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7. Náhlé probuzení jako reakce 
na psychický neklid

Nejčastějším způsobem, jímž lidé přecházejí do stavu trvalé bdělosti, 
je náhlá a dramatická přeměna vyvolaná intenzivním psychickým nepoko-
jem.

Během posledních dvaceti let se psychologové stále více setkávají s feno-
ménem takzvaného posttraumatického rozvoje. Mnoho výzkumů ukázalo, že 
traumatické události, jako jsou autonehody, vážná nemoc, smrt blízké osoby 
nebo rozvod, mají na lidi z dlouhodobého hlediska často pozitivní účinky. 
Po intenzivním šoku a stresu zmiňuje s odstupem času mnoho lidí pocit větší 
odolnosti, sebejistoty a vděčnosti za svůj život. Cítí, že jejich vztahy jsou au-
tentičtější, hlubší a smysluplnější. Také se často zajímají o duchovnost a mají 
pozitivnější postoj k smrti.

Ve svém výzkumu jsem zjistil, že trauma může vést nejen k rozvoji, ale  
i k transformaci – fenoménu, jejž nazývám posttraumatická přeměna. Inten-
zivní psychický neklid a trauma mohou způsobit náhlý a dramatický posun 
do nové, funkčnější identity s novým pohledem na život, novým povědomím  
o realitě, různými novými kognitivními a percepčními schopnostmi a nový-
mi hodnotami a cíli. Tento posun není vždy zcela náhlý – někteří lidé hovoří  
o postupném vývoji (včetně prožitků dočasného probuzení), jenž náhlé změ-
ně předchází. Jiní lidé zase zmiňují více „posunů“.

Já nazývám lidi, kteří procházejí touto transformací, posouvači (z angl. 
shifters – pozn. překl.). Tito posouvači mají pocit, že se stali někým jiným; 
že se jejich staré Já rozpadlo a bylo nahrazeno novým bytím. Dva z nich mi 
řekli: „Je to, jako by se ze mne stal úplně jiný člověk, než jsem byl před-
tím.“; „Není cesty zpátky. Po zbytek svého života jsem jiný člověk.“

Ve svém výzkumu a v mnoha dalších případech posttraumatické přemě-
ny, které jsem od té doby zkoumal, jsem zjistil, že posouvači sdílejí řadu 
podstatných vlastností. Cítí intenzivní pocit blaha, cení si všedních věcí 
každodenního života a jsou vděční za svůj život. Také jsou méně znepo-
kojeni obavami a úzkostmi, než byli před přeměnou a dokážou se na věci 
dívat s nadhledem, což znamená, že si z maličkostí nedělají těžkou hlavu. 
Jejich vnímavost je mnohem intenzivnější, a proto svět kolem sebe vnímají 
jako živější a krásnější místo; cítí silnou sounáležitost s přírodou, jinými 
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lidmi a se vším živým. Jejich mysl je klidnější, s méně nedobrovolným 
shlukem myšlenek. Pokud tyto myšlenky přijdou, zkrátka se s nimi nezto-
tožňují. Mohou je pozorovat, aniž by se do nich ponořili a nechali se nimi 
ovlivnit.

Co se týče jejich životního stylu, posouvači jsou méně zaměřeni na 
osobní zisk a méně se zajímají o hmotné věci a o vlastní úspěch. Místo toho 
se více soustředí na osobní a duchovní rozvoj a více se zajímají o blaho 
ostatních, což vyjadřují svou laskavostí a altruismem. Toto nové zaměření 
často vede ke změnám v kariéře – v mnoha případech zanechávají tradiční 
kariérní dráhy a hledají práci, ve které mohou pomáhat druhým. Například 
člověk, jenž kdysi provozoval vlastní stavební firmu, začal dělat poradce 
a vysokoškolského učitele. Jistá žena se zase vzdala své práce vysoce po-
stavené marketingové manažerky pro zdravotnickou společnost a začala se 
jako terapeutka starat o pacienty s rakovinou.

To vše je samozřejmě pro stav bdělosti charakteristické. Zjistil jsem, 
že toto náhlé probuzení může být vyvoláno širokou škálou různých typů 
nepokojů a traumat, jako jsou intenzivní stres a nepokoj, deprese, úmrtí 
blízké osoby, vážné nemoci, zdravotní postižení, alkoholismus a setkání se 
smrtí. Typ psychického neklidu nehraje velkou roli, ale musí být intenzivní 
a dlouhodobý.

Zkoumání těchto případů bylo neuvěřitelně inspirativní zkušeností. Se-
tkal jsem se s lidmi, kteří prošli tím nejtragičtějším a nejbolestivějším, co 
může člověka potkat. Nejenže se jim podařilo své problémy zvládnout, ale 
dokázali se po nich dostat do stavu bdělosti. Popíšu některé z nejpozo-
ruhodnějších případů posttraumatické přeměny, na které jsem narazil ve 
svém výzkumu v rámci doktorského studia, a také pár dalších, s nimiž jsem 
se setkal později.

Duchovní krize

Duchovní probuzení je často poměrně hladký a bezproblémový proces, 
když k němu dochází postupně. Stejně jako u všech ostatních procesů vám 
pomalý a postupný vývoj umožňuje přizpůsobit se novým prožitkům, jimiž 
procházíte, a novému prostředí, s nímž se setkáváte. Máte čas o procesu 
přemýšlet, přijmout ho a porozumět mu. Jste schopni integrovat nové vlast-
nosti bez narušení rovnováhy. Případy Daniela a Eda jsou celkem dobrými 
příklady. Ačkoli jejich probuzení bylo iniciováno a vyvoláno určitým stup-
něm turbulence, zdá se, že jejich vývoj byl poměrně harmonický a dobře 
integrovaný.

Nicméně náhlé a dramatické probuzení může někdy způsobovat potíže. 
Když dojde k náhlé přeměně, obvykle není čas jí porozumět, přizpůsobit se 
ji nebo ji integrovat do svého Já. Můžeme to přirovnat k situacím, kdy se 



84

lidé stanou velmi rychle slavnými a úspěšnými. Mnoho z nich brzy zjistí, 
že je obtížné vypořádat se s drastickými změnami, jež sláva do jejich ži-
votů přináší, ať už to je stálá pozornost a tlak medií, či náhlý nedostatek 
soukromí. Pro některé lidi je tato změna náročná a snaží se s ní vypořádat 
užíváním drog a alkoholu, nebo se izolují a trpí depresemi. Z hlediska psy-
chického zmatku a nerovnováhy jsou úspěch a sláva mnohem bezpečnější, 
když k nim dochází postupně po delší dobu.

Transpersonální psycholog Stanislav Grof výstižně definuje rozdíl mezi 
duchovním vývojem a duchovní krizí. Duchovní vývoj je postupné du-
chovní probouzení, pomalé rozvíjení, které způsobuje jen nepatrný zma-
tek. Nicméně duchovní krize je náhlé duchovní probuzení, které psychiku 
člověka rozvrací a narušuje jeho schopnost fungovat v každodenním ži-
votě. V některých případech může být narušení tak závažné, že se podobá 
psychotické poruše. Grof poznamenává, že duchovní krize jsou nejčastěji 
vyvolávány intenzivním emočním a psychickým nepokojem, jako je úmr-
tí milovaného, neúspěch a ztráta.* Jak říká, „může to být ztráta důležité-
ho vztahu, jako je smrt dítěte nebo jiného blízkého příbuzného,   rozvod či 
konec milostného vztahu. Podobně může duchovní krizi předcházet řada 
selhání a ztráta zaměstnání nebo majetku.“ V příštích dvou kapitolách se 
podíváme na příklady těchto duchovních krizí.

Marita
K probuzení u Marity došlo během období intenzivního zmatku, kdy 

byly její děti ještě nemluvňata. Po narození druhého dítěte (jejímu prvnímu 
dítěti byly tehdy dva roky) začala trpět poporodní depresí. Starší dítě však 
začalo být neposlušné a Marita zjistila, že ho nezvládá. Popsala to násle-
dovně:

„Když se na to podívám zpětně, pravděpodobně jsem byla v psycho-
tickém stavu. Moje mysl byla fixována na různé negativní scénáře, kte-
ré se mi neustále honily hlavou, až jsem v noci přestala spát. Celé dny 
jsem trávila s dětmi v náručí a brečela s nimi. To, že jsem po čtyřech be-
zesných nocích nebyla v dobré kondici, není třeba dodávat. Fyzicky jsem 
byla zničená. Měla jsem totálně ucpaný nos a přetížené plíce. Hrdlo jsem 
měla tak stažené, že jsem musela šeptat. Můj manžel byl velmi znepokojen  
a zvažoval, že zavolá lékaře. Přestala jsem fungovat. Ten týden jsem ani 
jednou nenakoupila potraviny a nedala jsem prát prádlo.“

Maritin posun byl tak náhlý a dramatický, že dokáže určit přesný oka-
mžik, kdy k němu došlo: „2. března 1993 asi v 8.30 ráno.“ Stalo se to, když 
se její manžel chystal do práce a frustrovaně vybuchl, protože nemohl najít 
žádné čisté oblečení:

„S výkřikem absolutního zoufalství vyběhl z ložnice, zabouchl dveře a za-
čal ničit dům. Strhával závěsy ze stěn a házel věci dolů po schodech. Nikdy 

* Uzdrav svá vnitřní zranění: L. Bourbeau, Eugenika – pozn. red.
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předtím jsem neviděla nikoho tak nepříčetného. Jeho exploze a uvolnění hněvu 
ve mně osvobodily něco obrovského! V té chvíli jsem zažila osvícení.

Najednou jsem měla pocit dokonalé radosti a klidu. Vzpomínám si, jak 
mně napadlo, ,takhle bych se měla cítit pořád!‘ Ale nebylo to jen o pocitech 
– zasáhlo mne to i fyzicky. Mé tělo zaplavilo obrovské množství energie, 
která ho vyléčila. Dutiny a plíce se okamžitě vyčistily a začaly znovu fun-
govat. Z tohoto náhlého posvátného uzdravení jsem byla v němém úžasu. 
Všechny díly skládačky do sebe konečně zapadly. ,Heuréka!‘

Bylo to duchovní osvícení, tím jsem si byla hned jistá. Ale ještě dnes 
se stále snažím svým světským vědomím pochopit, co vše mi bylo tehdy 
odhaleno. Cítila jsem se být zaplavena spoustou nových odhalení, z nichž 
jsem většinu nebyla schopna uchopit. Sedmnáct let jsem strávila aktivním 
snažením dát tyto informace dohromady tak, aby je bylo možné pochopit 
lidskou myslí a srdcem.

Chápala jsem, proč mystici hovořili o ,věčnosti‘. V mystickém vědomí, 
v tom jednom okamžiku, věčnost cítíte, což vás navždy změní. Myslím, že 
tím bylo také myšleno znovunarození a vidění očima dítěte. Bylo úžasné, 
že jsem najednou pochopila tato zapomenutá učení křesťanské výchovy. 
Nikdy předtím jsem jim nerozuměla a dívala se na ně příliš logicky.

Následujících pár týdnů bylo neuvěřitelných a nikdy na ně nezapomenu. 
Jako bych prolomila bariéru a mluvila s lidmi, kteří zůstali na druhé straně.
Tak moc jsem je chtěla vzít s sebou! Vzpomínám si na obrovské nutkání 
napsat knihu a podělit se se svými zážitky i s ostatními. ,Spirituální‘ prožit-
ky, které jsem měla před okamžikem osvícení, jsem nikdy nebyla schopna 
uchopit, protože nezapadaly do mého pohledu na svět. Najednou byly ne-
smírně důležité, protože jsem si uvědomila, jak každá chvíle mého života 
vedla k tomuto okamžiku.“

Stejně jako v mnohých jiných případech posttraumatické přeměny, i po-
čáteční Maritina intenzivní bdělost mírně zeslábla a začala být jejím běž-
ným stavem bytí, v němž v době, kdy jsem s ní mluvil, byla již sedmnáct 
let. Jednou z nejvýznamnějších změn, které jí tento stav přinesl, je silný po-
cit sounáležitosti, povědomí o energetickém prostoru (jak ho sama nazývá), 
jenž spojuje živé bytosti. Další významnou změnou je její záliba v nicne-
dělání, což vidí jako příležitost „poslouchat, být otevřený a plný vnitřního 
klidu“. Ačkoli stále zažívá shluk myšlenek, cítí se s ním méně identifikova-
ná a méně ovlivněná. Pokud se v její mysli objevují negativní myšlenky, je 
schopna je nechat přijít a odejít, aniž by stihly vyvolat úzkost nebo starosti. 
Její postoj ke smrti se také změnil. Nejenže se jí už nebojí, ale také ji pojímá 
jako návrat k tomu nadčasovému a expanzivnímu stavu, jenž sama zažila: 
„Být v tom stavu, kde není čas ani prostor, je, myslím, jako když opustíte 
vězeňské zdi. Myslím, že to [smrt] bude hezký návrat domů.“*

* Život mezi životy - Naše nesmrtelné bytí: M. Newton, Eugenika – pozn. 
red.
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Nicméně Maritin přechod do trvalého, stabilního stavu bdělosti nebyl 
snadný. Navzdory intenzivnímu pocitu štěstí a novému porozumění světa 
se cítila zmateně. Trvalo jí dlouho, než začala nové aspekty své identity 
integrovat. Jak mi řekla: „Byla jsem opravdu rozhozená a musela jsem vy-
naložit hodně úsilí, abych zjistila, jak žít se svým novým Já.“ Vztahy s ji-
nými byly pro ni obzvláště obtížné, protože ztratila sociální a komunikační 
schopnosti, jež předtím měla, a najednou lidem svou přílišnou upřímností 
ubližovala a urážela je. Dokonce i po sedmnácti letech měla pocit, že tento 
proces integrace stále probíhá, i když je do značné míry dokončen (ob-
tíže, které často vznikají při náhlé přeměně, budeme zkoumat podrobněji  
v 8. kapitole)

JC a jeho proměna
JC Mac, jak si sám říká, je padesátník z Kanady, jenž prošel dramatic-

kým a složitým probuzením ve věku čtyřiceti pěti let. I předtím měl pár 
neobyčejných zážitků, ale nevzpomíná si na žádný, který by mohl nazvat 
duchovní. V mládí byl nepříliš úspěšný hudebník (i přes velké úsilí) a jeho 
životní styl vedl k problémům s drogami. Nicméně se mu závislost na dro-
gách podařilo překonat a poté pracoval jako poradce v detoxikačním a lé-
čebním centru, kde navrhoval rehabilitační programy pro osoby závislé na 
alkoholu a drogách. Současně však pokračoval ve skládání hudby a nako-
nec nahrál album. S odstupem času přišel na to, že během svého raného 
života měl silnou potřebu uznání a pozornosti, již ventiloval hudbou.

A byla to částečně právě silná touha po úspěchu, kvůli které se JC od-
cizil své manželce. Rozpadlo se mu manželství a on opustil rodinu včetně 
svých tří dětí. V návaznosti na jeho práci poradce rozvíjel kariéru jako kouč 
pro osobní rozvoj, ale nedařilo se mu a začal se topit ve finančních problé-
mech. Dříve stabilní život se změnil v intenzivní stres.

Uprostřed tohoto otřesu a nepokoje u něho došlo k náhlé změně vědo-
mí. Jednoho dne, když brečel, aniž věděl proč, zažil podivné zpomalení 
času a pocit vnitřního klidu. Projevovalo se to i fyzicky: cítil mravenčení 
v rukou a nohou a myslel si, že má infarkt nebo mrtvici. Samozřejmě se 
bál, ale pak si vzpomněl na moudrost jednoho zenového mnicha: „Všechen 
strach je jen iluze, jdi mu vstříc.“ To ho povzbudilo, aby se přestal bránit 
a poddal se procesu, jímž procházel. Popsal ho jako „domino efekt. Začal 
jsem se poddávat životu a dostal se do stavu blaženosti. Všechny myšlen-
ky zmizely a všechno začalo vyzařovat tento nádherný pocit krásy, klidu  
a ticha.“

Tento stav blaženosti zažíval JC trvale, ale i u něho se vyskytly problé-
my. Po praktické a organizační stránce byl jeho nový život problematický. 
Nedokázal pracovat a zjistil, že je pro něho obtížné navázat kontakt s ji-
nými lidmi. Často zapomínal jíst, a v důsledku toho značně zhubl. Bylo to 
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období „temné noci duše“, kdy měl pocit, že je „opuštěn Bohem“ a vrací se 
do stavu bolestivé duality. Ale začal si uvědomovat, že ve skutečnosti pro-
chází procesem integrace, obnovováním duševních funkcí a praktických 
schopností a současně nalézáním harmonie a nové identity.*

Tento proces integrace byl dlouhý. V době, kdy jsem s JC hovořil, uply-
nulo od jeho posunu šest let a měl pocit, že „na tom pořád pracuje“. Popsal 
to následovně: „V posledních šesti letech se u mne střídají období. Pocit 
vnitřního klidu a ticha je přítomen vždy, ale někdy je pro mě obtížné fungo-
vat. Jedná se zejména o věci, jež vyžadují organizování. Když jsem v tomto 
svobodném stavu bytí, je pro mě těžké fungovat v přesně vymezeném zá-
padním světě, kde je všechno dopodrobna naplánováno.“

JC popsal, jakým způsobem se v důsledku tohoto posunu změnilo jeho 
povědomí a pohled na svět:

„Nemám žádný pocit identity. Pokud tento pocit máte, jste odříznuti od 
všech alternativ. Nepovažuji se za Američana, ani Kanaďana. Žádné konkrét-
ní místo pro mne není domovem. Je ve mně všudypřítomný pokoj a ticho, ať 
jdu kamkoliv. 

Moje mysl je většinu času velmi tichá. Není tam nic jiného než klidné ti-
cho, velmi klidné a sjednocující ticho, které vším prostupuje. Pak se vynoří 
myšlenka a vaše mysl se rozhovoří. Je to krásné, ale těžké. Nemám problém 
s myšlením, ale je vysoce nadhodnocené. Pokud budete svým myšlenkám 
dávat příliš velkou váhu, budete trpět. Ego je jen něco, co se vyvíjelo po 
tisíciletí, aby nám pomohlo přežít.

K hmotným věcem nemám žádný vztah, což je úleva. Předtím jsem byl 
připoután ke svému tělu, úspěchu a k ambicím. Ve jménu nejvyššího dobra 
je pro mne péče o vše ostatní vším. Smyslem mého života je sloužit lid-
stvu.“

Setkání se smrtí jako spouštěč náhlého probuzení

I když existuje široká škála traumatických zážitků, které mohou způ-
sobit náhlé probuzení, jeden konkrétní typ je silněji spojen s posunem než 
kterýkoli jiný, a tím je intenzivní setkání se smrtí. Může to být v důsledku 
nemoci nebo autonehody, případně se se smrtí setkáme při úmrtí blízké 
osoby.

Výzkum ukazuje, že blízké setkání se smrtelností je silným zdrojem post-
traumatického růstu. Studie ukazují, že přeměnu zažívají zejména pacienti s ná-
dorovým onemocněním, kteří si uvědomují, že tady už dlouho nemusí být. Po 
diagnóze rakoviny nabude mnoho pacientů větší pocit sebevědomí a vděčnosti 
za život. I jejich vztahy jsou silnější a autentičtější a zaznamenávají také vyšší 

* Tvořivé plány duší a Odvážne plány duší: R. Schwarz, Eugenika – pozn. 
red.
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pocit duchovnosti. Studie lidí, kteří zažili další chronická onemocnění, přírodní 
katastrofy a život ohrožující situace vykazují podobná zjištění. Ukázalo se, že 
posttraumatický růst způsobuje také úmrtí blízké osoby.

Lidé, kteří zažili klinickou smrt, také zaznamenávají trvalou změnu  
k lepšímu. Při zážitcích klinické smrti člověk na krátkou dobu „zemře“ 
(nejčastěji kvůli srdeční zástavě), ale je i nadále při vědomí. Ve většině 
případů opouští své tělo a cítí, že se pohybuje temnotou směrem k svět-
lu. Často narazí na zemřelé příbuzné nebo „bytosti" nějaké formy, které 
k němu mluví. Takové zážitky mají logicky silné přetrvávající účinky. Ho-
landský kardiolog Pim van Lommel zkoumal případy šedesáti dvou lidí, 
kteří klinickou smrt zažili, a zjistil, že téměř u všech došlo k velké změ-
ně v pohledu na svět a v hodnotách. Po klinické smrti se méně zajímali  
o hmotné bohatství a osobní úspěch a cítili sounáležitost s přírodou, spolu 
se zvýšenou schopností lásky a soucitu jak pro sebe, tak pro ostatní. Jak 
uvádí van Lommel: „Trvalé transformační účinky něčeho, co trvá jen pár 
minut, byly překvapivým a nečekaným zjištěním.“ Vědec Michael Sabom 
zjistil, že lidé, kteří zažili klinickou smrt před několika lety, vidí větší smysl 
života, cítí intenzivnější lásku a mají lepší rodinné vztahy. Není pochyb  
o tom, že k tomuto posunu dochází z velké části kvůli obsahu, jenž zážitek 
klinické smrti obnáší, a novému obrazu reality, který odhaluje: že může 
existovat život po smrti a že podstatou vesmíru je láska a harmonie. Je 
však také pravděpodobné, že je tento posun částečně způsoben setkáním 
se smrtí.

Rakovina a náhlé probuzení
Kromě posttraumatického růstu může k posttraumatické přeměně vést 

diagnóza rakoviny (i když ne tak často). Irene byla diagnostikována rako-
vina prsu a lékaři jí řekli, že má před sebou pravděpodobně jenom jeden 
rok života. Její přeměna byla téměř okamžitá.* To ráno, když se dozvěděla, 
že má rakovinu, se probudila do jiného světa, v němž byl „vzduch tak čistý  
a čerstvý a všechno, na co jsem se podívala, vypadalo jasně a krásně. Stro-
my byly zelenější a všechno bylo více živé. Uvědomila jsem si, že tato 
energie vyzařuje ze stromů a cítila jsem s nimi obrovský pocit spojení. 
Bylo to fantastické. Cítila jsem se neskutečně šťastná, že mohu žít na této 
planetě.“ Tyto pocity Irene v následujících týdnech intenzivně doprovázely  
a později se toto rozšířené a zesílené povědomí stalo jejím normálním sta-
vem bytí po dobu dalších třináct let. Po té době se bohužel Irene rakovina 
vrátila a ona brzy nato zemřela.

Dalším příkladem je Hugh Martin. V době, kdy jsem s ním hovořil, mu 
bylo sedmdesát let. Když mu bylo přes dvacet, byla mu diagnostikována 
Hodgkinova nemoc (rakovina lymfatického systému) a lékaři mu dávali 

* Rakovina a její poselství: L. Bourbeau, Eugenika – pozn. red.
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maximálně dva roky života. Po této zkušenosti prošel Hugh posttraumatic-
kou přeměnou; zotavil se a dokázal lékařům, že se mýlili. Ačkoli je to od 
jeho diagnózy přes čtyřicet let, posun, který zažil, nikdy nezmizel. Řekl mi: 
„Je to skvělé požehnání – pocítit na vlastní kůži, jak krátký je život. Učí nás 
to vychutnávat si každý okamžik a inspiruje to žít život, o kterém se nám 
nikdy ani nezdálo.“

Příkladem posttraumatické přeměny prostřednictvím rakoviny je rock-
ový kytarista Wilko Johnson, o němž se nedávno psalo v britských médi-
ích. Byla mu diagnostikována rakovina žaludku s tím, že má jen osm nebo 
devět měsíců života. Po několika týdnech po stanovení diagnózy Johnson 
řekl, že se cítí „svěží a živý“ a cítí euforii s „úžasným pocitem svobody“. 
Podobně jako Irene začal pocit euforie hned poté, co se dozvěděl svou dia-
gnózu. Pro BBC řekl:

„Vyšli jsme z ordinace a já pocítil velké nadšení. Jen tak si jedeš po 
ulici a najednou se cítíš tak živě. Díváš se na stromy, na oblohu a všechno 
je tak skvělé. Jsem vlastně dost smutný člověk. Většinu života jsem strávil 
v depresi a sklíčenosti, ale to všechno se změnilo. Už nezáleží na věcech, 
které mi ubližovaly, nebo mě znepokojovaly či obtěžovaly – a najednou jen 
tak sedím a přemýšlím: ,Proč jsem na to nepřišel dřív? Že to jediné, na čem 
skutečně záleží, je právě ten konkrétní okamžik, který prožívám.‘“

Znepokojování se budoucností nebo litování minulosti je jen hloupá 
ztráta času. Samozřejmě, že nemůžeme být všichni ohroženi blížící se smr-
tí, ale takováto zkušenost často lidem otevře oči. Vnímání přítomného oka-
mžiku je prostě fantastické, cítíte se být více naživu. Stačí, když jdete po 
ulici a vnímáte každou maličkost, kterou vidíte, chladný vánek, jejž cítíte 
na obličeji, cihly na cestě. Tyto věci vás nutí uvědomovat si: „Jsem naživu, 
jsem naživu.“

Ve Wilkově příběhu je jedna zvláštnost. Skutečnost, že má zemřít, přijal 
klidně a odmítl chemoterapii. Po devíti měsících se mu však stav pořád 
nezhoršoval a Wilko byl z toho zmatený. Šel za odborníkem, který mu řekl, 
že má vzácný typ nádoru, jejž bylo skutečně možné operovat, ale pouze 
s patnáctiprocentní šancí na přežití operace. Po devítihodinové proceduře 
byl obrovský nádor ze žaludku odstraněn a po zotavení byl Wilko bez rako-
viny. Takže nyní si zvyká na to, že mu smrt bezprostředně nehrozí.

Probuzení jako důsledek úmrtí blízkého člověka
Smrt blízkého člověka je jediným prožitkem, jenž má podobnou schop-

nost vyvolat náhlá probuzení, jako když se se smrtí setkáme sami. Může způ-
sobit seizmický šok, jenž úplně změní stabilitu našich životů a myslí. Svět 
najednou vypadá jako zcela jiné místo, ve kterém nic není jisté ani trvalé,  
a všechny naše předchozí ambice a činnosti se zdají být nesmyslné a absurdní. 
Intenzivní bolest ze ztráty může znesnadnit život. Může trvat léta, než bolest 
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pomine, nebo se možná nezahojí nikdy. Současně však může mít intenzivní 
ničivý zážitek z úmrtí blízkého člověka silný transformační efekt.

Pozoruhodný je například případ G. Hooda, který prošel náhlým posu-
nem do bdělosti osmnáct měsíců po nečekané smrti své dcery. Od té doby 
jsem narazil na další nevšední případy, z nichž dva zde popíšu.

První případ je jedním z nejtragičtějších a současně nejinspirativnějších 
příběhů, se kterými jsem se potkal. G. Stew mě kontaktoval, když jsem 
hledal účastníky pro svůj výzkumný projekt o duchovním probuzení. Učil 
na univerzitě stejně jako já, ačkoli od své přeměny se s touto rolí méně 
ztotožňoval a nyní učí jen na poloviční úvazek. Byl odlišný od většiny lidí, 
s nimiž jsem hovořil, protože se o duchovno zajímal hluboce ještě předtím, 
než k jeho přeměně došlo. Meditovat se naučil jako teenager a mnoho let 
se věnoval buddhismu. V důsledku toho mu koncept duchovního probuzení 
nebyl cizí a měl za sebou i určitý stupeň duchovního rozvoje. Byla to dobrá 
příprava na změnu, kterou zažil, a jež, jak sám říká „byla tím posledním 
úderem, který mi pomohl pochopit pravdu všeho, co jsem četl."

Grahamův posun vědomí byl vyvolán dvěma úmrtími, k nimž došlo těs-
ně po sobě. Jeho manželce bylo diagnostikováno pokročilé a neléčitelné 
stadium rakoviny plic. Její stav se rychle zhoršoval – během několika mě-
síců byla závislá na dýchacím přístroji a nebyla schopna udělat více než pár 
kroků. Nicméně byla odhodlána přežít alespoň do konce roku, aby mohla 
strávit poslední Vánoce se svým sedmnáctiletým synem. V říjnu však její 
syn při autonehodě během cesty na večírek zahynul. Tento šok vedl k rych-
lému zhoršení stavu jeho matky – zemřela večer po jeho pohřbu.

Kromě bolesti a šoku z těchto událostí se musel Graham vypořádat s prak-
tickými aspekty jako je organizace pohřbů, registrace úmrtí a informování 
přátel a příbuzných. Najednou si uvědomil, že ztratil pocit identity. Jak řekl: 
„Téměř přes noc jsem ztratil dvě důležité role svého života: dvaadvacet let 
jsem byl manželem a sedmnáct let otcem. Ztratil jsem sám sebe a zůstala mi 
jen prázdnota.“

Pomohla mu buddhistická učení o nestálosti a změně a také buddhistic-
ká cvičení zaměřená na pozorování a zkoumání duševního stavu a emocí. 
Graham si uvědomoval, že je důležité přiznat si svůj pocit prázdnoty a že se 
mu nesmí bránit. Tímto způsobem si uvědomil, že „uvnitř prázdnoty je klid, 
který mě ujistil, že je všechno v pořádku“.

Důležitost přijetí a akceptace má alchymistickou moc, jež umožňuje 
přeměnu z otřesů a traumat. Je třeba přestat se svým problémům bránit; 
místo toho se jim poddejte a přijměte je. Právě v těchto okamžicích často 
dochází k posunu. 

Prostřednictvím zkoumání a akceptace své bolesti a prázdnoty došlo  
u Grahama k posunu. Prázdnota, kterou prožíval, byla spíše pozitivním sta-
vem překonání hranic ega než pustou a nepřátelskou nicotou. Popisuje to 
následovně: „Rozbil jsem tenkou skořápku svého ega a uviděl jsem svět  
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a jeho iluzi oddělenosti. Všechna ta léta jsem hledal brýle, které už jsem měl 
na očích. Představa, že všechno je jeden celek, byla dříve jen intelektuální 
koncepcí, ale najednou se stala skutečností. Už si nedokážu představit, že 
bych to vnímal jinak.“

S Grahamem jsem mluvil jedenáct let po těchto tragických, ale trans-
formačních událostech. Popsal, jak se od svého posunu cítí mnohem sou-
středěnější na přítomnost, má intenzivnější vnímání a více si cení prostých 
potěšení. Je naplněný pocitem lehkosti a akceptace a méně se ztotožňuje  
s vlastními myšlenkami a emocemi:

„Život je teď mnohem jednodušší. Jsem schopen žít víc v přítomnosti  
a cenit si toho. Už nemám pouta, která mi předtím tak svazovala ruce. Oba-
vy o peníze, budoucí práci a vztahy pominuly. Všechno, co mi život postaví 
do cesty, je v pořádku. Dříve jsem měl všelijaké podmínky, ale teď dokážu 
říci ano všemu.

Dává mi to pocit klidu. Život se mi prostě zdá být snadný. Není to stav 
dokonalé blaženosti a nějaké problémy pořád existují. Nálady přicházejí  
a odcházejí. Ale jsem schopen je vidět a být si jich vědom, což mi umož-
ňuje nechat je odejít. Jsem schopen vážit si prostých věcí, jako například 
obyčejného šálku čaje, dívání se z okna, slunečních paprsků, jež hladí listí 
či nádherne zeleně stromů. Předtím jsem těmto věcem nevěnoval velkou 
pozornost, ale teď jsem ohromen tím, jak se všechno zdá být svěží a jak 
nádherné je být na tomto světě. Vrátila se ke mně také dětská zvědavost  
a údiv. Dokážu ocenit i prostý vánek na obličeji, když vycházím z domu. 

Moji mysl stále obtěžují myšlenky – to je součástí lidského bytí. Někdy 
je musím poslouchat, protože potřebuji naplánovat věci jako nakupování 
či placení účtů. Mysl je užitečný nástroj. Nyní jí ale mohu věnovat menší 
pozornost. Je to jako jít do jiné místnosti a slyšet zapnutý televizor v poza-
dí. Slyším ho, ale nesoustředím se na něj. Kdysi jsem se silně emotivními 
myšlenkami nechal unášet do budoucnosti i do minulosti, nyní se už nene-
chám.

Ke štěstí mi stačí jen tak sedět na zahradě, dívat se na květiny a poslou-
chat zpěv ptáků. Nebo hodiny poslouchat hudbu a číst. Jsem méně spole-
čenský, než jsem býval (ne že bych předtím byl lvem salonů) a jsem spo-
kojený s jednoduchým životem. Stačí mi vychutnat si šálek čaje a žasnout 
nad tím, že jsem vůbec tady.

Už nemám žádné ambice – to všechno zmizelo. Přestal jsem se trápit 
publikováním článků nebo tím, co si o mně myslí kolegové. Jednoho dne 
bych mohl napsat knihu, ale nikam nespěchám.

Čas se pro mne změnil v tom, že vždycky je jen přítomnost. Všechno, 
čeho jsem si vědom, vychází z tohoto povědomí. Svět vzniká v nás. Je to 
velká záhada, protože se to nedá popsat.

Graham zmínil, že se i jeho vztahy změnily. Je více přátelský a uvolně-
ný, méně náchylný k podrážděnosti nebo otrávenosti: „Je to pro mě příjem-
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nější, protože nemám ego, které bych potřeboval chránit a bránit. Bez této 
starosti se vše zdá být mnohem jednodušší.“

Phoebe
Dalším úžasným příkladem probuzení je Phoebe, která mě kontaktova-

la. Napsala mi, že měla po smrti své kamarádky „velmi intenzivní zážitek 
probuzení“.

Amandě bylo pouhých dvacet, když ji při jízdě na kole zabil opilý řidič. 
Phoebin počáteční šok a smutek na pohřbu její kamarádky vystřídal pocit 
„úplné radosti a klidu“. Uvědomila si nestálost všech věcí, a když psala 
Amandě list na rozloučenou, pocítila její přítomnost:

„Viděla jsem její obličej, akorát nebyl fyzický. Ve skutečnosti jsem úpl-
ně ztratila ponětí o fyzickém světe. Byly jsme spolu a spolu jsme tvořily 
jedno a totéž. Její přítomnost byla čistou láskou a pokojem. Nebyly mezi 
námi žádné rozdíly, i když já byla ještě v těle, a ona už ne. Řekla: ,Phoebe, 
dokud jsi stále na Zemi, žij svůj život absolutně naplno.‘ Její hlas jako by 
mluvil skrze mne.

Během následujících dvou dnů jsem byla ve stavu úplného míru a bla-
ženosti. Všechno fyzické bylo nestabilní a pominutelné a cítila jsem, že 
je to úplně v pořádku. Naprosto v pořádku bylo i to, že jsem měla zemřít,  
a opravdu mi nezáleželo na tom, kdy k tomu dojde. Cítila jsem hlubokou 
lásku a vděčnost vůči všem lidem v mém životě a vůči všemu, co jsem vi-
děla a zažila. Pochopila jsem, že negativita jakéhokoli druhu nemá žádnou 
moc a je nekonečně malá ve srovnání s velkolepostí samého života.“

Po této zkušenosti s probuzením Phoebe cítila, že se dívá na svůj život 
novýma očima, z úplně jiné perspektivy: „Když jsem se vrátila do školy, 
cítila jsem se jako z jiné planety.“ Její předchozí život se jí zdál cizí a měla 
silný pocit, že je „nějakým způsobem vzhůru“, i když zcela nechápala, co 
to znamená. Jak sama říká, začala být „vysoce citlivá vůči energii vesmírů 
a lidí“ a dokázala vnímat její jemné vibrace.

Její vědomí se otevřelo a odhalilo jí podstatu bytí: měla vize o cyklech 
lidského života, o lidských dějinách, o celé evoluci života na této planetě  
a o tom, jak jsou všichni propojeni.

Viděla jsem cykly v rámci větších cyklů, a ty byly součástí ještě větších 
cyklů: den mezi probuzením a spánkem, rok mezi časným jarem a zimou, 
fázi vývoje mezi jeho počátkem a koncem, život mezi narozením a smrtí, 
éry mezi jejich začátkem a koncem a délku života planet a hvězd, dokonce 
i život vesmíru od Velkého třesku. Viděla jsem evoluci života a všechny její 
složité inteligentní formy a systémy, které se účinně doplňovaly.

Brzy poté zažila něco, co sama popsala jako „nesmírný průlom“, v němž 
si uvědomila „zdroj veškeré existence“:

„Přišlo to hned po několika dnech, kdy jsem vše kolem sebe vnímala 
velmi hluboce: nábytek, vlasy, papír, oblečení, hudbu, jídlo, mýdlo, těla, 
mysli, myšlenky, reakce, plány, města, auta, stromy, mraky atd.: všechno 
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bylo součástí složité historie, jež byla neoddělitelná od dějin celého ves-
míru a všeho v něm. Jednoduché věci vypadaly při stálém pozorování vel-
kolepě. Povlečení, džíny či dřevěná podlaha byly neuvěřitelně složité a já 
jsem cítila, že najednou vidím mnoho tajemství života, která jsem měla 
dlouhou dobu před očima, ale neviděla je. Vnímala jsem velkolepost živo-
ta, jenž byl Zdrojem všeho, co bylo a co kdy bude. Neviděla jsem očima, 
ale srdcem: náš vesmír, veškerý fyzický prostor, všechny ostatní vesmíry  
a vůbec všechno se měnilo jako malá tmavá skvrna obklopená nekonečným 
životem a světlem. Ještě jasněji jsem viděla životní podstatu čisté lásky, 
blaženosti, tvořivosti a moudrosti. Toto moře čistého života je beztvaré  
a nekonečné, přesto je plně uvědomělé a inteligentní. Je to jediný opravdo-
vý zážitek, jediné pravé Já. Zdroj je přítomen všude a v každém okamžiku, 
ať už o tom víme, nebo ne.

Když jsem spatřila toto Velké Bytí, viděla jsem, že čistý božský život, 
který z něj pochází, je stejný život, který je podstatou všech bytostí v celém 
prostoru a čase. Ačkoliv je toto Bytí beztvaré, dává život všem formám. 
Všechny naše chutě, názory, charakter a prožitky vycházejí z Božství…

Ani na vteřinu jsem nezapochybovala o tom, že je to Bůh. Bůh mi uká-
zal, že vytváří, tvaruje a vyvíjí formy a světy tak, jak umělec vytváří svá 
mistrovská díla. Bůh/energie existuje mimo čas a pro svou existenci nepo-
třebuje nic, a přesto kvůli své tvořivosti vyjadřuje život prostřednictvím 
formy.“

Ale ani Phoebe se nevyhnuly potíže. Prožila duchovní krizi, která v její 
psychice způsobila „zemětřesení“. Takovýto náhlý a silný zážitek přirozeně 
narušil její normální psychologické funkce. Začala být příliš emocionální  
a často se cítila dezorientovaná a vyčerpaná. Měla problémy s pamětí  
a bylo pro ni obtížné komunikovat a dělat jednoduché každodenní úkoly.

Naštěstí však měla jisté znalosti buddhismu a duchovního křesťanství  
a měla přečtené moderní duchovní autory. Pro pochopení svých prožitků 
tedy měla rámec a byla si vědoma, že to, čím prochází, není zhroucení, ale 
hluboká pozitivní přeměna. Stejně jako JC Mac i Phoebe musela projít pro-
cesem obnovy a přestavby, jakmile se její posun začal stabilizovat. 

Když mi napsala, tak od jejího probuzení uběhly čtyři roky. Během nich 
dokázala obnovit své psychologické funkce a znovu byla schopna fungovat 
v každodenním světě, přestože měla pořád pocit, že proces integrace ještě 
není dokončen. Intenzita počáteční přeměny zeslábla a usadila se v ustále-
né a trvalé podobě bdělosti. Popsala ji jako „prostornou přítomnost všech 
okamžiků, která mne nikdy neopustila, i když někdy je v popředí a jindy 
spíše v pozadí… Přítomnost je samotným životem a přesahuje všechny 
jevy, prožitky a okolnosti. Světlo je nekonečně větší a silnější než veškerá 
břemena, tma a utrpení. Bůh je všechno.“
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Pochopení posttraumatické transformace

Proč existuje tak silný vztah mezi psychickým nepokojem a přeměnou 
stavu bytí? Co se vlastně děje z psychologického hlediska, když se člověk 
uprostřed intenzivního stresu nebo traumatu probouzí?

Postupné duchovní probouzení je často spojeno s procesem ztráty,  
v němž psychologické vazby člověka pomalu slábnou. Může se to stát  
v důsledku nemoci, profesního selhání, alkoholismu a dalších negativních 
událostí. Vazby, jako jsou naděje, přesvědčení, postavení a majetek, jsou 
základními prvky naší identity, takže když zaniknou, naše identita (ve sku-
tečnosti i celý náš systém Já) také zaniká. To může vést k intenzivnímu 
neklidu a zoufalství, ale zároveň to poskytuje prostor pro vytvoření našeho 
nového Já. Staré Já je nahrazeno novým a funkčnějším, čímž vznikne bdělý 
systém našeho Já. Jak jsme viděli, lidé, kteří se řídí tradičními duchovními 
cestami, často žijí životem odříkání; to znamená, že vědomě usilují o pře-
konání svých psychologických vazeb prostřednictvím dobrovolné chudo-
by, celibátu, odvrácení se od světských ambicí a tak dále.

Ke stejnému procesu dochází v posttraumatické přeměně s tím rozdí-
lem, že se nový bdělý systém objeví náhle a dramaticky. Nejdůležitějším 
aspektem tohoto procesu je rozpad starého systému. I když k tomu může 
dojít i postupně, mnohem častěji se to děje náhle. Spouštěčem může být 
intenzivní stres, jehož tlak starý systém nedokáže vydržet a najednou se 
zhroutí jako budova při zemětřesení. Nebo se může stát, že starý systém je 
tak oslabený ztrátou svých vazeb, že se prostě rozpadne jako budova, kte-
rá ztratila tolik cihel, že již nemůže udržet stabilitu a padá. Na místě, kde 
se nacházel předchozí systém, je najednou velký otevřený prostor. Starý 
systém je jako motýl líhnoucí se z kukly nahrazen novým a dokonalejším 
systémem s mírnějšími hranicemi, vyšším povědomím a menší rozumovou 
a myšlenkovou aktivitou.

Proč někteří ano, a jiní ne?

Proč se toto funkčnější bdělé Já objevuje u některých lidí, a nikoliv  
u jiných? Koneckonců téměř každý někdy prochází intenzivním stresem, 
ale většina lidí se psychicky zhroutí bez přeměny svého Já. Když jsem dělal 
výzkum, byl jsem neustále překvapen tím, jak snadné bylo najít případy 
lidí, kteří touto změnou prošli. To mě vedlo k závěru, že posttraumatická 
přeměna – a tedy i stav bdělosti jako takový – je mnohem častější, než se 
obecně domníváme. Zjistil jsem, že většina lidí, již touto změnou prošla, 
neměla žádné předchozí znalosti duchovních tradic či praktik (což někdy 
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znamenalo, že byli svým novým stavem zmateni). Pevně věřím, že je ko-
lem nás mnoho probuzených jedinců, kteří plně nerozumí tomu, co se jim 
stalo. Nicméně, posttraumatická přeměna je stále poměrně vzácná a u dr-
tivé většiny lidí, kteří procházejí intenzivním stresem a traumatem, k ní 
nedochází.

To, zda u nás k posttraumatické přeměně dojde, nebo nikoliv, závisí do 
značné míry na tom, jak na zmatek a trauma reagujeme. Existují dva dů-
ležité předpoklady pro přeměnu – přiznání a akceptace. K tomu, aby došlo  
k přeměně, musí člověk nejprve své situaci čelit, nesmí od ní odvracet zrak. 
To však často lidé, kteří trpí traumatem, v rámci obranného mechanismu 
dělají. Klamou sami sebe, že jejich nesnáze nejsou tak vážné, nebo se pro-
stě uvažování o nich vyhýbají. Ale konfrontace intenzivních ztrát je aktem 
odvahy, bez něhož se pozitivní transformační účinky stresu a traumatu ne-
mohou projevit.

Jakmile člověk najde odvahu čelit realitě a svým problémům, je scho-
pen učinit druhý krok – akceptaci. Tento postoj přijetí zahrnuje poddání 
se svým obtížím nebo vzdání se, což je pro posttraumatickou přeměnu 
naprosto nezbytné. Okamžik akceptace je často specifickým momentem, 
kdy přeměna nastane. Postoj přijetí má zdánlivě alchymistickou moc trans-
formovat utrpení a zmatek do pozitivní formy. Akceptace je často spoušť, 
jež dovoluje našemu ukrytému vyššímu Já projevit se a nahradit zlomené 
fragmenty starého Já, které byly ztrátou nebo nepokojem zničeny.

Setkal jsem se s mnoha případy posttraumatické přeměny, které byly 
podníceny terapií. Například z pětapadesáti případů duchovního probuzení 
v mém výzkumu se vyskytlo pět případů, v nichž lidé absolvovali nějakou 
formu psychoterapie nebo poradenství. Zdá se, že terapie pomáhá lidem 
otevřít dveře k jejich problémům a vytváří tak prostor, v němž se může 
nové Já realizovat. Pokud je terapeutické prostředí bezpečné a chápavé  
– a pokud je terapeut kvalifikovaný – poradenství může vytvářet ty správné 
podmínky pro to, aby si člověk zmatek a trauma přiznal a nebránil se jim. 
Jestliže se cítí schopen poddat se svým nesnázím, umožní přeměně, aby se 
projevila.

Snad nejpodstatnější věcí však je, že přeměna vyvolaná psychickým ne-
pokojem souvisí s připraveností člověka na duchovní probuzení. Proces 
probuzení a bdělost vnímám jako evoluci. Stav bdělosti chápu jako evo-
luční pokrok, další fázi lidského vývoje. Bdělost je mnohem rozsáhlejší  
a intenzivnější stav vědomí, podobně jako je naše současné běžné vědomí 
mnohem rozsáhlejší a intenzivnější, než je vědomí ovce nebo psa. V závě-
rečné kapitole této knihy vysvětlím svou domněnku, že tento stav začne být 
jednoho dne u lidí běžný.

Bdělost je ukryta uvnitř lidské rasy jako celku a postupně se začíná 
projevovat. Její projevy vidíme v rostoucí četnosti dočasných probuzení, 
ve stále větší touze lidí probudit se (která se projevuje rostoucím zájmem  
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o duchovní praktiky) a rostoucí skryté bdělosti u jednotlivců. Vyšší sys-
tém bdělosti je u některých lidí skrytý; Už je vytvořen, ale ještě se nepro-
jevil, protože je blokován jejich současným systémem. Nicméně jakmile 
se jejich psychologické vazby a běžný systém rozpadnou, toto ukryté Já 
se bude moci projevit, usadit se a stát se jejich novou identitou. Mno-
ho lidí, kteří podstoupí posttraumatickou přeměnu, popisuje pocity po-
dobné znovuzrození, jako by byli jinými lidmi, kteří obývají totéž tělo.  
A stejně jako může být problematický skutečný fyzický porod, i toto zroze-
ní nové identity je často obtížné.

Bdělost většiny lidí pravděpodobně není připravena na to, aby se pro-
jevila, protože její struktura ještě není plně integrována. Takže když tito 
lidé zažijí nepokoj a trauma a jejich psychologické vazby zmizí, následuje 
psychické zhroucení bez posunu vědomí. Jejich běžný systém se rozpadne, 
aniž by ho něco nahradilo. Je v nich jen psychická prázdnota, která není 
naplněna ukrytým vyšším Já, protože to ještě není připraveno ke zrodu.

Když je přeměna postupná i náhlá zároveň

Mezi postupnou a náhlou přeměnou neexistuje žádné jednoznačné roz-
dělení. Ve svém výzkumu jsem našel šest případů, kdy byla přeměna jak 
postupná, tak i náhlá; to znamená, že náhlé přeměně předcházelo dlouhé 
období postupného probouzení. Ve skutečnosti může dlouhá doba postup-
ného probouzení zvýšit pravděpodobnost náhlé přeměny.

Ve většině případů k posttraumatické přeměně dochází, když je člověk 
uprostřed silného nepokoje a stresu. V některých případech se však přeměna 
zpozdí. Člověk může zpočátku zažívat pouze traumatické aspekty svých ne-
snází, ale dlouhá doba duchovní praxe vyvolává postupné duchovní probuze-
ní, díky kterému může později dojít k náhlé posttraumatické přeměně.

Můj přítel a učitel R. Williams je dobrým příkladem takovéhoto zpož-
dění. Jeho probuzení bylo nepochybně spojeno s intenzívním neklidem  
a traumatem, které prodělal v raném životě. Jak Williams popisuje narodil 
se v roce 1921 a v jedenácti letech po smrti svého otce opustil školu. Krát-
ce na to ho postihla další tragédie a zemřela mu i matka. Následujících pár 
let bojoval o to, aby měl z čeho vyžít a dělal neuvěřitelně těžkou manuální  
a podřadnou práci za velmi nízkou mzdu. Další intenzivní trauma zažil bě-
hem druhé světové války – byl ve francouzském městě Dunkerque během 
obléhání i v Londýně během leteckého útoku Blitz a několikrát se ocitl 
velmi blízko smrti.

K náhlé změně u něj došlo pět let po válce, poté, co strávil tři roky jakýmsi 
neúmyslným duchovním tréninkem, kdy se staral o koně v cirkuse (jak popi-
suji v předchozí kapitole). Takhle popisuje svou přeměnu:
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„Jednoho rána jsem se probudil, podíval se na koně a sledoval, jak jim 
z nozder vychází pára, jak tomu bývá, když jsou chladná rána. Najednou 
jsem si ale uvědomil, že nepozoruji koně jen zvenčí. Já sám jsem jimi byl, 
viděl jsem do jejich nitra. Mohl jsem se dívat jejich očima, myslet jejich 
myslí a silně jsem vnímal jejich pravou podstatu. Byl jsem si vědom, že 
všechny věci vlastně tvoří jednotu, a pocítil jsem hluboký klid.

Bylo to zjevení. Podíval jsem se na několik dalších koní a u každého 
jsem byl schopen vidět jeho nitro. Totéž jsem zažil se psy; vnímal jsem 
opravdovou podstatu všeho kolem. Vyšel jsem ven, abych se podíval na 
lvy, a bylo to stejné i s nimi – díval jsem se zevnitř ven, nikoliv naopak. 
Všichni jsme tvořili jednotu a pocházeli ze stejného zdroje. Moje vlastní 
podstata byla stejná jako ta jejich, sice v jiné podobě, ale s jednotným vědo-
mím, jež nás všechny spojovalo. Byli jsme pouze odděleni z hlediska formy  
a struktury; ovšem v každém z nás byla stejná esence. Poté jsem se podíval 
na stromy – i ty měly stejnou podstatu.* Pak jsem se podíval na své vlastní 
tělo a do svého nitra. Nikdo tam nebyl. Moje Já zmizelo. V tu chvíli ne- 
existoval žádný hněv, žádná frustrace, jen pocit klidu. Žádná touha, žádná 
averze; všechno bylo tak, jak to mělo být.“

Zdá se tedy, že Russellovy tři roky neúmyslné duchovní praxe vytvořily 
podmínky – včetně postoje otevřenosti a akceptace – které umožnily přeta-
vit jeho traumatické zážitky.

Další způsob, jímž může být přeměna postupná i náhlá zároveň, na-
stává, jestliže se proces rozloží do několik různých transformačních zážit-
ků a nesoustředí se do jednoho náhlého posunu. Běžný systém Já nezmizí  
v jednom okamžiku, ale prostřednictvím několika samostatných ztrát a ne-
pokojů jako hrad, jenž je dobyt po několika útocích. Jedna osoba, s níž 
jsem dělal interview, popsala tři individuální prožitky přeměny v průběhu 
devíti let, z nichž byl každý vyvolán intenzivním psychickým zmatkem. 
Každý zážitek vedl k intenzivnějšímu stavu bdění a u posledního se bdělost 
usadila jako trvalý a stabilní stav. Jiný dotazovaný popsal „pět nebo šest 
okamžiků bdělosti“, které byly následovány tím, co popisuje jako „obvyklé 
duchovní hledání“, dokud období intenzivního zmatku nevyvolalo posun 
do trvale bdělého stavu.

Je však příznačné, že se různé druhy bdělosti navzájem prostupují a ně-
kdy je obtížné je rozlišit. Koneckonců tady mluvíme o stavu, v němž již 
neexistuje dualita ani hranice. Empirický pohled na bdění je pro většinu 
z nás země neznámá, a je proto důležité pokoušet se ji do jisté míry zma-
povat a najít nějakou orientaci a směr, abychom nebyli ztraceni a zmateni. 
Současně bychom se však měli vyhnout zbytečným dělicím čarám a kon-
strukcím.

* Fascinujíci život rostlin – Chytrá a inteligentní flóra: V. Arzt, Eugenika 
– pozn. red.




