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Vážený pane presidente, paní Havlová, milí přátelé,
je pro mne velkým potěšeníim vrátit se do Prahy, kde jsem se narodil, prožil své
dětství, a obdržel své základní vzdělání. Ještě větší radosti nežz návštěva tohoto krásného
města, které velice miluji, jsou pro mne zcela mimořádné okolnosti, které mě do Prahy
tentokrát přivedly. Chtěl bych z celého svého srdce poděkovat prezidentu Havlovi, paní
Havlové, a sboru poradců Nadace Dagmary a Vaclava Havlových za to, že mi udělili
Cenu VIZE 97 za mou práci v oblasti výzkumu vědomí a lidské psyché. Je to pro mne
nesmírnou ctí a také velikým překvapením po padesáti letech potýkání se s “veřejným
anonymem” ve vědě, o kterém tak výmluvně hovořil profesor Vopěnka ve svém proslovu
v říjnu roku 2004, když sám přijímal Cenu VIZE 97.
Důležitým důvodem, proč pro mne Cena VIZE 97 tak mnoho znamená je můj
hluboký obdiv a úcta k presidentu Havlovi jako umělci, filosofovi, státníkovi s rozsáhlou
spirituální vizí, a člověku výjímečných osobních hodnot. Tento můj obdiv sdílí i mnoho
mých amerických přátel, kteří mi opakovaně vyjádřili své přání mít v současné obtížné
době za presidenta člověka s intelektualními, morálními, a spirituálními kvalitami
Václava Havla. A na svých cestách do různých zemí jsem měl často příležitost si ověřit,
že tyto pocity sdílí mnoho lidí po celém světě. Nedovedu si představit žádné jiné ocenění,
které by pro mne bylo osobně významnější. Dnešní ceremonie spadá na narozeniny
presidenta Havla a já bych chtěl této příležitosti použít k tomu, abych mu k tomuto výročí
srdečně blahopřál a popřál mu hodně zdraví, štěstí, a spokojenosti do budoucích let.
Mým osudem se zdá být zabývat se výzkumem oblastí, které jsou předmětem
značně kontroverze ve vědě a společnosti. Má nekonvenční vědecká dráha začala zde v
Praze před více než padesáti lety, když jsem se jako začínající psychiatr přihlásil jako
dobrovolník k pokusu s LSD-25, diethylamidem kyseliny lysergove. Doc. Roubíček
dostal tuto fascinující experimentální látku od švýcarské farmakologické firmy Sandoz.
Neuvěřitelně silné psychedelické účinky tohoto alkaloidu z namelu objevil Dr. Albert
Hofmann, když se jím při jeho syntéze náhodně intoxikoval.
Výzkumný projekt doc. Roubíčka vyžadoval kombinaci účinku LSD s vystavením
mohutnému zdroji stroboskopického světla kmitajícího v různých frekvencích. Tato
kombinace vyvolala ve mne hluboký mystický zážitek, který radikálně změnil můj osobní
i profesionální život. Měl na mne tak hluboky vliv, že se výzkum heuristického,
terapeutického, transformačního, a evolučního potenciálu mimořádných stavů vědomí
stal v posledních padesáti letech mým životním povoláním, posláním, a osobní vášní.
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Asi polovinu tohoto období se můj zájem soustředil na klinický výzkum
psychedelických látek, nejdříve ve Výzkumném psychiatrickém ústavu v PrazeBohnicích a později v Maryland Psychiatric Research Center v Baltimoru, kde jsem po
několik let vedl poslední přežívající oficielní psychedelický výzkum v USA. Ve druhé
polovině tohoto období jsem společně se svou manželkou Christinou v Esalen Institutu v
Big Sur v Kalifornii vyvinul metodu, holotropního dýchání, při níž jsou hluboké
mimořádné stavy vědomí vyvolané velmi jednoduchými prostředky, jako jsou zrychlené
dýcháni, evokativní hudba a práce s tělem (“bodywork”). V průběhu let jsme také
pracovali s mnoha lidmi, kteří prožívali spontánní epizody mimořádných stavů vědomí –
psychospiritualní krize nebo “spiritual emergencies.”
Výzkum mimořádných stavů vědomí (jejich důležité podskupiny kterou jsem razil
název holotropní) byl pro mne zdrojem nesčetných překvapení a konceptuálních šoků,
vyžadujících radikální změny v chápání vědomí, lidské psyché, a povahy reality. Po
mnoha letech denních setkání s “anomálními fenomény,” které současná věda nebyla
schopna vysvětlit a jejichž existence byla v rozporu s jejími základními metafyzickými
předpoklady, jsem došel k názoru, že pečlivé studium holotropních stavů a jevů, které
jsou s nimi spojeny, jako jsou např. statisticky vysoce nepravděpodobné synchronicity,
ukazuje nezbytnost radikální revise myšlení v psychologii a psychiatrii, Konceptuální
změny, kterých je v těchto oborech zapotřebí by se svou povahou a rozsahem podobaly
revoluci, kterou zažili fyzici v prvních třech desetiletích dvacátého století, když museli
přejít od Newtonovy mechaniky ke kvantové-relativistické fyzice. Je možné dokonce říci,
že by tato konceptuální revoluce byla logickým doplňkem radikálních změn, ke kterým
už před mnoha lety došlo ve fyzice.
Změny v chápání vědomí a lidské psyché ve zdraví a nemoci, ke kterým nás nutí
pozorování z výzkumu holotropních stavů, spadají do několika kategorií: Tento výzkum
ukázal nutnost obohatit tradiční model psyché, omezeny na postnatální biografii a
Freudovo individualní nevědomí, o dvě rozsahlé oblasti – perinatální (která má úzký
vztah k biologickému porodu) a transpersonální (zprostředkující zážitky identifikace s
druhými lidmi, zvířaty, a rostlinnou ríši, a s lidskými a zvířecími předky, jakož i zážitky z
historického a archetypálního kolektivního nevědomí).
Tradicni psychiatrie vidi zacatky “psychogennich” emocnich a
psychosomatickych poruch - tech ktere nemaji zadnou biologickou pricinu - v detskem a
kojeneckem veku. Prace s holotropnimi stavy ukazuje, ze tyto poruchy maji pridatne
hluboke koreny v perinatalni a transpersonalni oblasti nevedomi. Tento nalez by se sam o
sobe mohl zdat vysoce pesimistickym, je vsak vyvazen objevem novych ucinnych
mechanismu, ktere existuji na techto hlubokych urovnich nevedomi.
Cílem v tradicnich psychoterapiích je dosáhnout intelektuálního pochopení, jak
funguje lidska psyché, proc vznikaji symptomy a jaky maji vyznam. Toto pochopení se
pak stane základem k vyvinutí techniky, kterou psychoterapeuti pouzívaji k lécení svych
pacientu. Závaznym problémem spojenym s touto strategií je prekvapivy nedostatek
shody mezi psychology a psychiatry ohledne nejzákladnejsích teoretickych problemu a
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v dusledku toho ohromující mnozství konkurencních skol psychoterapie. Práce
s holotropními stavy nabízí prekvapující radikální alternativu – mobilizaci hluboké
vnitrní lecive inteligence klientu, která je schopna ridit proces uzdravení a transformace.
Materialistická veda nemá místo pro zádnou formu spirituality a povazuje ji za
zasadne neslucitelnou s vedeckym svetonázorem. Jakoukoli formu spirituality vnímá jako
vyraz nedostatecného vzdelání, povercivosti, primitivního magického myslení nebo
závazného psychopatologického stavu. Moderni vyzkum vedomí ukazuje, ze spiritualita
je prirozenou a legitimní dimenzí lidské psyché a univerzálního rádu vecí. V tomto
kontextu je vsak dulezité zduraznit, ze se toto prohlásení tyká autentické spirituality
zalozené na prímém osobním zazitku a nikoli ideologií a dogmat organizovanych
nábozenství.
Nova pozorovani ukazuji, ze vedomi neni epifenomenem hmoty – produktem
komplexnich neurofyziologickych procesu v mozku - ale zakladnim atributem existence,
jak to vidi velke vychodni spiritualni filosofie. Jak uz ukazal svycarsky psychiatr C. G.
Jung, psyche neni uzavrena v lidskem mozku, ale prolina veskerou existenci (anima
mundi). Individualni lidska psyche je nedilnou soucasti teto kosmicke matrice a muze se
za urcitych okolnosti prozitkove identifikovat s jejimi ruznymi aspekty.
Toto nove chapani psyche ma dulezite sociopoliticke implikace. Lekarsti
antropologove ukazali, ze mnoho fyzickych rozdilu, ktere lidske skupiny vykazuji
vymizi, jakmile vedecky vyzkum homo sapiens pronikne pod tenkou vrstvu epidermu;
zakladni, anatomie, fyziologie, a biochemie jsou spolecne pro cele lidstvo. Moderni
vyzkum vedomi doplnil toto pozorovani podobnymi nalezy v oblasti lidske psychologie.
Na urovni postnatalni biografie existuji velike individualni rozdily; podminky zivota
v detstvi, puberte, a dospelosti se radikalne lisi od cloveka k cloveku, od rodiny k rodine,
a od jednoho naroda ke druhemu. Tyto rozdily se vsak zacnou ztracet jakmile prozitkove
sebezkoumani v holotropnich stavech vedomi dosahne perinatalni urovne. Vsichni
clenove lidskeho rodu sdili zazitky prenatalniho zivota a porodu; rozdily v teto oblasti
jsou individualni, nikoli specificke pro urcite lidske skupiny. A jakmile process
hlubokeho prozitkoveho sebezkoumani dosahne transpersonalni urovne, vymizi veskere
rozdily.
Nase pozorovani ukazala, ze lide vsech skupin s nimiz jsme spolecne s mou
manzelkou Christinou pracovali v nejruznejsich castech sveta – v Evrope, Indii,
Japonsku, Australii, jizni, stredni a severni Americe, v Polynesii – meli v holotropnich
stavech pristup k celemu kolektivnimu nevedomi ve smyslu C. G. Junga, a to jak k
historickemu tak i archetypalnimu, bez ohledu na jejich vlastni rasovou, narodni, a
kulturni prislusnost. Tyto zazitky preklenuly casto i pohlavni rozdily – mnoho z
karmickych, ancestralnich, a rasovych zazitku obsahovalo prozitkove ztotozneni s
prislusniky opacneho pohlavi. Velice caste byly dokonce identifikace s predstaviteli
jinych zivocisnych druhu. Tento vyzkum jednoznacne ukazuje neco, co by tradicni
materialisticka veda povazovala za zcela absurdni – ze cele lidske dejiny a historie
vyvoje zivota jsou trvale zaznamenany v nehmotnem poli, k nemuz kazdy z nas ma
prozitkovy pristup. Ervinu Laszlovi se podarilo podat vedecky popis takoveho pole;
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nazval je pole psi neboli akasicke pole.
Perinatalni a transpersonalni zazitky maji hluboke psychologicke dusledky. Kdyz
se obsah perinatální úrovne nevedomí vynori do vedomí a je adekvatne integrovan, vede
to k radikální zmene osobnosti. Jedinec zazije znacny pokles agresivnich tendenci a stane
se tolerantnejsím k druhym. Zazitek psychospirituální smrti a znovuzrození a vedomé
spojení s pozitivními postnatálními a prenatálními vzpomínkami snízi iracionální nutkání
a ambice a zvysi élan vital a joi de vivre – schopnost radovat se ze zivota a cerpat
uspokojení z jednoduchych situaci, jako jsou kazdodenní cinnosti, jídlo, milování, príroda
a hudba.
Proces spirituelního otevrení a transformace se typicky dále prohloubi následkem
transpersonálních zázitku. Pocity jednoty s vesmirem a jeho tvurcim principem vedou k
rostoucí identifikaci s celym stvorením a prinesou pocity údivu, lásky, soucitu a vnitrního
míru. Spiritualita, ktera je vysledkem tohoto procesu, je univerzální, presahujici
specificka nabozenstvi, a vseobsahujici; pripomina postoj k vesmiru, ktery najdeme u
mystiku vsech veku. Je velice autenticka a presvedciva, nebot je zalozena na hlubokém
osobním zazitku; je proto schopna uspesne konkurovat jak s dogmaty organizovanych
nabozenstvi, tak s monisticko-materialistickou vedou.
Lidé prozitkove napojení na transpersonální oblast maji tendenci cenit si existence
a citit úctu ke vsem zivym bytostem. Jednim z nejpozoruhodnejsich dusledku ruznych
forem transpersonálních zazitku je spontánní vznik a rozvoj hlubokych humanitárních a
ekologickych zájmu a potreby podílet se na spolecném cíli. Toto je zalozeno na témer
celularnim pochopení, ze hranice univerza jsou relativni a ze je kazdy z nás identicky
s celym predivem existence. V dusledku techto transformacních zazitku maji lide typicky
hluboke pocity, ze jsou obcany nasi planety a nikoli konkrétní zeme nebo cleny
specificke rasové, sociální, ideologické, politické nebo nábozenské skupiny. Je zrejmé, ze
tento druh transformace by zvysil nase sance na prezití, pokud by k nemu doslo
v dostatecne sirokém merítku.
Zdá se, ze jsme vsichni ucastniky dramatického závodu o cas, ktery v dejinách
lidstva nemá obdoby. V sázce není nic mensího, nez budoucnost lidstva a osud zivota na
nasi planete. Budeme-li aplikovat stare strategie, které globalni krizi zpusobily a jsou ve
svych dusledcích extrémne destruktivní a sebedestruktivni, muze to vest k zaniku
moderni civilizace a dokonce i lidského druhu. Pokud vsak dostatecné mnozství lidí
projde procesem hluboké vnitrní transformace a nabyde vyssi urovne uvedomeni,
muzeme v budoucnosti dosáhnout stavu, kdy si zaslouzíme hrdé jméno, které jsme dali
svemu druhu: homo sapiens sapiens.
Zaverem bych chtel vyjadrit svou hlubokou vdecnost Christine, sve manzelce,
nejlepsi pritelkyni, a spolupracovnici za vsechno cim prispela v prubehu let k vyzkumu,
kteremu se dnes cenou Vize 97 dostalo tak mimoradneho oceneni.

4

