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hraVesmír jako
transpersonální filosofie v pojetí Stanislava Grofa Honza �ípek, FHS UK

Stanislav Grof, pøedstavitel transpersonální psychologie a spolutvùrce
metody holotropního dýchání za svùj �ivot osobnì vedl více ne� ètyøi tisíce
psychologických sezení s vyu�itím halucinogeních drog. Se svou �enou
Christinou byli svìdky pøibli�nì tøiceti tisíc sezení holotropního dýchání. K
dispozici má navíc dokumentaci k dvìma tisícovkám dal�ích drogových
sezení uskuteènìných jejich
kolegy.

Tahle èísla teï
nemají za cíl omraèovat.
Jde spí�e o to, zda se mezi
tìmito zá�itky nedá
vypozorovat souvislost,
objevit jevy, které pøevy�ují
bì�nou lidskou zku�enost a
existenci. Stanislav Grof
tvrdí, �e ano a pokusil se
tyto nadosobní
(transpersonální)
zku�enosti systematizovat a
shrnout do filosofického
systému v knize �Kosmická
hra� (The Cosmic Game).
Ve své práci pou�iju pouze
autorovu argumentaci a
pominu v�echny výhrady a
kritiku.

Holotropní stavy
Grofùv zájem o psychedelické drogy zapoèal kupodivu v

totalitním Èeskoslovensku. Jako èerstvý absolvent pra�ské lékaøské
fakulty se v roce 1956 pøihlásil k dobrovolnému experimentu s
tehdy nepøíli� známou látkou LSD. V té dobì nemìlo je�tì LSD
punc �drogy u�ívané kontrakulturou v USA�, pøemý�lelo se spí�e
o jeho vojenské aplikaci (známý je experiment, kdy bylo
vojenskému velícímu �tábu podáno LSD. Závìr: �táb nebyl
schopen vedení války). Pro psychiatry byly tyto stavy zajímavé
zvlá�tì jako umìle navozené doèasné psychózy. Experimenty u
nás probíhaly celých dvacet let a� do polovièky let sedmdesátých.
Následovalo dlouhé ticho. Teprve v posledních mìsících se o
èeskoslovesnkém experimentu a jeho výsledcích zaèíná mluvit. (V Klubu
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Jelení probìhlo letos setkání nìkterých zúèastnìných lékaøù i
experimentálních osob, spojené s výstavou výtvarných dílek vytvoøených pod
vlivem tìchto zá�itkù.)

Ve stavech po po�ití LSD se pokusným osobám zjevovaly dramatické a
èasto traumatické obrazy z jejich osobního �ivota, nìkdy znovupro�ívaly svùj
vlastní porod, ale pro�ívaly i situace mimo svoji osobní minulost, jakoby z
�ivota minulého. Kromì toho se objevovaly i zá�itky bo�ské èi archetypální
� mytologické výjevy, setkání s
rùznými bo�skými postavami,
vhled do pøírodních dìjù, splynutí
s vìdomím �ivých i ne�ivých vìcí
nebo se samotnou podstatou
Vesmíru.

Grof vypozoroval, �e tyto
stavy smìøují k celistvosti. K
celistvosti jedince skrze
znovupro�ívání a pochopení
zablokovaných traumat i k
celistvosti s Vesmírem skrze
pochopení jeho principù. Nazval
je proto holotropními od øeckých
slov holos � celek a terpein �
smìøující k nìèemu.

Po vlnì zneu�ívání
psychedelických drog ve Spojených státech a politizaci tohoto problému
(�Amerika se ... stala svìtovým vùdcem v rozvoji nových forem fa�istického
útlaku: kontroly nad my�lenkami prostøednictvím kontroly nad substancemi
zpùsobujícími zmìny vnímání,�� hlásal Timothy Leary, guru psychedelické
generace [2]) do�lo postupnì k omezení LSD psychoterapie. Stanislav se
svojí �enou Christinou v�ak zjistili, �e holotropní stavy se dají pøivodit i bez
zásahu chemických látek � za pomoci intenzivního dechu (hyperventilace),
evokativní hudby a práce s tìlem (bodywork). Tuto techniku nazvali
holotropní dýchání. [3]

Tøetím zdrojem zá�itkù pou�itých k sestavení tohoto filosofického
systému byly psychospirituální krize � procesy duchovní promìny, které
samovolnì zasáhnou do �ivota èlovìka, aby ho posunuly v jeho vývoji,
psychiatry èasto diagnostifikované jako psychózy. I v tìchto stavech
pøicházejí hluboké vhledy do podstaty svìta.

Prameny nám jsou tedy situace, kdy se individuální vìdomí vzdává
kontroly. Situace jsou to dostateènì rozdílné: jedna chemicky navozená,
druhá vyvolaná zámìrným pøekyslièením mozku a tøetí pøirozenì vzniklá.
Mno�ství materiálu a Grofova snaha o empiriènost a pokus o srovnání s
jinými nábo�enskými a filosofickými systémy by nám mohly dávat záruku
kvality takového systému. Tì�ko zjistíme, zda nám zmínìné informace
pøicházejí od Boha, jsou pøímým a skuteèným pro�itkem z nadlidských
úrovní, pro�itým obsahem kolektivního nevìdomí, èi se naèítají ze sí�ového
disku v simulaci reality tohoto svìta � prostì jsou to vìci, které se vynoøují v
na�í mysli.
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Karma a inkarnace
Prvním prvkem, kterým holotropní zku�enosti naru�ují souèasné

paradigma, jsou urèitì výjevy z minulých �ivotù. Pokud se èlovìk dostane do
traumatizující situace a nezvládne ji plnì zpracovat, zùstává trauma v jeho
du�i a stále se vrací. Je proto tøeba ho odstranit. V tom souhlasí i be�ná
západní psychoterpaie. Osoby v holotropních stavech opravdu procházejí
rùznými událostmi z vlastní biografické sféry a zvnovupro�ívají je, aby se tato
traumata posléze uvolnila. Pro�ití vlastního porodu jako traumatu vytr�ení z
klidného lùna matky do �cizího zlého svìta� by se dalo také pochopit.

Ale zará�ející je, �e se pro�ívající ocitají v jiných historických epochách,
na jiných místech a v jiných rolích. I tyto pøíhody bývají èasto dramatické,
týkají se zrození, smrti, bojù, nenávisti, �árlivosti, lásky... Èasto jsou jejich
protagonisty i osoby z na�eho souèasného okolí a mají k nám podobné
vztahy, èi s nimi øe�íme podobné problémy jako nyní. Jakobychom si
nevyøe�ené problémy pøesná�eli z minulých �ivotù a byli pøed nì stavìni
znovu a znovu. I to v�ak mù�e skeptik jednodu�e oznaèit za projekci èi
metaforu, podobnì jako se nám mù�e zdát sen, v nìm� vidíme svého krutého
nadøízeného jako otrokáøe s bièem.

Podstatou holotropních zá�itkù v�ak bývá pochopení a skuteèné
vyøe�ení problémù. To se èasto zdaøí a pøitom se v na�em �bì�ném� svìtì
objevují synchronicity jinak nevysvìtlitelné.

Stanislav Grof to ukazuje na svém osobním pøíbìhu. Velice intenzivnì
se zamiloval do jedné �eny, láska na první pohled, skoro ztìlesnìní jeho
animy. Pocit byl oboustranný a vzniklo mezi nimi silné pouto. Bouølivou
lásku naru�oval jen její bratr, který Stanislava odpoèátku naprosto
bezdùvodnì nenávidìl a na sestru v tomto smìru zøetelnì silnì pùsobil. Aby
si ujasnil svùj vztah, uskuteènil Grof sezení s LSD. Ve vizi se dostal do
starého Egypta, kde byli spoleènì s jeho pøítelkyní i bratrem dìtmi významné
aristokratické rodiny. Právì Stanislav jako prvorozený si vzal svou sestru, co�
vyvolávalo u bratra silnou nenávist. Nyní proti bratrovi stál tváøí v tváø.
Telepaticky mu sdìlil: �Cestuji v èase z dvacátého století, kde jsem po�il
silnou látku mìnící vìdomí. Jsem velmi ne��astný z napìtí, keré mezi námi
panuje a udìlám v�e, abych je odstranil.� Rozpøáhl ruce a telepaticky mu
sdìlil: �Tady je v�echno, co mám! Udìlej prosím cokoli je tøeba abys nás
vysvobodil z tohoto otroctví, abychom byli oba svobodní!� Doslova fyzicky
na nìj teï dolehla bratrova nenávist a nièila ho, bolest trvala velmi dlouho.
Kdy� pøestala, cestovali napøíè èasem a vidìli se v mnoha epochách,
podobách a situacích, neustále v napjatém trojúhelníku.

V reálném svìtì mezi tím do�lo k velkým zmìnám. Na Stanislavovu
pøítelkyni pøi�lo neobyèejnì silné a nezvladatelné emocionální vzru�ení, které
ustoupilo teprve po skonèení sezení. Její bratr se k Stanislavovi jako
psychologovi pøi�el za nìkolik dní s dùvìrou radit o intimních zále�itostech...

V indickém pojetí se tento jev oznaèuje jako karma. Pro Inda je
pøirozená my�lenka, �e si své �patné skutky nese na høbetì napøíè vtìleními
(inkarnacemi), dokud je nevyøe�í nebo neodèiní. A kvalita souèasného �ivota
ovlivòuje výchozí pozici v následujícím vtìlení.

Pøesvìdèení o pøevtìlování je základem pro vìt�inu východních
nábo�enství: hinduismus, buddhismus, d�inismus, skihismus,
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Ilustrace vesmírných vizí
pocházejí z archívu

Stanislava Grofa.

zarathu�trismus, tibetská vad�rajána, japonský �intoismus i èínský taoismus.
Ale podobné my�lenky najdeme i v kulturách geograficky vzdálených jako u
afrických a amerických kmenù, u pøedkolumbovských kultur, u Keltù.
Køes�anství je vyjímkou. Jak pí�e Arthur Schopenhauer: �Kdyby se mne
Asiat zeptal na definici Evropy, musel bych odpovìdìt takto: To je ona èást
svìta, ve které stra�í neuvìøitelný blud, �e èlovìk byl stvoøen z nièeho a �e jeho
souèasné narození je jeho prvním vstupem do �ivota.� Pro køes�any existuje
posmrtný �ivot v podobì ráje plného radostí, kterému se ov�em ka�dý sna�í
co nejdéle vyhýbat. A pøitom mù�eme usuzovat, �e víra v reinkarnaci byla
souèástí gnostického køes�anství, ne� byla roku 553 prohlá�ena za kacíøskou
doktrínu.

Pravdivost teorie o pøevtìlování dokazuje Grof i empiricky � historická
fakta získaná z holotropních sezení se mu vícekrát podaøilo ovìøit.
Vzpomínky malých dìtí, které si upamatovaly na �minulý �ivot� systematicky
a úspì�nì ovìøoval Ian Stevenson, profesor psychologie na University of
Virginia.

O tom, �e se
pøevtìlujeme tedy
podle Stanislava Grofa
mù�e pochybovat jen
zaslepený materialista.
Jak ale tyto poznatky
interpretovat?
Nejprost�í mo�ností je
øetìzec inkarnací, v
nich� se ka�dé Já stává
po smrti opìt samo
sebou, pouze doèasnì
ztrácí pamì�.

Hinduismus ale
tvrdí, �e i karmický
cyklus a v�echny
rozdíly mezi
osobnostmi jsou jen
produktem dal�í
úrovnì iluze (mája) a �e jsme v�ichni rùzné projevy Jediného, Brahmy. Pouze
na�e nevìdomost o této jednotì nás udr�uje v pøedstavì, �e jsme �my nìkým
byli v minulém �ivotì�.

Christopher Bache zase zdùrazòuje Naddu�i (Oversoul), která
shroma�ïuje a integruje zá�itky z mnoha inkarnací. Smyslem neustálého
vtìlování a pøevtìlování Naddu�e je získávání osobních zá�itkù. Abychom se
mohli zapojit do �ivota, musíme se od Naddu�e oddìlit a v okam�iku smrti
se do ní zase vracíme. Zanecháváme pak po sobì jen nezpracované obtí�né
zá�itky. Ty se pak pøiøadí jinému vtìlení, aby je zpracovalo a uvolnilo tak
místo pro dal�í �ivot. Skuteèná kontinuita jednotlivce potom neexistuje.

My, z Podstaty vze�lí, od Ní odervaní
A� se to s reinkarnací má jakkoliv, podstatou duchovnosti je, �e

tou�íme po spojení s principem, z nìho� jsme vze�li. Kde jsou ale pøíèiny
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na�eho oddìlení od nìj? Grof si vybírá vysvìtlení blízké mahájánovému
buddhismu, podle nìj� nás do neustálého pøevtìlování a utrpení nutí �tøi
jedy� � nevìdomost symbolizovaná vepøem, chtíè a touha vedoucí k
pøipotanosti pøedstavovaná kohoutem a agresivita èi hnìvivost zastupovaná
hadem. Holotropní stavy vìdomí by nám mìly umo�nit tyto jedy pomocí
sebezkoumání pochopit a pøekonat.

Nejjasnìj�ím pøíkladem je právì pøekonání nevìdomosti. Nemyslí se jí
jen nedostatek informací, ale i základní nepochopení charakteru skuteènosti
a na�í vlastní podstaty. holotropní vhledy o fungování nás samotných,
pro�itky na úrovni pøírodních i vesmírných procesù nás v tomto smìru
mohou velmi obohatit.

Agresivitu analyzuje Grof velmi neotøelým zpùsobem. Domnívá se, �e
agrese nepramení jen z frustrace za�ité bìhem dìství a �ivota, ale �e jejím
výrazným zdrojem jsou perinatální zá�itky � tedy zá�itky kolem porodu.
V�ímá si studie Lloyda de Mause, prùkopníka oboru psychohistorie, která
aplikuje metody hlubinné psychologie na historické události. Mause
studoval projevy politických a vojenských vùdcù z dob válek a revolucí a
pøekvapil ho neobyèejnì èastý výskyt obratù, metafor a obrazù souvisejících
s porodem. Porod a smrt � hranièní zku�enosti �ivota � jsou podle Grofa
velmi podobné (a blízké je jím také sexuální spojení, ve kterém je obsa�en i
potenciál zrození i doèasné rozpu�tìní hranic ega). Trauma, s ním�
vstupujeme do �ivota pak mù�e �ivit agresivitu na celý �ivot. Pøesto�e jsme
jedním z mála �ivoèi�ných druhù, který je schopen vra�dit, ani� by mu
pøedtím �lo o pøe�ití èi potravu a agresivita je jedním z na�ich rysù, nemyslí
si Grof, �e je na�í podstatou. Spí�e je tím, co nás od té podstaty oddìluje.
Pod závojem instinktù nalézáme v nás samých jádro �spí�e bo�ské ne�
zvíøecí�.

Podobnì z perinatální sféry pochází i na�e chamtivost, touha po
vlastnìní. Pøi znovupro�ívání porodu toti� zjistíme, �e nespokojenost a strach
se objevují pøi prvním kontaktu s vnìj�ím svìtem. Tahle dìsivá a tísnivá
vzpomínka v nás zùstává celý �ivot. Kdy� se pøiblí�í k vìdomí, cítíme se
nespokojení, ale pøesnì nevíme proè. Pak se domníváme, �e nám tøeba chybí
moc, prostøedky, vìhlas, vìdomosti... Øe�ení hledáme v uspokojování tìchto
potøeb. A to v budoucnosti � stejnì jako plod sna�ící se dostat porodním
kanálem ven a doufá v �lep�í budoucnost�. To má za následek �e nikdy
ne�ijeme spokojenì a naplno v pøítomnosti a ná� �ivot je jen chystáním se na
�lep�í pøí�tí�. Kdy� je nám dopøán zá�itek vhledu, uvìdomíme si, �e nás celou
dobu �ivotem pohánìly nevìdomé síly zalo�ené na klamu.

Jednota
Výsledky putování a zkoumání v zmìnìných stavech vìdomí nám

ukazují, �e ná� svìt pevné hmoty, trojrozmìrný prostor, lineární èas a
kauzalita nejsou nezávisle existující. Jsou spí� výtvory Absolutního Vìdomí,
èi Vesmírného Tvùrèího Principu. I s ním mù�eme pro�ít jednotu. Kromì
toho, �e je absolutnì v�eobjímající a zároveò prázdný o nìm ale tì�ko
mù�eme nìco øíct. �Jméno, které lze vysloviti, není pravé Jméno.� Proè ale
Dokonalost a Jednota tvoøí nìco nedokonalého, odtr�eného a nevìdomého?
Následující zá�itek �eny pøi psychedelickém sezení zapadá pøesnì do
mozaiky zá�itkù:
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Nalézala jsem se v dimenzi, která zøejmì byla mimo prostor a èas, jak
je známe. Kdy� na to teï myslím, uvìdomuji si koncepci hyperprostoru, jak
o nìm hovoøí moderní fyzici. Tento technický termín v�ak nemù�e popsat mùj
hluboký pocit svatosti, onen ohromující pocit posvátné báznì provázející
mùj zá�itek. Uvìdomila jsem si, �e jsem nadlidská bytost obrovských
rozmìrù, asi bytost pøekraèující v�echny meze nebo bytost, která existovala
je�tì pøedtím, ne� meze ve�ly ve známost. Nemìla jsem tvar, byla jsem pouhé
vìdomí s obrovskou inteligencí kdesi v absolutním prostoru. Nebyl tam sice
�ádný svìtelný zdroj, ale ani nemohu tvrdit, �e jsem byla v úplné tmì.

Sdílela jsem onen prostor se tøemi dal�ími bytostmi. Byly sice èistì
abstraktní a zcela amorfní jako já, ale jasnì jsem cítila jejich pøítomnost a
komunikovala jsem s nimi slo�itým telepatickým zpùsobem. Bavili jsme se
navzájem rùznými duchaplnými intelektuálními høíèkami � ohòostroje
mimoøádných my�lenek mezi námi jen sr�ely. Komplexnost, slo�itost a
imaginativní úroveò tìchto her znaènì pøevy�ovaly cokoli známého mezi
lidmi. Byla to ryzí zábava, l'art pour l'art, proto�e s ohledem na to, jaký tvar
jsme mìli, nic z toho nemìlo �ádné praktické uplatnìní.

(...) Jedna z tìchto bytostí pøi�la s fascinující my�lenkou. Navrhla,
abychom se putili do hry, v ní� �lo o realitu s mnoha rùznými bytostmi v�ech
mo�ných velikostí a tvarù. Budou se zdát pevné a hmotné a budou existovat
ve svìtì plném pøedmìtù rùzných tvarù, struktur a konzistence. Tyto bytosti
vzniknou, budou se vyvíjet, budou se mezi nimi vyvíjet slo�ité vzájemné
vztahy a dobrodru�ství a pak zaniknou. Budou to skupiny stvoøení rùzných
øádù a ka�dé z nich bude existovat ve dvojí formì � mu�ské a �enské � a
budou se doplòovat a zúèastòovat reprodukce.

Tato realita bude ohranièena jasným prostorem a èasem danými
souøadnicemi. Èas uká�e svùj závazný tok z minulosti pøítomností do
budoucnosti a pozdìj�í události budou dùsledkem pøedchozích. Pùjde o
dlouhé historické periody a ka�dá z nich se bude li�it od ostatních. Bude
nutno cestovat z jednoho místa na druhé, a to nejrùznìj�ím zpùsobem.
V�echny události v tomto svìtì, jak tomu je s ka�dou hrou, bude øídit pestrá
paleta pøísných omezení, pravidel a zákonù. Vstup do této reality a
zaujímání rùzných rolí v ní bude znamenitá, svým zpùsobem jedineèná
zábava.
Mezi bytmostmi tento nápad vyvolal spor. Jak by bylo mo�né stvoøit nìco tak
omezeného prostorem, èasem, vìdomím i intelektuálními schopnostmi?

Do�lo k vá�nivé intelektuální výmìnì názorù. Pùvodce tohoto plánu
mìl odpovìï na v�echny na�e námitky a trval na tom, �e projekt je
dokonale uskuteènitelný. Byl pøesvìdèen, �e postaèí, aby scénáø byl
dostateènì slo�itý a propracovaný a dùslednì se spojily urèité situace s
pøesvìdèivými zá�itky a peèlivì se zakryly v�echny mezery. Polapí úèastníka
do slo�ité sítì iluzí a tímto trikem ho pøimìje, aby uvìøil, �e hra je skuteèná.
Ty v�echny mo�nosti nás stále fascinovaly a nakonec jsme byli pøesvìdèeni,
�e projekt je schùdný. Souhlasili jsme se vstupem do inkarnaèní hry, proto�e
nás nadchl pøíslib mimoøádných dobrodru�ství vìdomí.
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Mnohost jako projev Jednoho
Svìt je podle tohoto konceptu hra.
Hra, kterou rozehrává Tvùrèí Princip, aby se naplnil. Hra s kulisami

tak rafinovanými, �e si je u� ani neuvìdomujeme.
Hra, v ní� ka�dý hrajeme svou roli. Role mù�e být tak dokonalá, �e

zapomeneme na to, �e se jedná o hru a iluzi. I dokonalý herec èi hereèka
nìkdy splynou s postavou, kterou pøedstavují. Pak je bo�ské obsa�eno úplnì
ve v�em. A v�echno je bo�ské a dokonalé. Albert Einstein je jistì
obdivuhodný. A Saddám Husajn? A �ralok lido�ravý? Bùh hraje dokonale
roli Saddáma Husajna èi �raloka stejnì jako Bùh dokonale naplòuje roli
Alberta Einsteina. Tyto vhledy nás vedou k toleranci a úctì k v�emu �ivému.
Pøesto tou�íme po opìtovném sjednocení s Absolutnem. A mù�eme ho dojít.

Pøitom si ale uvìdomíme, �e tento absolutní princip není koncem na�í
pouti, ale zároveò jejím zaèátkem. Zároveò pøitahuje jednotlivosti do svojí
celistvosti (holotropní síla) a zároveò je pro svoji potìchu z mnohosti, z
realizace oddìluje (hylotropní síla). Jednotlivost je to, co dává absolutnu
konkrétní podobu. �Øeèeno terminologií kabaly: Lidé potøebují Boha a Bùh
potøebuje lidi.�

Podobnì se øe�í i problém duality dobra a zla. V na�em svìtì si
neumíme pøedstavit jedno bez druhého (a proto nám vyjádøení celého
jednoho filosofického smìru nám staèí jednoduchý èernobílý obrázek). Tvùrèí
Princip proto stvoøil dobro i zlo, ale v podstatì jsou dobro i zlo Jedno. �Ve
v�ech situacích, v nich� se uplatòuje prvek zla, jako jsou nenávist, krutost,
násilí, bída a utrpení, hraje tvùrèí princip sám se sebou slo�itou hru. Agresor
je toto�ný s napadeným, diktátor s utlaèovaným, násilník se znásilnìným a
vrah se svou obìtí.�

V�echny zmínìné poznatky jsou získány z holotropních stavù vìdomí.
Jak mù�e vypadat vhled objasòující právì téma dobra a zla si mù�eme na
závìr ukázat na zápisu ze sezení s profesorem filosofie a religionistiky:

Jako ústøední se vynoøilo téma sexu. nejprve v pøíjemné formì vzájemné
rozko�e a erotického uspokojení, ale brzy se zmìnilo v násilnou formu jako
znásilnìní, ublí�ení a utrpení. Síly sexuálního násilí se rodily také v
propletené síti lidských vztahù. Èelil jsem tìmto brutálním silám a za mnou
bylo dítì. Sna�il jsem se chránit je pøed nimi, zadr�et je a zabránit jim, aby se
k nìmu dostaly. Hrùza se zvý�ila, jakmile se z dítìte vyklubala moje
milovaná tøíletá dcera. Byla to ona a zároveò to byly v�echny dìti svìta.

Stále jsem usiloval o to, abych zadr�el útok, který pronikal skrz mé
vlastní tìlo, a pøitom mi bylo jasné, �e nakonec budu pora�en. Èím déle jsem
síly odrá�el, tím více mohutnìly. Mé �já� nebylo pouze mé osobní �já�, nýbr�
tisícù a tisícù lidí. ta hrùza pøedèila v�echno, co dovedu popsat. Za sebou
jsem cítil vydì�enou nevinnost, ale náhle k tomu pøibyl nový prvek � síla
mystického objetí. Nad dítìtem se tyèilo Primární �enství, sama Bohynì
matka. Pokynula mi, abych ji objal, a já jsem instinktivnì vytu�il, �e nemù�e
existvat nic slad�ího ne� její náruè.

Tím, �e jsem se bránil násilnému sexuálnímu napadení, bránil jsem se
zároveò i mystickému objetí bohynì, ale nedovedl jsem se pøinutit, abych své
dítì znásilnil nebo zabil, navzdory sladkému pøíslibu splynutí. �ílenství se
stupòovalo, a� jsem se zaèal otáèet. Neustále jsem se bránil vra�ednému
útoku. Nyní jsem hledìl do tváøe své obìti drcen mlýnskými kameny vá�nì
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na stranì jedné a touhy ochránit dítì na stranì druhé. Obì� byla souèasnì
moje bezbranná, nevinná, køehká dceru�ka i Primární �ena lákající mì k
sexuálnímu splynutí kosmických rozmìrù.

Holotropní procesy smìøují k celistvosti, stejnì tak tento a tak je lep�í
jim nevzdorovat. Poté, co onen profesor svùj nároèný boj vzdal, dostavilo se
samo rozuzlení:

Bez ohledu na to, jak usilovnì jsem se bránil, musel jsem popustit
uzdu své zuøivosti. S hrùzou a zaslepeným chtíèem jsem se chystal
napadnout, znásilnit a zabít a pøece jsem se tomu ze v�ech sil vzpíral. Zápas
neustále nabýval na intenzitì, a� se náhle cosi zlomilo a já jsem si s hrùzou
uvìdomil, �e se chystám zabít a znásilnit sebe sama.

Nebyl to podvìdomý pokus o sebedestrukci. Uvìdomil si, �e je zároveò
agresorem i obìtí, násilníkem i znásilnìnou, zabijákem i zavra�dìnou.

�A provádím to sám sobì. Po celé dìjiny lidstva jsem to páchal sám
sobì. Bolest lidských dìjin je mou bolestí. Nebylo obìtí, nic nikdy mimo mne
mi ji nepùsobilo. To já jsem zodpovìdný za v�echno, co pro�ívám, za
v�echno, k èemu kdy do�lo.

Díval jsem se do tváøe svého vlastního stvoøení.�
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