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5. – 8. ledna 2008

Jan Benda, Michal Horák

ProfesoĜi,
guruové,
psychoterapeuti,
léþitelé, politici, umČlci, hledaþi – tČmito slovy
by nejspíš bylo možné charakterizovat
pozoruhodné spoleþenství lidí, které vzniklo
ve dnech 5. – 8. ledna 2008 v prostorách
kongresového centra Habitat v Novém Dillí
bČhem
konání
SvČtového
kongresu
o psychologii a spiritualitČ. Šlo o akci, jejímiž
hlavními poĜadateli byly americká Asociace
pro transpersonální psychologii a nadace Shruti
a Infinity.
PĜedstavme si celou událost nejprve
faktograficky: TémČĜ 500 úþastníkĤ ze 40 zemí
svČta (vþetnČ napĜ. Mozambiku þi Kyrgyzstánu,
nejpoþetnČjší zastoupení mČly ovšem USA a
Indie). Okolo 250 pĜíspČvkĤ v tématických
blocích bČžících vČtšinu þasu paralelnČ
v 8 sekcích. Pokud jde o témata – uvećme pro
pĜedstavu: „Spiritualita smrti a umírání“,
„Soucit a terapie traumatu“, „Transpersonální
práce se sny“, „Stavy transu a psychoterapie“,
„Hlubinná ekologie“, „Kabala“, „Tantra“,
„Šamanismus“ a další a další. A kromČ toho
diskusní a pracovní skupiny, workshopy,
recepce, umČlecký a kulturní program, exotické
místo… a dva þeští úþastníci. :-)
KONFRONTACE VÝCHOD – ZÁPAD
Kongres zaþal odpoledne a první pĤlden
se nesl ve znamení úvodních proslovĤ o vztahu
psychologie a spirituality a propojování
Východu se Západem. Z Ĝady projevĤ nás
zaujaly þtyĜi. Sri Sri Ravi Shankar mluvil
o tom, že v Indii nikdy neexistovala hranice
mezi vČdou a spiritualitou – snad proto, že
indická spiritualita na rozdíl od té západní
postupuje od zkušenosti k teorii. PorozumČní
vlastní mysli je v Indii tradiþnČ chápáno jako
pĜedpoklad šĢastného a zdravého žití. Podle
Shankara by zvládání emocí mČlo proto být
souþástí vzdČlávání. NejdĤležitČjší apel
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Shankarova pĜíspČvku znČl: Je tĜeba
1) sekularizovat náboženství, 2) socializovat
obchod a prĤmysl a 3) spiritualizovat politiku!
PĜíkladem toho tĜetího by mohl být
Jyotiraditya Scindia – teprve sedmatĜicetiletý
maharádža z Gwalioru, jeden z nejmladších
þlenĤ indického parlamentu. Pasovali jsme jej
internČ na „nejcharismatiþtČjšího Ĝeþníka
prvního kongresového odpoledne“. Je to asi
pochopitelné s ohledem na indické voliþe,
pĜesto bylo pro nás neobvyklé a osvČžující
slyšet politika, jak docela vČrohodnČ mluví
o významu spirituality a politice jako službČ
lidem. Inu Indie.
Stanislav Grof a Jack Kornfield
promluvili k úþastníkĤm z pĜedem natoþeného
videa. Oba vzpomínali na transpersonální
konference konané v Indii v 70. a 80. letech.
Grof mluvil o tom, jak transpersonální
psychologové v uplynulých dekádách postupnČ
validizovali Ĝadu konceptĤ majících svĤj pĤvod
v indické þi východní spiritualitČ. PĜipomnČl
transpersonální konferenci v Bombaji v roce
19821, kde se kromČ psychologĤ a psychiatrĤ
spolu sešli duchovní pĜedstavitelé, jakými byli
Swami Muktananda, Matka Tereza nebo
Minocher Homji, a pĜedstavitelé moderní
vČdecké avantgardy – Fritjof Capra, Karl
Pribram, Rupert Sheldrake a další. Jejich
setkání tehdy podle Grofa znamenalo
pĜeklenutí propasti mezi transpersonální
psychologií a tradiþní vČdou.
Kornfield pĜipomnČl konferenci „Jóga a
vČda“ poĜádanou v Novém Dillí v roce 1970.
Mluvil o problémech souþasného svČta a o tom,
že jejich Ĝešení nemohou zajistit jen moderní
technologie a vČda. Podle Kornfielda je tĜeba
rozvinout nové, globální vČdomí, které bude
reflektovat vzájemnou propojenost lidských
bytostí na celém svČtČ. Zatímco západní
psychologie vychází primárnČ z medicínského
modelu a soustĜedí se na zjišĢování a

Rajiv Malhotra
prezident nadace Infinity

Reggie Pawle

odstraĖování patologie, východní psychologie a
spiritualita se obrací k tomu nejvznešenČjšímu
v þlovČku, a je založena na objevování a
rozvíjení pozitivního lidského potenciálu.
Obojí, uvedl Kornfield, je potĜebné, a tak se
Východ i Západ mají od sebe navzájem co uþit.
AUTENTICITA
Od druhého dne kongresu jsme si již
nucenČ vybírali z velké rozmanitosti pĜíspČvkĤ
– pochopitelnČ pĜedevším s ohledem na vlastní
zájmy. Iracionálními kritérii (proþ ne
na transpersonální akci?) byly pro nás také
subjektivnČ vnímaná autenticita a „záĜící oþi“
pĜednášejících. PĜiznáváme se k tomu a
upozorĖujeme þtenáĜe: Zde zveĜejnČná reflexe
nepĜedstavuje reprezentativní výbČr!
BUDDHISTICKÉ INSPIRACE
Náš
pĜíspČvek
„Využítí
principĤ
Abhidhammy v psychoterapii“2 byl zaĜazen
hned první dopoledne do bloku „buddhistická
psychoterapie“. Ohlasy byly pĜíznivé a tak jsme
posléze snadno navázali kontakty s podobnČ
zamČĜenými kolegy. Spolu s námi prezentovali
své pĜíspČvky Reggie Pawle z univerzity
Kansai Gaidai v Osace (Japonsko) a Prahlad

Les Lancaster

Shekhawat – Ĝeditel Centra alternativního
rozvoje v Džajpuru (Indie). ShekhawatĤv
pĜíspČvek pĤsobil pĜíliš teoreticky a místy až
zmatenČ. Inspirativní pro nás naopak byla
Pawleho
prezentace
o využití
koanĤ
v psychoterapii. Pawle konstatoval, že Ĝada
terapeutických smČrĤ využívá otázky jako
formu terapeutické intervence. A právČ koany,
které jsou také otázkami umožĖujícími pokrok
v rozvoji moudrosti (tradiþnČ jsou využívány
v zenovém buddhismu), mohou být velmi
efektivním terapeutickým nástrojem. Podle
Pawleho jsou k nalezení Ĝešení koanĤ dĤležité
tĜi schopnosti. První je víra – víra v to, že
na otázku existuje odpovČć. Druhou schopností
jsou pochybnosti – skrze pochybnosti se tvoĜí
výklad. A tĜetí schopností je úsilí – úsilí Ĝešit
položenou otázku. V terapeutické praxi
(podobnČ jako je tomu v zenové škole Rinzai)
terapeut položí otázku klientovi a on sám na ni
hledá odpovČć. Platí pĜitom dvČ zásady:
1) neposuzuj, co se objeví a 2) nedívej se mimo
sebe. Jak uvedl Pawle, každý má vlastní koan
svého života a na nČj musí najít odpovČć.
Klinický psycholog Richard W. Sears
z Union institutu a univerzity v Cincinnati
(USA) rovnČž þerpá z Buddhova uþení, zvláštČ
z vadžrajánové tradice (je mimochodem
držitelem þerného pásku þtvrtého stupnČ
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Ingo Jahrsetz

v bojovém umČní nindžucu a krátkodobČ byl
bodyguardem samotného Dalajlamy). Své
vystoupení na téma „Psychologické pĜekážky
na duchovní cestČ“ uvedl pĜiléhavým
konstatováním: Je snadné být svČtcem
v prostĜedí kláštera; je snadné být plným
soucitu, když vás ostatní zbožĖují. Sears se
zamýšlel nad spiritualitou a vČdou jako
možnými
prostĜedky
úniku
od reality.
Spiritualita podle nČj mĤže být prostĜedkem,
jak uniknout: 1) od bolesti z minulého
traumatu, 2) k ukojení touhy po obdivu
ostatních a 3) k ukojení touhy ega po úniku
egu. PodobnČ také vČda se mĤže stát
individuálním prostĜedkem úniku: 1) k potĜebČ
struktury, 2) k vyhnutí se existenciálním
otázkám a 3) od rozþarování náboženstvím.
PĜekážky na duchovní cestČ rozdČlil Sears
na vnitĜní (minulé negativní zkušenosti, nebo
pokĜivený pohled na svČt) a vnČjší (mezilidské
vztahy, stres v práci, atd.). Buddhismus i jiné
školy východní moudrosti se primárnČ
nezamČĜuje na Ĝešení psychologických otázek,
s nimiž se na duchovní cestČ þasto setkávají
lidé ze Západu. PĜekonání hranic ega ovšem
neznamená únik, ale naopak vyžaduje nejprve
integrování self a dobrý kontakt se sebou
samým.
Se sympatickým Lesem Lancasterem
z Univerzity Johna Moorese v Liverpoolu (UK)
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David Lukoff

jsme se setkali jen v kuloárech. Proslul
analýzou
mystických
tradic
z hlediska
neurovČdy a kognitivní vČdy3 a zabýval se
i psychologií buddhistické Abhidhammy (proto
jej zde také zmiĖujeme). Na konferenci ovšem
mluvil o psychologii kabaly a my jeho ranní
pĜednášku ke všemu bohužel zmeškali.
PSYCHOSPIRITUÁLNÍ INSPIRACE
Kongresu se zúþastnilo nČkolik terapeutĤ,
jejichž práce je spojena kromČ jiného také
s fenoménem „psychospirituální krize“. ěeditel
studijního programu integrální poradenské
psychologie
Kalifornského
institutu
integrálních studií a nČkdejší Ĝeditel „Spiritual
Emergence Network“ Brant Cortright
pĜedstavil tzv. integrální psychologii4 a
psychoterapii vycházející z integrální jógy Šrí
Aurobinda. Podle dispozic klienta využívá
tento pĜístup rĤzné úrovnČ terapeutického
pĤsobení. ZamČĜuje se nČkdy více na zmČnu
chování (karma jóga), jindy na bytí tady a teć
a rozvíjení všímavosti (džĖána jóga), a nebo
na prožívání a otevírání se vlastním pocitĤm
(bhakti jóga). Ingo Jahrsetz bývalý pĜedseda
nČmecké odnože S.E.N. popisoval jaké dopady
má rozdČlování svČta na vítČze a poražené þi
pachatele a obČti. Mluvil o prospČšnosti
pĜekonávání tČchto myšlenkových kategorií a

Pier Luigi Lattuada

Vladimir Maykov

dosahování míru vnČjšího i vnitĜního skrze
odpuštČní, „otevírání srdce“ a bezpodmíneþnou
lásku. David Lukoff se ve svém pĜíspČvku
vČnoval
analýze
rĤzných
podob
psychospirituální krize a ilustroval, jak lze
klientĤm pomoci tyto zkušenosti integrovat.
Lukoff je spoluautorem diagnostické kategorie
„Náboženský nebo duchovní problém“
zaĜazené do DSM-IV. V DSM-V by tato
kategorie mČla být rozšíĜena a odkazy na ní by
se mČly objevit i v kapitolách o schizofrenii,
manio-depresi, apod.
VÝZKUMY
Z
nČkolika
desítek
kvalitativních
a kvantitativních
výzkumĤ,
které
byly
na kongresu prezentovány, jen pro ilustraci
uvećme, že napĜ. Ann Marie Yali
z Newyorské mČstské univerzity zkoumala roli
spirituality pĜi vyrovnávání se s traumatickou
zkušeností (vþetnČ 11. záĜí v NY); Mark D.
Holder z Univerzity Britské Kolumbie
(Kanada) na vzorku 315 dČtí prokázal, že
spiritualita je u nich dĤležitým predikátorem
prožívání štČstí; David B. King z Trentské
univerzity (Kanada) prezentoval vývoj nové
psychometrické škály k mČĜení „spirituální
inteligence“; Chris Rybak z Bradleyovy
univerzity (USA)
prezentoval výzkum

Rosa Granadillo-Schwentker

léþebných praktik amerických indiánĤ.
Na kongresu vystoupil Amit Goswami5,
nukleární a kvantový fyzik (USA) známý
z dokumentárního filmu „What the Bleep Do
We Know?“ a mohli bychom pokraþovat…
Nejde nám však o vyþerpávající výþet a tak
zájemce o výzkum odkazujeme na kongresová
abstrakta zveĜejnČná na internetové adrese
www.worldcongressps2008.org.
ŠAMANSKÉ INSPIRACE
To nejlepší nakonec. Pier Luigi Lattuada
– lékaĜ, klinický psycholog a psychoterapeut,
prezident italské Asociace pro transpersonální
medicínu a psychoterapii, autor 16 knih
o šamanismu, transpersonální psychoterapii a
celostní medicínČ – bez ostychu zaþal svoji
prezentaci zpČvem mantry brazilských šamanĤ,
u kterých tráví vždy dva mČsíce v roce
posledních 20 let, a navázal pĤsobivým
projevem o síle vnitĜního ztišení. „Naše
spoleþnost se snaží zaplĖovat“, líþil Lattuada.
„ZapomnČli jsme na prázdno, ticho, bytí
na místČ. ZapomnČli jsme naslouchat.“
Biotransenergetika6, kterou pĜedstavil, uþí
zájemce zĤstávat v kontaktu se sebou samým a
souþasnČ využívat trans k transcendování. Je to
technologie „jak udČlat ze dvou jedno“, Ĝekl
Lattuada.
„Uþí
promČĖovat
nepĜítele
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drobné úsmČvy a pro ostatní nesrozumitelné
poznámky v þeštinČ nad tím, jak urputnČ se
nČkteĜí úþastníci snažili pĜehrávat a prodávat
svoji duchovnost a spirituální pokroþilost, bylo
pĜecejen pĜíjemné i pouþné sledovat tu velkou a
rozmanitou skupinu lidí, jak se snaží
pĜesáhnout tam, kde lidský život dostává smysl
a Ĝád. Psychologie a spiritualita si v Dillí
rozhodnČ mČly co Ĝíct.
1

Winna Hostetler

Jan Benda

ve spojence, symptom v poselství, jakoukoli
sílu ve vlastní sílu…“ Lattuada pĤsobil lidsky a
pĜirozenČ. Na podiu hovoĜil inspirován
okamžikem a vlastním prožitkem. I když jeho
prezentace co do množství slov byla
nejskromnČjší, dojem z ní byl opravdový a
velmi pĜíjemný.
Prezident ruské Asociace transpersonální
psychologie a psychoterapie Vladimir
Maykov
pĜipomnČl
hlubokou
tradici
šamanismu v Rusku (Burjatsko, Altaj, Tuva,
Jakutsko, atd.) a nastínil situaci šamanĤ dnes.
„Zatímco jinde ve svČtČ“, uvedl, „musejí
zájemci o studium šamanismu cestovat
za šamany tisíce kilometrĤ a uþit se cizí jazyky,
ruští badatelé jezdí po své širé domovinČ a
domluví se s šamany svojí Ĝeþí.“ Maykov sám
promítl pĤsobivý videozáznam práce sibiĜského
šamana Nikolaye Oorzhaka7 a uvedl, že Ruská
akademie vČd zĜídila dokonce Centrum pro
výzkum
šamanismu.
„Zdá
se“,
Ĝekl
s nadsázkou, „že nyní smČĜujeme k novému
vývojovému þlánku – homo transcendus.“
Jako þtenáĜe Carlose Castanedy nás
pĜirozenČ zaujala i Rosa GranadilloSchwentker, psycholožka a gestaltterapeutka
ovlivnČná bioenergetikou, která v léþbČ
aplikuje metody toltéckého šamanismu
a využívá posun tzv. „bodem spojení“ (též
„sluþovací
bod“,
assemblage
point)8.
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Michal Horák

V teoretickém úvodu Granadillo-Schwentker
nejprve uvedla pĜekvapivé analogie mezi
toltéckým šamanismem, poznatky z výzkumu
elektromagnetického pole, kvantovou fyzikou,
þínskou medicínou a tantrou.9 V praktické þásti
pak
vysvČtlila,
jak
napĜíklad
u traumatizovaných osob probíhá terapie. Podle
Granadillo-Schwentker je bod spojení (jakési
energetické centrum v tČle) u tČchto pĜípadĤ
typicky vychýlený ze své bČžné polohy.
Terapie spoþívá v navrácení tohoto bodu
do polohy pĤvodní, což probíhá aniž by
terapeut znal obsah þi podrobnosti traumatu.
Temperamentní
Granadillo-Schwentker
nakonec demonstrovala, jakým zpĤsobem lze
k ovlivnČní bodu spojení využít léþivé krystaly.
CO MY #$*! VÍME?
Byl to zvláštní mikrokosmos tenhle
kongres – ve špinavém velkomČstČ, na hranici
mezi pro nás nepĜedstavitelnou bídou a
bohatstvím, na hranici mezi vČdou a mystikou.
ProfesoĜi a guruové, lékaĜi a léþitelé, odvážlivci
troufající si jít „nevyšlapanou cestou“, zkoumat
zpochybĖované. Jako bychom stáli u zrodu
vČdy, kde ještČ (a nebo už?) není hranice mezi
astrologií a astronomií, chemií a alchymií.
Možná bláznivé, ale živoucí, nespoutané,
inspirující! Takové to bylo. PĜes všechny naše
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