle sen je jeden z nejzvláštnějších, které se mi kdy zdály. Jeden z nejsilnějších. Byl silněj-
ší, nežli mnoho jiných. Je ze snů, které se nedají zapomenout. Abych se vyznala v situaci, tak jsem 
se v duchu zeptala svého poradce v těchto věcech: „Co s tím schodištěm?“
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 „Neboj se, nebudeš na to sama.“ To byla jeho odpověď. Tedy spíš moje představa, co by mi 
na to asi tak řekl. (Jde o reálného, moudrého člověka.)
 Některá podobenství nemá smysl rozebírat, jsou krásně zřejmá, tohle k nim patří. Proto si 
myslím, že je to dobrá zpráva pro poutníky na stejné cestě, že je třeba jí předat. Schodiště potře-
bujeme zprovoznit! Minulost potřebujeme propojit se současností, ne se od ní odříznout!
 Naučila jsem se sny zpracovávat. Neberu je na lehkou váhu. Ale zabývám se jen těmi, které 
jsou výrazné a těmi, kterým porozumím. Klidně mezi ně zahrnu i umělecké inspirace, jsou z jedno-
ho těsta. Tady je jedna z nich: civilizační vize - velká ekonomická válka. Představte si kreslený film. 
První scéna - workoholik šlapající si své kolo v peklíčku, kolo se utrhne a žene se krajinou, mnoho 
takových kol a koulí, pořádá závod o přežití, o zdroje, ženou se krajinou, za nimi vyčerpaná krajina. 
Kdo nejde s námi, jde proti nám! Nedáme mu šanci! Kol je mnoho, někde s více jedinci - ti vyha-
zují odpadlé a unavené. Doplňují stavy o nové, čerstvé síly. Kola se vzájemně svazují, spolupracují, 
ale také se zbavují svých pomalých spojenců jako přítěže. Jednotlivé skupiny otevřeně soupeří. 
Kdo zůstane pozadu, na toho nezbydou zdroje, ani suroviny, ani energie, zahyne. Tempo se stále 
zrychluje, přehnali se celou planetou, za nimi spoušť, blíží se k výchozímu bodu…. Snad se někde 
schoval nějaký divoch, který to přežije.
  Je skutečnost až takhle zlá? Neumím posoudit. Doufám, že je to jen jedna z rovin součas-
ného dění, všechno je totiž součástí globálního chaosu, který je svým způsobem samoregulační. 
Snad zbude dost divochů. Snad zbývá naděje!
 Zdá se, že to platí v osobní vrstvě i v té celospolečenské! Proto bych byla ráda, kdyby umění 
rozdávalo naději a posilovalo, motivovalo, hledalo nová východiska. Uzavřít se do deprese a škubat 
ideje je hloupé. Celospolečenská cesta ven z problémů je bez motivací a odhodlání problémy řešit 
nemyslitelná. 
 Pěstování bloků a udržování bludných kruhů společnost podporuje ve velkém, ale není 
možné donekonečna zadržovat jejich energie. Během života se neustále přiživují z dalšího krouže-
ní. Jakoby se plnila velká přehrada. Tohle nemohu nijak dokázat, je to jen intuice. Výsledkem snad 
je permanentní proměna po jednotlivcích. Mnozí sice nepřežijí anebo nebudou žít naplno, protože 
velká vnitřní napětí nesou zdravotní rizika, ale lidi to mění. Komu se to povede, je odměněn napl-
něním života. Způsoby jsou různé, bohatství forem je i zde obrovské.
 Platí, že když je to dobře srovnané, stačí vědět mnohem méně na to, aby člověk věděl víc? 
Umožní jiná technologie, jiný způsob používání mozku nebo jiný pohled na věc, jiné seřazení sku-
tečností, něco nového (vzpomeňte na příklad s nočníkem!)? Je tohle nová (staronová) technologie 
myšlení, která umožní dosáhnout dříve nemyslitelných až absurdních vidění světa? Anebo jsem 
blázen, který překrucuje souvislosti a snaží se Vás zmanipulovat? Rozhodně se nedejte! Nehodlám 
lákat kohokoliv na svou víru! Tahle cesta přímo vyžaduje pochybování o každém kroku, zvažování 
možností. Je dobré řídit se intuicí i rozumem zvažovat jestli právě takhle to pasuje dohromady. Vě-
dět, jak nás může rozum zrazovat a že srdce táhne tam, kde to může bolet, jenže právě tam stojí 
za to zabojovat. Postupovat jako když se maluje obraz, zvažovat každý tah, nechat se vést vnitřním 
řádem, prožíváním. Občas poodstoupit a podívat se jestli nám detaily nebourají celek.   
 Při úklidu se člověk občas dost umaže, o jednom takovém úklidu, nebo spíše o očistě po 
úklidu je další sen. Proboha nemyslete si, že jsem si ty sny plánovitě vykalkulovala, abych Vás 
zmátla, prostě se objevily, třeba za ně může Agáta! Beru vás na výlet do světa snových představ, 
protože nejsou jen individuálním řešením osobního traumatu. Jsou magickým návodem, jak se 
vyrovnat se sebou samým. Analogie k následujícímu příběhu se dají nalézt ve zkušenostech šama-
nismu.

Sen o čistícím stroji

 Stála jsem tam a proti mně spousta různých lidí - velmi různé typy, malí, velcí, ženy muži a 
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házeli po mně. Nebyly to kameny, spíš něco mazlavého, páchnoucího a k tomu shnilotiny všeho 
druhu. Stočila jsem se do klubíčka. Teklo to po mně, rozprskávalo se to, zasychalo, tvořilo krunýř. 
Ani jsem se nebránila, jen tiše trpěla. Pošpinili mne a odešli. Odkudsi přijel stroj na čištění a začal 
mne pucovat. Měl rotační kartáče na pohyblivých ramenech a stříkal proudy vody. Byla jsem očiš-
těna, ale stroj nepřestával, jakoby mne chtěl očistit i od mé vlastní kůže! Bolelo to, začala jsem 
se bránit a utekla jsem. Ocitla jsem se na cestě, v ruce silnou hadici, a proudem vody jsem začala 
čistit cestu. Objevovaly se tam krásné oblázky. Cesta vedla pod zem, byl to opálový důl. Proudem 
vody se krásné opály uvolňovaly z hlíny, šlo to až pod kůži Země! Byla jsem ta Země a uvědomila 
jsem si to, tak jsem přestala. S tím uvědoměním přišlo poznání, že ti co po mě házeli, byli mé 
vlastní součásti. Sama jsem sebe špinila, sama jsem sebe drhla až do krve, jak obvyklé! Země 
byla poničená těžbou, pustá. Ležela jsem tam jako krajina, unavená, rozervaná, zbavená svých 
plodů. Tiše odpočívající. Začalo svítit slunce, naplňovala mne jeho energie a můj bok – kopec se 
zazelenal a začal rozkvétat. Rány se zacelily. Plodivá síla se obnovila.

Výhodné uspořádání aneb protichůdné podprográmky

 Realita – „kniha přírodní skutečnosti“ je ve svém celku všeobsáhlá a neuchopitelná. Musíte 
ji rozdělit a postupně „uchopovat“ různými způsoby, v různých vrstvách. Obyčejnou knihu lze také 
zkoumat různými způsoby. Máme mnoho možností. Některé se budou týkat jen hmotné stránky 
knihy (papír, vazba, typografické zpracování), jiné se budou věnovat jazyku (slovníku, gramatice, 
atd.) a jsou i možnosti, jak pracovat s obsahem sdělení – kvůli tomu se kniha obvykle píše. U dobré 
knihy forma vychází z obsahu sdělení, o „knize přírodní skutečnosti“ to platí dvojnásob.
 Pokud chceme číst její kapitolu o chování člověka a lidí, zabývat se jejím obsahem a for-
mou, je výhodné vnímat různé kvality (charaktery, nálady, harmonie, disharmonie, kontrasty, na-
pětí, uvolnění, rytmy, barvy, časoprostorové skutečnosti atd.) a uspořádat je do funkčních progra-
mových celků tak, jak spolu obvykle operují.
 Možná jsem jenom netrpělivá. Zdá se, že je to na nejlepší cestě, objevují se pozoruhodná 
zjištění na všech bojištích této široké fronty. Myslím si, že by u toho umění nemělo chybět. Teprve 
skrze pochopení deformovaného lze plně nahlédnout skutečnost. Skrze krizi zjišťujeme klamy a 
dáváme se na cestu pochopení. Metody umění nabízejí úžasné vize a rekonstrukce, bohužel se 
dnes, jako ostatně velká část společnosti, producíruje v bludných kruzích. 
 Na tohle nám nikdo nedá ani vindru! Umění bylo vždy placeno za reklamu, za propagaci 
ideologií, za důmyslné pastičky na zákazníky, voliče a další stoupence všeho druhu. Odhalování 
klamů je dost mizerně placená práce. Nevadí, už to, že se tomu věnuji, léčí moji psychiku. Asi je 
v tom i kus spasitelství, protože věřím, že si tím přispívám k tomu, aby to veliké úsilí věnované 
vypiplání dalších generací nepadlo pod stůl, aby ti mí potomci měli šanci přežíti. Dávám tím smysl 
svému životu a to vůbec není málo. Možná, že to pomůže i několika jiným jedincům. Je dobré za-
nechávat zprávy o vybřednutí ze svých potíží. Dnes se za to naštěstí neupaluje! Važme si toho! Když 
už jednou člověk na tom světě je, tak se má snažit aby byl a aby si to užil. Naplnit svůj život láskou 
a tvořením má ohromnou cenu, to si za peníze nekoupíte! Vždycky se divím, když mladí znovu a 
znovu odkládají rodičovství s tím, že si chtějí nejdřív užít. Nejvíc jsem si užila právě mateřstvím a 
tvořivou prací. Je dobré mít pro koho pracovat. Peníze jsou sice důležité, jsou nezbytné pro přežití, 
znamenají nasycení a teplo domova, znamenají, že si můžete pořídit rodinu. Člověk potřebuje dát 
svému životu smysl, milovat a být milován. Potřebuje pociťovat onu primární jistotu – jednotu sply-
nutí se světem. Je to cesta individuačního procesu - procesu lidského zrání. Na té cestě jsou dů-
ležité body - milníky, které se u různých jedinců svým způsobem podobají. Tenhle proces člověka 
mění. Naučit se porozumět znamená i změnit se! Jsou to jen přirozené úkoly vyplývající z procesu 
lidského zrání? Jsou v tom obsaženy! Určitě mám hodně mezer, o některých vím, jiné tuším. 
 Struktura má mnoho vrstev. Její celospolečenská úroveň je těžce zablokovaná a ničí ci-
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vilizaci. Ideje, které lidi sjednocují na základě bludných kruhů, slaví veliké úspěchy. Děje se to 
především pomocí polopravd. Pomocí černobílého zjednodušování světa. Pomocí růžových brýlí, 
bohatého repertoáru utopických snů, pomocí lákavé nabídky „Zlaté klece“ konzumu. Paradoxně 
dnes, kdy velká část lidí je zabezpečena proti nástrahám přírody, narážíme na nástrahy vlastní, 
způsobené civilizací. My neumřeme, protože jsme neulovili, ale žijeme v zahnívání, hrozí nám roz-
klad zaživa. Na západě i na východě je propracováno, jak lapat lidi do pastí iluzí pomocí polopravd. 
Věda a umění se přísně oddělují. Rozum manipuluje city a city manipulují rozumem. 
 Hledám, co platí v přírodě, a nemyslím si, že bychom byli něco umělého, nepřírodního. Ani 
my lidé, ani naše kultura. Věřím, že je lepší rozpoznat pravidla, která nás utvářejí, než zkoušet na-
stolit pravidla vlastní. Poručíme větru a dešti se v historii už vícekrát neosvědčilo. 

 Malé dítě v podstatě předpokládá, že maminka ví všechno. Zpočátku to tak opravdu vypa-
dá. Když dítě povyroste, začne klást víc všetečných otázek, a s překvapením zjišťuje, co všechno 
máma neví! Můj syn se zajímal o automobily, asi jako každý kluk. Jezdilo méně značek a já jsem 
se snažila, takže mne docela bral, vypadalo, že to skoro umím. Tatínek to samozřejmě věděl líp. 
Ale stalo se, že přes náš dům začala létat docela nízko letadla – šla na přistání. A on se začal ptát, 
jak se jmenuje tohle letadlo a támhleto… Byl překvapen, že to maminka neví, tatínek znal pár 
typů, ale dítě s překvapením zjistilo, že nevíme.
 Když jsem byla malá já, kladla jsem mamince všetečné otázky, tak ona odpovídala: „Po-
čkej, až půjdeš do školy, tam se všechno dozvíš!“ Neměla pravdu, ani náhodou se člověk ve škole 
nedozví všechno. Dokonce ani na internetu se nedá dozvědět všechno – to dost často předpoklá-
dají starší děti. Čím se člověk dostane dál, tím víc ví, že se nedá vědět všechno.
 Těšila jsem se do školy, chtěla jsem se přece dozvědět všechno! To malé dítě toužící vě-
dět všechno je určitě jeden z mých vnitřních hlasů. Vymýšlí neuvěřitelné fígle jak dokázat, že to 
přeci jen jde a raduje se z toho. Zkuste dělat to, co vás opravdu baví – určitě vás to taky nabije 
optimismem! Jenže jsem si jistá, že tomuhle vnitřnímu hlasu by ke štěstí úplně stačilo právě jen 
sesadit si to svoje velké prostorové puzzle poznání. Je tu jiný vnitřní hlas, který to chce pustit do 
světa a zkusit zabojovat. Přišla jsem na ni náhodou, když jsem ilustrovala Císařovy nové šaty. Je 
to ta naštvaná mamina, co se zlobí na císaře. To ona chce, aby děti (eventuálně vnoučata), které 
vychovává, nemusely blbnout kvůli pošetilostem mocných, aby měly radost ze života.

Mapa, světlo a kompas

         Dostat se do svého podvědomí, vystoupit ze svých traumat, je jako podstoupit cestu. Tahle 
cesta je naprosto přirozená a je úplně jedno, jak jí budeme nazývat. Dokonce nezáleží ani na tom, 
jestli za potřebou jí podstoupit bude bůh nebo příroda, tedy jestli se považujete za člověka věřícího 
nebo ateistu. Všichni v mozku máme cosi, co aktivuje náš smysl pro přesah. Nejen, že máme po-
třebu vztahovat se k něčemu vyššímu, máme i proces lidského zrání a potřebu vyvíjet se - ta nás 
také přesahuje. Jsme jí ovládáni. Mapu cesty máme v sobě, je jí motor tvůrčího principu, vývoj s 
celou tou nebezpečnou mechanikou bludných kruhů. Znovu a znovu řešit problém, vyřešit ho nebo 
se plácat v bludném kruhu až do umlácení. Procházet proměnou nebo setrvávat v pasti. Když víme 
alespoň zhruba, jak terén vypadá, je větší šance se zorientovat. Zdravý rozum funguje jako světlo, 
je dobré se jím vybavit. Srdce je kompas. Potáhne za tím, co máte na srdci. Vždycky na to narazíte, 
nelze se vyhnout. Lze dlouho uhýbat a takticky setrvávat v pasti. Vydržet na místě. Srdce vás dove-
de i do velmi sporných míst, ale … 
 Vím, racionálnímu člověku to srdeční připadá druhotné, protože právě řeší jak vydělat pe-
níze, jak přežít, ale jaký způsob získání peněz zvolíte? Srdnatě, podlézavě, nebo podvodem? Bude 
vás mrzet, že jste srab, rádoby hrdina nebo jako blbec …? Budete penězům sloužit? Použijete je, 
aby sloužily k čemu a proč? Má činnost, kterou si vyděláváte peníze smysl? Naplňuje vás? Vždy, 
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když se vám podaří správně vyřešit, co máte na srdci – tedy ke spokojenosti toho srdce, povyros-
tete a srdce vás potáhne dál, k dalšímu milníku. Není to náhodou naivní? Není! Nesmíme zapo-
menout na vnitřní dítě, na smysl života a jeho naplnění, na potřebu vztahovat se k něčemu, co 
nás přesahuje, k něčemu, co dává smysl naší existenci. Není snadné srdce uspokojit. A to jsem se 
vůbec nezmínila o lásce…
 Skutečnost je mnohem barvitější nežli se dalo předpokládat! Tři odlišné perspektivy blud-
ných kruhů ukazují svět hodně zjednodušeně! Jejich pohledy už jsem důkladně popsala. Co nabízí 
spirála vývoje? Prochází jednotlivými fázemi tvůrčího procesu, ty ale, na rozdíl od bludných kruhů, 
nezatemňují výhled na skutečnost. Když vím, že už jsem mnohokrát uspěla, nemám strach, že se 
mi to nakonec nepovede. Časem si vypěstujete fantazii a představivost, že to máte skoro jako v 
televizi. Jenže je těžké přenést to na papír ať už slovy nebo obrazem. Když se chcete dostat dál, 
musí se to nechat uzrát, pak se teprve dá sklízet! Čili, kdo příliš spěchá, ten se tvůrčím procesem 
neobtěžuje. Vystačí si s variacemi a kombinacemi na malé téma nebo na téma, které pochytil od 
někoho jiného. Témata se šíří v časopisech, utvářejí módy. Občas se objeví něco nového, opravdu 
původního! Snad je dobře, že zpomalovače a rozšiřovače představ brzdí překotnost vývoje. Buduje 
se podle funkčních souvislostí, což ovšem neznamená, že nemůžete nějakou důležitou cihličku ze 
základů vytáhnout! Základním pravidlem dopravních předpisů u nás je, že se jezdí vpravo, zrušit 
tohle pravidlo by přineslo kolaps, to je evidentní, všem jasné, takže se toho bát nemusíme, to se 
nestane. V bankovnictví se ovšem na základní cihličky sahá! 
 Když už jsem mnohokrát nechala uzrát a vytříbit, nebudu sklízet nezralé a nedomrlé? Ne-
vím, občas je to jaksi nedomrlé, jaksi neúplné nejasné a celkově nic moc, no prostě všechno se 
nepovede, nemá cenu nad tím lámat hůl. Přináší to další hledání, podněcuje fantazii a představi-
vost. Je obvyklé, zabývat se v umění takovýmito otázkami? Ale ano! Hledání odpovědi na otázku, 
kdo jsme a kam jdeme, se jako červená niť táhne dějinami umění. Samozřejmě, že to není jediné 
téma. Své místo tu má mnoho dalšího: i vytváření únikových snových světů a ilustrace pastí. To, 
v co věříme, nás do značné míry utváří. A zároveň máme tendenci věřit tomu, co není v rozporu s 
naší zkušeností. Estetické cítění, snad smysl pro uspořádávání, pomáhá tříbit nejen formu, ale i 
obsah. Nejdůležitější je pro mne pohled na skutečnost z úhlu čtvrté fáze tvůrčího procesu. Umož-
ňuje prohlédnout si i samotný proces, zhodnotit dílo a nasměrovat dál.
 Ateismus vznikl jako negace třech velkých náboženství vycházejících z Bible. Na počátku 
ateismu stojí kniha, která byla napsána později, než se mluvilo o tom, že existuje – „Traktát o třech 
podvodnících“. V podstatě nenabízí nic, nežli právě jen negaci. Zakladatele velkých světových ná-
boženství označuje jako podvodníky. Ale co když jejich ideje jen zákonitě podlehly procesu šíření 
ve vlnách – tedy od první vlny vize z hloubky, přes pochopené rozšíření v další vlně a pak jen další 
a další rozmělňování a obracení ve prospěch teorií k utužení bludných kruhů. Nezdá se vám to? 
Položte si otázku, ve jménu koho bylo na světě povražděno nejvíc lidí? A bylo to vraždění původním 
záměrem zakladatelů těchto náboženství?
 Už dávno před rozšířením křesťanství se v historii blýsknul obraz světa mnohem bližší tomu, 
co rozvíjí současná počínající třetí kultura. Nevěříte? Také se mi to zdá neuvěřitelné. Samozřejmě 
i tady to přicházelo ve vlnách, i tady se pracovalo s rozmělňováním a tendenčními výklady. 
 Kréta na počátku doby bronzové. Z prehistorického do historického vývoje si začínající ev-
ropská civilizace přinesla víru v bohyni plodnosti a úrody, bohyni, která sídlí pod zemí. Později se 
pantheon rozrůstá a ustaluje, vrcholí v období helénismu. Z našeho současného pohledu se tehdy 
jednalo o božstva, která jsou zosobněním určitých kvalit, nesou programové chování archetypů, 
tak jak je potkáváme ve snech. Kdo tomu tehdy takto rozuměl? Na počátku nejspíš nikdo, ale to 
neznamená, že v rozvinuté antické kultuře se nenašli jedinci, kteří to viděli velmi podobně jako 
někteří z nás dnes, i když spousty znalostí. Joseph Campbell ve své knize „Mýty západu“ v kapitole 
o helénismu píše: „…synkretické	mytické	učení	tohoto	kosmopolitního	období	nebylo	v	žádném	
smyslu	pouhou	směsí	sebranou	ze	všech	koutů	světa.	Symbolika	byla	celkově	konzistentní	a	byla	v	
souladu	se	společným	dědictvím	sdíleným	všemi	odedávna.	Všechna	tato	náboženství	vrcholných	
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kultur	založených	na	zemědělství	se	vlastně	vyvíjela	z	několika	málo	(překvapivě	málo)pohledů	na	
dobu	neolitickou,	bronzovou	a	železnou,	místně	přizpůsobených	prostředí	země	a	způsobům	poně-
kud	(i	když	ne	absolutně)	se	lišících	potřeb,	takže	mohla	být	v	tomto	věku	mezikulturních	výměn	
snadno	svedena	dohromady	kýmkoli,	kdo	byl	ve	své	tradici	dobře	vycvičen.“
 Vyplatí se pochopit starou mytologii! Opět je to svého druhu čtení snů. Vřele doporučuji pře-
číst si jeho knihy, já se tady mohu jen lehce zmínit. Je podstatný rozdíl věřit v systém (programový), 
jehož jsme součástí, nežli v boha, který není součástí tohoto světa, tady je ta shoda s dneškem! 
Co ještě není dotaženo? Pochopit, že jsme součástí jednoho velkého organismu! Ale na tom se 
pracuje - jak na celkové vizi, tak na detailech. O celkovou vizi se velice zasloužil James Lovelock. 
Detaily? Třeba spolupůsobení mikroorganismů na utváření jeskyní!
 A co rituály? Na počátku si lidé všimli, že si Matka Země často bere lidské životy. A nejspíš 
tak došli k závěru, že chce, aby se jí obětovalo, a že pak bude shovívavější. Tenkrát nevěděli, to, 
co víme my, a těch, kdo lítali v bludných kruzích, bylo vždy víc než dost. Dnes není v módě ani 
obětovat zvíře! Ale zachránit dokonce celý živočišný druh před vyhynutím se považuje za dobrou 
službu planetě. Věnovat své úsilí napravování chyb, které civilizace od počátků způsobují. Horlivé 
úsilí ovšem není k ničemu. Složitý rovnovážný systém vyžaduje velmi citlivý přístup. Takže horlivci 
všeho druhu mohou způsobit velmi vážné škody! Takovým báječným, prospívajícím rituálem, je 
poznávání přírody. Krásné a poučené filmy a knihy o přírodě, historii. Rituály vědění s knihou v 
ruce? Nejen s knihou! Nesmí se zapomenout ani na to, že pochopení sebe sama je základem, 
jinak se budeme dál plácat v bludných kruzích. Nejde jen o racionální sféru, ale i o schopnost spo-
luprožívat, rezonovat s celkem. Obzvláště vhodným rituálem je práce na zdraví a souladu vnějšího 
i vnitřního světa. 
 Sice se říká, že není žádná současná vize globální ideologie, ale jsou tu základní kameny 
vědění, dá se zahlédnout, jak se právě utváří nová kosmologie společnosti, doprovázená novými 
příběhy ze snově uměleckých vizí. Nová mytologie je individualističtější než kdykoli dříve! Buďme 
rádi, že je to ve vznikající podobě, ještě plné tvoření! Zkuste si posbírat kamínky vědění rozházené 
v atmosféře doby a přidat, co máte dobře vyzkoušené. Otevřený systém umožňuje sestavit si svou 
vlastní vizi podloženou svými zkušenostmi. Je dobré vědět, že směs iluzí a klamů převažuje, jako v 
životě. Snad vám pomůže uvědomit si, jak funguje motor tvůrčího procesu. Těm, kdo lítají v blud-
ných kruzích, se celá krajina prožitkových kvalit neotevře. Je ale dobré posílit ty, kteří se vymanili, 
je dobré dát vědět hrdinům, kteří bojují za svůj zdravý rozum.
 Campbell zdůrazňuje čtyři funkce mytologie.
 Trochu si to troufnu rozšířit. Nejde jen o mytologii, jde o umění vůbec (včetně toho postmo-
derního), jde o vynořující se a uspořádávající se programové struktury.
 První funkcí je cítění posvátnosti. Když se podíváme do hluboké minulosti, tak prakticky 
všechno, co lidé objevili, se z počátku jeví jako posvátné a jako takové je oslavováno mytologií. 
Oheň a jeho ovládnutí, matematika. Tkaní – dar bohyně Arachné. Zpočátku měla umění posvát-
nou funkci, byla darem múz. I tam, kde podle tehdejších měřítek nešlo o umění, ale o řemeslo, to 
je v sochařství a architektuře, se proporce objevují jako božská dokonalost. Staré čínské feng-shui 
je také toho druhu. To řecké (přes architekturu starověkého Říma) se v mnoha cyklech vracelo až 
do konce 19. století. Někdy strnule, jindy hravě v objevných variantách románského slohu, rene-
sance, klasicismu, i historismu. A pak znova jako reminiscence v postmoderně. Feng-shui si také 
vybírá výsek z architektonických možností, cele podřízený „božské dokonalosti“. 
 Když se vynoří z nevědomí zformovaný nápad (i zcela technický), často zavdává dojem, že 
to nejsem já, kdo to vymyslel! Úžasnost estetických vjemů má k posvátnosti také velmi blízko. Ne-
jde jen o posvátnou hrůzu. Jde o úžas z poznávání, z pochopení a možná je to dáno chemií mozku 
– při propojování mnoha neuronů vzniká euforie. Mnohé z posvátného časem zevšední, a začne 
se používat v dennodenní praxi. Například matematika, tkaní, oheň, atd. Cítění posvátnosti je tu 
sice důležitou funkcí, ale mám strach z přehánění a to hlavně ze dvou důvodů. Přivlastnění si po-
svátného a bitva za jeho právoplatné, pokud možno jediné vlastnictví, se odehrává permanentně. 
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Zuřila před i po přijetí křesťanství, po bitvě o reformaci i dnes. Za druhé: daleko nejsilnější vztahy 
k posvátnu včetně potřeby ho popřít a zneuctít jsou poháněny bludnými kruhy. 
 Druhou funkcí mytologie je vysvětlovat kosmologii. Dneska tuto potřebu plní věda a její 
popularizace. Vlastně už to tu je a na velmi vysoké úrovni! Existují úžasné dokumenty o přírodě, o 
vesmíru. To je opravdové a často velice podařené spojení vědy a umění. Zatím to ale není úplné. 
Problém je, že v té otevřené podobě je to špatný podnikatelský záměr. Mnohem lépe se financují 
klamy a iluze, nežli jejich odhalování.
 Třetí funkcí mytologie je podporovat současný společenský řád. Stále naléhavěji se objevu-
je myšlenka, že je třeba společnost transformovat. Cesta od opic k vizi člověka, který nepodlehne 
svému predátorství a místo zkonzumování planety s ní dokáže koexistovat v symbióze, je dlouhá a 
těžká. Někteří tvrdí, že již prohráváme. Doufejme, že se mílí a zkusme si začít představovat, jak z 
toho ven. Největším hitem konzumní doby je umět postavit ten správný podnikatelský záměr! Idea 
úspěchu měřitelného penězi a blahobytem je pochopitelná. Tisíciletí života v ohrožení, ve strachu 
z neúrody a hladomorů. Mnohými dosažená zlatá klec konzumního věku je logickou kapitolkou ve 
vývoji. 
 Vytváření nových představ o světě a obzvláště těch, které se líhnou z hluboké prožitkové 
sounáležitosti vnitřních světů, zbavených zátěže vývojem nashromážděných traumat, je důležité. 
Naše dnešní doba deklaruje, že přeje individualitě, svobodě jednotlivce, ale ten kdo lítá v bludných 
kruzích není svobodný, je zatraceně závislý, zatraceně ovladatelný hromadnými bludnými kruhy. 
 Čtvrtou funkcí mytologie je zasvětit jedince do řádu realit jeho vlastní duše, vést ho k du-
chovnímu obohacení a uvědomění. Současný velký informační šum, zmatek a chaos svědčí o tom, 
že vývoj prochází fází inkubace. Mohl by to být i bludný kruh, ale nemusí! Pokud jde opravdu o 
kulturu v pořadí třetí, tedy po první instinktivní, po druhé vědomě racionální (s občasnými citovými 
úlety), pokud je teď na řadě vědomé propojení obou stránek naší osobnosti, tak nám to dá hodně 
zabrat. Na té proměně se intenzivně pracuje od vzniku psychologie a moderního umění. Ale je to 
veliká proměna! Těch víceméně sto let je pro takovouto proměnu málo. Důležité jsou dvě věci.
 1. Dokázat vědomě pracovat s velkým balíkem strukturovaných informací a uvědomit si 
i prožitky. Protože jen tak dokážeme nahlédnout, jak vypadá svět a zařídit se podle toho. Intuice 
predátora na to nestačí. To, že nestačí samotný rozum, se snažím doložit v celé knize. Kapacita 
vědomí je malá, můžeme jí rozšířit a děje se to! 
 2. Je třeba mít správné a nezkreslené informace! To objektivně nelze! Pochopení subjektiv-
ních postojů, které umožňuje mapa tvůrčího procesu, může pomoci zorientovat se. Útoky klamů 
jsou na velmi vysoké úrovni. Informace o informaci, kterou jste nedostali a hned se k tomu přidá 
podsouvající závěr – abyste věděli, co si o tom máte myslet! Pasti a pastičky tu jsou, abychom 
se učili do nich nepadat. Abychom se vůbec učili! Je dost těžké donutit puberťáky alespoň trochu 
myslet vlastní hlavou. A vůbec není náhodou, že konzumní společnost se tak brání vzdělání.

Nástrahy doby 

 Ještě jednou k současnosti. Byla doba moderní a teď máme dobu postmoderní. Co to zna-
mená a jak v tom lítáme, mi došlo, až když jsem o tom začala učit. Je to velmi významné nejen 
pro umění a filosofii, ale i pro náboženství. V podstatě to ví každý, protože v tom žije, je to taková 
až banální pravda, ale skoro nikdo o tom nepřemýšlí, takže nic neví ani o tom, jak se to dá využít 
a co nám to dává a čeho je třeba se obávat.  Když se podíváme na Wikipedii, tak se toho spoustu 
dozvíme. Já z toho vyberu pár základních postřehů, doporučuji si to tam najít celé. Zkusím navázat 
na jednotlivé myšlenky. 
 Dějiny se opakují. Podobné období s průnikem mysticismu, jako tomu dnes, byla secese. 
Zapůsobila silně, ale krátce. Pak nastává doba moderního umění. (Od té doby se významně pro-
měnilo paradigma, pohled na svět jen skrze hmotu, je minulostí. V době automatických praček a 
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počítačů každý chápe, k čemu jsou dobré programy.)
 Moderní umění přineslo nejen zcela novou architekturu nezatíženou eklekticismem (nápo-
dobou starých slohů), ale zároveň naplno otevřelo dveře do vnitřního světa. Uvádějí se dva hlavní 
důvody: objev fotografie, který nahradil portréty a zachycování i všeho ostatního z reálného světa. 
Zájem o duševní svět, rozvoj psychologie. 
 V krátkosti: fauvisté zkoušeli, čeho se dá dosáhnout svobodným využitím barev, jak na nás 
barvy působí a jak se to dá využít. Fauvismus (podobně jako další směry) předznamenává příchod 
abstrakce.
 Expresionismus - z postav vyzařují pocity, duševní stavy, dojmy a nálady, umělec maluje to, 
co cítí /oproti impresionismu, kdy umělec maluje to, co vidí. 
 Kubismus přináší hru s magií tvarů, ale ještě se od hmoty neodpoutává. Z kubismu se 
oddělil orfismus, který vychází z hudby a harmonie světa, skoro se dá tvrdit, že hledá kompoziční 
vztahy v oblasti procesů, to, co zachycuje, často není ani vidět (např. hudba). Futurismus zachycuje 
pohyb. 
 Pak přichází dada, je reakcí na využití rozumu k sebeničení na první světovou válku. Z da-
daismu se vyvine surrealismus se zcela jasnou vazbou na psychologii. 
 Rozvíjí se abstrakce jednak jako hra s harmonií proporcí a s geometrií, a také jako otevírání 
mnoha dalších možností včetně meditativních i gestických. Padesátá léta jsou naplněná hrou s 
možnostmi abstraktní tvorby. U nás ne, jednak tu máme socialistický realismus a také proto, že 
naše výtvarná scéna tíhne k surrealismu.
 A teď pár poznámek k tomu, co se píše o moderně. Najdeme v dílech moderních výtvar-
ných umělců myšlenkový absolutismus, snahu prosadit za každou cenu jedinou cestu jako 
správnou a potlačit všechny alternativy? Svým způsobem ano. Určitě brali velmi vážně svou 
inspiraci a snažili se prosadit to, co jim bylo blízké. Zároveň hledali inspiraci všude, kde se dalo. 
Na rozdíl od dneška je vedla snaha o stylovou čistotu a neodchylovali se od základních postulátů 
moderny. Bylo celkem zřejmé, co je kýč.

Postmoderna

 Přináší pluralitu názorů a jejich zrovnoprávnění. Došlo nejen ke zpochybnění opti-
mistického pohledu na historický vývoj západní civilizace (ve výtvarném umění vždy existo-
valy kritické hlasy), ale i pohledu na dějiny jako na proces postupného překonávání dřívěj-
ších fází. Jsou minimálně tři možnosti výkladu: 
 a/ Život je a vždy byl jen bojem o zdroje. Je třeba se jakkoliv prosadit, upoutat pozornost 
čímkoliv. Prosazování samo se stává předmětem studia. Akční filmy, horory, jízlivé vtípky a kurio-
zity, krása a láska jsou kýč.
 b/ Vývoj je iluze. Všechno směřuje k zániku. Reakce jsou dvě – stáhnout se do sebe, utéct 
do snových vizí.
 c/ uvědomili jsme si, že se společnost může potácet v následcích psychických traumat, v 
bludných kruzích. Přesto probíhá vývoj. Není rovnoměrný a občas se musí vracet, protože špatně 
postavená struktura prostě padá.

 Podle toho, co si vyberete, se budete chovat! Přesně tohle lze pozorovat na současné výtvar-
né scéně, proto považuji za důležité uvědomit si, jakou roli hrají v procesu tvoření bludné kruhy. 
Zrcadlo našeho vnímání – naše vnitřní projekce se pokřiví, když se díváme skrze svá traumata. 
 Další o filosofii postmoderny: odmítá koncepci jediné pravdy a jediného cíle, ale 
usiluje o alternativní přístup ke světu. Z toho pramení kritika pokroku a moderních myš-
lenek levicových intelektuálů, zároveň postmoderna otevřela cestu k odmítnutí názorů 
spojených s kulturní nadřazeností západní civilizace a tím i nadřazenosti racionality v 
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procesu poznání. To u filosofů vede k nedůvěře vůči obecným pravdám a teoriím, tím prak-
ticky popírají předchozí filosofické snahy nastolit jednotný názor.
 S tím nelze než souhlasit. Hledání sociálních alternativ se proměnilo, na jedné straně je tu 
představa, že je potřeba se zbavit psychických zatížení, a to povede k narovnání vztahů (moc by 
se mi líbilo, kdyby to byla pravda), na druhé straně se prostřednictvím mocenských zásahů dělá 
všechno proto, aby traumata narůstala. Zdá se, že končí období vycházející z židovsko-křes-
ťanské tradice, mění se životní styl, který směřuje k pluralismu názorů, a tím dochází 
k rozvoji filosofických myšlenek postmoderny. Převládá názor, že „umělecko-teoretické 
koncepty (krása, pravda, autentičnost, genialita, atd.) nejsou transhistoricky platné či 
transkulturně závazné.“  
 Eklektismus postmoderny nespočívá jen v tom, že se architektura navrátila k inspiraci sta-
rými stavebními slohy, ale také to přineslo hru s podněty moderny a s jejich kombinacemi. Ob-
zvláště oblíbený je dadaismus. Ztratil už sice svoji původní politickou souvislost, vznikl jako protest 
proti první světové válce, protest proti rozumu, který přivodil tak obrovský zmar. Znovu se objevil 
se jako politický program disidentů, který se později mění na protest proti kultuře vůbec. Tak jako 
tak, většina umělců rozum ve své práci využívá jen okrajově. Stále si musíme uvědomovat, že další 
a další vlny umělců, které už nejsou objeviteli, rozmělňují původní nápady, takže tyto ztrácejí na 
své účinnosti. Není divu, že „Dominuje téma diskuze o konci umění“. Současnost ještě není 
utříděná, takže my nevíme, co z dnešního umění přetrvá do budoucnosti. Nicméně je tu spousta 
zcela nových poznatků, o vztazích v mimoracionální sféře, ve vizuální komunikaci. 
 Když k tomu dodáme poznatky současné vědy a matematiky, které také ještě nejsou pro-
pojené do hlubokých souvislostí, tak tu máme navršeno na hromadě, zatím neuspořádané, úžas-
né množství objevů. Jenže utřídit to bez rozumu, nelze. Rozum, jak se to jeví v celospolečenské 
sféře, je těžce zatížený zběsilými city, utržený od hlubokých transpersonálních zkušeností života, 
takže na to nestačí. Další a další války dávají dadaistům za pravdu. Proč bychom to vůbec měli 
propojovat? Vždyť jsme právě skoro přišli na to, že vývoj je intuitivní a přirozený, že jím nevládne 
lidstvo, ale to, co nás vysoce přesahuje! V popisu postmoderny je i důvod.
 Vytvořením pluralitního prostředí často dochází jednak ke vzniku paradoxů spoje-
ných s několika pohledy na danou problematiku, jednak k následné snaze řešit tyto těžko 
řešitelné paradoxy.
 Paradoxy z velké části zmizí, když se podaří si ujasnit fungování celku, když se podaří po-
hlédnout si celek z různých stran a zabstrahovat principy. Jenže tohle se bez plného zapojení rozu-
mu nedá dělat, kromě toho si myslím, že se to nedá dělat ani bez rozšířeného vědomí. Už tu bylo 
jedno minimálně období, které se snažilo založit svou tvorbu na rovnováze rozumu a citu - rene-
sance. Renesance byla ukončena ohromným násilným aktem – „saco di Roma“ – vyplenění Řima 
francouzskými vojsky v roce 1527. Tento zlom je patrný v díle Michelangela Buonarotti i Tiziana. 
Od té doby si rozum a cit nerozumějí, střídá se vláda jednoho s potlačením druhého. Baroko vy-
střídá osvícenství klasicismu, po vášni romantismu přijde realismus, přírodně intuitivní secese je 
vystřídána kubismem a funkcionalismem a pak nějaký čas existují souběžné proudy v různých 
variantách, až se rozum, pro svou špatnou pověst, skoro vytrácí, nebo je použit ve své iracionální 
podobě. Ví se, že když to nemáte správně (pokud možno celé) uspořádáno, tak hrozí veliké zneu-
žívání dílčích poznatků. 
 Problém s nadřazeností racionality? Nemám takový problém, když se rozum propojí s in-
tuicí a vším tím mimoracionálním, přestanou ho ovládat splašené city, a je dobře vědom, že to 
transpersonální v nás ho tak významně přesahuje, že se snaží mu to nekazit, pečlivě zvažovat 
každou úvahu a ptát se svých citů, jestli se dobře trefil. Je to jako chůze po laně nad propastí plné 
bludů, je těžké tam nepadat. Skutečnost je občas krajně nepravděpodobná, a musíte počítat s 
tím, že Vás v tom „kosmický humor“ s chutí vykoupá. Potřebuje velké rozšíření vědomí, naučit se 
chápat znalosti pocházejících z transpersonální sféry. Zdánlivě to vypadá snadno – transpersonál-
ní sféra totiž vše ví a obsahuje, je tu problém s naším výkladem, ten je námi výrazně omezen. Asi 
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si řeknete, proč do toho cpe rozum? Vždyť si lze vystačit se srdcem. Pohledy z různých stran jsou 
tak rozdílné, tak paradoxní a plné konfliktů, že nestačí. Nestačí poplakat si na rameni a uniknout 
do krásných snů.
 Postmoderna přímo nabízí řešení. Pluralita názorů může posloužit pochopení pohledů z 
mnoha stran a k jejich uspořádání do jednoho celku.
 Z různých stran jsem se věnovala tvůrčímu procesu. Od ilustrací perinatálních matric, přes 
čtyři živly, jsem došla k programovým schématům procesu a objevila jsem i jeho fyzikální analo-
gii. Snažím se pracovat na tom, co nazývám reverzní design. Došla jsem k plošně, či prostorově 
zobrazitelným vzorcům, objevila ještě spoustu dalších zákonitostí, které lze výtvarně zachytit nebo 
popsat. Jsme na počátku. Motivaci máme. Jak se dostat k správným, nenaivním, realizovatelným 
idejím? Jak při tom ale překonat koncepci jediné pravdy a jediného cíle? Dělá to příroda i umění. 
Není jen jeden „správný živočich“ není jen jediný univerzální tvar pro lžíci.
 Vím, že se svou snahou o zachycení procesů a zobrazení funkčních celků nejsem sama, 
občas na něco podobného narazím.
 V souvislosti s postmodernou se ještě objevuje pojem synkretismus. Zjednodušeně to zna-
mená prolínání různých náboženství. Stará pohanská víra byla synkretická – bohové podobných 
funkcí se v různých regionech jen různě jmenovali. V Japonsku je propojován šintoismus s budhis-
mem. Křesťanství a patrně ani ostatní náboženství vycházející z Bible netolerují jiné vlivy. Projevilo 
se to hned na počátku, ve čtvrtém století bylo křesťanství přijato jako státní náboženství a v tom 
samém století bylo pohanství zakázáno. 
 Za nejúžasnější synkretické dílo, které jsem četla, považuji „Masky bohů“ od Johna Cam-
pbella – to je ale skutečná věda o mytologiích! Předběhl postmodernu! A nejen to! Dokázal po-
chopit minulost i současnost a prodloužit časovou přímku až do budoucnosti. V té obrovské škále 
možností, popisuje různé vztahy k bohům, i systémy uctívající přírodu přímo. Popisuje vývoj jed-
notlivých kultů. Vychází z pravěkých artefaktů a dochází k dnešnímu umění, které také vypovídá o 
světě a naší roli v něm. Díky němu chápu, proč téměř rituálně, sleduji dokumenty o přírodě, které 
doplněny o umění obrazu a zvuku zaznamenávají a prohlubují náš vztah k Vesmíru a Životu. Proč 
je to dnes tak oblíbené. Bohužel s jejich oblibou roste i počet těch poněkud slabších. Joseph Cam-
pbell nepatří do postmoderny, možná budete jeho dílo považovat za zastaralé, ale bylo napsáno v 
době, která ještě měla původní divoké kulty a kultura nebyla tak promíchaná jako dnes! 
 Nemám ráda plýtvání velkými slovy, ani chlubení se velkými zážitky, a tak jsem nenapsala 
všechno. Což o to, ono to ani nejde napsat všechno. Ale je tu něco podstatného, co mi došlo, že je 
důležité, až teď. Prostě rozum zůstává pozadu za poznatky z transpersonální sféry, někdy Vás to 
trkne až za dlouho. A také je to moc osobní, špatně se hledají slova. Ale stalo se a mohl by z toho 
být příspěvek k atmosféře velkého propojování duchovna. V kapitole Já-bůh píši o své zkušenosti 
s proniknutím mého vědomí do velkého vědomí. Ale to podstatné jsem vynechala, nebo spíš neu-
měla napsat. Vyprávěla jsem přítelkyni, srovnávala jsem dvě knihy popisující dvě různé psycholo-
gické metody, a protože to souviselo s pointou, tak jsem použila Já- Bůh v ich formě! Těšila jsem se 
na naše setkání a trochu jsem si to v duchu připravila, aby to bylo vtipné. Jenže spíš si to připravilo 
mne. K ránu se mi zdál sen, ten sen významně přispěl k rozšíření mého vědomí. Na celý týden! Ne-
šlo o nic jiného, nežli o animaci. (Byla jsem v pozorovatelně z tvárnic, vnímala jsem každou z nich 
a oknem jsem pozorovala náměstí v Sokolově, každou dlažební kostku, o kašnu opřené skládací 
židle. Potom se náměstí začalo otáčet okolo kašny. A zase jsem si uvědomovala každičký detail i 
při ohromné rychlosti, až jsem se z toho snu probudila.) Ale hlavně, jak tak vyprávím a odehrává 
se popisovaná synchronicita, tak mi najednou začalo nabíhat do hlavy tak ohromné množství in-
formací, že jsem dostala strach a honem z toho vypochodovala. Pamatuji se, že jsem se v duchu 
ptala, jak asi mohou fungovat synchronicity!   Hrůza mne jímá ještě teď. Nevím, jestli se to dá pře-
žít a nezbláznit se, kosmický humor nachytal i mne. Možná to s jednoduchou otázkou jde, nevím. 
Bezděčně musím myslet na Campbella a jeho popis taškáře, tvůrce tohoto světa – představy z 
nejdávnější minulosti loveckých kultur (existujícího v různých podobách u různých skupin lidí). On 
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by mohl být personifikací paradoxnosti, kosmického humoru.
 S odstupem jsem si uvědomila, že na tomto případu si lze uvědomit, že není pouze možnost 
přímo vstoupit a splynout s Kosmickým vědomím, lze s ním komunikovat jako vydělená součást, 
to se popisuje jako setkání s Bohem. A protože jde o strukturu uspořádanou a s mnoha vnitřními 
osobami, lze si představit celé pantheony bohů! A tady to nekončí, my ty síly vůbec nemusíme per-
sonifikovat! Posvátnost hor funguje dodnes, horolezci hovoří o mimořádných duchovních zážitcích! 
Lze splynout s Vesmírem při jeho pozorování, totéž platí o přírodě i jejích dílčích částech. Věda 
takovéto zážitky také umožňuje, nejen náboženství. Když se hovoří o jednom jediném Bohu, často 
dokonce s představou, že existuje mimo tento vesmír, tak se významně redukují jeho možnosti! 
Takhle nějak si myslím, že by se mělo postupovat s pohledy z různých stran. 
 Vzhledem k božskému, je tu ještě polarita hmoty a energie na jedné straně a informace na 
straně druhé. Když budete vnímat jen hmotu a energii jako protipóly, dojdete k tomu, že ohromná 
energie, ohromující světlo, které na nás psychicky působí je nepopsatelné, v podstatě jednoduché. 
Vnímáte-li procesy a alespoň něco z informací, které nese, budete okouzleni jejich bohatstvím, 
funkčností a harmonií. A vůbec vám to nepřijde jednoduché!
 A na konec ještě pokračování snu o motoru. Jeho část jsem už popsala v kapitole o motoru, 
takže zkusím pokračovat: Jako sekačka na trávu se otáčí vzorec tvůrčího principu a rovná další 
a další vrstvy vývoje. Už jsou tu velcí žraví pravěcí predátoři. Nenechám se sežrat! Utíkám pryč a 
dostávám se pod jižní hvězdnou oblohu tak moc plnou hvězd. Nevím co, ale tady se slaví. Z děla 
vylétávají v pravidelném odstupu rachejtle a rotují za sebou po balistické dráze, jako když zlatí 
šašci metají kozelce po obloze. Velká slavnost trvá dlouho, ale je to pořád stejné. Konečně se ob-
jevuje Slunce, jdu za ním. Jsem blízko, celá prozářená. Jsou slyšet výbuchy gejzírů sluneční hmoty. 
Cítím teplo u srdce, gejzír všeobjímající lásky. A najednou jsem zpátky a spolu s mnoha lidmi si 
uplácáváme naše slunce ze všeho možného ruka vedle ruky – chvíli to vypadá, že je z hlíny. Pak 
zase z prachu a plynů. Ozývá se pleskání dlaní a veliká snaha zahustit hmotu, dát jí energii. Nitro 
se zahušťuje. Ruce všech pracují na společném díle. Kousek ode mne uplácává naše sluníčko 
Standa. Nitro už doutná, za chvíli se zažehne, odstupujeme, začíná zářit, je určeno k ozáření svě-
ta schovaného v nás. Tedy vlastně k osvětlení celé té velké transpersonální oblasti, k osvětlení a 
vysvětlení toho, co v nás veliké tvoření Vesmíru a Života uložilo. Tohle slunce už jsem viděla - na 
kartě Měsíc ho nesl skarabeus do podsvětí! (Karta napovídá, že je důležité vidět věci v pravém 
světle a nepodléhat sebeklamům.) Jsme tam a bijeme se s podsvětními démony. Démoni ztrácejí 
sílu vytažením na světlo. Blíží se ke mně oživlá lebka. Ani mne nenapadne mít strach. Beru ji do 
dlaní, vzpomenu na Hamleta. A najednou se mi vybavilo, jak mi umřel pes, jak umírala manželova 
maminka. Potom pohřeb a proces po smrti – snažila jsem se jí číst kousky z Tibetské knihy mrt-
vých, poté co zemřela. Objevuje se úžasný obraz znovu se rodících duší. Duše vystupují jako hrášky 
v nekonečném lusku, který se ve spirále odvíjí ze středu jiné spirály – obřího víru nebo spíš spirály 
podobné amonitovi. Vzpomenu na obrazy Williama Blakea.
 Okolo se stále bojuje s podsvětními démony. Jsou to zlé příšery z bludných kruhů, z pastí. 
Letí ke mně drak, je to moje Agáta. Mám ji tak ráda. Velké uvítání. Nasedám a loučím se. Standa 
se dál věnuje jednotlivým démonům (je to jeho práce, je psychiatr). Odlétáme – chvíli na ní sedím 
a chvíli jsem jí celá. Kolem nás je jasno, ale dálavy, do kterých letíme září v mlžném oparu. Letíme 
za světlem.
 Tady končí vize. Je třeba zaznamenat, vyčíst co se dá a potom se podle toho zařídit.  

Zanechat zprávu

 Mám ráda zprávy z míst, kterými jsem prošla. Jsem ráda, když mi moje obrázky připomí-
nají, co jsem musela objevit, abych se vyznala v lidech a v sobě. Když si máte na co sáhnout, nebo 
alespoň co si připomenout, tak to hledání najednou není iluze, prostě je na co si sáhnout. Vaše 
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úsilí hned neuplave v proudu času. Je k čemu se vracet. Člověk má na co navazovat. Buduje si 
ostrůvek svého snažení jako pevnou půdu pod nohama. Není to pošetilé? Udělali to přede mnou 
mnozí a jsem jim velmi vděčná. Ty jejich ostrůvky, mne vedou jako světýlka. 
 Bylo dobrým zvykem, že si Alchymisté psali knihu! Ani jsem to nevěděla, když jsem začala 
tenhle text psát. Teď najednou vím proč, vím, že to není marné, ledacos si člověk ujasní. Je třeba 
budovat ostrůvky pevné půdy pod nohama, je třeba stavět a porovnávat. Mým cílem není vymyslet 
něco, co tu ještě nebylo, ale smysluplně uspořádat časoprostorovou sestavu. Již bylo mnoho poku-
sů a ještě jich mnoho bude, je dobré to znovu a znovu zkoušet. Je dobré posílit ty, kteří se pachtí s 
odhalováním klamů a nejsou si jisti, zda to má vůbec nějaký smysl.  Je třeba dávat smysl svému 
konání, takový, který vás vnitřně uspokojí a z kterého nebudete mít špatné svědomí před potomky. 
Snažím se pochopit a uchopit živý jazyk snů a umělecké představivosti, pomocí obrazů zachytit 
složitosti uspořádání. Zdá se mi to přesnější a jednoznačnější nežli slova! Takže ještě jeden obrá-
zek mnohovrstevné fraktální struktury. (dodám později)
 Máte v tom vidět náboženství? Dá se říct, že mi šlo o duchovní přesah. Rozdíl je v tom, že 
přes vnější a vnitřní svět historických postav, byť přizpůsobených obecným transpersonálním zku-
šenostem, to přece jen máte z druhé ruky. Proč se tedy nepodívat přímo skrze zkušenosti, které 
vyplývají ze srovnání vnitřního a vnějšího světa a vzít si na pomoc co nejvíc z toho, co dnešní doba 
nabízí. Dokonce i matematiku! Matematiku, která dokázala překonat dávný spor mezi alchymisty 
- zda se řídit kvantitativními výpočty, nebo brát v úvahu i kvality!
 Více soběpodobných vrstev historií umožňuje zahlédnout i ty, které jdou nad rámec lidstva. 
Od proměn ekosystémů po celoplanetární úroveň, dokonce i s jeho možnou sebereflexí – je tam, 
přímo se nabízí – transpersonální vrstva i genetický kód jsou kolektivním majetkem. Pokud je tam 
kosmická úroveň, tak doufám, že si odfiltrovává naše pubertální výstřelky. Podobně jako to umí 
dobrá rodina.
 Nekladu si za úkol přesvědčit vás o existenci nejvyšších vrstev. Ráda bych přispěla k zamýš-
lení se nad sebou a světem. Dnes se uskutečňuje přechod od slov k obrazovým sdělením, tak jsem 
se nechala inspirovat. 
 Já vím, snadno můžu mýlit, jsou i jiné možnosti, jak sestavit celek. Jako u všeho, je třeba 
promyslet všechny vhodné možnosti. Je třeba znovu a znovu budovat vnitřní celistvost.
 Nejsem guru, nehledám ovečky, které by mne následovaly. Není důležité, jestli mi tuhle 
stavbu schválíte, ale jestli si troufnete postavit svou, třeba lepší! Přidat další cihlu! Hodně štěstí!
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 Pokud se vám tato kniha líbila, pošlete ji dál. Dávám ji zdarma k dis-
pozici všem, kteří vládnou našim krásným jazykem. Pro toto elektronické 
vydání se vzdávám honoráře, nikoliv ostatních autorských práv. Prosím, ne-
upravujte ji. 
 

Kniha je ke stažení na internetu, na www: votrubova.com 

 Předpokládám, že se budu dál zabývat ilustracemi na obdobná témata, 
která postupně na svých stránkách uveřejním. Najdete tam i mou hru k vytiš-
tění na A3.
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obr.	57„Kráska	a	zvíře“.	Nechte	se	ochočit	svou	živočišnou	podstatou!
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LABYRINTY OSUDŮ - původní text ke hře z r. 2003 
- tím začalo mé zkoumání tvůrčího procesu    
 

 Máte před sebou plán hry, která vychází ze čtyř postupných stavů procesu tvoření. Také pro-
ces učení má podobné zákonitosti. Jde o něco, co všichni známe a aby nám to lépe šlo, je dobré 
o tom trochu popřemýšlet. Hra je velmi zjednodušeným modelem složitého systému, kde se vše 
vzájemně ovlivňuje. Přesto lze základní vztahy a vlivy zachytit a uspořádat. 

 Historie uskutečňování velkých objevů a objevování nových možností a schopností je tou 
pravou hrou s tvůrčím procesem. Dávným velkým snem lidstva bylo umět létat. Když se podíváte 
na plán hry, je tam oblast snění - tady se vytváří představa a touha. Sny jak by se to či ono dalo vy-
užít. V historii létání trvalo období, kdy patřilo létání jen do snů velmi dlouho, snad tisíce let. Sny o 
létání má každý. V pohádkách a bájích nacházíme spoustu velmi různých létacích představ, okříd-
leného koně, draka, létání pomocí ptáků, pomocí nadpřirozených bytostí a mnoho dalších mož-
ností. Báje o Ikarovi naznačuje technickou cestu, tu cestu, kterou se nakonec podařilo uskutečnit. 
Čím více sníme o něčem, co bychom chtěli, tím více narůstá naše touha a něco jako tlak k jejímu 
uskutečnění. Druhá fáze je tajemnou oblastí inkubace, složitých vnitřních pochodů, kdy potřeba 
uskutečnit snovou představu  vyvolává úzkost a strach, že to nepůjde, žádné vhodné řešení není 
na obzoru, ale přitom někde na pozadí myšlenkových procesů se odehrává hledání. Když se objeví 
nápad, jak to zkusit uskutečnit, vyburcuje úsilí a boj a vstupujeme do třetí fáze tvoření. Začíná se 
pracovat na uskutečnění. Pochopitelně ne vše má naději na úspěch. Ovšem vraťme se k našemu 
snu o létání. Je jisté, že to lidé zkoušeli již od dávných let na různých místech světa, různými pro-
středky s různými úspěchy. Vyráběli papírové a hedvábné draky, i takové, na kterých se dalo létat, 
naučili holuby nosit zprávy, mnohokrát neúspěšně zkoušeli vyrobit si křídla, již asi před 220 lety se 
podařilo létat balónem. Mezi tím procházelo obdobnými procesy mnoho jiných oborů a vytvářely 
se tak stále lepší předpoklady i pro oblast létání. Teď je snadné říct, že kdyby byl býval Mistr Leo-
nardo věděl jak, anebo prostě měl jen víc času, tak mohl již před 500 lety létat i s tím materiálem 
a technikou, kterou měl k disposici. Vlivů, které vstupují do hry, je neuvěřitelně mnoho. Přicházejí 
z okolí jako dějinné události, přírodní katastrofy, epidemie nebo státní zakázky, lidé se ovlivňují 
navzájem i počasí má svůj nemalý vliv. Jsou také vnitřní vlivy - psychická traumata zmenšují nebo 
zvětšují šance uspět. Je to jako rub a líc. Konkrétní problém a jeho řešení je tím lícem. Rub je to 
všechno v pozadí, co rozhoduje o tom, jestli v tu chvíli, při těchto podmínkách ve společnosti nebo 
technice a při vlastnostech a schopnostech konkrétního člověka je řešení problému možné. Když 
už se stane, že je sen nebo jeho část uskutečněna, přichází úspěch a vítězství, nastává čtvrtá 
fáze. Na plánu hry je označena jako radost, ale je toho mnohem víc co tahle fáze umí a znamená. 
Když uskutečňujeme nápad a vedeme velkou bitvu, jsme většinou velice zahleděni do problému. 
Až když dojde k uvolnění tohoto „bojového“ naladění, věc je hotová, problém vyřešen, pak teprve 
se člověk od svého problému odpoutává a většinou se časem dostane k jakž takž objektivnímu 
zhodnocení svého díla, hodnotí i jiní, což často také pomůže. S odstupem můžeme dílo posoudit, 
upřesnit a z výsledku vyvodit další směřování. Většina velkých i malých objevů je spíš postupnými 
kroky, součtem mnoha menších tvůrčích počinů mnoha lidí. Když víme, máme zkušenost, že se 
nám povedlo, vzrůstá naše sebedůvěra a schopnost snadněji řešit problémy. Snad se i lépe vyme-
zuje oblast správných řešení přesto, že další a další úkoly bývají složitější a obtížnější. Umět dobře 
vidět, dobře posuzovat a dobře se ptát je způsobem jak se naučit přivolávat nápady.

 Když vynecháme to co je hlavním jedinečným obsahem řešení - jaký je optimální tvar vrtu-
le, jaká je nosnost atd., ten bude u každého problému jiný, dostaneme se k tomu, co je společné 
při prožívání těchto fází. Nechci tvrdit, že by umění bylo jen o vyjadřování stavů tvůrčího procesu, 
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to rozhodně není, ale je tu něco, co mají jednotlivé fáze procesu společné a co v konečném efektu 
funguje jako veliká síla. A právě to, snad jako citový podklad nebo jako krajina, do které projek-
tujeme své vědomí, je uměním zobrazitelné. Psychologická teorie prenatálních matric Stanislava 
Grofa se tvůrčímu procesu velmi podobá. Je ovšem mnohem složitější, je to teorie zabývající se 
rubovou stránkou věci, tím jak souvisejí uložené zkušenosti s tvořením i s řešením každodenních 
problémů. Podle ní ovlivňuje naše prožívání a chování to, jak se do nás vtiskly čtyři fáze, čtyři pre-
natální matrice od početí po narození. První matrice je stavem, kdy dítě, pokud je vše jak má být, 
prožívá dlouhé období v dostatku a v harmonickém splynutí s matkou. Druhá matrice popisuje 
stav začínajícího porodu, kdy narůstají tlaky, ale cesta ven není otevřena. Třetí matrice je vlastním 
narozením, obtížnou cestou ven, kdy musí zabojovat matka i dítě a čtvrtá je prvním nadechnutím, 
oddělením pupeční šňůry a počátkem vstupu do jiného, vnějšího světa. Ideální stav narušují různé 
poruchy, nemoci, citová ublížení a problémy rodičů atd.… Možností je mnoho a tím se to celé stává 
velmi složitým. Je to krásná teorie, vytvořená na základě pozorování navozených snových představ. 
Vždycky se počítalo s tím, že nová díla a vynálezy se rodí. Dokládají to slovní obraty a jazyk. Tahle 
hra to také potvrzuje. Je spousta dalších teorií nebo dílčích poznatků různých věd o chování spo-
lečnosti a lidí, které si všímají podobných zákonitostí.

 Ale vraťme se k odlišnosti čtyř stavů tvoření. Představme si snění o něčem novém, krás-
ném, co chceme udělat, naučit se, prožít… Třeba i potkat velkou lásku a vytvořit krásný vztah, mít 
krásné děťátko. Představa přichází v klidném pomalém uvolnění. Tohle umí krásně vyjádřit hud-
ba a tanec. Snivé adagio navodí tu správnou atmosféru, pohled na stojatou hladinu vod, obrazy 
snových krajin, harmonických splynutí s přírodou. Modrá barva, která vtahuje do uvolnění, do snu. 
Sen může být ale i zcela neuskutečnitelný, jsou takové věčné sny. Sny, které odporují přírodním 
zákonům, jako třeba vyrobit „Perpetum mobile“. Anebo sen o zemi, kde je vše naprosto ideální, 
podle jedné z mnoha takových vizí jim říkáme Utopie. V plánu hry jsou také tři pasti, první z nich je 
právě oblast věčného snění - neuskutečnitelných snů. Tam, kde se lidé utíkají k neuskutečnitelným 
snům, hrají roli hluboké vnitřní vlivy. Figurka ve hře, pokud skončí v pasti, což se může stát každé-
mu, jde znovu na start, začíná řešit něco jiného. 

 Když úspěšně projdeme první fází, dostaneme se do druhé. Postupně narůstá napětí a my 
nevíme jak na to a zatím se někde hluboko v nás formují možnosti, hledá se východisko. Napětí 
stále narůstá a zůstává statické stejně jako muzika. Pomalá tíživá melancholie. Těžce myslitelský 
postoj. Kompozice soustředěná do svého středu, plná napětí, skoro bez pohybu. Je to jako tlak 
před bouřkou. 

 Nápad startuje boj a úsilí, zkusíme to a možná mnohokrát s mnoha různými nápady. Nový 
tvar, tisíce nových tvarů nejrůznějších věcí, nová technologie, tisíce nejrůznějších nových techno-
logií. Ale také usilujeme najít si své místo mezi lidmi, tak jak jsme si ho vysnili, navázat a vytvořit 
správné partnerské vztahy apod. Člověk jako by současně řešil spoustu různých vrstev, vzdělání, 
zaměstnání, rodinné vztahy. V něčem uspěje bez potíží a něco se třeba nikdy nepodaří. Proto má 
každý ve hře čtyři figurky. Třetí fáze je vlastní bitvou za uskutečnění. Hudba vyjadřující tuto náladu 
bude dynamická, plná napětí a zvratů, kompozice obrazů také, prudké kontrasty velký pohyb a 
napětí. 

 Někdy se stane, že nápad nikdy nepřijde, není řešení. Figurka končí v druhé z pastí. Také 
tam, kde sice nápad přišel, někdy spousta nápadů, ale problém nemá průchodné řešení, se dostá-
váme do druhé z pastí. Válka, beznaděj, peklo. Zdá se, že někteří lidé jsou stále jakoby uvízlí v této 
pasti. Buď bojují a projevují veliké úsilí, nebo upadnou do deprese, jakoby neznali jinou polohu a 
neuměli se uvolnit. Někdo jiný zase odmítá jakýkoliv boj, protože vše je marné a nic nemá smysl. 
Nebo se cítí jako nahý v trní a dělá „mrtvého brouka“. „Kdo nic nedělá, nic nezkazí“ říkají takoví 
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lidé. Ale to, že něco nemůžu vyřešit anebo že zrovna mne to nenapadá, není žádnou tragedií, jen 
jde o to najít si oblast, kde se mi bude dařit.
 Hudba umí vyjádřit všechno i to velké vítězství, velké dynamické uvolnění jako gejzír, jako 
extázi. Radost ze slunce po bouři, tak nějak to je. A také úžas z nového pohledu na svět, nových 
objevů, to uvědomění si, co všechno znamená nový objev, nová možnost. 

 Třetí past je touhou po věčném setrvání v oslavách a radostech, nic už nehledat nic nezkou-
šet, jen si užívat. Tak trochu je to nemoc téhle doby naočkovávaná reklamami o bezstarostném 
životě, kde za vás vše vyřeší pojišťovna nebo nové auto nebo mobilní telefon….

 Umění umí vyjádřit nálady všech fází, najít je v přírodě, naladit posluchače nebo diváka. 
Pokud se odehrává v čase jako hudba, divadlo a film, může Vás postupně provést všemi stavy, či 
zobrazit jen jeden. Může skončit jako happy end nebo tragedie. Je možné na pozadí idylky naznačit 
blížící se drama. Výtvarné dílo je většinou zastavením v čase, spíše tam vynikne určitý momentální 
stav. Přitom do hry vstupuje mnoho dalšího, krása tvaru, hra s prostorem a hmotou, se smyslovými 
podněty a to vše se může proměňovat podle naladění. Stejně jako svého druhu sen pochopitelně 
může být i umění těžce bezvýchodné, prostě horor nebo silně akční jako jsou akční filmy, samá 
honička, bitva o přežití. Ale může být i o úžasu a pochopení souvislostí přírodních skutečností - 
nádherným počinem toho druhu, který mne v poslední době zaujal je film „Mikrokosmos“. Jinou 
možností je snová harmonie v díle Jana Zrzavého. Je to jako když se můžeme dívat na svět z růz-
ných úhlů pohledu, podobně jako v různých naladěních během tvoření. Přesto autor musel projít 
alespoň prvními třemi fázemi tvůrčího procesu, aby dílo vytvořil. 

 Umění patrně může zachytit celou složitost lidského prožívání, je zrcadlem vnějšího i vnitř-
ního, je jakousi vztahovou projekcí. Přitom u konkrétního díla se vždy jedná o nějaký výběr, i když 
nemusí být záměrný. Sny, které se nám zdají, si sami neprojektujeme, a přesto ale sledují obdob-
né schéma. Nechat se vést snem, umět číst mezi řádky, pochopit a přijmout jeho metaforický 
jazyk, hádat kdo jsme a kam jdeme, to je cesta na které jsem potkala kromě umění i tuhle hru. K 
jejímu uspořádání jsem došla uměleckým postupem – od celku k detailům a zpět, vše se srovnává 
se vším, jde o celkovou kompozici, vztahy a proporce částí. Je tu spousta vztahů ve vzájemných 
souvislostech. Figurky startují z různých pozic s různými šancemi, jejich cestu ovlivňuje spousta 
náhod. Aby se hra dobře odvíjela a mohla být dokončena, je třeba, aby dobré šance převažovaly. 
Můžete si pohrát a přidat překážky nebo dát víc šťastných šancí a pozorovat, jak to ovlivní průběh 
hry. Také různé lidské kultury a společnosti mají různě nastavené překážky buď celkově, nebo v 
různých oblastech. Není třeba možné, aby se v kultuře, kde je zakázáno zobrazování lidí rozvinulo 
figurální malířství apod. Na plánu hry jsou vládci jednotlivých oblastí – ti, jejichž úkolem je dlou-
hodobě pracovat jen v jedné z těchto oblastí (například prognostik je pověřen vytvářením představ 
a do jejich realizace nezasahuje, přesto to může být tvůrčí člověk), jsou tam tři pasti a cíl je upro-
střed. Směrem k cíli se cesta po obvodu výrazně zkracuje. Člověk, který mnohokrát tvořil, tvoří 
snadněji a ten, kdo se už mnoho naučil, se učí snadněji.

Návod lze obměňovat, sama jsem měla několik verzí, záleží, co chcete zdůraznit.

                 © Jaroslava Votrubová 2003
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HRA LABYRINTY OSUDŮ - NÁVOD
 Hra se hraje stejnými figurkami jako člověče nezlob se a běžnou hrací kostkou. Hráči mají 
po čtyřech figurkách stejné barvy.

 Figurky se připraví do postavení u startu. Hráči rozlosují prvního. V prvním kole a také vždy, 
když vstupuje figurka znovu do hry, házejí hráči dvakrát. První hod určí postavení figurky na star-
tovací čáře - kolečka s tvářemi - čím vyšší číslo, tím blíže ke středu vstoupí figurka do hry. Druhým 
hodem začíná figurka postupovat. Postupuje o takový počet políček, kolik padlo na kostce. Pokud 
se zastaví na políčku se směrovkou, posune ji toto políčko na to kolečko, kam ukazuje směrovka. 
Vstoupí-li na políčko s další směrovkou opět jí to posune až na takové políčko, kde žádná směrov-
ka není – dojde až na konec cestičky kam vedou směrovky. Pokud se směrovky udělají otočitelné, 
je to zajímavější. Na obsazené políčko nelze vstoupit (kromě políček vládců), hráč pokud nemůže 
táhnout žádnou z figurek, tak čeká. Další figurky lze nasazovat do hry libovolně, tak, jak je to tak-
tické. Figurka, která se dostane do jedné z pastí začíná znovu od začátku, z pasti se přesune do 
pozice čekání na start.

 Figurka se může dostat na políčka s různými značkami: 
1. barevný čtverec, sídlo vládce. Vládcem se stává figurka, která vstoupí na toto políčko. Nový 
vládce svou mocí ovlivní všechny figurky nasazené do hry – hráči hrají s každou figurkou na hrací 
ploše, posunou ji o šest políček. Ve žlutém a modrém poli dopředu, v červeném a fialovém dozadu! 
Pokud to nelze, zůstane figurka na původním místě. Vládce zůstane na svém políčku tak dlouho, 
dokud nebude nahrazen figurkou, která se dostane na jeho místo. Bývalý vládce je vyhnán a po-
sune se o políčko ve směru cesty. Nový vládce znovu ovlivní všechny figurky ve hře. Aby mohla hra 
skončit, je třeba dostat i figurku vládce do cíle. Vládce může být uvolněn figurkou, která dosáhla 
cíle. V tom případě se figurka vládce posune o jedno políčko a vysvoboditel začíná znovu ze startu. 

2. klíč k lásce přenese figurku na značku láska a zároveň může uvolnit vládce z jeho povinností,
3. klíč k vědění přenese figurku na značku vědění a zároveň může uvolnit vládce z jeho povinností,
4. značky - melancholie, strach, peníze, zrada a terče přenesou figurku na stejnou značku v pasti,
5. štěstí posouvá vždy na další značku štěstí o jeden závit spirály blíže ke středu a také uvolňuje z 
cesty do pasti na nejbližší značku štěstí do prvního kola spirály.

 Figurka, která dosáhne středu - vyrovnanosti, ukončí svou cestu anebo může vysvobodit 
jednu figurku z pozice vládce, potom však začíná znovu od začátku. Vyhrává ten, kdo první ukončí 
hru všemi čtyřmi figurkami.


