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O této knize

Tato kniha je sbírkou deseti přednášek, které byly uvedeny v rozmezí dvanácti let na mezinárodních kongresech v Severní a Jižní Americe. Proto nabízejí pozornému čtenáři náhled nejen do velkolepých myšlenek Viktora E. Frankla, ale také do autorčina osobního vývoje.
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Osobní přijetí 
sebe-zodpovědnosti


Logoterapeutický program pro snížení četnosti relapsů v psychoterapii
1 9 8 2

Logoterapie Viktora E.Frankla není jediná cenná forma psychoterapie; je jednou z mnoha individuálních linií velmi dlouhého řetězce psychologických teorií. 
Logoterapie je ovšem také vstupní branou pro budování lidské zralosti. Vystavena na antropologickém základě, zvyšuje úroveň zralosti lidské osoby. Tím se odlišuje od jiných psychoterapeutických formulací, které používají pouze prostředky k uvedení osoby do stavu emocionální stability. 
Při sledování myšlenek logoterapie brzy uvidíme, že její cíle směřují za běžné přání vyléčit. Nejhlubším zájmem logoterapie není pouze zaléčit, ale „vyléčit jednou a provždy“. Pro každý růst duchovní zralosti logicky platí, že další psychoterapeutické vedení se stává nadbytečným, pokud si pacient nově osvojí osobní zralost umožňující mu smysluplně se vyrovnat s jeho emocemi.

To konkrétně znamená, že logoterapie je – možná jedinou – psychoterapeutickou koncepcí, jež může čelit obrovskému nárůstu různých duševních poruch v populaci a nárůstu dalších a dalších forem terapií. Mezi terapiemi a nemocemi může vznikat vztah recipročního charakteru. Logoterapie by byla schopná zastavit tuto problematickou potřebu „více a více“ psychoterapií a byla by s to dramaticky snížit míru recidiv, což by znamenalo opravdovou revoluci v oblasti psychologie. Aby byl lépe patrný význam mého tvrzení, žádám Vás, abyste brali v potaz to, že psychologické praktiky v současné době žijí právě zejména z „dlouhodobých pacientů“, tedy z lidí, kteří si chodí pro radu a psychologické vedení více méně pravidelně. Tak pacienti, třeba již dlouho po tom, co byla jejich předchozí léčba ukončena, se po letech opět obrací 
pro pomoc a radu psychoterapeuta. To může být vysvětleno tak, že jakýkoliv druh pomoci přichází, přichází s ní také závislost na ní. 
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Pacient si nakonec myslí, že může nejjednodušeji řešit jakýkoliv problém, když se mu dostane pomoci v řešení problémů. Navíc je zde riskantní ale neoddělitelná hyperreflexe Speciální logoterapeutický termín používaný pro přehnanou pozornost. Poprvé byl definován Viktorem E.Franklem v jeho knize „Die Psychoterapie in der Praxis“ (Franz Deuticke, Viena 1947)  toho, který je v terapeutických sezeních vtažen do minulých a stávajících životních krizí a ukotvuje se tak v nezralém egocentrismu. I „vyřešené“ problémy minimálně zůstávají „minulými“ problémy a vždy zanechají nahořklou pachuť strachu z jejich možného návratu.

Vedle takových „vnitřních dispozic“, které jsou v pacientovi samotném přítomny, a které ho směřují k znovu-upadnutí do nemoci, je zde také mnoho vnějších příčinných faktorů. Tyto faktory jsou těžkým křížem pro emocionálně nevyrovnané osoby, kterými většina bývalých pacientů psychoterapie je, a již pak mohou pod jeho tíhou lehce upadnout. Nehoda, pohroma, vážná ztráta nebo i zcela obyčejný příchod stáří a tělesné slabosti tak může neurotickou či depresivní osobu vrhnout zpět 
do neurózy a deprese, přestože ona či on prošli draze zaplacenou, roky trvající léčbou. Tragické je obojí. To, že pacient je v podstatě velmi rád, že se v případě potřeby může obrátit znovu na toho samého, kdo mu již předtím mnohokrát pomohl, i to, že terapeuti nemají obecně nic proti držení si svých pacientů, protože - konec konců – tak jsou pro ně dobré zisky  zaručeny.

To však v zájmu duchovně rostoucí společnosti není, protože tak vzniká chorobná společnost, která trpí přívaly nemocí 
a nezdravím. Zdravá společnost je tvořena sebe-zodpovědnými jednotlivci, kteří sami za sebe rozhodují a sami za sebe přijímají důsledky svého vlastního jednání. Jestliže procento nedozrálých, bezmocných a emocionálně nemocných lidí 
ve společnosti podstatně vzrůstá, celá společnost se vrhá 
do velkého nebezpečí, do většího nebezpečí, než kterým by byl útok nepřítele zvenčí. Co pak jediné může pomoci, není zásah armády psychoterapeutů a záplava psychoterapeutických technik, ale jednoduše a pouze, započetí procesu duchovního vyzrávání, kterého je logoterapie schopna být iniciátorem.

Následující čtyř-úrovňový, resp. čtyř-fázový program, který bych ráda představila jako cestu k sebe-zodpovědnosti,
předpokládá možnost léčení pacientů „jednou a provždy“, a tím
zásadní snížení procentuálního zastoupení emocionálně nemocných lidí ve společnosti.


						-3-

První úroveň mého programu je běžně známá, a proto můžu být 
ve svých vysvětleních stručná. Je to právě fáze redukce symptomů a řešení problémů, která má přednost před vším ostatním; pacientovi je nutno od jeho naléhavého neštěstí odlehčit. Já osobně v této fázi pracuji při individuálních setkáních. Pacient musí být schopný důvěřovat a ukázat sama sebe a také odhalit své nejintimnější problémy či touhy, které nejsou určeny pro žádnou jinou osobu; tato možnost se mu spíše otevírá v individuálních setkáních než v hromadných setkáních, tzv. skupinách, kde je dle mého názoru nucení do diskuse 
o pacientových potížích v této fázi neužitečné. Každá osoba totiž, která je v tuto dobu velmi pevně připoutána ke svým vlastním problémům, může lehce najít souvislost mezi svým trápením a trápením jiných ve skupině a obrátit tak tuto zkušenost v další negativno. „Útěcha“ z toho, že i ostatní lidé mají své problémy je malá a vědomí, jak mnoho starostí, obav a lítosti je tu všude okolo nás, jen přináší pesimistický přístup k životu, který procesu léčby neslouží.

Mimo to, pacienti v první fázi léčby, kteří stále bojují se svou slabostí a nesnázemi, jsou jen velmi málo schopni odstupu od sebe a své situace, aby byli schopni mít ze skupinové diskuse užitek. Cítí se ještě zranitelnější, slyší-li co skupina říká a prožívají své „odhalení“ jako něco  degradujícího. Právě pacientův pocit degradace - ponížení je to, co by se v psychoterapii nikdy nemělo stát. Důstojnost člověka musí zůstat nezpochybněna.

Při individuálních setkáních mohou být použity všechny specificky logoterapeutické metody, které jsou pro daný druh symptomů účinné. Tak, v mnoha různých případech úzkostí 
a obsesí může být použita „paradoxní intence“, „dereflexe“ může být použita pro autonomní a psychosomatické potíže a „modulace přístupu“ zase pro depresivní a negativistické tendence Specifické logoterapeutické metody jsou popsány detailně v knize Viktora E.Frankla : „Doktor a Duše“ (Vintage/Random House, New York, 2.edice 1986) / Elisabeth Lukas: „Smysluplné žití“ (Grove Press, Inc., New York 1986). Zásadním, nade vše důležitým počinem je zde vytvoření co největšího možného vnitřního oddělení nedotčených duchovních oblastí a pacientových přehnaných emocionálních či jinak nesprávných reakcí. Jen díky takovémuto oddělení může být pacient schopen za pomoci té zdravé části odolávat i těm
nejobtížnějším podmínkám. Chceme-li pacienta osvobodit z pevného sevření jeho nemoci, a navrátit mu zpátky jeho
normální zdravý život, musíme každým možným způsobem podpořit pacientovu zdravou odolnost. 
					


						-4-

Spolu se speciálními logoterapeutickými metodami mohou být v  první fázi uplatněny všechny možné kombinace logoterapeutických i nelogoterapeutických technik. Například kombinace behaviorální terapie, sugestivních metod 
a relaxačních technik a samozřejmě i rozumného užívání psycho-farmak. Zde se stále pohybujeme na úrovni redukce symptomů a nemusíme se za to vůbec stydět. Zde je totiž většinou mnohem složitější odhalit vůbec symptom jako takový, než přinést hypotézu odhalující příčiny vzniku a vývoje symptomu, která v podstatě neřeší fakt, že pacient stále tímto symptomem trpí.

První fáze je obyčejně zakončena částečným úspěchem v tom smyslu, že různé problémy jsou redukovány nebo vyřešeny, přičemž stále zůstávají problémy, které jsou zatím nevyřešeny. Co tedy zůstává, je již zmíněná hyperreflexe útrpné zkušenosti a zbytek problémů. Je to právě hyperreflexe, byl-li by pacient v této fázi propuštěn jako zdráv, která by ho zavedla znovu 
do pozorování jeho nejhlubších pocitů a konkrétních situací - tedy na přímou cestu ke strachu, díky jehož přítomnosti by se nedokázal se svým životem vypořádat. Strach produkuje to, z čeho jsme ustrašeni. Logoterapie nám to často ukázala, 
a proto víme, že je nebezpečné pacienta se setrvávající hyperreflexí vypustit do života. I když se třeba cítí dobře 
a zdá se být bez příznaků, nesmíme nikdy zapomenout, že léčba pouze na této úrovni – v této fázi, hrozí v každém případě potenciálním relapsem – znovu-upadnutím do nemoci. To je také důvod proč jsem se jala budovat další – druhou terapeutickou fázi, kterou nazývám: fáze obecné dereflexe.
	
Dosud nám logoterapie pomáhala v orientaci skrze své velmi specifické taktiky, skrze teorii neuróz a nyní – ve druhé fázi - nám pomůže skrze svou teorii člověka. Všichni, kdož jsou s logoterapií obeznámeni, ví, že Viktor E. Frankl představuje člověka jako „bytí hledající smysl“, které je vybaveno schopností sebe-transcendence, díky níž je schopno rozumět světu a svět okolo sebe utvářet. Ovšem každý nezdravý egocentrismus, který je nutně svázán s fenoménem hyperreflexe, oslabuje sebe-transcendenci a zároveň zastiňuje obzor vnějšího světa, který pak už nemůže být srozumitelný ani k utváření. Proto je důležité podrobit setrvávající hyperreflexi obecné dereflexi, která odstraní egocentrismus a posílí schopnost sebe-transcendence, aby tak opět mohla být vnímána smysluplnost života. Tak a jen tak je pacient schopný 
dosáhnout, takříkajíc dotknout se vnímané smysluplnosti a jen skrze to je schopný nalézt své osobní cíle a ideály.




						-5-

Obecná dereflexe nesmí být směšována s metodami specifické dereflexe pro nepsavost či sexuální poruchy, které jsou užity v první fázi. Obecná dereflexe druhé fáze není v žádném případě cestou ke snižování symptomů, ale je způsobem, jak pacienta zbavit zájmu a pozornosti ke všem symptomům. Toho se docílí tím, že se pacientovo vědomí odvádí od současných 
a minulých problému a přivádí se k naopak pozitivním a tvořivým oblastem života. Já osobně používám obecnou dereflexi ve skupině lidí, abych využila velmi pravděpodobné možnosti podpory jednoho člena skupiny druhým při přesouvání jejich pozornosti k pozitivním věcem. Začínáme skupinu (v této skupině jsou pouze lidé, kteří již prošli a dokončili první fázi) určitou dohodou, a to souhlasem, že pacienti mohou mluvit o čem jen chtějí, ale o ničem, co je pro ně negativní. Takové záměrné ignorování problémů je záležitostí snahy vyvarovat se neproduktivního omílání problémů a upevňování hyperreflexe.

V každém ohledu to však není „potlačení“ problémů, a navíc je zde vždy ještě možnost individuálního setkání s terapeutem 
pro vyjasnění jakékoliv krizové situace, která by se mohla vyskytnout. Krom toho, účastníci skupiny dereflexe už všichni ukončili fázi vyjasňování problémů, alespoň tedy tak, jak jen to bylo možné. Nyní před nimi stojí úkol vybudování nového budoucího života s ohledem na jejich bývalé onemocnění 
a s ohledem na osudové aspekty, které by mohly přetrvat. Cílem dereflekční skupiny je následování logoterapeutického imperativu, což znamená, že terapeut má pouze pomoci převést nevědomé na vědomé, aby to pak nakonec nechal stát se opět nevědomým. Proto musí terapeut vždy zařídit viditelnost nevědomých procesů. Vše, co mělo být v rámci terapie přivedeno k vědomí v první fázi, a všechny obtíže, které dříve trápili pacienta, mají teď postupně ubírat na své důležitosti; mají být buď zapomenuty nebo alespoň chápány jako nepodstatné 
a v porovnání se silou pozitivního, jako relativní.

Opakovaně jsem se přesvědčila, že skupina účastníků, jakmile se ztotožní s naší dohodou, hned z centra její konverzace vážně a spontánně začne mizet negativní. Ze začátku pak sedí, tiší a mlčenliví, neboť není nic, co by se jim vybavilo a nebylo to negativní. Vyzařují enormní hyperreflexí, kterou jsou pohlceni, a jistě je zapotřebí terapeutických schopností, k překonání takové počáteční neschopnosti pacientů vybavit si vůbec něco.





						-6-

Sama k tomu využívám různé způsoby - například čtení kontemplativních básní, poslech impozantní hudby či rozjímání nad krásou kytice květin; potom je konverzace s pozitivním akcentem jednoduší. Jsou zde také malá hezká cvičení, která  jsou nápomocna při vnímání hodnot – například slovní asociační cvičení, při kterém všichni účastníci zavřou na pár minut oči a připomínají si pozitivní zážitky ze svého života, aby se pak o ně mohli nahlas podělit.

Po čtyřech, pěti skupinových setkáních je počáteční strnulost překonána a pacienti přinášejí mezi ostatní členy skupiny stále pozitivnější příspěvky, neboť se naučili ve svém každodenním životě věnovat více pozornosti tomu, co je kladné. Zřídili si také „deníky milých zážitků“, do kterých pravidelně zaznamenávají ty pěkné okamžiky svého života, nebo jsou zvyklí si před spaním zrekapitulovat, co se jim přes den, navzdory ostatnímu, přihodilo pěkného. Protože je také dovoleno hovořit o něčem negativním, podařilo-li se to ovšem člověku přetvořit v něco pozitivního, stávají se pak takové promluvy odvahu dodávajícím modelem pro ostatní a pro jejich umění vyrovnat se s životem. Někdy lidé ve skupině představí obdivuhodně odvážné postoje, které by sám terapeut nebyl s to vyjádřit lépe.

V případě, že člen skupiny ignoruje počáteční dohodu a upadne znovu do stěžování a litování se, předmět diskuse je narušen 
a tento člen dostane „speciální pověření“, které musí splnit do příštího setkání. Většinou musí najít způsob, jak by mohl svůj vlastní příběh nahlížet z optimističtější perspektivy. Někdy se tu stanou opravdové zázraky, když třeba notoričtí pesimisté najednou poznávají dobré stránky života, nebo když třeba ti, kteří byli neustále nespokojení, teď dokážou odpouštět tím nejšlechetnějším způsobem.

Když dereflekční skupina probíhá dobře, dohoda je zřídka ignorována. Sami účastníci brzy přísně lpí na počáteční dohodě a podporují jeden druhého ve snaze vidět to hodnotné. Jeden říká druhému, kde on objevil své silné stránky a motivuje druhého vybudovat jeho vlastní silné stránky, které mu pak pomohou v dalším životě. Tímto způsobem hyperreflexe jednotlivce, resp. jeho vlastní slabosti, automaticky bledne 
a přesouvá se na pozadí.

Na konci dereflekční skupiny už nikdo sám sebe neoznačuje za emocionálně nemocnou osobou. Nikdo ze členů skupiny už před 





						-7-

sebou nevidí horu problémů. Právě naopak, každá osoba má spíše 
osvobozující pocit, že stojí na vrcholu hory a rozhlíží se po všech cestičkách tam dole, které mohou vést ke kladným cílům. Pacienti druhé fáze však nepodléhají iluzím. Vědí, že zde vždy budou překážky na jejich cestách, a že některé z cest se dokonce ukážou marnými. Ale také vědí, že v sobě mají určité množství zdravých sil, které jim dovolí překonat překážky a lépe rozpoznat znamení, která ukazují cesty vedoucí pryč od zkázy. Jestliže se v první fázi naučili vyrovnávat se životem do určité míry, pak se teď v druhé fázi naučili chápat život jako kladný a smysluplný. Při nedostatku času je možné po této fázi léčeného pacienta vpustit zpět do života. Ale chceme-li snížit nebezpečí relapsu na absolutní minimum, nesmíme to udělat bez pacientova absolvování třetí fáze léčby. Třetí fáze léčby má velmi na budoucnost orientovanou funkci: slouží výhradně k profylaxi.

Řekla jsem na začátku, že jsou především dvě nebezpečí relapsu. Prvním je nepříznivá „vnitřní dispozice“ propouštěného pacienta, druhým je činitel vnějších okolností, které mohou pacienta osudově zasáhnout a uvrhnout ho zpátky 
do nemoci. Takové vnitřní dispozice jako jsou hyperreflexe; předjímající strach či pesimistický základní postoj mohou být velmi oslabeny v dereflekční skupině. Ale žádný terapeut nemůže odstranit možné rány osudu, které postihnou jeho pacienty. Mohou nastat problémy se zaměstnáním, rodinné problémy, budou zde ekonomická omezení, osobní prohry 
a konečně, budou zde onemocnění a hrozba smrti v životě každého pacienta. Jak na ně bude reagovat? Přežije životní bouře nezraněn nebo znovu propadne zoufalství, ze kterého ho terapeut právě s velkými obtížemi pomohl dostat? 
Pro prevenci zvládání pozdějších situací, zvu vyléčené pacienty k účasti na třetí fázi – do logoterapeutické meditační skupiny, která má jiné zaměření než dereflekční skupina.

Jestliže logoterapie v první fázi nabízí speciální metody a terapeutické techniky, a v druhé fázi nás podporuje svou pozitivní teorií člověka, nabízí se nám nyní její filosofické pricipy. Jsou to principy, které „podrží naši páteř“ právě ve chvíli, kdy přijde osudová rána. My odborníci na každodenní život známe logoterapii jako efektivní psychoterapii, která se osvědčuje v naší každodenní praxi. Ale nesmíme zapomínat, že filosofický základ byl osvědčen i někde jinde, konkrétně v chaosu koncentračního tábora v průběhu druhé světové války.




						-8-

Proto má také logoterapie tak silný náboj a takovou sílu odpovídat na osud optimálním způsobem. Je-li tu vůbec psychoterapie, která může utěšit, pak je to logoterapie. 
A je-li tu vůbec psychoterapie, která může uspět v imunizaci svých pacientů a profylakticky působit proti pádu 
do zoufalství při setkání se s ranami osudu, pak je to také logoterapie.

Tato zvláštní síla logoterapie je pomocí živých symbolů a obrazné meditace využívána ve třetí fázi a slouží k probuzení určitých postojů pacientů. Tyto postoje by jim měly umožnit v budoucnu vyrovnat se s jakoukoliv životní situací. Na každém 
skupinovém setkání terapeut představí obraz či symbol z logoterapeutické pokladnice pojmů. Pak o něm spolu všichni dohromady hovoří a samozřejmě je povolena i kritika, ovšem jen ta konstruktivní. Nikdy jsem se ještě nesetkala se silným odmítnutím této praktiky; naopak živé a vzrušené debaty účastníků, intenzivní reflexe představovaných symbolů 
a nabízené posily pro zvládání těžkých životních situací se setkaly u pacientů s hlubokou vděčností.

Prvním a nejvhodnějším obrazem k diskusi meditační skupiny je troj-dimenzionalita lidské existence a nadřazenost „vzdorující síly lidského ducha“ Speciální logoterapeutický termín značící duchovní svobodu postavit se všem okolnostem v životě. Poprvé ho definoval Viktor E. Frankl ve své knize „Der unbedingte Mensch“ (Franz Deuticke, Vídeň 1949) ve vztahu k tlaku emocionálních potřeb. Symbol letadla, které, stejně jako automobil je schopné se pohybovat po zemi, ale které se stane opravdovým letadlem 
až když se vznese do vzduchu, ilustruje velmi dobře, že lidská bytost je jen a opravdu lidskou, když dosáhne výšek duchovní dimenze. Zde můžeme dodat také logoterapeutický princip, že radost či štěstí nemohou být dosaženy přímo. Ty jsou spíše vedlejším produktem, vedlejším efektem, když duchovní cíl je tím, kam směřuje zaměření. 
Při rozmlouvání o tomto fenoménu můžeme nabídnout mnoho příkladů z oblasti sexuality a lásky, z oblasti úspěchů v zaměstnání a z oblasti sebe-uskutečnění. Symbol oka, které je nemocné, když vidí samo sebe, jak tomu bývá při zakalení rohovky, a které je zdravé, když vidí všechno okolo jen ne sebe, je zde perfektním příkladem.

Po objasnění předchozího, můžeme postupně v meditační skupině pokračovat s diskusí logoterapeutické triády hodnot a podnítit účastníky meditace k produkci jejich vlastních idejí pro tvořivé hodnoty, zážitkové hodnoty a hodnoty postojů. Zde také brzy vykrystalizuje zvláštní postavení postojových hodnot, zejména jejich hrdinskost a zářnost; jsou nesmírně pozitivní.

						-9-

Kdokoliv uskutečňuje postojové hodnoty v logoterapeutickém smyslu, vnáší do světa hrdinský a kladný model, něco dobrého, co samo sebe propaguje.

Ale kromě kvality hodnot, musíme zmínit i jejich kvantitu. Víme, že nejzazším základem každého případu zoufalství je úkon idolizace („zbožštění“). Je nebezpečné tíhnout v životě jen k jedné jediné hodnotě, a takříkajíc tuto hodnotu postavit nad ostatní, na samý vrchol pyramidy hodnot. Taková špička pyramidy se lehce ulomí, a pak zůstává jen hromada rozvalin.
Je psychologicky zdravější mít osobní hodnotový systém, který obsahuje mnoho hodnot, a různé, stejně důležité oblasti života. Až bude jednou hodnota života plně povolána k odpovědi, může nám pomoci obrázek, který máme o depresi. 
Některé druhy depresí můžeme přirovnat k mrakům na nebi, které bychom měli trpělivě nechat přejít, neboť jsme si jisti, že slunce za nimi stále svítí. A stejným způsobem si můžeme být jisti, že životní horizont smyslu a hodnot nikdy nezmizí, a to ani tehdy, když ho dočasně nevidíme. 

Pojem „deprese“ nás vede k diskusi o vážných životních otázkách, jako je otázka osudu, viny, utrpení a smrti. Vzhledem k nehodám daným osudem, kterým jsem všichni více či méně vystaveni, pro účastníky meditační skupiny je velmi důležitý komentář - či lépe - objev, který učinil Frankl, 
a jenž zní: „my nejsme, kdo se ptá, ale kdo odpovídá“. Účastníci skupiny se učí přestat v obviňování osudu 
a ve stížnostech na svůj osud, a namísto toho se učí prozkoumávat možnosti, které jsou jim v každé situaci otevřeny jako možnosti odpovědi na výzvu osudu. Sami sebe pak objevují jako přinejmenším spolu-determinující svůj osud, a ne jako jeho bezbranné oběti.

Mnozí ze zúčastněných již měli ve svém předchozím životě možnost si uvědomit, jaký význam má vina a utrpení, a že velmi často může být právě jejich bolestnost cestou k růstu 
a zlepšení osobnosti. Ale také skoro každý si jednou položil otázku, zda snad smrt neubírá životu na smysluplnosti.
Zde je pro profylaxi nesmírně důležité opatrně předložit logoterapeutický argument, který naopak vychází z toho, že právě smrt činí život smysluplným.
Je to smrt, která nás nutí jednat tady a teď, protože zde není nic, co by se dalo odložit na neurčito. Obrázek sýpek plných minulosti, ve kterých úroda našeho života bezpečně spočívá, našemu myšlení hodně pomáhá, přestože nás představa prázdných polí po sklizni na konci našeho života straší.
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Při takové vážné úvaze je nemožné, abychom se dříve či později nepřesunuli k náboženské oblasti. Zcela jistě nesmí být nikdy logoterapeutická meditační skupina zneužita k prezentaci jen jediného náboženského názoru, nebo se o jednom takovém názoru vyjadřovat lépe, a o druhém hůře.
Logoterapie je formou psychoterapie, ale jako taková se také nemůže zcela vyhnout naléhavým záležitostem, které se týkají jejích pacientů. V tomto kontextu pomáhá zmínit pohledy různých náboženství, jež fungují stejně jako různé jazyky, kterými se člověk dorozumívá: žádný není pro ostatní nadřazený a pravdy se můžeme dobrat v kterýmkoliv z nich.
Protože je možné, že v meditační skupině jsou také přesvědčení ateisté, je dobré uvést Franklovu definici Boha jako „partnera našeho nejintimnějšího rozhovoru“, neboť ta je přijatelná pro lidi jakéhokoliv světového názoru. Kdo věří v Boha, modlí se, kdo v Boha nevěří, mluví sám k sobě nebo se svým svědomím.

Meditační skupina je nakonec zakončena prohlášením, že zdravá noo-dynamika, jež vzniká mezi zdravým napětím mezi „být“ a „mělo by být“ je neodvolatelně nutná, a že bychom se neměli ani pokoušet ji odstranit. Život bez „jednou nahoře“ a „jednou dole“ je prázdným životem, a život, který slouží pouze k uspokojení potřeb jednoho člověka, je životem postrádajícím smysl. Účastnící skupiny nemusí od svého života očekávat, že bude vždy příjemný a pohodlný, ale mají právo očekávat, že jejich život bude vždy a všude mít smysluplné možnosti, a že to, jestli tyto možnosti uvidí a využijí, záleží vždy na nich, jen na nich samých.

Třetí fáze logoterapeutické procedury vrcholí v přesvědčení, že život musí a může být zvládnutelný, a že zde nejsou žádné situace, kterým by neodpovídaly také jisté vnitřní postoje, jenž by byly vhodné pro zvládnutí daných situací.
Pacienti se v první fázi naučili zvládat své slabosti, ve druhé fázi se naučili budovat své silné stránky, a nyní - ve třetí fázi, se naučili akceptovat a stvrzovat život nezávisle na slabých a silných stránkách, na povzneseních a poníženích. S bohatstvím filosofických pojmů logoterapie, které účastníci skupiny mohou kombinovat jakýmkoliv způsobem, dle toho jak jim to a jejich vidění světa vyhovuje, dosahují účastnící vnitřní stability, které se nevzdají ani v dobách krize.
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Něco tu ale ještě zbývá, něco, co musí být uděláno. Je to více či méně symbolický, ale velmi důležitý akt, udělání demonstrativní čáry za historií pacientovy nemoci, kterým pacient vposledku vstupuje do sebe-zodpovědnosti. Lidské společenství má rádo symboly, které indikují změny životních okolností osoby, například, když při určitém věku není osoba již označována za dítě, imatrikulace, oznámení o změnách v rodině, atd. Stejný důvod má účast na krátkém individuálním setkání, které doporučuji před pacientovým propuštěním 
a uvádím jako čtvrtou fázi. Probíhá při ní rozhovor, který by měl dát dané osobě jasně najevo, že vztah terapeuta a pacienta je nyní pryč, neboť on právě přestal být pacientem.

Z důvodu zdůraznění významnosti „jednou-a-pro-vždy-léčby“ nedoporučuji ve čtvrté fázi provázet bývalého pacienta žádnými radami či mu jakoukoliv radu nabízet. Namístě je zde partnerské a rovnocenné chování, přičemž v rozhovoru a při povídání o tom či o tom, by nemělo dojít ani k tomu nejslabšímu pokusu ovlivnit život té druhé osoby.
Takováto „povídání“ mohou na první pohled vypadat zbytečně, ale já jsem přesvědčena, že sice působí nepřímo, ale jsou velmi významná. Jejich důležitost spočívá v tom, že nechají bývalého pacienta pochopit, že plná zodpovědnost za činy je  
od nynějška záležitostí povolávající jen jeho; plná zodpovědnost je jen jeho a terapeut mu žádným způsobem jeho rozhodnutí neulehčí. Je to jasné a neomylné vědění, že je (daný ex-pacient) psychologicky opět zdráv, ale také, že je sebe-zodpovědný za svůj život.
Tato dvě přesvědčení, která neoddělitelně patří k sobě, by měly jakémukoliv dalšímu relapsu zabránit. Bývalý pacient se může zcela osvobodit od jakékoliv závislosti na terapii, ale to může zakusit jen tehdy, pokud opravdu sám prožije terapeutovo nestarání se o něj a nechtění mu opět předkládat možná řešení jeho problémů; terapeut je tu ale zároveň vždy připraven zůstat s ním ve styku jako s osobou či přítelem.

Až do konce třetí fáze, v průběhu účasti na obou skupinách, vždy také nechávám pro každého otevřenu možnost dodatečného setkání na individuální terapii, kam může přijít s jakýmkoliv problémem. To ale ve čtvrté fázi už neudělám. Buď je tedy pacient vyléčen, nebo musíme začít s léčbou zase od znova, protože se něco nepovedlo. Tady pak ale vyvstává otázka vhodná uvážení, není-li nemoc vůči terapii odolná a nebylo-li by vhodnější pracovat na zlepšení pacientova života s nemocí a navzdory nemoci.
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U kteréhokoliv případu ve čtvrté fázi vedu povrchní 
a přátelskou konverzaci o zajímavých předmětech všedního dne, s jasným zdůrazněním toho, že dvě zdravé rozumné osoby spolu jen tak hovoří. Tímto způsobem také překryji vzpomínky na individuální setkání z první fáze, setkání charakterizovaná bezmocností i částečnou nezpůsobilostí pacienta a „vyšším  postavením“ terapeuta, jakožto osoby žádané o pomoc.
Pacienta, který má být propuštěn, nesmí napadat, že v případě i jen malého problému poběží za svým poradcem, a proto ho také musí poznat jako někoho, kdo není vždy jen chápajícím 
a pozorným a připraveným mu pomoci.
Jakkoliv to zní nevšedně, terapeut nesmí na konci terapie signalizovat stejnou ochotu pomoci jako na začátku, nechce-li ponechat pacienta na sobě (terapeutovi) neustále závislého. Proces přestřižení pupeční šňůry může proběhnout jen jako setkání se zcela „netypickým“ chováním terapeuta a hraje zásadní roli v otázce stálosti efektu, jenž terapie zanechala.

To neznamená, že by se měl terapeut chovat odmítavě, nebo že byl měl pacienta urážet. Měl by se chovat spíše jako dobrá matka, která nechá své dospívající děti býti nezávislými a neříká jim, co mají dělat, a to ani v dobrém úmyslu, a která se zdrží přílišné pomoci v jejich každodenních problémech.
Obdobným způsobem i dobrý terapeut nechá svého pacienta ve čtvrté fázi odejít. Nechá ho jít a nevolá ho zpátky, aby se otočil a přišel zpět. Jestliže se však někdo s nějakými pochybnostmi v srdci přece obrátí, pak nezbývá než mu říci, co platí pro všechny z nás, a to, že musí naslouchat hlasu své mysli a následovat své vlastní svědomí.

Pokud mohu soudit, vyléčený pacient teď žije „méně-sebou“, v tom smyslu, že se neustále nezaobírá sám sebou a svou situací. Žije „radostně“ v tom smyslu, že žije smysluplně 
a žije „svůj“ život bez pomoci terapeutické intervence zvenčí. 
Jen když je mu toto opravdu jasné, dosáhl duchovní úrovně zralé sebe-zodpovědnosti a může být bez rozpaků poslán 
do života. Rozloučení po čtvrté fázi je jednoduché a bez komplikací. Cesty dvou lidí se na chvíli setkaly; nyní se rozejdou a obě se vinou dál s důvěrou, že jejich setkání nebylo bez významu.

Možná se může celý program pro snížení nebezpečí relapsu v psychoterapii, který jsem právě velmi stručně představila, zdát trochu svévolný, neboť by mohl být proveden i v jiných fázích, na jiných úrovních. Za tímto programem však stojí skoro dekáda logoterapeutických výzkumů. Kdokoliv jako já 
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objevil dobro a mnohostrannost této formy psychoterapie, musí dojít ke stejnému přesvědčení, že totiž nejhlubší tajemství 
a největší požehnání je přítomno v pojetí sebe-transcendence 
a v její otevřenosti možnostem duchovního růstu. Logoterapie nikdy nebyla metodou, jak ošetřovat symptomy samy o sobě. Neuvádí své pacienty zpět do tmy, nevědomé minulosti, ale vede je dále ke světlu, k jasně vědomé budoucnosti.
A pro schopnost vést své pacienty do takové budoucnosti, musíme mít terapeurické úrovně, jaké jsou ty, které jsem načrtla. Mohou být samozřejmě modifikovány, ale musí být založeny na posilující sebe-transcendenci a podpoře duchovního růstu.

Symboly mohou mnohem živěji ilustrovat, co označené vědeckými termíny, může vypadat nezáživně. Mám za to, že pacient, který potřebuje psychoterapeutické ošetření, může být přirovnán 
k osobě, která v určitém čase svého života klopýtá a padá 
přes překážky, a nemůže se sama o sobě zvednout.

Na první úrovni logoterapeutického programu bude tato osoba postavena na nohy a obdarována berlemi, o které se může opírat. Těmito berličkami jsou metody jako „paradoxní intence“, specifická „dereflexe“, „modulace postoje“ a všechny další metody včetně těch z jiných psychoterapií; ty mohou být pro svůj účel – překonání momentální krize – i kombinovány.
Pacient může po dokončení psychoterapeutického ošeření vyzkoušet svoje první ustrašené kroky za pomoci berlí. Ale pořád ještě kráčí pomalu, s hlavou dole, napjatě své kroky sleduje. Strach z možného pádu ho stále svazuje a činí ho zcela se spoléhajícím na své berle. S hlavou svěšenou nevidí nic ze svého okolí, pomalu se pohybuje, tápajíc slepě ve tmě, šťastný, že se vůbec pohybuje.

Toto je právě hranice, na které se mnoho terapií zastaví. Jejich pacient opět chodí a ostatní je záležitostí praxe. Přesto je zcela předčasné opustit pacienta v tomto stadiu. Hyperreflexe vzhledem k protrpěné krizi, přítomná nestabilita a  zúženost obzoru, který blokuje vnímání budoucích cílů, může rychle vyprodukovat náhlý pád. V dereflekční skupině druhé úrovně se pacient nejdříve učí zvednout hlavu a přestat napjatě sledovat své kroky. Učí se kráčet s důvěrou se svými berlemi, přičemž vidí i svět okolo sebe. Dereflexe je vždy jako jemné pozvednutí brady rekonvalescenta, který se pak přestane dívat dolů na zem a rozhlíží se po okolí, kterým je pak jeho duchovní horizont rozšířen, je si vědom smysluplných požadavků a cenných hodnot života. Tak tedy pacient v druhé fázi stále kráčí s berlemi, ale staví se rovně a kráčí rozhodně. Může se rozhlížet po okolním světě a může svůj pohled soustředit na své osobní kladné cíle.
						-14-

Co by teď stále mohlo způsobit relaps je klopýtnutí přes nerovnosti povrchu země, kde se jeho nohy mohou zaklesnout, je to nově příchozí problém, který by ho mohl ohromit.
Proto se pacient na třetí úrovni - v logoterapeutické meditační skupině musí naučit, jak dokázat chodit v jakémkoliv terénu. Řečeno metaforicky, musí se naučit jak šplhat po kamenech, jak si zachovat rovnováhu při chůzi na ledu, musí se naučit překonávat bažiny, a jak si proklestit cestu trním. Meditace z logoterapeutické pokladnice mu ukazuje životní scénáře, se kterými bude jednou konfrontován a on objevuje, jak se jim postavit. Ve chvíli konfrontace mu pak tyto postoje dokonce umožní duchovně vyrůst.
Jakýkoliv se pak objeví problém, ať už je to emocionální frustrace či tělesné onemocnění, ať už je to vnější problém 
či vnitřní strach ze smrti, bude mít pacient konkrétní ideu, kterou může použít jako lano, aby se dostal nahoru, když se mu podlamují kolena a zachvacuje ho závrať. Pacient po třetí fázi nejenže může kráčet bez pomoci berlí a s hlavou vztyčenou, ale může teď jít kamkoliv, kterýmkoliv směrem se mu zachce a po kterékoliv cestě, na kterou ho osud zavede.

V té době, na základě jeho nově získané stability a především díky rozpoznání sebe-zodpovědnosti, kterou si osvojil, přijde čas, kdy by měl být člověk poslán na cestu bez jakýchkoliv podpůrných prostředků. 
Na čtvrté úrovni pak může v dosaženém stavu duchovní zralosti ceremoniálně odhodit své berle do kouta a odcházet po cestě, kterou si sám vybere, a kterou jít chce; po cestě, po které bude kráčet již navždy, přestože se nad ním třeba budou zatahovat mraky. A třebaže ho tato cesta někdy zavede do temné noci, třebaže se jednou stane neschůdnou, vzpomínka na proniknutí do logoterapie, bude pro tuto osobu stále znamenat něco jako paprsek naděje na horizontu, který ho může zachránit před pádem do propasti zoufalství.

Následující tabulka (viz str.15) shrnuje ještě jednou nejdůležitější charakteristiky programu pro redukci četnosti relapsů v psychoterapii.
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Diagram čtyř-úrovňového logoterapeutického programu pro redukci četnosti relapsů v psychoterapii
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Hlavní 
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Logoterap.
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problémů
a 
redukce 
symptomů
leží v 
negativním 
(problém) a 
pozitivním 
(řešení)
specifické
logoterap.
techniky
(paradoxní
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dereflexe,
modulace
postoje)
a kombinace metod,
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chodit
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o berlích
Druhá
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(pro obecnou 
dereflexi)
pouze 
pozitivní 
(dohoda)
logoterap.
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ke smyslu
sebe-
transcendence
nemocná 
osoba
již méně
intenzivně
sleduje
své kroky,
ale spíše
než na zem
se dívá 
okolo sebe
Třetí
skupin.
logoterap.
meditační
skupina 
(pro 
profylaxi)
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(rány osudu)
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principy
logoterapie     
definice 
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jeho smyslu
za
jakýchkoliv
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utrpení
do
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výkonu
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se učí
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vztahu
terapeut-
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logoterap.
základní
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růst duchovní úrovně 
člověka
rozumění
svobodě
jako 
sebe-
zodpovědnosti
nemocná
osoba
odkládá berle
a vchází
do světa jako
zdravá
osoba
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Jsem si samozřejmě vědoma toho, že právě popsaný program reprezentuje ideální případ a že unikátnost a individualita každé osoby, se kterou se v psychoterapii setkáváme, může zapříčinit neúspěch terapie.
Nejsme psychologičtí mechanici, ani se nezaobíráme automatickými mechanismy, které mohou být rozebrány na části a pak opět složeny dohromady. Ale i když víme, že čas od času se naše úsilí nesetká s úspěchem, stále si na sebe bereme závazek stanovovat si ty nejvyšší nám známé terapeutické cíle.
S čím se setkáváme je také ta nejvyšší pozemská hodnota – totiž lidská existence.

Kdokoliv chce léčit, musí chtít léčit jednou a provždy. A kdokoliv má opravdu rád své pacienty, musí je nakonec nechat „vejít“ do sebe-zodpovědnosti.

					* * * * * *




				„Jak jsem svobodný?“
				Ptá se člověk
				svého Stvořitele

				„ Nemůžu odložit
				své tělo,
				Nemůžu zapřít
				své předky,
				Nemůžu odletět ze 
svého prostředí
Nemůžu uniknout 
svému času.“

				„Jsi neosvobozený
				od svých podmínek“,
				On odpovídá,
				„ale jsi svobodný
				ve volbě postoje
ke svým podmínkám.

				A to je více
				než jsem kdy propůjčil.“

									Elisabeth Lukasová




						-17-

Přežití -
k jakému konci?


Odpovědi na otázky osudu
1 9 8 3

Před zhruba 3,5 miliardou let došlo na zemi ke dvěma rozhodnutím, která dodnes uplatňují svůj vliv. Toho času se objevily buňky s obsahem porphyrinu a buňky bez obsahu porphyrinu. Bez ohledu na to jestli se to stalo náhodou či ne, faktem zůstává, že přítomnost porphyrinu determinovala schopnost buňky vydobýt svoji životní energii z anorganických látek za pomoci slunečních paprsků nebo znamenala pro buňku být vždy už závislou na výživě z jiných organických látek. 
Buňky s porphyrinem měli výhodu v tom, že potřebovaly pro přežití jen nějaké anorganické látky a sluneční záření, čehož se jim i tehdy hojně dostávalo. 
Z těchto buněk se vyvinuly chloroplasty, které dodnes zajišťují fotosyntézu živých rostlinných buněk a tak vlastně umožňují rostlinám přežít bez toho, aby byly nuceny lovit a zabíjet jiné živé organismy.

Naproti tomu, buňky porphyrin postrádající, musely pro uchování života zabíjet. Protože nebyly schopny přeměnit sluneční záření v energii pro svůj metabolismus, mohly přežít jen na úkor jiného života, živého organismu, který musely pozřít, aby získaly potřebnou energii.
Všechna zvířata a lidé, kteří se vyvinuli právě z takového druhu buněk – buněk bez porphyrinu, musí nezvratně následovat tento „agresivní“ princip života: musí požívat organické látky, aby nehladověli. Proto tedy musí lovit, chovat a zabíjet jiné organické látky, tzn. živé věci.

Pokud bychom měli rozumně posuzovat tyto dva různé životní principy, nepochybě bychom došli k závěru, že „agresivní“ životní princip je jak biologicky nevýhodný tak eticky nízký.
Je odkázán na přítomnost živých věcí, které musí ustavičně ohrožovat a ničit. Tady ale příroda ve své nezměrné moudrosti došla k rozdílným závěrům. Viditelně favorizuje „agresivní“ životní princip oproti tomu „mírumilovnému“ tím, že ho vybavila smysly, vědomím a nakonec také novou a výjimečnou lidskou dimenzí – myšlením a duchem.
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Nutnost ničit je v nás stále neúprosně zakotvena, neboť ani ti nejpřísnější vegetariáni si nemohou odpomoci od požívání organických látek, chtějí-li přežít. Ale dimenze lidského ducha otevírá novou perspektivu. Naše výhradně lidská dimenze – lidský duch, dokáže agresi „kočírovat“, mírnit ji, uvádět 
do tolerovatelných mezí a dokonce se proti ní postavit. Duch dokáže pomocí konstruktivních sil své tvořivosti tlumit zděděné destruktivní tendence, které leží v našem buněčném základu. Snad to ani není nakonec tak divné, že právě tomu „agresivnímu“ a ne tomu „mírumilovnému“ principu byla dána šance kontrolovat svou agresivitu. Možná právě v tom můžeme zahlédnout tajemství cíle, ke kterému evoluce neodvratně směřuje. V poslední analýze vše negativní tedy vypadá jako nějak a někde zvratitelné.

Snad může chápání dimenze lidského ducha jako protiváhy našeho biologického dědictví destrukčního principu působit nevšedně. Jsme spíše zvyklí myslet na ducha v podobě idealizovaného pojetí myšlení, osvícenosti a představivosti. Je zde hojně důkazů, že ne vždy je naše výjimečná lidská dimenze myšlení 
a ducha v souladu s našimi dalšími dvěma dimenzemi, totiž s tělem a s duší. Dokonce může stát k nim v opozici, 
a fungovat jako protiváha. Naše mysl může volat „ne“, když inklinujeme k „ano“ a může říkat „ano“, když chceme „ne“. Sešlapuje brzdy, když se za něčím slepě honíme, dodává nám odvahy, když váháme, varuje nás, když chybujeme a posiluje nás, když jsme ohroženi slabostí.

Jsme stále součástí agresivního životního principu, který nás geneticky směřuje k brutalitě a egoismu. Dlouho byla považována zvířata, alespoň tedy v rámci svého vlastního druhu, za mnohem tolerantnější než jsou lidé, neboť se navzájem nikdy nezraňují, pokud to není nutné. Poslední výzkumy nás ale v tomto názoru činí více obezřetnými. V živočišné říši totiž, byl kromě běžného boje o sexuálního partnera, teritorium, a v honbě za potravou, pozorován také aktivní kanibalismus, a to u 1 300 živočišných druhů. Například, dospělá vrána rozseká tři čtvrtiny všech vraních vajec a nově narozených mláďat. Existují druhy mloků, které přivedou na svět mláďata, jež předtím již v děloze pohltila plody („sourozence“) spolu s nimi se vyvíjející. Skvělým příkladem prastarého destrukčního principu – principu ničení, jsou ryby rodu Stizostedion. Ty, jedna za druhou, se od ocasu požírají a byl pozorován i řetězec takových navzájem se polykajících ryb.
Není důvod, abychom se my lidé takovému chování vysmívali, neboť jsme, jiným způsobem, dokázali v našich společenstvích vytvořit mnohem delší řetězce podobného bláznovství.
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Boj o kořist a teritorium je tzv. imprintem - je zakódován od nepaměti v každé jedné buňce našeho těla.

Na druhé straně nám dala příroda ten výjimečný dar lidského ducha, který v geologických dobách existuje jen chvíli. Duch má své vlastní zákony, které teprve pomalu, zejména díky výzkumům v logoterapii, začínáme chápat. Duch se neoddává brutálním, egoistickým motivacím, nevyužívá ani organické ani neorganické látky, ani slunce či půdu jako zdroj své energie, nýbrž využívá něčeho zcela jiného: duch potřebuje smysl. A protože jsou možnosti smyslu nezměřitelné, duch není limitován, je bez hranic. Víme, že lidský duch, přestože vždy také upoután ke svému biologickému základu, je absolutně svobodný. 3,5 miliardy let starý agresivní životní princip splynul s časuprostým principem smyslu.

Pokud zavedeme toto zjištění do naší obecné psychoterapeutické praxe, nalezneme stopy obou principů při každém kroku. Každé psychologické onemocnění je zabarveno dotykem destruktivity zakořeněné v naší přirozenosti: ten slabý, ten života neschopný, musí být ve snaze o přežití nemilosrdně eliminován.
Pozorováním vzorce chování emocionálně nestabilních či nemocných, není k nepovšimnutí, že takoví lidé často dělají přesně to, co je nejvíc zraňuje. Jakoby uchváceni nepochopitelnou silou, sami sebe dělají nešťastnými. Pro poradce – psychologa či terapeuta je bolestné, když vidí, jak moc zbytečně trpících pacientů k němu přichází; pacientů, kteří by mohli žít normálním ničím nezatěžovaným životem, kdyby jen trochu dokázali být klidnějšími a spokojenějšími. Ale stejní odborníci se mohou setkat s naprostým opakem, to když lidé osudem těžce zkoušení, zavalení nezaslouženým utrpením, navzdory osudu rostou na duchu, a jsou s to se dobrat sil k dalekosáhlé sebe-transcendenci. Takoví lidé vidí ve svém životě smysl, a aby tento smysl naplnili, jsou schopni z podmínek, ve kterých se nachází, ještě vydobýt dodatečnou energii.

Lidé označují logoterapii za první psychologickou školu, která ve svém pojetí lidské bytosti zahrnuje fenomén ducha. Toto označení ale já považuji za příliš skromné. Logoterapie zahrnuje totiž nejen fenomén ducha, ale její zásluha spočívá v odhalení lidského ducha jako prvku protiváhy destruktivnímu principu v nás. Stejně jako se příroda posunula od agresivního životního principu k duchovnímu principu smyslu, se každý jednotlivec trpící strachem, odcizením, pocity méněcennosti
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nebo depresí může přes jisté zkratky posunout k triumfu ducha. To takzvané „zlo“ existuje v tomto světě a v srdcích nás všech, ale od té chvíle, kdy lidská bytost začala myslet, se to takzvané „dobro“ stalo myslitelným. Ustavilo se v úsilí hledání smyslu, jež je zároveň hledáním sama sebe.

Jednou jsem měla pacientku, která trpěla ohromným avšak neopodstatněným strachem z rakoviny. Několikrát za den si pečlivě zkontrolovala tělo, nenajde-li nějaké známky rakoviny, a toto neustálé hledání nepřítomných symptomů jí bránilo žít život; její fobie z rakoviny ji zcela ovládla. Tato pacientka byla hluboce věřící, ale její onemocnění jí bránilo 
i v modlitbách, což zase mělo za následek výčitky svědomí této pacientky a další strach z Boha, který ji pro zanedbání modlitby jistě potrestá rakovinou.

Když mi řekla, že nejhůře se cítí po ránu, a že je pro ni velmi obtížné vůbec pod tíhou svého strachu vstát z postele, poradila jsem jí něco, co ji překvapilo. Řekla jsem jí, aby se po probuzení krátce pomodlila těmito slovy: „Milý Bože, děkuji Ti, že jsem zdravá.“ Když byla plna subjektivního strachu z rakoviny, musela poděkovat za to, že objektivně je bez rakoviny. Tato pacientka později hlásila, že teď vstává z postele bez nejmenších obtíží, a že je schopna prožít den plný energie. Zde se právě projevil duch jako protivážný prvek: iracionální pocit nemoci byl převážen potěšujícím poznáním zdraví. Strach, který se dříve jevil osudným, byl potlačen důvěrou v konečný smysl. To znamenalo samozřejmě jen malou část ozdravného procesu, velmi zřetelně tu však může být předveden logoterapeutický přístup.

V další části se musela pacientka naučit, jak se vysmát svému strachu. Domluvily jsem se, že si bude při prohlížení svého těla v zrcadle opakovat formulaci tohoto znění: „Cože? Je to jen jedna mizerná rakovina co já mám? To nemůže stačit ani zpoloviny. Se svou oblibou rakoviny jich musím mít alespoň deset, abych byla uspokojena. Jedna jediná je nudná!“ Tenhle nesmysl pacientku rozesmál, a tím došlo ke zlomu. Čím častěji byla schopna obelstít svou fobii tímto způsobem, tím méně moci nad ní fobie měla, a tím méně často se k pacientce také navracela.

V době, když pacientčina neuróza ustoupila, bylo potřeba pacientku uvést zpátky do normálního zdravého života. Aby se 
toho dosáhlo, bylo nezbytně nutné, aby to zrcadlo, ve kterém 
sebe a své tělo žena úzkostlivě pozorovala, bylo (symbolicky) zprůhledněno a přivedeno až k úplné průhlednosti okna,
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které jí dovolí pozorovat venkovní svět. Jen když
přestaneme sami sebe neustále pozorovat a budeme se dívat přes sebe po věcech, které jsou pro nás smysluplné, jen tehdy jsme vyléčeni. Budeme-li dumat o svých malých a velkých problémech, budeme ve stejném  nebezpečí jako předtím, protože 
znovu-upadnutí do neurózy závisí na tom, jak moc velkou pozornost jí a sobě vůbec věnujeme.

Před zakončením terapie, se naše hovory již netýkaly onemocnění, rakoviny a strachů. Mluvily jsme o přátelství, 
o výletech, o zhotovování uměleckých fotografií, o dárcích 
a pletacích vzorech, o učení jazykům a o cestách letadlem. Obličej ženy se zrelaxoval, její pohyby se zklidnily, její oči se opět začaly smát. Objevila nové cíle k dosažení a nové zájmy. K tomu jsme přidaly tělesná cvičení pomáhající ke zlepšení vztahu k jejímu tělu.

Při dokončování terapie se mi tato žena svěřila s malým incidentem: jednou byla uchvácena myšlenkou, že jedením určitých potravin by mohlo u ní mohlo dojít k náhlému zablokování střev. Když se to stalo, řekla si: „Počkat, moje kompulsivní obsese se teď vrhla na oblast vnitřností, protože hrůznost představ o rakovině mě už vůbec nešokuje. Tomu ale taky hned udělám rázný konec!“ A tak jedla všechny potraviny, které považovala za nebezpečné a strach ze zablokování střev se již nikdy nevrátil. Dovedete si představit, jakou radost jsme - pacientka i já - měly z jejího vítězství, neboť žádný symptom teď nemůže vyhrát nad „vzdorující silou ducha“ (Frankl) a stejně tak nemůže vyhrát ani žádný náhradní symptom. A to je absolutní záruka stabilizace.

Stručně jsem nastínila historii tohoto případu, protože ukazuje dvě proniknutí logoterapie. Prvním je to, že náš duch vlastní zdroje prostředků a druhým, že tyto zdroje mohou sloužit jako protiváha k silám v našem těle i v naší duši. To, jak tělo, duše a duch mohou tvořit jednotu, když ve stejnou dobu, je-li to potřeba, se duch distancuje od této jednoty a vystupuje nad ní, je metafyzickým tajemstvím. To je pozorovatelný fakt u skoro každého onemocnění, že totiž objektivní diagnóza a subjektivní pocity pacienta se navzájem ovlivňují: když je tělo nemocné, psychologická nálada je špatná, když je nemocná duše, rozvíjí tělo různé druhy symptomů. Prostředky ducha nemusí nemoci podlehnout, dokážou jí odolat. Mezi síly k takovému odolání patří naše schopnost sebe-odstupu a schopnost sebe-transcendence, které logoterapie objevila. Mohou vzdorovat našim náladám, emocím, pochybnostem i slabostem. Když se pacientka s fobií z rakoviny dokázala vysmát svému strachu tím, že si přála namísto jedné deset rakovin, potřela svoje neurotické onemocnění pomocí 
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prostředků ducha. Když navzdory svému znevýhodnění začala studovat angličtinu a plánovat cesty, ignorující svou obsesi, její duch se její nemoci postavil.
Techniky „paradoxní intence“ a „dereflexe“, které byly použity, by nikdy nedokázaly tak fungovat a dosáhnout tak úžasného úspěchu, kdyby neobsahovaly základní možnost, že totiž ony, jako součást lidského ducha, mohou působit jako protiváha.

Zmínila jsem dvě proniknutí do logoterapie, ale abychom byli přesní, musím zmínit ještě jednu, možná právě tu nejdůležitější věc. Všechny prostředky myšlení a ducha, jež mohou odporovat biologickému principu destrukce, a jež mohou odporovat nemoci jednotlivce, nejsou k dispozici jen tak. Ony také musí být napájeny z jistého zdroje energie – z vnímání smyslu. Staré přísloví říká: „Můžeme, jestliže máme vůli“*.
Ale není to až tak jednoduché, což jistě může každý lékař, psycholog, či psychiatr potvrdit. Jen tehdy, když je zde „proč“ a „pro co“ stojící za vůlí, za „vůlí ke smyslu“ pro cíl, který je pro nás tak důležitý, že využijeme veškerého možného úsilí v nás, abychom ho dosáhli, jedině tehdy může z dimenze ducha vytrysknout síla a pomoci nám překonat ten pocit, respektive to přesvědčení, že nemůžeme.

Je tu nespočet odlišných příkladů, které ukazují, čeho je lidská bytost schopna dosáhnout, přestože je třeba nemocná, stará či handicapovaná, pokud má cíl, jenž dává smysl jejímu snažení.  Takovými příklady jsou matky, které si nemohou dovolit onemocnět, protože je jejich malé děti potřebují, zločinci, kteří změní své staré vzorce chování pro dobro někoho, koho milují; jsou jimi i slepci a neslyšící, kteří jdou za hranice toho, co by se mohlo zdát - vzhledem k jejich biologickému handicapu - k dosažení možné. Jsou jimi umírající, kteří si prodlouží svůj biologický čas, jen aby se dožili určitého data či události.

Převládající jednostranné výzkumy činěné v psychosomatické medicíně se trvale snaží zjistit, jakou roli hraje psyché při fyzických nemocech, bez zájmu vyzkoumat, jakou roli hraje duch v lidském zdraví! Je to zásluhou logoterapie, že začínáme vidět fantastické a často nevyužité možnosti, jak udržet lidi zdravé. To lze udělat tak, že jim pomůžeme najít cestu ke smyslu nebo alespoň pomůžeme zajistit, aby tato cesta nebyla blokována, jak se tomu ve vysoce industrializovaných zemích děje příliš často.
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Celé knihovny byly napsány o negativním vlivu emocionálních poruch na organismus, ale kde jsou ty knihy, které by se věnovaly pozitivnímu vlivu prostředků ducha a vůle ke smyslu na duši a tělo?

Víme dost o psychologických spouštěčích nemocí, ale přišel čas zaměřit svou pozornost na vědu o prevenci nemocí skrze využití prostředků ducha.

Zde předkládám případ, ve kterém obě záležitosti hrají roli. Lékařka, která prožila celý svůj dospělý věk v nemocnici, za mnou přišla s dlouhotrvajícími depresemi. Dva roky předtím podstoupila vážnou operaci ledvin a žaludku. Po zákroku byla předčasně penzionována. Začala brát antidepresiva, ale její stav se zhoršoval. Její vůle k životu se zachvěla a byla ohrožena.

Měla jsem s ní pouze jedno terapeutické sezení, které vyústilo v „Kopernikánský obrat“ (Frankl) její nálady. Co mne překvapilo, byl vliv, jaký to mělo na její fyzický i psychologický stav. Nejenže zmizely deprese, ale také její zdravotní stav zaznamenal obrat k lepšímu. Vzhledem k tomu, že jsem nahrávala náš rozhovor na pásku, mohu teď představit doslovnou část našeho rozhovoru. Tento záznam jasně demonstruje, že pouhé osvícení možným smyslem je hybnou silou ducha, a platí tedy: síly které slouží jako protiváha rezignaci a zoufalství, působí jako imunizační činitel a snižují tendenci k mnoha onemocněním.

Zde předkládám úryvek našeho dialogu:

Ona: Byla jsem hluboce zraněna tím, že byl výkon mého povolání 
omezen nemocí.
Já: 	Ráda jste pracovala v nemocnici?
Ona: Ne zcela, ale nikdy jsem sama toto působení neukončila.
Já:  Proč ne, když Vás to zas tak nebavilo?
Ona: No, víte, já se vždy snažila dělat, jak nejlépe dovedu.
Nikdy se nevzdávám lehce, ať už dělám cokoliv... 
Já:	Bylo by zde něco, co byste dělala raději než práci v nemocnici?
Ona: Ano, myslím, že ano. Často mne mrzelo, že nemám dostatek 
	času na své pacienty, že vše musí být rychle uděláno, od
postele k posteli – vyšetření, injekce, převlékání, kontrola teplot a pak posun k další posteli, jak na běžícím pásu.
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Já:	Řekla jste, že byste nikdy své zaměstnání neukončila. Co by Vás mohlo donutit, abyste opustila nemocnici, abyste dostala šanci dělat něco po čem toužíte?
Ona: (přemýšlivě) Myslíte, že jen díky mé nemoci a mé předčasné penzi jsem mohla opustit zaměstnání, které mě nebavilo? A že jsem tedy mohla dělat něco jiného? Takhle jsem předtím nikdy nepřemýšlela ... ale když tak teď činím, vypadá, že je to pravda.
Já:	Řekněte mi, když jste byla velmi nemocná, když jste byla na Jednotce intenzivní péče tváří tvář smrti, tenkrát 
– jak jako lékařka víte – mnohé záleželo na Vašem postoji. Chtěla jste přežít?
Ona: Ano. Možná ne vědomě, ale chtěla jsem přežít.
Já:	Když jste tedy chtěla žít, musela jste mít něco, pro co žít. Prosím, zkuste si vzpomenou, co to bylo, pro co jste chtěla přežít. Na co jste v těch chvílích krize myslela?
Ona: Myslím, že jsem myslela na to, jaká by byla škoda teď zemřít, když jsem ještě, svým způsobem, neudělala to nejlepší co mohu, co – abych tak řekla, je ve mně ještě ukryto.
Já: 	A nyní? Vaše přání se splnilo. Přežila jste. Jste osvobozena od práce v nemocnici. Máte teď něco, co jste v nemocnici nikdy neměla: čas. Zde jsou Vaše dary: zůstat naživu, mít čas. A zde je Vaše hluboká vnitřní potřeba dokázat ze sebe dostat to nejlepší, než bude pozdě.
Ona: Divné, když Vás poslouchám, tak mám spíše pocit, že mi byla dána úžasná šance, a že vše šlo přesně tak, aby mi tato šance mohla být dána; a to jsem skoro ztratila chuť žít!
Já: 	Všechen ten boj proti Vaší nemoci, Vaše vůle přežít, bylo by to všechno, byl by ten čas navíc, který máte, k něčemu, kdybyste ho ničím než prázdnotou a netečností nenaplnila?
Ona: Jistě ne. Jak jen jsem mohla být tak slepá! Jistě se na mne můj život obrací s tím, abych udělala něco, co má smysl...A teď už vím, co s tím udělám. Ráda bych pomohla zajistit pohodlí osamělým lidem trpícím bolestí, to, na co zaměstnaný doktor nikdy nemá čas, tedy: sednout si na pacientovu postel, mluvit s ním, nechat ho podělit se 
o jeho obavy a dát mu pocit, že není sám, že je tu někdo s ním.
Já: 	Myslíte, že jsou taková místa, kde byste tímto způsobem mohla působit?

Ona:	Myslím, že ano. Nejsem odkázána na plat a vlastně ani nesmím vydělat moc peněz navíc - vzhledem k mé předčasné penzi. Pozeptám se po okolních klinikách a sanatoriích. Jsem si jistá, že budu někde platná, a že dokážu pomoci ostatním v jejich utrpení ...
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Tato žena mě pak opustila s velkou dávkou energie a naděje, a jak mi pak sdělila o několik měsíců později, díky svému novému úkolu, se jí obnovilo zdraví.

Kdybychom chtěli historii tohoto případu zkoumat vědecky, usoudili bychom na psychosomatickou a somatopsychickou spojitost. Není nijak možné dokázat, že okolnosti její frustrace a nespokojenosti s prací ovlivnily její četné fyzické obtíže. Není ale pochyb, že náhlé zlepšení jejího emocionálního stavu bylo způsobeno tím, že začala vnímat 
ve své stávající situaci nový smysl. Z toho se můžeme poučit, že nikdy nebudeme přesně vědět jako roli hraje duše v organickém onemocnění, ale že na druhé straně, můžeme skoro vždy předpokládat hlubokou a pravou zkušenost smyslu za zotavením zprostředkovaným silami ducha.

Dialog, který jsem představila, je pro naše téma zajímavý ještě z jednoho důvodu. Bylo zmíněno slovo „přežití“ a přivedlo nás na otázku: „Do jakého konce?“ Odpověď vyšla najevo z logoterapeutického dialogu, který dodal pacientce odvahu překonat její depresi, odpověď, kterou pochopilo mnoho dalších pacientů, kteří podstoupili logoterapeutickou léčbu, tj. přežití kvůli pozitivním možnostem, které může mít život pro nás ještě v zásobě. Žádná situace nemůže být tak zpackaná a beznadějná, aby se v ní nedaly objevit také nějaké skryté pozitivní možnosti. Pokud a dokud si je toho osoba vědoma, bude mít důvod přežít; kdyby to mělo být jen proto, aby těm možnostem dala šanci.

Jistě, takovéto existencionální úvahy, nám, v nabitém 
a uhoněném každodenním životě, na mysl přicházejí zřídka, ale mají tendenci se objevovat v dobách nemoci či utrpení. Skoro každá nemocná či trpící osoba má přání přežít svou nemoc a své trápení a lékařské či terapeutické úsilí je pouze taktickou pomocí ke zvýšení šance na přežití. Samotné přání ale nestačí. Je zde něco osudového ohledně neodstranitelného utrpení, něco co je vyjmuto z lidské moci. Přesto je dobře známo, že pacienti sami dokážou přispět k přežití zdravotní krize. Co tuto sebe-pomoc konstituuje, a jak může být mobilizována, je však již známo méně. Logoterapeutická bádání se jako první zabývají touto záležitostí, když ukazují takovou 
sebe-pomoc jako něco, co: 
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může spočívat pouze v dimenzi ducha (protože ve svých fyzických a psychologických dimenzích jsou pacienti nemocní či trpící)
je spuštěno silami lidské odolnosti, zejména schopností sebe-odstupu a sebe-transcendence 
vyžaduje vědomí životního obsahu, který by za mobilizaci  sil pro přežití stál

Pokud jsou všechna tři výše uvedená kritéria splněna, pacienti budou s největší pravděpodobností schopni přispět ke svému zotavení nebo k překonání svého utrpení. A dokonce i v případech, kde zlepšení nemůže být očekáváno, jak je tomu u chronických nevyléčitelných onemocnění, i v takových případech splnění všech tří kritérií může přinést úlevu tím, že to neodstranitelné udělá snesitelným, neboť smysl lidského života nezáleží na tom, jak dlouhý či jak příjemný život je.



Shrnutí

Začali jsme konstatováním, že jsme jediné živoucí bytosti na zemi, které „vlastní“ výjimečně lidskou dimenzi – dimenzi ducha, ze které můžeme čerpat zdroje pro odolání silám destrukce a agrese, jež jsou součástí našeho buněčného základu. Také jsme uvažovali o situaci nemoci, zejména psychologické nemoci a zaznamenali jsme jisté paralely: nemocní lidé také mohou a musí čerpat z jejich výjimečné lidské dimenze, aby se povznesli nad své utrpení. Oni jsou také konfrontováni s něčím destruktivním v nich samých, jež lze překonat skrze sebe-odstup a sebe-transcendenci a osvobodit se tak, navzdory všemu, pro žití hodnotného života. 

Viděno z této perspektivy, je tragédie člověka jako druhu tragédií jednotlivce; lidskou tragedií je jak se postavíme našemu osudu. A osud je vždy nepochopitelný, nepravděpodobný, místo kde naše úzkostlivé otázky nedojdou odpovědi. Proč je ve světě tolik zla? Proč je všude tolik utrpení? Nevíme. Nerozumíme tomu. Jednoduše, není na nás, abychom předkládali takové otázky, nejsme to my, kdo má dávat otázky životu, jak říká Viktor E.Frankl; naopak, je naším úkolem odpovídat na otázky kladené nám osudem. Nemoci, stresy, trápení a strach jsou otazníky našich životů, které jsme třeba ani nepsali sami, ale které musíme sami zodpovědět naším vlastním rukopisem, v naší odpovědi životu. Vše co uděláme či neuděláme, je odpovědí na otázky osudu.
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Logoterapie shledává, že psychologická vysvětlení lidského chování jsou jednostranná, podobně jako psychosomatika vysvětluje rozvoj symptomů. Většina psychologických škol má tendenci chápat každou lidskou reakci na emocionální příčinu jako zakotvenou v naší rodině, dětství či minulých učebních procesech. Když k nim ale přidáme aspekty ducha, tento reakční model už neukazuje pravdivě, neboť lidské bytosti „nereagují“ automaticky, nýbrž odpovídají, ukazují odpovědi-schopnostnost. Čím více našich odpovědí je orientováno směrem ke smyslu, tím více nás osvobozují od moci nepochopitelného osudu.

Když pomůžeme našim pacientům vidět jejich úzkosti, strachy a potíže jako výzvy osudu, na které mohou najít osobní odpověď, najdou pak odvahu se osudu postavit. Když je necháme ucítit nějaké konkrétní možnosti, do kterých mohou vložit svůj osud dle pozitivního celkového vzorce smyslu, budou pak schopni svoje životní situace zvládat hrdinsky.
Jestliže v nich uvidíme dobro, překonají zlo, když jim ukážeme 
“pro co“, naleznou sami síly k přetrpění všeho.

Zde se vracím ke svému tématu: „Přežití – do jakého konce?“ Někoho mohlo přečtení takového nadpisu přivést do rozpaků. Nestačilo by snad v dnešní době naplněné až po okraj nebezpečím prostě přežít. A není pak troufalé až provokativní se ještě ptát „do jakého konce“? Neměli bychom si nejdříve zajistit prosté přežití, než začneme s požadavkem znát jeho směr?

Ano, to je pravda. Právě jsme se dotkli bodu, kde zkušenosti psychoterapie mohou být v širokém měřítku aplikovatelné, neboť je alarmující, jak podobně se lidský druh chová osobě, jež je připravena spáchat sebevraždu. A očekávané sebevraždy se 
z principu nezajímají o ochranu svého života. Vskutku, nebezpečí sebevraždy může být definováno jako ztráta principu vůle k životu. Ale i když se naše vůle k životu otupí, když nám ubývají fyzické a psychologické síly, když degenerativní proces postupuje, lidská bytost stále může myslet. V tomto procesu přemýšlení a uvažování leží, za dobrých i špatných okolností, všechny budoucí možnosti. Negativní se může přiklánět k rezignaci, ale to pozitivní se také hlásí 
ke slovu.

Rostliny v jejich „mírumilovném“ způsobu života mohou přežít bez ptaní se „k jakému konci?“ a i zvířata v jejich „agresivním“ způsobu života mohou přežít bez pokládání si takové otázky.
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Ale lidské bytosti, které musí dávat odpovědi na otázky pocházející z jejich výjimečně lidské dimenze, to udělat nemůžou. „Agresivní“ způsoby, které jsou jim společné se zvířaty, a které jsou pro ně jak principem destrukce tak principem přežití, se dnes vykazují zastřeností hranic. Život začíná ničit sám sebe. Ryba rodu Stizostedion v nás lidech začala požírat svůj vlastní ocas. 
Co může zastavit světovou sebevraždu je pouze lidský duch s jeho nepochopitelnými protivážnými silami, které dovolí lidským bytostem uskutečnit neuvěřitelné výkony vůle, jež jsou v přímé opozici k silám v nás. Děje se to tak, že vnímáme smysl, který uvolní zdroje energie zevnitř ducha. Smysl, který může být nalezen v pozitivních možnostech naší existence, jež jsou k uskutečnění.

Je zde mnoho ukazatelů, že nemůžeme přežít s možností ptát se až později „do jakého konce?“. Tato otázka musí předcházet naše přežití – v tom leží naše šance. Když jednou víme pro co, chceme přežít, můžeme k přežití nalézt sílu.
Logoterapie jako lékařská věda nezodpovídá otázku „pro co?“, ale jako na smysl orientovaná psychoterapie může vést, každou tuto otázku si kladoucí osobu, k odpovědi.
V tomto ohledu je logoterapie jako učitel, o kterém píše ve své knize „Prorok“ Kahlil Gibran: „Jestliže je opravdu moudrý, nedovolí ti vejít do domu své moudrosti, ale raději tě přivede k pokladu tvé vlastní mysli“.

					* * * * * *
				
Co bylo na začátku?
				
Tryskající energie
otevírající prostor a čas?

				Atomy kyslíku
				transformované v helium?

				Spirály plynu
				ochlazující hvězdy?
				Vesmír? Světlo? Zákon?

				Je opravdu myslitelná
				taková úžasná shoda náhod
přicházející z ničeho?

				Duch v nás
				to ví bez důkazů:
				Na začátku byl Smysl!
									Elisabeth Lukasová
						-29-

Překonání 
„tragické triády“


Utrpení, vina a smrt
1 9 8 5


Jedna pacientka mi svého času poslala děkovný dopis obsahující čínské přísloví, které pokládala za velmi korespondující s logoterapeutickými pojmy. To přísloví znělo: „Nenaděláme nic s tím, že ptáci obav a strastí létají kolem našich hlav, přesto jim však můžeme zabránit vystavět si hnízda v našich srdcích“. Toto přísloví je věru příhodné, vždyť nás všechny velmi lehce tragické události v životě uvedou do emocionálního strádání; jsou to zejména tragické fenomény utrpení, viny a smrti, „tragická triáda“**, jak je nazývá Viktor E. Frankl.  
Je-li naším skutečným přáním pomáhat lidem při citovém strádání, musíme „tragickou triádu“ brát v úvahu. I kdybychom odkázali tyto tragické události do oblasti tabu, přesto zůstanou součástí neměnné skutečnosti naší existence.
Když vyjmeme fenomén viny, který představuje rub svobody 
a zodpovědnosti lidského ducha, stále pak tragédie utrpení 
a smrti budou součástí skutečnosti všech živých věcí.

Co ale znamená to čínské přísloví? Ptáci obav a strastí si nesmí vystavět hnízda v našich srdcích... To znamená, že není možné se vyhnout tomu, co je primárním složkou naší existence – tedy tragické triádě, ale že je možné to překonat.
S použitím sil našeho ducha, můžeme zastavit emocionální utrpení, které je následováno slabostí a usazuje se v našem srdci. To platí nejen pro nás, ale také pro naše pacienty, pro lidi, kteří hledají radu a volají o pomoc, ale i pro jiné trpící, jež známe z naší profesionální praxe.
Proto bych zde ráda zauvažovala nad překonáním utrpení, viny 
a smrti, jinými slovy, ráda bych nabídla pár myšlenek, jak překonat ztrátu, pochybení a pomíjejícnost.

		






				-30-

Začneme s překonáním ztráty, tedy s tím, co bychom měli zvládnout po zážitku utrpení, neboť každé utrpení je vlastně jakousi ztrátou. Jestliže například muž trpí pod tíhou
vážné nemoci, jeho ztrátou je ztráta dobrého zdraví, která mu teď nedovolí vykonávat běžné denní činnosti. Nebo, jestliže žena trpí tím, že nemůže nalézt partnera či byla partnerem opuštěna, ztrácí tato žena naději prožití láskyplného vztahu. Ztráta nemusí být nutně tak nenávratnou, jak je nenávratnou například pro paraplegika po nehodě. Dočasná ztráta sebeúcty, způsobená kupříkladu dlouhotrvající nezaměstnaností, také může vyústit v akutní psychologickou depresi.

Zaměřme se nyní spíše než na to, odkud utrpení pochází, na to, jak se ho snášet. Jak člověk snáší své utrpení? Jak je možné, že někteří lidé snáší rány osudu hrdinsky, když jiní i při tom nejmenším problému začnou panikařit či upadnou do úplné deprese? Z logoterapie víme, že je zde přímá spojitost mezi schopností trpět a naším základním postojem vůči životu. Ráda bych rozebrala, co napsal jeden mladý muž v „Logo-testu“ Elisabeth Lukas, „Logo-Test“ (Franz Deuticke, Vienna 1986). Logo-Test je nástroj psychologického měření, který zaznamenává postoj určitého člověka k životu a obsahuje otázky na cíle, které si člověk stanovuje, na to, jak úspěšně je dosahuje a jakou úspěšnost v dosahování těchto cílů předpokládá:

„Dosáhl jsem skoro všech cílů, které jsem si stanovil v soukromí i ve škole. Škola pro mne znamenala jen prostředek k cíli – k dosažení určité pozice v životě, ve které se cítím dobře. Život se mi zdá beze smyslu, ale když už jsem zde, ať se mi to líbí či ne, chci svůj čas strávit nejpříjemněji, co to jde. Kdyby cokoliv narušilo mé plány, považoval bych to za hroznou ránu.“

Uvažujme, co v těch pár větách bylo vlastně řečeno. Život sám je považován za smysluprázdný; založen na této domněnce, musí být život učiněn příjemným jak jen to lze; když se to nepodaří, následky budou samozřejmě hrozné! 
Tragičnost takového přesvědčení se ukazuje ve třech bodech, které na sebe perfektně logicky navazují:

	Jestliže je život viděn jako beze smyslu, přivádíme naši pozornost k radosti, potěšení


	Protože radost není cílem, kterého lze dosáhnout přímo, ale je vedlejším produktem smysluplné aktivity nebo takového činu, nejspíše budeme v hledání radosti neúspěšní


	Život beze smyslu a nyní ještě zbavený radosti se stane  prakticky neúnosným.
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Při spojení třetího bodu našeho logického řetězce s prvním, se dostaneme k logoterapeutickému uvědomění si, že naše schopnost odolat utrpení závisí na síle našeho vnitřního pocitu naplnění smyslem. Kdokoliv chápe svůj život jako v podstatě smysluplný, může se vyrovnat s obrovským utrpením; jeho život totiž, třebaže potemnělý utrpením, neztrácí svůj smysl, ačkoliv mu bylo ubráno na radostnosti.

Na rozdíl od cílů instinktivně vedoucích k radosti, smysl reprezentuje ten aspekt lidské existence, který nikdy nemůže být ztracen, pro což je jednoduchý důvod: nikdy totiž nemůže být zcela dosažen či zcela obsažen. 
Jsme si smyslu intuitivně vědomi, cítíme ho, dává nám orientaci, ale vždy zůstává tím co hledáme jako nikdy ne zcela nalezené; smysl života který vidím dnes, nebude tím, který uvidím zítra. Lidé, kteří dobře cítí vnitřní naplnění smyslem, mají po čem pátrat a pak ve vrcholných momentech to skoro naleznou, ale lidé, kteří cítí naplnění smyslem jen slabě, nejenže neuspějí v hledání, ale ani nevědí, po čem mají pátrat. A to je opravdu bolestné: nemít po čem pátrat je dosti bolestné, ale když se ještě přidá zkušenost zasažení nepříznivým osudem, schopnost nést zátěž zcela selže.

Jinými slovy: jen když ztratíme naší existenciální jistotu zpochybněním smysluplnosti života, jsou rány osudu pociťovány jako dramatické zlomy v naším existenci.
Nezměrně příkladů lidí všude na světě dosvědčuje, že smysl v životě může být vnímán a naplňován nejen navzdory utrpení, ale dokonce díky utrpení; takové lidi můžeme pozorovat i mezi našimi pacienty. Vzpomínám si například na matku, která nechala před lety vyšetřit svoji adoptovanou dceru v mém poradenském centru, aby zjistila její způsobilost pro školu. V průběhu rozhovoru mi vyprávěla příběh okolo zmíněné adopce.

Léta po svatbě neměla děti, až nakonec přece jen otěhotněla.
Jenže dítě se narodilo mrtvé. Žena ležela v nemocnici a plakala a vedle ní na posteli byla žena, která právě porodila a také plakala. Dva dny po jejím nešťastném porodu se žena odhodlala zeptat na to, proč její sousedka tolik plakala, když její zrovna narozené děvčátko bylo zdravé. A dozvěděla se, že i její sousedka trpí, neboť opustila svou rodnou zemi, aby si přišla do Německa jako „gastarbeiter“ vydělat peníze a díky pár nevázaným, vášnivým nocím otěhotněla. Bezmocná a osamělá se nemohla vrátit domů s nelegitimním dítětem a neměla ponětí, 
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jak to všechno zvládne. Tak vedle sebe tyto dvě ženy ležely ve svých těžkých hodinách, otřeseny až k jádru svého bytí, jednotné v zasažení osudem.

Náhle se jejich individuální utrpení obrátilo v obecný smysl. Žena, která přijela na práci, a která neviděla pro své dítě budoucnost, se sebrala a předala své dítě ženě na vedlejší posteli, která se tolik načekala na své vlastní dítě, a která s obrovskou láskou a radostí přijala do svého srdce cizí dítě. Vše skončilo adopcí. A když jsem já viděla toto děvčátko o šest let později, dívala jsem se na dítě s veselým pohledem tmavých očí, viditelně šťastné a doma milované.

Vypadá to jako „happy end“, ale přece jen něčím zaplacený. Když mi matka adoptované dívky příběh vyprávěla, měla problémy s udržením normálního hlasu a jsem přesvědčena, že také cizinka, která přijela do Německa pracovat, ať už je dnes kdekoliv, nikdy nezapomene na obětování svého dítěte. Adoptovaná dívka nebyla „náhražkou“ za mrtvě narozené dítě a ani pro cizinku nebylo poskytnutí dítěte ideálním řešením.
Nicméně, byl zde smysl ve způsobu, jak se obě ženy zachovaly, smysl, který vznikl z bolesti, kterou musely obě snášet, smysl který jim krajně pomohl překonat tuto bolest. 
Kdyby tyto ženy byly orientovány na radost, jedna z nich by se nejspíše složila pod tíhou utrpení ze ztráty dítěte a druhá zase z pocitu viny, že se nemůže o své dítě starat.

Jiný klient, žijící na venkově, který si nemůže díky svým mnoha fyzickým handicapům užívat v životě mnoha dobrých věcí, mi jednou řekl: „Dokonce i stromy v hustém pralesu, které dostávají málo světla a tepla a jsou slabé a deformované, mají svou cenu. Jsou poráženy, aby se z nich stal otop a aby nám nabídli teplo a pohodu v našich domech. Já mohu dělat to samé a to je také vše, co chci: chci dávat teplo, přestože mně samotnému ho osud moc nedopřál.“ A skutečně, tento muž je ve své vesnici velmi vážen právě pro jeho srdce-zahřívající chování. 
Toto jsou ohromné výkony lidského ducha, chvályhodné příklady jak může být ztráta překonána, které se zrodily z  
vědomí, že všechno obsahuje smysl, a že smysl může být objeven i v případech toho nejkrajnějšího zoufalství.

Nehovoříme zde ale o vyzdvihávání utrpení, potlačování ho, racionalizování ho či jeho překompenzace. Mluvíme o něčem, co 
je mnohem více: o vnitřním sebe-odstupu, který nám ze vzdálenosti dovolí rozeznat smysluplné struktury, jež nemohou být identifikovány zblízka, a který – vedením naší cesty podél těchto smysluplných struktur – nám pomáhá transcendovat situaci.
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Jestliže zůstaneme stát rovně tváří v tvář utrpení, jsme v tu 
chvíli nad utrpením. A když stojíme nad utrpením, stojíme mimo zástup trpících jako „tyčící se“ příklad pro ostatní. Přesně dle motta starého Říma „exempla tahunt“*** vyzařujeme sílu, která se rozprostře do světa kolem nás. Krátce: když jsme schopni překonat naše vlastní utrpení, pomáháme druhým bez toho, aniž bychom hnuli prstem, naší pravou existencí; zveme ostatní k následování. To je pravděpodobně to, co měl Seneca na mysli, když řekl: „...stůj na svém místě a pomáhej výzvou; a když tě bolest skolí, stůj na svém místě a pomáhej tichou připomínkou“.

Než ukončíme naše povídání o „překonání ztráty“, měla bych také poukázat na zvláštní druh utrpení, který je zbytečný a sám-sebe-tvořící, a který viditelně smysl neobsahuje. Všichni známe pacienty, kteří se pro množství různých nevysvětlitelných důvodů vmanipulují do situace utrpení, ať je to – v neurotickém kontextu sebe-nenávist či sebe-trestání nebo v hysterickém kontextu nucení rodiny a přátel k pomoci nebo jednoduše z důvodu rezignace a sebe-potlačení. Fakticky lze do této kategorie sebe-zavalení utrpením zařadit každá forma závislosti.

Tito pacienti nejsou konfrontováni s osudem, ale se svou vlastní zodpovědností. Jejich problémem není potýkání se se ztrátou, ale jejich nedostatečná připravenost uskutečňovat pozitivní možnosti, které jim život nabízí. V takových případech jsou dříve zmíněné logoterapeutická pravidla obrácena. Pravidlo říká: Naše schopnost trpět závisí na síle našeho vnitřního pocitu naplnění smyslem. Ale platí to také obráceně: Náš vnitřní pocit naplnění smyslem nás chrání před utrpením. Je zde logické vysvětlení této spojitosti.
Řekli jsme, že orientace na smysl zvýší naší schopnost trpět, protože ani život ztemnělý utrpením neztrácí svůj smysl.
Naopak, orientace na smysl zabraňuje tendenci nechat se zavalit utrpením, protože i život neztemnělý utrpením nabývá svůj smysl.

Jestliže dokážeme překonat naší sebe-nenávist, krotit naše hysterické popudy, odolat naší tendenci stát se závislými, máme možnost bohatšího, naplněnějšího života. Můžeme se chopit plánů, které by předtím nepřicházely v úvahu a můžeme se otevřít zážitkům, které byly k nedosažení. 
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Je dokonce představitelné, že jednou celé lidstvo obrátí své úsilí směrem ke konstruktivnímu přinášení podmínek pro blahodárnou harmonii a odvrátí se od na nekonečného vytváření utrpení ve světě, když se lidem podaří stát orientovanými na objevování smyslu v jim daných situacích. 
To je proč si musíme pamatovat, když jsme konfrontováni s utrpením, ať už naším či našich pacientů, že život ztemnělý utrpením neztrácí smysl, ale život neztemnělý (zbytečně) utrpením smysl nabývá. Když toto budeme mít na mysli, přijde nám jednoduché se postavit nám daným okolnostem s optimálním psychohygienickým postojem.

Měli bychom se teď posunout k složitému a komplexnímu předmětu viny, který může být uveden nadpisem o překonání selhání. V psychoterapii se hodně hovoří o „nedokončené práci“, kterou mají pacienti „na mysli“. Základem takové argumentace je stará teorie traumatu, která předpokládá, že emocionální zranění zanechávají negativní efekt. Tato teorie traumatu je dnes shledávána více než kontroverzní a mnoho odborníků ji přímo odmítá; např. Hansjörg Hemminger ji uvádí jako chybnou hypotézu ve své knize „Kindheit als Schicksal?“ (Dětství jako osud?).

Nechci nikomu v tomto vědeckém konfliktu stranit, ale chci zmínit jeden aspekt, který je dle mého názoru nápadný a má s problémem viny co dělat. Viděla jsme znova a znova, že negativní zážitky – alespoň v jejich nejčastější podobě – které jsou také nejvíce opomíjeny (ať už jsou či nejsou interpretovány jako „potlačené obrannými mechanismy“) jsou často právě ty, za které osoba nebyla zodpovědná. Na druhé straně negativní zážitky, které jsou zapříčiněny vlastním selháním, nemohou být lehce zapomenuty. Ty nám pak zůstávají „na mysli“ a jsou zdrojem obtěžování dokud nedojdou jedné či druhé podoby - smíření nebo nápravy.

Jeden by skoro mohl mít za to, že příroda ve své moudrosti plánovala věci takovým způsobem, že máme zapomenout věci, které není důležité si pamatovat a že, na druhé straně, nemáme zapomenout věci, jež jsou v paměti stále obsaženy jako čekající na naplnění smyslem.
Jaký význam by asi mělo pamatování si bolestných zážitků, které člověk neměl šanci odvrátit, natrvalo, aby kazily zbytek celého jeho života? Bylo by jistě smysluplnější pamatovat si to, čím jsme my ublížili, například chybným chováním s vážnými následky. Jen díky nezapomnění toho, může proces učení a napravování dospět k tomu, aby nás chránil před opakováním chyb a aby nás vracel na správnou cestu.
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Když budeme akceptovat takové vysvětlení, které jen částečně souhlasí s teorií traumatu, musíme přehodnotit zapomínání neveselých zážitků z dětství a špatných snů. Žádné dítě není zodpovědné za to, co se mu přihodilo v jeho dětství a žádný spící nemůže být obviňován za to, co se mu zdá. Kdo tedy může tvrdit, že není dobré, aby závoj zapomnění padal na tragedie, malé či velké, které jsou součástí každého dětství, jakož i na nepochopitelný svět snů? Jak můžeme dokázat, že se nechováme  v rozporu s přírodou, když uměle nadzvedáváme tento závoj.
Nejspíše bychom všichni byli – hrubě řečeno - už dlouho mrtví, kdybychom bez milosrdenství hojivého zapomnění po staletí dospělých generací byli nuceni nést nezapomenutelné a živé vzpomínky hrůz a utrpení prožitých v dobách války, hladu a neštěstí.

Někdy, když potkám pacienty, kteří byli terapeuticky vedeni k vyvolání jejich podvědomých minulých hrůz, se kterými se setkali, a které nyní musí navíc přidat ke všem přítomným zážitkům, jde mi na mysl verš ze Schillerova „Potápěče“ (Taucher): „Člověče, nepokoušej bohy a nikdy netuž vidět co je milosrdně zakryto nocí a temnotou“. Je jasné, že účelem přinášení zapomenutých vzpomínek, aby sloužily jako pomoc vědomí, je nakonec pevné uchopení problému. Otázkou zůstává, jestli toho může být rozdmýcháváním starých emocí dosaženo.

Při návratu k otázce překonání selhání, opustíme říši dětství a snů, ale neopustíme naši osobní minulost, neboť ta je pro každé současné dění stále ve stavu budování a nemůže být nazvána selháním před tím než se uzavře. Také zde chci zdůraznit, že selháním myslím to, za které jsme zodpovědní. Selhání, za která odpovědni nejsme, by spíše měla být klasifikována jako „ přílišné požadavky“ a patří do kategorie neodstranitelného utrpení.

Ohledně selhání, za která neseme zodpovědnost, jsem již zmínila fakt, že bohové jsou velmi milosrdní: zřídka je zahalí do úplného zapomnění, ale nechají je se zčásti ukazovat, což pak působí jako „špatné svědomí“. To ještě vůbec nemusí znamenat, že se zde jedná o emocionální poškození a naopak to může vést k duchovní vyspělosti. V logoterapii je vždy vina nahlížena jako příležitost ke změně, jako volání po odložení starých zvyků a začátek nových lepších rozhodnutí.

Terapeut samozřejmě nesmí své pacienty soudit – jak by mohl! S ohledem na chybné chování pacientů, kterému věnoval pozornost, se může zachovat jen dvojím způsobem. Za prvé, spolu se svými pacienty může prověřit jestli pocity viny, kterými jeho pacienti trpí, jsou oprávněné a ospravedlnitelné. 
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Jinými slovy, terapeut může pacientům pomoci zjistit, jsou-l opravdu zodpovědní za to, co se přihodilo, nebo může-li být selhání přiřazeno k mnoha různým dalším faktorům, nad kterými mít kontrolu nemohli. Známe ten fenomén, když se pacienti cítí odpovědni za události, ohledně kterých měli jen malou nebo vůbec žádnou šanci rozhodovat, a kterými byli přemoženi bez jakékoliv možnosti přerušit jejich ničivý efekt. Takové události mohou lehce způsobit zlost nebo lítost, ale nesmí jim být dovoleno se proměnit v pocity selhání. Terapie by se měla postarat o to, aby se tak nedělo.

Druhou funkcí terapeuta je pomáhat pacientům překonat jejich pocit selhání, když se dá o vině hovořit oprávněně. Ale jak to má udělat? Terapeut není zpovědník, který může dát rozhřešení a dokonce i takzvané „psychologické rozhřešení“ je tomu příliš vzdáleno, pokud je obsaženo v praktickém prohlášení, že pacient byl nekompetentní a bezmocnou obětí mocných nevědomých sil nebo podmínek jež formovaly jeho charakter. 
Je zde ale jiná cesta, jak pomoci pacientovi bez toho, abychom mu brali jeho duchovní svobodu a důstojnost. Vypůjčíme si zde myšlenku výtečného filosofa Viktora E. Frankla, která nám také později pomůže v promýšlení třetího fenoménu „tragické triády“ – smrti.

V logoterapii, či spíše v logo-filosofii mluvíme o „optimismu minulosti“, jež pohlíží na minulost jako na bytí v jeho nejskutečnější a nejkonkrétnější formě. Koneckonců, všechno minulé je neměnné a žádným úsilím nemůže být odstraněno z toho, co se událo. S tím kontrastuje budoucnost bohatá na možnosti, ale postrádající skutečnost; nemá absolutně nic, na co by se dalo pohlížet jako na konečné, každá z jejích možností je jen příležitostí, která může, ale nemusí být využita, a která musí čekat na dobu, kdy padne rozhodnutí.
Na hranici mezi minulostí a budoucností plyne přítomnost; mezi nicotou budoucnosti a věčností minulosti. Nikdy nemůžeme zaručit, co bude v následujícím okamžiku uskutečněno. Ale vždy zůstane to, co před okamžikem bylo uskutečněno.

Protože strávíme náš celý život jako jeho výhradní držitelé, žijící permanentně na hranici, kterou nazýváme přítomností, máme – jakkoliv to může znít podivně – věčnost za sebou, a to „ještě-ne-uskutečněné“ a to „nikdy-nebude-uskutečněné“ před sebou. To znamená, že to jisté, které opravdu může být nazýváno naším vlastním, jediná skutečnost která zůstává neoddělitelně spojena s našimi životy, je to co „bylo“.
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Vezměme si za příklad ženu, která strávila se svým partnerem pět let ve šťastném manželství. Žádná moc na světě nemůže vzít těchto pět let, protože byly uskutečněny, „byly přivedeny k úspěšné sklizni“, jak by řekl Viktor E.Frankl. Otázka, má-li tato žena před sebou dalších 50, 30 nebo 10 let, či dokonce již jen jeden rok života ve šťastním manželství, zůstává, kvůli nepředvídatelnosti budoucnosti, nezodpovězena. Je to otázka zachycená v síti nespočtu možností, ze kterých ani jedna není skutečná, ještě není skutečná - realizovaná a ze kterých žádná, vyjma pár, se nikdy skutečností nestane.

Z tohoto „optimismu minulosti“ Viktor E. Frankl odvozuje „aktivismus budoucnosti“. Jestliže věčnost leží za námi, připravena odvinout se celá sama sebou, pak bychom klidně mohli položit ruce do klína a fatalisticky čekat na to, co přijde, aby se stalo; všechno by se přece stalo přesně tak, jak je určeno. Ale protože zde před námi není nic než nicotnost nezrozených možností, za jejichž volbu 
spolu-zodpovídáme, ocitáme se před závazkem vyzdvihnout ze sítě možností ty nejvíce smysluplné myšlenky, činy a postoje  a zachránit je tak od nejisté budoucnosti bezpečím minulosti.

Vina proto může být definována jako špatná volba, učiněná tam či onde, která vyústila ve znesmrtelnění možnosti, jež by měla být raději ponechána mezi těmi nezrozenými. Ale nyní bude navždy zakotvena v naší minulosti jako nezvratná součást našeho života.

Vidíme, že je tedy vina negativní verzí „optimismu minulosti“; je „pesimismem neodvolatelného“. Zde přichází na řadu „aktivismus budoucnosti“ a s ním terapeutické schopnosti poradce a duchovního. Neboť výčitky svědomí, vnitřní změna a náprava jsou stejně nevykořenitelné jako vina. To znamená, že smysl může být nalezen retroaktivně skrze všechno to dobré, které osoba vykonala důsledkem své viny, skrze každý úspěch, který se zrodil ze selhání, skrze každou pozitivní možnost, která byla využita proto, že jednou byla upřednostněna ta negativní. Retroaktivní hledání smyslu může být viděno jako „korekce“, resp. „náprava“ předešlé nesprávné volby, bez ohledu na to, jak neodvolatelná byla, protože něco smysluplného jednoduše nemůže být zcela nesprávné.

Tudíž nemusíme prohlašovat naše pacienty za nekompetentní ve snaze dát jim „psychologické rozhřešení“: my je právě nesmíme prohlašovat za nekompetentní, jestliže si skutečně přejeme 
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pomoci jim překonat jejich selhání. Jen zodpovědní lidé, kteří jsou si opravdově vědomi své zodpovědnosti volit mezi mnoha
možnostmi, dokonce i mezi možnostmi, jež mohou vést z původně špatné volby do pozitivního výsledku, jen tací lidé jsou v postavení, které jim dovolí rozřešit jejich vinu tím, že zrevidují svůj postoj k ní. Odrazy takového procitnutí můžeme nalézt v mýtech o spasení ve všech velkých světových náboženstvích. Jen relativně mladá psychologická věda je na čas zanedbala.

Jak nešťastné je toto zanedbání se ukázalo na pokusu, který po dobu několika let probíhal v mém poradenském centru na mladých delikventech. Takzvaní „nováčci“, se svolením Soudu pro mladistvé, byli předčasně propuštěni za podmínky, že se zúčastní na skupinových terapeutických setkáních. 
V současnosti používáme třetí typ - strukturu práce s těmito delikventy a ukazuje se, že se nám daří udržovat počet případů recidiv významně níže než v předešlých letech.

První struktura byla založena pouze na úpravě chování skrze sociální trénink. Nedařilo se, protože každý trénink předpokládá vlastní dostatečnou motivaci účastníků k dosažení cíle tréninku. Naši klienti však takovou motivaci neměli.
Druhý pokus zase směřoval k individuálním problémům těchto mladých lidí a předpokládal, že jim dokáže poskytnout rozumné strategie pro řešení jejich různorodé problémy. Ale přestože tito lidé mohli předložit spoustu problémů a byli i vysoce motivováni pracovat na jejich řešení s vedoucím skupiny, celá věc se příliš nedařila. Důvodem bylo to, že diskutované problémy – většinou se týkající rodiny a práce – se brzy staly výmluvami pro špatné chování těchto mladých lidí. Tyto výmluvy automaticky zabíjely každou možnost nalézt smysl skrze následnou nápravu viny.

V našem třetím pokusu jsme konečně aplikovali logoterapeutická kritéria. Našli jsme odvahu nechat vinu zůstat vinou přes všechny ty nepříznivé okolnosti dané prostředím – ne jako obžalobu nebo odvržení, ale jako příležitost k úvaze o pozitivních možnostech, které by každý delikvent mohl mít bez ohledu na okolnosti a prostředí, ve kterém se nachází. 
Dle rčení, že moje prostředí mě nemůže formovat, ale já mohu formovat své prostředí, chtěli jsme dokázat delikventům, že jak byli svobodní spáchat špatný čin, tak jsou teď také svobodní udělat čin smysluplný. Od té doby se v naší skupině začaly dít věci: nový postoj se postupně propracovával skrze výsměch, pohrdání, nezájem a demoralizaci. Čas od času některý 
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z účastníků „využil své svobody k vykonání smysluplného činu“
a ke svému překvapení zjistil, že je toho schopný. To dodalo odvahy ostatním a změna postoje pak nepostřehnutelně vedla ke změnám v chování. Pochopitelně, cesta je to kamenitá a provází ji i očividné nezdary, ale tato cesta jasně vede k překonání selhání.

Abychom shrnuli: Utrpení může být překonáno hledáním smyslu, navzdory a dokonce i díky utrpení. Vina může být překonána nápravou špatného díky přijetí smysluplného postoje k ní.
Ale co smrt? Můžeme vnitřně přijmout fakt, že jsme odsouzeni ke smrti? Zde již nebudeme hovořit o překonání minulosti, ale o překonání pomíjejícnosti. Otázkou tu je, jak se můžeme vyrovnat s vědomím smrtelnosti. Žádná jiná žijící bytost takové břemeno nést nemusí.

Logoterapie tento problém velmi důkladně promýšlela, přičemž měla stále na mysli „optimismus minulosti“ a fakt, že nejen my nejsme schopni vymazat své omyly učiněné v minulosti – což hraje důležitou roli v překonání selhání – ale také, že nic nemůže odejmout ty cenné věci, které jsme učinili a které jsou nezvratně ukotveny v naší minulosti. Každý úkol, který jsme splnili, každá radostná zkušenost, každé utrpení, kterému jsme čelili s odvahou, každá vina, kterou jsme vykoupili vyzrálým způsobem, všechny tyto věci se stanou součástí naší celé minulosti, základem našeho bytí, kvalitou našeho života, naší identity. Nic z toho nám nemůže být odejmuto ani dlouho po tom, co se navrátíme v prach.

To není jen levná útěcha pro pacienty, kteří jsou blízko konci. To je skutečnost a nepopiratelný argument přinášející útěchu v pochopení, že všechno není tak pomíjející, jak by se mi na první pohled mohlo zdát. Budoucí možnosti takové jistě jsou, pomíjející; i v průběhu času našeho života, každý den a každou hodinu, budoucí možnosti umírají a v hodině naší smrti již žádná nezbývá. Skutečnosti minulosti ale nikdy nemohou být pomíjející, neboť jsou zakořeněny v minulosti a v této situaci „bytí minulým“ vlastní formu „bytí“, která je mimo sevření rukama času.

Když hovoříme o takových myšlenkách s pacienty, často se vynoří otázka, nestanou-li se události jejich života irelevantními, když přijde čas, kdy o nich nikdo už nic neví. „Jaký je v tom rozdíl“, ptají se „žil-li jsem dobrý život nebo jestli jsem hrdinně trpěl, když si mě už po smrti nikdo nebude pamatovat. Ano, vše je zapomenuto, alespoň v tomto světě;
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nic pozemského nemůže být navždy drženo v paměti. Stálou připomínku, jaká minulost byla, však nemůže „ nebýt už znám“ smazat. Viktor E. Frankl napsal: „ Přemýšlením o něčem, se to
ono nestane; a zrovna tak, nepřemýšlení o něčem, to ono nemůže zničit“. A tak zůstává, že to co dělá rozdíl v úrovni kvality, je otázkou, kterou můžeme zodpovědět jen skrze víru. Ale naše hluboká touha po spasení a naše existenciálně zakořeněné hledání smyslu ukazuje to, že jistým způsobem, z určitého důvodu, jež si dokážeme představit jen stěží, má význam, co po nás v naší minulosti zůstane.

Ráda bych zakončila tyto filosofické úvahy příběhem z historie, který ilustruje „tragickou triádu“. Manželský pár přijal mou radu ve velmi delikátní záležitosti. Žena, jež byla oblečena do smutečních šatů, mi řekla, že její matka před pár dny zemřela ve vysokém věku po dlouhotrvající nemoci. Ale problémem nebyla smrt matky, jak by se dalo předpokládat, nýbrž otázka, zda-li má svému otci říci o smrti jeho manželky. Když jsem se zeptala, jak je možné, že o tom neví, dostala jsem následující vysvětlení:

Rodiče této ženy žili v manželství po mnohá desetiletí a vždy se navzájem milovali. Když matka onemocněla, otec se o ni staral sám a odmítal jakoukoliv pomoc. Starání se o svou ženu se více a více stávalo náplní jeho života, obsahem jeho osobní úlohy. Ale před třemi týdny ho postihl náhlý záchvat infarktu a bylo nutné ho nechat hospitalizovat. Nyní se stále ještě nachází v kritickém stavu a je pořád na Jednotce intenzivní péče. Není jisté, jak moc vnímá co se kolem něj děje, neboť se často nachází v bezvědomí, ale příležitostně se zdá, že je mu něco nepříjemné. Také si často hraje se svým svatebním prstýnkem. Jeho dcera se domnívala, že se obával onemocnět, když ho jeho žena potřebovala. Samozřejmě věděl, že by se o ni někdo jiný postaral, ale v jeho očích to nebylo to samé, jako když se o ni staral sám, na což byla jeho žena zvyklá.

Jisté bylo, že odloučení muselo znamenat velký stres pro starou ženu, jež zemřela brzy po tom, co byl její muž vzat do nemocnice, ale – jak jsem řekla již dříve – on o tom nevěděl.
Doktoři doporučovali neříkat nemocnému muži špatné zprávy. Někteří vyjadřovali obavu, že by ho takový šok zabil, jiní argumentovali tím, že by se měl umírající muž ušetřit alespoň té poslední bolesti.
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Argumenty lékařů byly zcela věrohodné, ale pojďme o této situaci starého muže uvažovat z pohledu „tragické triády“ a jak by ji mohl překonat. Jeho budoucnost měla malou naději. Byl na pokraji smrti srdečním selháním, a kdyby dostal ještě chvíli času, měl se vrátit do prázdného bytu a truchlit po své ženě. A naopak, jaké skutečnosti obsahuje jeho minulost? Žil plným životem a předal ho svým potomkům, svědomitě pracoval ve svém zaměstnání, dokázal přestát zlé časy a užít si ty dobré a věnoval své poslední roky péči o svou ženu. Uskutečnil tak bohatou lidskou existenci, na kterou může pohlížet s uspokojením a hrdostí. Jen jedna hořká pilulka ještě zůstala, jeden úkol nebyl ještě dokončen: péče o jeho ženu ještě nedošla k závěru. Zde by mohl cítit selhání - jak víme - neoprávněně. A je tu ještě obava, že milovaná partnerka může oloupit umírajícího muže o podvědomí a nenechat ho v zemřít klidu. To cítila dcera daného muže, znala svého otce příliš dobře na to, aby nevěděla, co se odehrává v jeho mysli.

Tak jsem uvažovala a teď předvedu, proč jsem doporučila ženě, která za mnou přišla, v rozporu s doporučeními doktorů, aby svému otci dala jemně najevo, že ho jeho žena předešla, a že nemusí mít obavy z toho, že ji zde zanechá. To, jak jsem doufala, by mělo pomoci starému muži vidět, že splnil také svůj poslední úkol a umožnit mu odejít v míru. 

Musím přiznat, že když manželský pár odcházel ze sezení v mé poradně, měla jsem své pochybnosti. Nikdy si nemůžeme být jisti, zda smysl, který jsme vyčetli z určité situace, je objektivním smyslem, jež byl danou situací „míněn“ nebo je subjektivně formován tím, co - v dobré víře – pokládáme za smysluplné. Jak už jsem zmiňovala dříve, smysl nemůže být nikdy úplně nalezen, ale dokud po něm pátráme, nemůžeme jít po zcela špatné cestě.

Na každý pád, v tomto případě se mi dostalo pozitivní odezvy.
O několik týdnů později mi telefonoval zeť, aby mi řekl, že jeho tchán přijal sdělení o smrti své ženy velmi klidně. Mnohokrát pokýval hlavou a zašeptal: „To je dobře, teď se k ní připojím“. Žil pak ještě déle, než lékaři předpokládali a s klidným výrazem ve tváři prospal většinu času. Když zemřel, prsty jeho pravé ruky svíraly jeho svatební prsten.

Doufám, že tato vzpomínka čtenáře příliš citově nerozrušila. Každý, kdo dává přednost strkání hlavy do písku před viděním faktu, že utrpení, vina a smrt jsou součástmi našich životů, bude šokován, kdykoliv o nich bude zmínka. Tento šok je však 
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způsoben uvědoměním si pravdy, ne přemítáním o ní. Jenže pravda je spíše uklidňující než šokující. Pravdou je, že život má smysl a uchovává si jej, se všemi našimi ztrátami a selháními a navzdory pomíjejícnosti. Není zde lidské existence, která by nemohla být nadána smyslem. Jak jednou řekl Martin Buber: „Každá lidská bytost determinuje osud světa!“.

To zahrnuje osoby trpící, bojující s vlastní vinou i umírající. 

					* * * * * *


				Dvě brány –
				jednou jsme vpuštěni
				druhou můžeme vejít.
				Jsou tyto brány proti sobě?
				Možná, ale
				jsou spojeny našimi kroky.

				Jedna se jmenuje osud,
				ta druhá svoboda.

				Jedna nás nutí do směru
				kterým se ubírat musíme; ta druhá nám 
				dovolí volit cestu, kterou jít chceme...
				Když kráčíme, můžeme volit,
				ale když si zvolíme, musíme
				kráčet bez přestání.

				Dvě brány, dva světy, a lidé
				na jejich prazích váhající
				mezi osudem a svobodou? Ne zcela.
				
				Protože vpuštěni 
branou osudu,
osud zůstává za námi,
ale protože dovoleno vejít
skrze bránu svobody
stojíme před naší svobodou.

Tedy, kráčíme přímo,
s osudem v zádech,
směrem ke svobodě.
					Elisabeth Lukasová
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Mládí


Ustavičné pátrání po smyslu
1 9 8 6

Mládí! Jaký nevyčerpatelný námět pro všechny generace, pro některé pramen věčné tužby, pro jiné zdroj neustálé iritace; vroucí touha ženoucí k tvoření nového (bez představy, co by to mohlo být), bez zničení starého a s malým oceněním toho, čeho staré dosáhlo.

Dnes mluvíme o změně, o pocitu že se celosvětově něco změnilo, něco co má cosi společného s mladými lidmi. Ale nebyla zde snad změna vždy, možná i výrazněji postupující než dnes, změna, která se započala v mladých srdcích a myslích? Napětí mezi starým a mladým je nejstaršího data, je součástí rytmu lidské existence tak jako střídání odlivu a přílivu v moři.
Přesto je ve vzduchu něco, co tu dříve nebylo – v tom vzduchu, který dýchá naše mládež. To něco, není dáno chemickým složením ovzduší, ale duchovním ovzduším, můžu-li použít takového termínu. Složení roztříštěného celku, který nemůže být dán dohromady: bohatá pokladnice etického Boha. Dnešní mládež dýchá skeptický nihilismus, který ústí do psychologických onemocnění, a to se obrací v alergické přehnané reakce – agresi, tedy v destruktivní a trestné. Podobně jako u fyziologických alergických reakcí tu můžou být spouštěčem vedlejší příčiny a v důsledku pak činí (spolu)žití složitějším.

V tom spočívá problematika generačních sporů. Je zde „zóna mlčení“ a ne-komunikace mezi dvěma stranami vyplývající z jim společného pocitu rezignace. Jochen Gerstenmaier, profesor ´Institutu pro empirickou pedagogiku a pedagogickou psychologii´ na přednášce v minulém roce řekl: „Jediná věc, kterou mají rodiče a jejich děti společného, je rezignace“.

Tento záporný pohled na věc má své oprávnění. Neurotický konflikt mezi generacemi narostl až skoro k neúnosnosti. To jistě platí v našem přetechnizovaném, vyspělém „prvním světě“. Je v tom více, než přirozený proces dobývání samostatnosti mládím. Je to nepřátelství vyjadřované mnoha způsoby - ne vždy otevřenou konfrontací, častěji však, když spolu obě strany odmítají hovořit, lstivým útokem.
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Jak k tomu všemu došlo? Tři vysvětlení se zdají obzvláště vhodná. Pojednávají o smyslu, a tedy o základu lidství. Předestřu, jak nevyplněná poptávka po smyslu je zodpovědná za obecnou rezignaci a jak vyplnění poptávky po smyslu může být léčivým faktorem v doutnajícím konfliktu mezi mladým a starým. Ale nejdříve chci říci pár slov o současné situaci (ve střední a severní Evropě, srovnatelně také v Severní Americe).

Prvním vysvětlením existujícího problému je brzké zrání a prodloužené dospívání (adolescence). Je pozorovatelným faktem, že dětství dnes končí mnohem dříve a dospělost začíná mnohem později, než tomu bylo kdy dříve. To znamená, že adolescence začíná dříve a trvá déle – v některých případech se dokonce zdá, že neskončí nikdy. Před padesáti lety byla adolescence jakýmsi přídavkem k dětství, krátkým mezidobím na cestě k dospělosti. Od poloviny šedesátých let se stala dlouhým, útrpným obdobím, plným pokusů „najít sám sebe“; takové sexuálně zralé „napůl-děti“, „napůl-dospělí“ klopýtají od jedné těžkosti ke druhé, mohutně protestující proti životu, který toho požaduje příliš.

Brzké zrání nepochybně souvisí s činností žláz v těle, která byla spuštěna emocemi a prostředky měnícího se životního stylu. Děti dostávají na kalorie a protein bohatou potravu, bez toho, aby je vydaly při práci; jsou zahrnováni rozličnými druhy hraček bez požadavku tvořivosti ve hře; jsou ponecháni vlivu médií bez ponechání prostoru pro představivost, dětskou fantazii. To vše děti nutí se nedozrále zabývat myšlenkami, které je vytrhují z dětství.

Jedenáctiletí a dvanáctiletí hovoří o problému kouření, mají volně dostupné sexuální vzdělání, které se však nezabývá souvisejícími morálními hodnotami, jsou bombardováni těžkou rockovou hudbou, znají všechny triky počítačových her a revoltují proti nárokům života ještě dříve než opustí dům svých rodičů. Viktor E. Frankl to komentuje slovy: „ V této rychle se pohybující době by se zdá, že lidé, kteří nemají žádný cíl, se snaží proběhnout životem jak jen nejrychleji to jde, aby si snad nepovšimli nedostatku svých cílů“. Tento komentář dobře sedí na zrychlující se mladistvé „napůl-děti“, které jsou vrhány a samy se vrhají na cesty, o nichž nevědí, kam mohou vést.

To je jedno z nebezpečí brzké zralosti: proces dozrávání zůstává nedokončen, neboť pro úplné vyzrání není dost času.
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Jestliže by brzké zrání znamenalo rychlejší zrání, nebylo by zde námitek, ale to se v přírodě nikdy nestává, a tedy ani u lidí tomu tak není. Jak ukázal Viktor E. Frankl, lidská bytost je troj-dimenzionální bytost zahrnující tělo, duši a ducha a my se musíme vyvíjet ve všech těchto třech dimenzích, abychom dosáhli plné vyzrálosti. Medicína a psychologie ukázaly, že tyto tři dimenze se vyvíjejí ve vztahu jedna na druhé: fyzická zralost musí předcházet té psychické – duševní a zralost duševní musí předcházet té duchovní. Všechny tři dimenze se také musí vyvíjet současně, fyzický vývoj musí být skoro hotov předtím než psychologický může dosáhnout zralosti a duchovní může zcela dozrát jen po tom, co proces dozrávání psychického je skoro hotov.

Dnes dorůstají mladí lidé do tělesné zralosti dříve než v minulosti. To započíná vývoj duše dříve, ovšem s překážkou, že se mladí setkávají se zážitky, které nejsou ještě s to zvládnout. Dvanáctiletí se nemohou emocionálně vyrovnat s pokročilými sexuálními zážitky a ani třináctiletí se nemohou vyrovnat s neustálými konflikty v rodině. Proto psychický vývoj brzce zralých mladých lidí prská jako umírající motor; ten opakovaně a s rachotem startuje, aby se oživil a po pár metrech vypověděl službu.

Psychický vývoj pak dozrává později či vůbec, ovšem nepostradatelným pro možné zrání ducha zůstává. To vede k prodloužené adolescenci a problémům, neboť zabraňuje lidem převzít kontrolu nad svým životem, rozumně plánovat a zodpovědně zvládat těžkosti. V rozporu s tím není prohlášení švýcarského psychologa Helmuta Schultze, že ačkoliv mladí vyzrávají brzo, žijeme v „věku infantilismu“.

Druhým vysvětlením existujícího problému je něco, co můžeme nazvat: subkultura versus rodina. Již dříve zmíněný Jochen Gerstenmaier studoval v minulých deseti letech stovky mladých lidí a dospěl k tomu, že namísto od svých rodin tito mladí lidé v narůstajícím počtu přebírají vzory rolí od skupiny svých vrstevníků. Význam takových skupin rapidně vzrostl a ty tak vytvářejí pro mladé přitažlivou subkulturu. Jochen Gerstenmaier zjistil, že v roce 1981 bylo 40% mladých lidí více ovlivněno subkulturou než rodinou a v roce 1985 toto procento činilo již 55%, tj. o 15% více. Tento nápadný nárůst je některými badateli popisován jako „abdikace rodičů jakožto vzorů pro role“.
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Bez ohodnocení takového vývoje jako dobrého či špatného, dva z něj vyplývající radikální důsledky pro mezigenerační vztah musí být zmíněny.

Prvním je otázka, jakou funkci, čí spíše jako smysluplnou funkci rodiče stále mohou mít. Vzhledem k tomu, že adolescence začíná dříve a trvá déle, jsou mladí lidé na svých rodičích relativně dlouho finančně závislí. V Západním Německu**** v roce 1950 více než 80% šestnácti až osmnáctiletých  pracovalo nebo aspoň bylo v učení. V roce 1985 jich bylo jen 50% (o 30% méně!), ostatní byli stále na školách. Jestliže rodiče přestali být vzory pro role a vzhledem k brzké adolescenci, není již tak velká funkce rodičů ve výchově dětí a jejich jedinou funkcí je ta finanční; jednostrannost takové funkce stěží může přispívat k harmonickému soužití. Výsledkem jsou konflikty v rodině, které často ještě více ženou mladé ke sblížení se subkulturou vrstevníků.

Druhým důsledkem preference subkultur je to, že zejména mladí lidé slouží za vzory rolí, a tím pádem se ztrácí prostor pro předávání zkušeností od starších a zralých osob. Proto také musí mladí procházet hořkými zkušenostmi, kterých by mohli být ušetřeni. Stejně tak si nemohou osvojit ty smysluplné hodnoty, ke kterým generace před nimi došly skrze pracné myšlení a učení, a které uznaly za spolehlivé a užitečné. Bolestiplná zkušenost mladých roste v jejich větší úzkost ohledně budoucnosti, přičemž v rodičích roste zase úzkost z pocitu neschopnosti cokoliv předat; mladí i jejich rodiče jsou tak svými úzkostmi strháváni do rezignace.

Rezignace vede mnoho rodičů k tomu, aby svým dětem dali svobodu; ne však proto, že by jim důvěřovali, ale protože se cítí bezmocní. V krátkodobém pohledu se sice výskyt konfliktů sníží, ale propast mlčení mezi generacemi se tak prohlubuje.
Není to tak, že by rodiče nechtěli mluvit o některých „tabu“, ale spíše tak, že mladí jsou saturováni rozhovory s vrstevníky a nepřejí si pak vést rozhovory s rodiči.

Tato podivná kombinace rodičů financujících děti skoro bez komunikace má ironický vedlejší efekt. Protože rodiče už neslouží za vzory rolí a děti se samy rozhodují, rodiče nejsou už ani vhodnými obětními beránky. Čím méně vlivu mají, tím méně mohou být nařčeni ze selhání. Abdikace rodičů je pro mladé zátěží, a ti potřebují nového obětního beránka, proto obviňují společnost. To může alespoň zčásti vysvětlit 
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gigantické protestní akce studentů a aktivistů hippies, které předčily jakékoliv předchozí revolty.

Třetím vysvětlením problému mládí-dospělosti je oslabenost svědomí a základní důvěry. Při mém dlouholetém působení v rodinném poradenství jsem se naučila mnoho o rodičovské lásce a utrpení. Nemyslím, že jsou rodiče nevinní, ale trpí neschopností vést děti, stejně jako děti trpí neschopností rodičů zacházet s nimi. Obecně je neschopnost zacházet s dítětem způsobena rodičovským svědomím, které je příliš přísné a úzkoprsé, když rodiče problémových dětí trpí tím, že svědomí jejich dětí je příliš otupělé nebo nenaslouchající svému hlasu. Rodiče netrpí tolik tím, že se jejich děti vyvíjí pomalu, že se jim nedaří ve škole, nebo že jsou duševně handicapováni, ale tím, že jsou necitlivé, egoistické, duševně líné a „odpadlíky„ života. Ve většině případů tito rodiče nebyli příliš přísní, ale snažili se vychovávat děti tak, že plnili jejich požadavky. To se ovšem může jako bumerang lehce vrátit zpátky, neboť jdou-li věci snadno, očekávání a požadavky stoupají.

Vezměme si za příklad automobil. Automobily nám usnadňují dostat se z jednoho místa do druhého; v tu chvíli ale lidem připadá chůze na delší vzdálenost mnohem obtížnější. Nyní ovšem existují zařízení, která to ujednodušují nejen našim tělům, ale i našim myslím, a to je mnohem kritičtější. Auta mají přístroje, které varují, když je něco mimo provoz – úžasnou výhodou takového, nezávisle „myslícího“ zařízení je,  že chrání řidiče. Nevýhodou ale je, že když kontrolní systém selže, řidič může řídit bez patřičných světel či tlaku vzduchu v pneumatikách. Samozřejmě, lidé nejsou technikou zkaženi, ale mimovolně ji využívají. Jestliže jsou síly lidského ducha oslabeny pohodlím, padneme za oběť slabosti, jež nám nedovolí odolat silným ranám.

V tomto smyslu je rodičovské plnění všech požadavků dítěte sporné, neboť to dělá mladého člověka neschopného „obejít se“. 
A máme-li vyrůst, právě „obejít se“ je požadavkem na každého z nás. Ještě nebezpečnější je plnění tužeb, jež jsou uměle vytvořeny naší konzumní společností. Děti dostávají drahé dárky, ne protože je chtějí, ale protože byly doporučeny  reklamou. To je nebezpečné, neboť to vede ke spotřebě bez uznání a považování si hodnot a k dosahování materiálního bez zakoušení smyslu.

Většina mladých vyrostla ve světě, který udělal vše pro to, aby jejich dětství bylo radostné jak jen to lze, a to nejen v materiálním ohledu. Ve většině případů se jim dostávalo 
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lásky a pozornosti, ale dostali i samostatný pokoj a deset medvědů místo jednoho. Ale co mnohým scházelo byla příležitost dávat, nejen dostávat. Ve skleníkovém prostředí rozmazlování jen vzkvétá hedonismus a egoismus; důsledkem je potlačení orgánu, který nám pomáhá nalézt a interpretovat smysl – naše svědomí.

S potlačením našeho svědomí se ztrácí naše základní důvěra. Jestliže je vše poměřováno naším vlastním „mít-se-dobře“, cítíme se ztraceni, když je naše „mít se dobře“ ohroženo.
Jestliže jsme se nenaučili myslet a jednat zodpovědně, jsme vystrašení, když se setkáme s nevyhnutelnou zodpovědností. Jestliže jsme se nikdy nenaučili činit oběti, každé omezení 
se nám jeví jako život ohrožující. 
Protože vše jednoduše získané si žádá pokračování jednoduchého života, takový „jednoduše-žít-člověk“ považuje všechny obtíže za nepřijatelné, za horor.

Dnešní mladí dnes žijí v takovém hororu. Při setkání s obtížemi, podléhají panice. Chybí jim dostatek důvěry v to, že i složitý život může být životem úspěšným a proniknutí 
do toho, že smysl může být nacházen i v situacích zoufalství 
a utrpení. Jsou zachyceni ve dvou extrémech. Na jedné straně podstupují zkušenosti, které jsou za úrovní jejich věku, 
a na které je jejich skupina vrstevníků nemůže připravit; tyto zkušenosti nejsou s to emocionálně zvládnout, což jim pak způsobí blok v jejich psychickém vývoji a vyvolá úzkost ohledně budoucnosti. Na druhé straně nikdy nemuseli projevit vytrvalost, „obejít se“, podstoupit oběť; nemají tedy zkušenosti s tím, co by jim dalo důvěru v život a ně samotné.

Toto byl jen stručný rozbor naší současné situace v „prvním světě“. Nyní přidám pár slov a možných řešeních.

Situace, ve které se nacházíme, nemůže být vyřešena nebo spíše odstraněna jednou nebo druhou generací – mladší nebo starší.    Ale každá životní situace a sociální podmínky nabízí určité příležitosti. Co může a musí být odstraněno jsou překážky příležitostí, aby změna směrem k pozitivnímu byla možná. To je náš cíl a my si toho musíme být vědomi: bezcílnost následovaná rezignací je tou největší překážkou. Podrobněji popíšu tři cíle, které nás pohnou z mrtvého bodu. Naši mladí musí vyrůst
	z infantility duše do zralosti ducha
	ze závislosti na vrstevnících do přátelskosti v rodině

z potřeby radostnosti do vyplňování smyslu
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Vše co přiblíží tyto tři cíle, by v průběhu složité 
a prodloužené adolescence pomohlo. Není mým záměrem zabývat se tím, jak by dospělí mohli mladé ovlivňovat, aby mladí daných cílů dosáhli. Musíme si přiznat, že pro to náš vliv není dnes dostatečně silným. Můžeme zde ale pohovořit o pojmu naděje.

Dnes se zdá být pesimismus jedinou akceptovatelnou formou 
pro realistický pohled na svět. (Co není pesimistické, není považováno za realistické!) Tento trend může být vzhledem 
k  některým aspektům budoucnosti oprávněným. Bezmyšlenkovité plýtvání surovinami nebo lehkovážné ničení zdrojů nás opravňuje ke strachu z budoucnosti. Závody ve zbrojení 
a populační exploze jsou také důvody pro vážné obavy. 
Jsou tu ale oblasti, kde pesimismus oprávněný není. Takové oblasti dovolují optimismus navzdory všemu – opravdový realismus nás nevhání do pesimismu, ale vyžaduje něco jako tragický optimismus.

Přednáška Viktora E. Frankla na třetím Světovém kongresu v Regensburgu (1983) byla nazvána „Argumenty pro Tragický optimismus“. Ukázal, že přítomná nebezpečná situace si žádá sílu ducha, který může růst jen na půdě základní nepoškozené důvěry ve smysl. Dokud lidé doufají, chovají se jako by naděje byla, což je opakem toho, co jsme před tím řekli o současném pesimistickém chápání světa. Není pravdou, že co je realistické, musí být pesimistické, spíše platí, že co je optimistické, může se stát realitou.

Ráda bych Franklovy argumenty pro tragický optimismus aplikovala na dnešní mládež. Chci předložit argumenty, že dospělí, přestože mají málo vlivu na dospívající, nesmí v ně ztratit víru. Je zde důvod doufat, že mladí lidé mají sílu nalézt smysluplné cíle, třebaže skrze zákruty a chybná odbočení, a že jsou hodní lásky, třebaže se tak nechovají. To se zdá být lepším řešením překonání bloků než vzdělávací směrnice, je-li vzdělávání jako takovému vzdorováno. Jaké pak budou argumenty, které nám dovolí zvrátit rezignaci mládeže?

Prvním je nepopiratelný argument, ze kterého jako z koruny stromu vyrůstají další větve. Mládí je v ustavičném pátrání 
po smyslu. To neznamená, že by dospělí také nehledali smysluplný život, ale všichni už v takovém hledání částečně dosáhli úspěchu; už zakusili smysluplné zážitky a jsou živeni tím, co nalezli. „Plné sýpky životní úrody“ patří mezi radosti stáří. 
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Oproti tomu, mladí nemají mnoho příležitostí objevit struktury smyslu. Jejich existence je plná ještě neprožitých možností. Ale právě proto, že neobjevili mnoho možností smyslu, jejich pátrání je naléhavější. Chtějí-li vyplnit přirozenou touhu po smysluplném životě, musí začít pátrání. K započetí sklizně pro jejich stále prázdné sýpky musí jít do polí, ať prší či svítí slunce. Dospělí mohou být s plněním sýpek hotovi zhruba ze tří čtvrtin a jejich pohled spočívá na tom, čeho dosáhli, zážitcích a odvážně překonaném utrpení; mladí nemohou nečinně sedět ve svých prázdných sýpkách. To je to, co motivuje lidskou rasu v průběhu všech věků a bude pokračovat i v dalším století – mládež oddávající se ustavičnému pátrání po smyslu.

To je opakem jakékoliv oprávněnosti k pesimismu. Vědecké důkazy a lidská zkušenost ukázaly, že máme zásobárnu sil, které nám za normálních okolností nejsou k dispozici. Ale jsou nám dostupny hned, jakmile vidíme smysluplný úkol. Smysluplný úkol je jako klíč, který otevírá naší zásobárnu sil. Řečeno opačně: když nevidíme smysl v našem jednání, nedostává se nám sil k tomu, abychom jednali, a proto selžeme. Někteří lidé jsou přesvědčeni, že musí nejdříve nashromáždit dostatek sil než si troufnou pustit se do smysluplného úkolu. Neustále shromažďují síly, ale nikdy nebudou dost silní, protože jejich vnitřní rezervy nejsou přístupné bez smysluplného úkolu, pro který by žili.

Mladí lidé mají dnes mnoho příležitostí k nalezení naléhavých úkolů. Jakmile si je uvědomí, rychle dozrají a z věčné adolescence se proberou jako mladí dospělí hledící na svět, za který mohou a musí být zodpovědní. Nemusí to být krásný svět, do kterého se probudí, ale ukončí jejich infantilitu a vyzve je k vyspělosti ducha, kterou si ani nedokážeme představit.

Tento proces už začal. Byla to mladá generace, která jako první obrátila pozornost k úkolům prevence čistoty ovzduší 
a k zastavení závodů ve zbrojení. Jejich metody nebyly vždy těmi z nejlepších, ale jsme stále na začátku. Abychom přežili, žádá si humanita nové ideje a ty musí vzejít z nové generace.

Bylo konstatováno, že prvním cílem pro převedení dnešní generace přes propast, je pro mladé lidi růst z infantility duše do vyzrálosti ducha. Starší generace může dělat jen málo či vůbec nic, aby tento vývoj podnítila. Přesto se to stane, protože mladí si budou uvědomovat ty obrovské a naléhavé smysluplné úkoly okolo nich, jež vyzývají jejich 
„vůli ke smyslu“ a motivují k přiměřené odezvě.
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Druhý argument pro tragický optimismus mladých zní: přibližujeme se našim hranicím. Neomezené požadavky nemohou být na „omezené“ planetě uspokojeny a my se blížíme k hranicím ekonomického růstu a sociálního blaha. Zážitek omezení má úžasný efekt - zvyšuje hodnoty existujících uvnitř hranic.
Například lidé, kteří se chovají opatrně na jejich malé oplocené zahrádce, nebudou tak opatrní v neoploceném lese 
a na lukách. Tam budou vyhazovat konzervy a zanechávat jiné smetí a odpadky civilizace. Hranice nás varují: „Tohle Ti bylo dáno, nic víc!“, a to dělá tento dar výjimečným a drahocenným. Viktor E. Frankl dokonce podtrhuje, že jen ohraničení života smrtí – smrt jako hranice života, dává smysl našemu jednání. V neomezeném životním prostoru může být vše odloženo a nic nemůže být doděláno.

Co má hranice, stává se, rozpoznáním hranic jako takových, drahocenným. A to také platí pro rodinu. Rodina obecně dospěla k nebezpečným hranicím, vysoké procento rozvodovosti snižuje důvěru dětí v manželství, ale nesezdané partnerské soužití 
a komunity ukazují své hranice také. Emancipace často vede k emancipované osamocenosti. Zdravá, nenarušená rodina, kde každý její člen má smysluplnou funkci, se stává raritou. Ale rarity rostou na ceně, nejen u starožitností. Proto je zde naděje, že mladí, v jejich pátrání po smyslu a hodnotách znovu objeví hodnotu rodiny. Rodina je vlastně mnohem více omezená, co do počtu i rozsahu, než skupina vrstevníků. Ale právě ve svém omezení rodina nabízí nenahraditelné hodnoty a bezpečí jinde nedostupné.

Přirozený zákon, který nalezl své vyjádření ve čtvrtém přikázání, má vliv na moderní ženu a muže, kteří ztratili mnohé ze svých děděných instinktů. Tento zákon říká, že vnitřní klid závisí na klidu uvnitř rodiny. Na sezení v poradně jednou otec, který pracoval dlouhé hodiny, aby financoval studia a zábavu svých synů, jimiž byl posléze odvržen, řekl: „Spoléhám na hodinu své smrti. Jejich přirozené přání se usmířit, je přivede ke mně zpátky“. To mluvil tragický optimismus. Konečné usmíření s matkou a otcem je neodvolatelným předpokladem k dosažení vnitřního klidu.
Už jen z toho důvodu nemůže současné tiché nepřátelství mezi generacemi přetrvat. Mládeží, ve vnějším světě vyhledávaný klid a mír, záleží na klidu a míru uvnitř něj. V neustále narůstajícím ohrožení konflikty a neshodami, bude skupina vrstevníků se svými vágními předpisy ztrácet na důležitosti, kdežto znovu rozhořelé rodinné vztahy jim budou v nestabilním světě oporou.
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Zavedeno do extrému - můžeme předpokládat, že usmíření mezi mladými a starými, bohatými a chudými a mezi všemi národy, přijde v hodinu smrti lidstva. Druhým cílem pro převedení dnešní generace přes propast, je osvobození mladých ze závislosti na skupině vrstevníků a upevnění jejich sblížení s rodinou, a toho mladá generace dosáhne aniž by starší generace musela naléhat či prosit. Role starší generace spočívá v její ochotě se usmířit, trpělivě čekat, dokud uvědomění si hranic neumožní znovu-založení spolupráce. 

Je tu další argument pro tragický optimismus naší mládeže.
Zmínila jsem, jak skleníkové prostředí hýčkání a rozmazlování potlačuje naše svědomí a naši základní důvěru. To již popsalo mnoho psychologů a vzdělavatelů, ale jen málokomu se to povedlo tak, jako Viktoru E. Franklovi. Ukázal, že společnost hojnosti a situace blahobytu, mohou uspokojit všechny lidské potřeby až na jednu: nejvnitřnější potřebu nalézt a vyplnit smysl. Je-li to pravda – a potvrzení přicházejí z mnoha zdrojů – pak zvrat stavu hojnosti, jež musí přijít dříve či později, přinese s sebou změny. 

Dokud je jen luxus nedostatkovým zbožím, budou se lidé bít 
o to, co je možné mít, ale zvyknou si (také) na novou situaci. Jsme nyní pravděpodobně v počáteční fázi tohoto vývoje. Ale až se nutnosti stanou vzácnými, resp. to, co za nutné považujeme, začne pro všechny, a zejména pro naše děti, bolestivá éra. Děti budou muset snížit svoje požadavky i očekávání a žádné náhražky nebudou pro ně k mání. Hysterický vzdor, zlostné dupání nohama, demonstrativní odpírání, tajné tlaky na rodiče ani napadání učitelů už nebudou pomáhat. Co pak budou dělat takoví mladí lidé, kteří se nikdy neučili „obejít se“ či přinášet oběti?

Při poradenství, které poskytuji, mi je mladých někdy líto, 
že jsou tak naprosto závislí na dobrých životních podmínkách. V průběhu druhé světové války a v poválečných letech bylo mé dětství postiženo nouzí, a to se obrátilo v enormní výhodu, pokladnici zkušeností, jež se mnou budou po zbytek mého života. Naučila jsem se bez úrazu na duši „obejít se“ a věřím, že to samé platí pro většinu mé generace. Kdybych zítra neměla auto, televizi, máslo na chléb, mohla bych být stále radostná a spokojená s plněním svých úkolů. Kdybych ztratila svou práci, neupadla bych v nečinnost a apatii. A dokonce i pod ranami osudu, při ztrátě milovaného, nedostala bych se do sebezničujícího stavu.
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Jaká by ale byla reakce té generace, která je rozladěna, když se porouchá motocykl nebo když je prohrán fotbalový zápas, generace, která potřebuje mnoho televizních přijímačů, protože by bylo k neunešení přijít o nějaký program, a která uvažuje 
o sebevraždě kvůli špatným známkám? Není těžké se dohadovat! Budou se bouřit a když to nikam nepovede, budou skutečně trpět. Utrpení přinese změnu. Jejich ustavičné pátrání po smyslu nabere nový směr. Z konzumní společnosti, kde jen nevyplněné „potřeby“ jsou smyslem, se pozornost obrátí k nemateriálním hodnotám, poněvadž materiální zboží už nebude dostupné.

Budou se znova číst a znova promýšlet knihy. Kouzlo klasické hudby bude opět objeveno, místo uspokojování muzikální potřeby mladých ohlušujícími mechanickými zvuky. Ctnosti jako cudnost a věrnost nebudou už považovány za staromódní, jak je tomu v našem současném světě sexuální nezdrženlivosti a osobní devalvace. Možnost studií na škole a práce v zaměstnání bude opět ceněna, budeme se radovat z toho, že máme schopnosti a příležitost je využít. Mladí lidé uvidí smysl v jednotlivostech, oproti tomu, že se jim dříve celý svět zdál smysluprázdný.

Skoro to vypadá, že jestliže mladí dneška pocítí bolestnost své cesty, budou muset od potřeby radostnosti jít k vyplňování smyslu, od „mít“ k „být“. Ti, kteří to pochopí, dobrovolně obětují luxus. Náboženský a meditativní život mají asketické rysy. Moderní sporty jako jogging nebo surfování kladou vysoké požadavky na těla, která jsou zjemnělá nenáročným životem. Túry na běžkách nebo na kolech nabízí příležitosti pro rozjímání, daleko od davů, i když vyžadují usilovnou tělesnou námahu. Toto je vítaný trend. Trend, který prosazuje schopnosti jako je sebekontrola, sebezapření a směřuje mladé lidi k vyšším, jimi zvoleným, cílům.

Za orientovaností ke smyslu stojí orientovanost k vlastnímu svědomí. Svědomí je ta část lidské bytosti, která je nejméně ovlivněna egoistickými záměry; ukazuje na něco za egem, v dosahu naší zodpovědnosti. Svědomí nám pomáhá objevit co je v určité situaci nejvíce smysluplné a jak nalézt smysl 
i v rozporu s vlastními potřebami. “Vůle ke smyslu“ není jen jednou z „potřeb“, je to lidský atribut, který nás dělá opravdu lidskými. Žádné zvíře nepátrá po smyslu. Je zde mnoho řečí včetně řečí zvířat, ale jedině řeč svědomí je dána lidem a lidmi slyšena. “Vůle ke smyslu“ demonstruje naší připravenost k naslouchání řeči svědomí. S touto připraveností přichází naše základní důvěra v život. Nemůžeme vždy očekávat, 
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že život bude uspokojovat naše potřeby, ale můžeme doufat a věřit, že život nám vždy nabídne možnost nalézt smysl, který nás uspokojí důkladněji a hlouběji než cokoliv jiného.

To nás přivádí k třetímu cíli pro převedení dnešní generace přes propast. Jak bylo konstatováno, jde o přesunutí potřeby radostnosti do vyplňování smyslu. Zde také máme uvnitř naší tragické situace důvod k optimismu. Po úbytku hojnosti  následující utrpení nás probudí. V mladých to oživí podněty k hledání nových cest k dosažení svědomí (dnes tak otupělého) a obnoví důvěru v život.

Abych shrnula: nemáme důvod k zoufalství nebo k úplným pochybám ohledně našich dětí. Poznali jsme, že náš vliv se zmenšil, a s tím i naše šance vést děti k tomu, co pokládáme za nejlepší. Přiznáváme, že generace rodičů nebyla vždy dobrými vedoucími, přestože k tomu měla příležitost. Chybovalo se v každé době. Dnes je možnost vést naší mládež malá. Dospělí ztratili ve výchově mladých svou funkci být vzory rolí a nemají tak už ani „funkci“ obětních beránků. Úloha „dodavatelů“ peněz zůstala a také ještě něco mnohem zásadnějšího: úloha mít víru v naše děti. Víru, že jsou přes všechny překážky a zmatenosti na správné cestě – a to i bez našeho vlivu a bez našich příkladů – vedeni svým ustavičným pátráním po smyslu.

					* * * * * *

				Co je člověk?
				Není zde žádná odpověď
				neboť je zde milióny 
odpovědí.

Je bláznivý
a obrovsky inteligentní.

Je bestií
a je svatý.

Je primitivní jako zvíře
				a zároveň duchovní bytostí.
			
				Tak co je člověk?
				Zde je odpověď:
				Je to stvoření
				které utváří samo sebe.
									Elisabeth Lukasová
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Osobní postoje 
a ochrana života

1 9 8 7

Viktor E. Frankl byl svědkem století, které patří mezi ty nejtmavější v lidské historii. Ale jeho „ano životu“ vzdor  tomu, čím vším prošel, je jedním z úzkých paprsků světla, které proniká tímto stoletím. Je to paprsek světla, který bych chtěla předat dál, aby zahřál naše srdce a nepodmínečně potvrdil život, tudíž ochránil život.

To je důležité, neboť ochrana života a zvláště lidského, je na konci tohoto století v ohrožení. Ochrana závisí na mnoha faktorech, ale jeden z nich je asi nejvýraznější. To mi připomíná větu, kterou vyslovil Lev Tolstoj: „Co si myslíš 
o dnešku, uděláš zítra“. Vyjádřeno obecněji: postoj k životu, který si osvojíme dnes, povede k našemu zítřejšímu jednání. Náš postoj k životu bude předurčovat naši ochranu života.

To je také důvod, proč je dobré uvažovat o zvláštním fenoménu, kterým je vnitřní postoj. Náš základní rámec myšlení, naše základní dispozice, náš zorný úhel pohledu, je základem našeho vnímání  světa, perspektivou, ze které se do světa zařazujeme. Tento fenomén je výjimečný, protože je výhradně lidský. Žádné další živé bytosti nedokáží oddělit sebe od sítě okolností 
a zaujmout k nim osobní postoj. Palma nezaujme postoj ke svému „palmovství“, pes německého ovčáka ke svému „ psovství“.  
Ale osobnost lidské osoby je výsledkem vnitřního postoje této určité osoby, kterou si rozvíjí, a která mu pomůže vidět a hodnotit jeho existenci.

Výzkum v behaviorální terapii čím dál více potvrzuje tato logoterapeutická proniknutí, například práce Martina E.P.Seligmana, který před 20 lety předložil koncepci „naučené bezmocnosti“. Od té doby modifikoval své teorie v tom smyslu, že učební prvek považuje teď za méně důležitý než původně myslel. Píše: „důležitější než to, co se nám stane, je způsob jakým vidíme tuto situaci. Náš postoj je významně ovlivněn tím, jak událost vysvětlujeme ….“ Robert J.Trotter, „Hilflosigkeit kann man verlernen“ v časopise ´Psychologie heute´, duben 1987 Ale jak lidé vysvětlují 
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událost, kterou si uvědomují? Dělají to z duchovní podpory, nebo z nedostatku podpory, kterou mají ve vědomí.

Otázka duchovní podpory dnes zajímá mnoho lidí. Mnoho z dnešního zmítání se mezi rezignací světového kataklyzmatu 
a vizionářstvím new age je výrazem tohoto zájmu. Vlna pocitů smysluprázdnosti, kterou jsme nějakým způsobem pocítili všichni, obsahuje nálady, které říkají: vše je marnost, nic nepomáhá, jsme bezmocní, jsme oběti naší společnosti s její strukturou pokroku, nezáleží na tom, co cítíme a co si myslíme, nebo-li – řečeno jednou větou: Všechno je beze smyslu, protože nemáme žádnou oporu. Jak můžeme při takovém postoji objevit cestu k „říci životu ano“? Jestliže nemáme žádnou oporu, žijeme nepodpoření, jestliže život je viděn jako beze smyslu, není to dobré žití. Být v duchovním smyslu podepřen nebo nepodpořen, se stává vskutku otázkou bytí či nebytí.

Nastínili jsme možnosti ochrany života pomocí kvality našich vnitřních postojů, možnosti, které se obrací v naší duchovní oporu. Toto je v evoluci novinkou. Život se vyvíjí po milióny let, bez dotazování tvorů, chtějí či nechtějí-li žít. Tvorové žili se samozřejmostí tak, že přijali samozřejmost nemožnosti se rozhodovat o žití či nežití. Pro živé tvory, kteří nebyli schopni dělat rozhodnutí, byla rozhodnutí dělána jinde – v přírodě; příroda jim přisoudila zdokonalenou výbavu „ano životu“.

Postupně se tito tvorové života vyvinuli v tvory ducha: v lidské bytosti schopné výběru. Výhoda, kterou nám příroda přisoudila, se zdá být vyčerpána; nebo je to spíše rysem ducha, že nepotřebuje takové výhody. V každém případě „ano životu“ nyní musí být vyjadřováno s vůli, osobně, záměrně 
a nejen jako plán pro celý svět, ale jako plán každé osoby každý den znovu a znovu. Lidské bytosti musí toto „ano“ nejen vyjadřovat, ony jsou schopni ho činit; a tak poprvé v evoluci je tvor schopný „říci životu ano“. A nic nemůže potlačit obrovskou vlnu pocitu smysluprázdnosti než toto: schopnost říci „ano“ hodnotám, jež se potvrdily jako cenné a využívat této schopnosti.

Tato schopnost říci „ano“ není pouhým opakem možnosti říci „ne“. Je jistým způsobem jejím předpokladem. Jako stín nemůže existovat jen sám o sobě, ale vždy jen v kombinaci se sluncem; 
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duchovní		z					z			ochrana
podpora		á	  	vnitřní		á			života
			v				     v
může			i	  	postoje		i		 	  musí
 být			s					s	           být	
  řečeno		í					í	    	   řečeno	
								
			na					na


				„A N O   Ž I V O T U“
			
		
je jakousi ne-slunečnou variantou - bez slunce je jeho existence nesmyslem a jen v kombinaci se sluncem je jeho existence možná jako kontrastující varianta, tak ono „ne“ neexistuje samo o sobě, ale jedině jako „ne“ k něčemu, co „ano“ učiní nemožným. „Ne“ znamená vyloučení. Řeknu-li „ano“ tomu, že napíšu tento odstavec, říkám také zároveň „ne“ něčemu jinému, co bych mohla dělat ve stejnou dobu. Když jsem řekla ano své profesi, řekla jsem „ne“ všem ostatním jiným profesím, kterým bych se mohla věnovat. Ono „ne“ patří ke zbytku možností, po tom, co je řečeno „ano“ jedné možnosti. Proto ono „ano“ předchází a předjímá ono „ne“, stejně jako slunce předjímá stín, jako skutečno předjímá neskutečno. A schopnost říci „ano“ předchází, předjímá schopnost říci „ne“.

To můžeme dvěma způsoby pozorovat na psychologicky nemocných 
a labilních lidech. Za prvé, ti již nejsou schopni říci „ne“, jsou také neschopni říci hodnověrné „ano“; přijímají každou nabídku a přebírají každý požadavek, neboť si netroufají odmítnout, ale nejsou o přijaté nabídce či převzatém požadavku vnitřně přesvědčeni. Následkem toho se dříve či později pod tlakem takové rozpornosti zhroutí.

Na druhé straně ti, již mohou říci jenom „ne“, jsou těmi, kdož uvízli ve stavu, kde nemohou říci ani „ano“ ani „ne“, a proto nemůžou vládnout ani hodnověrným „ne“. Tací jsou například lidé, kteří chtějí studovat, ale vědí jen, která studia nepřipadají v úvahu. Takovým lidem se nedostává opravdového „ano“ pro úspěšná studia určitého zaměření a nedostává se jim také opravdového „ne“ k takovému studiu. Jak se říká, sedí na dvou židlích.
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„ANO“ p ř e d j í m á  „NE“


	pacienti kteří				ve skutečnosti

	nemohou říci „NE“			nemohou říci „ANO“

	mohou říci jen „NE“			nemohou říci „ANO“ ani „NE“



Je proto úkolem logoterapie posílit naši schopnost říci „ano“, která nám byla ke konci dosavadního evolučního procesu nenadále přidělena. Tato schopnost je základem pro „ano životu“, a je-li to nutné, pak tedy „ano životu navzdory všemu“. Schopnost „životu ano“ má vztah k naší schopnosti činit rozhodnutí, která směřuje náš život - osobní i jako lidského rodu. V následujících odstavcích bych ráda shrnula proniknutí logoterapie tohoto předmětu se týkající. 

Nejvýraznějším proniknutím je, že lidská rozhodnutí jsou aktem svobodné vůle, jež není možno plně vysvětlit. To znamená, že „ano“, které nemůže být také „ne“, není opravdovým „ano“. Člověk kolabující díky svému špatnému metabolismu, neříká svému kolapsu „ano“, neboť neměl možnost mu říci „ne“. Rozhodnutí, které může být vysvětleno nutností, není rozhodnutím svobodným.

Když Alice Millerová řekla, že nevychované děti se mohou stát jedině nevychovávajícími dospělými, vysvětlila špatnou výchovu dávanou dospělými skrze jejich zážitky z dětství podobně, jako popsané selhání špatného metabolismu. Avšak ve chvíli, kdy je špatná výchova vysvětlitelná, není už více založena na rozhodnutích. Osoba, která musí špatně vychovávat díky popudům nebo psychologickým impulsům, se nerozhoduje pro či proti určité špatné výchově. Každé vysvětlení stírá jakékoliv rozhodování a každé rozhodnutí proto předpokládá určitou míru nevysvětlitelnosti. (Teologové zde mluví o „mysterium iniquitatis“.)*****

Logoterapeuté nemohou s Alicí Millerovou vůbec souhlasit. Již Karl Jaspers definoval lidskou bytost jako „rozhodující existenci“ v kontrastu k „vržené existenci“ zvířat.
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Popud								Čin

			„vržená existence“


Roz-
hodnutíííí

		
	Popud								Čin

										

				„rozhodující existence“



Stejný rozdíl mezi koncepcemi se nachází u Alice Millerové 
a Viktora E. Frankla. Podle logoterapie vlastní lidská bytost přepínač mezi popudy (podněty) a svými činy, který přerušuje automatickou dráhu mezi psychologickými impulsy a jednáním - činy. Tímto přepínačem je lidské rozhodnutí pro nebo proti transformaci psychologického impulsu v lidské bytí.

Výše řečené nemělo být popřením moci pudů a sil podvědomí. Jen se zaměřujeme na místo, kde se tato moc a tyto síly potkávají s naším specifickým lidským fenoménem – s naší svobodnou vůlí. Víme, že mezi osobami, které špatně vychovávají, jsou takové, které jako děti špatně vychovávány nebyly. Protože jaksi nezapadají do vysvětlení Millerové, předpokládá se, že tyto osoby odmítly přijetí svých dětských traumat a potlačily je. V to my ale nevěříme. Věříme více tomu, že lidská bytost se může rozhodnout špatně vychovávat i bez odpovídající předchozí zkušenosti (špatné výchovy jim poskytnuté) z dětství. Také známe osoby, kterým byla poskytnuta v dětství špatná výchova, ale které nikomu neubližují. Jsou opatřeni nálepkou potlačené agrese, ale i zde máme své pochybnosti. Věříme, že se člověk může rozhodnout proti špatné výchově navzdory silným psychologickým impulsům a popudům, a to nejen kvůli zabránění či zablokování, což by opět byli vysvětlitelné síly, ale díky nevysvětlitelnému – svobodnému činu své vůle.
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Logoterapeutický model



					V Ů L E

Roz-hodnutí

Popud									Čin








					S M Y S L

			


Překvapivě stěží existuje jedna „psychologie vůle“, třebaže je tu nadbytek „psychologií popudů“.  A je tomu tak, přestože je vůle specificky lidským fenoménem, zejména pak „vůle ke smyslu“, jak vyzdvihl Viktor E. Frankl. Dokonce i lidská religiozita, jež může být nazývána „vůlí k absolutnímu smyslu“ byla vysvětlována termíny z oblasti dynamiky popudů; například C.G. Jung věřil v lidskou bytost jako v - prapůvodními mýtickými impulsy (archetypy) - poháněnou věřit v božství.
Opravdová religiozita je jen jedna, tak, kterou jsem si vybrali, ne ta, ke které jsme byli dohnáni, jak Viktor E. Frankl zdůraznil Viktor E. Frankl, „Der unbevuBte Gott”, CKösel, Mnichov, (5.edice 1979), str. 59. Pravá víra je vždy výsledkem rozhodnutí, nikdy není vehnáním v ani vehnáním pomocí kolektivního nevědomého dědictví.

Ráda bych ilustrovala nebezpečí takových pojetí na vybrané psychologické teorii, která jako jedna z mnoha vyřazuje lidskou schopnost rozhodování. Účastník jednoho mého semináře tvrdil, že četl odbornou knihu (která také byla předlohou pro 
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televizní seriál), že procento zemřelých dětí je u dětí vdov mnohem vyšší než u dětí žijících rodičů (obou). Kniha podávala 
vysvětlení v tom, že ovdovělé ženy jsou tak zasaženy ztrátou partnera, že si nevědomě přejí smrt svých dětí, které mohou často navazování nových partnerských vztahů komplikovat. Děti pak cítí odmítání matkou a - opět nevědomě – se trápí do takové míry, až se jejich imunita sníží. Účastník semináře pak dodal, že od té chvíle, co knihu četl, ztratil víru v lidský druh.

Doporučila jsem mu, aby ztratil raději víru v absolutní platnost statistické interpretace a v budoucnosti opatrně zkoumal, co za pohled na lidskou přirozenost se skrývá za takovou interpretací. 
Pravděpodobnějším se zdá, že to malé procento dětí, které je bez otců, je ve větším nebezpečí díky obtížím se zajištěním neúplné rodiny. Matky bez partnerů, které musí pracovat, nemohou vždy plně dohlížet na své děti, a proto se děti o sebe musí starat sami, se všemi těmi riziky, která to obnáší. To, že i zanedbatelné množství vdov si přeje smrt svých dětí, vědomě či nevědomě, je extrémně nepravděpodobné. Naopak, pravděpodobnější je, že láska k zemřelému partnerovi je přenesena na děti, na jeho děti.

Pojďme prozkoumat jaký pohled na lidskou přirozenost se skrývá  za teorií přání-smrti. Objevíme zde stejně mylný závěr, jaký učinila Alice Millerová ve své teorii špatné výchovy. Ta říká, že zlo není ničím jiným než automatickou reakcí na předchozí zažité zlo. Špatně vychovávané děti se stanou špatně vychovávajícími dospělými. 
Matky, které ztratí své manžely, ztratí emocionální kontakt se svými dětmi. Zlo je předáno: Udělám ti, co ty jsi mi udělal, bez ohledu na to, že „ti“ a „ty“ nejsou jeden a tentýž.

Pokud tento klamný závěr převrátíme, dostaneme podobně pochybnou výpověď. Jestliže spáchané zlo je automatickou reakcí na prožité zlo, pak i dobro není ničím jiným než automatickou reakcí na prožité dobro. 
V prvním případě je teorií odstraněna osobní vina, ve druhém případě (obdobně) padne teorii za oběť osobní výkon. Je ztracen úžasný potenciál lidských bytostí reagovat na zlo laskavostí či reagovat na laskavost se zlobou – ne automaticky a nevědomě, ale vědomým rozhodnutím.
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Nesprávný psychologický model




Popud						Čin
	
zlo = „automatická
reakce“


zažité
zlo
															 


dobro = „automatická
reakce“

zažité
dobro

																


	  
		    	
							 		  
				mezi bez				bez osobní viny 
rozhodnutí 		   bez osobního výkonu
	


Ne bez důvodu Viktor E. Frankl v historiích svých případů zdůrazňuje terapii, která namísto nevědomého protestu neurotického pacienta klade vědomé rozhodnutí Viktor E. Frankl, „Theorie und Therapie der Neurosen”, (Ernst Reinhard, Mnichov,      5.edice 1983), str. 132. 
Frankl ví, že lidské bytosti, mají-li minimum duchovní zralosti, nejsou slepě reaktivní - „působící“, ale jsou konající bytosti, jejichž činy nejsou primární reflexí na podněty z okolního světa, ale jsou dány vnitřními postoji.
V logoterapii je starý model „podnět-reakce“ nahrazen modelem „postoj-čin“, který ukazuje Tolstojovu větu v ještě výraznější podobě: činy jsou výsledkem postoje. K zapamatování zde je, že si nemůžeme zvolit podněty z okolního světa, ale že vždy můžeme zvolit náš vnitřní postoj k nim.

Probírání tohoto tématu se zprvu soustředilo okolo dvou otázek, které nějakým způsobem musí vyvstat u všech pacientů 
a osob hledajících smysl a pomoc. Tyto otázky zněly:
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	Je lidská bytost schopná dělat rozhodnutí?


	Je život hodný toho, aby pro něj rozhodnuto? 



Abychom mluvili ještě jasněji: jen jestliže můžeme odpovědět  „ano“ na obě dvě otázky, filosoficky a antropologicky založené „ano“, jež nemůže být zpochybněno, jen tehdy lze přesvědčeně chránit naše životy, životy druhých a život obecně před plánovaným nebo bezmyšlenkovitým zničením. „Ano životu“ je přesvědčení opírající se o dva základní pilíře – o lidskou schopnost výběru a o hodnotu života, který si zaslouží být zvolen.


Dva základní pilíře potvrzení života


Je lidská bytost 				Je život hodný toho, 
schopná dělat 				aby pro něj bylo
rozhodnutí? 					rozhodnuto?



	„a n o„						„a n o“




			„A N O   Ž I V O T U“


Probrali jsme už první otázku ohledně naší schopnosti výběru. Logoterapeutickou odpovědí je, že lidská rozhodnutí musí být viděna jako nevysvětlitelná, jako činy svobodné vůle, neboť každé vysvětlení by negovalo svobodu rozhodnutí. Chtěla bych dodat, že pro tyto činy svobodné vůle neexistují příčiny, ale důvody.

Protože lidská rozhodnutí jsou nevysvětlitelná z příčin, nejsou „kauzální“. Jsou vedena naší vůlí, ne však svévolně. Svévole je výsledkem spíše rozmaru než vůle. Opravdová rozhodnutí vůle a víra se zakládají na důvodech, tj. na smyslu; představují dobrovolné „ano“ někomu či něčemu, který
či co je jejich intencionálním objektem a důvodem. Takové
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důvody v opozici k příčinám vysvětlují ne co děláme, ale pro co to děláme – smysl.

Uvedu jednoduchý příklad. Člověk má doma mnoho druhů ovoce, z něhož může sníst každý den jen část. Jeho nejoblíbenější ovoce je náhodou tím, která vydrží nejdéle. V takové situaci by zvíře nemělo na výběr. Pozřelo by své nejoblíbenější ovoce bez ohledu na to, že to ostatní ovoce bude třeba již zítra zkažené. Za zvířecím „chci“ stojí „musím“ diktované instinkty a pudy. Jinak to ale platí pro člověka, jak ukázal Viktor E.Frankl. Pro člověka zde nestojí za „chci“ nevědomé „musím“, ale stojí zde vědomé „měl bych“ před „chci“. Lidská bytost bere v úvahu co by měla udělat, např. je-li smysluplné nechat zkazit ovoce ve světě plném hladovění. A když rozpozná, že by to udělat neměla, má důvod sníst své nejoblíbenější ovoce až nakonec, neboť to vydrží nejdéle a přednostně sníst ovoce rychle se kazící.

Lidské činy v takové situaci nemohou být vysvětleny oním „musím“, ani libovůlí, ale jsou vedeny „měl bych“. Člověk v námi uvedeném případě se samozřejmě může rozhodnout proti „měl bych“. Může sníst své nejoblíbenější ovoce a zbytek vyhodit. Je svobodný v činění proti smyslu. Ale pak musí potlačit, třeba i násilně, svou přirozenou „vůli ke smyslu“, musí říci „ano“ něčemu, co  takovému „ano“ hluboce odporuje, protože to prostě za „ano“ nestojí. To vytváří potenciál rozporu a nejednostrannosti; podobně jako je tomu u lidí, které jsme zmiňovali dříve, a kteří nemají dostatek odvahy říci „ne“ a říci „ano“ věcem, které nechtějí dělat. 

Právě tady je v současnosti velmi třeba terapeutického  působení. Co je potřeba je konfrontující terapie jako je logoterapie, která by nás konfrontovala se smysluplným 
„měl bych“ a evokativní terapie jako je logoterapie, která by vyvolávala (často potlačenou) „vůli ke smyslu“. Jen pokud neuvidíme sami sebe a svá rozhodnutí jako plně vysvětlitelná a příčinná a začneme hledat důvody k našim činům, důvody, kterým z naší nehlubší „vůle ke smyslu“ můžeme říci „ano“, jen potud budeme na naší cestě k životu, k dobrému životu. Jen pokud dospělí, kteří byli jako děti špatně vychováváni, budou uvažovat zda „by měli“ přenést své utrpení na nevinné lidi, jen pokud ovdovělé matky budou uvažovat zda „by měly“ své otce pozbylé děti navíc ještě deprivovat nedostatkem mateřské lásky, jen pak objeví opravdové důvody pro své činy, které budou odporovat negativním psychologickým prognózám. Jen tehdy 
budou uskutečňovat hodnoty, které by měly být uskutečněny, a to nejen navzdory jejich vlastním problémům, ale právě kvůli nim.
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„chci“
Nevědomé „musím“
P					        
Ř				          _ _ _ _ _   		
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vědomé „měl bych“
„chci“
D					        
Ů				          _ _ _ _ _   		
V
O
D	[____________l i d s k á   b y t o s t_____________]  
Y


Logoterpie je: evokativní terapie		konfrontační terapie
							

K lidským rozhodnutím vedou důvody;  lidská rozhodnutí jsou dělána pro „měl bych“ nebo proti „měl bych“, pro smysluplné či proti smysluplnému. Není úkolem terapeuta stanovit taková 
„měl bych“, předepsat co je smysluplné, ale – jak říká Viktor E. Frankl – vybudovat a posílit pacientovu schopnost říci „ano“ a schopnost vyrovnat se s tím, že je vždy s otazníkem, čemu je dobré „ano“ říci.

Zde přicházíme k druhé otázce: je život hodný toho, aby pro něj rozhodnuto bylo; a proč?

Ráda bych se podělila o příběh z mého vlastního života. V roce 1976 byl v Německu zákonem povolen potrat z důvodu špatných sociálních poměrů, s tím, že těhotná žena také vždy obdržela poučení o možnostech jaké pomoci se jí může dostat, 
rozhodne-li se dítě mít. V této době jsem působila jako klinický psycholog ve veřejném poradenském centru a byla jsem určena poskytovat poradenství právě takovým těhotným ženám. Nevadilo mi se zabývat poradní činností pro-život, jak toto poradenství bylo myšleno, ale tato činnost mě velmi deprimovala. Čím více jsem mluvila s ženami, které si přály potrat, tím více jsem viděla, jak málo má jejich přání společného se špatnou sociální situací. Možná je tomu v jiných zemích jinak, ale v Německu se jednalo o zaplacení hypoték, platby za studia a vlastní vzdělávání, nenakloněnost možnosti mít druhé dítě a pocit ohrožení sebe-uskutečnění. Příliš mnoho případů rozhodnutí proti rostoucímu životu nebylo učiněno na základě opravdu špatných sociálních poměrů.
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Případ, který chci uvést byl výjimkou. Zde platilo, že sociální situace mladé těhotné ženy je opravdu složitá a její zoufalství pochopitelné. Měla už čtyři děti a všichni žili v už tak příliš malém bytě, její manžel byl nezaměstnaný, navíc výbušný člověk a alkoholik, který ji nepodporoval v žádném ohledu. Dokonce jí tělesně ubližoval. Musím přiznat, že jsem si nebyla jistá, jak bych se já sama zachovala, 
kdybych byla na jejím místě; tak temně se jevila budoucnost této rodiny. 

O to více jsem byla překvapená, když tato mladá žena po našem poradenském setkání přišla druhý den. Měla již lékařské svolení a mohla jít do nemocnice. Ona však přišla, protože cítila mou účast a protože se stalo něco, co by se mnou ráda prohovořila. Když se den předtím vrátila domů, řekl jí manžel, že našel zaměstnání a odhodlaně jí také slíbil, že bude dělat něco se svým alkoholismem. „Myslíte“, zeptala se mne, „že je to zásah z nebes, abych dítě porodila?“. Tohle byl jeden z těch momentů, kdy jsme dotazováni, ne jako odborníci, ale jako lidské bytosti. Spontánně jsem odpověděla: „Jestliže to tak vidíte, pak to tak bude“. Po pár minutách tato žena učinila rozhodnutí říci “ano“ zárodku nového života.

Poskytovala jsem poradenství této ženě celý rok než jsem se pak odstěhovala do Mnichova. V tomto roce její muž začal s terapií proti závislosti a s návštěvami rodinného poradenství, obojí úspěšně. Pracoval v oddělení mražených potravin v  továrně na potraviny a dostával darem množství jídla k podpoře své rodiny. Nejstarší tři děti byly umístěny do školky a jejich matce se tak ulehčilo. Nově narozené dítě 
– roztomilý klučík - vyrůstalo v lásce a radosti. Ve stejnou dobu sociální úřad zajistil pro rodinu větší byt. Bylo pro mě ohromující, po tom, co jsem byla svědkem zoufalství mladé ženy – po tom, co jsem sama propadla nejistotě!, jak se vše obracelo k lepšímu. Jsem dnes nakloněna zeptat se sama sebe stejnou otázkou, jakou tenkrát položila ta mladá žena mně: Myslíš, že to byl zásah z nebe, abys už nikdy nepochybovala o nenarozeném životě a jeho šancích?“

Je-li tomu tak, zažila jsem ještě jiný „zásah“, přestože v jiném ohledu. Byla jsem svědkem dopravní nehody, kterou jsem popsala v jedné z mých německých knih Elisabeth Lukas, „Sinn hat jedes Menschenleben“ v knize: ´ABC des Lebensglücks“, editor Peter Raab (Herder, Freiburg 1985). Stručně – jedná se o
případ umírající pacientky, která byla nucena strávit svých 
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posledních pár hodin života bez hnutí a stále ještě byla schopna několika zašeptanými větami prokázat velké dobrodiní druhým osobám. To dokazuje, že i předčasné ukončení jejího života nehodou a těch pár hodin, které jí zbyly, tuto ženu nedokázaly odradit od využití pozitivní možnosti, která by jinak byla nenávratně ztracena.

V životě přicházejí chvíle, kdy musíme zaujmout stanovisko. 
A já přiznávám, že zaujímám stanovisko, které nevěří v potrat nebo eutanázii jako řešení, s nímž bychom měli souhlasit. Znám argumenty proti takovému stanovisku, hluboké zoufalství, strach z přílišného růstu populace, přesto jsem ale přesvědčena, že lze nalézt lepší řešení. Ono „ne“ je, jak už jsme řekli, vyloučením nějakého „ano“. Jestliže opravdově stvrzujeme život, budeme se bránit zoufalství a přílišnému růstu populace všemožnými způsoby, jen ne negací života jako takového.

Základem mé profese je hluboké proniknutí, opravňující mě stát proti myšlence, že by jakýkoliv lidský život mohl být považován za ne dost dobrý k žití. Snad některé děti, rodící se v tomto světě, nemohou očekávat šťastné dětství, snad někteří staří a nevyléčitelně nemocní nemohou očekávat 
od života o mnoho více než bolest. Ale čím si nikdy nemůžeme být jisti je to, že přece na ně něco nečeká; na děti třeba důležitá práce až dospějí nebo láska kterou by darovaly, přestože se jí jim samotným v dětství mnoho nedostávalo; na nevyléčitelně nemocné třeba konečné smíření nebo vzkaz jejich rodinám, aby se navzdory všemu rozloučili v dobrém. To neznamená, že bychom neměli rodičovství odpovědně a rozvážně plánovat, a že bychom neměli poskytovat léky na tišení bolesti pro ty, kteří z života odcházejí. Znamená to, že kvantita a kvalita životních očekávání nemohou být kritérii pro ani proti zničení života.

						
			„A N O   Ž I V O T U“




„NE potratům“						„NE eutanázii“	 


Kvantita a kvalita životních očekávání 
nemohou být kritérii pro ani proti zničení života.
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Wolfgang Zander, profesor na univerzitě v Mnichově, upozornil na významný rozdíl mezi nadějí a očekáváním. Má-li očekávání požadavek kvality, naděje obsahuje víru v pozitivní možnosti. Zander zdůraznil, že v současnosti došlo k rozhodnému obratu od postoje naděje k očekávání. Dnes lidí méně doufají a více než dříve očekávají. Projevuje se to i v užití jazyka. Dříve se mluvilo o těhotné ženě jako o ženě, která je v naději, dnes se mluví o tom, že čeká dítě.		

Pojďme se nyní vrátit k našim předchozím myšlenkám. Je tu naděje pro každý lidský život, ať už nenarozeného dítěte či staré a nemocné osoby, naděje, že takový život může být stále vyplňován smyslem, i když očekávání v takovém životě mohou být vyplňována jen částečně nebo vůbec. Je-li tu však naděje, je zde také důvod udržet tento život. 
A to neplatí jen pro lidský život, ale pro vše stvořené. Neznáme možný cíl evoluce, ale je tu naděje, že evoluce sleduje smysluplný - přestože pro nás nejasný - plán, jehož uskutečnění je hodné říci „ano“.

Zde se vracím ke svému původnímu argumentu. Po dobách nevědomého života, který nebyl schopen činit rozhodnutí, se nositelé života vyvinuli v nositele ducha - v lidské bytosti nadané vědomím a schopností výběru. Nabízí se otázka: neopravňuje tato retrospekce k domněnce, že všechen život byl pověřen vyvinutím oblasti, kde by mohl duch nalézt své vyjádření, a že tato oblast může být bio-fyzickým základem lidské existence? Viktor E. Frankl, „Der leidende Mensch“ (Huber, Bern, 2.edice 1984), str. 109 Dimenzionální nadřazenost ducha je ukázána na faktické povaze ducha, která je odlišná než oblast, kde se duch vyjadřuje. Podobně jako u fenoménu „světla“, které je jiné než generátory, kabely a vypínače na zdi. Nemůžeme samozřejmě osvítit pokoj vadným vypínačem, ale v tomto případě světlo není vadné, jen prostě nemůže být kvůli vypínači zapnuto. Nemůže ukázat svou existenci, ačkoli existuje nezávisle na jakémkoliv vypínači.

Stejným způsobem definuje logoterapie lidskou dimenzi ducha 
- jako něco, co samo o sobě nemůže být nemocné, ale k odhalení sebe sama potřebuje služby zdravého organismu. Proto je duch něčím co nemůže umřít, jak se však zdá, nemá jiné pole působnosti kde vyjádřit sebe sama, než ve spojení 
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s bio-fyzickým. Viktor E. Frankl, „Der leidende Mensch“ (Huber, Bern, 2.edice 1984), str. 134 Viděno tímto způsobem, celá lidská kultura nemůže být interpretována pomocí toliko psychoanalytických termínů jako je „progresivní krocení toho živočišného v lidské bytosti“, ale musí být viděna také jako evoluce lidského ducha, jako stopy ducha v prostoru a čase.

Můžeme si představit, že duch není nikde v našem těle, že existuje mimo prostor a čas, ale že má účinek a zanechává tu své stopy, a proto právě potřebuje těsné spojení s lidským organismem. Z tohoto úhlu pohledu máme další důvod podržet si lidský organismus jak jen to jde. Organismus „obsahuje“ duchovní bytost, vyvinutou či nevyvinutou, blokovanou či neblokovanou fyzickými vadami, tělo „obsahuje“ ducha – ačkoli ne v prostorovém smyslu – a duch hledá specifické vyjádření v tomto světě. Kdo by si troufnul připravit duch jedinečné osoby o možnost jeho jedinečného vyjádření, třeba dokonce možnost poslední?



Duchovní dimenze lidské bytosti

	nemůže onemocnět


	nemůže umřít


	existuje mimo prostor a čas


	hledá specifické vyjádření v prostoru a čase


	potřebuje pole působnosti pro vyjádření sebe sama


	tímto polem je žijící organismus


Vůle ke smyslu = vůle k životu

 














Říkáme
X
X


Řekli jsme, že příroda přisoudila všem živým tvorům výhodu říci „ano“ životu ve formě pudu sebezáchovy. Pro nás, tvory obdařené darem ducha, tato výhoda ztratila svůj význam, protože duch není podřízen psychologickým popudům.
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Nezapomeňme však: tvorové obdaření duchem také přijali něco, co vidí cíl, kterému stojí za to říci „ano“. Není to požadavek „musím“, ale vědomí „měl bych“ – naše „vůle ke smyslu“. Teď vše závisí na úsilí rodičů probudit tuto vůli ve svých dětech, na schopnostech učitelů prosazovat tuto vůli u svých žáků 
a studentů, na odvaze terapeutů zahrnout tuto vůli do terapie svých pacientů, na duchaplnosti náboženských vůdců identifikovat tuto vůli s tím, co je míněno Bohem a na naší připravenosti, na ochotě každého z nás, následovat tuto vůli den za dnem.

„Vůle ke smyslu“ je vůlí k životu.

					* * * * * *

				Rád bych viděl 
kousek skutečnosti
ve všech jejích dimenzích.
				
Všechno tu je:
Den a Noc,
Blízkost a Vzdálenost
Pravda a Omyl
Bolest a Milost
Radost a Lítost -

Ale kdo rozhodne
jaká možnost
Bude vybrána pro mne?

Viděl jsem
kousek skutečnosti
ve všech jejích dimenzích.

Všechno tam bylo:
Dobro i Zlo,
Světlo i Tma,
Klid i Neklid,
Bytí i Ne-bytí,
Ty a Já –

Ale detaily,
mnou vybrané 
byla moje rozhodnutí.
							
	Elisabeth Lukasová
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„ Rodina na prvním místě“


Význam lásky a rodiny
1 9 8 8

Sledujíc stopy mého váženého učitele, chci podtrhnout, že 
láska není prostředkem pro uspokojení potřeb člověka, jak jednou prohlásil Zikmund Freud. Láska je spíše vyjádřením, jež transcenduje uspokojení potřeb člověka. Je tím, co 
v logoterapii nazýváme „ko-existenciální čin“.

Dle Viktora E. Frankla může být lidská bytost nazírána jako jednota tří dimenzí: těla, duše a ducha. Proto ve vztahu k lásce tyto tři dimenze korespondují se třemi možnými přístupy k ní. Viktor E. Frankl, „Doktor a Duše“ (Vintage/Random House, New York, 2.edice 1986), kapitola ´O smyslu lásky´ 

	Sexuální přístup: To je ta nejprimitivnější forma lásky, která se odehrává, když fyzické atributy osoby jinou osobu sexuálně vzruší.


	Erotický přístup: Ten vede mimo pouhou sexuální přitažlivost nebo chtíč ohledně duše partnera. Je zaslepením partnerovými psychickými kvalitami; emoce jsou vzrušeny charakterovými rysy toho druhého. Ale také zde je partner vyměnitelný za jinou osobu s podobnými charakterovými vlastnostmi, osobou stejného typu.


	Opravdová láska: Ta reprezentuje to nejhlubší proniknutí k duchovní dimenzi partnera, vztahování se k němu jako k osobě. Viktor E. Frankl napsal:


„Opravdově milující se nestará o určité psychické či fyzické charakteristiky milované osoby; nestará se o vlastnosti, které ona „má“, ale co ona „je“ ve své jedinečnosti. Ona jako jedinečná osoba nemůže být nikdy vyměněna žádnou dvojnicí, bez ohledu na to, jak skvělá by taková „kopie“ mohla být. Někdo, kdo je jen zaslepený, by pravděpodobně mohl najít dvojnici, která ho uspokojí 
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podobným způsobem. Jeho náklonnost se může bez obtíží přesunout na „kopii“. Jeho city se týkají jen toho, co partner „má“, a ne toho, jakou duchovní osobou partner „je“.“  Viktor E. Frankl „Ärtzliche Seelsorge“ (Franz Deuticke, Vídeň, 10.edice 1982), str. 136


Rozdíl mezi Freudovou a Franklovou koncepcí je pak více než zřejmý. Freud nazývá „zaslepení“ „blokovaným úsilím“ a míní tím, že je blokováno skrytými pohlavně-sexuálními pudy. Frankl by souhlasil s popisem „blokovaného úsilí“, ale překážkou by myslel naopak blokování ve směřování k opravdové lásce.


duchovní dimenze
opravdová 
láska

blokované 
úsilí 
dle Frankla



psychická dimenze
erotický přístup



blokované 
úsilí 
dle Freuda

fyzická dimenze

sexuální přístup








Dle Viktora E. Frankla opravdová láska také není sublimací sexuality, jak ji viděl Freud, ale je pro něj předpokladem pro lidskou sexualitu, která je ve své lidskosti mimo ryze sexuální chování.
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Takový rozdíl mezi smýšlením je důvodem, proč Freud definoval jeden z cílů své terapie takto: znovu nabývání schopnosti radovat se, a proč Frankl modifikoval tento terapeutický cíl
jako: znovu nabývání schopnosti milovat. To neznamená, že by lidé příležitostně nemohli být zaslepeni, ale jestliže nikdy nezažijí hlubší osobní vztah, rozsáhlá oblast smyslu zůstane 
v jejich životě nevyplněna.

Co bylo teoreticky předloženo, můžeme pozorovat v praxi na krizích v partnerských vztazích. Ty se vyvíjí obyčejně tam, kde mají partneři rozdílné přístupy v tom jak toho druhého milují.



SEXUÁLNÍ PŘÍSTUP
EROTICKÝ PŘÍSTUP
OPRAVDOVÁ
LÁSKA


OPRAVDOVÁ
LÁSKA

neradostný nebo
nevyplněný vztah

optimální vztah
EROTICKÝ PŘÍSTUP


nebezpečí sexuálních bloků
neškodný 
flirt


neradostný 
nebo
nevyplněný vztah
SEXUÁLNÍ PŘÍSTUP


nevýznamné 
sexuální
dobrodružství
nebezpečí sexuálních bloků



	bez krize


Pokud mají oba k lásce stejný přístup, který je v tabulce umístěn na diagonále, je vzájemné porozumění možné, a to dokonce i v případě, že oba hledají pouze nevýznamné sexuální dobrodružství nebo neškodný flirt. V případě, že oba přístupy jsou ´opravdová láska´, vzniká optimální vztah.

Ale jestliže mají dva rozdílné přístupy k lásce, bude výsledkem neradostný či nevyplněný vztah nebo sexuální bloky.
Nebezpečí sexuálních bloků je tam, kde jeden partner hledá sex 
a druhý emocionální svazek. Často je sex hledajícím partnerem 
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muž, emocionální svazek hledajícím partnerem žena. Jelikož jeden druhému pak nemůže dát co ten druhý čeká, není mezi nimi opravdové něžnosti a ani nemůže dojít k uspokojující sexualitě. Políčko „neradostný nebo nevyplněný vztah“ vykazuje vztah, kde jeden partner miluje, ale druhý ne. Termín  „neradostný vztah“ představuje osobu, která není schopná anebo nechce darovanou lásku oplácet. Tato neschopnost nebo nechtění jí způsobuje vnitřní konflikty a činí ji nešťastnou. Termín „nevyplněný vztah“ představuje osobu, jejíž láska zůstává neopětována. Přesto tato osoba nebude nešťastná, jakkoliv to může znít podivně. Je-li totiž smyslem lásky umožnění vidět druhou osobu v její jedinečnosti, jak to definoval Viktor E. Frankl, toto vidění specifických hodnot (existujících či potenciálních) milované osoby - ať už je láska opětována či nikoli – obohacuje. Opravdová láska milujícího obohatí. Viktor E. Frankl napsal:

„Toto vnitřní obohacení zčásti konstituuje smysl života, jak vyplývá z našich hovorů o zážitkových hodnotách. Proto musí láska nutně obohatit milujícího. A protože tomu tak je, nemůže existovat něco jako „nešťastná láska“, takový pojem je protiřečící si...Musíme si zapamatovat, že zaslepení nás dělá slepými, opravdová láska nám umožní vidět.“ Viktor E. Frankl „Ärtzliche Seelsorge“ (Franz Deuticke, Vídeň, 10.edice 1982), str. 147
 
Z definice, že opravdová láska není „oslepnutí“, ale naopak nám umožňuje vidět partnera v jeho plnosti a úplnosti – řečeno náboženským jazykem – tak jak ho Bůh stvořil, pak vyplývá, že partner nemůže být vyměněn a vztah přetrvává.

Tělesné vnady zmizí, prudká náklonnost nevydrží, ale duchovní výkon lásky zůstává; láska k partnerovi přetrvá i po jeho smrti! Smrt totiž může zničit existenci, ne však esenci osoby. Esence – základ osoby, který je zájmem milujícího, není časově omezen, jak nás přesvědčili mnozí velcí filosofové, když předložili vědění, které říká, že esence nezávisí na existenci. Podobným způsobem, opravdová láska nezávisí na tělesném, ani na sexualitě ani na fyzické blízkosti a dokonce ani na tom, je-li partner naživu. Samozřejmě se však chce vyjadřovat i skrze tělo a duši: něžnost a sexualita jsou vyjádřeními lásky. 
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Můžeme shrnout: Jestliže muž a žena vyrostou ze zaslepení k opravdové lásce, jsou schopni věrnosti – protože partner není vyměnitelný , jsou schopni stálosti – díky trvalosti jejich vztahu, a provozují řádný sexu (za normálních okolností), který je přirozeným důsledkem takové lásky. 

Pojďme se nyní zaměřit na rodinu a na otázku rodinných krizí, resp. jak tyto krize mohou být vysvětlovány a jak jim předcházet. Víme, že základem zdraví rodiny je zdraví členů rodiny, a že kde je rodinné klima špatné, členové rodiny mohou stěží zůstat v pořádku. Lékařské výzkumy dokazují, že 20% všech nemocí by mohlo být odstraněno, kdyby rodinný život pacientů byl nedotčený.

Jak vznikají rodinné nesváry? Teorie, že vždy všichni členové rodiny se účastní na disharmonii rodiny, je nesprávná. V rodině je také důležitý jednotlivec v jeho jedinečnosti, který může svobodně využívat možnosti volby postoje i chování. Předkládáním případů se k vysvětlení rodinných konfliktů  nedobereme, protože chování jednoho člena by pak mohlo být vždy vysvětleno chováním těch ostatních, a tak bychom se mohli dostat až k Adamovi a Evě. Takové vysvětlení není opravdové a vede od zřeknutí se zodpovědnosti jednotlivce k odpovědnosti komunity, resp. k jakési „kolektivní zodpovědnosti“, která vůbec není skutečnou zodpovědností. Pokusy rozkrýt interakce mezi členy rodiny by nás dovedli k nekonečnému hledání příčin a nacházení jen obětí ostatních členů rodiny, nebylo by zde už žádných viníků. Dokud se každý člen rodiny vidí jako oběť těch ostatních, není takové rodině pomoci.

Viktor E. Frankl, který založil smyslu-střednou psychoterapii, také zasadil sémě smyslu-středné rodinné terapie, která více než zabýváním se historií příčin, se snaží posuzovat chování členů rodiny dle jejich zaměření na cíle a směřování ke smyslu. Taková rodinná terapie se smyslem ve středu zájmu se například nezajímá, proč je otec agresivní, ale je-li smysluplné pro zdraví rodiny, že někdy zuří; a pokud ne, tak jak by mohl pro záchranu rodiny přestat, bez ohledu na to, proč začal nebo existuje-li k tomu důvod stále. Jestliže je kauzalita řetězce příčin přerušena v zájmu cíle, tyto řetězce se pak ubírají jiným směrem. Řetězec příčin může vypadat takto: nikdo nemá rád otce, proto je otec agresivní, a proto ho nikdy z rodiny nemá rád, atd. Jestliže je kauzalita tohoto řetězec příčin přerušena tím, že otec náhle přestane být agresivní, přestože ho nikdo nemá rád, je zde velká šance, že 
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jednoho dne bude otec ostatními členy rodiny opět milován, 
a že tak také zmizí důvod jeho agresivity.



Jestliže je kauzalita řetězce příčin přerušena v zájmu cíle, tyto řetězce se pak ubírají jiným směrem


	



								„děj způsobený
							   zásahem směřování k cíli“ 









			      nový cíl


Někdy svým pacientům předkládám přirovnání citů a ozvěny. Jestliže na hoře zakřičíme něco negativního, něco negativní se nám vrátí, a pak tedy opět křičíme něco negativního – takový řetězec může být také přerušen „dějem způsobeným zásahem směřování k cíli“ - rozhodnutím zakřičet pro změnu jednou něco pozitivního, navzdory předchozí negativní ozvěně. V kontrastu ke koncepci příčinnosti, tu nejsou oběti, ale všichni jsou „iniciátory“, ač může být iniciativa omezena nutností chovat se v určitých mezích. Zodpovědnost jedince je ponechána pro dobro rodiny a nerozplyne se v neurčitosti kolektivní odpovědnosti, ve které není zodpovědný nikdo. 

Proto pracuje smyslu-středná rodinná terapie v logoterapii zejména s jednotlivými osobami. Jen příležitostně poskytuje poradenství mnoha členům rodiny najednou, aby obrátila pozornost členů rodiny k celé rodině, a aby ukázala, jak cíle každého jednotlivého člena prospívají celé rodině.
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Pro práci s rodinami jsou užitečná tři pravidla, která jsou založená na logoterapeutickém pohledu na lidskou přirozenost.

	Vědomí smyslu v rodině je uvědoměním si toho, že každý člen rodiny potřebuje, a je potřebný pro, každého dalšího člena rodiny. Bez takového uvědomění si, bude rodina smysluprázdná, a tudíž nebude (svým členům) poskytovat podporu.


	Rodinné štěstí nezávisí na příznivých vnějších podmínkách. Uspokojivý život rodiny je určován jen vnitřními postoji k vnějším podmínkám.


	Vývoj v rodině není předurčen její historií. Budoucnost rodiny však zčásti závisí na přítomném jednání jejích členů.


Pravidlo č.3 jasně ukazuje, že nemůžeme Adama a Evu vinit ze současných konfliktů, neboť historie rodiny není rozhodujícím faktorem pro současné rodinné klima – co je rozhodující je jednání každého člena rodiny založené na jeho či jejím vnitřním postoji. Každý člen se rozhoduje jak daleko si dovolí být ovlivněn minulým jednáním nebo jestli se odhodlá k novému jednání.

Pravidlo č.2 ukazuje, že nebezpečný kruh mezi vnitřními 
a vnějšími podmínkami není nezměnitelnou silou. Tak například tvrzení, že rodiny jen s jedním rodičem mají špatné vnější podmínky, jež pak vytvářejí konflikty, které dělají možnost zlepšit vnější podmínky ještě nepříznivější, což pak ještě více komplikuje řešení konfliktů, je pro nás nepřijatelným a přehnaným zjednodušením. Rozhodujícím není fakt jednoho rodiče v rodině, ale postoj tohoto rodiče k situaci, že musí být sám, a sám také převzít odpovědnost za výchovu dítěte v daných sociálních podmínkách.

Obraťme se k pravidlu č.1. „Potřebovat a být potřebným“ v rámci rodiny znamená, že každý její člen má mít smysluplnou funkci v rodině, kterou si musí uvědomit a plnit. To určuje jeho pocit štěstí v rodině a i to, je-li pro něj rodina oporou. Pokud jeden člen si není vědom smysluplné funkce v rámci rodiny – cítí-li se neschopným a využívaným těmi druhými nebo takovou funkci schopen plnit není – má-li jiné zájmy, je apatický či líný nebo kde se vymyká smysluplné funkci – dominancí, egocentrismem a sebe-zdůrazňováním, pak se rodina nalézá v nebezpečí nebýt oporou pro jednoho či více svých členů a propukne krize.
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Rodinné krize začínají, když se funkce členů rodiny ztrácejí nebo střetávají; harmonie společného života se pak dosahuje obtížně nebo se dokonce stane pro všechny členy rodiny neuskutečnitelnou.













				Každý člen má v rámci 
   rodiny smysluplnou funkci




				
H A R M O N I C K Á   R O D I N A












Funkce členů rodiny					Funkce členů rodiny vykazují mezery					vykazují kolize





					R O D I N A
V   N E B E Z P E Č Í   K R I Z E			

			



-79-

Ke střetu funkcí může dojít když třeba mají rodiče rozdílné metody výchovy dítěte nebo když otec a syn spolu bojují ohledně synova budoucího povolání. Často přirovnávám, rodinu k orchestru, kde každý hudební nástroj má svůj jedinečný 
a smysluplný hlas. Harmonie hudby může být narušena tím, že hudebník odmítne v pravou chvíli hrát – ztrácí funkci nebo tím, že hraje v nevhodný čas – dochází ke střetu.

A tak, jako v orchestru, není samozřejmě smysluplná funkce členů rodiny vždy stejná. Mění se v průběhu času a v průběhu toho, jak děti vyrůstají. Zaznamenáváme následující základní princip: Rodina může žít harmonicky, jedině když každý její člen má smysluplnou funkci, ať už je to malé dítě či velmi starý prarodič!

Posledním pojmem, který chci zmínit je: kriterium priority. Plnění smysluplné funkce v rodině má prioritu před plněním jiných smysluplných úkolů. To vyplývá ze zodpovědnosti jedince vůči dalším členům rodiny. Nikdo není nucen založit rodinu, každý dospělý je schopen a je mu dovoleno žít sám. Ale jestliže se jednou rozhodne pro partnerství a rodinu, přijme závazek nutnosti plnění funkcí, aby partnerství a rodinu udržel. Ačkoliv to zní jako výrok zdravého rozumu, neboť 
i vlastnění domácího zvířete zavazuje osobu k tomu, aby se 
o zvíře starala, musí to být v dnešní době jasně vyjádřeno. 

Kvintesencí měřítka priority je přednost vyplňování smyslu především v rámci rodiny. V některých případech je samozřejmě možné, že důležitost a smysluplnost odhodlání jednoho člena rodiny pro záležitosti okolního světa předchází těm v rodině, a že tak dochází k potlačení jeho funkce v rodině. To je ale možné jen tehdy, pokud ostatní členové souhlasí s rozšířením svých funkcí, aby zaplnili „prázdné místo“. Například, pokud chce otec odejít do zahraničí, aby tak budoval svou kariéru, 
a matka a děti s tím „pro jeho dobro“ souhlasí, není zde problém; jeho potlačená funkce je zaplněna. To jistě neznamená, že rodina nebude otce postrádat, nebo že ho někdo nahradí, ale znamená to, že rodina nebude zraněna, a že vzniklá situace bude pro všechny „snesitelná“.

Vzhledem k našemu přirovnání lze ještě dodat, že chybějící hlas byl zastoupen jiným hudebním nástrojem, aby orchestr mohl pokračovat ve hře. Je také možné, že krátkodobé plnění smyslu někde jinde se stane dlouhodobou výhodou pro rodinu. Také takto může být krizi zabráněno.
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Například, matka jde na půl roku do sanatoria, aby se uzdravila, a na tu dobu musí její dvě děti pobývat v dětském domově. To znamená krátkodobé neplnění funkce, která nemůže být lehce plněna někým, kdo není s dětmi rodina. Ale je to cena, kterou je nutno zaplatit, aby matka později - po tom co znovu nabude fyzických a možná i psychických sil - mohla být plně „funkční“. Za normálních podmínek však zásah do kriteria priority znamená pro rodinu opravdové nebezpečí, a proto není smyslu-střednou rodinnou psychoterapií podporován.


Jsem sám 
nebo 
mám rodinu?


	
Mám rodinu			Jsem sám			Svobodná volby
									zájmů a
									smysluplných cílů



 Jak široká je moje
 smysluplná funkce 			kriterium
 v rámci mé rodiny			priority




Nejprve	vyplním svou			Později	vyberu si jiné 
		smysluplnou funkci				zájmy a
		v rámci rodiny					smysluplné cíle
									ve svém životě


R O D I N A   N A   P R V N Í M   M Í S T Ě !



Žít bez zásahu do kritéria priority znamená růst do dimenze „opravdové lásky“. Opravdová láska v rodině dovoluje jejím členům vidět; co vidí jsou ti ostatní jakými jsou a zároveň v té nejlepší podobě jakými být mohou... To je nejhlubší 
a nejvyšší cíl celé logoterapeutické práce s rodinami, totiž – 
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pomoci milovat, pomoci vidět. Taková pomoc ovšem může přijít jen tehdy, vidí-li terapeut nebo odborný poradce své pacienty takovými, jací jsou a zároveň v jejich nejlepší podobě, což jim umožňuje své pacienty podněcovat k ubírání se správným směrem. V takovém rozboru poslání terapeuta se nakonec jeho práce ukazuje jako založená na lásce, ne mezi mužem a ženou, ale mezi dvěma lidskými bytostmi. Dovolte mi zde zakončit moudrými slovy Pestalozziho: „Musíš lidi milovat, chceš-li je změnit!“


	Schéma otázek pro partnerské poradenství

Krok č.1

Dvojice popíše určitou konfliktní situaci, kterou nebyla s to vyřešit. (Odborný poradce =  P)

P:	„Co si myslíte, že skutečně byla ta věc, která Vašeho partnera rozzlobila?“

Oba odpovídají.

P:	„Je správně, co Váš partner předpokládal?“

Jestliže se jeden nebo oba mýlí,mohou své předpoklady opravit. 

Krok č.2

P: 	„V případě, že se obdobná situace opět objeví, vidíte nějakou možnost jak předejít rozzlobení Vašeho partnera?“

Oba odpovídají.

P:	„Skutečně by příště, v obdobné kritické situaci, pomohla změna chování, které Váš partner uvedl?“ 

Jestliže se jeden nebo oba mýlí, mohou sami popsat, co místo 
toho by jim pomohlo, nesmí však mít vyšší požadavky.

Krok č.3

P:	„Jste opravdu připraveni uskutečnit ty možnosti, které jste zmiňovali a změnit v obdobné situaci své chování, nezávisle na tom, co udělá Váš partner?“ 

Oba odpoví ano či ne.
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Jestliže i jen jeden řekne ano, je tu dostatečný důvod k dávání naděje jejich rodině. 

P: 	„Máte radost z ochoty Vašeho partnera trochu se změnit? Můžete to přijmout jako skutečné?“

Rozhovor dál už nepokračuje, je konec sezení.



					* * * * * *

			„Já nemohu“ se lehce řekne
			tak rychle a jednoduše, 
těžko vůbec vyžaduje myšlenku,
je jen pohybem jazyka.
A příležitost je mrtvá.
				
Jak by tomu bylo,
kdyby zůstala naživu?

Učinila by 
to neočekávatelné očekávatelným,
to neuvěřitelné uvěřitelným,
toužebné přístupným?
Stala by se částí
smyslu světa
a stala by se takovou skutečností,	
která byla očekávána?

			„Já nemohu“ se lehce řekne,
ale podívej, mohu se také ptát, jestli „Nemohu“,
těžko to bude stát mnoho energie,
jen vůli to překonat.
A příležitost se zrodila.

Jak tomu bude,
když zůstane naživu?

Změnila by nezměnitelné,
odemkla zamčené,
probudila spící?
Mohla by navrátit 
to obtížné a nepohodlné
ale – viděno v kontextu smyslu světa
- to nesmírně blahodárné
„Ano, já mohu“?	
	Elisabeth Lukasová
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Od sebe-uskutečnění k úplné zodpovědnosti


1 9 8 9

Chtěla bych začít příběhem vlastního dětství. Narodila jsem se za války. Dům mých prarodičů byl bombardován, proto prarodiče museli žít s mými rodiči ve dvoupokojovém bytě. V letech hned po válce se prarodiče někdy hádali, a moji rodiče tím byli pobaveni. Nešlo tu o manželskou potyčku, moji prarodiče si byli oddáni. Kuriózně to byla ale právě oddanost, která plodila spory. Hádka byla spuštěna hrnečkem zbylé kávy 
k snídani a vydržela až do odpoledne. Odehrával se následující dialog:

Dědeček: „Na, dej si ten hrneček kafe, udělá Ti dobře.“

Babička, hned: „Ne, ne, Ty si ho dej. Já žízeň nemám.“

Dědeček, vytrvale: „Vezmi si ho. Potřebuješ ho více než já.“

Babička: 	„Mně je dobře. Udělal bys mi laskavost, kdybys ten 
		hrneček kafe vypil.“

A tak hráli tuto hru až do té doby, dokud káva nevystydla. Oba nutili toho druhého v přesvědčení, že ta špetka kofeinu (by-li tam vůbec nějaký) by mohla podvyživenému tělu dodat trochu síly až do večera.

To bylo v dobách našich prarodičů, když psychologie zdůrazňovala pojetí: „Mysli na sebe, jednej pro sebe.“ 
A skutečně, tato psychologie byla správná, protože směřovala k ochraně lidí před mánií dělat oběti.

Pojďme se nyní vrátit do naší doby. Nedávno jsem vedla poradenství pro rodiče dvou dětí - jednoročního a tříletého. Rodičovský konflikt spočíval v plánování dovolené. Matka řekla otci: „Měla jsem na starosti děti celý rok. Nyní si přeji alespoň na tři týdny odpočinout. Proto chci, aby ses o děti postaral a nechal mě odjet na dovolenou.“ Otec řekl: „Ani 
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náhodou. Pracoval jsem celý rok pro dobro rodiny, a když budu mít dovolenou, chci si ji užít bez hlučných dětí.“ „Ty nikdy nemyslíš na mě“, křičela matka. „Když mě na ně uvážeš, jak jen se kdy budu moci dobrat odpočinku?“ „To je mi jedno“ krčil otec rameny, „ale já si je s sebou nevezmu“.

Jak jsem je tak poslouchala, představila jsem si je jako dva staré slabé lidi v letech po válce, kteří se hádají v chudě zařízené kuchyni o hrnek kávy, každý ve snaze získat ho sám pro sebe...

Časy se změnily; nová generace dospěla. Netvrdím, že tato svářící se dvojice, které jsem poradenství poskytovala, je typickým příkladem dnešní generace, ale je třeba si na tomto příkladě uvědomit, že mánie konání obětí je dnes mnohem méně častá. Co se děje, když psychologie znovu a znovu opakuje svou starou egocentrickou (já-střednou) pravdu – když vše, co může být dvojici toužící po dovolené nabídnuto, je to, že mají myslet na sebe? Nepotřebujeme snad dnes jiný slogan? Není snad závazkem pro psychology a psychoterapeuty vyrovnávat nezdravé extrémy. A nejsou tito vědci povinni se ptát sami sebe, které extrémy způsobují ty největší obtíže?

Historie se ohlíží po dlouhém temném období, kdy byli jednotlivci zotročeni různými stresy, kdy měli problémy se sebe-uskutečněním, jak bychom to dnes nazvali. Toto období je u konce. Ale ještě temnější období je na obzoru, období, ve kterém je náš svět zotročen mnohými stresy – stresy způsobenými ekonomií, médii, přelidněním a technologií. 
Sebe-uskutečnění jednotlivce již není primární potřebou. Potřebujeme všeobecné poznání o zodpovědnosti každého jednotlivce v populaci, vědomí, že jsme spolu-zodpovědní 
za to, co se ve světě děje. Nesmyslná mánie sebeobětování musí být nahrazena něčím novým, konkrétně – smysluplnou připraveností pro obětování se ve jménu celosvětového společenství. Egoismus už není přijatelnou alternativou.

Uprostřed soudobého psychologického hnutí je logoterapie jediná, která nikdy neobhajovalo egoismus. Základní myšlenkou logoterapie je „výchova k zodpovědnosti“. Logoterapeutická koncepce byla formulován, ještě když se zabývání lidskou duší stále považovalo za „pupek světa“, resp. „pupek pozorování“;  ač pupek pozorovaný skrze přesný psychoterapeutický objektiv. Logoterapie tvrdí, že porozumění naší individuální psychodynamice, pro to, abychom byli schopni vést naše životy (po způsobu, který je přirozený našemu lidství), nestačí.
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Pro lidskou bytost je přirozené být bytostí duchovní. Odtud 
v našem duchovním hledání pronikáme k nadlidskému. Lidské pozorování a uvažování, se nemůže zastavit u pupku, nýbrž sahá dál podél pupeční šňůry k „odkud?“ života, „k čemuž“ života 
a ke smyslu života. Pro toto hledání nestačí psychoterapeutický objektiv, musíme také použít filosofický 
a teologický objektiv, a ani ty neodhalí nadlidskou dimenzi, zpřístupní jen zahlédnutí jejího odrazu. Logoterapie nazývá tuto reflexi „smyslem okamžiku“ nebo „požadavkem situace“; předpokládá, že každý okamžik lidské existence má určitou smysluplnost, která může být objevena a zjevena. Když se tak stane, tento okamžik či tato situace, je v souladu s tou nezměrnou nadlidskou dimenzí, která obsahuje nekonečný smysl.

Uvedu jednoduchý příklad. Minulou zimu jsem jela vlakem do jednoho severoněmeckého města na seminář. Můj seminář byl úspěšný a já dostala krásnou kytici. Orchideje a kufr v ruce,  probojovávala jsem si cestu v zimním chladnu k vlakové stanici, uvažující, co s těmi květinami udělám. Kdybych je vzala do vyhřívaného vlaku na devítihodinovou cestu do Mnichova, uvadly by. Nejjednodušším řešením by bylo, vyhodit je do odpadkového koše na nádraží, ale to by zase byla škoda 
– zničit takové pěkné květiny vybírané s láskyplnou péčí. Nemohla jsem se odhodlat je vyhodit, ani vzít je s sebou do vlaku.

Jak jsem předpokládala, ve vlakovém kupé bylo velmi teplo a já jsem otevřela okno. Na konci nástupiště jsem uviděla ženu opřenu o zábradlí, ramena spadlá. Vypadala unaveně a smutně, jakoby byla zchvácená lítostí. Najednou jsem znala „smysl okamžiku“. Vyběhla jsem z vlaku, květiny v ruce a zeptala se ženy: „Promiňte, mohu Vám dát tyhle květiny? Jedu do Mnichova a nevěřím, že by tu dlouhou cestu přežily.“ Žena zvedla ustaraný obličej a tiše odvětila: „Je tomu tak dávno, co mi někdo dal květiny“. Jak jsem pospíchala zpátky do vlaku, měla jsem ještě čas na ni zavolat: “Tak to je tedy na čase, aby to někdo udělal!“ Jak se vlak odpoutal od stanice, stála jsem u okna a viděla jsem ji, jak mi mává a usmívá se.

Ano, je to triviální epizoda. Nebo také není. Mohla by to také být vrcholná zkušenost pro osamělou lidskou bytost. Nemluvila jsem o této epizodě, abych probírala možný efekt, který měla na ženu, ale abych zdůraznila jedinečnost smyslu v jedinečné situaci: darování květin, které by u mě došly zkázy, přineslo 
někomu radost. Mezi všemi alternativami, jak s květinami
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naložit, byla jen jedna smysluplná možnost. Kdybych to nepoznala, nebo kdybych ji nechala pominout, byla by tato příležitost zmařena. Na druhé straně, přivedením 
k uskutečnění, příležitost neminula, ale stala se skutečností, jenž může nalézt své místo v nekonečném smyslu.

Zobecněně by se dalo říci, že se logoterapie, jako každá jiná psychoterapie, snaží přivést k vědomí, co v kritických situacích nemusí být pro osobu vědomým. Ale v logoterapii se nesnažíme přivést lidi k vědomí jejich potlačených traumat nebo tajných tužeb. Mluvíme tu o:

			přivedení lidí k vědomí

	možných alternativ v daném čase


	smysluplných příležitostí v rámci alternativ možných v daném čase


	jejich zodpovědnosti pro uvědomění si takových smysluplných příležitostí v rámci alternativ možných v daném čase


Jestliže jsou tyto tři kroky učiněny, lidé jsou schopni vykonat něco dobrého v tomto světě. A ti, kteří konají dobro ve světě, dělají to nejlepší pro sebe, přestože to nebylo jejich prvotním záměrem.

To vše může znít velmi rozumně, ale přivedení k vědomí něčeho, není jen sám rozumný čin. K vědomí něčeho dojdeme, jen když - mimo rozumění - hluboce cítíme, co je v daném okamžiku důležité. Na přivádění nás k vědomí se rozum a cit účastní rovnocenně; v přivedení slepoty k prozření se intelekt musí spojit s emocionálním hnutím. Rozpoznáme smysl, když se nás dotkne, ale abychom se mohli dle tohoto smyslu zachovat, musíme mu samozřejmě nejdříve dovolit, aby se nás dotknul. Proto se logoterapie nezajímá jen o rozumové uvažování, jak 
o ní říkají někteří kritici, ale i o podněcování 
a uskutečňování citů.

V podněcování a uskutečňování citů musíme být opatrní, abychom se nestali „citovými exhibicionisty“, což je tolik populární v západní psycho-kultuře. Na rozdíl od asijské kultury, kde ukazování citů je tabu, a kde je ctností city skrývat, v naší kultuře se stalo módou veřejně své city odhalovat. Takové 
otevřené ukazování citů může být velmi dobře výsledkem dříve
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zmiňovaného pozorování pupku. Je evidentní, že lidé trénovaní v sebe-uskutečnění a sebe-zkušenosti, začnou vidět jen svoje vlastní pupky a nic nebudou považovat za důležitější, než odhalování pupku. 

Ale ani to není vše. City, které v průběhu takové 
sebe-inspekce ukázali, jsou často odtrženy od skutečného okolního světa. Odkazují k malým strachům, narcistickým touhám, silné frustraci a žalostné sebelítosti, které neslouží žádnému tvořivému účelu, a které mají za výsledek proud nekonečných námitek proti břemenům naloženým životem. V tom proudu nemá elektrárna „zodpovědnost“ místa a jeho současný výkon je bez energetického potenciálu. Svět nemůže být zachráněn lidmi, kteří z vlastního psychického stavu udělají zaměření svého života, a kteří zapomínají na 
mimo-psychické skutečnosti okolo nich. Dnes je v sázce více než pečování o nějaké psychologické nepohodlí a máme více čeho dosáhnout, než jen našeho vlastního vnitřního equilibria! Musíme se starat o lepší budoucnost lidských bytostí, pro nás a pro naše děti. Tato starost si zaslouží podstoupit nesnáze, které přinese náš pohled od vlastních pupků a soustředění našich citů na něco mimo naše ego – citů, které se pak mohou vrátit jako síly pro duchovní renesanci naší generace.

Logoterapie popisuje 3 oblasti cítění, které bychom měli znovu aktivovat, abychom byli více vnímaví ke „smyslu okamžiku“, 
a abychom byli více připraveni pro „požadavek situace“.

			Těmito oblasti cítění jsou

	cit pro posvátno


	cit pro nutnost


	cit pro jinakost


Následující komentář ohledně představených oblastí cítění je veden úmyslem vydláždit cestu od sebe-uskutečňování k úplné zodpovědnosti, nebo jednoduše – cestu od já k ty, od my k On.

Cit pro posvátno
Začneme s ´Posvátnem´. Co je jím míněno?  Jak jsme se stali lidmi a jak jsme se dodnes vyvinuli, nasměrovali jsme se dvěma způsoby - „nahoru“ k transcendenci a „dolu“ k přírodě. Čelem dosahujeme nekonečna nad námi, přičemž nohama jsme pevně 
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připoutáni k zemi. Tyto dva směry symbolizují naše pouto s biologickým a biochemickým základem a s naším duchovním domovem, jak to vyjadřuje latinské „religare“, tedy svázat, spoutat, zavazovat.

Obě pouta jsme bohužel, k naší nevýhodě, ztratili. Při svém cestování Jižní Amerikou v minulém roce, jsem byla šokována všeobecnou bídou. Zarazil mě fakt, že chudinské slamy na periferii byly obklopeny rozsáhlými plochami neobdělané půdy, na které by bylo lehce možné každoročně vypěstovat množství ovoce a zeleniny. Bylo mi řečeno, že i farmáři, kteří půdu vlastní, ji často nechají ležet ladem a přestěhují se 
do velkoměsta, kde očekávají pohodlnější život, ale tam je čeká naopak morální a ekonomický úpadek. Dobře si uvědomuji, že problémy třetího světa mají společného jmenovatele. Měl-li by tento jmenovatel být nalezen, byla by jím pravděpodobně ztráta zdravého připoutání k přírodě a jejímu bohatství.

Takový společný jmenovatel je součástí i industrializovaných národů, jak je vidět na dramatickém zhoršení stavu prostředí. Ukazuje se, že mnohem více však trpíme naším slábnoucím vztahem k transcendenci. Sice se právě vzedmula vlna oživeného mysticismu, ale mnoho z toho je jen povrchní a vzdálené esenciálnímu – tomu podstatnému. Proto je nutné znovu objevit cit pro podstatné, pro opravdový úžas, pro to, co je velkého v malých věcech, pro to, co je hodnotného ve věcech, jež se jeví neužitečnými; jednoduše – cit pro posvátno.

Vezměme si za příklad starého slabomyslného muže. Leží v posteli, neschopný pohybu, s „hloupým“ výrazem ve tváři.
Co to znamená? To znamená, že jeho duchovno je neschopné se manifestovat a také to, že mi nejsme schopni se k němu dostat. Ale duchovno lidské bytosti zůstává nezničeno a není možné, aby bylo zničeno. Je jen opotřebovaným starým tělem zastíněno a uděluje mu lidskou důstojnost. Tak je tomu i u právě narozeného dítěte. Dítě také může být nazýváno „hloupým“ a ono také má duchovní potenciál, které dítě činí jedinečným. Proto si zasluhuje lásku a respekt svých rodičů, stejně jako si starý muž zasluhuje lásku a respekt svých dětí. Viktor 
E. Frankl to ve svých spisech přesvědčivě ukázal.

Zamysleme se nad svatým pohárem (kalichem). Vidíme jen pohár. Co ho představuje - jeho vnitřní podstata - je skryto. Skláníme naše hlavy, protože pohár nese svatý obsah. Pojďme se teď zamyslet nad takovým kousíčkem, jakým je jablečné jadérko. 
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To jadérko uvnitř obsahuje potenciál mohutného rozvětveného stromu. Pojďme se zamyslet na oplodněným vajíčkem. Kouskem hlenu. Co ale nese za hojnost života! Vezměme obyčejnou organickou buňku lidské bytosti nebo zvířete. Malá kulička aminokyseliny. Jaká bohatost genetické informace je v ní však obsažena! Nebo třeba kámen. Anorganická látka. Každý atom je součástí uměleckého díla uspořádání pohybu a náboje! Musíme se znovu naučit dívat dovnitř, pod vnější skořápku, do jádra věci nebo do jádra osoby, kde pulsuje stvoření - tak nikdy nevyjdeme z úžasu.

Potenciál - možnost bytí je zázrak. Každý jeden neviditelný atom má potenciál atomové bomby. Každá jedna neviditelná buňka ochraňuje a zastřešuje potenciál živoucí bytosti. Každé lidské tělo je možným domovem duchovna, svobody a odpovědnosti. „Hloupý“ obličej, jablečné jadérko či kámen jsou jako pohár. Jejich bezednost se zjevuje těm, kteří dokážou vidět, přestože ani oni nemohou vidět přes okraj poháru. Co je uvnitř, je mimo možnost lidského pochopení.

Jestliže posílíme náš cit pro posvátno, můžeme obnovit náš vztah k transcendenci a k přírodě. Mělo by to výhodu pro nás 
i pro spolu s námi žijící lidské bytosti a pro naše životní prostředí. Kdo by se zachoval nesmyslně, když by byl pevně přesvědčen o to, že i ta nejbídnější lidská bytost má svou důstojnost, a že i ten nejtriviálnější předmět má svou hodnotu? Neničili bychom nedbale přírodu, kdybychom v ní viděli naše vlastní kořeny. Ani bychom neodmítali konečný smysl, kdybychom se v něm duchovně cítili jako doma. Když se budeme vztahovat s úctou a citem ke všemu, co je, nabudeme nové zkušenosti svázání s celým bytím.

Cit pro nutnost
Zde se musím nejprve uchýlit do oblasti lingvistiky, o kterou se opřu. Německé slovo pro nutný nebo potřebný je „notwendig“. První část slova znamená „potřebu“ ve smyslu „nouze“ a druhá část znamená „zvrácení“ ve smyslu zmírnění nouze. Proto, je-li něco nutné („notwendig“), znamená to, že nějaká potřeba nebo nouze musí být zvrácena, zmírněna.

Výše řečené nás přivádí k citu pro „to, co je nutné“. Viktor E. Frankl definuje „smysl okamžiku“ jako „to, pro co existuje potřeba“ anebo jako „to, co má význam“. Abychom nalezli takový smysl, musíme se zaměřit na to podstatné, co „zvracuje“ 
a zdokonaluje, co má být zdokonaleno, a co obrací negativní v pozitivní a co dohotovuje nehotové. 
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Je sociologickým fenoménem, že postupující civilizace nechává zřejmé nutnosti ustoupit do pozadí. Dříve, když žena celý den pracovala pro sedláka na jeho polích, a měla pak pořád ještě práci ve své domácnosti a svých pět dětí na výchovu, bylo zde vždy něco, co bylo potřeba udělat, aby „zvrátila nouzi“ 
- práce na poli, domácí práce či vychovávání dětí. Hledání smyslu pro ni nebylo problémem.

Dnes naopak, když žena pracuje pár hodin týdně, využívá domácí přístroje a stará se jen o jedno dítě (které je celý den ve škole nebo v mateřské škole), má volný čas – nemá nic, co by bylo „potřeba zvrátit“, nic, co má být uděláno.

Nově vyhraná svoboda ústí v příznačnou polarizaci. Někteří lidé využívají své svobody s radostí a bohatstvím nápadů: začnou zařizovat zahradu, účastní se školení, pracují jako dobrovolníci, čtou knihy, pěstují přátelské vztahy nebo cestují. Jiní se v nové svobodě ztrácejí, upadají do pasivity a apatie a zakoušejí duchovní prázdnotu, která, když se stane nesnesitelnou, je vyplňována drogovou závislostí, přejídáním, sledováním televize, atd. Otázkou je: Kdy se osoba odhodlá či neodhodlá k využití volna k smysluplné činnosti?
 
Giselther Guttmann, ředitel Psychologického institutu Vídeňské univerzity, poskytl důležitý příspěvek k tomuto problému. Skrze ergo-psycho-metrická měření objevil, že v náročných situacích někteří lidé mobilizují dodatečné síly, které jejich výkon stimulují, přičemž někteří naopak i v běžných situacích neuspějí a jejich neúspěšnost se velmi dobře vykazuje. Například, běžci, kteří dosahují v tréninku stejné rychlosti se rozdělí do dvou skupin – na ty, kteří jsou při skutečném závodu pomalejší než obyčejně (posměšně označováni za „tréninkové šampióny“) a na ty, kteří ve výzvě závodu dosáhnout větší rychlosti a často pak zvítězí.

Není to žádná záhada. Víme, proč se lidé se stejnými schopnostmi projevují ve výkonu tak různě, když přijde na prověření jejich schopností. Závisí to na tom, jak přemýšlí v kritické situaci. Jestli na sebe myslí nebo jestli na sebe zapomínají. Myslí-li na sebe, jsou sevřeni strachem, aby ze sebe neudělali hlupáky, aby nezklamali své přátele a aby s nimi měl zlý osud soucit. Lidé, kteří v náročných situacích prvotně myslí na sebe, stále pociťují strach z důsledků pochybení, neúspěchu. Taková „předjímající úzkost“, jak ji nazývá Viktor E. Frankl, aktivuje mozkovou kůru, resp. aktivuje ji nadměrně, a to vede k pochybení. Takovým způsobem emocionální činitelé blokují duchovní schopnosti.
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Pro lidi, kteří se soustřeďují na výzvu okamžiku místo na sebe, vypadá situace jinak. Zaměřují se dříve na požadavek než na sebe a využívají své zdroje jak nejlépe dovedou. Stres 
z „povinnosti se ukázat“ jim nebrání, ale podnítí jejich maximální soustředění, které je opět reflektováno v mozkové kůře. Takové vysoké duchovní soustředění pak vytvoří optimální schopnost výkonu.



				lidé stejných schopností



			  setkávající se s náročnou situací






někteří mobilizují					někteří ztrácejí
dodatečné síly						síly a neuspějí

 („vítězové“)						(„tréninkoví šampióni“)


Následují dva závěry. Za prvé, test inteligence a nadání, který běžně probíhá v nestresových podmínkách, neříká nic 
o chování prověřovaného ve skutečných životních situacích. Tato úvaha nabízí vážný důvod k zrevidování tradičních psychologických testovacích metod. Za druhé, důvodem k pochybení pod nátlakem stresu, často není přemíra tlaku, jak se předpokládalo, ale spíše sebou-způsobeným egocentrický strach.

Tyto dva závěry nás ale nemusí tolik zajímat, protože na mysli mám něco jiného. Chci aplikovat objevy Giselher Guttmanna na sociologický fenomén, o kterém jsem mluvila předtím – na to, že někteří lidé využívají volného času smysluplně a někteří ne. Paralela se zdá jasná. Ti, kteří jsou chyceni do „krize smyslu“, když byli osvobozeni od předtím nutné práce a stráví svoje dny v nudné pasivitě a patologické prázdnotě, jsou srovnatelní s „tréninkovými šampióny“. Ti druzí, kteří osvobození nechali vykvést do tvořivosti, jsou „vítězové“.
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Stručně řečeno: to, co vypadá jako osvobození z vězení práce, je ve skutečnosti náročnou situací; můžeme ji nazvat „existenciální zkouškou“. 

Dokud nám okolnosti diktují a jsme zavazováni dělat to či ono, jednáme, jak nám přísluší – jak si život žádá. Znovu připomínám příklad ženy, která pracuje pro sedláka. Jsou-li děti hladové, musí být nakrmeny, je-li prádlo špinavé, musí být vypráno, jsou-li jsou kravská vemena plná, musí být krávy podojeny. Tato žena plní své povinnosti, dobře či špatně, chtíc či nechtíc, ale krom toho nemá moc na výběr. Jakmile se však uvolnil čas a požadavky situace polevily, musíme si naše aktivity volit a jsme za jejich volbu zodpovědní. To je naše zkouška. Nyní my, ne už život, rozhodujeme o tom, jak naložíme se svým talentem, znalostmi, časem, penězi a mocí. My určujeme, jak využijeme náš materiální a duchovní „kapitál“. Ale – a to chci zdůraznit – bylo by chybné si myslet, že už nejsou nutnosti. Nutnosti existují, přestože ne již tak zřejmě, neboť jimi již nejsme tolik zasahováni. Nemusíme už tolik „zvracovat bídu“ našich dětí, našeho prádla a našich krav; záležitosti, které nás povolávají, jsou záležitostmi světa.

Sebe-zodpovědnost se stává celkovou zodpovědností! Kolik „potřeb“ ve světě může být “zvráceno“ jen za pomoci lidí, kteří mají čas, peníze a  moc! Jak mnoho krásy a umění může být vytvořeno jen lidmi, kteří mají dostatek volna a klidu.
Kolik je toho ve světě k napravení, zlepšení, k dokončení 
a k obnovení ženami a muži, kteří jsou sdostatek obdarováni, aby nemuseli každou minutu svého života věnovat boji 
o přežití!

Musíme jen vypěstovat cit pro nutnost, pro malé, smysluplné požadavky okolí, čekající na své vyplnění, pro estetické možnosti a etické výzvy, se kterými se setkáváme každý den. Musíme si být vědomi nadějí světa, které čekají na někoho, aby je vyplnil. Můžeme to být my, kdož v našem volném čase vyplníme naděje světa.

Cit pro nutnost má jeden předpoklad. A to ten, že odvrátíme naši pozornost od nás samých. Při zkoumání mozku ve Vídni došlo k odhalení, že když přijde na prověření, 
sebe-transcendence slaví úspěch, přičemž egocentrismus vede k neúspěchu; toto odhalení je aplikovatelné i na krize smyslu.

Znovu se obracím k příkladu ženy pracující jen pár dní v týdnu. Pravděpodobně se v těch volných chvílích nudí 
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Pozorování 						Obecná sociologická
Ginselher Guttmanna					pozorování 
vídeňského výzkumníka 				interpretovaná
mozku							logoterapeuticky
			





náročné a kritické 					volný čas jako
situace							výsledek zmírnění
	   							závazků




myslíme 		zapomínáme		nevíme,		objevíme,
na sebe		na sebe			co se svým	co je								volnem		ve světě
dělat 		„potřeba“
									



vytváří 		podnítí			staneme se	věnujeme se
úzkost		soustředění		oběťmi		„potřebám“
(přemírou		(optimální		patologické	světa
aktivace		aktivace			krize		
mozkové		mozkové			smyslu
kůry)		kůry)
a brání		a zlepší
ve výkonu		výkon



VÝSLEDEK:		VÝSLEDEK:			VÝSLEDEK:		  VÝSLEDEK:

„tréninkový 	„vítěz“			nespokojenost	 osobní
šampión“						závislost		 spokojenost							deprese		 a 
citové 		 vyplňování
							poruchy 		 nadějí
										 světa
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a přemýšlí, jak by se zabavila. Zábava je v pořádku, ale hrozí nebezpečí, že bude přelétávat z jedné párty na druhou, z jedné módní přehlídky na druhou, z jednoho muže na druhého, a že bude dělat vše, jen aby měla pocit pobavenosti. Strach z toho, že jí v životě něco unikne, že nedostane od života dost, ji bude víc a víc svírat a zkazí jí radost ze života. Abych to vyjádřila slovy Giselher Guttmanna: emocionální činitelé zablokují její duchovní schopnosti.

Proto je lepší zaměřit se na lidi a svět kolem nás, a posílit své vědomí toho, jak obsáhnout požadavky „zvracování potřeb“, přestože se nás přímo nedotýkají. Vědomí naší celkové zodpovědnosti klade jiné otázky než jaké klade 
sebe-uskutečňování. Jedna zdravotní sestra mi řekla: „Když jsem si měla vybrat povolání, nevěděla jsem, které si mám vybrat dříve. Pak jsem se zamyslela, kde bych byla nejvíce potřebná, kde byl nedostatek pracujících. Najednou jsem znala odpověď.“ Není divu, že je to nyní jedna z nejvyhledávanějších sester ve velké nemocnici v Mnichově.

Stejný závěr vyplývá z rozhovoru profesora a venkovského pastora zachyceného Lilianou Giudice. Liliane Giudice „Oft ist es nur ein kleines Zeichen“ (Eugen Salzer, Heilbronn, 1981)
 Profesor uviděl velmi fyzicky postižené děvčátko hrající si na louce. Řekl pastorovi: „Je mi líto rodičů toho děvčátka“. Pastor řekl: „Ano, adoptivní rodiče toho děvčátka zaslouží obdiv“. Profesor byl překvapený: „Adoptivní rodiče? Kdo by si přisvojil takové dítě:“ Pastor odpověděl: „Adoptivní rodiče si mysleli, že právě takové dítě by mělo vyrůstat ve velké lásce a péči. To byl důvod, proč ji do své rodiny přijali.“ Příběh ukazuje ty, kteří prošli zkouškou dobře; je to ilustrace celkové zodpovědnosti. Naše město potřebuje zdravotní sestry? Já bych si měla zvolit to povolání! Toto dítě potřebuje milující rodiče? My bychom si chtěli přisvojit dítě! Ženy a muži, kteří přemýšlejí tímto způsobem, cítí co je nutné a vyplňují naděje světa.

Cit pro jinakost
Třetí oblastí cítění, kterou si logoterapie přeje podnítit 
a posílit, je cit pro jinakost. Dnes žijeme jeden druhému fyzicky blíže, a to plodí agresi. A žijeme také hektické životy bez odpočinku, a to způsobuje netrpělivost. Nemáme jeden na druhého čas a jsme podráždění. Vyberme namátkou 
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nějakou rodinu a podívejme se, jak spolu její členové mluví. Mohli byste být zarmouceni. Vyberme namátkou nějakou obchodní společnost a podívejme se, jak spolu její členové mluví. Mohli byste být šokováni. Poslouchejme elity naší společnosti, které by měli (které bychom předpokládali) hovořit civilizovaně 
a slušně. Mohli byste být zklamáni. Vznešenost, slitování, porozumění a humor se stali výjimečnými kvalitami. Budoucnost, má-li být nakloněna lidským bytostem, si žádá o něco více než vznešené, soucitné, chápající lidi. Žádá si jiskru v oku lidí, kterým se dá věřit, neboť oni důvěřují ostatním.

Důvěra v druhé - jak zázračně jen mohou tato slova působit! Hory nedůvěry by padly, obrazy nepřátel by se změnily v přeludy a nenávist by spalovala sama sebe, aby se stala výjimkou. Důvěra v druhé by byla balzámem na všechny rány v rodině, balzámem na všechna ublížení, která se stala 
v kanceláři, balzámem na všechna zažitá příkoří v průběhu života. Důvěra v druhé je ovšem citlivá rostlina, která vzkvétá jen ve velmi speciální půdě. Je zakořeněna v citu 
pro druhou osobu, v citu pro jinakost druhé osoby.

Jako terapeutka, která denně naslouchá svým pacientům, z příběhů, které mi vyprávějí, vím jak velkou část tito druzí znamenají. Co bývá řečeno o druhých je ale většinou špatné. Druzí by měli být takoví a takoví, měli udělat to, ale udělali tohle. Ti druzí jsou zlí, oni jsou viní, dle Jean-Pauul Sartra – oni ztělesňují peklo na zemi. Ale ne, v takové půdě naše citlivá rostlina růst nebude, v takovém pekle důvěra uvadne.

Je zde jediný prostředek nápravy. Nechat ty druhé mít jejich jinakost a akceptovat ji. Například rodiče by měli mít na paměti, že jejich děti jsou od nich odlišné, a proto nemá smysl vnucovat jim vlastní cíle. Jak budou děti dospívat, také nabudou vědomí, že jsou odlišní od svých rodičů, a že nemá význam je soudit dle svého - dětského - pohledu na věc. Hodnocení rodičů jejich dětmi je nekriticky využíváno v hlubinné psychologii pro stanovení diagnózy, ale vědci k tomu mají své vážné výhrady. Samozřejmě, všichni máme něco, co bychom měli našim rodičům odpustit, ale také máme jistě něco, zač svým rodičům poděkovat. Pamatujeme-li si jedno nebo druhé, vyzdvihneme-li na sezení v rámci hlubinné psychologie jedno nebo druhé, záleží jen na náhodě, která může zapříčinit zkreslení celého hodnocení.
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V partnerství je tomu obdobně; je důležité nechat jinakost partnera být bez toho, abychom ji napadali a akceptovat ji 
s láskou. „Protiklady se přitahují“ říká jedno přísloví. Ale protiklady jsou také zárodkem konfliktů, pokud jeden z partnerů chce toho druhého změnit dle svých vlastních představ. Khalil Gibran moudře poznamenal, že v manželství se musí partneři pohupovat v harmonii jako struny loutny, ale nesmí se nikdy dotknout; jeden nesmí toho druhého natahovat, protože, ztratí-li se i ta nejmenší vzdálenost mezi dvěma, harmonie je ztracena.

Jinakost druhé osoby není pouze něčím, co by mělo být tolerováno. Je to naopak něco, co lze spatřit a obohacuje toho, kdo to spatří. Jak vskutku chudá by byla naše společnost a monotónní naše kultura, kdybychom všichni byli stejní. Ale protože jsme každý jiný, přestože stejně hodnotní, pohybujeme se ve středu kaleidoskopu života, který nemůže být už více barevný a fantastický. Můžeme si užívat množství variant 
bez toho, abychom kritizovali nebo manipulovali, můžeme upustit od perzekuce jinakosti a můžeme prodlužovat naše emocionální „tykadlo“, abychom ji lépe poznávali. Taková snaha by jistě byla odměněna, neboť - co známe a čemu rozumíme - neodmítáme. Máme-li o osobu zájem, nebudeme ji odsuzovat. Tím větší je naše empatie s druhými, čím blíže jsme, čím více se cítíme ve vztahu k druhým, a to přes všechny rozdíly, které mezi námi jsou.

Cit pro jinakost je paradoxně jediným základem, na kterém je možné vystavět pocit sounáležitosti, něčeho všem společného.
Dokud vidíme jinakost jako vetřelce, jako ohrožující, nepatřičné a nechtěné, budeme s ní bojovat a odmítat ji. Nebudeme ji přijímat a budeme dokonce dávat přednost rozdělení. Ale jakékoliv oddělení já a ty by bylo na úkor my. Naopak, budeme-li pohlížet na jinakost druhých s láskou 
a  respektem, cizost se rozplyne, a s ní i rozdělení. Já 
a velmi odlišné ty mohou být integrovány do společného my.

Z těchto důvodů je logoterapie nazývána „poslem smíru“ 
– něčím, co naše generace a naše obecná situace urychleně potřebuje.

Logoterapie nabízí usmíření ve třech důležitých oblastech

	mezi akademickými disciplínami
	mezi různými národy

mezi různými náboženstvími
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V první řadě usmiřuje akademické disciplíny. To je v době specializací, kdy každý profesionál zná často jen svůj speciální obor a k ostatním je slepý, věc hodná uvážení. Například v mém oboru panuje nedůvěra mezi lékaři 
a psychology, mezi teology a psychoterapeuty, mezi tradiční medicínou a alternativními léčiteli. Ale svět zítřka potřebuje spolupráci všech disciplín: techniky s ekologií, biologie se sociologií a tak dále. Logoterapie spojuje různé disciplíny, zejména ty týkající se věd o člověku. Její zásadou je sjednotit lékaře a psychology, duchovní a učitele, zdravotní sestry a gerontology. Logoterapie nepodtrhuje speciální techniky, ale principy léčby, které pomáhají činit život lepším pro žití, utrpení snesitelnějším a lidské bytí možným.

Druhým aspektem logoterapie je možnost usmiřovat národy, resp. přivádět je k sobě blíže. Základní principy logoterapie se zaměřují na specificky lidské – na to čím se odlišujeme od zvířat a rostlin a na to, co je společné všem lidem bez ohledu na národnost, třídu, stupeň vývoje či mentalitu. Doktrínou toho „specificky lidského“ je více než jen svatá víra ve skutečnou rovnost lidských bytostí. Je doktrínou skutečné rovnosti lidské přirozenosti, která nám dovoluje druhé objevovat v sobě a sebe v druhých, navzdory veškeré jinakosti.

Třetí funkcí logoterapie je usmiřování mezi náboženstvími. Logoterapie vidí ducha jako specificky lidskou vlastnost 
- jakost. Tento duch není duchem našich rodičů nebo našich předků a určitě není duchem zvířete našeho rodu. Nemá totiž látkový původ, a proto se nemůže přeměnit v nějakou věc. Duch přežívá lidské hroby. Všechna náboženství se snažila vysvětlit tuto záhadu pomocí symbolů. Právě proto může být logoterapie smírčím činitelem mezi různými náboženskými komunitami, právě proto, že pojala starodávnou lidskou moudrost do vědeckého systému, který může být „zpětně přeložen“ do jazyka jakéhokoliv náboženství. Je to systém, který se soustřeďuje 
na to, s čím mohou všichni souhlasit, ať už o věcech stojících nad materiálnem mluví jakýmkoliv náboženským jazykem. Cit pro jinakost cizích náboženství je opět citem pro nalezení toho základního, toho co je všem náboženstvím společné. Je důstojným dialogem, možná lépe řečeno – dialogem s důstojností.

Shrnuto:
Pro každou lidskou bytost kdykoliv a kdekoliv existuje smysl okamžiku, požadavek situace. Je naší zodpovědností objevit 
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je a odpovědět na ně. Nejsme zodpovědní jen sami za sebe, ale jako součásti světa neseme také zodpovědnost za svět vcelku, jsme zcela zodpovědní. To znamená, že odpovídáme na smysl okamžiku ne pouze hledáním sebe-uskutečnění, ale uskutečněním budoucího dobra pro lidské bytosti. Posloucháme požadavek situace, ne abychom přinesli užitek sobě, ale pro celkové dobro. Také nelze popřít, že jsme to my, kdo přináší užitek lidsky slušnému světa, ve kterém dobro převažuje. 

Abychom byli připraveni a abychom byli schopni se chovat dle toho, jak nás celková zodpovědnost povolává, musíme se posílit ve třech dimenzích cítění: v citu pro posvátno, v citu pro nutnost a v citu pro jinakost. Cit pro posvátno nás učí úctě k životu, té nejefektivnější obraně proti ničení prostředí, jednomu z našich nejhlubších problémů. Cit pro nutnost nás učí 
sebeomezení, které je jednou z nejefektivnějších záštit proti nekontrolovatelné populační explozi – dalšímu z náročných světových problémů. Cit pro jinakost nás učí milovat ty, kteří jsou nám blízcí, i ty, kteří nám jsou vzdálení. Láska je nejlepším ochranným štítem před válkou a násilím – před stále ještě nevyřešenými problémy světa.

Začněme tedy každý svůj den naložením si celkové zodpovědnosti. Požadavek situace je vážný a náš osobní příspěvek se počítá.


					* * * * * *


			Co můžeme od života
				očekávat?
				Odpovědí je ticho. 

Co od nás 
očekává život?

Odpověď leží 
na našem jazyku
a v našich rukách.

									Elisabeth Lukasová
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Od nesprávné myšlenky k pouštní bouři


Logoterapeutický přístup k řešení problémů
1 9 9 1

O válce v zálivu, jejíž rozpoutání šokovalo lidi na počátku tohoto roku, toho bylo řečeno již mnoho. Není mým záměrem mluvit o válce v zálivu; politika není mou parketou. Moje úvaha se dotýká myšlenky, charakteristické myšlenky, kolem které se točí logoterapeutické přesvědčení. Tato ústřední myšlenka je v rozporu s (jakoukoliv) představou války jako zachránce míru. Nebo, abych to formulovala jinak, válka v zálivu je také založena na jisté myšlence, ale na zcela jiné, než na které je založena logoterapie, a proto se tato válka jeví logoterapii velmi pochybnou.

Jak je dobře známo, Viktor E. Frankl představuje člověka 
ve světle duchovní svobody. Tato duchovní svoboda není ani fyzickou ani psychologickou entitou, ale spíše 
mimo-psychologickou entitou, která není dosažitelná pouze psychologickými nástroji. Asi proto byla po dlouhou dobu zapomenuta. Byly to logoterapeutické metody, které znovu otevřely zatarasené vchody k duchovní svobodě pro lidskou vědu jakou je psychologie a psychoterapie. Abych zcela ukázala plný vklad Franklova „znovuotevření“, použiji jednoduchý model:






„přijaté“				  lidská				„odeslané“ 
					  bytost	
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Obdélník ve středu představuje lidskou bytost, která je 
ve středu naší úvahy. Zleva přichází šipka. Tato šipka platí pro vše, co lidská osoba dostává ze světa v průběhu svého života. Jsou to například obdržená láska a nenávist, obdržená pozornost a lhostejnost, obdržené možnosti a nevýhody 
pro životní vývoj. Levá šipka definuje meze, ve kterých je životní růst možný; menší či větší prostor. Kdo by s ohledem na tyto meze mluvil o spravedlnosti? Tyto meze, resp. omezení, ani jiné dary světa nejsou rozdělována spravedlivě. Nejsou rozdělovány spravedlivě dokonce ani nově narozeným či ještě nenarozeným v matčině lůně. Jsou zde vždy tací, kteří dostávají více a jiní, kteří dostávají méně.

Oproti tomu, je na pravé straně modelu šipka, které vychází 
od lidské bytosti. Tato šipka představuje vše, co lidská osoba dává a odesílá do světa. Je to například všechna darovaná láska a rozšiřovaná nenávist, věnovaná pozornost a prokázaná lhostejnost nebo přejícnost možností jednomu a překážek zase druhému. Pravá šipka definuje meze, ve kterých je vývoj toho okolního ovlivněn lidskou bytostí, ať už konstruktivně 
či destruktivně. Ani s ohledem na tyto hranice není možné hovořit o spravedlnosti. Činnost každého z nás má různý dopad.

„Meze spojení“ mezi člověkem a světem jsou proto ty, na které  levá šipka uplatňuje svůj vliv, a které pravá šipka začíná. Jsou to dvě čáry, které mohou být označeny písmenem – na levé straně ´Z´ jako zkušenost (neboť vše přijaté je v jistém smyslu člověkem zakoušené) a na pravé straně ´R´ jako rozhodnutí (neboť všechno ven poslané je více či méně vědomě také člověkem rozhodnuté)


				  lidská bytost

„přijaté“	  	Z					R		„poslané ven“
					


	zkušenost						    rozhodnutí


Nyní prozkoumáme vztah mezi levou a pravou šipkou, mezi tím „přijatým“ a „poslaným ven“. Je zde vůbec nějaký vztah? Nebo dokonce příčinný vztah? Je to, co bude odesláno, automaticky
determinováno tím, co bylo přijato? Je snad to ´R´, které by
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měl člověk rozhodnout, pouhou iluzí, protože o síle a směru pravé šipky vlastně „rozhoduje“ zakoušené ´Z´?

Jak vidíme, není to jen otázka bytí lidské svobody vůle jako takové, ale zároveň také otázka bytí autonomní osoby, lidského „já“, které nemůže být odvozeno od ničeho jiného. Kdyby to „přijaté“ a „odeslané“ byly úplně stejné jakosti, tzn., kdyby pravá šipka zcela závisela na té levé, pak by žádné opravdové „já“ neexistovalo, nebyla by zde žádná charakteristická lidská osoba, žádný „obdélník vyplněný“ slovy lidská osoba. Nebylo by zde nic víc než přepravní stanice, ve které by se zkušenost transformovala v něco, co by bylo jen zdánlivě rozhodnuté; jinak řečeno - v něco, co by bylo jen vrácením do světa, předtím ze světa přijatého.

To je přesně ten výsledek, se kterým se setkáváme v exaktní psychologické vědě a jejím zkoumání člověka. Člověk napodobuje své vzory rolí. Člověk nemůže milovat dokud není milován. Člověk, který ubližuje, když je nazlobený, člověk, který zneužívá děti, protože byl předtím jako dítě zneužíván... Člověk, který nevěří sobě ani svým sousedům, protože nikdy nezažil důvěru, muž, který má odpor k ženám, protože zde bylo něco špatného s jeho matkou. Nebo člověk, kterému působí radost utlačovat někoho, protože byl dříve sám v roli utlačovaného. Mohli bychom pokračovat podobnými příklady až donekonečna, je tu nespočet různých příběhů, ale jejich nejzákladnějším základem zůstává vždy to samé: co bylo přijato, determinuje to, co bude odevzdáno, vklad determinuje vydání, ono ´R´ na pravé straně se nepostřehnutelně vytrácí.


				  lidská bytost

„přijaté“	         Z 			  R		„poslané ven“
					



Můžeme si všimnout, že všechny předtím zmiňované příklady byly negativní. Důvodem je, že otázka, proč se člověk chová nesprávně či jednoduše - proč páchá zlo, je mnohem ožehavější než otázka, proč osoba žije spořádaně. Proto většina zkoumání byla zaměřena právě na téma člověkem páchaného zla. Hlubinná psychologie se zvláště podrobně po mnoho desetiletí snažila vysvětlit nepatřičné a patologické životní styly z příčin, které hledala nesporně a výhradně v oblasti „negativního 
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vnímání“, přičemž je v principu nepodstatné, díváme-li se na dobré či na zlé chování (a jeho hypotetické příčiny). Opravdový problém tohoto pohledu na člověka je vzorec automatické reakce spolu s tím, že je ´R´ zbaveno rozhodování; veškerá osobní zodpovědnost a možnost člověka být něčím vinen či si něco zasloužit, mizí.



				   lidská bytost

„zlo“		    Z					„zlo“
						




				  lidská bytost

„dobro“		    Z						„dobro“
						



		Lidská bytost jako „přepravní stanice“
Zlo není ničím jiným než automatickou 
reakcí na zakoušené zlo. Dobro není ničím 
jiným než automatickou reakcí na zakoušené 
dobro. Proto zlo v sobě nezahrnuje osobní trestuhodnost a dobro zase osobní výkon. 
Člověk nic nerozhoduje, jen předává, co 
dostal (ve staré či nové formě).



Uvažování v intencích výše konstatovaného pro nás není lehké, ale čistě psychologické výzkumy nemohou vést k mnoha jiným verzím. Psyche je zcela stejně jako soma záležitostí „imprintu“ – otisku, a otisk je vždy udělán levou šipkou. Z toho důvodu, behaviourální terapie, velká odpůrkyně hlubinné psychologie, adoptovala stejný základní vzorec pro svou původní teorii podmiňování. Kvalita podnětu determinuje kvalitu lidské reakce (chování) a mezi nimi je takzvaná „černá skříňka“, jež je vskutku prázdnou skříňkou.





						-103-





				 „černá skříňka“

„podnět“		    Z						„reakce“
						




Musíme ocenit snahu moderní behaviourální terapie se vyvíjet 
a důležité kroky, které pro svůj rozvoj učinila. Přesto nás analogie základního vzorce mezi ní a jinak skoro diametrálně odlišnou hlubinnou psychologií přivede k tomu, že ve svých nepopiratelně hodnotných vědeckých výzkumech lidské duše, nedošly obě školy k jinému výsledku, než že je člověk „příjemce“, a že to přijaté člověka plně determinuje a dává mu jistý otisk.

Pozvěme si teď na radu logoterapii. Nechme ji zaplnit „přepravní stanici“, „černou skříňku“ lidským duchem, a tím pádem svobodou a tvořivostí. Odkud k člověku duchovno, svoboda a tvořivost přichází? Nic podobného nikdy nemůže být nalezeno v oblasti růstu, který je dán každé lidské bytosti dědičností a prostředím. Svoboda a tvořivost jsou v nás. Nejenže je intuitivně cítíme v našem srdci, ale mohou být také nepochybně odhaleny v našem činění. Viděno z fenomenologické perspektivy: to, co člověk pošle do světa není v žádném případě jen reflexí toho, co ze světa přijal (jak postulují psychologické teorie), ale je to ve většině případů něco zcela jiného, neočekávaného a nového. Odkud se ale takové „jiné“, takové „jedinečné“, takové „nové“ bere? Nedotýkáme se zde tajemství, které je 
zároveň i hranicí lidského vědění?

Viktor E. Frakl hovoří o prodloužení dimenze pohledu na člověka, které je nutné k popsání osobních a existenciálních aspektů člověka, a které zpřístupňuje jejich verbální vyřčení. Třetí dimenzí (vedle soma a psyche – těla a duše) člověka je dimenze duchovní, která nemůže být odvozena z levé šipky našeho modelu. Představuje totiž dodatečnou šipku, která přichází k člověku z transcendentální úrovně a „vdechuje“ mu svobodu a tvořivost. 
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					duchovno
					svoboda
					tvořivost



				  lidská bytost


„přijaté“	  	Z					R		„poslané ven“
					







Díky této duchovní dimenzi je základní premisou logoterapie člověk, který je více než jen „příjemce“, člověk, který může zaujmout postoj k všemu, co přijímá. Může s tím pracovat, může to změnit, může to odmítnout či ochránit. A nakonec je jen jeho rozhodnutím, co nechá ostatní přijmout od sebe. Je skutečným „poslem“, a zde a tady, posílá něco, co ještě nikdy předtím ve světě nebylo. ´R´ na pravé straně se opět zjevuje, jako prst duchovna, který rozpíná oblouk a spouští šipku. Pravá šipka, která nemusí být jako ta levá, je šipkou něčího vlastního rozhodnutí, sebou samým zvoleného zachvění a může být dokonce náhradou za šipku, které přišla z levé strany.

Takové dimenzionální prodloužení, resp. rozšíření člověka je, přivedeme-li ho k jeho logickým důsledkům, vpravdě revolučním.
Celý obraz „otisknuté“ lidské bytosti se začíná bortit. Jestliže člověk může duchovně reagovat na vše zakoušené rozdílně, s tím zakoušeným ve shodě či v rozporu, může reagovat negativně či pozitivně, žádná ze zkušeností už nemá určující, natož předurčující moc.
Zlo pak nemusí nevyhnutelně produkovat zlo a dobro nemusí nutně produkovat dobro. Je-li tak vyřazen automatický proces, člověk znovu nabývá své zodpovědnosti za vše co „pošle ven“, samozřejmě s podmínkou, že není nedospělý či mentálně poškozený. Každé dobro, které člověk činí, je pak opět jeho zásluhou a každé zlo, které spáchá, je jeho chybou, bez ohledu na radosti a bolesti, které zažil, a které jeho činu mohly předcházet.




						-105-



			   lidská bytost				  „zlo“

?
		    Z			  R
				
									
										„dobro“
										



Popravdě, dobrovolná změna jakosti „výměny“ je někdy těžká. Ale stává se, že někdo, kdo prošel citlivou a něžnou péčí pak sám způsobuje hrubosti a krutosti, tak proč by se nemohlo stát, že někdo velkodušně odpustí, přestože byl hluboce zraněn. V kontextu právě řečeného je zřejmé, proč dávání lásky je na vyšším stupni než její pouhé oplácení. Také je vidět, že vyvolání pozitivního pozitivním je poměrně jednoduché, ale že nabídka něčeho pozitivního bez jakékoliv předchozí pozitivní okolnosti je skutečným rozhodnutím pro dobro, které není podepřeno žádným příkladem, ale je „podepřeno“ samotnou osobou, která se pro dobro rozhodla.

V tomto kontextu také nabývá na věrohodnosti, že oběť učiněná pro dobro někoho či něčeho, nemusí být jen důsledkem zbabělosti (například strachem ze silnějšího) nebo tichošlápkovstvím, nebo neschopností se bránit. Může totiž vycházet z vnitřní velikosti, která chce vykonat oběť 
ve službě smysluplnému požadavku.

Pojďme se ještě zastavit u imprintingu – otisku člověka. Jestliže vklad nemůže determinovat člověka, duchovní bytost, co jiného by pak mělo tu sílu tak učinit? Odpověď logoterapie je jednoduchá a úžasná: člověk determinuje sám sebe. To činí tím, co koná, co „posílá ven“ do světa; soubor vyslaných signálů je památníkem vlastní identity toho kterého jedince. Kdo činí zlo, stává se zlou osobou. Kdo činí dobro, stává se dobrou osobou. Ti, kteří chtějí válku, jsou válečníky, a ti, kteří pečují o mír, jsou mírutvorci. Co z člověka vyzařuje 
- pravá šipka, která nese jeho rozhodnutí k uskutečnění - zároveň nevyhnutelně předurčuje, jakou osobou tento člověk bude. Každý život může mít odlišnou jakost od toho, co je v něm jen pasivně zakoušeno, ale žádný život nemůže být odlišný od toho, pro co v něm bylo aktivně rozhodnuto!
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																					determinuje


				  lidská bytost

„přijaté“	  	Z					R		„poslané ven“
					






Jestliže žena miluje svého manžela, je ta žena milující osobou. Jestliže žena nenávidí svého manžela, je ta žena nenávistnou osobou. Je to vždy součást její (a ne jeho) identity, která je formována tím, co žena „posílá ven“ 
– láskou či nenávistí. Jestliže je žena milována svým manželem, neříká to nic o její identitě. Může si jeho lásky vážit nebo ji znevažovat; rozhodnutí je na ní. Ani je-li žena svým manželem nenáviděna, nedeterminuje to nic ohledně její  identity a je stále nerozhodnuto, jakou osobou se stane. Jen jestliže tato žena bude odplácet stejným či hledat způsob usmíření, jen tehdy se odhalí, jaká ta žena je. Cokoliv přijímáme, může být pro nás bolestným břemenem, a to je vše, co  s tím můžeme udělat. Ale co dáváme, co posíláme do světa, to se k nám jako bumerang vrací s rozhodující silou 
a determinuje naší bytost.

Z toho důvodu musí být často pokládaná otázka „Já nebo ten druhý?“ prohlášena za zbytečnou. Nikdo nevyjde ze sporu „já nebo ten druhý“ bez zranění. Jestliže já zraním druhého, abych ochránil sebe nebo své zájmy, stigmata mého ublížení druhému obtíží moji duši, a stanou se tudíž neodstranitelnou součástí mé identity. Zraňováním druhých zraňuji sám sebe. Když ale nezraním druhého, mohu ohrozit svoji vlastní bezpečnost 
a ztratit výhodu. Proto musí být spor řešen jiným způsobem, jinak položenou otázkou, tedy: „Co pomůže mě i druhému – oběma z nás?“ Rozhodnutí, které si přeje to nejlepší pro oba účastníky sporu je jediným, které je opravdu dobré pro mě, protože slučuje osobní výhodnost s determinujícím efektem pozitivního činu. Oba tudíž máme dvojí pohnutku pro konání 
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dobra – protivník, protože je samozřejmě tím prvním příjemcem dobra a já, protože druhotně „otiskuji“ sama sebe dobrým způsobem. 

Zamysleme se nyní nad praktickým dopadem dimenzionálního  rozšíření pohledu na člověka pro praktickou psychoterapii. Již jsme konstatovali, že jestliže nepřipustíme duchovní dimenzi člověka, která je dimenzí svobody a tvořivosti, musíme myslet lidskou duši, která je odvislá od toho, co kdy obdržela. Co by pak bylo logičtějším důsledkem než pečlivé zkoumání zřejmého imprintingu - otisku toho vloženého a jeho metodické analyzování?

Ne však všechny vklady musí být analyzovány, aby se vyjasnil zrod perverze, psychologické deviace a represivního chování.
Podíváme-li se výše popsaným způsobem na negativní vklad samotný, pak v intencích „přepravní stanice“ vidíme, že něco produkuje něco, a proto také negativní může produkovat jen něco negativního. Jiným aspektem, na který tu také není brán zřetel, je pak historická skutečnost týkající se přijatého vkladu. Psychologická reflexe pacientových subjektivních pocitů se zdá být dostatečnou. Jestliže má například pacient pocit, že jeho matka upřednostňovala jeho staršího bratra, může to být interpretováno jako dostatečný negativní vklad pro vysvětlení neurotických obtíží. Přitom se však ignoruje možnost, že matka milovala oba syny stejně, ale více se musela věnovat staršímu bratru, protože měl potíže s učením, a tak se ten starší stal pro mladšího bratra objektem žárlivosti.

To vše činí cíle psychoanalýzy či hlubinné psychologie, které jsou přesvědčeny, že duchovní dimenze člověku nenáleží, pochopitelnými. Jsou zacíleny na vyšetřování a rozkrývání pacientových subjektivně negativních zkušeností a na vklad, který nazývají „traumatickým“.

Zcela jiné pojetí pak představuje logoterapie, která nejenže jediná předpokládá duchovní dimenzi, ale také ji definuje jako specificky lidskou oblast. Přirozeně, i logoterapie chce nalézt, co je člověku vtištěno ve smyslu imprintu, ale to, co rozhodne o úspěšnosti či neúspěšnosti života, záleží – dle rozšířeného modelu člověka – na tom, co z člověka vychází, a co posílá do světa. Proto je cílem logoterapie prozkoumávat celé lidské království svobodného rozhodování a zejména probádat možnosti pozitivních vkladů (vydání se) člověka, kterým říkáme „smysluplné“.
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Smysluplné - ale z čí perspektivy? Pacientovy či terapeutovy?  Ani z jedné z nich! V rozhovoru pacienta a terapeuta oba pátrají po něčem objektivně smysluplném, jenž je v pacientově současné situaci v dosahu a k dosažení, a co by mělo být dosaženo a transformováno v pacientův čin, jehož motivem je konání dobra; tzn. uskutečnění pozitivní změny ve světě 
a vyléčení tím sama sebe.


				  lidská bytost

„přijaté“	  	Z					R		„poslané ven“
				



hlubinná psychologie						logoterapie zde 
zde hledá to							hledá to
subjektivní negativní 						objektivní pozitivní
(to „traumatické“)						(to „smysluplné“)							




Ptejme se teď naposledy na to, co se týká našeho předmětu: 
na jakém základě stojí logoterapeutický optimismus, že 
i psychologicky deformovaná a pokořená osoba, která v minulosti prožila mnoho traumatických příhod, ať už vědomých či ne, může ve svém životě vyplnit přítomný smysl, který má dopad na její budoucnost? Připomeňme si popis záhadnosti lidského duchovna. Byl popisován pomocí pojmů „svoboda“ 
a „tvořivost“. Tvořivost...co je to?

Není to náhodou pravá šipka sama o sobě? Není to snad to úplně nové, nevycházejí z ničeho předcházejícího? Není to bytí z ničeho, to neodvoditelně první, „prima causa“, začátek něčeho, co neexistovalo před tímto začátkem? Jestliže pouhá jiskra takové tvořivosti je v člověku přítomna, můžeme si být jisti, že – bude-li třeba – člověk může poslat, co nikdy předtím nepřijal, a že se může rozhodnout pro něco smysluplného, třebaže by dříve zažil jen smysluprázdnost. Pak můžeme věřit, že člověk byl zrozen být obojím – „poslem“ 
i „příjemcem“. Povaha člověka obsahuje aspekt společný mu 
i všem živým stvořením na této zemi, ale i aspekt společný jemu a samotnému jeho Stvořiteli.
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Tolik tedy k ústřední myšlence logoterapie. Obraťme se nyní na problematiku konfliktu a na výzkum řešení konfliktů, se zvláštním odkazem na tragedii, která následuje, pokud je jeden druhým napaden.

Z představení ústřední myšlenky logoterapie vyplývá, že žádný náš čin nemůže být ospravedlňován činy jiných. Například, projev agrese není v žádném případě logickou, neodstranitelnou a absolutně nutnou reakcí na agresi zažitou, ale je rozhodnutím někoho, jež by se také mohl projevit velmi odlišně, a který je sám za svůj projev zodpovědný. Neplatí zde žádné pravidlo „progresivního vývoje agrese“.


					národy

diktátor zaútočí	  Z				   R 		přátelé sousední země
					
na sousední zemi	napadají diktátora

	
zkušenost						    rozhodnutí


	  						
Z ústřední myšlenky logoterapie dále vyplývá, že každá použitá agrese vtiskuje iniciátorovi pečeť agresora. Nevinnost oběti je ztracena v okamžiku, když ona sama agresi potvrdí. Volání po míru ztrácí na hodnověrnosti, jestliže se pokouší prosadit bojem. Každý kdo útočí je útočníkem. Je nemožné zaútočit, aniž bychom byli útočníky, ať už má útok jakýkoliv důvod.

			
		
								stávají se útočníky	



					 národy			

diktátor koná	  Z				   R 		přátelé sousední země
					
čin agrese	konají čin agrese

	
									



						-110-

Prohlašuje-li někdo: „hnusí se mi teror a zavrhuji popírání lidských práv“, je to dobré prohlášení. Ale, je-l toto prohlášení představováno spolu s terorem a popřením lidských práv, je jeho obsah přepsán v krvi smočeným perem a nyní říká: „přijímám teror a popírání lidských práv jako akceptovatelné 
a legitimní, ale jen v případě, že tak činím já a ne ty a jen v případě, že tak činím až po tobě, neboť pak vina za moje činy leží na tobě“. Takové prohlášení už není dobrým, neboť je založeno na nesprávném myšlení. Jak ukázala logoterpie, „ty“ nemůže být nikdy viněno za činy, které koná „já“; „já“ je vždy původcem svých vlastních činů. Kdokoliv prohlašuje: „hnusí se mi teror a popírání lidských práv“, musí se dle toho chovat. Jiná možnost, jak takové prohlášení udržet opravdovým a hodnověrným, neexistuje.

		zavržení: teroru a popírání lidských práv

					znesvěcení je odvoláno
						

stávají se útočníky	



					  národy			
národ páchá teror	  	 Z			  R 	ostatní národy to odsuzují
					
a lidská práva porušena	a páchají to samé

	
											
	


Jak správně uvažoval Viktor E. Frankl, když zdůrazňoval, že prostředky nejsou souzeny koncem, ale že špatné prostředky znesvěcují i ty nejlepší konce. Viktor E. Frankl, „Der leidende Mensch“ (Piper, Mnichov, nová edice 1990), 
str. 310 Žádného smysluplného cíle nemůže být dosaženo smysluprázdnými prostředky; člověk nemůže dosáhnout smyslu tím, že se od něj vzdaluje. To platí také pro
každou „svatou válku“ nebo „válku ve jménu spravedlnosti“. Mělo by to vlastně být probíráno zároveň s učením se o křižáckých taženích a honech na čarodějnice. Zlo ve jménu dobra zůstává paradoxem.
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SMYSLUPLNÝ CÍL						ŘEŠENÍ KONFLIKTU
užití hrozeb a nátlaku
užití smysluprázdných
prostředků

vzdalování	zostření 
se smyslu	konfliktu




			O							










Pokračujme úvahou, je-li možné z ústřední myšlenky logoterapie vyvodit vodítka pro smysluplné řešení konfliktů, a jestli 
o řešení konfliktů může být uvažováno v kontextu rozhodnutí pro dobro, třebaže bylo zakoušeno zlo, tzn. je-li v modelu „Z“ na levé straně odlišné od „R“ na straně pravé. Co je to konflikt? Konflikt je past, obyčejně – dvojitá past. K vysvětlení mechanismu pasti bude stačit jednoduchý příklad, přestože konflikty v rodině a mezi národy jsou ve své struktuře mnohem složitější. Princip zůstává stejný.

otec je agresivní	
nikdo v rodině ho nemá rád
 





	




Otec je agresivní, protože ho nikdo v rodině nemá rád. Nikdo v rodině ho nemá rád, protože je agresivní. Pastí takové povahy bychom našli nespočet. Žena se zanedbává, protože její manžel o ni neprojevuje zájem. Manžel o ni neprojevuje, protože ona se zanedbává. ´A´ nemůže za nic, protože za vše může ´B´. Matka nepřestává sekýrovat své dospívající děti, 
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protože chodí jen zřídka domů. Dospívající děti se jen stěží objeví doma, protože matka je stále sekýruje. Zaměstnance 
nebaví jejich práce, protože je šéf nikdy neocení. Šéf nikdy neocení své podřízené, protože práci dělají s nechutí.

Past se může „rozrůst“, jestliže účastníci nepadnou do druhé pasti, což se bohužel stává často. Jen druhá past udělá konec nadějím. Ale čím je ta druhá past? Je to špatný způsob myšlení, jehož popis bude znít obdobně jako to, co bylo již řečeno dříve. Je to myšlenka, že člověk může vrátit jen to, co předtím dostal. Je to fatální představa, že člověk se musí držet v liniích přijatých vkladů. A takto to potom vypadá:

Otec říká: „Nebyl bych agresivní, kdyby ke mně rodina byla milá a přátelská!“ A ostatní členové rodiny říkají: „Byly bychom milí a přátelští k našemu otci, kdyby nebyl tak agresivní!“	

Co se to tu tedy odehrává? Každý čeká na toho druhého, aby ten druhý učinil první krok. Proč ale všichni čekají? Protože každý věří, že ze sebe nemůže poslat pozitivní šipku, dokud sám takovou nedostane. Dokud není žádná pozitivní šipka obdržena, nic není posláno. Dvojitá past je nyní perfektní; založena na nesprávném předpokladu, pozitivní šipka nikdy nemůže znovu vystřelit a „pouštní bouře“ může začít.


X
X


Otec:									Členové rodiny:
„Dokud nebudou 							„Dokud se bude 
na mě milí a							chovat tak agresivně,
přátelští,								nemůže od nás 
nemohou se								očekávat, že budeme 
divit, že jsem							milí a přátelští!“
agresivní!“					



X
X

7Diktátor:								Ostatní národy:
„Dokud nebudete 							„Dokud budeš
projednávat mé 							okupovat vedlejší
návrhy, zůstanu							zemi, nebudeme
ve vedlejší								jednat o tvých
zemi!“								návrzích!“
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Bude ku prospěchu si tento model ještě více přiblížit. Kritické body, zámek pasti - to jsou minusové znaky přicházející z obou stran. Kdyby jen jedna strana odpověděla na přijaté minus poslaným plus, kdyby se jen jedna strana vzdala povahy vkladu, a kdyby nezávisle na něm a zodpovědně rozvažovala jakost svého vydání, past by se mohla otevřít. Kdyby se obě strany bez ohledu na přijímaná minus rozhodly 
pro pozitivní vydání, past by se úplně rozpadla.


Právě toto je argumentem logoterapie a cílem logoterapeutických sezení s pacienty hledajícími pomoc 
- např. při smyslu-středné rodinné terapii. Každá strana vytvoří „konečné zlepšení vkladu“, konečné - jako „orientované na smysluplný konec“, který je zacílen na harmonizaci rodiny. Logoterapie motivuje členy rodiny připustit si toto „konečné zlepšení vkladu“ a vytrvat s ním. Můžeme tu také použít výrazu „zlepšení v lásce“, neboť opravdová láska je vždy nepodmínečná a není předmětem žádného zvláštního výkonu příjemce.





X


Otec:
„Vzdám se své agresivity
pro lásku ke své rodině,	     Otec
nezávisle na tom,
jak se ke mně chovají.“






X



Členové rodiny:
„ Chceme otci poskytnout
více trpělivosti			Členové
a přátelství, přestože má	rodiny
výbušnou povahu.“
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Jak jsme už řekli dříve, jestliže jen jedna strana překoná vlastní odpor, aby nabídla „konečné zlepšení vkladu“, past se neuzavře. Přinejmenším se zvětší naděje, že se tak nestane, protože šipka, která dosahuje na druhou stranu, je teď šipkou pozitivní. To může postupně navyšovat chtění vysílat také pozitivní signály. Dobro podněcuje dobro, zlo nikdy dobro nepodnítí. Ale i v případě, že ta druhá strana neodpovídá 
a zůstává negativní, psychologický řetězec reakcí je přerušen. Jeden článek řetězce si udržel důstojnost, a to znamená, že celý řetěz recipročního ponižování se stal křehčím. Neponese už další články neštěstí. Komu by se zde nepřipomněla Franklova slova říkající: „Fyzikální řetězec reakcí atomové  bomby by nenastal, kdyby mu nepředcházel psychologický řetězec reakcí“ Viktor E. Frankl, „Der leidende Mensch“ (Piper, Mnichov, nová edice 1990), 
str. 315.

Jen z principu, který, stejně jako ústřední myšlenka logoterapie, vidí člověka schopného díky jeho duchovní dimenzi být příjemcem i poslem (a který proto může – je-li třeba – dát, co nikdy nedostal), jen z takové myšlenky může pojetí „konečného zlepšení vkladu“ či „zlepšení v lásce“ vycházet. Hlubinná psychologie se svou fixací na vklad (a na subjektivně prožívané minusy daných vkladů) je – v antropologickém 
smyslu – od zmíněného pojetí na míle vzdálena. Behaviourální terapie, navzdory svým výrazným vylepšením, je koncepčně stále na úrovni odměny a trestu. Přemýšlejme, jaké jsou předpoklady pro odměnu a trest. V případě konfliktu opačná strana vždy něco činí jako první a pak se s ní stejným způsobem zachází 
- se jí oplácí!

„Milý otče, jestliže budeš mírný, obrátíme se k tobě. Jestliže budeš křičet, odvrátíme se od tebe!“ „Milá rodino, jestliže se ke mně obrátíš, přestanu křičet. Ale jestliže mě budeš ignorovat, budu agresivní!“ Stará známá písnička: první mi dej plus ty a pak já tě odměním svým plus. Ale dokud mi budeš dávat minus, budu tě také trestat svým minus. Bohužel, to samé jsem zcela nedávno slyšeli také ve světě politiky. Znělo to: „Jestliže se nestáhnete z území sousedního státu, potrestám vás smrtí stovky tisíců…“

Ústřední myšlenka logoterapie vnímá pojetí odměny a trestu jako zastaralé. Pomocí cukru a biče krotíme zvířata, ale ne lidi. Člověk může duchovně dojít k pochopení, že dobro, které učiní, je pro něj samým odměnou, sám sebe jím odměňuje, a že
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zlo, které činí, je pro něj samým trestem, sám sebe jím trestá. Člověk dokáže rozpoznat, že vše, co z něj vychází, 
je součástí jeho vlastní identity; dokáže rozpoznat, že unikátnosti jedince nemůže být dosaženo braním si něčeho 
ze světa, ale tím, že naopak světu něco dává. „Každý jinak, ale každý je sám sobě nebem či peklem“ řekl krátce a výstižně 
Viktor E. Frankl.17 Viktor E. Frankl, „Der Wille zum Sinn“ (Piper, Mnichov, nová edice 1991), 
str. 54

Logoterapeutické pojetí „konečného zlepšení vkladu“ či „zlepšení v lásce“ nevede ke slavným vítězstvím, ale je způsobem vhodným pro utišení a řešení jakéhokoliv konfliktu. Co to znamená konkrétně? Netvrdí, že agrese, teror 
a potlačování lidských práv mají být tolerovány, ale tvrdí, že  obrana se nemusí snížit až na takovou úroveň. Pokojný odpor, pokračující vyjednávání s nabídnutou rukou ke smíru, malé ústupky, kde jen je to možné, projevená úcta tomu, kdo byl kvůli svému činu ostrakizován - to by bylo „zklidněním pouště“. Rezolutní pomoc pro utlačované, bez zničení utlačovatele, by pokořila utlačovatele více než vyhrožování mu záhubou.

Jsem si vědoma obrovského strachu z toho, že utlačovatelé 
a agresoři se chopí příležitosti posílit svou moc, jestliže je někdo včas nezastaví. Ale tento strach je opodstatněný jen z krátkodobé perspektivy. Na dlouhé trati hlad po moci 
a nadvládě vždy narazí na své hranice. Co není skutečně dobré, nezvítězí. Je tomu tak, že jistá míra strachu a utrpení musí být snášena do té doby, než nazraje čas k obnově. Nemyslím, že by se ranám a ztrátám dalo zcela předejít, ale řešení konfliktu neznamená předcházení ranám a ztrátám za každou cenu, nýbrž zachránění lidské důstojnosti a nevinnosti v situaci, ve které může každý lehce na kohokoliv svalit vinu. Řešení konfliktu znamená vytrvání v lásce a zabránění protivníkovi zničit tuto lásku jeho nenávistí.

Mnoho lidí argumentuje tím, že někdejší diktátoři by nikdy nedošli takové moci, kdyby jim bylo odporováno hned 
od začátku. Ale - vyjma historické případy - víme jak taková „časná intervence“ vypadá. Některé boje snad mohou být o něco kratšího trvání, o to však bývají zuřivější.
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Oproti takovým spekulacím můžeme předvést nějaké jasné příklady, známé z případů národů, které byly napadeny 
a okupovány, ale zřekly se ozbrojeného odporu. V každém takovém případě se říše diktátora rozrostla. Ale co nastalo pak? Neustále byly třeba okupační síly k podrobování si cizích zemí a obrovský tlak byl potřeba k anexi kulturně odlišných lidí. Který druh vlády však uspěl ve vnucení společné vůle miliónům utlačovaných lidí dlouhodobě? Jak by mohl takový vynucený konglomerát státu fungovat ekonomicky a politicky? Spontánně se dezintegruje, často spolu s demisí diktátora. Dezintegruje se jako příliš rozsáhlá Římská říše v dobách dávných, což pak vyústilo ve vládu všech středozemských zemí, nebo jako mohutná komunistická říše v naší době. Co není skutečně dobré, nezvítězí.

Dalai Lama, nositel Nobelovy ceny míru, formuloval ve své nedávno publikované autobiografii krédo vztahující se k okupaci jeho země Čínou, která trvá více než 40 let, 
a v níž přišlo o život na milión Tibeťanů:

„Předseda Mao řekl, že politická moc vychází z hlavní zbraní. To je ale jen část pravdy. Moc zbraní je dočasná. Touha člověka po pravdě, spravedlnosti, svobodě 
a demokracii nakonec oslaví triumf. Ať už vlády dělají cokoliv, lidskost se nakonec vždy znovu potvrdí.“ Dalai Lama, „Das Buch der Freiheit“ (Lübbe, Bergish Gladbach 1990)

Jak jen toto krédo zarámované budhistickým stylem života odpovídá „tragickému optimismu“ v logoterapii! Jaká harmonie je také obsažena v chasidské moudrosti Martina Bubera, který jednou prorokoval: „Jen jestliže člověk založí mír v sobě, bude schopen založit mír ve zbytku okolního světa.“ Martin Buber, „Weltfrieden und Seelenfrieden – Erzälungen der Chassidim“ (Frankfurt / Main 1974)

Pojďme si nyní v našem přístupu k řešení problémů ukázat poslední důvod pro „tragický optimismus“. Nejsmysluplněji působí na zlé protivníky – jak bych je popsala – ten, který pro ně činí jednodušším předávat pozitivní signály. Ale co je jednodušší? Vysílání - směrem k nim - pozitivních či negativních signálů? To je zajímavá otázka.
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			   pozitivní 
				   či
				 	negativní?



my			X				X			naši zlí
										protivníci


							negativní


Když směrem k protivníkům vyšleme něco pozitivního, pak to negativní, které na nás uvalují, není potrestáno. Opravdu se můžeme mýlit v tom, že se to dá oplatit. To je tradiční pohled na věc. Ale můžeme se podívat také velmi odlišným způsobem. Jestliže vyšleme něco negativního, negativní signál dorazí k našemu protivníkovi, a ten pak z toho usoudí na „právo“ pokračovat v zasílání negativního. Na druhé straně však, jestliže vyšleme něco pozitivního, dostane protivník pozitivní signál, a to v něm vyvolá disonanci – neshodu, můžeme to nazývat „neshodou s jeho svědomím“. Jak víme, je nesnadné střídat povahu vkladu a vydání, a proto je těžké reagovat negativním na přijaté pozitivní. Je to složité z jednoduchého důvodu, a to proto, že se to příčí povaze lidského ducha 
a jejímu transcendentálnímu původu.

Jednou jsem slyšela historku o knězi, který po cestě domů narazil v lese na mladého zločince. Zloděj vytáhl nůž, zamířil na kněze a zařval: „Řekni své poslední, Otče!“ A kněz s klidem odvětil: „Ano můj synu, budu se za tebe modlit“, poklekl 
a sklonil hlavu. Když opět hlavu pozvedl, mladý ničema byl pryč. Je prostě nesnadné, vrazit do zad nůž někomu, kdo se za vás horlivě modlí…

Proto, vysíláme-li pozitivní signály, netrestáme tak naše nepřátele, ale ztěžujeme jim zůstat našimi nepřáteli, tzn. že jim ulehčujeme rozhodnutí se pro něco pozitivního, co pomůže jim i nám. Pomůže to jim, protože tak vylepší jejich vlastní identitu a pomůže to nám, protože unikneme jejich nepřátelství. To má smysl. Smysl má to, co je dobré pro všechny zúčastněné. Smysl nemůže mít to, co je dobré jen pro 
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jednoho z účastníků. Smysl je transsubjektivní entita, jak opakovaně vyzdvihoval Viktor E. Frankl.

Jestliže vyšleme negativní signál, ačkoliv třeba s přesvědčením jeho oprávněnosti, podpořeni tím, že nepřítel také vyslal cosi negativního, pak vlastně ztrácíme právo očekávat něco jiného než negativní reakci našeho protivníka. Virtuálně vzato, vlastně našeho protivníka přimějeme 
k  nepřátelství. Sice ho jistě potrestáme, ale opravdovou tragédií „pouštní bouře“ je to, že tím potrestáme také sami sebe. Obě strany, my i on, se odvrátí od smyslu.

Když na začátku tohoto roku propukla válka v Zálivu, mnozí lidé v Evropě a Americe vyšli ven s transparenty a nápisy hlásajícími: „Žádná krev pro ropu“. Tito lidé se mýlili. Žádná krev nebyla prolita pro ropu. Krev se prolévala pro myšlenku. Ale ta myšlenka byl nesprávná. Byla jí představa, že agrese může být ze světa odstraněna agresí. Že utrpení ve světě může být zmírněno dočasným zvýšením utrpení. Pravda je však zcela jiná. Marie von Ebner-Eschenbachová, renomovaná rakouská spisovatelka minulého století to vyjádřila jednou větou:

„Můžeš mít pokoj a mír, jen když ho dáš.“


					* * * * * *


			Děkuji, můj příteli.
				Napadl jsi mne
				a tak jsi mi dal 
sílu probudit schopnost odpuštění.

Chtěl jsi mě ponížit
a důsledek byl, 
že jsem se naučil se povznést
a dosáhnout tak plné výšky.

Chtěl jsi mě zranit 
a tím jsi mě přiměl
abych snášel bolest
hrdinně a důstojně.

Děkuji, můj příteli.
Chtěl jsi mě zničit
a tím jsi mi ukázal
to ve mně nezničitelné.
									Elisabeth Lukasová

					
K ZAPAMATOVÁNÍ
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Jako duchovní bytost 				Nemohu si určit,
jsem co jsem.					co dostanu ze světa.
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Jako duchovní bytost				Jsem také poslem
jsem ale ve světě více				a mohu určit,
než jen příjemce.					co do světa sám posílám.
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Co posílám do světa				Přijetí negativní vkladu
také určuje něco ohledně			může být bolestivé.
mě samotného.
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Ale pozitivní vydání, které 
pošlu do světa, mi pomůže 
vydržet dokonce i když mám bolest.

						-119-

Smysl života 
a cíle v životě


Pro chronicky nemocné
1 9 9 2

Je jedním ze základních logoterapeutických principů, že život má bezpodmínečný smysl, který se za žádných okolností nemůže vytratit. Viktor E. Frankl toto nejen tvrdil, ale on to také žil; byl svědkem toho, že lze říci „životu ano“ i za těch nejhorších podmínek, například v podmínkách vyhlazovacího tábora během druhé světové války.

Pro naši generaci dnes nejsou naštěstí vyhlazovací tábory problémem. V každé společnosti, i v těch bohatých (jako jsou ty na severní polokouli) je však smrt součástí života, a to nejen jako přirozený konečný bod osobní historie, ale také jako celoživotní hrozba pro všechny, zejména pak pro ty, kteří jsou nevyléčitelně nemocní. Samozřejmě, medicína tu vykonala kus práce; na druhé straně, životní styl člověka se stává čím dál tím více stresujícím a nezdravým, a znečištění životního prostředí v nejširším slova smyslu došlo k takové hranici, že  počet tělesných vad způsobených nehodami a chronických nemocí způsobených oslabeným imunitním systémem, v rámci populace neustále stoupá navzdory pokroku v lékařství. Tak může moderní vědění a technické vybavení umožnit prodloužení délky života, ale v poměru k tomu, nemůže zlepšit jeho kvalitu.

Mnoho lidí stále trpí uvězněním na svobodě, svým způsobem také v jakémsi „vyhlazovacím táboře“, který je místo politickými nepřáteli postaven údělem, údělem zničeného těla, které nedovoluje svobodné plánování osobní budoucnosti. Jak jen můžeme podpořit takové lidi v jejich vzdorování pocitům beznaděje, rezignace, sebelítosti a pochybností ohledně smyslu jejich existence? Jak jen jim můžeme pomoci pochopit, že také jejich přítomnost ve světě není marná, že není omylem stvoření a nebo ještě hůře – že to není mučení, trest shůry, ale že je jejich existence stejně důležitá, a v zásadě chtěná, jako přítomnost každého lidského života zde na zemi? 
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Shromáždila jsem pár myšlenek z logoterapeutické antropologie a filosofie, které na tyto otázky nabízí odpověď, a které mohou pomáhat pacientům, členům rodiny a lékařskému personálu v řečení „ano životu“ navzdory těžkému osudu. Tady jsou.

Od puberty, období, kdy vlastní já přebírá kontrolu na sebou samým, si každý dělá plány a „projekty“ podoby vlastního života. Tyto plány se v dynamickém procesu znovu a znovu mění, jsou prostoupeny ideami, srovnávány se skutečnostmi, prodchnuty nadějí a znovu budovány na pohřbených iluzích. Přes všechno to prudké střídání „nahoru a dolu“, přes vzlety a pády, zde můžeme vidět něco konstantního – leitmotiv, který je vším ostatním následován. V individuální psychologii Alfreda Adlera se mluví o účelovosti lidského úsilí a v transakční analýze Erika Berneho o vlastním osobním scénáři.

Plány prozradí o těch, kteří si je vytváří, tolik, jako jejich prožité životy. Často je tu také velký rozpor mezi tím, co člověk zamýšlí, a co doopravdy vykoná;, vždy to prozrazuje určité charakteristické znaky o dané osobě - takový přítomný rozpor prozrazuje věci pro určitého jedince typické. Nemůžeme tedy v psychologii usuzovat jen z vývojových stupňů osoby 
a jen z toho prožitého, ale měli bychom také - s úmyslem zjistit, kým je osoba v přítomnosti - mnohem intenzivněji zkoumat její plány do budoucnosti.

Samozřejmě, minulost a přítomnost osoby, přesněji řečeno, minulost, která se stala, a předvídaná budoucnost, vykazují jistě různé stupně určitosti. Minulost je jistá a stala se určitou, ohledně ní už nic nemůže být změněno ani vyměněno. Na druhé straně, budoucnost je nejistá, ohledně ní je stále možné dělat úpravy a původní cíle můžeme vyměňovat za nové. Nic se nemusí stát tak, jak věříme, že tomu bude. Vše může proběhnout jinak, ať už je to naplánováno či ne. Kdyby se dal porovnat prožitý život osoby se stránkami diáře, ve kterém se nesmí přepisovat, pak bychom mohli porovnat plány do budoucnosti dané osoby s napsanou esejí, pro kterou by nespočet čistých, bílých stránek bylo k dispozici, kdybychom mohli pero držet jen my sami.

Zastavme náš vlak rozjetých myšlenek na tomto místě, abychom tu včlenili koncepci smyslu definovanou Viktorem E. Franklem v logoterapii. Doslovně cituji:
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„Lidská bytost se podobá pilotovi, který je v mlžné noci naslepo „naváděn“ na letiště. Jen označená dráha vede pilota v jeho přistávání. Tak má také každý člověk v každé životní situaci předznačenou zvláštní a jedinečnou cestu, po které může dosáhnout svých nejvlastnějších možností.“ Viktor E. Frankl „Ärtzliche Seelsorge“ (Franz Deuticke, Vídeň, 10.edice 1982), str. 69


V tomto textu není nic řečeno o „predestinaci“, dle které by pilot musel submisivně následovat neviditelnou dráhu, která ho bezpečně navede na přistání. Ani o tom, že by nemusel kormidlovat, měnit směr, nebo měl dokonce vypnout motory 
a padat dolů jako oběť sebevraždy. Přeje-li si však přistát tam, kde by měl, vede-li ho vědomí zodpovědnosti, aby byl co nejprospěšnějším, dodává mu to důvěry, důvěry ve svobodu 
pro tuto označenou cestu, a v to, že je pro něj tou  nejsmysluplnější. Taková nejsmysluplnější cesta je tu pro každou osobu, označená jedinečnými požadavky, které jen ona může a má vyplnit. Každého očekává něco zvláštního, jež je jen jeho, jež je zamýšleno v tomto světě jen pro něj, a jež by nebylo bylo bývalo, kdyby tomu nevyšel vstříc.

Stejně jako každé vzlétající letadlo očekává bezpečné přistání a drahý přítel nebo osobní úkol očekává na přistání každého cestujícího, má každý člověk na zemi velkou lásku nebo velkou práci, která na něj čeká, a která, jestliže se jí člověk vědomě oddá, „směřuje ho k věčnosti“.

Je vidět, že: osoba si sama stanovuje své životní cíle, a jak to dělá a jaké cíle si stanovuje, závisí na vnitřních podmínkách jako jsou mentální stav nebo struktura charakteru; ovšem smysl života proniká zvenčí do jejího života, je označen, předznačen, jí adresován, je naváděcí dráhou, která hledá přístupnou cestu k tomu nejvyššímu uskutečnění jedinečné, neodvolatelné osobní existence.

Jestliže přijmeme tento pohled na smysl života, spatříme, že je následován velmi útěšnou perspektivou. Položme si otázku: dokážeme si představit předznačenou cestu, která by vedla tryskové letadlo na malé letiště, jehož přistávací dráha je příliš krátká? Není to nepředstavitelné? Nemělo by přece smysl navádět letadlo na nesprávné letiště. Podobně tu ani pro člověka nemůže vyvstávat požadavek, na jehož vyplnění by neměl dostatek času, síly či talentu.
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Jestliže nás smysl v životě skutečně očekává, pak vše co potřebujeme pro jeho vyplnění, nám od počátku leží v náručí. 
A jestliže jedinečný smysl života očekává každého z nás, pak něco jiného, resp. jedinečného, musí ležet v náručí každého z nás; jiné zásoby, různé schopnosti, příležitosti, zdraví 
a čas. Letadlo, jehož místo přistání je nedaleko, potřebuje jen velmi málo paliva, letadlo, jehož místo přistání je položeno vysoko v horách, potřebuje speciální vybavení. S tím vším musíme předem počítat, jinak by letadlo nebylo k odletu dobře připraveno. Také v životě nemůžeme počítat s odletem 
na předznačenou cestu, po které cestovat není možné; snad jen pokud bychom přijali představu cynického a sadistického Boha, kterou však já přijmout nemohu.

V psychoterapeutické praxi, pacienti, kteří přijali výše popsaný pohled na smysl života, se zklidní a respekt k jejich vlastním plánům u nich zesílí. Učitel, který se mnou řešil účast na konferenci ředitelů si pro sebe řekl: „Mám-li to být já, kdo bude reprezentovat zájmy naší školy, pak – s řádnou přípravou – se mi potřebné energie a schopností dostane. Jestliže se mi jich nedostane, pak tento požadavek není požadavkem na mě, ale je směřován na někoho jiného a já mu ho s radostí přenechám. Jiní lidé přece také chtějí být k něčemu dobří.“ Před šesti měsíci by ten samý učitel jednak byl vyděšen představou účasti na konferenci a jednak by trpěl představou selhání na konferenci.

Dalším příkladem je jedna má chronicky nemocná pacientka, která se dlouho zdráhala začít navštěvovat kurz sociální práce. Otázka: „Bude pro mě dobré si tento kurz udělat?“ jí vždy zadržela. Navzdory tomu se tato pacientka po našem rozhovoru rozhodla okamžitě kurz začít navštěvovat a neztrácet už čas rozmýšlení bude-li ještě žít dost dlouho, aby práci sociální pracovnice mohla vykonávat. Pochopila, že jestli je toto na ní čekajícím smyslem života, pak jí bude dáno dost času, aby jako sociální pracovnice působila, a že jinak tomu být nemůže. Nebude-li se jí však dostávat času, před tím než svět opustí, pak bude jasné, že to – být sociální pracovnicí 
- nebyl smysl čekající na ni, ale že ji značená dráha vedla k vyškolení, jehož vyplnění samo o sobě mělo smysl, pohltilo její zájem a přineslo jí radost.

Aby člověk dosáhl takového vnitřního klidu a vyrovnanosti, je potřeba si vzít k srdci dvě věci, které jsou součástí popsaného pohledu na smysl života:
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	I když si mohu být jistý, že budu mít sílu projít cestu, která je mi určena, nesmím podlehnout nesprávné myšlence, že tato cesta může být projita bez úsilí 

na mé straně. Smysl života je nenápadný a může velmi dlouho zůstat skryt před našimi zraky, nikdy nám nepadá přímo do náručí; nestačí ho myslet, ale musí se dobýt. To znamená, že jen když přispěji svým dílem úsilí, odevzdání se, praxe a samozřejmě – budu-li se starat 
o své zdraví a bojovat s jakoukoliv nemocí, jen pak budu moci uskutečnit, co je mi určeno. Bez mé snahy 
a úsilí, by to zůstalo jen čistou možností, dobrou cestou, kterou jsem mohl jít... 

	Co ve mně není jako možnost, potenciál, není moje 

– tuto hořkou pravdu musím akceptovat; jak hořká je, záleží na příslušném postoji člověka. Někdo protestuje proti nepřístupným cestám, ale kdo ví, jak strmé by tyto cesty byly? Řidiči si stěžují na v zimě uzavřené horské cesty, přestože jsou uzavřeny právě k jejich ochraně! Podobně, určitá věc může být příliš těžká 
pro lidskou bytost, a proto pro ni není určena. Pojďme tedy to, že naše dny a síly jsou omezeny, vidět jako ulehčení. Jinak by toho totiž pro nás bylo ve světě velmi mnoho, čím bychom se měli zaobírat, a o co bychom se měli strachovat.

Po této exkurzi do říše filosofické, chtěla bych se vrátit zpět k otázce psychologické, k otázce vhodných životních cílů. Životní cíle, jak už bylo řečeno, jsou určovány a vybírány jedincem, nosí jedinečnou známku svého tvůrce. Jsou tvořeny  
- navzdory opakovanému přizpůsobování - poměrně konzistentně, jak už jsme také naznačili. Vzor, dle kterého osoba promýšlí své životní plány se mění mnohem méně často než plány jako takové. Prohlásili jsme už také, že - za třetí – všechny životní cíle a životní plány jsou součástí budoucnosti; nejisté, ještě nepopsané stránky diáře, obsah něčeho, co neleží zcela v našich rukách, není plně v naší moci.

Pojďme se nyní pokusit vystavět most mezi - na jedné straně smyslem života jako naváděcí dráhou prozřetelnosti, která neviditelně, ale postřehnutelně prostupuje naše životy, 
a mezi - na straně druhé, osobními životními cíly, které jsou v aktech vůle a přání viditelné, a které rovněž můžeme ztratit z dohledu. Most se sestává z vědomí, že čím jsou cíle našeho života bližší životnímu smyslu přítomnému od počátku, tím spíše se nám podaří těchto cílů dosáhnout. To je vyjádřeno 
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následující formulací: Čím smysluplnější životní plán, tím pravděpodobnější je jeho splnění. Jaké argumenty jsou základními kameny mostu? To je jednoduché: všechny vnitřní schopnosti k uskutečnění a vnější příležitosti k uskutečnění, jsou složeny do našeho náručí proto, aby bylo vyplněno, co nás očekává; jsme optimálně vybaveni pro to, abychom sledovali cíle, které jsou před námi. Jistěže, můžeme si stanovit cíl, který neodpovídá jedinečnému smyslu naší jedinečné existence, ale když tu pak na cestě narazíme na překážku, která není určena nám, musíme být připraveni na selhání. Pilot, který opustí předznačenou cestu, aby letěl ve tmě a mlze k jím vybranému a vzdálenému letišti, riskuje nejistotu bezpečného přistání.

Všechny doposavad představené úvahy platily rovnocenně 
pro zdravé i pro nemocné. Rozdíl mezi nimi totiž není tak obrovský, hrubě řečeno – všichni jsou odsouzeni k smrti. Společné mají to, že jsou omezeni množstvím sil a času. Snad jediným rozdílem je, že ti zdraví mohou vždy upadnout v nemoc, ale ti nemocní ne vždy mohou dojít uzdravení, tj. krok směrem ke smrti je možný za každých podmínek, krok ve směru života je možný jen za určitých podmínek. Stejně jako je minulost více „jistá“ než budoucnost, stejně tak je smrt více „jistá“ 
než život, což je fakt, který je nemocným zřejmější než zdravým.

Nyní musíme prozkoumat, jestli proto cíle zdravých a nemocných, musí být jiné povahy. Vzhledem k tomu, že ti zdraví nemají záruku neomezeného života, nemohou své plány budovat s větší bezpečností než ti nemocní. Jistota, s jakou je plán uveden v činnost, není založena na přítomném stabilním stavu, který se může kdykoliv zvrátit, ale, jak už jsme detailně ukázali, je spíše postavena na shodě našich plánů s „plánem pro nás“, s plánem, který je pro nás určen. Proto se musíme ptát: je možné, že chronicky a smrtelně nemocné lidi očekává něco jiného? Je to něco podstatou jiného, jež je pro ně určeno, něco zvláštní povahy? Jen pak by totiž měli nemocní budovat své postoje a velmi osobní cíle jinak, než ti zdraví.

Takovou otázku není jednoduché zodpovědět v teoretických termínech. Pojďme si tedy nejprve ukázat pár příkladů z praxe.

Jeden z mých pacientů měl špatné manželství. Přišel ke mně 
si promluvit, spíše vlastně - si postěžovat. Dvě hodiny si stěžoval na svou manželku. Protože vždy ráda slyším i druhou stranu, domluvily jsme se na setkání také s jeho ženou. Než jsme se však setkaly, tento pár měl dopravní nehodu, při které 
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žena vypadla z auta a vážně se poranila. Utrpěla poškození mozku a po měsících strávených v nemocnici, zůstala ochrnuta na jednu stranu těla. Její pracující muž ji umístil do velmi dobrého pečovatelského domu a stále s ní udržoval pravidelný kontakt. Dodnes jí každý den navštěvuje, laská ji, předčítá jí, krmí ji, je-li to nutné, pak ji umývá a bere jí ven 
na kolečkovém křesle. Muž často přemýšlí o svém předchozím manželském životě se smíšenými pocity lítosti a viny. Nedávno za mnou přišel, protože se tohoto neustálého přemýšlení nemohl zbavit. „Proč jsme - já a moje žena – skončili v životě tak špatně?“, zeptal se mě. „Proč jsme se neustále hašteřili kvůli triviálním záležitostem?“

Jak se dá na tohle odpovědět? Je to starý příběh květin, které měly být darovány za života, neboť na hrobě je jejich vůně už jen jakoby plýtváním. V případě zmiňovaného páru tu ale byl život stále přítomen (přestože postižený) a muž – přeneseně 
i fakticky – v péči o svou ženu obdarovával květinami. To je tu třeba vyzdvihnout. Proto užívám spojení „květiny přítomnosti“.

„Chtěla bych uvážit jednu věc“, začala jsem. „Kdyby vaše manželství bylo spokojené, bylo by to, co nyní děláte pro svou nemocnou ženu samozřejmou záležitostí. Ve šťastném lidském vztahu by to bylo logické. Ale to co děláte, je něco výjimečného, je to výjimečný čin. Mohl byste teď jednoduše oplatit své ženě těch mnoho malých neshod, které mezi vámi panovaly. Mohl jste tuto - dnes bezmocnou - osobu otravovat hádkami, kterými vám ona možná znepříjemňovala život. Ale vy to neděláte. Plně vykonáváte své povinnosti manžela, bez ohledu na to, co kdy mezi vámi bylo. To ukazuje na vnitřní velikost. A podívejte, tuto vnitřní velikost, kterou oplýváte, byste nikdy nemohl prověřit, kdyby se věci udály jinak. O její existenci byste nevěděl. Nikdy byste nebyl objevil ten ve vás dřímající ohromný etický potenciál. Jen v takové konstelaci: nešťastné manželství – nehoda – stálá bezmocnost a závislost vaší ženy na vás – milující láska ke své ženě, jen v této konstelaci se ve vás odhalilo něco, na co můžete být hrdý.“

Muž naslouchal s hlubokým pohnutím. Když jsem domluvila, přistoupil ke mně blíže a šeptem – jako by to bylo přiznání 
- odvětil: „Abych byl upřímný, je to její vnitřní velikost, která to vše umožnila. Snáší svůj osud klidně a trpělivě. Vždy když přijdu do dveří, zářivě se usmívá. Nikdy mi nezkazí 
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náladu. Vůbec nevím, jak to zvládne, ale zahanbuje mě svým postojem tak moc, že se den ode dne měním, abych následoval jejího příkladu. Ten etický potenciál, o kterém jste mluvila, přeskočil jako jiskra od ní na mě, cítím to.“

Druhý příklad, který chci předložit k úvaze, je případ dvanáctiletého chlapce, který od devíti let trpěl leukémií. Jeho otec byl lékař a potkala jsem ho na lékařské konferenci, kde jsme se spolu dali do řeči. Zeptala jsem se ho, není-li pro něj jako doktora obzvlášť složité mít chronicky nemocné dítě, s jehož nemocí může kromě odstraňování symptomů dělat jen málo a musí se dívat na její progresivní zhoršování.

Doktor se zamyslel a nakonec řekl: „Někdy se mi zdá, že jsme toho díky našemu synovi získali více, než jsme vinou jeho nemoci ztratili“. Toto prohlášení mě fascinovalo a poprosila jsem ho proto, aby ve svých úvahách pokračoval. Doktor mi pak sdělil, že jeho žena trpěla po léta depresemi, ale od té doby, co jejich syn oslavil desáté narozeniny, je zdravá. Co se stalo? Zeptala se svého syna, co by si přál k narozeninám 
a on odvětil: „Veselou maminku!“ Zalomila rukama a zanaříkala: „Jak jen mohu být veselá, když ty jsi nemocný?“. Na to chlapec odpověděl: „Ale mami, když já můžu se svou leukémií žít, pak ty můžeš taky. Jen přijmi moji nemoc jako přijímáš mě.“ Matka si synovu myšlenku vzala k srdci a vyplnila mu jeho narozeninové přání.

Tím to ale neskončilo a doktor pokračoval. Chlapcovi spolužáci a děti ze sousedství také něco získali. Díky kontaktu s jeho synem se stali více citlivými a vyspělými. Syn například věnoval skoro nový fotbalový míč, který sám využívat nemohl, jednomu dítěti, které bylo ostatními dětmi odstrkováno 
pro jeho původ - nedobré prostředí, ze kterého pocházelo. Od té doby se dítě do skupiny postupně zařazovalo a nakonec bylo tolerováno a dokonce i oblíbené. Ostatní se tak naučili pomáhat slabším, namísto aby se jim smáli. „Zmínil jste se 
o ženě a okolních dětech, prakticky všichni byli zasaženi vaším nemocným synem.“, řekla jsem s úmyslem rozvinout debatu dále. „ A co vy? Dostal jste i vy nějaké podněty od svého syna?“, optala jsem se. „Já?“, zeptal se doktor jakoby ztratil řeč. „Já jsem dostal nejvíce. Znovu jsem objevil modlitbu.“

Uvedené dva příklady nejsou výjimkou. Jsou jen jedněmi za všechny. Co se v nich odráží, jaké závěry tu můžeme udělat? Chronicky nemocní lidé mají evidentně větší možnost procvičit 
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si „názorně změněný vliv“ na blízké lidské bytosti ve svém okolí. Zní to nevšedně, ale odpovídá to faktům. To je skutečnost. Utrpení nemocných jim zaručuje postavení důvěryhodnosti, kterého se žádná zdravá osoba nedomůže. Kdybych se postavila a prohlásila, že se s leukémií dá smířit, připadala bych si směšně. Dvanáctiletý syn doktora v našem druhém případu to byl schopen učinit s lehkostí. Jeho matka, spolužáci, děti ze sousedství a jeho otec to od něj přijali bez odporu. Kdybych se postavila a prohlásila, že život s poškozením mozku a ochrnutou částí těla, spolu s uvězněním 
v  pečovatelském domě a na kolečkovém křesle je stále dobrý k žití, byla bych napadena kritiky a skeptiky. Žena manžela, který přišel pro radu (v prvním případu), to jasně předvádí každý den.

Takové vnímání, abych neříkala „moudrost“, může být sděleno jen určitou skupinou lidí, protože jiným by bylo k neuvěření.
A protože toto je právě ten případ, je tu přednostně povolána určitá skupina lidí, aby, tuto v náručí jí ležící šanci, využila pro dobro ostatních. Může to být smysl života jim předznačený a jim zvláště určený a  nevyužijí-li svou šanci, nikdo jiný ji za ně využít nemůže.

Viktor E. Frankl nebyl jen neurologem a psychiatrem. Přežil také pobyt ve čtyřech koncentračních táborech a celý svůj život se vyslovoval proti teorii kolektivní viny německého lidu a pronesl také známou řeč, jejíž podstatou bylo:

„Židé musí jít a uznat, že za nacistického režimu tu byli dva druhy lidí, slušní lidé a lidé bez zásad. Bylo by nesprávné, odsoudit je všechny, hodit je všechny do jednoho pytle. Nežidovští Němci nemají právo to říkat 
a tuto pravdu prohlašovat, protože by byli obviněni 
ze snahy zlehčovat krutost nacistického režimu. Nyní je tedy na Židech, kteří hrubě trpěli pod Árijskou nadvládou, aby se sebrali a takové prohlášení učinili. Pak teprve budou další generace chápat, že jsou na světě jen dvě „rasy“ lidských bytostí, konkrétně - jen ti mravní a ti nemravní; a ti existují ve všech skupinách a kulturách, společnostech a národech.“

Často slýcháme podobné názory od lidí, kteří pracují jako terapeuti s drogově a jinak závislými. Kdo má právo požadovat od na alkoholu či heroinu závislého člověka, aby se bez drog obešel a hrdinně čelil abstinenčním příznakům? Ti, kteří nikdy závislými nebyli, nemají představu o cestě peklem, které 
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doporučují. Bývalý závislý člověk, který toto peklo prožil, 
a dokázal se z něho zachránit, je plně oprávněn prohlašovat, že utrpení abstinence má význam. Má význam, neboť navzdory všemu tomu, po odbourání vnitřní závislosti, čeká venku 
na člověka svoboda důstojného života. Ti, kteří se zachránili, mohou ujišťovat závislé, že je záchrana možná.

Vraťme se nyní k naší počáteční otázce. Ptali jsme se, je-li možné, že nemocní, obzvláště chronicky a smrtelně nemocní, jsou očekáváni něčím zcela jiným – smyslem života, který je zcela odlišné povahy. Řekla jsem, že teoreticky není tato otázka snadná k zodpovězení, ale že nám praxe dává pohledem proniknout k působivé perspektivě. Chronicky nemocní lidé, právě tito lidé, mohou svědčit o mentálních a duchovních schopnostech lidských bytostí projevených v těch nejsložitějších situacích. Oni a jejich rodiny, které jsou rovněž ve složité situaci, mohou dosvědčit, že vnitřní přijetí  nevyhnutelného je možné, a že smíření se světem pozemským 
i tím nadpozemským je dosažitelné, ačkoliv nemoc zůstane nepochopitelná. 

Když vyjádří a prokáží své „ano životu“, jejich pozitivní model může inspirovat tisíce zdravých lidí, kteří jsou třeba v životě zoufalí, a když odvážně snášejí svůj osud, mohou 
- skrze sebe jako příklad - motivovat tisíce vystrašených lidí, kteří se bojí života. Chronicky nemocní a jejich rodiny mohou být našimi nejlepšími učiteli, kteří nám ukážou ty zdravé, ty pravé životní hodnoty. Těmito opravdovými hodnotami není výkon a úspěch, schopnosti vykazované v práci nebo 
sebe-realizace za každou cenu, ale jsou jimi prostší úkony, totiž vyrovnání se s každodenním životem bez reptání, 
se vděkem za každou malou radost, bez zahořknutí vinou bolesti a s trpělivou pozorností věnovanou druhému, a tak dále a tak dále.

Kterou cestou by se vydala společnost zdravých a silami oplývajících lidí, kdyby nebylo nemocných, starých 
a nemohoucích, kteří by na nás působili tak, abychom reflektovali opravdové životní hodnoty? K jak ohromnému přecenění sama sebe by se lidský druh dostal, kdybychom tu neměli strážce znalé hranic a bezbrannosti celé pozemské existence, konkrétně ty, kteří dosáhli podivuhodných 
a skvělých výkonů v utváření svých životů tváří v tvář této bezbrannosti a nejzazším hranicím. Fakt, že takové „zázraky“ obyčejně předchází dlouhý proces krizí a depresí, o nichž Viktor E. Frankl napsal: „Život není utvořen - nemá podobu,
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dokud neutrpí těžké rány osudu nejtíživějšího utrpení“, tento fakt se v konečné podobě života neodrazí tak, že by jí něco ubral. Naopak, propůjčuje „svatozář“ těmto strážcům lidskosti, svatozář hodnou přeceňování. Strážci v každém případě učinili dlouhé pokání za jakýkoliv možný omyl nebo selhání v době, kdy těžké rány osudu utrpí.

Praxe nám dává jasný pokyn. Chronicky nemocní jsou vyzváni 
a žádáni dosvědčit, že život je bezpodmínečně k žití a práv žití, že nikdo to nemůže dosvědčit tak jako mohou oni. Jsou vyzváni a žádáni to udělat ve prospěch všech, zdravých 
i nemocných, šťastných i zoufalých, neboť zdraví a nemoc, štěstí a potřeba, jsou jako slabé zdi, které se mohou lehce zřítit, aniž by to mohl někdo předpovědět. To je tedy ten zvláštní smysl života, který mají chronicky nemocní; a všechny cíle, které si pro sebe vytyčí, jsou k dosažení dle toho, jak moc korespondují s touto výzvou. Ať už jsou to cíle vztahující se k oblasti profesní, k rodinnému životu, přátelství, aktivitám, vzdělávání, zkušenosti..., jeden z takových cílů umožní poskytnutím dostatku sil a času každému vyjádřit svůj postoj a „zazářit“ a - přibližují-li se k cíli - potvrdit, že hrdinský přístup je sám o sobě hodnotným. Nakonec, co se v lidském životě počítá, není úspěch a zisk, ale opravdové hodnoty, které jsou prosté, přesto však podstatné – pro svědectví o tom nikdo nepotřebuje dlouhý život.

Úvahy  o  a g á v e 

Na mém posledním přednáškovém turné po Izraeli jsem se znovu 
a znovu setkávala s těmi druhy agáve, které kvetou jen jednou za svůj život. Vždy mě inspirovaly ke krátké úvaze.

Po dlouhou dobu agáve vyráží a vzrůstá novými výhonky. Na konci svého růstového období vytvoří rovný stonek, pevný jako kmen stromu, na jehož konci se rozvine květ jako plamen. Vyrostlé výhonky spadnou vysíleně na zem. Všechna míza teď proudí ke květu, který se vyvíjí v plod. Agáve vysychá a stává se tužší, ale její pevné kořeny a dřevnatý stonek vydrží dost dlouho na to, aby plod dozrál a jeho semena byla rozptýlena. Dokud vítr neotevře poslední tobolku plodu a neroznese její obsah, stonek, se kterým vlastně umírá celá agáve, neuhyne.

Jak moc se naše životy podobají životu agáve. Naše životy nemají prostředky k úniku před uhynutím a smrtí, ale před tím 
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než uhynou a zemřou, jsou podporovány v tom podstatném. Je do nich naháněna všechna síla aby vykvetly a dozrály a aby nakonec otevřely své plody pro vítr, který je může roznést tam, kde mohou dále působit - za prostor a čas světa, 
ve kterém žily než přišla doba ho opustit. Ani pro agáve ani pro lidskou bytost není nutné žít dlouhý život. Společným cílem je nežít jen tak pro nic.

Přes všechnu podobnost je tu přesto jeden rozdíl. Plod agáve může být nahrazen plodem jiné agáve. Ale plod lidského života zůstává jedinečným a nenahraditelným. To co bylo větru proudícímu časem a prostorem odepřeno, je ve světě postrádáno a ubírá životu na hodnotě. Nestarejme se tedy o vlastní uvadání a usychání okolo nás, o podzimní listí našeho života. Zaměřme se na to, co stojí v našem životě zpříma, a co je podpíráno kořeněny naší existence. Je to právě to ryzí 
a zářící, které se rozestře, a jehož vznešenost snižuje všechna uhynutí a smrt a činí je na konci naší cesty přijatelnými.
					* * * * * *

			Cizí tělísko se dostane
				do ústřice
				a způsobí tak bolest.
Hrubý písek dře a
měkké části pak bolí.
Ústřice trpí.

Ústřice se snaží vypudit
cizí tělísko
ale pohlcuje
tuhá zrnka písku  
a to jí znemožní
aby se té bolesti zbavila.

Pak živočich rozvine,
jako součást své
instinktivní moudrosti
sílu ke změně
svého utrpení
v triumf -

Z nepohodlí a nouze,
z ronění slz
				vzejde
po dlouhém období
vnitřního růstu
perla.
									Elisabeth Lukasová
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Čekání na Godota? 


Logoterapeutická alternativa
1 9 9 3

Dle populárního výroku Wernera Sprengera jsou cesty tvořeny procházením jimi. Je tento výrok vždy pravdivý? Představme si tu divočinu, kterou si naše cesty jen ztěžka proklesťujeme. Jistě, každým krokem vpřed uděláme kousek cesty hned za námi. Je tu ale přesto rozdíl mezi divočinou a lesem s dobře značenými cestami. Ať už se nacházíme v divočině kdekoliv, je cesta, kterou jsme právě udělali, jen za námi, před námi je nedotknutá země. Jestliže, za prvé, jsme na značené cestě, je dráha za i před námi. Za námi je cesta, kterou jsme 
už prošli a před námi cesta, kterou máme ještě projít.
Za námi je cesta, kterou jsme také stvořili, před námi je něco jako průvodní značení, které jsme tam určitě my neudělali. Značení, která tu je, ať už ho následujeme či ne, ať už se 
od něj odchýlíme či ne, které nás k ničemu nenutí, jen nabízí orientaci a směr. Ve skutečnosti se bez směru neobejdeme, dokonce ani v divočině, kde potřebujeme vnitřní či vnější kompas. Být bez orientace, znamená přešlapování či chození v kruhu. Z toho vyplývá, že by měl být výrok řečen takto: „Cesty jsou tvořeny chozením určitým směrem“, a my bychom mohli dodat: „...směrem, kterým jsme vedeni či ne. Analogicky se vyjadřuje Viktor E. Frankl ve výroku: „Smysl je mírutvorcem žití“ Viktor E. Frankl „Ärtzliche Seelsorge“ (Franz Deuticke, Vídeň, 10.edice 1982), str. 78, což by se dalo pozměněně vyjádřit jako „směr je mírutvorcem cesty“; naší cesty životem a také cesty celého lidstva a lidskosti vůbec. Neboť směr je rozhodující. Quo vadis – kam kráčíš, ó člověče?

Nijak nová, ale dnes velmi ožehavá otázka má svou biblickou metaforu, ke které Viktor E. Frankl ve svém textu tamtéž odkazuje. Je to příběh exodu lidí Izraele z Egypta a hledání „zaslíbené země“. Jak je dobře známo, tato svízelná pouť pouští trvala
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40 let. Ale lidé Izraele by se podle všeho protloukali pouští mnohem déle než 40 let, kdyby neměli k dispozici nic více než své vlastní síly. Kdyby jednoduše jen kráčeli vpřed, jistě by svou cestu vytvořili, ale do zaslíbené země by tak nedorazili. Dodatečný ukazatel, „ukazatel směru“ - totiž oblak, byl rozhodující. Dle biblické tradice se jim Hospodinovo dobro zjevilo v podobě oblaku, dle kterého se jedině, na jinak čistém pouštním nebi, mohli orientovat a našli tak svou cestu, tu „správnou“ cestu, která je přivedla k cíli.

Tato analogie odpovídá na starou a často opakovanou otázku, kam bychom chtěli a kam bychom měli v životě jít a zároveň dodává naději, že i v dnešní době bude lidský druh provázen znameními a doveden do „země zaslíbené“, jakkoliv by snad nevěděl kudy dál. Abychom rozšifrovali tuto zprávu, která může znamenat jedině pátrání po našem oblaku na dnes velmi mračném nebi, měli bychom si ujasnit kritéria toho, jak jednoduše tento oblak rozpoznat. Viktor E. Frankl zmiňuje tři kritéria, jejichž hodnotu pro dosažení míru a smyslu bych tu teď chtěla osvětlit.


	Oblak je vždy napřed


	Oblak je odlišný


	Oblak je nedosažitelný


Žádný oblak, který nesplňuje tato kritéria nám nemůže posloužit jako znamení. Takový oblak by nás nezachránil před pouští, jak to ve své hře „Čekání na Godota“ mistrně vykreslil 
v roce 1952 Samuel Beckett (tomuto tématu se ještě budeme věnovat níže).


1) Oblak je vždy napřed

Pojďme si načrtnout obrázek lidu Izraele procházejícího pouští a toho, co by se stalo, kdyby se oblak neobjevil před kráčejícím zástupem, ale přímo nad jejich hlavami. Dopadlo by to tak, že by se průvod na své cestě pro neznalost směru náhle zastavil. Kdyby se oblak lidem více přiblížil, kdyby se například snesl mezi ně, zahalil by je do mlhy a vzal by jim 
tak orientaci úplně. Jinými slovy, naše životní cesty týkající
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se malých i velkých záležitostí, mohou být úspěšné jen tehdy, když se něco neustále „vznáší“ před námi, ideál, 
„kdyby-možnost“, jedinečné dílo nám „ušité na míru“ 
– neuskutečněné, ale začínající se realizovat. V našem životě musí být něco před námi - napřed, aby žití k tomu a žití toho, mělo smysl.

Empirická výzkum dovršený v roce 1991 na Katolické Univerzitě v Lubľani/Polsku pod vedením Kazimierza Popilesikeho ukazuje, jak málo tato stará moudrost ztratila na své hodnotě. Kazimierz Popielski „Analiza poczucia sensu zycia Test oo-Dynamiki (T. N-D)“ /Redakcja Wydavnictv Katolickiego Iniversytetu Lubelskiego, Lublin 1991/ Popielski, student Frankla, užil speciálně vyvinutého testu k vyšetření takzvaných „noetických statků“ duševně zdravých 
a duševně narušených osob. Rozumíme tu období života, které se osoby týká duchovně (= noeticky), a které mají neustále 
na mysli, protože nikdo se nemůže neustále zabývat celým svým životem od jeho počátku až k jeho předvídatelnému konci. Každý si vybírá časová údobí a na ně soustřeďuje celou svou pozornost, přičemž se také spouštějí odpovídající kognitivní 
a emocionální procesy.


Polský výzkum více jak 300 testů jednotlivých osob odhalil následující korelace:


	Duševně zdraví lidé mají svou přítomnost a blízkou budoucnost na dohled, resp. na mysli většinu času.



	Duševně nemocné osoby se zabývají zejména svou minulostí a možná ještě vzdálenou budoucností.



Popielski shrnuje výsledky do jednoduchého schématu nazvaného „časová charakteristika“ duševního zdraví s použitím termínů: přítomnost a vize. Přítomnost jako vědomý život v přítomnosti, neztrácející své příležitosti, ale směřující k obsahu blízké budoucnosti, jež je předjímána ve vizi cesty a aktivně následována. 
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Noetické 		Noetické
statky		statky
duševně 		duševně
narušených		zdravých 
lidí			lidí


					







   Minulost    Přítomnost    Budoucnost




Na rozdíl od toho se zdá, že pro duševně (jakýmkoliv způsobem) narušené je charakteristické, že zdůrazňují minulost a zřídka i vzdálenou budoucnost. Jistě není na škodu se příležitostně věnovat reflexi dřívějších časů. Učení se z omylů, které jsme my či jiní učinili, pociťování radosti ze zážitků, které jsme my či jiní měli by bez okamžiků vzpomínání byly nemožné. Takováto ohlédnutí se však nesmí stát tím, čím se stala „Lotově ženě“. Ustrnutím ducha, které zabrzdí všechny duševní schopnosti osoby, jak se to často objevuje v případech oslavování minulosti (oproti nespokojenosti s přítomností) nebo odsouzení minulosti (jako obětního beránka pro všechno současné zlo). To je tendence všech duševně narušených, tedy: buď smutní po zašlých dnech zlaté minulosti, minulém období, které se nikdy nenavrátí a maří tak současné příležitosti, nebo prohlašují teď již nezvratitelné události minulosti 
za nutně působící na jejich neméně nezměnitelnou bezútěšnou přítomnost a tragickou budoucnost, které je staví do pozice bezmocných obětí svého života.

Kupodivu, je to ta samá skupina lidí, která není chycena jen do pasti minulosti, ale také se nechá lehce chytit 
do smyšleného světa fantazie vzdálené budoucnosti, přičemž staví vzdušné zámky nerealistických snů nebo má kataklyzmatický strach z existence, který ji odkazuje 
k sebe-destrukci. Obojí ochromuje využití přítomných zdrojů pro následování realisticky dosažitelných a eticky zodpovědných cílů stejně jako obsese probírání se minulostí.

Řekli jsme, že duševně narušení lidé takovou tendenci mají. 
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Snad ani obrácený pohled nemůže být zamítnut, tedy že lidé, jejichž „noetické statky“ se zaměřují na minulost a vzdálenou budoucnost, trpí duševními poruchami, a proto se jim nedaří dosáhnout „zaslíbené země“, neboť ztrácí výhled na oblak. Co by se stalo s lidmi Izraele, kdyby se neustále dívali přes ramena zpátky do pouště v nenasytitelném toužení po bujných zahradách na březích Nilu, nebo kdyby hrozili pěstmi v bezmocném hněvu na Egyptské „lotry“, kteří je neúprosně donutili k exodu. Anebo, co by se s nimi stalo, kdyby slepě klopýtali dál, utápějící se v iluzorních představách zaslíbené země, kterou ještě nikdo nikdy neviděl, anebo, kdyby se oddali zoufalství z představy jisté smrti, která by byla ničím než jistotou.

Jistě nemusíme jít daleko pro znázornění životního období odpovídajícího „noetickým statkům“ duševně zdravých lidí, když použijeme tu část, kde se hovoří o lidech Izraele a stínu „průvodcovského“ oblaku.





			


					







   Minulost    Přítomnost    Budoucnost





To znamená, že také, po opatrném prozkoumání našeho současného vyskytování se, neobstojí nauka hlubinné psychologie; člověk by se měl by dívat vpřed, ale ne příliš daleko, jen k bodu „volání smyslu“ (Frankl), kde ho stále může být slyšet, jak nás svolává k smysluplným činům, k dalšímu kroku. Dívejme se dopředu...s vědomím, že tam je něco vždy před námi, co nás nikdy neopustí. Jen ubráním se po této cestě, dojdeme smíření s minulostí a konstruktivní změny současného vyskytování se směrem k slibné budoucnosti.
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1) Oblak je odlišný

Ten biblický příběh nám ale řekne ještě více: oblak je podstatou jiný než lidé, kteří ho následují. Je jiné jakosti, „vyšší hodnoty“, vznešenější. Nebyl to jeden z lidí Izraele, kdo by vyvedl svůj lid z pouště, žádný vůdce, zvěd, žádný guru, nikdo z mocných, nikdo z masa a kostí. Oblak se, abych tak řekla, povznesl na úroveň (bytí) výše než ti, kteří v něj důvěřovali.

Znovu se můžeme ptát, jestli jen ti, kteří se na své životní pouti svěří „vyšší moci“, dokáží nalézt cestu do země zaslíbené. Kolik lidí selhalo, jen proto, že následovali špatné značení, nebo proto, že slepě uvěřili falešným slibům.
Kolik vystrašených, bázlivých lidí se orientuje dle názorů sobě rovných – kolegů a nadřízených, s přáním udělat to, co oni považují za správné, a to za každou cenu, i kdyby to byla ta nejhloupější věc? Kolik nezralých adolescentů a mladých dospělých, zaprodá tělo a duši skupině vrstevníků, pod tlakem páchá kriminální činy nebo se dobrovolně nechá zajmout nějakou sektou? Kolik nekritických nohsledů a obdivovatelů mají politici, umělci, sportovní hvězdy a finanční magnáti, jejichž vzestup a pád nezávisí na ničem jiném, než na penězích a prestiži.

Je to otázka žebříčku hodnot, kterým je směr životní cesty poměřován, otázka, která nemůže být zodpovězena na stejné úrovni, na které je dotazována. Žádná osoba nemůže říci ostatním, kterým směrem by se měli vydat, kde leží jejich země zaslíbená. Nejsme paradigmatem – ani pro sebe ani pro jiné lidské bytosti, paradigma je uvnitř nás. Viktor. E. Frankl ho ztotožňuje s „osobním svědomím“, s pojmem, který jasně odděluje od Freudovského pojmu superega, kterým Freud myslí naučené normy a přijaté morální zákony. Na rozdíl od toho je osobní svědomí „ dbaní hlasu transcendence“, Viktor E. Frankl, „Der Wille zum Sinn“ (Piper, Mnichov, nová edice 1991), 
str. 117 je to 
– v terminologii biblických metafor – prst ukazující k oblaku.

V tomto kontextu chci zmínit projekt Hanse Künga, který nazval „Projekt světového ethosu“ Hans Küng, „Projekt Weltethos“ (Piper, Mnichov, 4.edice 1992). Čísla stran   uvedená za citacemi odkazují k této knize.. V něm ukazuje, proč nerozdělený svět potřebuje nerozdělený ethos – ducha společnosti. 
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„K čemu slouží nové zákony Evropské rady, USA nebo Spojených národů pro individuální postoje a postoje organizací, když většina lidstva se k nim nezamýšlí přidat a neustále hledá cesty a prostředky k nezodpovědnému uplatňování osobních a kolektivních zájmů?“


Jako příklad uvádí:

	
„ V následujících pěti letech bude třeba vybudovat za 35 miliard dolarů další vězeňské cely pro 460 tisíc nových vězňů, a to kvůli nově vzedmuté vlně zneužívání drog. S ohledem jen na ekonomické důvody, nemůže být požadavek větší kontroly, policie, vězení a striktnějšího práva tím jediným způsobem k vyřešení vážných problémů naší doby…“ (str.56/57)


Relevantnost uvedených argumentů může být spatřena v různých oblastech nepokojů na zemi, kterým rezoluce Světové rady bezpečnosti nebo dohody o neútočení nemohou přinést mír více než hrozba vojenského útoku ústící v ozbrojený konflikt.

Také nic moc k užitku pro snižování nelidskosti a bestiality jsou analýzy důvodů. Obracení se k minulosti a pátrání 
po kulturních a politických příčinách současného neštěstí; takové pátrání automaticky neskončí, což, bereme-li v potaz kritérium „oblaku, který je vždy napřed“ není překvapující. Více podstatné pro konstruktivní změnu, než znalosti příčin vzniku negativního, je rozpoznání důvodů pro to pozitivní. Ve svých úvahách se Hans Küng chápe starého logoterapeutického pravidla:
		

„Proč by neměl zločinec zabít své rukojmí, diktátor zneužívat svůj lid, národ nezačít válku, mocný blok nevysílat střely na lidi z opačné strany, proč by neměla obchodní společnost vykořisťovat zemi, jestliže je to v jejich nejhlubším osobním zájmu?“ /str. 76/
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Co jsou opravdové důvody pro pozitivní činy? Strach z trestu, jak už je dlouho jasné, nepostačuje. Mohou to být čistě rozumové důvody, strategie k přežití, logické vývody 
z „kategorického imperativu“ (Kant)? Obecně pozorovatelný rozpor mezi současnou inteligencí a morálním chováním lidských bytostí nás uvádí ve stále větší pochybnosti, které vedly Hanse Künga k tomu, aby vyzdvihl „jinou úroveň“.



„Ne, kategorický v etickém činu, bezpodmínečné „mělo by“, to nemůže být nalezeno lidskými bytostmi, mnohonásobně podmíněnou lidskou osobou, ale něčím nepodmínečným: absolutnem, které je schopno propůjčit všeobsahující smysl, a které zahrnuje individuální lidskou osobu a  prostupuje ji, i lidskou přirozenost, i celou lidskou společnost. Tím může být jen ta poslední a nejvyšší skutečnost sama o sobě, která, ačkoliv je rozumově nedokazatelná, musí být přijata v rozumné důvěře – jak se tomu říká, musí být pochopena a vyložena v odlišných náboženstvích.“ /str.77/



Není tu snad v té „odlišnosti“ odkaz k oblaku? Hans Küng dospívá k závěru, že lidské bytosti nemohou opravdově žít pospolu bez světového ethosu národů, a že nemůžeme dosáhnout míru mezi národy bez předchozího dosažení míru mezi náboženstvími, protože jen sdílené proniknutí do různých náboženství s jejich společnými rysy, může spojit jeho příslušníky. Küng má pravdu. Jen když to, co je pro jednoho dobré není už špatné pro druhého, a naopak - např. když je něco dobré pro ekonomickou skupinu a je to špatné pro její zemi, pak, jen pokud pojetí dobra a smysluplnosti vyjde najevo, to nepodmínečně dobré, se kterým souhlasí obě strany, budou lidské bytosti žít v souladu a míru.


Takové nepodmínečné dobro už není předmětem diplomatických jednání, které se musí pokoušet o kompromis mezi protichůdnými zájmy, ale je předmětem prvořadého lidského zájmu, který vrcholí v „hledání země zaslíbené“. To je nekonečně odlišné 
od toho co se - ve zkušenosti nás pozemšťanů - jeví užitečné, výhodné či zisk přinášející, a co je vždy podmíněné obrovským množstvím různých činitelů. Pro Frankla je hlas transcendence 
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slyšitelný v osobním svědomí. Pro Künga je světový ethos čitelný v zachycení základní podstaty světových náboženství. Jistě nepochybíme, když to budeme nazývat kolektivním projevem toho dříve uvedeného. 















Minulost		Přítomnost		Budoucnost


Bylo by pro nás poučné, shodnout se na tomto „myšlenkovém vzorci naděje“, v poušti, kde žádné jiné naděje není. Proč by se nemělo lidstvo společně sejít, v nějaké vzdálené budoucnosti, až se bolest stane příliš velkou, jako lidé Izraele, sejít se s různých míst, ale spojeni společným pohledem na „vyšší skutečnost“?


3. Oblak je nedosažitelný

Pojďme se nyní vrátit k lidem, kteří se už vydali za oblakem. Čemu se můžeme z této biblické metafory přiučit? Jsou to dvě věci:

a) Nikdo z nich nedospěl k oblaku, nedosáhl ho. Tento výrok může znít divně, ale má význam se mu trochu více věnovat. Očividně je smysluplné, v průběhu naší životní poutě, usilovat o nedosažitelné. Jinými slovy: dojití optima pro dosažení maxima v rámci našich omezení. Opačným pohledem je, v psychologii velmi rozšířená představa, že se musí stanovovat menší, umírněné cíle, které jsou lehce k dosažení, a které odpovídají přístupným zásobám sil, spíše než připravovat vznosné plány, které toho příliš vyžadují. Příliš ambiciózní plány přinášejí jen rozčarování a pocity selhání.
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Ten opak je jen zdánlivý – pro žádného z lidí Izraele nebylo určeno po 40 let trvající pouti dojit k oblaku. Malým, mírným cílem pro každého z nich bylo vždy dosažení dalšího pevného bodu v písku a mezi kamením, v těch místech, kam dopadal stín z oblaku nad nimi. Ale tyto malé cíle by si nemohli stanovit, kdyby se neměli k čemu – na nebi – vztahovat.

Obecně se dá vypozorovat, že lidi soužení pocity rozčarování 
a selhání, často zaměňují to, k čemu by se měli vztahovat 
s pevnými body. Obojí je pro ně cílem a dosažení cíle je nutné ke štěstí – jak neblahá kombinace!

Příklad: Matka chce pro své dítě to nejlepší. Stráví plno času zjišťováním informací o výchově dětí, hraje si a cvičí s dítětem. Ale ve škole se její dítě projevuje jen málo tak, jak by toužila. Dítě musí změnit školu a navštěvovat zvláštní školu, setkává se s kamarády, kteří ho nutí vynechávat hodiny, dostává špatná konečná ohodnocení a nakonec po několika týdnech odejde ze studia, aby se vyučilo kadeřníkem. Stane se jedním z těch mladých nezaměstnaných, kteří se potulují 
po ulicích a přežívají díky příležitostným pracím. Jeho matka je zoufalá a hluboce zklamaná.

Co je v tomto případě tím, k čemu se vztahovat, co je nedosažitelným oblakem? Matčina láska si pro dítě přeje vše dobré, úplný úspěch v životě a to je zákonité - že láska vidí milovanou osobu v plnosti její lidské hodnoty, skoro „jak byla Bohem míněna“  Viktor E. Frankl, „Der Wille zum Sinn“ (Piper, Mnichov, nová edice 1991), 
str. 117 Od toho, k čemu se vztahovat, mohou být odvozeny všechny pevné body v podobě malých, skromných plánů, které matka objevovala od narození jako „jí určené“, 
např. kojení dítěte, učení dítěte na záchod, pomoc dítěti si zvyknout na školku. Každý další pevný bod je krokem ubírajícím se dobrým směrem, krokem, který nejenže matka zvládne, ale který má být udělán. I při současné nezaměstnanosti jejího syna, jsou nové pevné body na matčině cestě patrné, ať už spočívají v rozhovoru, kterému není dovoleno být ukončen, v činu důvěry nebo v konkrétní pomoci.

Jestliže matka přijme své dítě takové jaké je, a zároveň neustále setrvá na své vlastní cestě od jednoho pevného bodu k druhému, bude mít velkou šanci dojít do „země zaslíbené“, kde je láska silnější než potřeby či smrt. Bude-li chtít, aby
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byl její syn jiný, bude-li se fanaticky snažit zajistit mu jen to dobré a zoufale hledat vysvětlení pro jeho „neúspěch“, začne-li věřit, že vše co ve výchově svého syna udělala, bylo špatně, krátce – jestliže nebude schopna akceptovat kamenitou životní cestu a ulpí na vnitřním protestu, pak ji čeká zoufalství. Oblak vznášející před ženou je pro ni nedosažitelný.

b) Z biblické metafory se však můžeme poučit ještě více. Dozvěděli jsme se, že lidé Izraele, kteří opustili Egypt, nikdy do „země zaslíbené“ nedorazili, ale že to byli spíše jejich děti a vnuci, kteří došli k místu určení. Podle toho se zdá důležité zasít, třebaže úrodu budou sklízet pozdější generace. A někteří průkopníci naleznou smysl v tom, že místa určení dovolí dosáhnout jiným. 

Nadto nevíme, s pomocí jakých metafyzických hodnot, by měl být příběh vyložen. Není možné, že vlastně ti, kteří věrně následovali oblak a v poušti zemřeli, dosáhli „země zaslíbené“ dříve než jejich spoluputovníci, kteří přežili déle? Ano, není snad myslitelné, že skutečná „země zaslíbená“ leží 
za hranicemi času a prostoru, a že tedy dosažení oblaku je možné tam, mimo náš svět, ve kterém to nikdy možné není? Byla by to ještě utopie nebo opravdový boží dar? 



















Minulost		Přítomnost		Budoucnost



V každém případě, země, do které byli lidé Izraele vedeni, si až do té doby zasloužila jen velmi málo název „zalíbená země“, a proto se zdá bezpečné usuzovat, že slib oblaku našel, 
a nachází, své plnění na, pro nás nesrozumitelné nebo slovy neuchopitelné, úrovni.
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Po probírání kritérií, která by v současnosti mohla být odpovědí na otázku „Quo vadis?“, bychom teď chtěli v naší představivosti navštívit (údajně) bezoblačnou poušť. Jak už jsme naznačili, je to dobře zobrazeno v dramatu „Čekání na Godota“. V dané situaci také není žádný vzor, který by „stál před“. Ačkoliv se od pana Godota očekává, že řekne, co by se mělo udělat, tato osoba náleží k lidem stejného druhu jako „jsem já a ty“, a to je pak ošidné očekávání. Usilovat 
o nedosažitelné je odmítnuto jako nesmysl, jež končí tím, že nedosažitelné unikne. V takové poušti se nedá žít ani umřít. Jelikož si lidská společnost dnes nebezpečně zahrává s postojem „Čekání na Godota“, měli bychom Beckettovo varování stručně zrekapitulovat.

Hra začíná představením současné situace lidského světa ztělesněného do dvou postav – Vladimíra a Estragona.
Utrpení a strach získávají na síle.


Vladimír:	Nikdo nikdy netrpěl jak ty. Nepočítám...

					-.-			

Estragon: Komu mám říci své soukromé noční můry, když je 
		nemohu říct tobě?

					-.-

Čím trpí? Nedostatkem orientace, nechutí převzít iniciativu, nedostatkem smyslu pro zodpovědnost, beznadějí. Ve Franklově terminologii trpí „existenciálním vakuem“. Anebo – dle biblické metafory – ukazuje se jim jen písek, a ne oblak. 


Vladimír: Počkejme, a uvidíme co řekne.

Estragon: Kdo?

Vladimír: Godot.

Estragon: Dobrý nápad.

Vladimír: Počkejme, dokud nebudeme vědět, jak si stojíme.

-.-
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Vladimír: S tím nic nenaděláš.

Estragon: Nemá smysl se snažit.

Vladimír: Člověk je co je.

Estragon: Nedá se z toho vykroutit.

Vladimír: Podstatu nezměníš.

					-.-
				

Ale smyslu-prázdnota tohoto světa je jen zdánlivá. „Volání smyslu“ tu zaznívá. Zjevuje se v podobě Pozza a Lucky, pána 
a otroka, utlačovatele a utlačovaného, nespravedlnosti, která volá po nápravě. Okolo Luckyho krku je provaz, pomocí kterého Pozzo Luckyho řídí a rozkazuje mu. Dva představitelé lidského světa vidí zcela jasně, co se děje, ale utápí se v letargii 
a rezignaci.

Vladimír: Podívej!

Estragon: Co?

Vladimír (ukazuje): Jeho krk.

					-.-

Estragon: Říkám!

Vladimír: Je to rána.

Estragon: Je to provaz.

Vladimír: Je to odřené.

Estragon: Je to nevyhnutelné.

Vladimír: Je to smyčka.

Estragon: Je to odřenina.
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					-.-


Vladimír: Je to nevyhnutelné.

					-.-


Najednou, uprostřed jejich absurdnosti, se jejich osobní svědomí pohne a „zaslechne volání smyslu“, a na chvíli ti dva rozpoznají oblak, který jim ukazuje cestu.




Vladimír (zvolá): To je skandál!


					-.-


Pozzo (Vladimírovi): Narážíte snad na něco konkrétního?


Vladimír 	(zajíkavě rozhodný): Takhle se chovat k člověku... 
(gestikuluje směrem k Luckymu)...takhle... Myslím, že... ne.... lidská bytost...to ne....to je skandál!


Estragon (aby nebyl pozadu): Hanba!


					-.-


Pozzo: ...místo abych ho vyhnal, jak bych mohl udělat, místo
abych ho jednoduše kopnul do zadku, místo toho ho 
ve své dobrosrdečnosti beru na trh, kde za něj, doufám, dostanu dobře zaplaceno.

					-.-

Lucyho naříkání usvědčí Pozza ve lži, ale pán se uchýlí 
k úskoku a pokrytectví.
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Pozzo: Utěšte ho, když ho litujete.

					-.-

Pozzo předem ví, jak chabě pokus utěšit týranou osobu skončí. 
Ve své bolesti je Lucky napadne a dva představitelé lidského světa jsou ze záchvatu lítosti „vyléčeni“. To vše je výsměch Luckymu, kterému se nedaří obměkčit jejich srdce, takže opakované volání smyslu se ozývá v poušti nepovšimnuto. Vladimír a Estragon nepochopí, že se jim „Godot“ ukázal v jejich blízkosti. Dál čekají na Godota, na stejné úrovni na které sami stojí. Poslouchají falešného proroka, který se jim ukáže v podobě zdánlivě neškodného chlapce.


Chlapec: 	Pan Godot mi řekl, že tento večer nepřijde, ale 
		zítra určitě.

					-.-

Jak mohli rozpoznat falešného proroka? Podle jedné věci ohledně pana Godota.


Vladimír: Je k tobě hodný?

Chlapec:	Ano pane.

Vladimír: Nebije tě?

Chlapec:	Ne pane, mě ne.

Vladimír: A koho bije?

Chlapec: Bije mého bratra, pane.

					-.-

Čekat na pana Godota, který někoho bije je směšné – trestající podoba Boha si sama sobě odporuje. To oba představitelé lidského světa nějakým způsobem cítí. 

Vladimír: Nemáme tu už co dělat

					-.-




					-146-

Estragon: Neměli bychom jít?

Vladimír: Ano, pojďme.


Ale neodejdou, a hra pokračuje druhým aktem, který začíná 
u rostoucího stromu. Příroda a život nabízí své síly k obnově. Ale Vladimír a Estragon k tomu nejsou vnímavý, protože se zaměřují retrospektivně, a ne na budoucnost.

Estragon: Celý svůj mizerný život jsem se brodil bahnem! A ty 
mi tu vyprávíš o krajině! (divoce se na něj podívá). Jen se podívej na tu hromadu bahna! Nikdy jsem se z ní nevyhrabal!

Zcela podle „noetických statků“ duševně nemocných, kteří nejsou posedlí jen minulostí, ale jsou také staviteli „vzdušných zámků“.


Vladimír: To je Godot! Konečně!...Jsme zachráněni!

					-.-

Estragon: Jsem ztracen!

Vladimír: Byl jsi daleko?

Estragon: Na kraji útesu... Ztratil jsem hlavu.

					-.-

Představitelé lidského světa si začínají uvědomovat, že se nachází na pokraji útesu, u propasti. Poděšení, obrací své zraky pátravě k nebi.


Estragon: Myslíš, že mě Bůh vidí? ... Bůh se nade mnou 
		slituje!

Vladimír (utrápeně): A nade mnou?

Estragon: Nade mnou! Nade mnou! Slitování! Nade mnou!


					-.-
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Slitování se ihned dostaví v podobě nové šance pro lidskost 
a lidskou důstojnost. V podobě působivé scény, která se nese ve znamení: chceš-li milost, konej milost! To vše je vyjádřeno v příběhu Pozza a Luckyho, kteří se opět objeví na scéně jako „poslové oblaku“. Tentokrát však ne jako utlačovatel 
a utlačovaný, ale jako dvojí příležitost pro konání milosti. Útěcha nevinnému a odpuštění viníkovi. Mocný Pozzo zaslepený vlastní krutostí padne a Lucky se také pod svým břemenem zhroutí.


Pozzo: Sem! Sem! Pomozte mi vstát!

Vladimír: Nemůže vstát... Možná má pro tebe další kost.

Estragon: Kost?

Vladimír: Kuře. Nepamatuješ si?

					-.-

Estragon: Měli bychom se nejdřív zeptat na kost? A když 
		odmítne, tak ho tu necháme.

Vladimír: Myslíš tím, že je nám vydán na milost?

Estragon: Ano.

Vladimír: A že bychom měli podmínit naše dobré skutky určitými
		okolnostmi?

Estragon: Co?

Vladimír: To vypadá rozumně, dobře.

					-.-

V této chvíli představitelé lidského světa ztratili půdu 
pod nohama a (obrazně) začali z útesu sklouzávat do propasti.


Pozzo: Pomozte, zaplatím vám!

Estragon: Kolik?

Pozzo: Sto franků!
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Estragon: To nestačí.

					-.-

Pozzo: Dvě stě franků!

Vladimír: Počkáme. My se nudíme.....nudíme se k smrti....

					-.-
Pozzo: Milost! Milost!

					-.-

Estragon: Zastav ho, ať přestane. Kopni ho rozkroku.

Vladimír (udeří Pozza): Přestaneš už, bručoune!

					-.-

Představitelé lidského světa se odkloní od „světového ethosu“.


Estragon: Podívej na ten malý obláček.

Vladimír (pozvedne oči): Kde?

Estragon: Tam. Na vrcholu.

Vladimír: Dobrá. A co je na něm tak krásného? (ticho)

Estragon: Pojďme se bavit o něčem jiném, nevadí.

Vladimír: Právě jsem to chtěl navrhnout!

Estragon: Ale o čem?

					-.-

To „něco jiného“ spočívá v brutálním nakopnutí nevinného Luckyho, tedy vypovězení šance lidskosti z jejich existence.
Pozzo a Lucky se vzdálí. Čekání na Godota pokračuje. Čekání 
na „muže s bílým vousem“, jehož příchod chlapec oznámil, 
a který by jim měl říci, co mají dělat. Láska však může být dávána jen dobrovolně a bez vypočítavosti, a jestliže je vynucována nebo nařízena, její povaha se tím zničí. Kdyby byla nařízena shora, stala by se poslušností, ale ta už by nebyla 
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láskou. Než se kdo vydá na cestu k „zaslíbené zemi“, musí si ji (cestu) zvolit dobrovolně a s těmi nejupřímnějšími úmysly.

Estragon a Vladimír si ji nezvolili, a proto jsou ponecháni stranou u rostoucího stromu, který na začátku druhého aktu vyráží lístečky, a který má teď holé větve. Snaží se najít způsob jak se na nich oběsit.

Estragon: Nemáš kousek provazu?

Vladimír: Ne.
				
					-.-

Estragon: Počkej, mám tady pásek.

Vladimír: Ten je příliš krátký.

Estragon: Mohl by ses mi pověsit na nohy.

Vladimír: A kdo se pověsí na ty moje?

Estragon: To je pravda.

					-.-

(Údajně) bezoblačný život v poušti symbolizovaný čerstvými lístky na stromě a smrt symbolizovaná odumírajícími větvemi stromu se nezdařily. S touto ústřední myšlenkou Beckettovy hry padá opona. Opona na divadle světa, na jehož jevišti je hrán „opravdový zápas lidstva“ ještě nespadla, a třetí akt (třetí tisíciletí po Kristu) začíná. Pochopíme to my herci dříve, než bude příliš pozdě, než si (obrazně) omotáme provaz kolem krku, pochopíme, že „Godot“ (oblak, volání smyslu, láska a milost) na nás čekají?

Viktor E. Frankl zakončil knížku „Existezanalyse und die Probleme der Zeit“ (1947) Viktor E. Frankl, „Der Wille zum Sinn“ (Piper, Mnichov, nová edice 1991), 
str. 107 prorockými slovy:

„ Je-li pravda, že lidské bytosti jsou jako herci na jevišti, pak si pamatujme, že herec – oslepený světly 
– vidí místo obecenstva jen černou díru. Nikdy nevidí, pro koho hraje. A není to snad obdobně s člověkem? Zaslepen 
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každodenním životem, nevidí komu by měl být zodpovědný 
za své bytí (stejně jako je herec zodpovědný za svou roli), nevidí pro koho koná. Přesto však jsou vždy lidé, kteří přemýšlejí takto: když si myslíme, že nic nevidíme, významný divák sedí a neúprosně nás sleduje. To jsou ti lidé, kteří na nás volají: Opatrně, stojíte na jevišti před zdviženou oponou!“

Považujme slova jeho úvahy za nejen logoterapeutickou odpověď na Estragonovu otázku: „Myslíš, že mě Bůh vidí?“, ale 
za vhodné moto pro začátek třetího aktu na divadle světa, 
ve kterém je stále vše možné: dospění i zánik.


					* * * * * *


			Stav země je
				kritický,
				mnoho příznaků 
ukazuje na strašnou katastrofu.

Situace zvířat
je kritická,
mnohá marně bojují o přežití
v hrozné existenci.

Stav lesů 
je kritický,
mnohé vykazují známky
hrozné destrukce.

Situace lidského druhu
je kritická,
mnozí cítí varování
ohromné zodpovědnosti.

Podmínky teroru
však nejsou kritické
ale pobízející
k smysluplnému činu – teď! 


									Elisabeth Lukasová
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na poli psychoterapie; tyto knihy byly přeloženy do deseti jazyků.

Lukasové se dostalo pozvání přednášet a vést semináře 
či přednést projev, ohledně jejích zkušeností s logoterapií 
a jejím rozvojem, na více než čtyřiceti univerzitách v mnoha zemích.

Elisabeth Lukasová je vdaná a má dospělého syna, který žije ve Vídni.
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Poznámky překladatele:

ad str.22
* V češtině se běžněji objevuje „Když se chce, tak to jde“

ad str.29
**´tragická triáda´=´tragická trojice´; vzhledem k použití stejného termínu nejen u Lukasové, ale již u V.E.Frankla, ponechávám výraz ´triáda´

ad str.33
*** exempla tahunt (z lat) = příklady táhnou 

ad str.46
**** jedná se bývalou BRD

ad str.58
***** mysterium iniquitatis (z lat.) = tajemství zla

ad celý text
- překladatel používá na místo v češtině dosud obvyklejšího ´psychický´ (a jeho odvozenin) slovo ´psychologický´, vzhledem k tomu, že v angličtině odpovídá slovu ´psychological´(oproti ´psychical´) a vzhledem k tomu, že se již sjednocení - svým způsobem opačných - pojmů fyziologický/psychologický (oproti dřívějšímu nesourodému fyziologický/psychický), objevuje i v novější české odborné literatuře

- níže je uvedený seznam citovaných knih, resp. těch knih, které vyšly také v češtině
V.E. Frankl: Lékařská péče o duši. Základy logoterapie a existenciálni analýzy, Cesta, Brno 1994
V.E. Frankl: Vůle ke smyslu. Vybrané přednášky k logoterapii, Cesta, Brno 1994 
V.E. Frankl: Člověk hledá smysl. Úvod do logoterapie, Psychologické nakladatelství, Praha 1994 
V.E. Frankl: A přesto říci životu ano: Psycholog prožívá koncentrační tábor, Karmelitánské nakl., Dačice 1996
V.E. Frankl: Teorie a terapie neuróz, Grada Publishing, Praha 1999
V.E. Frankl: Psychoterapie pro laiky, Cesta, Brno 1998
V.E. Frankl: Tragický optimismus lidské existence, Prostor, Praha 1997

