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C.G. Jung kdysi �ekl, že v dnešní dob�, kdy jsme poznali vn�jší sv�t v jeho plnosti a kdy 
m�žeme cestovat kam se nám zachce, má smysl jediné poznání. A to je poznání vlastní mysli. 
Dosažení integrity, celistvosti. Buddhismus to nazývá osvícení �i probuzení - bódhi. Není to 
to samé, to buddhistické je skute�n� o n�co dále… To je nutné si �íci. P�esto i ta hloubka 
dosahovaná psychoterapií a psychoanalýzou není zanedbatelná. Sice Vás to bude stát statisíce 
a nedostanete se tak daleko, ale pro n�koho to je jediná možnost. Naproti tomu o meditaci 
vipassaná �íkal nap�íklad Goenka, že je to nejefektivn�jší psychoterapie sama sebe. 

Goenka: Vipassana is the highest form of self-psyhoterapy and is not confined to any 
particular religion or dogma. 

Psychologie je v�dním oborem, který se zabývá myslí, lidským chováním a prožíváním. 
Psychologie je v�dou pom�rn� mladou, starou necelých 150 let. Vznikla v dob� krize víry a 
do ur�ité míry se jí snažila nahradit, nicmén� oklikou p�es v�du se k ví�e, náboženství a 
mytologii musela zase vrátit. Existuje mnoho psychologických škol a každá z nich má 
specifický p�ístup k lidské bytosti. Proto se dá �íci, že psychologie je v�dou 
v p�edparadigmatickém stádiu, tedy že v ní dosud není jednotný výklad a p�ístup v základních 
otázkách. V poslední dob� probíhá v podstat� krize vývoje psychologie – Ken Wilber �íká, že 
zaniká. 

Za zmínku z osobností psychologie pat�í nap�íklad Freud, který jako první otev�en� vyslovil, 
že lidské jednání je založeno p�edevším na pudovosti. Z hlediska buddhismu by se dalo 
mluvit o žádostivosti, tanhá, která udržuje bytosti v kolob�hu utrpení. Dále jeho žák C.G. 
Jung, švýcarský psychiatr šel dál a zd�raznil vliv náboženství, mytologie a touhy každé 
bytosti po úplnosti, celistvosti. Jung navázal na díla alchymist�, kte�í se snažili o nalezení 
Kamene mudrc� a popsaly tento proces ve svých metaforických dílech. Jung tento proces 
získání celistvosti bytosti nazval procesem individuace a ve svých pracích ho velmi podrobn� 
popsal. Nap�íklad ve 3. dílu jeho sebraných spis� je popis k alchymistickému dílu Rosarium 
philosophorum, který m�že pomoci každému, kdo hledá sám sebe a je na cest� k poznání. Náš 
p�ední znalec Jungova díla Rudolf Starý o tom nap�íklad �íká, že se jedná o pr�chod 
podsv�tím, kdy je ego jakoby mrtvé, probíhá o�išt�ní, osvobození a možná i znovuzrození, ale 
v jiné form�, na jiné úrovni. 

Transpersonální psychologie je nejvýzna�n�jší školou posledních desetiletí. Zabývá se 
zm�n�nými stavy v�domí v d�sledk� požití psychotropních látek. Mezi její p�edstavitele pat�í 
nap�íklad Stanislav Grof. Tato škola nalezla univerzální platnost lidských zkušeností. 
Pracovali nap�íklad i s Tibetskou knihou mrtvých. Posléze se zde objevilo napojení na hlubší 
duchovní sm�ry, po�ínaje šamanismem a posléze pokra�ujíce k meditacím, hinduismu a 
buddhismu. V sou�asné dob� se sv�tová psychologie výrazn� inspiruje buddhismem, 
meditacemi a to jak samathou (meditace klidu), tak i vipassanou (vhled). D�kazem je 
nap�íklad Daniel Goleman, který mimo jiné rozpracoval koncepci Emo�ní inteligence, Tara 
Bennett Goleman, Ram Dass a další. 

 Cesta individuace 



Impulzem k nastoupení duchovní cesty je �asto to, že vidíme, že v�ci nejsou tak, jak by m�li 
být. �asto za tím je velké utrpení, než se nastoupí cesta k ukon�ení kolob�hu utrpení. Taková 
vnit�ní traumata jsou �asto z d�tství, jsou to citové, emocionální, fyzické �i jiné zneužívání. 
V sou�asné dob� se hodn� v psychologii mluví o domácím násilí, o sexuálním zneužívání a 
dalších skute�nostech, které se navenek d�íve neukazovaly o schovávaly se za fasádu “slušné 
rodiny”. Dnes víme, že rodinný život je skute�n� plný utrpení a je to statisticky dokázáno, 
nepot�ebujeme k tomu už žádného Probuzeného, aby nám to �ekl. Po�et rozvod�, nev�r, 
nemanželských d�tí, drogových závislostí atd. – to vše napovídá tomu, že není vše tak, jak by 
m�lo být. Psychologie se snaží tato traumata lé�it a vylé�eného zase vrátit do tohoto kolob�hu 
života a smrti. Buddhismus se v n�m snaží probudit poznání a osvobození a možnost volby, 
zda-li se chce tohoto kolob�hu nadále ú�astnit nebo ne, p�ípadn� v jaké mí�e.  

Vždy platí, že u�itel Vás dostane jen tam, kde je sám, dále ne. Psychologové jsou v�tšinou 
lidé, kte�í žijí normálním rodinným životem, kte�í jsou zpravidla velmi chápaví, otev�ení, 
lidští a p�íjemní. Lé�í svojí p�ijímající a nevyžadující osobností. Vlastn� dávají tu 
nepodmín�nou mate�skou lásku, která v�tšin� z nás chybí. Nezištn� se rozdávají, �asto až na 
hranici sebezni�ení �i vyho�ení. Jejich práce vyžaduje, aby pomáhání nebylo jen jejich vlastní 
pot�ebou (pot�eba po-moci, codependence - spoluzávislost atd.).  

Chceme v život� jen to p�íjemné, tomu nep�íjemnému se chceme vyhnout. Chceme, aby nás 
lidé m�li rádi, vážili si nás. Takže to chceme i od našeho u�itele a pokud to ne�iní, tak ho 
�asto opouštíme. Takový u�itel, který nám nastaví nemilosrdn� zrcadlo, ve kterém vidíme jak 
to krásné, tak i to ošklivé – toho zrovna rádi nemáme. Naše ego je ochotno zkoumat samo 
sebe jen tehdy, když jsou tam krásné v�ci “m�žeme se cítit že jsme duchovní, tedy lepší než 
ostatní” anebo když zažíváme krásné stavy. Jakmile nám zrcadlo ukazuje i vlastní negativní 
stránky, strach, obavy, úzkost, pýchu, neschopnost, tak v�tšinou ute�eme. 

Psychologie s duchovní prací na sob� hodn� souvisí.  Psychologie za�íná tam, kde už nemá co 
na práci psychiatrie a duchovní život tam, kde už nemá prakticky co d�lat psychologie. Taktéž 
by se dalo i �íci, že vipassana má co d�lat tam, kde už co d�lat nemá samatha… 

Ur�it� je zjevné, že p�edtím, než za�neme s meditací je dobré se nau�it relaxovat. Pak je dobré 
postoupit k samat� a nakonec k vipassan�. Ruku v ruce s tím musí jít realistický p�ístup 
k životu, schopnost postarat se o sebe alespo� tak, abych m�l zajišt�n skromný život. 
Nedomnívám se, že by bylo nutno paraleln� podstupovat psychoanalýzu nebo psychoterapii – 
ale je asi dobré se v�novat alespo� sebeanalýze a studiu knih, nap�íklad Freuda, Junga, Grofa.  
To m�že umožnit náhled i na vlastní psychiku. 

Moderní psycholog, hlavn� psychoterapeut je n�co mezi kn�zem, zpov�dníkem a šamanem. 
Stále více psycholog� se zabývá duchovností a meditacemi (za�alo to Jungem, pak to 
pokra�ovalo Williamem Jamesem, Grofem, te� Golemanovými a dalšími – a to i u nás. 
Narážejí na hranice psychologie. 

Mnoho psycholog� se inspiruje v buddhismu a zdá se, že je to te� dlouhodob� nesmírn� 
módní. Internet. Po�ínaje Ram Dassem, který meditoval v Mahási Centru. Mnoho psycholog� 
se snaží integrovat buddhismus a psychoterapii a vymýšlejí si nová slova a pojmy jako je 
bodhologie, satiterapie a další. Minulý rok ve Švýcarsku byl spole�ný retreat holotropního 
dýchání – Stana Grofa a vipassany Jacka Kornfielda – oba procesy mají totiž dost spole�ného. 
Taková spojení mohou být p�ínosem. Nicmén� od ur�ité úrovn� už vystupujete ze slov a 
pojm� a tam už psychologie skute�n� není schopna k tomu cokoliv dodat, protože to prost� 



nezná. V�decky nejsou popsány ani džány, ani nibbána… Tedy z hlediska moderní západní 
v�dy. Jejich popis ve Visuddhimagga odpovídá nejnáro�n�jším v�deckým kritériím 
metodologie.  

 N�které medita�ní prožitky spojené se stupni osvícení se dost podobají tomu, co popisoval 
Jung – Rosarium philosophorum. Ale to nejsou popisy, které by spl�ovaly kritéria exaktní 
v�dy, p�esto jsou naprosto výstižné a mohou pomoci ty zkušenosti v�dom� integrovat… 

Existují velmi význa�né sty�né body mezi n�kterými sm�ry psychoterapie a vipassanou. 
Nap�íklad Gestalt (z jedné americké u�ebnice psychoterapie): lidé musí nalézat svou vlastní 
životní cestu a p�ijmout osobní odpov�dnost, pokud cht�jí dosp�t ke zralosti. Klí�ovým je být 
si v�dom toho, co d�lají a zažívají (sati!). Tím, že jsi jsou v�cí v�domi, tím získávají 
schopnost se rozhodovat a žít smysluplný život. Koncentrace na p�ítomnost, na sou�asný 
moment. Nic neexistuje mimo “te�”. Minulost je pry� a budoucnost ješt� nep�išla. 
Soust�ed�ní na to, co se d�je p�esn� te�, co vnímáte, co cítíte, co poci�ujete. (No není to 
vipassana jak vyšitá?). V pr�b�hu terapie tam jsou fáze jako povrchnost, strachy, slepá uli�ka, 
pak smrt a stažení se do sebe a nakonec otev�ení se autentickému bytí. 

P�esto je podle mého názoru meditace a vlastní práce na sob� mnohem hodnotn�jší než n�co, 
k �emu vás dotáhne n�kdo jiný, t�eba terapeut. Je to také o dost levn�jší, ale i 
nebezpe�n�jší….  

Obecn� se dá �íci, že psychologie m�že za�ít tam, kde nemá co d�lat psychiatrie a duchovní 
život tam, kde nemá co d�lat psychologie. N�kdy se to prolíná a m�že být dost p�ínosné na 
sob� pracovat paraleln� jak co se tý�e duchovních záležitostí, tak i psychologické integrity. 
Ob� cesty se zpravidla vzájemn� dopl�ují. Dhamma má r�zné intenzity a v podstat� každý si 
v ní m�že najít p�esn� to, co práv� pot�ebuje. 

 Zajímavý odkaz 

http://www.lampa.cz/prednasky/budapsy.htm - P�ednáška Petra Pavlíka (ilustrativní je 
zejména odstavec nazvaný "Kladivem do palce") 

  

 


