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Chtěl bych se s vámi podělit o několik
transpersonálně orientovaného terapeuta.

úvah a

principů léčby

závislých z pohledu

Vyjděme z definice závislosti, jak by vyhovovala hlediskům transpersonálně orientované terapie.
Závislost lze definovat jako chronickou a progredující poruchu, jejíž chorobné znaky
jsou nutkavé dychtění po zrněně prožívání, ztráta kontroly, pokračování v dosavadním
vzorci chování i přes narůstající nepříznivé důsledky a prohloubení stavu nelibosti při
přerušení tohoto vzorce. To, co mění kvalitu prožívaného, může být alkohol, drogy, sex,
práce, moc, hazardní hry, televize,jídlo a pod. Problémem není tedy tolik onen vnější aspekt
- alkohol, droga, cukr - ale daleko spíše stav mysli, ulpění, vazba na nějaký způsob uspokojení prostřednictvím vnějšího zdroje.
Všechna náboženství a odvěké mystické a spirituální tradice se zabývají problémem
touhy, dychtění, lpění a závislosti. Tento zájem trvá po tisíciletí, neboť dynamika touhy,
nutkání, je hybnou silou, která se váže k zrození, utrpení, smrti a vůbec celého života.
Z pohledu velkých tradic má být závislost odvedena, převedena; sublimována, nebo redukována a eliminována. Zajímavý je rozdíl mezi západní a východní perspektivou.
Západní kultura se na touhy dívá vcelku pozitivním pohledem; touhy je třeba kultivovat,
pěstovat a přiměřeně uspokojovat.
Východní kultury je vidí spíše jako problematické,je třeba na nich pracovat a podstatně
je redukovat. Hinduismus hovoři o čtyřech základních motivech, silách života, kde první
tři se touhami zabývají, ta čtvrtá, Mokša, přináší osvobození. V tacismu se praví: osvobozený od tužeb zříš mystérium. Chycený d~ tužeb vidíš jen manifestace. Tantra reinterpretuje
a využívá jejich energii k osvobozenÍ. V Recku má stoická tradice blízko k serenity prayer
AA. Snad nejpregnantněji k tomuto tématu promlouvá budhismus, a to v Budhových
ušlechtilých pravdách. V první pravdě se mluví o tom, že život je spojený s utrpením, ve
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druhé že příčinou všeho utrpení je lpění, závislost, ve třetí, že cestou z utrpení je zřeknutí
se bažení, ve čtvrté pravdě se hovoří o opravdových cestách.
Závislost je tedy univerzální lidské dilema, vychází z potřeby po uspokojení spirituálních potřeb. Co jsou to spirituální potřeby? Jsou transpersonální, tedy za-osobní povahy.
Vycházejí z hluboké touhy po stavu vědomí, kdy život je prožíván nedualisticky, jako
spojitost všech věcí, v jednotě s vesmírem či Bohem, osvobozený od strachu a úzkosti,
sycený bezpodmínečnou láskou.
Tomáš Akvinský praví, že spiritualita je náš smysl pro nekonečno. M. Fox říká, že
sprituální touha je hluboká. Je to život živý naplno, se zaujetím, elánem, plný soucítění
vycházející z centra ne-akce a prožívání vnitřní radosti. Sprituální touha je ve své podstatě
konečná a vede k prožitku celistvosti. Závislost je svedením z této cesty, hledáním
nekonečna formou, která neuspokojuje, a proto je ve své podstatě nekonečná a vede
k vnitřnímu rozvratu. Faust zaprodal duši a ztratil touhu. Jeho touhy se nadále týkaly jen
banalit, ztratil touhu v důležitých aspektech bytí.
Alkoholismus je nevědomým vyjádřením potřeby po spiritualitě, je tekutou kosmologií!
Na tomto místě bych chtěl přípomenout dopis C. G. Junga panu Billovi W., zakladateli
hnutí AA. V dopise Jung rozebírá situaci j istého alkoholika Rolanda H., kterého neúspěšně
léčil, a kde jeho nutkání po alkoholu vidí akvivalentní, byť na nižší úrovni, bytostné
spirituální žízni po úplnosti, řečeno středověkým jazykem, po jednotě s Bohem.
V závěru dopisu připomíná : "Vidíte, alkohol se latinsky řekne spiritus, a my užíváme
stejné slovo pro nejvyšší náboženský prožitek stejně jako pro nejvíce depravující jed.
Pomocná formulka tedy zní: spiritus contra spiritum". Toto napsal Jung v r. 1961 . Dnes se
nám tento paradox objevuje na reklamních plakátech znázorňujících vodku Gorbatschow
s upozorněním, že v tomto případě jde o "čistý duch vodky".
Říkáme, že alkoholismus je nemoc. Z transper~onálního pohledu vyhovuje více překlad
anglického disease. Dis-ease jakožto nesnáz. Zivot je ne-snadný. Nesnadná je sama
střízlivost, střízlivé prožívání dichotomie karteziánského světa; světa rozdělenosti těla
a duše, izolovanosti, strachu, hrozby, závisti, vyhnání z Ráje.
Napití, podnapilost, hráčské vytržení, opojenost mocí je korekcí této ne-snáze, je
neuvědomělým pokusem změnit paradigma, znovu-spojit, zcelistvit, odstranit úzkost,
ovládnout.
Avšak ve chvíli, kdy člověk najde "svoji drogu", svůj způsob chvilkového vnějšího
uspokojení, vzniká další nesnáz. Projevuje se nutkavá potřeba tento způsob opakovat.
Objevuje se narůstající dychtění a s ním i nebezpečí ulpění, vazby, závislosti. Její progrese
dříve či později vede k pádu na dno. Což, řečeno s G. Batesonem, je "stav alkoholika
spojený s panikou, že ztrácí kontrolu nad "vozidlem", kdy objevuje, že "vozidlo", celý
systém, je větší než on sám, kdy bankrotuje jeho epistemologie o sebekontrole". V tu chvíli
se opije, protože systém je větší než on sám. Bateson říká, že "střízlivost alkoholika =
hrůzná varianta karteziánského dualismu těla a mysli".
Zoufalství je však prvním krokem na spirituální cestě, je to stav vyprázdnění. Dr. G.
Nash říká : ,,Religiózní lidé dělají vše pro to, aby se vyhnuli peklu. Spirituální lidé v tom
pekle již jsou nebo byli". Prožitek zoufalství, kolapsu ega, zhroucení epistemologie
alkoholika o sebekontrole, jsou místem pro nastoupení 1. kroku programu AA. To, co
nazýváme The Dark Side OfThe Ego, nebo možná vhodněji s F. Vaughnem The Dark Side
OfThe Ego, není projevem patologie psyché, ale paradoxně místem obratu. Pohyb psyché
je benevolentní, je pohybem k celistvosti. 1. krok AA dokonale vystihuje celou mizérii:
"Příznali jsme svoji bezmocnost nad alkoholem, naše životy začaly být neovládatelné".
2. krok říká : , ,Dospěl i jsme k víře, že síla větší než naše obnoví naše duševní zdraví".
Problém druhého kroku, tedy problém s Vyšší silou, je záležitostí změny koncepčního
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rámce. Je změnou epistemologie. Řečeno s Batesonem, je přesmykem od symetrické
a konfliktní epistemologie, kterou Bateson také nazývá alkoholickou pýchou, ke komplementárnímu postoji k druhým, k planetě, k vesmíru. Je posunem od egocentrismu k ekocentrismu. Jsem součástí celku a všechny části celku jsou také nějaké ve mně obsaženy. Je
zážitkem vydání se a otevírání se nové rovině bytí.
Rekapitulujme:
Z transpersonálního hlediska je závislost selhání neuvědomělého pokusu korigovat
nesnadnost života. Disease - tato nesnadnost - je tu a priori krizí karteziánského rozštěpu
těla a mysli a prohlubuje se v rozvoji závislosti. Směruje k pádu na dno, ke kolapsu
epistemologie, ke smrti anebo k otevření se (znovuzrození) do nové roviny bytí, k postoji
více komplementárnímu, celostnímu.
Jaké jsou principy terapie z tohoto hlediska:
- samozřejmě zůstávají ty obvyklé, jako usilování o abstinenci, komunita, skupina;
- využití všech možností nechat ego zemřít. Pracovat na integraci pokud možno
netlumených abstinenčních stavů a deprese jakožto vyjádření The Dark Side Of The Ego,
což může přinést mohutné náhledy a emoční uvolnění v zážitku smrti a znovuzrození;
- využití programu 12 kroků k dlouhodobé a systematické sebeexploraci, což v dlouhodobějším pohledu vede ke konverzi epistemologie. V ústavní léčbě se necháváme
inspirovat prvními čtyřmi kroky, které pacienti propracovávají ve skupině i v písemných
cvičeních ;

- jelikož se zdá, že vedle systematické práce na závislých podílech osobnosti je stejně
důležité zprostředkovat i zážitek celistvosti, lze k tomuto účelu využít technik meditace,
rituálů, nebo v našem případě holotropního dýchání. tyto techniky umožňují klientovi
zahlédnutí celku, hlubšího významu, spojitosti věcí, což může dát nemocnému zcela jinou
perspektivu v sebehledání.
Holotropní dýchání je metoda objevená Stanislavem a Christinou Grófovými. Využívá
hyperventilace, evokativní hudby a práce s tělem pro navození znovuprožití významných
emočních zážitků, které nebyly intrapsychicky plně dokončeny, jejich plné vyjádření, a tím
i uvolnění blokované a kumulované energie. Svým pojetím patří k homeopatickým přístu
pům, obnovujícím plnou integritu osobnosti zpracováváním zážitků z biografické, perinatální a transpersonální úrovně a vedoucím jedince k holistickému chápání sebe ve vztahu
ke světu.
Závěrem : Jmenoval jsem tu řadu jmen. Grófovi, M. Fox, F. Vaughn, G. Nash, což jsou
významní představitelé transpersonální psychologie, kteří se také hodně angažují v terapii
závislých. Všichni navštíví Prahu ve dnech 20. - 25. 6. 1992 v rámci 12. ITC s názvem
Věda, spiritualita a globální krize. Jedním z hlavních témat konference je právě ,,závislost
jako univerzální lidské dilema" a zazní k němu řada přednášek.
Do redakcie prišlo dňa : 9. 7. 1992
Adresa autora: MuDr. S. Kudrle, Waltrova 40, 318 18 Plzeň

SPRÁVY
38. medzinárodný inštitút o prevencii a Iieč
be alkoholizmu a drogových závislostí sa koná
v Prahe vdňoch 5. - 11.júna 1994. Organizátori:
ICAA, ČLS , Česká psychiatrická spoločnost sekcia AT. Oficiálne jazyky: angličtina a fran-

cúzština. Predbežné prihlášky treba zaslať do 30.
ll . 1993 na sekretariát: 38. medzinárodný inštitút, ČLS, P. O. Box 88, Sokolovská 31 , 120 26
Praha I, Česká republika.
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