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O’niv&i se, že pojem twite ee stále vice
blíží TO,t7U Bárwí, plní aktualizace lldtatoí
osotsr, £ iU»ne® so aáie ukázat, 1© obojí so
týká. téhož. i MklánÉn se k aáv^m /I k$rt sine
9 ';T Mt ”ln' jy— ■■-■-/ 'Mi#
WMS
le<sí rýehrra, 31 rplSe vfekow ontteta, so
tftóže wlM-l MaftMI |BI utváření lepSíbo
Slovka. íolcttl »i výr-^n'; wr áomíae oils výetow, o Meht se Jeit' mínfe, w<! buioao
oA.ovfflli 4ití o^elcúwut, to ®e aÉMBa ^Lnft 11
I, že bttátesž
k JcMallnaol Mýt* notmstí, pair ©@ vfebova om^aía uká.t® jeánjte s
"'.p -■■,■-■•:.> P-- r
'7 rv' -n:
nalést b’4 1 najřitww J' í ^tňua^ o realimM t Mto ' » ^»>o oooH^ní wfctnw
ní^ |@ $lťHínA®o nikoliv r»rrrí®kti^t>ii
vzniku
Z
novýeh ©Wusíů, r^brl ^laoetí
na
jojidi nlkla^ě
'W v^ctoTíi
'^© zrmenA t ‘sí^to aWyeWaoi wkláaail výetiovu

um&nírn z ■ defceratívní, luxusní přídavek, budone x>d Jednoho tne po dl® tohoto paradifpuatu wu3ov-t ritaetíc®, Stasí a psaní, ov&en
■pokud Je vememe doct-iteinů vážni, :b statečně
Je zpracujme a pokud o?o p^raeUma smlaí na
ti j®, do n^ho vkládané. ó se ni týi®, zají
mán so o kompletní výchovu, proto výchova
u-Pnín Je pro mne po tencí il ním zdrojem Mw»
ka v této o^lartl.
Jir^h důvodem mého sáJÉaa o výchovu wvním,
tvorba, psvchidlcé zdraví atcU Je silná mociWvaný vzrůst tempa historickými pxms^n*
•yrlfe, '>e se nacházíme v tatovém bodée J-uký
němí v hi-to rit obdoby* život dnes bití inohea rmclib Ji než kdekoliv pfedtím* ^ean zm®
si n.ip íklud ohromný vzrůst f4ctů, znalostí,
objwů, technických vyio^sností a - echnolo"d©*
si pommpitelni wmohj® sn^ru našeho pMs*
tupu k li.!cké bytostí, a jejím vztahem ke svi
tu. lotfebujene sfcráttw nový typ ilovůka.
■yslím, že mším vzít vážněji, než Jsos to
udělal před -SVicetl lety,
tový rA^r repre
zentovaní ííeráklelton, hlteheadm 5i Bergoonem, který vidí rv-^t J ko proud, rohýb, proso®

a ni oliv JJas
bvtl<
n?l>sme
tento ttfrer - a dneo pre ní J sv-M^i vie ved
»ž v roe® liX*o M 1-jO - .pokud ho při>aeR®
aa pmvdn, p-> b nM» nevitímtelnS vyplyne
nového -lodelu lidské bytosti, ve stá
le ^’’nlcfe se sv>té. Wn«re to ’ohu b nhlo
■len. n-. výchovná cíle -‘o rolovat taktnx J.écý
to sH sr.-rsl viV-novat si do Mavy f’-kta?
•'kt tafte rychle Btríeejí sv$u
■I’aeoB se učit netodfes výioty tak noan- vnítýoh
v#^ vžiri t*rto letošr velmi ^h'z stráoojí
areou u' iteSmsti *bt» v^do-ní se stal®
jara, neklidu dokonos i na v^fmkýeti r-^lAeh
technical© eh-irjcteru. :w'• ▼ -^awichasoetts T«chmlo»^y Institute /•
u? se no»
wu^uje teehnícfe^ pře^Stfim musse orvn.fovúní^ si f«§MÍ Mnmstí, nets® i nrafctidcy v’nebny sa^onnostl nabyté nrostřeinletvln pmf©®3Pfi-inženýrů Wh«wn studia se staaeu uí Ba tu
■lobu nei&tuálními* h oo udolali wrofesoH na
11,
míla •'íéhe fwiHi-lu v
ocít
il v;’t-Tov?t F-taét wiĚco?iíenó i JísfcS metody
í d Jí přednost ■nlniru vvtvo'it nový trp

v k . 4 to být Storlc navyklý tu » -nvt
nč ferovlznv t, sehopný sebejistě ao^Žnft
zdolat situaci, e níž dosud nměl co do ěitóní.
Oko ne® se zdá, že dnes se véecko ®ěn£: mák
ní w mezinárodní práro, -politika, celá mezi
národní scéna. V osf »e vodou rozhovory v katemriích různých hletorlctcýeh eroeh. Jedna
etram hovoří ▼ katedro riíeh mezinárodního práv . 1>. stol., druhá Jí odpovídá ▼ naprosto Ji
ných kategoriích, z Jiné rovinr, z Jiného rn$te«
Vrdm se véuk k naší úrodní otásoe, totiž
k rokusům přetroMt člověka tak, aby neměl
rotimbu znehytóovat, znrazovut, etablliroTat
svčt, ibv nroueei dělat to, co dělali Jei»
pčcdko^é, íbv měl odvážně szanout tf<ří v twéř
rovéon, neznin? m dni s t <korou vírou v nebe
eiaa, která m irmání improvizovat v úplně no
vé ritu ei. p zrunaná vznik nového typu ělov&ca, Jehož bychom mohli nazvat herskleitsov$cým.
Jak Je vidět, kladu tu velký důr-sz na imnro-

vlzaci a inspiraci, ale přitom nepřistupuji
k tvorb* z hlediska hotového tr> leckého díla
i velkého tvůrčího úsilí, šcutečn •, vůbec nezoaýalín toto tona pojednávat z hlodiski hoto
vých dři. «roč? - r-rotože psveholo^dcá ana
lýza tvůrčího procesu a tvůrčích jedinců nám
ukáže na nutnost rozlišovat rvotní a druhot
nou tvorbu, trvptní tvorbu, to jest fázi ii>
spirito v tvorbě, Je třeba oddělit od fáze
zpracování » rozvíjení toto inspirace. *'eboi
ona. druhá fáze stojí ve značné míře nejen na
tvůrčích silách, ale také na obvyklé těžké
práci, ni llsciplinč uněloe, který Často stráví
re loví nu ’irota, než se naučí ovládat své ná
stroje, rhonmsti a-ateriály, než Je dostateč
ní nMpr iven vvjádrit svou vizi svftta. Jsem
přesvědčen, že -inazí lidé se budí uprostřed
roei se zábleskem Inspirace k napsání románu,
básně nebo k vvtroření čehokoliv, a že v^tSina těchto umvslů není nikdy realizována. Insrirovaná ■'ihvíle pMohází velmi často. íóz-»
díl no st mezi prvotní inspirací a konečným vý
tvorem, J4oo Je např. čistého tojna a mír,

náleží ve vynOaieBf Mptetví Ml, efMlfi*"
ni, cvičení v to.Mu Jí cích pnožství zkoušek,
n- -Hni, stopto’^ ' to um?’’. to, -to imhá fáze, trorba, která p?4c nachází výraz ve
skutečných výtvorech, ve velkých obrxzeoh,
mnánech, vynálezech a -pod. se opírá o tiko
vé .rysy j.to je tvrdošíjnost, trpMltoM a
pracovitost, a to stejnou ’nř-rou J to o osob
ní tvůrčí schopnosti* rxpto, abychom si vy
jasnili obsah načleh ...-.vah, soustředím® poyrnost rotize na improvizaci, opírající se
o onen první Si prvotní záblesk Inspirit?®,
a na okamžik odlošfme otáafitQk, co z něho
vlastně vznikne, nebol ví-ie, Se ^noho tiko
vých záblesků inspirace nenávratně zapadne.
írato se tato k výzkwmi táto fáze inspirace
nejlépe hodí d'ti, jejichž tvorba a vrnilézavost se obvykle ne-M určit katcRorierai
korácv! tníln totvora. £dy< ^alý chlapec sto
pro seto objeví desítkovou soustavu, pik to
rro něho aůže> být vrcholný to-ient inspirace,
vrcholný to ment tvorby, a proto ho není tožno toT i rout jen kvůli tonu, že v definici

tvorfcv Jp-ío si u priori zakotvili nlzor, Me
twrta musí být '.-nele*cnefcy uŽitetaá, or&glnélni, že f® nsí týkat nMeho omd nepřed
stavitelného iqjd.
'■ téchto 4-w%-*4 ohledů Jsem se lozhodl
nepřijmout tuto definiei tvorby za paradig
ma vdecké tvorby a užívArn rádiJi Jiné přík
lady. aad* výzKunů se týkala výzasnnýeh v^doů, nositelů ©bélových cen, vynálezců atd,
-• roblérn Je v to®, žen poznáme-li mnoho védeů, snadno ®e přesvědčíme, že nepředstavují
nejlepSí vzerovon skupím, nebol Jolso skupi
li > vůbec sejmu tak tvůrčí, Jak by se očefcávlo. i'atří sem. totiž lidé, ktsií objevili,
vytvořili či tops .11 n; co, co p*isp"lo k
©bohacení lidského v' domí,
wáí? ovlon víc
Hkd o TOV4W védy net o pov.«® tvořivá stí,
ohl-li tvrch al '’©volit zlomyslnost, tak
b-roh uťUlal kiok dál a definoval v-^du Juko
techniku, s jejíž n voí i netvůr&í lidé yjhcu tvořit. Ovse® aesife vůbec v úayslu žerto
vat s v: del. yslfe, ž® Je to úžasné, Že
liKké bvtosti, t-.k onpzené v ai»ha «®čreeti|

se mhou podílet na velkých vieeoh, i když
8řni nejmi velkými ilď-ii. Vida Je vesroledenlter^ .-í žlnstltucianaliaováná te shnile a,
s Jejíž rrnoi se snfou dokonce 1 neinteli
gentní lidé pM činit o pokrok v oblasti ve
dení. To je ne Jr .d‘káln Jsi, nejrresn J§í
konstatování, Jakého Joera schopen. iéméř
každý v ko se tak to oné opírá o historické
zákl-dv, v postatě vytvořené onožstvío před
chůdců, Je součástí tak obrovského společen
ství, že se Jeho vlastní nedostatky ani n<w
sí projevit. Ovžes áSast na o non velkón? chvályto-inéa rxPniku nu vynálí velikou úetu.
-■■Pučil jsen se interpretovat vědecké objevy
Jako výsledky sPolupHoe v rinei Jedné sw
le?enské instituce - kdyby přišlučný objev
neučinil onen vsdee, y tk by to ?.-.krátko uči
nil některý jiný. ■ roto se toymíváo, i® ev$t
v dců není nejlepčíy tarčnen k výskánu tvor
by.
p'efnr dčen, Že ncmůlette yroMdat
tvorbu v celáy jejíy. rossahu, lokud sl n®uv"■to-L-e, i-c práctic&y v.toehny nč-ní užívané de-

ft nice tvorby i vtáina příkladů tv© Mvs »•
ti jsnu zásadní "mužské" definic® a výtwry.
nh-ili jame téměř z dosahu našich úvah
tvorbu žen a užili jene sémantického triku
k definovaní pouze mužských výtvorů jako
výtvorů tvůrčích- fe,svědčil jeem se /výataimem vrcholných zážitků/, že íenv jsou vázá
ným objekte*’ výzkumů, nebol jejich tvoři
vost s® víc® váže na vlastní trvání tvůrčí
ho procesu než na skutečné dílo, sdh'náný
výsledek, zjevný triumf a úspěch*
. to je vlastně základ speciální otiaky,
jíž se tu zabýváme*
II.

Ibkusím se tel objasnit záhadné zjiitfiní, že tvůrdí člověk nachánstjící se ve fázi
inspirace a tvlrSí evtáse ztrácí «vnu ^imlost 1 budoucmst a Žije wuz® přítomným
ok ‘mžikem. ,;; tu chvíli je sám roboti, pohnoužený, fasoim^iný, re hlcený r '-i tomnýn S «s®-, «vou ’ktuální ritu íqí "zd@ a nvní".
•lhopnort notitt se 4* pHtj-:nortl* se

zdá být rudnickou sine Qua non každého 'ru
bu. trorbv, okonee už vstupní jofeínky tvor*
by - v kterékoli oblasti - Jsou rovněž jis
tý..! způrobea spjaty se schopností vytrhnout
se z Sasu, ze eeb®, z -prostoru, syolarosti,
historie#
ikazuje se stole výrazněji, že tento jev
je zoenšerou, rvčtrkou, ale zato častčjší
vrí antou mystického prožitku, o n^ž af by
lo '* rotokrit. koiv-t ■ to vlno, že se stal tím,
eo Huxlev nazýval VMnč živou filosofií,
v různých kulturách a epochách nabývá tento
zážitek monkud jiného zabarwní, ale přes
to je ožno rozpoznat Jejich nenónnou rodstétu.
ibnto jev je vždydcy popisován jako ztráta vlastního’’já* »3bo ega, jindy zase j.-»lco
překročení vl-stního "já”. Tehdy je rocitov*no. .•■•rojení se skutečností /s éí^.si korkrétníra/', jednota t», kde bylo rozdílení, sv^a
způsobe® integrace vlastního
Z "já” s "ne-Já %
obecn* se ve stavech tohoto typu dá narazit
na to sad ukrytou pravte, zjevení v pr-esate

snyslu slova,, odhození pasky M závoje a
konačnprávě celý ten zážitek zakouěen
jto it stí, extáze, rovznesení, wtržoní.
ení divu, že takový hluboký cášitek b<
tak ..sto Y.o!.láMn za mvilidflfcý, nadpřiroze
ný, tik velký a krásný v porovnání s tím,
no se za lidské pokládá, že > j bvlo -»žno
připisovat nouze -y>cno stera nadlidským. Ta
ková "zjevení ° vlastně často sloužila za zákl d, nSkdy Jediný základ různých '’zjevených*’
nábožena tví •
• hlavních vlastností vrcholných
*••mžitků Je on- totální fascinace -tktuální
slUiucí, ponoření ce do přítomnosti, vyvázá
ní s© z Sasu 1 prostoru. Má se ml ted, že
ri?»hé z toho, <» Jra® no žnuli '’íkv výzkuw
vrcholných prožitků, Je jtoíto bezprostředně
v mžít H hlubšímu porozumění zážitků "zde a
nyní'' a k po otopení tvůrčího postojB.
emusíme es ©menovat na tyto nevsedni a
spíže 'lezní zkušenosti, i když je no dle ®ě
zřejísé, že všlehni lidé by mohli z vlastní
zkušenosti ■1o-v dáit takové wnenty vytržení,

jokud bv lotře hledali v px^ti a pokud by
tom přála .1 atmosféra ho vozu* >-ůžeme se
rovněž odvolávat na nejproetší varianty
vrcholných prožitků, jne no vit® na fascina
ci, koncentraci 51 absorbaci čímsi, co je
natolik zajímavé, že to soustředí celou naši
to torno st* Zrn na mysli nejen velké symfo
nie 6i tragédie - totéž může vyvolat napína
vý film 81 kriminálka nebo prostá zaujetí
vi r tni pr^eí* Vyjít z těchto obecných a
b>nň známých zkušeností je uži tečné proto,
že nám to umožní bezprostředně si posluhovat
Intuicí nebo empxtií, to rameni, ž® nte to
dá bezprostřední, empirické včddní o prožit
cích, které jsou skromnějším, tníměnájšlm
druhea vrcholných zážitků* -* především se
tk vyhneme přehnanému, vzletnému a příliš
metaforickému slovníku, jenž je ttdc bčžný v uval
v uVctháoh m toto téma*
aůstame nvní u některých jevů, objevují
cích se va chvíli tukového zážitku.

ODVRŽENÍ MINULOSTI

’ejlepším způsobem pohledu na iktuální
je n-rorosté oddání se mu, výzkum Jeho pod
staty, řleáování V-izeb, Jel v něz tkví, od
halování - nikoliv vymýšlení - řeSení problé
mu v Jeho vlastních hnnioíoh* *b Je t.4cé
nelepší způsob, jak ei prohlížet obr iz 51
naslouchat pacientovi při terapii.
tíiný způsob náleží v tor®, že si vyvoláme
Vf-echny minulé zkušenosti, dávné návyky a
znalosti, abychom zjistili, nakolik Je pří
tomná situace po 'obné Jisté situaci z linu
la, to znamená, abychom ji klasifikovali a
to té ušili řešení, která se už kdysi osvěd
čilo ve vzt-ihu k podobnému problému* -at->
toda ml připomíná práci úředníka, který md
n.i starosti kartotéku* ' azval Jsem Ji ’’ška
tulkování’.
efektivní jen potud, pokud
v ilmlosti ujdeme příslušný ekvivalent
přítomno sti.
z
Vato metoda ovšem není efektivní. Jestli
že se konkrétní problém liší od minulého.
Áéhdy tato rejet-fková metoda selhává* ^lo

víc, který .11 pouívá, k’.vi se octne před
neznámým obrazem, spe?m>” prob hne v ducha
všechna svá znalosti z historie umění, aby
zjistil, jak má ai obraz hledět, Iři tom. <o~
ehopi tělně nehledí na obraz* otřebuje vlo.stn jen jedno: jméno autora a rozlišení stylu
či obsahu obrazu,
mu uoožní rychlé zřormulová ní sou’u, ídbraz se mu líbí, pokud se
má líbit,
nelíbí, pokud se nemá líbit,
V takovém člov-ku je minulost nehybným,
neztráven-H cizím . tvarem, který v sob* Člow
v ■■• nosí. ireilowt se nevt lila dp osobnosti.
f •••esnšji řešeno: minulost Je aktivní « ži
vá Touze potud, pokud pře tvořila člověka a
byla přetvořeni v přítomného člověku, ■ 4nuloet není, nebo nemá být něčím jiným, neř.
Je člověk rým, něčím jemu cizím. 4ml©st se
murí ptát oouMstí oaobnoeti /tedy ztratit
rvou šotozmst Jakožto cizího. Jiného útvaru/,
práv - tuk jako rn dený biftek ee teď stal ■••mu
a nř není biftekem, -trávená ni nulo st /asi
milovaná pionikáním m hloubi/ «e lisí od
nestrávené, kt&iá, Jak říká Kurt X-ewin, je

"Ahistorckou minulostí"
ODVRŽENÍ BUDOUCNOSTI

Fasto žijeme v přítomnosti no pro ni earai,
ale Jako v prípravř na budoucnost. Vm^^íne
rl, Jak čar to v rozhovoří, zatímco
rirtner hovoří, my r výr&ze-n notintředěného naslouch'ní v hloubi duře už promýšlíme to, oo
ohcme Mol, opaku Jesse sl to, a možná už v
duchu plánujme protiútok* rJval, Jak Jiný by
byl v tuto chvíli, Stená M, tvůj ro^toj, kly*,
bys vřdřl, to za p*t lnut se "usíS vyJádFit
k mým uv-hh. bvaž, Jak by ti bylo zatěžko
být v tukovou chvíli roustfedžnýa poslueha»
Sem.
■ okud se zeela odddme nislmueh^ní řl roaorov'ni, p-tk tím -=nu:'acn5 odvrhujeae ono "pHmravování se n& butoucnoet*. Te^ už nebareme
y í tom no strouze Jako pro*?tF<Mek k los-ažení
■droucího líla/Símž bývá yKtornost znehodno
cována/ • maková zaposonutí na budoucnost Je
v ícu-Scu vstupní roíkiíflfcu plné angažovanosti
v přítomno®ti.
rovněž zntoo, ža zbivení ne

strachu s budoucností jo dobrým zpftsobea, J.aJc
na nl "zarocenou tM.
> Je leden z hlavních výziwiů slova “ha-:to?>
«B8ť. whucmrt, která Je v rés, které j@
V-stí mMeho nMtonného *M% to Je zase Jiná
otázka*

Nový pohled
. 4*a tu na nyali jistou “novotu“ pohledu a
chování, které .1® často připisována vysoce
tvůrčím jedinců®. Ito lidé jsou popisováni
různ • říká es, ž© jmu nozi" v aktuální si
tuaci, otevřu ní, zbavení apriorních ©Čekávaní,
svobodní ol kutěna rl o ’'musí ee" a
třeba”,
že jmu i ignorují mody, nenají notary, ííoj>
■-. xtu, ďvvky i 5inr' sebé^atn týkající ee toho,
co jc rku teč no, nomální, "rékouité *', že jmu
připraveni v^eehno p -I trout, aniž bv «• tím
■•11 ^áácoůit, rokovat, jobouřit, aniž by m
Omítli,
z
;-Mti jsou do zruřné míry oohepny takováto
otyv.ené -ih.aorb-ce« o^cbift -mul í staří li.^é*
Ocasu Je se, že vžiehni Jane schopni značné no«

rostl ^ohledá, pokui se zastavjhe ’zle a
nyní*.
ZŮŽENÉ VĚDOMÍ

si tedy uv* domu Jene váeehno, co so
ď Je •nlmo aktuální1 situaci, Jsme Mnx n»
ptýl®aG ^elmí závažné Je tu a sl abení naSeho vMrrf o etírt^ncl iruhfeh lidí, jejich
vztahů k
ro vinno stí, obav, nadají anod,
távlne se ví o s ní sebeou, svým "pravým Já
naSfm mitnntlok^m "Já/', rvou <taíH®« totožn>«tl.
3?Je ne tak proto, že nejvážn" jří přídl•nu nAsho oloiz?ní se «kuteínfr-ia !’Já”
n/.t-a rmastlcké vztahy k Siným 11'lemt tríuRitidké Tozůstatk-r z dětství, iraalonální
P'se>msv, v nfohř se mísí šimle st s přitomn&stí, v nlshž se iofwálý olovHc ehsvá J-le
Sscíko. oehe-nitelná ř>o ařtisské Jásání Je
"■-mr-to normální u dítěte# ^oho závislost
r.', irtháeh ,í® narmssto reálná. 4o .iítd mu
sí Jednou z této závislostí vyrůst. /’-4t eet
•?-? otso Je uí dvaeet let to smrti, oa řekne
na no'lárm , či oo
MV-to®. ud*lá Je ’neroál-

lť‘/ •
4crátk-a v t'chto chvílích se osvobozuješ® od
vlivu druhých lidí, l ak už tyto vlivy neří
dí naše chování.
Znamená to odhodit masku, odložit sn.ihu
na nikoho zapůsobit, udělat na někoho dojata,
zalíbit se, získat uznání* ‘lálo by se to Met
i takto: když nemáme publiku®, pro které bv*
chom mhli hr.t, přestáváme být herci. • když
už necítíme t»třeba hrát, zapomeneme na sebe
sru a můžeme se vřiovat .iktuální situaci*
ZTRÁTA EGO-ZAPOMENUTÍ NA SEBE, ZTRÁTA
VĚDOM-MÍ SEBE

/•i*?. Jsme úplň’ po hlceni v “ne-Já“, méně
:i uvědomujeme sebe sama, Jsme méně naklonřri T-ozoimv^t eeb® a nožice diváka ci kritik
použitím psychod^mamického jazyka je mořno
říci, že n. ,.?e osobnost rodléhá mé né než obViléma5topení na wzorující :,jáw a ’já" za
koušející, to znamená, Že «e téměř úplně iden
tifikujeme se p-vám “Já” zakoušejícím, /ůňtrécý-e ■>] -. ’1 * tvou nesmřlost a stydlivost, «ocit. že Jsme rozoiwárl apod./ lále to zna-

v t^í Jc'nelltoet a ? «t®f’rcl osoby.
V důslední toho také ménA hodnotíme a *rl~
tiasijew*, Mn vybírám® i namítáme, Mftocsml-ne a &'''•.$.'-®9 v men*5Í míře mzkláM*
■ne a analyzujeme yrožltkv.
sta
na sebe Je Jednou z cest
k n .lození své pr.ivé totožnosti, rvého rruvúho Já“, rvú 4itenti<Scá, neJhluMÍ polstity*
bto z-xponemtí na sebe
zakoušíme
vždv Jako příjemné a žáaouesl. "Wmtelie Jít
t k •■* iloko J á<o baáždntá a v./obo ’ní syelita*
lét kteří nluví o 'prokletém Já t i kdvi Je
na torat m říkají, kur pr-ydy.
BRZDÍCÍ SÍLA VĚDOMÍ /VLASTNÍHO JÁ/

VMní /«vláxt? v?*mí vlastního "Já”/ náe
v Jistém í^yslu v uriitýoh chvílích urSlt’fe
^ůeobem omezuje. Wáarot Je totit n^kdy mís->
tem pooh’?bror<tí, toonfliktů, obav ati. i^Scdy
Je brzdou ejrontamity a nlmsti vfr-izn /i
k^vž pozorující ”JáM Je nutné v terin»utidk4m
procew •
a druhé rtr.xn‘ ale Je taky faktem, le v-

-O'-i nebe r-na, ■ stewmtfni, sebekriti
ka • to Jest neber?'o:»y.i,1ici H$l" - Je m?>
b^trť' r>m flnihotnou tvorbu. 'hpf**
m>.
bsz Okon.itovteí je v pcrrcfr© terapii Msteěnř
v^sleSktra kritického iBPnooení Bku‘er»rtíe
JeS vesly to v“ to’ii. ohiaBfrnnicl Saeto
muojí 1 nttt>ppcfc:M, *le nevyužívají ji k
tor =rwiti«kjh- Wn, rmtožo jejich orositky Jrou t ill"' tot-lní, pdl reufiaeniW ne-toet tra j^ewmmváíxí i ^tnrttrltiky*
n?- v tarúrSí MM inspir^oe nic tupuje uallev-*
ró
re Olzacea vdU^M®í oebetoÍBea*
VYMIZENÍ ÚZKOSTI

%
če ni?e obavy a «ktost obr?kle '-lží, to tobr* 5-'^» kppreso, konflikty,
r^blv ilene®, <■. T-e n^lidy, pmM.^-nr
toko?>»
ee 1 t«ler»ná u tmění• IbtóŽ se ’\1® n-^rdy 1
i ? psyehor-irii
/ro-niá nejmu n -.tolik silné, aby s?i»3m ‘nlly intensivní
Jem a m^mu^ení »e ft> sktuální situace- •
V Jistém chvíli se prosti stávané oiv<Bn-^i, sob©Jist'’-d, zliVenýni obav,

p'izruku neuros Si ohorob.
OL -B
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/eMy nizí m^e brzdící síly, opatrnost,
obr nné nech•.-.niesny, kontrola / brzda/ našich
impilsů, fto*tv J Jgo obrana p^ed ohrožením
a nebezreSíis.
SÍLA A ODVAHA

íVúr-5í postoj vyžaduje Jak odvahu, tuk 1
sílu. Výsledky četných výzkumů tvůrčích lidí
okazují k té 51 oné verzi odvahy; tvrdošíj
nost, nezávislost, ob’stačnoct, svýn způso
ben arogance, síla charakteru, síla op atd.,
pHůeraž tu zřídka Jde o to, že se t* napr.
získává popularita* - tr ich a slabost totiž
ellmirsijí nebo nMneýnen&ím zmea&ijí její
■pr ťvd/ro o rort.
5m po«itt že tento u«rpelct tvorbv se st-»>
ne sTOZunitelnčJMm, Jestliže ho budeme chá
pat Jako eouMst stavu, který Je složen z
existence '2 ’e a wmí , z <rtr emtí na sebe
s .m..-. . , z >co ’omtí na dmhtí. 3»nto stav se

se -zee rojí e oslabením úzkosti, zébran,
potřeby bezpečí a eebez* chovných reflezft,
s oslabením opatrnosti, notřeby přetvářky,
s menMí obavou ze zeamOnBní, pokoření a
nezd mu ^echny tyto rvsv Jmu prvky 2 tnmemtí m zebe t zapowemtl na diváky.
bsorbaee ellmlmje stra<Jh.
nebo n opak, vzrlst odvahy usnadňuje
přiblížit se k tajemství, k neznámému, novS-u, •■•^nn ho značnému, nezwklérm, noSekanéma aH. ím se eliminují obavy, rodezír.-.tvost, opatrnost, potřeba užití obranných
mech <ni.-nů. Jimiž se tlumí aákost.
AKCEPTACE - POZITIVNÍ POSTOJ

V ok-rnii cích rohmužení eo do "zde a ny
ní , v okmžl cích zapomenutí na nebe etáváne se více "mzitivními’' a mén?* nesátivní■••1 ’ Jeůt* i v Jiném srswlM, a to ztrátou kri
tického msto Je /přepito vání, selekce, opr*wvání, skepce, ?Aep^?v*ní, pochyb, odrnítá
ní, mudu, hodnocení/. »*> vlečko zwnení,
že zaujímáme postoj akceptace. ezavrhujme,

newudíne, i©rovádímo selek eí»
-mlomení bariér dělících nás od sktoél*
ní situaoe aamenfl, še jí dovolujeme, aby
nás no hltila, ovolujcm? jí, aby ad» vmti*
la své N*MVh
wobíhala los omámí,
- zůstala sehon* ^oní vyloučeno. Že ■
,n...

, ?í,.-

-y ; • ít s

V důsledku toho je snadniJéí WBjmout
taolstidký postoj* eM>oaý j* potom,
neíiwrování
rpdd?tní se skutečno stí.
DŮVĚRA A ÚSILÍ. KONTROLA A PŘEMÁHÁNÍ SE

VSeoky výSe jménov-ané J«*r vyžadují dů
věru v sobe mm 1 toto W svět, tož up>
saje chvilkové odhození rékMti usilovných
snah, starostí, volní námahy a kontroly,
zákroků a zásahů. Oddání 00 vnitřní Stoto
ze Aktuální situace ‘zde a nyní' znamená
mtnort uvolnění, otaHvání, sstoupení.
Obecná snaha t» panování, dominací a kontro
le J® anti tezí -mtantíckého pojímání ovita
Sí autentické shody se skutečností, problé
mem Si osobou. & je zvlOi důležité ve

vztahu k Mdouorosti. usíme uvařit svú echopaorti improvizace při setkání » nMdh nwýa
v budouerocti. hfl této fbrwlaei je vý-.?zn£ji patrné, že důvěru obsahuje vím v sobe,
odvahu, nepřítomnost obav před světem. ^o
Jasní, že ona důvěra v sebe u člověka posta
veného tváří v tvář neznámé ludoucrosti pod
minuj® možnost plného, nového a ryzího ob
ratu k pH tom rošti*
Vezníte® si jako příklad nkteré životní
fUrfcoe* rórod, w^ení, defokueo, sen, vznášení se na vodř, odMviní se evanílnÉzu vzru
šení - to vleohro Jevu situace, v nichž deilí u kontrol-* -‘ucejí ustoupit postoji uvol
nění, sebedůvěry, aouhlami se evotodný!! pr>
během událostí*
' ■ • ' přijímání
Taostické
3' *

Trismus, atejnS Jako rozvážní přijímání
/recept!vrost, má mnoho významů, z nichž každý
Je důležitý, ale přitom tOlro uchopitola#
i vxmlovltclný bez užití ‘•etaforlckálio JxZ’/ka*

$etn< autoři zabývají ní ®e bwxtou to nMb
/■ s;»w r©/r>Q/eLl
•□. ani\ rf®v®
psát všecky ty mb til ní a přetaví too i etic
ké atributy tvůrčího poatoje* -4e váichrj.
se etoťtají v tea, Me k poMteM 8i inepiratoí fft«l toothy se druží jistá totoptlvit .» -/
r«,:7 ■ ■•.<
ruái
t
• 7 ■ ■>.

ka, Jak se ona poddajnost či Msouhlas s prů< fakta- '.©hwafpuí se do
"zde a nyní“
»« sapononitEta aa oebe.
■■■■"■■ Ls „ -,/?;>•• li Jato pawdi^aatu É0»
tu umBlmvu ke -stom materiálu, pak můžene
Utoat toto ®«®tíe<laí na sSctuální situaci
tok druh pále a úeto /a tfe zd.rž@ní s© zasa
hování a tontwlF * potobni Jtoo kdy£ "beremo toM váfeé“. ^naRMtoá to po Jí’*ai dámu ®iM Jato ”íl« Jato tosi,
existuje ea»
to pio stoe, to ni
ptovo M existenal,
a nikoliv jtoo itostfodto alouMef nájahfeMi
■ i li cíli,
toin ^>© respekt se může ve stej
ní ®ífe tikat prahlému, A .terlálu ne to - oso
by, «Teden spisovatel /^blletV to nazval

■podlehnutím, rodMní^ se fale tůn, tákonůn
eltuaoe, —1. wuhé® Fouhlaea, by "cosi"
etatalo tr® setou, Je -®ži» přejít k tnu
té, plné 1 I '"s né Be a radosti, k tRM*| aby
•cnalM zůstalo sebou, tak Jak ta děláme v pří
padá vlastního dít?t®, mi lovaeého Slováka,
■
-í, 7ar?■■= '"i. : ’?Í
,’VÍ '
rento no stoj Je - priori mtbytný, aby
bvlo -ožm zahlédnout a meho^it plné, 1eo»»
krétní bohatství sktuálaí sltao.ee e její n®»
opakovatelnou pov ihou a etylea. ->«ni oebe o>u
muvto® <fo diuhého plám, aevmouj«t« s@ on5
fdtuaei, •mdďbn® Jako když unikáme a znehvbnín®, když tóieene zaRleohnout <5ÍM áemfc»
INTEGRACE PODMĚTU PERCKPCE BYTÍ/ A JEHO
ROZŠTĚPENÍ/

iVořba bývá obvykle tilem ^lov^ka Jal®
selku, tety Slavíka plná i atestovaná ha, sjedmeeného, jetmlltého, soustředěného, zoel.
poddaného fasMmJíeí aktuální situaci, ro
to taky tvorba p odstavuje Jistou organiaar
®i, 3®stalt, colo tní kvalitu osoby, ^wí

dána organise zvnjžku jato vrstva barvy
nebo nákaza bakterií. Tvůrčí rosta j Je pro
tiklad®. rozštěpení. Mstenoe ”zde a nyní’’
plodí nerost čpěnou Jednotu.
SOUHLAS S POHROUŽENÍM SE DO PRVOTNÍHO PROCESU

’~4st procesu Integrace orobroetl
vuje využír^ní prfUů nevčdo^í a předTěůo^í,
KVlOtě prvotního procesu / poetického/, we»
t fénického, -mystického, nrinltlyního, arch iického, dérateého/. NUlWVtlIHf Intelekt Je
příliš Jedno stranní inulytldcý, r&eteiMlní,
zmerlcfcý, atonlflký a pojivý, v důsledku če
hož pobíjí zaaíma Met skutečnosti, zvlážtS
naší vnitrní skutečnosti.
ESTETICKÉ NAHLÍŽENÍ NAMÍSTO ABSTRAHOVÁNÍ

abstrahování Je činnost více aktivní a
Inzerující /méně trole ti Ocá/ , víc® selektivnč-odrítajíeí než estetický postoj, pro nějž
Je Gharakteristic&é ■yyoliutidvá.ní, rotová
ní se, oceňování, péče bez snahy zasahovat,

ruiit net® Wetrolevut*
- IMafe výsledkem abstrahováni Je mateetická rovnic®, chemický vzorec, aapa, ti»»
gran, představa, abstroteaf skica, wtel,
teoretický eystts - a to všecko ee stále víc
vzdaluje půrodní skutečností /mapa není kra
jinou, kterou představuje* KttBtt ®4Mta|te
výsledkem estetického, neabst ratal Jícího na
hlížení Je celistvý v Jen předčtu, v němž
Je všechno stejně zajímavá a stejnč důleáí*
c
té. auei tohoto mMílení Je nesjedntu^
v at a nereáuknvat, nýbrf najít v předmětu
jeho bohatství.
■mKÍ v;'i?3i al- natolik stratill orlent.iol, a® rovnice, poJ<« noto echém je Jím
reál ,’ x nel ema skutečnost jevů*
i tle*
tí ni dner stéle více uv'-donajeme natroet
vzájemného floplróvénl se wpieu keiÉEiétní
skutečnosti s abstrakcí a nermíJíme Mé*
ný a těchto aspektů. Ovš« z rtůwdu naií
přísluMnosti k ®5padni kultuře Jane ei -■&mid připisovali prílii velkou a výlučnou
hodnotu ibstrkefe v nalcn obryse skuteč-

nostl, «1 jsme docházeli ke ztoto^rovéní to
hoto obrazu • abstrakcí. 1'roto aby se obno
vil 4 rovnováha, muríne zdůraznit korícrétní,
e^t-?ti flké, feromenolegické, neubetrahujíeí
.i na viootoqr aspekty a* detaily Jevů,
n. celé bohatství skutečno stí včetně jejích
"nnu/.l teč nýehprvků.
PLNÁ SPONTANSITA

okud jsme naproe to mu středě ni na aktuální situaci a Jame Jí nezištně fascinováni,
tehdy snáze dosahujeme plné spontaneity, pl
už funkčnosti, uvolmjone sv-á vnitrní ro -'no ti boz záměrného úsilí či kontroly, a to
insktltíktivnd, utonatléky, nepLÁsovaně* "4>
vede k nejpln JSI, neomezené a organizované
činnosti.
raše organizace a adaptace na aktuální
sltoiel Je tehdy vyznačenu vyznačena hl íVn?.
vnitřní podstatou
situace. fehdy ee na
še rozrostl nejlépe, nejrvchlejl a nejsnadn- JÍ pMzpdrobuJÍ situ ..cl a mění se elastic
ky zároveň s ní. xlíř F^e napr, neustále

přizpůsobuje rožadavktet, které w kladou
jedno tlivé etapy vzniku obrazu, zápasník se
se musí přípravavut nu erého soupeře, pár
dokonalých tanečníků se t?u»í vzájemně sls>
dit ptoMl
) to voda, když vtéká do štěrbin přetteP'tu u obtéká celý jeho tvar.
PLNÁ SCHOPNOST VÝRAZU /VLASTNÍ

NEOPAKOVATELNOSTI/

Ind Frontami ta zaručuje autentický vý
raz rodotaty, stylu a neo patova tel ros ti svoboedně fuwmjíoího organism. «Mc ston tunel ta
tak i sohoproct výrazu znamenají poctivost,
přirozeroet, nitentloitu, ronrost atd., ně
hot se ojí 9 nelnetrumsnt'Iním Jednáním,
s nepřítomností úsilí a starostí, s neodporováním toku impulsů a vnitřnímu "m.ťpv ní"
z hloubi osoby*
íedinými determinanty tady jsems vnitřní
psvabx .aktuální situace, vnitrní povaha oso
by .i vnitrní požadavky Jejích vzájemného přlzpusobování se, t-*4f aby se nakonec staly- je■HnM celkem / J.vro mpř* dobré baskedt- xloré

«tvo nebo *wySor•■' '•-'•set/, /le, ra to
'■ ■-.■ ■
: .:', ■■■■.-•■■ íř /• 'w.
odstátní. Tato sítoato není prastře>:ea k
Mdtom vnějšímu dli, nýbrž je sama toBO
cílen.
SPLYNUTÍ ČLOVĚKA SE SVĚTEM

*onfcfe úvaha®! na ráma splynutí člověka
se světem, které - Jek bylo Často wzorováno - se ojí k twreě a představuje pravtčpodobně její lodmítím sine Qua non* Myslím,
že ta navou oí sít vzájemných vazeb, kterou
wetu®nč rozplétá, nám umožmje ro Jmout
om -plynutí ne joto něco tajemného, nedostopního a esoterického, nýbrž Jato při ro
zený jev. * myslím, ž® Je dokonce možno ten
to jev zkoumat, pokud
shodneme, že tu
Jde o izos&rCiamus, wijeato for^vňní se,
stále lepší vzAJetné přizpůsobování a do
plňování. -dky tomu Jean pochopil, ao chtěl
říci ‘Okunal, když napsal* *dtoii-li HHMb*
lovit ptáka, musíš se stát ptákem“*

ABRAHAM H. MASLOW /1908-1970/ je předním
reprezentantem hon i nietické orientace a tra
dice poučesné psychologie a jeho too píp Wly
▼ yoclednfoh patnácti až dvaceti letech v
této oblasti snud nejvlivnčjší. íM. orsranizá toren i prvním prezidente*? “společnoeM
■pro *w. inlotictam psychologii , kteří před
stavuje tzv* ’'Třetí sílu v psychologii", al
ternativní k behaviorism 1 peyeho-inulýze.
aslow sAm vžak svou nožici označoval jako
tolletlcko-dynaalCké pop • organlaaicGcé hle
disko a považoval se jak za behavior! a tu tak
psycho inelytltea* '• ČI snaha obsáhnout celou
osobu a integrovat názory dílčích, někdy i
poněkud jednostranných aspektů a hnutí* íak
se jeví, že aslow zosobňuje kombinaci dřív j*ího behaviorispu, materialismu a ateismu
ssníseného se značnou dávkou empirické subjektivlstlské orientace* Vynořil se rsystický
telsta, raa^s tvrdosti a útloeitu.
?e své,snaze o oelort, úplnost, spojil
struktury svého teoretického systému některé
značně simplifikující p'edpoklady o lidské
rov'sze i vývoji. Byl ei věak mnohých svýeh
nedostatků na poli ▼ dy plně vědom a po chyb
né rti o svých metodách a koncepcích plně pro
žíval.
Ve nvéa zá.fau o celou ořete se •uslow od

mítal zabývat todrobrní’tni* snažil se nalézt
zákl .lni rroblémy, Hroee Je uchopit a narý
sovat schéma celého obrazu. -ovuřoval ge za
inovátora, který oboe spíše vniknout do no
vých oblastí než kompletovat struktury, wd*
Sc prozkoumat nová teritoriu než dokončit
Jejich mapování*
Text Tvůrčí postoj je přeložen z knihy
The Farther Reaches of Human Naturel,
Harmondsworth 1971
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