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ZÁ ÍCÍ O I TRANSPERSONÁLNÍ PSYCHOLOGIE 
Sv tový kongres o psychologii a spiritualit , New Delhi, 
5. – 8. ledna 2008 
Jan Benda, Michal Horák 

Profeso i, guruové, psychoterapeuti, 
lé itelé, politici, um lci, hleda i – t mito slovy 
by nejspíš bylo možné charakterizovat 
pozoruhodné spole enství lidí, které vzniklo 
ve dnech 5. – 8. ledna 2008 v prostorách 
kongresového centra Habitat v Novém Dillí 
b hem konání Sv tového kongresu 
o psychologii a spiritualit . Šlo o akci, jejímiž 
hlavními po adateli byly americká Asociace 
pro transpersonální psychologii a nadace Shruti 
a Infinity. 

P edstavme si celou událost nejprve 
faktograficky: Tém  500 ú astník  ze 40 zemí 
sv ta (v etn  nap . Mozambiku i Kyrgyzstánu, 
nejpo etn jší zastoupení m ly ovšem USA a 
Indie). Okolo 250 p ísp vk  v tématických 
blocích b žících v tšinu asu paraleln
v 8 sekcích. Pokud jde o témata – uve me pro 
p edstavu: „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 krom  toho 
diskusní a pracovní skupiny, workshopy, 
recepce, um lecký a kulturní program, exotické 
místo… a dva eští ú astníci. :-) 

KONFRONTACE VÝCHOD – ZÁPAD 

Kongres za al odpoledne a první p lden
se nesl ve znamení úvodních proslov  o vztahu 
psychologie a spirituality a propojování 
Východu se Západem. Z ady projev  nás 
zaujaly ty i. Sri Sri Ravi Shankar mluvil 
o tom, že v Indii nikdy neexistovala hranice 
mezi v dou a spiritualitou – snad proto, že 
indická spiritualita na rozdíl od té západní 
postupuje od zkušenosti k teorii. Porozum ní
vlastní mysli je v Indii tradi n  chápáno jako 
p edpoklad š astného a zdravého žití. Podle 
Shankara by zvládání emocí m lo proto být 
sou ástí vzd lávání. Nejd ležit jší apel 

Shankarova p ísp vku zn l: Je t eba
1) sekularizovat náboženství, 2) socializovat 
obchod a pr mysl a 3) spiritualizovat politiku! 

P íkladem toho t etího by mohl být 
Jyotiraditya Scindia – teprve sedmat icetiletý
maharádža z Gwalioru, jeden z nejmladších 
len  indického parlamentu. Pasovali jsme jej 

intern  na  „nejcharismati t jšího e níka
prvního kongresového odpoledne“. Je to asi 
pochopitelné s ohledem na indické voli e,
p esto bylo pro nás neobvyklé a osv žující
slyšet politika, jak docela v rohodn  mluví 
o významu spirituality a politice jako služb
lidem. Inu Indie. 

Stanislav Grof a Jack Kornfield

promluvili k ú astník m z p edem nato eného
videa. Oba vzpomínali na transpersonální 
konference konané v Indii v 70. a 80. letech. 
Grof mluvil o tom, jak transpersonální 
psychologové v uplynulých dekádách postupn
validizovali adu koncept  majících sv j p vod
v indické i východní spiritualit . P ipomn l
transpersonální konferenci v Bombaji v roce 
19821, kde se krom  psycholog  a psychiatr
spolu sešli  duchovní p edstavitelé, jakými byli 
Swami Muktananda, Matka Tereza nebo 
Minocher Homji, a p edstavitelé moderní 
v decké avantgardy – Fritjof Capra, Karl 
Pribram, Rupert Sheldrake a další. Jejich 
setkání tehdy podle Grofa znamenalo 
p eklenutí propasti mezi transpersonální 
psychologií a tradi ní v dou.

Kornfield p ipomn l konferenci „Jóga a 
v da“ po ádanou v Novém Dillí v roce 1970. 
Mluvil o problémech sou asného sv ta a o tom, 
že jejich ešení nemohou zajistit jen moderní 
technologie a v da. Podle Kornfielda je t eba
rozvinout nové, globální v domí, které bude 
reflektovat vzájemnou propojenost lidských 
bytostí na celém sv t . Zatímco západní 
psychologie vychází primárn  z medicínského 
modelu a soust edí se na zjiš ování a
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odstra ování patologie, východní psychologie a 
spiritualita se obrací k tomu nejvznešen jšímu 
v lov ku, a je založena na objevování a 
rozvíjení pozitivního lidského potenciálu. 
Obojí, uvedl Kornfield, je pot ebné, a tak se 
Východ i Západ mají od sebe navzájem co u it.

AUTENTICITA

Od druhého dne kongresu jsme si již 
nucen  vybírali z velké rozmanitosti p ísp vk
– pochopiteln  p edevším s ohledem na vlastní 
zájmy. Iracionálními kritérii (pro  ne 
na transpersonální akci?) byly pro nás také 
subjektivn  vnímaná autenticita a „zá ící o i“ 
p ednášejících. P iznáváme se k tomu a 
upozor ujeme tená e: Zde zve ejn ná reflexe 
nep edstavuje reprezentativní výb r!

BUDDHISTICKÉ INSPIRACE 

Náš p ísp vek „Využítí princip
Abhidhammy v psychoterapii“2 byl za azen
hned první dopoledne do bloku „buddhistická 
psychoterapie“. Ohlasy byly p íznivé a tak jsme 
posléze snadno navázali kontakty s podobn
zam enými kolegy. Spolu s námi prezentovali 
své p ísp vky Reggie Pawle z univerzity  
Kansai Gaidai v Osace (Japonsko) a Prahlad 

Shekhawat – editel Centra alternativního 
rozvoje v Džajpuru (Indie). Shekhawat v
p ísp vek p sobil p íliš teoreticky a místy až 
zmaten . Inspirativní pro nás naopak byla 
Pawleho prezentace o využití koan
v psychoterapii. Pawle konstatoval, že ada
terapeutických sm r  využívá otázky jako 
formu terapeutické intervence. A práv  koany, 
které jsou také otázkami umož ujícími pokrok 
v rozvoji moudrosti (tradi n  jsou využívány 
v zenovém buddhismu), mohou být velmi 
efektivním terapeutickým nástrojem. Podle 
Pawleho jsou k nalezení ešení koan  d ležité
t i schopnosti. První je víra – víra v to, že 
na otázku existuje odpov . Druhou schopností 
jsou pochybnosti – skrze pochybnosti se tvo í
výklad. A t etí schopností je úsilí – úsilí ešit
položenou otázku. V terapeutické praxi 
(podobn  jako je tomu v zenové škole Rinzai) 
terapeut položí otázku klientovi a on sám na ni 
hledá odpov . Platí p itom dv  zásady: 
1) neposuzuj, co se objeví a 2) nedívej se mimo 
sebe. Jak uvedl Pawle, každý má vlastní koan 
svého života a na n j musí najít odpov .

Klinický psycholog Richard W. Sears 

z Union institutu a univerzity v Cincinnati 
(USA) rovn ž erpá z Buddhova u ení, zvlášt
z vadžrajánové tradice (je mimochodem 
držitelem erného pásku tvrtého stupn
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v bojovém um ní nindžucu a krátkodob  byl 
bodyguardem samotného Dalajlamy). Své 
vystoupení na téma „Psychologické p ekážky 
na duchovní cest “ uvedl p iléhavým
konstatováním: Je snadné být sv tcem 
v prost edí kláštera; je snadné být plným 
soucitu, když vás ostatní zbož ují. Sears se 
zamýšlel nad spiritualitou a v dou jako 
možnými prost edky úniku od reality. 
Spiritualita podle n j m že být prost edkem,
jak uniknout: 1) od bolesti z minulého 
traumatu, 2) k ukojení touhy po obdivu 
ostatních a 3) k ukojení touhy ega po úniku 
egu. Podobn  také v da se m že stát 
individuálním prost edkem úniku: 1) k pot eb
struktury, 2) k vyhnutí se existenciálním 
otázkám a 3) od roz arování náboženstvím. 
P ekážky na duchovní cest  rozd lil Sears 
na vnit ní (minulé negativní zkušenosti, nebo 
pok ivený pohled na sv t) a vn jší (mezilidské 
vztahy, stres v práci, atd.). Buddhismus i jiné 
školy východní moudrosti se primárn
nezam uje na ešení psychologických otázek, 
s nimiž se na duchovní cest asto setkávají 
lidé ze Západu. P ekonání 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) 

jsme se setkali jen v kuloárech. Proslul 
analýzou mystických tradic z hlediska 
neurov dy a kognitivní v dy3 a zabýval se 
i psychologií buddhistické Abhidhammy (proto 
jej zde také zmi ujeme). Na konferenci ovšem 
mluvil o psychologii kabaly a my jeho ranní 
p ednášku ke všemu bohužel zmeškali.

PSYCHOSPIRITUÁLNÍ INSPIRACE 

Kongresu se zú astnilo n kolik terapeut ,
jejichž práce je spojena krom  jiného také 
s fenoménem „psychospirituální krize“. editel
studijního programu integrální poradenské 
psychologie Kalifornského institutu 
integrálních studií a n kdejší editel „Spiritual 
Emergence Network“ Brant Cortright 

p edstavil tzv. integrální psychologii4 a 
psychoterapii vycházející z integrální jógy Šrí 
Aurobinda. Podle dispozic klienta využívá 
tento p ístup r zné úrovn  terapeutického 
p sobení. Zam uje se n kdy více na zm nu
chování (karma jóga), jindy na bytí tady a te
a rozvíjení všímavosti (dž ána jóga), a nebo 
na prožívání a otevírání se vlastním pocit m
(bhakti jóga). Ingo Jahrsetz bývalý p edseda
n mecké odnože S.E.N. popisoval jaké dopady 
má rozd lování sv ta na vít ze a poražené i
pachatele a ob ti. Mluvil o prosp šnosti
p ekonávání t chto myšlenkových kategorií a
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dosahování míru vn jšího i vnit ního skrze 
odpušt ní, „otevírání srdce“ a bezpodmíne nou
lásku. David Lukoff se ve svém p ísp vku
v noval analýze r zných podob 
psychospirituální krize a ilustroval, jak lze 
klient m pomoci tyto zkušenosti integrovat. 
Lukoff je spoluautorem diagnostické kategorie 
„Náboženský nebo duchovní problém“ 
za azené do DSM-IV. V DSM-V by tato 
kategorie m la být rozší ena a odkazy na ní by 
se m ly objevit i v kapitolách o schizofrenii, 
manio-depresi, apod. 

VÝZKUMY

Z n kolika desítek kvalitativních 
a kvantitativních výzkum , které byly 
na kongresu prezentovány, jen pro ilustraci 
uve me, že nap . Ann Marie Yali 

z Newyorské m stské univerzity zkoumala roli 
spirituality p i vyrovnávání se s traumatickou 
zkušeností (v etn  11. zá í v NY); Mark D. 

Holder z Univerzity Britské Kolumbie 
(Kanada) na vzorku 315 d tí prokázal, že 
spiritualita je u nich d ležitým predikátorem 
prožívání št stí; David B. King z Trentské 
univerzity (Kanada) prezentoval vývoj nové 
psychometrické škály k m ení „spirituální 
inteligence“; Chris Rybak z Bradleyovy 
univerzity (USA)  prezentoval výzkum 

lé ebných praktik amerických indián .
Na kongresu vystoupil Amit Goswami

5,
nukleární a kvantový fyzik (USA) známý 
z dokumentárního filmu „What the Bleep Do 
We Know?“ a mohli bychom pokra ovat…
Nejde nám však o vy erpávající vý et a tak 
zájemce o výzkum odkazujeme na kongresová 
abstrakta zve ejn ná na internetové adrese 
www.worldcongressps2008.org.

ŠAMANSKÉ INSPIRACE 

To nejlepší nakonec. Pier Luigi Lattuada 

– léka , klinický psycholog a psychoterapeut, 
prezident italské Asociace pro transpersonální 
medicínu a psychoterapii, autor 16 knih 
o šamanismu, transpersonální psychoterapii a 
celostní medicín  – bez  ostychu za al svoji 
prezentaci zp vem mantry brazilských šaman ,
u kterých tráví vždy dva m síce v roce 
posledních 20 let, a navázal p sobivým
projevem o síle vnit ního ztišení. „Naše 
spole nost se snaží zapl ovat“, lí il Lattuada. 
„Zapomn li jsme na prázdno, ticho, bytí 
na míst . Zapomn li jsme naslouchat.“ 
Biotransenergetika6, kterou p edstavil, u í
zájemce z stávat v kontaktu se sebou samým a 
sou asn  využívat trans k transcendování. Je to 
technologie „jak ud lat ze dvou jedno“, ekl
Lattuada. „U í prom ovat nep ítele
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ve spojence, symptom v poselství, jakoukoli 
sílu ve vlastní sílu…“ Lattuada p sobil lidsky a 
p irozen . Na podiu hovo il inspirován 
okamžikem a vlastním prožitkem. I když jeho 
prezentace co do množství slov byla 
nejskromn jší, dojem z ní byl opravdový a 
velmi p íjemný.

Prezident ruské Asociace transpersonální 
psychologie a psychoterapie Vladimir

Maykov p ipomn l hlubokou tradici 
šamanismu v Rusku (Burjatsko, Altaj, Tuva, 
Jakutsko, atd.) a nastínil situaci šaman  dnes. 
„Zatímco jinde ve sv t “, uvedl, „musejí 
zájemci o studium šamanismu cestovat 
za šamany tisíce kilometr  a u it se cizí jazyky, 
ruští badatelé jezdí po své širé domovin  a 
domluví se s šamany svojí e í.“ Maykov sám 
promítl p sobivý videozáznam práce sibi ského
šamana Nikolaye Oorzhaka7 a uvedl, že Ruská 
akademie v d z ídila dokonce Centrum pro 
výzkum šamanismu. „Zdá se“, ekl
s nadsázkou, „že nyní sm ujeme k novému 
vývojovému lánku – homo transcendus.“ 

Jako tená e Carlose Castanedy nás 
p irozen  zaujala i Rosa Granadillo-

Schwentker, psycholožka a gestaltterapeutka 
ovlivn ná bioenergetikou, která v lé b
aplikuje metody toltéckého šamanismu 
a využívá posun tzv. „bodem spojení“ (též 
„slu ovací bod“, assemblage point)8.

V teoretickém úvodu Granadillo-Schwentker 
nejprve uvedla p ekvapivé analogie mezi 
toltéckým šamanismem, poznatky z výzkumu 
elektromagnetického pole, kvantovou fyzikou, 
ínskou medicínou a tantrou.9 V praktické ásti

pak vysv tlila, jak nap íklad
u traumatizovaných osob probíhá terapie. Podle  
Granadillo-Schwentker je bod spojení (jakési 
energetické centrum v t le) u t chto p ípad
typicky vychýlený ze své b žné polohy. 
Terapie spo ívá v navrácení tohoto bodu 
do polohy p vodní, což probíhá aniž by 
terapeut znal obsah i podrobnosti traumatu. 
Temperamentní Granadillo-Schwentker 
nakonec demonstrovala, jakým zp sobem lze 
k ovlivn ní bodu spojení využít lé ivé krystaly. 

CO MY #$*! VÍME? 

Byl to zvláštní mikrokosmos tenhle 
kongres – ve špinavém velkom st , na hranici 
mezi pro nás nep edstavitelnou bídou a 
bohatstvím, na hranici mezi v dou a mystikou. 
Profeso i a guruové, léka i a lé itelé, odvážlivci 
troufající si jít „nevyšlapanou cestou“, zkoumat 
zpochyb ované. Jako bychom stáli u zrodu 
v dy, kde ješt  (a nebo už?) není hranice mezi 
astrologií a astronomií, chemií a alchymií. 
Možná bláznivé, ale živoucí, nespoutané, 
inspirující! Takové to bylo. P es všechny naše 
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drobné úsm vy a pro ostatní nesrozumitelné 
poznámky v eštin  nad tím, jak urputn  se 
n kte í ú astníci snažili p ehrávat a prodávat 
svoji duchovnost a spirituální pokro ilost, bylo 
p ecejen p íjemné i pou né sledovat tu velkou a 
rozmanitou skupinu lidí, jak se snaží 
p esáhnout tam, kde lidský život dostává smysl 
a ád. Psychologie a spiritualita si v Dillí 
rozhodn  m ly co íct.
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Naši aktivní ú ast na kongresu podpo ily

nadace „Milující o i“ a „Nadání Josefa, Marie 

a Zde ky Hlávkových“. D kujeme.
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