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Doporu ení na úvod: 

Všechny to znáte z pohádek: rovné a všeobecn  oblíbené cesty 
vedou do pastí, zatímco ty správné jsou klikaté a n kdy i trnité. 
Skute né lidské hodnoty jsou pracné a asto i bolestiv  získávané. 
A jak o tom sv d í i historie, dlouhodob  (a jak jinak dokáží žít 
ženy, matky, než, na rozdíl od politik  a poslanc , protože to mají 
nejmén  na dvacet let, ne jen na volební období) se vyplatí nebýt 
„ov ankou“ a aspo  vyslechnout i ty, kte í nesouhlasí 
s v tšinovým názorem. Nestálo by to za to zvlášt  vám, ženám, 
které skute n  m žete, t eba jen tím, že si vychutnáte t hotenství
a nenecháte vzít porod, zm nit sv t?  

Tahle kniha je op t plná fejeton , které nehladí po srsti a nelakují 
na r žovo, a zárove  nabízí odvážné a nádherné vize. Ne každý 
lánek ( t te pomalu a op tovn ) vám ihned „sedne“, n který vás 

dokonce lehce nadzvedne ze židle… ale takové jsou nejlepší: 
dotkly se n eho, o em jste doposud necht la ani slyšet, abyste si 
nenatrhla iluzorní závoj názor  všech konjunkturálních 
„odborník “ na to, jak má sou asná žena vypadat, jednat, rodit, 
kojit, vychovávat a vzd lávat své d ti a stárnout.

Znám n kolik žen, které t eba tím, že porodily hned n kolik d tí
samy doma, získaly tolik životní síly, vytrvalosti a každodenního 
um ní radovat se ze života a být š astné, že tím už dnes za aly
m nit a n kde již zm nily nejen sebe a své rodiny, ale i spole nost
kolem sebe. Za t icet let se nebude psát a íst o sou asných
politicích i hv zdi kách druho adých seriál , ale práv  o t chto 
ženách, které zm nily sv t. P itom s odhodláním zm nit sebe
(i sv t) je to jako s láskou a moudrostí: ím víc jí vydáte, tím víc jí 
nakonec máte… 
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Bonding – porodní radost? 

Nová stejnojmenná kniha pro ženy rodi ky vyšla v nakladatelství 
DharmaGaia s podtitulem Podpora rodiny jako cesta k ozdravení 
porodnictví a spole nosti? Otazník v titulku jsem p idal já, 
zatímco nad otazníkem v podtitulku se podivuji. Ostatn  zmatený 
jsem z celé knihy, p estože vím, kolik práce si vyžádala. V této 
velmi ženské knize (v tšinu tvo í zápisy rozhovor  t í žen – 
léka ky a dvou matek) p evažují spíše negativní zážitky 
z vlastních porod . Je to kniha smutná a výstižn jší titul by m l
znít Bonding – porodní smutek.  

Problém je totiž už se samotným a vlastn  zbyte ným p ekladem 
slova bonding, o který jde v knize p edevším (podobn
nesrozumiteln  se p eložil název jiné velmi d ležité knihy 
Koncept kontinua, daleko lidšt ji by zn l Koncept p irozenosti).
Bonding není, jak uvád jí autorky, lepení, p ipoutání i
opatrovatelská p ipravenost, což jsou z angli tiny p íliš doslovn
a tedy neš astn  p eložené termíny, výstižn jší je spíše utvá ení
vztahu (vzájemného pouta).  

V 70. letech minulého století si ameri tí pediat i Klaus a Kennel, 
hezkých pár tisíc let po všímavých ženách-rodi kách, všimli, že 
existuje biologicky naprogramované období tzv. „opatrovatelské 
p ipravenosti“, které za íná ihned po porodu a trvá asi 12 hodin. 
B hem n ho se utvá í základy emo ních vazeb mezi matkami       
a novorozenci. e eno lidsky a maminkovsky: v prvních 
minutách a hodinách se vytvá í to, emu íkáme mate ská láska    
a co se p i medikalizovaném porodu plném rutinních zásah , kdy 
navíc d átko n kam odnesou, „aby si rodi ka odpo inula“,
nevytvo í. K tomu je zapot ebí mimo jiné práv  neodd lovat d ti
od matek a nevnucovat rodi kám nemocni ní systém. T hotenství,
a to si sou asné porodnictví stále nedokáže p ipustit, natož 
akceptovat, totiž není nemoc a porod není jeho operativní lé bou.
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P ednáška Michaely Mrowetz o bondingu, kterou jsem m l
možnost vyslechnout (a její prezentaci shlédnout), je výmluvná, 
pádn  instruktivní a srozumitelná, stejn  dob e jsou zformulované 
i lánky Gaurí Chrastilové. V knize Bonding – porodní radost
ale i ta nejv tší moudra pon kud zapadnou v balastu ned ležitých
podrobností. Kniha, dopln ná navíc desítkami fotografií a stran 
dalších rad, adres a p íloh, je ale rozt íšt ná, hlavní téma jen 
zamlžuje. Slovníkem pokleslého žurnalisty bych nejrad ji napsal, 
že se jedná o nepovedený dort, který není ani v deckou studií, ani 
reportáží, ani sborníkem stížností rodi ek, ani osv tou: je spíše
o tom, co bonding není. Škoda, velká škoda. 

Je z ejmé, že ženy n jaký podrobný a praktický návod t eba na 
použití odsáva ky mléka, zacházení se skládacím ko árkem nebo 
uvázání šátku na nošení miminka pot ebují víc než abstraktní, by
výbornou p ednášku o roli matky ve spole nosti. Nad touto 
knihou se ale p i vší úct  k autorkám nemohu ubránit zklamání. 
Dlouhé popisy pocit  bezmoci rodi ek v soukolí nemocni ních
procedur jsou asto k neu tení, v tšina fotografií ilustruje spíše 
porodní bolesti než radosti. Množství e í o tom, co u nás 
v souvislosti s porody nefunguje a co všechno se m že pokazit, 
v etn ty iceti stran p íb h  a odborných kazuistik, ukrylo 
samotné evangelium bondingu jako jehlu v po ádné kupce sena. 
Musím smutn  konstatovat, že z téhle knihy p es veškerou snahu 
radost nemám. Naopak, p ipadá mi jako další zbyte n
promarn ná p íležitost

Je to tedy na dalších, dnes p irozen  rodících mladých ženách, aby 
za pár let sepsaly mén  rozsáhlou, ale o to výstižn jší knížku
o orgasmickém porodu nebo o bondingu jako o n em 
samoz ejmém, stále b žn jším a nanejvýš p irozeném, 
s množstvím fotografií usm vavých a š astných maminek i 
miminek.  
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Co jim ne ekli o kou ení

Každá generace m la a má sv j k íž a musí se s ním n jak
vyrovnat. Zatímco ta má elila ideologickým a mocenským 
tlak m na svobodu, ta sou asná by m la odolat komerci                
a konzumu. P i sledování muzikálu Across the Universe jsem si 
p ipomn l, jak už koncem 60. let minulého století bylo více než 
zjevné, že establishment toho v každé dob  spoustu ne íká: tak 
jako se lhalo kluk m v USA o válce ve Vietnamu, tak porodníci 
lhali a stále lžou rodícím ženám t eba o negativních aspektech 
císa ského ezu. Stejn  jako naivním ech m lhali veksláci           
a makroekonomové o kupónové privatizaci a obsahu svých 
igelitek, práv  tak výrobci a politici lžou piják m alkoholu            
a hlavn  ku ák m.  

Mnohý tatínek, který si práv  p ivezl miminko z porodnice, 
protože tam maminka t eba musela ješt  z stat, „kojí“, jinými 
slovy každé t i hodiny dává dít ti pít z kojenecké lahve. Jenže je 
ku ák a nedochází mu, jak zbyte n  své dce i, ze které 
nev domky vyrábí ku a ku cigaret, už na za átku jejího života 
škodil. Neví nic o pasivním kou ení se všemi jeho d sledky.
Netuší, že i když kou il jen v práci nebo venku, z jeho k že se 
b hem noci, kdy ležel vedle své t hotné ženy, uvol oval nikotin, 
který se dostal p es pupe ní š ru až k jeho ješt  nenarozené 
dce i.

Výzkumy ukázaly, že sta í, pokud kou ila babi ka, matka 
maminky, i když ta je neku a ka. Negativní vlivy kou ení (mimo 
jiné t eba to, že dcera bude mít zkrácené a stažené psoasové svaly, 
což p sobí porodní bolesti a komplikace) se na vnu ku p enášejí
už b hem jejího prenatálního života. Pokud kou il d de ek, vnuk 
m že mít nap . sklon k obezit  nebo potíže s potencí. Zjistilo se 
také, že když t hotná žena jen pomyslí na cigaretu, dít  se 
v d loze dusí.
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Jakmile nenarozené dít  cítí nebezpe í, nap íklad když t hotná
žena bere léky, snaží se krve napln né cizími látkami co 
nejrychleji zbavit a pumpuje ji zp t, do kon etin. Pomocí 
ultrazvuku je asto možné u d tí v d loze pozorovat nateklé prsty. 
Embryologové si d íve mysleli, že je to normální, dnes víme, že je 
to patologický jev. Když je dít  ve stresu, odpovídá na n j
zvýšením srde ní frekvence, což má vliv nejen na už zmín né
otoky, ale v dosp losti i na zm ny daktyloskopických rýh na 
prstech. „Miminka uvoln ná, s tepem 120/min., mají vlnový otisk, 
u d tí s tepem nad 130/min. smy ka rýhy sm uje ven a zrychlený 
srde ní tep nad 140/min, typický pro stresové dít , má za následek 
kruhy v otisku,“p ednášel p ed lety v Brn  porodník a psycholog 
Terence Dowling.

Kou ení je zlozvyk, kterého se tabakisté po ase snaží zbavit, ale 
to už není tak jednoduché. Jako jiné návykové látky i nikotin 
dokáže ovládnout naše mozkové centrum odm ny a to se k nám 
pak chová jako diktátor. Po vdechnutí kou e trvá jen okolo 20 
sekund, než si mozek p ijde na své. Nikotin se naváže na 
cholinergní receptory, spustí se vyplavování dopaminu, kterému 
se ne nadarmo p ezdívá vnit ní droga pohody. Zvýší se
i vyplavování serotoninu, ten má zase ú inek antidepresiva. Proto 
mají ku áci velké nutkání „dát si sv j kou “ práv  ve stresových 
situacích. Jenže mají sm lu. U chronických ku ák  se serotonin 
p estává syntetizovat a nikotin nepomáhá. To je pak iní
úzkostn jšími.  

Ku áci si zad lávají také na asn jší nástup aterosklerózy
a ischemické choroby srde ní. Mají vyšší riziko infarktu, ast jší 
výskyt mozkových, plicních a v edových chorob. Jako bonus se 
m že dostavit impotence a neplodnost, o nádorových 
onemocn ních plic a bronch , úst, mo ového m chý e a dalších 
p ekvapeních ani nemluv  (po kejte si na obrázky nádor  na 
krabi kách cigaret).
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Statistiky dokládají, že odolat žádostivosti na drogu jednou 
navyklého mozku je v tšinou nad lidské síly. Jen p ti procent m
se to na r zn  dlouhou dobu poda í. Jinými slovy, p estat kou it
(jen omezit kou ení nefunguje) vyžaduje notnou dávku v le
a velmi silnou motivaci: jaká jiná a siln jší m že být, t hotné ženy 
a erství tatínci, než t eba práv  narozené miminko?  

A na záv r ješt  jeden post eh: „Ve ejné ku áctví je p etrvávající 
formou diskriminace a sociálního vylou ení ve ve ejné sfé e, která 
komplikuje procesy sociální integrace i posilování spole enské 
soudržnosti,“ napsal politolog Karel Miller v LN 6. 5. 2012. A  se 
tedy ku áci snaží sebevíc, je jejich snaha být oblíbenými a 
úsp šnými organizátory jakkoliv „zelených“ a ekologických 
aktivit kontraproduktivní: netuší to a „necítí“, protože mají 
poškozené nejen mozkové, ale i ichové bu ky, a jsou, p i vší úct
ke všemu, co um jí a d lají, na dálku poznat (cítit): stávají se 
necitlivými a necitelnými bytostmi. Ku ák totiž podv dom  a 
prioritn  vždy myslí p edevším na uspokojení své pot eby,
respektive na sebe, a teprve pak na druhé.

P. S.: Podle britských v dc  mají dnešní ku a ky 25x v tší šanci, 
že zem ou na rakovinu plic než jejich p edch dkyn  v 60. a 70. 
letech min. stol. Hlavn  proto, že sou asné ženy za ínají kou it
daleko d íve, a dnešní cigarety jsou p ecpány aditivy, 
chemikáliemi, které d ív nebyly známy. Tzv. light, mezi ženami 
preferované lehké cigarety, mají totiž úpln  stejn  zhoubný ú inek
jako ty nelehké. 
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Co se (ženám) také nabízí 

Nepíše se mi to lehce, ale nemohu jinak. Nikdy jsem neváhal 
pojmenovat v ci pravým jménem a tak i dnes musím konstatovat, 
že císa  (rychlokurz  št stí pro eské ženy) je nahý. „Láskyplný 
dotek je nejstarším lékem lidstva. V kombinaci s vonnými oleji je 
jedine ným lé ebným nástrojem. Setkáním provází žena, která se 
aromaterapií a doteky zabývá již 14 let a 10 let vede ženské 
skupiny osobního rozvoje. Její láskou jsou ženské p echodové
rituály, ke kterým v n  a doteky nedíln  pat í. Absolvovala kurzy 
t hotenských masáží, masáží d tí a kojenc , mnoha dalších 
dotekových technik a etné mezinárodní aromaterapeutické 
konference a seminá e.“  

Tento text propaguje kurzy a seminá e v jednom pražském dom
duchovního a osobnostního r stu. Nesta ím se divit. Tuhle ženu 
totiž znám a vím, že by u it nem la: nemá (a její t lo nechce mít) 
d ti, a p esto radí ženám jak být matkami. Vím o ní, že si ve er
p ed seminá em stáhne z internetu n jaké informace    o tom 
kterém rituálu, a druhý den to vše p edává zájemkyním.   Ty 
samoz ejm  netuší, že jejich lektorka je jen o jednu lekci p ed
nimi a že od ní podv dom  dostávají i všechny její zmatky            
a nezvládnuté deprese. Vím o ad  žen, kterým bylo po víkendu     
s touto lektorkou hodn  špatn . Vím také, že coby erstvá dula 
„pomáhala“ u t í porod , které skon ily, jak jinak, císa ským 
ezem.  

Jiná lektorka, která o sob  uvádí (p episuji i s chybami), že je 
politoložka, historik, poradkyn  Aura Somy, Mistryn  n kolika 
druh  Reiki, Avalonská sestra zasv cená v Chrámu Bohyn  v 
Glastonbury - v Avalonu, a tvrdí, že ukazuje ženám prastarou 
rituální cestu jak najít sebe sama. Jak navázat spojení se svým 
vnit ním rytmem a s rytmem p írody, s Bohyní. Když žena za ne
sama sebe milovat, p ijme své t lo a p ijme zpátky svojí sílu, 
Bohyni v sob  - stane se zázrak. Snažím se nau it ženy, aby d laly
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to, co je pro n  pravdivé... Aby žily své sny. Naplno. Není to jen 
záležitost duchovní. Naopak. Politika, historie, psychologie, 
náboženské rituály, Aura Soma - to jsou jen r zné p ístupy, r zné
projevy. Podstata z stává uvnit ."

A aby to vše bylo moderní a sou asné, nabízí tento d m                  
i workshopy spirituální inteligence následující upoutávkou: „Tyto
workshopy nabízí orientaci v každodenním život  a p ijetí role 
tv rce a v dce svého života. Nabízíme možnost prakticky a p itom
hravou formou prožít objevování návod  „jak na to) a kvantové 
psychologie.“ Že netušíte, o co jde? Já také ne. Ale možná je to 
snadné: „Pojmy spirituální inteligence a kvantová psychologie 
mohou p sobit p íliš v decky, my tímto podporujeme zviditeln ní
propojení v dy a spirituality, což p ináší i propojování kulturních 
i duchovních tradic. Ú astníci, kte í absolvují nejmén  osm
z deseti workshop , obdrží Certifikát Základy spirituální 
inteligence.“ No nekupte to, že? Dostanete i papír, že jste 
spirituáln  inteligentní.

Kdo by odolal možnosti užít si i s n jakou tou pohanskou bohyní: 
„V pond lí ve er se m síc znovu narodí, tentokrát jako symbol 
lunární Ostary - prastarého pohanského svátku, kdy oslavujeme 
Slunce, Ohe , Život, Jaro. Bohyn  jarní rovnodennosti je Artha, 
taky známá jako Eostre, bohyn  po které jsme pojmenovali svátky 
Velikonoce (angl. Easter).  S tímto svátkem souvisí i další ohnivé 
bohyn , zejména Ostara (norská bohyn  plodnosti), Astarte 
(staro ecká bohyn ), Sunna, staro-Izraelská Ashtoreth, Demetra, 
Egyptská Hathor, Assyriiská Ishtar a další. Artha vtan í do našich 
život  na za átku jara, kdy panuje všeobecná pohoda, a dny se 
prodlužují. Ohn  stvo ení jsou všude, manifestující se skrze 
vzkvétající kv tiny. Sejdeme se, abychom oslavily sv tlo, ohe
a slunce které za ínají p evládat nad tmou.“

Potom prý „bude as na hlu né, veselé oslavy, na víno ( ervené - 
jako symbol krve a života) a erstvý chleba, a na oslavu všeho co 
pro nás p edstavuje napln ný a radostný život! Jen si 
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nezapome te vzít alespo  jedno vejce, a symbol Vaší osobní síly
(obrázek, kámen, vít zná cena, šperk, cokoliv co Vám dává pocit 
sebejistoty a vnit ní síly).“ 

Uff. Zd šením se mi rosí elo, nechápu. Copak pouhá ú ast na 
kurzu aromaterapie nebo pobyt na seminá i v Glastonbury 
zaru uje i pedagogický talent a zvládnutí um ní života? Co je to 
za „pr mysl“ iluzí, nabízející št stí a zdraví za víkend?  

Vzpomn l jsem si na vtip s komunistickým prezidentem 
Novotným, který se vrátil z Egypta nadšen tamní formou 
zemed lství (ano, práv  tak to vyslovoval): Ptal jsem se feláha, 
jak se na té poušti m že uživit, a on mi ekl, že snadno: Já se živím 
trusem ptáka ibise, a pták ibis se živí trusem mým. Tyhle relativn
laciné rychlokurzy pro ženy jsou totiž už také sob sta né: 
absolventky konstelací zaplní seminá e bohy  sexu a ty zase 
seminá e tanc  a kvantové psychologie. 

Zatímco skute n  zkušení lekto i duchovnosti živo í a není o n
zájem, protože Cesta je pracná, tyhle seminá e jsou plné 
dychtivých zájemky  o zvládnutí um ní být bohyní sexu za 
víkend a spirituální mistryní za týden. Jenomže už naše babi ky
p ece v d ly, že nejsou tak bohaté, aby si mohly dovolit kupovat 
laciné v ci (a rychlokurzy). 

Obává, se, že to, co jsem doposud nazna oval varovn ,
prognosticky, je nyní, alespo  v nabídce tohoto pražského domu 
r stu, skute ností: stále víc žen ulétává na iluzorních a nic 
ne ešících kurzech a seminá ích duchovního materialismu. 
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eské ženy rády drží 

…svá teritoria, láká tená e a tená ky rozhovor s Kate inou
Janouchovou, švédskou spisovatelkou píšící i esky, ze které prý 
vyza uje síla a v cnost, s níž hovo í i na ve ejnosti
o choulostivých v cech bez studu (Literární noviny, 3. 3. 2011). 
Zmín ná švédská ádn  emancipovaná Kate ina p ekvapiv
kriticky píše (a mluví mi z duše): 

„Problém je v tom, že v echách ženy moc velkou emancipa ní
zm nu necht jí. Drží se svých teritorií, domova, kuchyn  a jídla, 
protože všude tam mají pocit generál  a necht jí, aby se jim do 
toho výsostného prostoru n kdo míchal. Otázka tedy je, zda zm nu
cht jí, nebo ne. I n které švédské matky necht jí pustit manžela 
k dít ti, cht jí si to d lat po svém. To je ale ten problém. Není to 
jednoduché, i ženy se musejí vzdát n eho, co je tradi n  jen 
jejich. Když už si muž umí ud lat všechno sám, tak ženu 
nepot ebuje a ta nad ním ztrácí svou moc. Takovou situaci m že
prožívat i muž se ženou, která chce zvládat všechno sama. Obecn
tedy nejde jen o to, aby se muži d lili o práci a povinnosti se 
ženou, ale i o to, že jim to žena musí umožnit… problém s muži 
ovšem za íná okamžikem, kdy poprvé uklidíme po svém 
chlape kovi hra ky. Pozd ji se divíme, kde má ta typicky mužská 
strategie vlastn  ko eny. No p ece u nás, žen…“ 

Jiná pravideln  (na www.osud.cz) píšící žena Mája také mí í do 
vlastních ad: „Sv t zm níme jenom tím, když k sob  samotné 
budeme jemné, milé, promíjející…Pak se totiž naše srdce 
doopravdy otev e životu a naše láska už nebude obchodem, bude 
ekou, možná i mo em. Jak samy se sebou mluvíme? Ty ká o líná, 

ty jsi neschopná…Ale ne, a  se nají ostatní, ty hezky vydržíš dva 
dny o hladu, no jsi p ece chlap, ne? Zdá se nám to normální, zcela 
b žné. Ba dokonce se cítíme jako hrdinky, kolik jsme si toho 
v život  odep ely! A tak dál. Šílená p edstava, že? No a nejhorší 
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na tom je, že takhle to skute n  n jak je. Všechna rozhodnutí, 
která d láme, se otiskují do bun k a DNA a p edáváme je dalším 
pokolením. Když nelásku, tak nelásku, když hladov ní, tak 
hladov ní, když p ísnost, tak p ísnost k sob  samému. Ženy mohou 
zachránit svou láskou sv t. Protože bezpodmíne ná láska matky 
k dít ti, to je p ece hybná síla vesmíru. M žeme se u it milovat 
samy sebe z lásky k dalším pokolení, když už je nám cizí 
sobeckost. Bezpodmíne ná láska je stejn  šílen  mocný virus a je 
jedno, kde se nakazíme, d ležité je, aby nákaza byla kone ná a 
celoplošná…(m žeme pak nakazit celý sv t). Když za neme
milovat samy sebe jako ženy, i náš pohled na muže se zm ní. irá
nenávist za to, že jsou nezodpov dní a neschopní milovat, se 
zm ní v pochopení toho, jak to je doopravdy.  Možná…je to jen 
taková hypotéza. Jen taková nabídka do budoucnosti. Že ženy 
zachrání sv t tím, že si zajdou na kafí ko a dortík, pak si odpustí 
tisíc zbyte ností, hodí nohy na st l, usm jí se a šup… Celý sv t se 
prom ní pod dotykem té nejjemn jší síly. Té, která všechno 
p ijímá, všechno odpouští… Aby se sv t mohl vznést na k ídlech 
and l  a aby každý tvor poznal náru  a objetí mate ské
všeobjímající lásky, aby se to mohlo stát, pot ebujeme my ženy jen 
to jediné. Tak sm šn  lehké a tak nekone n  obtížné. Obejmout 
samu sebe svými pažemi.“

Flagelantky i vegetariánské masochistky si mohou p e íst 
podrobn ji, co jsem o tom a jiném psal nedávno i dávno. Pro líné 
zestru ním: za ít m žete tím, že za nete své muže a syny chválit, 
a své d ti rodit p irozen  a orgasmicky.  
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Desatero porodní síly 

Preambule: Samoz ejm  je ješt  p íliš brzy na to, myslet 
uprost ed krize celého porodnictví, projevující se, doufejme, 
posledními záškuby systému, nap íklad pokusy ministerstva 
omezit služby porodních asistentek, nebo dokonce kriminalizovat 
ty state n jší rodi ky i asistentky za porody doma, na n jakou
vizi. Na n jakou skute nou zm nu myšlení, protože ta je 
nejd ležit jší a nejt žší, je ale ten pravý as už nyní. A tak, 
jakkoliv vypadá metaforicky a nerealizovateln , toto 
Desatero porodní síly je vzkazem do dalšího století. Pe livým 
tená m doporu uji vždy po každém bodu a po každé inspirativní 

v t  zav ít o i a zkoušet si to vše do detail  p edstavit. 

I. Všechno, co cht jí, taky mají.  Roste po et žen, které se 
rozpomínají na své instinkty a rodí v klidu a radosti a stále ast ji
doma nebo jinak „na sen “ vyrovnané lidi blízké budoucnosti.
A protože je to jedna z mála skute ných a navíc smysluplných 
možností, jak uchránit lidstvo p ed uskute n ním n kterého
z katastrofických scéná , je as odhalit zatím skryté tajemství 
porodní síly. 

II. Jak na po átku, tak na konci. Zatím se naprostá v tšina z nás 
narodila jako „necht né“ d ti, už po etí bylo náhodné, nev domé, 
a hned nás vzali mamince, se všemi dalšími d sledky (viz objevy
dr. Mat j ka, Vernyho a dalších). Indka medituje na pozitivní 
duchovní vlastnosti svého budoucího syna ne v 3. m síci
t hotenství, nebo když se miluje, ale ješt  daleko d ív: než 
z vaje ník  sestoupí vají ko, které pak bude oplodn no.

III. Babylon. To, co se d je u nemocni ních porod , je jen 
vn jším neporozum ním velmi silným proces m, na které jsme 
postmodern  zapomn li – ale lidské bytosti v nás, dostanou-li 
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p íležitost, se rázem rozpomenou. Porod, proces zrodu nového 
života, je stejn  tak fyziologická, jako duchovní záležitost. Není-li 
p erušován, žena se rodí v duchovní bytost nadanou silou, kterou 
jí m že závid t i Luke Skywalker. A každá rodi ka by m la být 
uct na a zdravena pozdravem Nech  t  porodní síla provází.

IV. Respektujte, budete respektováni. Jist  ne náhodou muži 
mnohých kultur s hlubokým respektem uctívali ženský princip     
a n kdy i pomáhali ženám rodit (kuvade). Jist  ne náhodou je 
orgasmus p i po etí tak podobný porodnímu orgasmu Jist  ne 
náhodou zna ná ást indických i tibetských tantrik  a tantri ek
dosahuje nirvány práv  pomocí dlouhodob  trénovaných 
sexuálních, tedy i porodních orgán . A jist  ne náhodou mají 
pr m rný sou asný lov k i celá spole nost takové problémy, 
když bývá ona mytická porodní síla pravideln  tak lehkomysln
p erušena a zablokována. 

V. Chrámy Zrození. Nastal as za ít si p edstavovat, že 
porodnice se stanou potenciálními chrámy budoucí energie 
duchovnosti. Porodníci tam budou z povzdálí nasávat a p iživovat 
se t eskutou a v rámci porodu tak intenzivn  nabízenou energií
a blažeností nasycenou porodní duchovností. A kolem t chto
chrám  Zrození pak vyrostou celé tvrti budov s malými 
medita ními celami, ve kterých se budou adepti duchovna
„otevírat“ téhle božsky tvo ivé a duchovní (rozum j porodní) síle. 

VI. Porodník jako velmi prestižní povolání. Titul získají jen ti, 
kte í krom  p íslušného vzd lání projeví i nejv tší schopnost 
empatie, trp livosti a duchovního potenciálu. Po n kolika letech 
praxe budou automaticky kooptováni do všech možných 
poradních sbor  na všech úrovních a ve všech oborech lidské 
spole nosti. A protože nejv tší empatií se vyzna ují ženy
a nejv tší „dávky“ porodní síly získají rodi ky, moudré dámy pak 
p irozen  postupn  naplní nejmén  polovinu zákonodárných
a správních institucí a sbor .
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VII. Po Cest . Práv  tak budou pozitivní energii p irozen
porozených d tí nasávat i stále lépe honorované u itelky 
v mate ských školách a v prvních t ídách základních škol.

VIII. K porodnímu nebi sm ujme své pozitivní vize! Práv  to, 
že o porodech mluvíme jako o bolestivé a krvavé operaci 
(t hotenské nemoci), je sebevypl ující se proroctví. A my pak 
máme, co jsme podv dom  cht li/y/! Naopak to, že za neme 
pozitivn  snít o existenci a využití porodní síly, která je 
nejsiln jším pudem p írody, pom že zm nit myšlení i budoucí 
realitu. Imagine… p edstav si… 

IX. ím víc jí dáš, tím víc jí máš. Protože i porodní „síla“ se 
chová dle zákon  vesmíru a její intenzita klesá se tvercem 
vzdálenosti, budou cely, resp. medita ní pokojí ky umíst né
nejblíže porodnici také nejžádan jší. A tak jako eský statistický 
ú ad uznal „církev“ rytí  Jedi, a tím umožnil jejím stoupenc m se 
k ní oficiáln  p ihlásit, jist  uzná i p íští HPS (Hnutí Porodní 
Síly).

X. Koncept p irozenosti: Nakonec, až nastane Nová doba 
porodní, si takto p irozen  porozené, super inteligentní, hravé, 
zv dav  š astné a samoz ejm  p irozen  vychované d ti budou 
„hrát“ celý další život na porodníky a p irozené porody …
a chlape ci budou p irozen  chtít být porodníky p irozených
porod . Všichni pak budou v d t, že ta nejd ležit jší, až božsky 
tvo ivá lidská síla je p irozen  k nalezení nejen v chrámech 
Zrození.

Záv r: Nech  nás všechny p irozená porodní síla provází… na 
v ky v k v.
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Emancipovat se (v kin )

Reaguji na poda enou recenzi jednoho filmového kritika 
v anglických novinách The Guardian, který musel p etrp t
nejnov jší filmový a cajdákový hit Jíst, meditovat, milovat. Julia 
Roberts v hlavní roli jist  p iláká i u nás davy ochotné zaplatit 
nek es anské peníze za vstup a popcorn, poplakat si a ztotožnit se. 
Doporu uji íst pomalu a vychutnávat recenzentovo utrpení:

„Sed t, sledovat, vzdychat. Zívat, vrt t se, protahovat se. Jíst 
snickers, modlit se, aby zoufalý film o emocionálním r stu Julie 
Robertsové skon il, t šit se z toho, že nem že trvat v n . Škubat 
sebou, oddávat se dennímu sn ní, mra it se… Sk ípat zuby, 
zatínat p sti, soust edit se na d j…Vzdychat, mrkat, fun t. Koukat 
na hodinky, sténat, válet se v seda ce… Jíst vlastní p st, toužit 
um ít. K i et, p epadnout dop edu, nechat se vynést z kina.
Být v krizi, dát si p edsevzetí, požádat šéfa o ro ní placené volno 
na cestování. Šéf vstává, vrtí hlavou, bezhlesn ekne „ne“. 
P ikývnout, oto it se, pokra ovat v práci.“ 

I eská recenzentka má na film sv j názor. Návod na prima život, 
s.r.o., tak se jmenuje lánek kriti ky Dariny K ivánkové v Reflexu 
(41/10). I její postoj je rozumný a poodhaluje mimo jiné i zásadní 
problém, který s sebou sou asná módní emancipace p ináší:
„Za ne tím, že se rozvede. Její muž vlastn  ned lá nic špatn , jen 
nezapadá do hrdin iny vize ideálního života. Prost  jí dojde, že si 
to celé p edstavovala jinak, a chudáka manžela pošle k vod .“

Podobn  jako v život  i ve filmu naše hrdinka ve vztahu s dalším 
mužem kone n  pochopí, že chyba není v jejich partnerech, ale 
v ní samotné. „P ijímáme jen ty informace, které potvrzují naše 
hodnoty, a odmítáme ty, které jsou s nimi v rozporu,“ v dí již 
sou asní psychologové. Jenže, ptám se, kdo mnohým ženám ty 
hodnoty vnutil? Ziskem motivovaná, klamavá a podvád jící
reklama spolu s módními ženskými asopisy, které nep iznávají
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žádnou zodpov dnost za to, co zp sobují. Odolat reklamám, které 
své ob ti lákají ke konzumaci masa, sýr , alkoholu a nelepivých 
t stovin, vzáp tí nabízejí vložky s k idélky, parfémy a živou vodu 
z novohradských hor a pak i léky na nadýmání, pr jmy a bolesti 
hlavy, to vše v jediném p timinutovém p erušení n jakého
hollywoodského trháku, lze asi jen t žko.

„Se svými hodnotami se nerodíme, jsou utvá eny spole enským 
prost edím,“ tvrdí dále psychologové a sociologové. A m
napadá: není sou asná smutná situace v porodnictví jen 
d sledkem pasivního nezájmu v tšiny žen (a jejich neschopnosti a 
neochot elit mediálním a komer ním tlak m)? Je totiž stále 
b žn jší, že ženy „si p ejí“ porod císa ským ezem a s epidurální 
anestezií, aby to bylo bezbolestné, a nep ejí si kojit, aby m ly
stále vnadná prsa, bez ohledu na následné zdravotní a psychické 
potíže jak jich samých, tak jejich d tí.

V tomtéž duchu jsem našel v p íloze HN láne ek o tom, jak si 
filmové hv zdy užívají melancholii a poporodní blues: „Angelina
Jolie po porodu dvoj at nespala a padala vysílením, Brooke 
Shieldsová o své poporodní psychóze napsala knihu Jak pršelo: 
má cesta poporodní depresí, a když tenhle smutek p epadl
Courteney Coxovou p l roku po porodu, cht la autem sjet ze 
skály.“ Nádhera, že? Ženy mají hned možnost ztotožnit se, a to,
co je spíš výjimkou i nehodou, je rázem b žné a normální. 
Poporodní melancholie ale p ímo souvisí s traumatickým 
porodem. Porodníci v praxi asto ignorují fakt, že když dít
nenechají okamžit  p isát se k prsu, v t le rodi ky se nespustí 
produkce hormon  zajiš ujících, aby žena nekrvácela, placenta se 
snadno odd lila a poporodní blues i lakta ní psychóza se 
nedostavily.

Nazna uji, že vše se jako bumerang nakonec vrací k ženám, které 
svou odpov dnost za vlastní zdraví, vývoj a r st delegují módním 
trend m, asopis m, ezo- a bio- seminá m. Výsledkem je to, že 

18



bývají asto neš astné, neschopné najít si trvalejší vztah a litující 
samy sebe. D sledky jsou pak jako v bludném kruhu i celo-
spole enské: energie naivn  vynaložená bu  na kritizování 
manžel  nebo na nakupování i „seminá ování“ pak chybí 
nap íklad pro soust ed ný tlak na politiky, porodníky a jiné 
(ne)zodpov dné, aby se otev el prostor pro pozitivní zm ny.
Emancipace bez p ijetí vlastní zodpov dnosti totiž nefunguje,
ani ta filmová. 

Nemám radost z toho, že na má varovná slova o rychlokvašené a 
kontraproduktivní emancipaci eských žen došlo: „Projekt 
osvobozování žen vlastn  skon il osvobozením muž “, píše dnes 
sociolog Ivo Možný pod lánkem o krizi eské rodiny a stále se 
zhoršujících ísel o nejen eské rozvodovosti a klesající 
porodnosti, a dodává: „Sociální  stát a rétorika svobody z muž
sejmula spole enský tlak na b emeno odpov dnosti.“
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Epidurální trip 

Ano, tete správn . Tripem se v lánku Judy Slome Cohainové 
v asopise porodních asistentek USA Midwifery Today íslo 95 
skute n  myslí drogový úlet. ísla v lánku se týkají USA, ale jev 
sám, epidurální anestézie, je rozší ený i v našich porodnicích.
I u nás se rodi kám vnucuje názor, že medikalizované porodnictví 
lé í a uklid uje.

„Kolem dvou milion  amerických rodi ek si každý rok nechá 
aplikovat epidurální anestézii. Jinými slovy, nechá si ji šlehnout.
Ve v tšin  p ípad  jsou informovány o vedlejších p íznacích spíše 
jiných p ípravk  proti bolesti. Ve v tšin  p ípad  je práv  EA 
drogovým tripem sou asné generace. Práv  tak jako drogoví 
deale i, i anesteziologové se snaží nedívat se rodi kám do o í,
a pokud necítí absolutní poslušnost a souhlas, rad ji odchází 
z porodního sálu. Rodi ky si EA navíc nechávají aplikovat ze 
stejného d vodu jako drogami posedlá mládež v 70. letech min. 
stol – protože to tak d laly jejich kamarádky.  

V západních zemích použilo EA kolem 50 – 70% rodi ek, protože 
se bojí bolestí. Když se ale doví o možných vedlejších ú incích
a rizicích, požádá o ni jen polovina z p vodního po tu žen. Jiným 
slovy, starší a informovan jší rodi ky, které cht jí kontrolovat 
sv j porod a být p i n m bd lé, více d v ují vlastní schopnosti 
bolest snést. 

Typická dávka epidurální anestézie je kombinací dvou silných 
opiát :  fentanylu a bupivakainu. Fentanyl je 80x siln jší (a také 
má víc vedlejších následk ) než morfium. Bupivakain m že
zp sobit cukání úst, motání hlavy, rozost ené vid ní, depresi, 
ztrátu v domí, dýchací potíže atd. Zp sobil také n kolik úmrtí na 
srde ní zástavu, protože se anesteziolog místo do p íslušné oblasti 
u páte e trefil do žíly.
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Léka i dnes považují EA za nejbezpe n jší a nejefektivn jší lék 
proti porodním bolestem. Jsme si v domi, že si necháváme (n kým
docela cizím) do t la píchnout drogu, o které také víme, že se nedá 
srovnávat s možnostmi t la, hypnózy nebo psychické síly podpory 
ostatních, což jsou t i možnosti, jak bojovat s bolestí bez 
nebezpe í.“

Tolik ást lánku. Bolest je velmi individuální a zdravé ženy, 
které d v ují svému t lu a prožily psychicky obohacující š astné
t hotenství, se jí v bec nemusejí bát. Porodní bolest, nebo lépe 
e eno námaha, m že být totiž slastná (asi tak jako milování). 

Není-li t lo rodi ky stresováno léka i a prost edím, vyprodukuje 
obrovské množství hormon , které vedou až k orgasmickým 
zážitk m. Ty rodi ku p irozen  energeticky, ale i lidsky
a duchovn  velmi posílí, takže se pár hodin po porodu m že
zvednout a odejít po takovémto ambulantním porodu dom

I n které eské ženy z vlastní zkušenosti v dí, že epidurální 
anestézie brání dostate nému otev ení porodních cest, což až 3x 
zvyšuje pravd podobnost císa ského ezu. Navíc rodi ka t sn
p ed podáním epidurálu podepisuje formulá  s podrobným 
výpisem možných rizik, za která nemocnice neponese 
zodpov dnost, což ji ješt  více vystresuje.

Je to zdánliv  bludný kruh: ím víc porodníci t hotnou v tšinou 
zbyte nými vyšet eními vystraší, takže ji p esv d í, že její t lo
není dost silné a schopné porodit bez jejich pomoci, tím v tší je 
riziko, že stažené t lo rodi ky a porod prost  budou bolet. Co 
kdyby se ale porodníci soust edili na prevenci a osv tu, aby 
rodi ky rodily uvoln n , v intimit , š astné, a (na)u ili ženy 
n kolika jednoduchým cvik m a trik m, aby k bolestem v bec
nedocházelo? 

Vystresovaná rodi ka má stažené psoasové svaly, které spojují 
stehenní svaly se svaly b išní dutiny a procházejí za d lohou. Tím 
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se stahuje i pánevní svalstvo, d átko p icházející na sv t pak 
v d loze nemá moc místa, nenasm ruje se správn  a p i pr chodu
porodními cestami tla í na psoasové svaly. A protože v této 
oblasti je ada nervových spojení, porod bolí. V této souvislosti 
p ipomínám Dr. Terence Dowlinga, který nechá rodi ku projít se, 
a pokud podle ch ze zjistí, že psoasové svaly jsou staženy, položí 
ji na postel, n kolikrát jí pom že skr it nohy, p íslušné svaly tak 
snadno uvolní, a hle, porod je rázem snadný a tém  bezbolestný. 

Co nazna uji? Že porodníci zam ují symptom za p í inu a lé í
nemoci a komplikace, místo aby byli v záloze a nechali ženu a její 
t lo zrodit nový život. Práv  odcizené porody a zasahování léka
do p irozeného pr b hu porodu zp sobují, že celý složitý 
hormonální systém je p erušen, porod se zastaví, nastoupí operatér 
a císa ský ez je pak skute nou záchranou. Jenže to vše je až 
d sledkem p edchozí ignorance porodník .

Judy Cohainová, autorka citovaného lánku o epidurálních 
tripech, p ipomíná, že zatímco v 70. letech na injek ní
p edávkování podobnými opiáty „proti bolesti“ zem ela celá ada
tehdejších velkých osobnosti (za všechny Janis Joplinová a Jim 
Morrison), dnes, p estože jsme si v domi nebezpe í, si miliony 
žen nechávají dobrovoln , a navíc ješt  n kým neznámým, 
injek n  píchat podobné a siln jší „drogy“. Celá sou asná
generace se tak vydala na epidurální trip…a ta další, protože d ti
se to v d loze nau í od matky, bude na t chto opiátech zase
o n co závislejší. 
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Gender proti p irozenosti

Až p íliš asto, když narazím na lánky n kterých žen, které 
„vyu ují“ genderová studia (v tomto p ípad  na FSS MU v Brn ),
se mi otevírá v kapse kudla lítosti. A tak musím reagovat i na 
lánek jedné takové odbornice nazvaný „Proti p irozenosti“.

378. íslo asopisu Nový prostor, který prodávají sociáln  i jinak 
handicapovaní prodejci, m l totiž jako úst ední téma Kojení.
Krom  celkem rozumných lánk  tam byla i tato perla: 

„Nepozorovan  se nám do eské kotliny vkradla ideologie 
p irozenosti. Na všechno má jedinou odpov : hlavn  p irozen .
A tak se, milé matky, zajímejte o bylinky pro d ti a maminky, 
Bachovy kv tové esence v t hotenství, p i porodu, v šestined lí
a po n m, o domácí lé bu b žných potíží kojenc  atd. Hlavn
žádné nep irozené zásahy, píše autorka. Její (z kontextu vytržené 
informace a) motivace vyjdou najevo vzáp tí: Jako by jediné, o co 
jde, byl p irozený porod a následná p irozená pé e o dít … M lo
by jít ale o volbu. O volbu t hotné ženy, jakým zp sobem chce 
rodit.“

Nev íte svým o ím? Bojuje se tu o právo ženy nechat si dít
porodit císa em, se všemi z toho vyplývajícími zdravotními            
i psychickými poškozeními dít te i jí samotné? t me dále úvahy 
autorky na téma kojení: „Kojené dít  si údajn  vyvine lepší 
imunitu, vyhne se alergiím, kardiovaskulárním onemocn ním
a rakovin . Získá prý emo ní vyrovnanost a vyšší 
inteligenci…Kdyby kojení m lo tak dalekosáhlé d sledky, musela 
by být generace nás, Husákových d tí, které vyr staly v jeslích
a na sunaru, generací hloupých nemocných deprivant .“

Bezd ný a zcela jist  necht ný úder na hlavi ku selského 
rozumu: ono to totiž p esn  tak je (a jede v tom p ízna n
i autorka). Podívejme se kolem sebe, jak vypadá sou asná

23



spole nost, a vzpome me na b žn  známá prvenství ech
v rakovin  tlustého st eva, depresích, pití piva, kou ení dívek, 
korupci… ano, na tohle všechno je zad láno nep irozeným, tedy 
obvyklým medicínským, ne-p irozeným pojetím porod .

Generová intelektuálka v záv ru svého zamyšlení nevyhnuteln
sklouzne zpátky k ideologickým termín m: „P irozenost má své 
dvoj e, a tím je tradice. Ta se u nás pojí s rodinou, kde žena rodí 
a vychovává d ti, a rolí muže je ekonomické zabezpe ení. Je to 
práv  utkv lá p edstava „tradi ní rodiny“, která diskriminuje 
ženy na každém kroku – ve škole, v práci i v soukromí. Tradice
a p irozenost oktrojovaly ženám jediný možný zp sob života, ve 
kterém m ly jedinou volbu – realizovat se p edevším jako matky.“

Od dob totality jsem ne etl tak dogmatický a zvrácený lánek,
zvlášt  od ženy. Popletená jabka s hruškama, v z zap ažený p ed
kon , ideologií odkapávající termíny… Autorka kon í p ízna n
apelem: „Dnes jsou to v esku práv  vzd lané a inteligentní ženy, 
které horují pro p irozenost a zavlékají se tak zpátky do 
tradi ního a p irozeného ženského úd lu a navalují na svá bedra 
stodvacetiprocentní zodpov dnost za zdraví a št stí dít te.
S takovým nákladem nemohou neselhat. Proto se, milé ženy, 
zamysleme: jde nám o p irozenost, nebo o volbu?“ 

Tyhle aktivní intelektuálky s klapkami genderu na o ích d lají
vskutku medv dí službu ženám jako celku. Našt stí ženy, které 
porodí, kojí a vychovávají d ti „p irozen “, tedy bez zásah
léka , jsou následn  i p irozen  moudré a ženské, a nad 
genderovými kecy jen mávnou rukou: jsou totiž v roli matek 
š astné a nem nily by, mate stvím naplnily své evolu ní
a (provokativn  si neodpustím to slovo) genderové poslání. Rád 
obhájím v jakékoliv diskusi, že být bitevní genderovou aktivistkou 
a psát lánky kritizující „p irozenost“ p irozených porod  nebo 
kojení je proti p irozenosti ženy jako takové. 
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Ideální vztahy 

Skute n  ideální vztahy lidí k dob , sob  a ostatním mohou být, 
jsou a budou možné jen mezi lidmi duchovními, anebo t mi, kte í
se potkávají na cest  za duchovností. Každý, kdo n kdy zažil 
spole ný zp v manter, už je na Cest , p i emž nejde o to, kam až 
dojde: každá pozitivní vize, každých pár promeditovaných minut, 
každá chvíle strávená se zvuky tibetské mísy, každý úsm v, každá 
soucitná a p ejícná myšlenka se po ítá: jen tohle jsou ty „cihly“, 
ze kterých se dlouhodob  dají vybudovat ideální vztahy. 

Píši Vám proto, že jsem se trochu zarazil, jak popisujete zacházení 
s tibetskými mísami. Sám si na n  totiž doma moc rád hraju, mám 
zatím dv  a po ídil si je v dob , kdy jsme s manželkou procházeli 
náro ným obdobím. Stav li jsme d m a stavitel nám 
z nedostav né stavby utekl i s pen zi. Bydleli jsme tedy n jakou
dobu v hotelu a má žena se jednoho dne ráno vzbudila a ekla, že 
chce tibetské mísy. Když jsme je pak v neútulném cizím hotelovém 
pokoji rozezn li, nesta ili jsme se divit. Zhruba po dvaceti 
minutách tichého bimbání jsme p estali a jen naslouchali
a usmívali se. Od té doby vím, že mísy fungují, a zkouším je 
používat i na b iše, na akrách, svých i manžel iných. Po p e tení
Vašeho lánku nevím, jestli se snad nedopouštím n jaké chyby. 
S nadšením sleduji Váš po ad Hudba jinak, mám DVD s Vaším 
koncertem v kostele u Martina a byli jsme na Vaší p ednášce
o porodech na Pernštýn . Vaše kniha Tajné d jiny hudby mi 
doslova zm nila život, jsem absolventem pražské konzervato e,
vystudoval jsem violoncello a po p e tení Tajných d jin jsem 
získal pocit, že p ece jen existuje i Hudba, p i které je možné se 
uvolnit. V sou asné dob  u ím na konzervato i hudební software
a po íta e v bec a p emýšlím o tom, jak vytvo it osnovy pro nový 
p edm t, který by vycházel z Vaší knihy, pokud dovolíte. Ale - jak 
íká profesor Matulka ve filmu Cesta do hlubin študákovy duše – 

nemám ješt  všechno prostudováno!:)
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Nicmén  na otázku jak používat zvuk jako lék vlastn  odpovídáte 
ve svém lánku (že je t eba mít vy išt nou a p ijatou minulost, 
emoce, vztahy atd.), což nevím, jestli je tak úpln  bezvýhradn
možné pro neosvíceného lov ka. Ale snažím se na tom pracovat. 

Jen je t eba nepodléhat momentálním náladám, ze slovníku mysli 
zcela vymýtit negativní pojmenovávání a z psychiky vyházet 
všechny b žné pochybnosti typu ješt  nejsem p ipraven. I na 
samotném za átku Cesty m že lov k vykonat spoustu dobra, ba 
práv  naopak, ty stále hlubinn jší pokusy n co pozitivn  zm nit,
i když jaksi „za pochodu“, jsou vlastn  jedinou metodou, jak 
n kam dojít. Budu-li ekat, až budu p ipraven, nebo pochybovat 
p edem o zdaru výpravy, bu  v bec nevykro ím, nebo nedojdu. 
Rovný, správný, autentický vztah k hudb  nebo k hudebnímu 
nástroji je také jedním z aspekt , který se po ítá, a pisatelovo 
odhodlání je zárukou, že nastoupený sm r cesty je správný. 
Zaslouží také dík za odvahu, s jakou se dokázal vyhrabat z pasti 
jménem soudobá vážná hudba a její interpretace. 

Shodn  jsem se p i "jedenáctkových" ranních meditacích opírala 
o hluboké vzpomínky na dokonale plynoucí chvíle, napsala jiná 
pravidelná tená ka, a shodn  se mi asto vybavovaly obrazy jako 
z filmu "Nádherná zelená“;  práv  to setkávání lidí, partnerská 
komunikace, vzájemné pomáhání (a neodmítání pomoci), tv r í
a radostné okamžiky spolupráce a snaha po v d ní a žití v d ného
byly mojí vizí.  S opatrností k vlastním p áním naprosto 
souhlasím... Myslím, že hodn  lidem pomohlo p e íst si Tv j názor 
(hned po jeho uve ejn ní jsem jej p edávala dál, týž den i na své 
besed  o Podzimu a Koktejlech, které dýcháme), protože si sami 
neum li ud lat sv j, mnozí váhali, zda se p ipojit a jak na ten 
nápad reagovat, ale takhle jsi jim pomohl najít St ed a smysl,
a potvrdit tak intuici v sob ... Taky praktické rady (posílala jsem 
odkazy i t m, kte í T  pravideln  ne tou) byly hodn  dob e
na asované a srozumitelné... 
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Aktivní terapeutka (a také byliná ka, kucha ka a organizátorka 
setkávání s tibetskými mísami a zp vem manter) p idala vlastní 
komentá  i k jednomu lánku a zcela jist  napom že i t m, kte í
jej etli, pochopit hloub ji. Takže: díky za každou zp tnou vazbu, 
každou otázku, každou možnost pochopit. 

Ovšem skvostem o pocukrovaných rychlokvaškách jsem se p ímo
rozsvítila. Celé roky íkám lidem, že exotické metody nejde jen tak 
šupem n jakým seminá em nebo p e tením jedné knihy 
našroubovat do eských hlav. Sama jsem vždy z toho exotického 
guláše zatím vyšla tak, že jsem si ve svém nitru zachovala 
stabilitu. To pot ebné a použitelné si „p eložím“do svých, ryze 
eských srozumitelných parametr , a cizokrajné názvosloví se 

mnohdy náhle stává vlastn  jen p ebarvením týchž základních 
pravd a pravidel, které vždy stojí jako bytelný fundament v nohách 
naprosto každé kulturní tradice. Roky tvrdím cestujícím exo-
hleda m, že jejich úkol je ZDE, v našem kraji, v jejich rodišti. 
Kdyby m li sv j životní úkol plnit jinde (t eba v Indii, Tibetu i
Peru), asi by se tam také narodili, ale když se vrodili sem, je 
jasné, že taky tady asi mají co do in ní. Znám adu lidí, kterým 
se zdá být naše lokalita malá a kte í utíkají „za lepším“, prý aby 
nasáli jinak vonící duchovnost místo eské „zaprd nosti".
A p itom tady jejich úkoly mnohdy leží ladem; zatímco ve svých
myslích se toulají n kde v jiném asoprostoru a jiném Já, zatímco 
zde svá aktuální témata ne eší a nechávají zahnívat, prost  od 
nich a tím i od sebe a svých život  utíkají, protože je to mnohem 
pohodln jší než na sob  pracovat. Nevšimli si, že ona 
"zaprd nost" ale pochází práv  od nás všech, co kolem sebe 
ší íme to, co v sob  neseme. 

Ano. Jedin  takto se vytvá í a udržují nep edpojaté, tolerantní
a inspirativní vztahy. 
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Jak jsem dokázala z stat ženou 

Když se v rozhovorech o ženách, které jakoby zbarbínovat ly,
dostaneme na téma „kdeže jsou ty nezkažené“, musím po pravd
konstatovat, že osobn  znám pouze ty i. Mám na mysli skute né
Ženy, které se nemaškarádí, jsou p irozené a tolerantní, 
nesout živé, navíc se sm jí vtip m i o ženách, ne tou strakaté 
asopisy, a p estože jsou sebev domé a ve svých oborech vynikají 

(protože jsou sv domité, koncentrované a inteligentní), dokázaly 
z stat ryze ženské. On ch ty  známých jsem se zám rn  zeptal, 
jak se dokázaly stát a z stat Ženou. Odpov d la mi jedna z nich, 
ale náhodou jsem ve stejné dob  narazil na internetu na výpov
jedné blogerky:

„Jsem žena v klimakteriu. Moc se o tom nemluví, ale není to 
žádná sranda. Chování mého šílícího organismu m  zasko ilo,
protože do m  dokto i p es t icet let cpali horem dolem r zné
hormonální preparáty, aby moje reproduk ní ústrojí vytrhli 
z nete nosti a donutili ho alespo  k náznaku funk nosti. Což, 
vid no zp tn , bylo z ejm  dost nerozumné po ínání, kterému 
jsem u inila p ítrž tím, že jsem prost  veškeré substitu ní a jiné 
pilulky p estala brát. ekala jsem hladký a vícemén  bleskový 
skluz do post-menstrua ní nirvány, ale ouha, veškeré systémy se 
vymkly kontrole. Podle ínské medicíny trpí žena nep íjemnými
symptomy klimakteria tak dlouho, dokud se nesmí í s tím, že 
stárne, íká mi akupunkturistka, kterou jsem vyhledala p ed
necelým rokem, abych zkusila zase n jak poskládat rozložené 
složky mojí osobnosti bez chemické intervence.“  

Tahle žena tuší, že veškeré její potíže jsou psychosomatického 
rázu a navíc i d sledek t iceti let užívání hormonálních preparát .
Jenže, a p i dnešním vzývání kultu mládí se není co divit, není 
stále smí ena se stá ím a mužsky bojuje. Podobn  a marn  bojují 
stovky žen za po etí, které by zcela jist  p išlo hned poté, co by 
sv j úd l p ijaly (rozum j: p estaly bojovat). V p ípad  citované 
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blogerky m  samoz ejm  napadá i úvaha, jak se na ní a jejím t le
projevily p íliš a zbyte n  medikalizované porody. A není to 
samoz ejm  jen problém eska, erstvá ísla jsou hrozivá: v 
Evrop  se pomocí císa ských ez  rodí 30% d tí, v Itálii, odkud ta 
zpráva pochází, 40 - 60%, a v Brazílii 80%! WHO „doporu uje“
hranici 15%! 

A te  tedy, jak odpov d la má v Londýn  žijící známá na m j
dotaz, jak se dokázala stát Ženou:

Nejv tší vliv na m  m lo asi to, že jsem žila a vyr stala v mužském 
sv t  – s otcem. Ten ženský a dnes bohužel feministický vzor jsem 
nem la. P irozen  jsem se nau ila lépe íst mužské reakce
a rozum t muž m víc (jejich slova nejenže znamenají n co jiného, 
než mi jako žen  zní, ale rozumím i tomu nevyslovenému,               
a následným skutk m… dokázala jsem z tvá e otce vy íst víc, než 
mi mohl vysv tlit slovy. Vím, že to zní jako paradox – žena 
v mužském sv t , a práv  proto je víc ženou. Ale je to tak, tak jsem 
to na sob  a v sob  vypozorovala. Proto si myslím, že každá žena 
by m la mít šanci vyst ízliv t z toho feministického blbnut a žít 
v mužském sv t  bez vlivu zblbnutých kamarádek. Po ase jsem 
totiž p išla na to, že tahle zblbnutá mysl a náhledné zblbnuté 
chování není k ni emu dobré, že ženám spíše p ekáží. A t eba by 
se nau ily rozeznat a zapamatovat si ten ohromný rozdíl mezi 
ženskou p irozeností a nau enými nesmysly feministického sv ta.
M j mužský vzor byl tedy napln ný, já jsem p irozen  doplnila ten 
ženský (bez vlivu naježených žen) a starala se o otce,
o domácnost, o sebe. Dalším faktorem, který mi umožnil stát se
a z stat ženou, byla zv davost, m la jsem vždy ráda výzvy, 
nesnesu nespravedlivost, byla jsem a jsem vytrvalá, mám ráda 
moudré u itele a odjakživa jsem milovala zpívání, protože to 
zpracovává a uspo ádává emoce. 

S menstruací jsem to m la netradi n , vysv tlili nám ve škole, že 
na nás už p ichází as, odkdy budeme pravideln  krvácet 
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v m sí ních intervalech do konce života (do p echodu). N kolik
d v at se rozplakalo a n které jsme se ptaly – to musíme? Te  se 
nad tím usmívám, ale poprvé jsem taky nev d la, co se sebou. 
Rychle jsem si ale zvykla (byla jsem zv davá, co se to se mnou 
d je) a neobt žovalo m  to. Cítila jsem se naopak výjime ná. Mít 
své dny bylo ženské tajemství, tehdy jsme byly samy sebou a bez 
dlouhého vysv tlování jsme si rozum ly navzájem. Byl to náš 
ženský as. Podobn  v bec nemám strach z p echodu (jen když do 
té doby budu mít kopec d tí, abych je mohla nau it, co jsem se 
v život  nau ila já). Mám na p echod i sv j plán: ráda bych pak 
adoptovala (osvojila si) další d ti. Mám pocit, že tehdy už budu 
mnohem zkušen jší a vyrovnan jší a budu už mít adu otázek 
zodpov zených, abych ty odpov di mohla p edávat dál. Už te  se 
t ším…

Ženy by zkrátka byly zdrav jší a mnohem spokojen jší, kdyby 
v pubert  slavily první menstruaci a všechna období svých život
by dokázaly brát jako rovnocenná, tedy i p echod a stá í. Cesta je 
to celoživotní, a je-li na samém po átku narušena, t eba
p ehnaným a dív ími asopisy zmanipulovaným o ekáváním malé 
barbíny, která se jako ert k íže od puberty bojí nejen akné, ale
i menstruace, t hotenství, porodu a kojení, pak logicky vede 
k tomu, že bude žena „zasko ena chováním svého šílícího 
organismu“. To mladé žen  z Londýna, která je už te  Ženou, její 
plány zcela jist  vyjdou. A když ne tak, tak jinak.
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Jak to bývá se ženou, kterou muž nebije 

Tahle mexická pohádka je tak trochu zrcadlem, i když možná jen 
pro pokro ilé a skute né ženy, které dokážou nebrat její poselství 
osobn  a zamyslí se nad hlubšími souvislostmi. T eba nad tím, 
ím se n které ženy staly (díky luxusu, ve kterém, p es všechny ty 

hromady v cí, které si kupují, š astné nejsou).

Kdysi jednomu muži zem ela náhle žena a on propadl velkému 
smutku a neustále ji oplakával. „Kde jsi, ženo moje milá? Kde jsi, 
ženo má?“ Den ze dne byl smutn jší a stýskalo se mu ím dál tím 
víc, taky proto, že te  musel chodit po sousedech a tu si vyprosit 
kousek kuku i né placky, tam trochu jiného jídla. Jednou v noci
se ten chudák vypravil k hrobu své ženy, vrhl se na zem a hlasit
plakal a vy ítal: „Ach, ženo má, pro  jsi m  tady nechala 
samotného?“ Najednou na n j padl stín a v m sí ním svitu se 
p ed ním zjevila jakási postava. „Pro  tak ho ce plá eš, co se ti 
stalo?“ ptal se p ízrak nebožáka. Muž se vylekal, ale pak se 
vzchopil a povídá. „Zem ela mi žena a plá u proto, že je mi 
samotnému smutno, a rád bych ji ješt  jednou vid l.“ A tu mu 
p ízrak ekl: „Nu dob e, zavedu t  k ní. Indián se ocitl pod zemí 
v panství boha smrti. „Chceš-li vid t svou ženu,“ povídá mu b h
smrti, „jdi k ece. Tam na b ehu najdeš kon  a toho kon  mi 
p ivedeš.“ Muž se vypravil hledat eku. Našel ji rychle, ale kon
tam nevid l. Všude byly jen samé ženy, které praly prádlo nebo si 
myly vlasy. Vrátil se tedy k bohu smrti  a p iznal se, že kon
nepotkal, na b ehu vid l jen samé ženy. Tu mu b h smrti poru il:
„Jdi znovu na b eh eky, a každé ženy se zeptej, jestli není 
kobylou. Ta, která ti odpoví, že ano, je tvoje žena. Jak se jí na to 
zeptáš, prom ní se v kon  a ty ho ke mn  sem p ivedeš.“ Tak se 
indián znovu vypravil k ece a vykonal vše podle p íkaz  boha 
smrti. Mnoha ženám položil otázku, zda nejsou kobylami, a teprve 
po hodné chvíli u jedné z nich usp l. Sotva se jí zeptal, hned se 
prom nila v kon . Indián vzal stuhu, kterou nosila jeho žena ve 
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vlasech, ovázal ji koni kolem šíje a pak ho vedl k bohu smrti. 
Mezitím mu k  vypráv l: „Ano, jsem tvoje žena a každý den 
prožívám ve dvou podobách, lidské a ko ské.“ Došli k velké jám ,
z níž šlehaly obrovské plameny, a žena pokra ovala: „V ženské 
podob  se chodím koupat do eky a mýt si vlasy, v podob  ko ské
tahám d evo pro tento ohe , do kterého m  b h smrti pokaždé 
uvrhne, abych trp la. A to strašné utrpení je mi souzeno proto, že 
jsi mne nebil, když jsem ješt  žila na zemi.“ 

Drsné, že? Ale pokud budeme íst mezi ádky, dovedeme slovo 
„biti“ vnímat i jako p ekážky na Cest , kterými rosteme a které 
rozvíjejí náš skrytý potenciál. Luxus a p emíra v cí ješt  nikdy 
nikoho na duchovní cestu a k trvalému pocitu spokojenosti 
nep ivedly. Možná se nám v hlav  vybaví i další pohádka, 
tentokrát už z našeho prost edí, která vypráví jiný, nicmén  p esto
v hlubším smyslu slova stejný p íb h o žen  mužíka, který vylovil 
zlatou rybku a za p íslib t í spln ných p ání ji op t hodil zpátky do 
mo e: ím víc žena m la, tím víc cht la, a nakonec nem la nic.
A do t etice notoricky známý p íb h o pyšné princezn , která 
navršila míru svých cht ní a rozmar  požadavkem, aby jí princ 
zavázal st eví ek.

Dnes už víme, že zam ní-li se „být“ za „mít“, pak jsou d sledky 
fatální jak pro ženy, tak pro muže. Mimochodem, do etl jsem 
Totem vlka, román odehrávající se v 70. letech minulého století na 
ínských stepích u hranic s Mongolskem. Nelze v n m

neobdivovat state né, silné muže, ale  také inspirující, 
nepoddajné, houževnaté, ale zárove  pokorné pastevecké ženy, 
které by nikdy ani nenapadlo chtít po svých manželech modré 
z nebe, království, císa ství i papežství, natož aby sesko ili
z kon  a zavázali jim st eví ek.

Protože jsou tyto myšlenky v novány p edevším ženám, budu se 
v novat p ednostn  jejich problém m plynoucím z rozmazlenosti, 
by  podobné se týkají i muž . V dnešní žen  totiž navíc 
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probublává stále hlubší rozpor mezi evolu n  danými rytmy 
(menstrua ními, t hotenskými, poporodními a kojícími) na jedné, 
a sou asným, spole ností a až hysterickou formou feminismu 
vtisknutým programem mužského stylu výchovy, výuky, studia, 
konkurence, sout živosti a kariéry na druhé rovin . Ta, která s tím 
vším p irozeným, rozum j p írodním, a dnes také ob as
p ekážejícím a iracionáln  nevyhovujícím t lem (a svou luxusní 
nespokojeností) „bojuje“, nakonec vždy prohraje.

Abychom si rozum li: nenavádím k fyzickému bití… Pomohu si 
p íb hem ze života: když jsem p ed n kolika lety psal
o rychlokvašených emancipovaných estradiolkách, napsalo mi 
n kolik muž , kterým utekly (i od malých d tí) jejich 
emancipované ženy. Byli totiž, ti manželé, velmi hodní i v krizi. 
Jeden bohatý podnikatel ale své manželství zachránil rázným 
gestem: nechal si v bance p ipravit milion do kuf íku, který pak 
otev el na stole a své v n  nespokojené žen ekl: Dobrá, jdi si, 
ale v tom p ípad  ti p estanu sponzorovat všechny tvé koní ky
a boty a kožichy… anebo se vzpamatuj a srovnej si své priority. 
Zítra ráno t  chci zpátky doma u d tí, skromnou a milou, jaká jsi 
bývala. A neutekla mu. 

Nazna uji, že nespokojenkám by mnohdy sta ilo vzdát snahu
o vnucené závod ní, které nakonec prohrají oba, a znovu se vrátit 
ke svému p vodnímu ženství… Je-li žena mladá, má ješt  šanci 
orgasmicky porodit, za ít o sebe pe ovat, ale nezapomínat p i tom 
na ostatní v etn  své rodiny, a objevit tak v sob  p vodní
dokonalou a spokojenou a tedy i š astnou a zdravou (a chválící) 
Ženu delfínku. 
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Ješt bonding

Vzhledem k závažnosti tématu se ješt  jednou vracím k bondingu
n kolika dalšími souvislostmi. P edevším jde o to, že 
v porodnicích dodnes rutinn  a zbyte n  odebírají d ti rodi kám. 
Ty pak, protože nejsou první minuty a hodiny na t le i v náru í
matky, jsou na celý další život omezeny v ad  bohužel 
nezm itelných disciplín. Všude kolem, a nejen v našem stát ,
vidíme následky.  

Jinými slovy, bonding je jen jedna z mnoha podmínek š astného,
zdravého a optimálního vývoje budoucího lov ka, který se pak 
zv dav  a hrav  nebojí novinek, proher nebo respektu k druhým. 
A pokud je rodi ka p edem informovaná, co všechno se m že
odebráním jejího dít te hned po porodu natrvalo v dalším život
pokazit, anebo ješt  lépe, pokud je informována, jak jsou spole n
strávené první minuty nového života k ehké, ale že vše eší práv
automatický pocit bezpe í, tepla a m kka na t le matky, zcela jist
si dít , t eba i s pomocí manžela nebo duly, odebrat nenechá.       
A bonding nebude n co, co je ob as a vzácn  doporu ováno, ale 
naopak p irozená sou ást zázraku zvaného porod. 

Již p ed více než ty iceti lety zjistil dnes legendární etolog 
Konrad Lorenz (jehož knihu Takzvané zlo jsem jako hlída
v Národní galerii celé noci na psacím stroji opisoval v osmnácti 
pr klepech), že když se vylíhnou housátka a jako první živou v c
uvidí ne svou matku husu, ale t eba práv  Konráda Lorenze, 
za nou za ním chodit jako za mámou. Tohle vtisknutí prvního 
vjemu natrvalo ovlivní další život housátek a termín imprinting se 
ujal nejen v oblasti výzkumu chování zví at. Stejn  tak sledujeme 
v p írodopisných filmech b žné scény, jak si tu ák i ove ka
nespletou své mlád  mezi tisíci dalšími.  
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Dnes (op t) víme, že i v mate ství hraje jednu ze základních rolí 
ich. lov k má tento smysl vyvinut jší, než jsme b žn  ochotni 

p ipustit, a matky v tomto ohledu vynikají. Evoluce se p ece
musela postarat, aby rodi ka zvládla tak náro ný úkol, jakým je 
pé e o dít  v donedávna asto velmi krutých podmínkách. I lidská 
matka dokáže rozlišit své d átko od cizích novorozenc  pouhým 
ichem, pokud ovšem miminko hned po porodu neodnesou, aby si 

„odpo inula“. Mozková centra zpracovávající ichové vjemy jsou 
totiž napojena na amygdalu, v níž se navíc rodí spokojenost 
nebo strach. Porod p ehodí pomyslnou výhybku mezi t mito 
centry a zp sobí zásadní zm nu ve vnímání pachu dít te.
Bezd tným ženám nejdou pachy dít te dvakrát pod nos, zato 
matky ho vnímají jako p íjemný. Ženy, které mají své d ti od 
porodu a v prvních m sících po n m neustále u sebe, jsou pak po 
celý další život schopny rozeznat své jednotlivé d ti „po ichu“.
Navíc to znamená, že jim jejich d ti „voní“ i v pubert  a ve všem, 
co pak d lají.  

„Jak podstatné to všechno krásné a d stojné po porodu bylo, 
po ínaje tím, že si jako n jaké divoké zví e pamatuji v ni svých 
d tí po narození, poznám, že jsou blízko m  i ve tm  podle této 
v n  a kdykoli s nimi usínám, opíjím se touto v ní, která se od 
porodu nezm nila a vždy mi p ipomene okamžik, kdy jsme se 
spat ili poprvé, znovu a znovu prožiji okamžik zamilování do 
mate ství,“ napsala mi jedna š astná a moudrá maminka. 

Podobné zm ny prod lávají i zraková centra. Matka, které d átko
p iloží na b íško nebo prsa tak, aby mohl co nejd íve nastat o ní
kontakt, který v t le matky spustí další hormonový koktail, si 
vštípí do pam ti tvá  svého dít te tak pevn  jako máloco 
jiného. ichové a zrakové vjemy p ispívají k vytvo ení silné 
citové vazby mezi matkou a dít tem, ale jen pokud je porod 
p irozený, nep erušovaný zbyte nými léka skými zásahy a pokud 
má dít  možnost trávit první minuty života na t le matky: vše 
za ídí bezpe í a láska. 
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Rodi ky dnes sice p edem eší všechny možné zásahy, ale zcela 
opomínají to nejd ležit jší: naprosto d v ovat (nep ekážet)
svému t lu a nenechat si jakkoliv narušit posvátné okamžiky 
zrození nového života. D sledky zná v tšina z nás – skoro všichni 
jsme byli porozeni traumaticky, odd leni od matky, vystaveni 
archetypálnímu ohrožení. A víme z praxe, že všechny další emoce 
a postoje už jsou „ušpin ny“ tou první a zásadní negativní 
zkušeností.

Bonding a první minuty a hodiny po porodu (ale již i po etí a celé 
t hotenství) startují a ur ují všechno ostatní a jsou daleko 
d ležit jší, než tušíme. Pokud to s lidstvem dob e dopadne, budou 
si jiní odborníci za pár desítek let p i etb  sou asných u ebnic 
porodnictví ukat na elo: jak mohli být lidi tenkrát tak nevšímaví 
a zabedn ní? 
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Kde se bere zlo?

Tahle otázka trápila a trápí mnohé dávné i sou asné myslitele. 
Naposledy se stala hlavním tématem rozhovoru se slavným 
sociologem Zygmuntem Baumanem pro víkendovou p ílohu LN. 
Bauman zahájil svou úvahu nad p í inami zla takto: „Jako mladý 
jsem si myslel, že zlo pochází z t ídního rozd lení. Pak komunisté 
t ídy zrušili, a zlo vesele existovalo dál.“ Pak si myslel, že zlo 
pochází z absence demokracie. Dobrá, máme demokracii, ale zlo 
vidíme všude kolem sebe. Nakonec p iznal, že na tuto otázku 
nikdy nenašel odpov . Pokusím se tedy te  vyjád it sv j názor 
formou otev eného dopisu v hlasnému sociologovi: 

Vážený pane Baumane, zaujalo mne vaše p iznání, že jste p i
hledání p í in zla nikdy neusp l. Pokaždé, když jste vložil nad je
do n jaké zm ny ve spole nosti, ukázalo se, že jste se mýlil,         
a tvrdíte o sob , že jste tedy v tomto ohledu zkrachovanec. P itom 
jste již na po átku spisovatelské dráhy byl kousí ek od správného 
sm ru: deníky vaší ženy Janiny z pobytu ve varšavském ghettu za 
války vás tehdy inspirovaly jejím tvrzením, že „obludné v ci
ned lají obludy. Kdyby je d laly, bylo by snadné ty obludy 
posbírat a zav ít. Skute ná tragédie spo ívá v tom, že zv rstva
páchají za ur itých situací oby ejní slušní lidé.“

Propagátor p irozených porod  Francouz Frederic Leboyer to již 
p ed lety vyjád il p esn : „Je t žko možné p edstavit si d siv jší
vstup do života, než je ten, který porodnictví p ipravilo n kolika 
posledním generacím.“ Spolu s ním a n kterými prenatálními 
psychology, jako jsou Peter Fedor-Freybergh, Thomas Verny 
nebo Stanislav Grof, nebo porodníky, jako jsou Marsden Wagner 
nebo Michel Odent, tvrdím, že hlavní p í inou naprosté v tšiny 
zla v sou asném sv t  je již nejmén  stoletá „tradice“ 
medikalizovaných porod  d tí v nemocnicích. Ty totiž i p es
varování Sv tové zdravotnické organizace vedou k pozd jším
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psychickým poruchám, niterným nejistotám a úzkostem. Proti nim 
pak p edevším muži vymýšlejí r zné formy obrany: masku 
bojovníka, moc ú edníka, absolutní moc diktátora, lži a korupci 
politika.

Pomohu si metaforou: zatímco po íta e, mobilní telefony             
a dokonce i automobily vyrábíme v podmínkách p ísné istoty, 
porodnice a školy jsou továrnami na poškozené výrobky. Hrub
e eno – neviditeln , le  celoživotn  poškození devianti pak 

špinavými mozky vymýšlejí a páchají špinavosti. Již mnoho let je 
známo, že p evažující množství kriminálních in  páchá velmi 
malé procento stále stejných lidí. A že naprostá v tšina z nich byla 
necht ná nebo traumaticky porozená nebo odložená do 
kojeneckých ústav . Vždy  i v tšina diktátor  všech dob byla
v raném d tství týrána. Jsou to skute n  „obludy“ ve smyslu 
výroku vaší ženy, které páchají v tšinu zla na sv t . V jistém 
smyslu by bylo velmi snadné je posbírat, separovat a lé it, ješt
lepší by ale bylo pokusit se preventivn  zabránit jejich poškození. 

Fedor-Freybergh napsal: „Kdyby se nám poda ilo zajistit, aby 
byly d ti milovány a cht ny od samého po átku t hotenství,
a optimalizovat prenatální a perinatální stadia života bez 
narušení základních pot eb, bez agrese a psychotoxických vliv ,
výsledkem by byla spole nost bez agrese a násilí. Což navíc úzce 
souvisí i s další hrozbou sou asného lidstva: d loha je prvním 
ekologickým prost edím, a jak se k dít ti chováme, když je
v d loze, tak se pak ono bude chovat ke svému prost edí
v dosp losti.“ Jinými slovy, necht ný a navíc pak zákonit  špatn
porozený chlape ek, separovaný od matky, se bude cítit ohrožený 
a nejistý po celý zbytek života. A bude si zákonit  hledat náhradní 
formy uvoln ní: agresi, násilí, nikotin, alkohol, partu, politickou 
stranu nebo peníze, za které si koupí pocit moci. 

V prvních vte inách a minutách našeho života mozek v tšiny 
z nás, kte í jsme p išli na sv t p i medikalizovaném porodu, zjistil, 
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že sv t je studené, oslepující, hlu né, nep átelské a život 
ohrožující místo – a podle toho se za ídil. Ukazuje se, píše Robert 
Pollack, že „v mozku t ch nejmenších d tí je úschovna 
nev domých vzpomínek shromážd ných v dob , kdy jejich v domí 
nebylo než zm tí ruch  a šum . Výsledkem je hluboký pocit 
strachu a zlosti. Na t chto základních emocích se pak dále budují 
ty stále složit jší. Když prožíváme pocit nenávisti ke komusi 
mocnému, nebo neop tovanou lásku, znovu prožíváme své 
nejprvotn jší pocity.“ Zjednodušen e eno, základní opera ní
systém v etn  emocí je u v tšiny lidí nastaven na hodnotu 
„negativní“. lov k je pak v tšinou neustále a nev dom  stažený, 
eká útok, ohrožení. Celý život pak v n m vn jší události budou 

rezonan n  vyvolávat práv  tyhle nejhlubší emo ní záznamy, 
které pak, aniž s tím m že cokoliv d lat, ovlivní i všechny jeho 
sou asné a budoucí postoje. 

Vážený pane Baumane, ov te si, prosím, vše, co nazna uji.
Kontaktujte ty, které jsem uvedl, pokuste se dát dohromady 
aktivní nadšence – nep edpojaté léka e, filozofy a myslitele –       
a vahou své osobnosti pomožte nastartovat zm nu nejen 
v porodnictví. Mohl byste t eba nasm rovat ty superbohaté
k tomu, aby krom  podpory postižených d tí a lidí za ali 
podporovat i prevenci vedoucí k porození d tí zdravých, 
nepostižených. Sta ilo by t hotné ženy informovat o tom, co se 
d je v našich nemocnicích, kde stále považují t hotenství za 
nemoc a porod za její (operativní) lé bu, a kde jsou skute né
p í iny utrpení a zla.

Je t eba koncentrovat se na to, co jediné má smysl a je ešením     
a odpov dí na naši spole nou a celoživotní otázku po p vodu zla: 
zm níme-li zp sob, jakým rodíme d ti, zm níme i sv t a systém. 
Osobn  jsem p ipraven kdykoliv kamkoliv p ijet a vést 
konstruktivní diskusi vedoucí k pochopení, odkud se bere zlo,
a tedy i jak se ho zbavit. 
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Když už i Yoko Ono 

Koncem roku 2003 jsem zve ejnil lánek snažící se napravit 
pon kud pošramocenou pov st japonské výtvarnice, fotografky, 
mecenášky a vdovy po Johnu Lennonovi, Yoko Ono. O rok 
pozd ji ho pak p etiskly internetové Pozitivní noviny a tamtéž se 
objevil i letos u p íležitosti vzpomínek na Lennonovu ze . Sv j
lánek uvádím i zde, protože poznámky, jaké se o Yoko Ono 

objevily ve zvláštním ísle asopisu Reflex, sv d í o tom, že ani 
dnes není pochopena (jako žena) a docen na (jako výtvarnice): 

P i vernisáži svých prací 10. prosince 2003 promluvila v Muzeu 
Kampa k davu shromážd ných Pražan  díky Beatles a Johnu 
Lennonovi velmi proslavená výtvarnice Yoko Ono. Pod Stromem 
p ání (každý si mohl p ipravenou tužkou na p ipravený papírek 
s provázkem napsat své p ání a to pov sit na smr ek) vypráv la
o tom, jak by si každý lov k na sv t  m l n kolikrát denn  ud lat
radost. Jejími slovy: nechte své srdce tan it. T eba tím, že se 
podíváte na nebe. A když jste tak na dn , že si nem žete ud lat
radost, ud lejte radost n komu jinému. Je to velmi jednoduché. 
T eba zavolejte své matce. A když si tak budete d lat radost, za t i
m síce se vám naprosto zm ní život. 

Vida, íkal jsem si v duchu, a žena se na mne obrátila s roz-
zá enýma o ima, jestli jsem to taky slyšel, protože to ode mne 
slýchá již hezky dlouho a na každé p ednášce. Když už i Yoko 
Ono, íkal jsem si, tak snad i ostatní lidi uv í a za nou to taky 
d lat, ne jen si chodit poslechnout, jak o tom hovo í osobnosti 
(posledn  to byl dalajlama). Pot šila m , Yoko jedna. Opravdu 
vypadala a p sobila jako š astná žena. Mluvila taky o tom, že 
když si ve dvaceti letech zkoušela p edstavit, jaké to bude, až jí 
bude sedmdesát, myslela, že se jich v bec ani nedožije. A te  jí je 
sedmdesát, a je to docela jiné, než by si kdy um la p edstavit: je 
š astná, zdravá a cítí se líp než ve dvaceti. 
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Co se tý e výtvarného p ínosu Yoko Ono sv tovému um ní,
nemohu se zbavit pocitu, že je to práv  tak, jak jsem to cítil    
v 70. a 80. letech minulého století v oblasti folku: kdyby Kryl, 
Mišík i Nohavica zpívali anglicky a žili v New Yorku, byli by 
sv tov  proslulí a bohatí. Kdyby Mainer, Kokolia, Kafka, ale také 
Štembera, Miler, Ruller a další výtvarníci žili v New Yorku, byli 
by sv tov  proslulí a možná i bohatí a jejich p ínos sv tovému 
výtvarnému um ní by byl uznáván a obdivován nesrovnateln  víc, 
než je uznáván a obdivován dnes. Nazna uji, že Yoko je pro mne 
p edevším žena a inspirátorka, a až poté konceptualistka, 
zp va ka i um lkyn . A mimochodem, ty strome ky p ání jsou 
odjakživa p ed každým šintoistickým, ale i buddhistickým 
chrámem v Japonsku.  

P esto, nebo práv  proto, že jsem v 70. letech také dost nelib
poslouchal je ení Yoko Ono na deskách Johna Lennona, vždy 
jsem ji uznával. Když ji obdivuje a miluje Lennon, tak v ní p ece
musí být daleko víc než jen to je ení, íkal jsem si. Málokdo asi 
zná v tu, která jasn  objas uje a nazna uje její ženskou hloubku, 
do které se John tehdy propadl, a která zní: „Na Hitlera by mi 
sta ilo šest dn .“

Tenhle citát jsem používal celé roky na p ednáškách a seminá ích
vždy, když jsem cht l nazna it, jakou mají nad námi muži ženy 
moc, jen kdyby si jí byly v domy. Velmi asto jsem pak musel 
sáhodlouze vysv tlovat, co jsem tím, že jsem Yoko citoval, 
myslel, a pak co tím myslela Yoko. Doufám, že te  už to 
vysv tlovat nemusím.  

Yoko Ono v Praze, to je zázrak, šeptaly si davy. Ano, souhlasím, 
ale zárove  podotýkám, že takové zázraky se d jí denn , když se 
lov k nenechá pomýlit a ve svém vývoji zpomalit hmotou               

a negacemi. Já si to vy ešil v pr b hu normalizace, když jsem 
v Praze i Bratislav  (a v Dráž anech a Varšav ) na r zných
jazzových festivalech mohl postupn  osobn  mluvit se svými 
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bubenickými, hudebními a duchovními idoly a vzory, po ínaje 
Billy Cobhamem, Barre Phillipsem, Keith Jarrettem, swami 
Mukundou, Ramou Maniovou a kon e Chrisem Cutlerem             
a dalšími. Hned po roce 1989 pak postupn  do Prahy p ijeli Zakir 
Hussain, Frank Zappa, Gary Zukav, Ralph Metzner, Rianne 
Eislerová, Marilyn Fergusonová, Joscelyn Godwin, Thich Nhat 
Hahn, Ram Dass, Rupert Sheldrake, Jill Purceová a další a další.  

Yoko Ono v Praze, ve starém parku na ostrov  Kampa, je zázrak, 
ano, ale práv  takovým uskute nitelným a zázra n jším zázrakem 
by bylo, kdyby „jejich“ Pražané ty zázra né osobnosti (mám te
na mysli dalajlamu a Yoko Ono) poslechli a za ali se usmívat         
a d lat si radost, a za t i m síce se tak stali naprosto jinými                  
a š astnými bytostmi. 

K pozvánce na vernisáž byla p ipevn na v 60. letech tak proslulá 
p ipínací placka s nápisem Imagine Peace. Jak prosté: co se asi 
udá ve vašem mozku, když si budete p t minut denn
p edstavovat mír? Váš mozek, vaše t lo, vaše okolí bude t ch p t
minut v klidu a míru. Vaše t lo se p izp sobí, váš mozek 
vybuduje nová propojení a vy si nebudete muset mír p edstavovat, 
vy jím a v n m budete žít. 

Když to (tedy sebe) zvládla Yoko Ono se všemi t mi miliony 
dolar , pro  byste to nezvládli vy, kte í se o bankovní výnosy
a jiné typické problémy bohatých starat v bec nemusíte?  Když už 
i Yoko Ono… 
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Konstela ní guláš 

Za t ch více jak t icet let, co se zajímám o nejr zn jší metody 
sm ující k poznání sebe sama, mám na n které, te  t eba rodinné 
konstelace, pon kud vyhran ný názor: nev ím jim. Ani lektor m, 
ani metodám. P ipadají mi jako další „západní“ módní terapie, a 
že jsme jich už zažili, a kde že jen všechny dnes jsou?  

P i vší úct  k n kolika zkušeným lektor m a k p vodn  zcela jist
dobrým úmysl m otce zakladatele mám z t ch, se kterými jsem 
p išel do styku, pocit lehkomyslné naivity v jakýsi univerzáln
a na všechny potíže platný princip drama-terapie. Zacházejí 
s lidskými dušemi a osudy jako s žonglérskými mí ky. Seminá
skon í, všichni se rozjedou dom … a rodiny ú astník  a ú astnic 
p ekvapen  zírají, kdo se jim to vrátil. Rozbujelá a jedním dv ma 
seminá i oglejtovaná ega lektorek a lektor , a rozjit ená, reklamou 
a zážitkem zmanipulovaná ega eských žen si lehkomysln
zahrávají s lidskými dušemi jako p tileté dít  s nabroušeným 
eznickým nožem. Že p eháním? A co když ne? 

Zatímco starší a skute né duchovní kultury mají své šamany 
(lektory), kte í mají za sebou roky výcviku staletími ov enými 
postupy, nesnesiteln  snadná manipulativnost rodinných 
konstelací sice na první pohled vypadá jako n co zvládnutého, ale 
je to jen z nouze ctnost. Sou asní lekto i t etí i tvrté kategorie 
v naprosté v tšin  netuší, s ím a jak si zahrávají: jsou to 
Rumburaci duší. Že p eháním? A co když ne? 

V rodinných konstelacích se lámou virtuální pouta pokrytecké 
výchovy neukojených konzumních tužeb a z nich pramenících 
nespojeností… a vypadá to jako úsp ch… jen kdyby to šlo do 
hloubky, a nejen na scén  konstelací. Tak jako eští herci hrají 
v divadlech a filmech nádherné charaktery, ale v život  se jimi 
nestávají, tak p i konstelacích ú astníci „hrají“ a p ehrávají role, 
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n co si za ínají, ale je to jen hra. Ego si klidn  zahraje na milenku 
nebo ob i týranou hol i ku, ale stále je to jen iluze a konstrukt 
ega. Levá mozková hemisféra a emoce se snaží „pohnout“ duší. 
Že p eháním? A co když ne? 

Souhlasím s názorem manžela jedné takové „ob ti“: je otázka, do 
jaké míry jsou všechny ty spekulace p ínosem pro osobní vývoj 
jedince, nebo jestli jsou spíše dalším t žkým nákladem a zát ží.
Vím o ženách, které byly n kolikrát na konstelacích, a vždy ešily 
to, co je nebolelo. Skute n  hlubinné problémy na sebe prost
neprozradily. Psal jsem si se dv ma protagonisty rodinných 
konstelací v esku, a jejich odpov di byly povrchní, abstraktní, 
mimo mísu.  

Západní supermarketová mentalita (termín lamy Thubtena Ješe) 
vyžaduje rychlá a snadná ešení (celoživotní trauma vy ešeno za 
víkend). Duchovní, v tomto p ípad  konstela ní guláš, je ovšem 
zase jen a jen guláš, a ne duševní transformace. Ostatn  znáte 
n koho, kdo dosáhl osvícení sn dením guláše, nebo ú astí na 
víkendu rodinných konstelací odvrátil rozvod a rázem vym nil 
rodinnou atmosféru? Misioná , kn z a katolík dal do hrnce 
psychodrama (Moreno), rodinné struktury (Satirová)
a hypnoterapii, vlastní zkušenosti z války, vše dlouze pova il,
experimentoval na jiných, napsal knihy a do kal se: je slavný a 
dnes žáci jeho žák  posilují svá ega režírováním obnažených 
emocí t ch, kte í si s nimi neví rady. Že p eháním? A co když ne? 

Tak jako jsou zábavné a mnohé sportovní po ady v televizi jen 
vatou mezi tím hlavním, ili vysíláním placených reklam, tak 
možná jsou systemické konstelace prostý kšeft s lidskými 
problémy. A zaplatíte-li dost, stanete se lektorem i lektorkou. A 
dle zásady sou asného kapitalismu je t eba využít konjunktury, 
dokud trvá: už máme konstelace nejen rodinné, ale i firemní, 
d tské, individuální, kou inkové… no nekupte to. Že p eháním? 
A co když ne? 
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Wikipedie a internet nabízí horu informací o jednotlivých druzích 
konstelací i o Bertu Hellingerovi a dalších lektorech. Jenže jen 
podle ovoce poznáte strom  rajských: znám osobn  i z doslechu 
celou adu rodin, rozpadlých práv  poté, co jeden z jejích len
prošel konstelacemi. V tomto smyslu se, alespo  pro mne, p i vší 
úct  k poctivým lektor m, kte í pracují jako terapeuti delší dobu, 
konstelace neliší od víkendových seminá  typu Bohyní sexu za 
víkend a stávají se lukrativním módním gulášem. Za víkend vám 
vytunelují duši (p e t te si n jaký ten lánek o kognitivní 
disonanci), a pak vás, o pár tisíc korun a litr slz chudší a leh í,
pozvou na další… anebo vyma kané vyhodí na smetišt  d jin.
A zorganizují další seminá . Že p eháním? A co když ne? 
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Kontaminace (nejen konstelací) 

Tak jako jsou pala inky usmažené milující maminkou ke 
zblajznutí, protože jsou nasáklé láskou, jakkoliv nezm itelnou,
práv  tak jsou d tmi i dosp lými jídla ve školních a závodních 
jídelnách houfn  odmítaná, protože jsou kontaminovaná 
negativním myšlením a nesoust ed ností nespokojených a asto
i aktivn  naštvaných kucha ek. Podobn  je maso celé hodiny na 
jatkách trápených zví at plné nejen um lých hormon , ale i všech 
možných stresor , které pak kontaminují t la a následn  i mysl 
strávník .

Jako jsou n které u itelky tak plné lásky, že je d ti celý život 
milují, a plní i jejich podv domá p ání, jsou mysli t ch, které u í
z povinnosti a od íkávají látku s myšlenkou na to, jak jsou ti 
spratci nezvladatelní a aby už mohly do d chodu, i p es masky 
profesionálního úsm vu kontaminované, a pomalu, ale jist
kontaminují i mysl svých žák .

Stejn  i eský bubeník, který celé hodiny bubnuje v rámci 
indiánského rituálu a netuší, jak moc krom  zvládnuté techniky
a výdrže záleží na vnit ním klidu a uvoln nosti jeho mysli, 
nev domky zp sobí, že je výsledný „pocit“ ú astník
kontaminován jeho chvilkovou a posléze celkovou nepozorností    
a bloud ním mysli (po holkách a vdolkách). Podobný je i 
výsledný dojem z koncertu, na kterém snaživý eský hrá
doprovází indického sítáristu na tampuru a jeho mysl je stejn
jako jeho hra kontaminována nesoust ed nou pýchou, s jakou 
sleduje, zda ho všichni, které pozval, vidí.

A na stejném principu je kontaminována i mysl seminá ové
bohyn i konstela ní psycholožky, a to jak jejím p edchozím
marným hledáním pohádkového i hollywoodského št stí, tak 
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veskrze logickým a ženskou intuitivní mysl popírajícím západním 
„psychologickým“ vzd láním. 

Stejn  tak je mysl lhá e kontaminována chaotickými víry energií a 
on se m že marn  tisíckrát ut šovat, že na jeho lži nikdo nep išel.
Ve skute nosti na to p edevším jeho vlastní mysl nikdy 
nezapomene, v databázi emocí je lež do smrti, a žádný reset nebo 
defragmentace, natožpak jeden konstela ní víkend, nepom žou. 
Skute n  pom že jen dlouhodobá, trp livá, neusp chaná pozitivní 
práce na sob  samém.  

Tak jako je podv domá ást mysli Henryho Marshalla, jednoho 
z nejlepších západních zp vák  indických manter, p es mnohá 
desetiletí cvi ení jógy a zpíváním manter pod vedením indického 
guru p ece jen kontaminována prvními t iceti p ti lety života 
amerického hocha z malého m sta a pozd ji psychiatra, tedy 
všemi jeho tehdejšími prohrami, k ivdami a pokrytectvím 
prudérní americké spole nosti, tak je i mysl Berta Hellingera 
kontaminována jeho životem kn ze, misioná e, terapeuta, a až na 
sklonku života autora „nové“ terapie, systemických konstelací.  

V okamžicích intuitivního rozhodování se drobné, v tšinou
potla ené energetické ne istoty nemohou neprojevit a nenarušit 
ideál doteku s duchem kolektivní mysli. A platí to o to víc 
v p ípad eských rychlokvašek, mladých, a proto lidsky 
samoz ejm  velmi nezkušených Hellingerových žák  a studentek, 
jejichž intuitivní pokyny i zásahy do pr b hu konstelací 
nemohou být ideáln  k iš álové. Naopak: je v nich rizikov
daleko více manipulace a pózy, než by bylo záhodno.  

Ú astníci a ú astnice systemických konstelací jsou pak 
kontaminováni jak všemi p edchozími fóbiemi a vztahovými 
problémy, tak i dlouhodob  ne ešenými emocemi, a v p ípad
lektorek i nesnesiteln  naivní suverenitou, s jakou hned po 
prvních lekcích za ínají konstelace vést.… a to vše si všichni 
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vzájemn  p edávají. To, jak to nakonec dopadne, je daleko více 
výsledkem náhodných proces  než cílenou, ov enou
a vyzkoušenou terapií. 

Ješt  jinak: když tibetský mnich t i m síce deset hodin denn
medituje v klášte e na nejr zn jší abstraktní symboly mandaly 
soucitu, jeho mozek je pak nov  propojen a on je p ímo 
praktickým zt lesn ním skute ného, nejen proklamativního  
a teoretického soucitu. Když systemický konstelátor celé roky eší
problémy a zášt  a je p itom oklopen životem plným sp chu
a negativit a krizí, co asi jeho mozek trénuje a posiluje? 

Proto také je p edpoklad jakési ideální hellingerovské intuitivn
dosažitelné Spirit Mind a nekritická víra v ni spíše p áním než 
dosažitelnou a ideální realitou. Všichni jsme kontaminováni vším, 
co jsme zažili, a v téhle pokrytecké spole nosti to v tšinou byly, 
od traumatických porod  až po drezurní výchovy, v ci a jevy 
negativní. asto náhodným výb rem informací z databáze našich 
hard disk , navíc namo ených do nevy ešených emocí, 
kontaminujeme vše, co d láme, a všechny, na které p sobíme…  
a m li bychom si toho být v domi.  

Proto je i Bert Hellinger kontaminovaný a kontaminující, a o to 
víc jsou kontaminováni jeho žáci a následovníci. Konstela ními  
a emo ními ne istotami neposkvrn ná systemická konstelátorka  
typu Devy Premal se ješt  nenarodila. Možná jsou systemické 
konstelace i pro echy a ešky použitelnou metodou, ale až tak 
za dvacet let: zatím je na n  i práv  kv li všeobecné kontaminaci 
jak tím minule ideologickým, tak tím sou asným konzumním 
materialismem, p íliš brzy. 
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Krásné, mladé, osam lé

O vztazích muž  a žen už ani psát nemusím. Média jsou dnes už 
plná lánk , jako je ten, který se pokusím okomentovat.  

Je jich spousta. Jsou mladé, elegantní, úsp šné, bez partnera. 
Tuto vrstvu dam k osam ní odsoudily jejich vysoké nároky, 
mužská pohodlnost, i rad ji nesoulad mužských a ženských rolí. 
„Nevíte, jak se to stalo. Nevíte ani, kde ho hledat. Kamarádi vám 
nabízejí asto už jen zoufalce, alkoholiky i jedince patologicky 
závislé na matce. A vy sama netušíte, kde normální svobodní muži 
vašeho v ku vlastn  jsou,“ popisuje své životní p ekvapení
nedobrovoln  single sle ny šarmantní paní doktorka. 

Zatímco ženy v jiných demokratických zemích „podléhaly“ vlivu 
médií a tlaku módy postupn , eské ženy po desetiletích pouhého 
sn ní a listování v katalogu Neckermann najednou mohou „chtít 
mít“ všechno. V tšina jich ale neumí hezké v ci jen obdivovat, 
ony je musí mít, jinak prý nejsou š astné.  

 „Mám pocit, že je nás ím dál víc. Nevím p esn , pro  jsme samy. 
Nechceme se vázat? Máme moc p esnou p edstavu o tom, koho 
chceme, a nikdo nám nevyhovuje? Jsme zvyklé na single život        
a nechceme partnera na úkor svého pohodlí?“ reflektuje vlastní 
pocity budoucí ekonomka Lenka (24), toho asu studující
v Kodani. 

Nemohu si pomoci, ale ženy, než aby posilovaly své ženské 
„zbran “, p ebírají zp soby mužské. Žena, která rezignuje na 
evolu n  danou specializaci pé e o ty druhé a místo toho za íná
pe ovat a starat se jen sama o sebe, prohrává své životní št stí
a poslání. Mohou si za to ženy samy? Z jistého pohledu 
bezpochyby. Nastavily si la ku, kterou málokdo p esko í.
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 „Jak dobýváte stále více životních met (kariéra, peníze, bydlení, 
realizace cestovatelských sn  atd.), sledujete adu troskotajících 
vztah  ve svém okolí a ujas ujete si tak více a více, co byste cht ly
a co nikoli… Svou náro ností, neochotou ke kompromis m i
slevováním ze svých požadavk , a tím, kým jste se b hem single 
období svého života staly, se však vaše atraktivita v o ích vašich 
p ípadných prot jšk  snižuje,“ snaží se problém definovat Lenka. 

Za to ale muži nemohou. Naopak, ženy by si m ly uv domit,       
že nespokojeností se svými vlastními t ly a obli eji a strachem
z porodu a mate ství (budu mít vytahaná b icha s jizvami a po-
kleslá prsa po kojení) si samy pod sebou pod ezávají pomyslnou 
v tev. Zapomínají pracovat na tom, aby p ijímaly s láskou samy 
sebe takové, jaké jsou. Jen tak se totiž z nich ve zralém v ku
mohou stát nejen muži tolik cen né a obdivované vlídné a 
usm vavé babi ky z pohádek, moudré ko ená ky, lé itelky a 
šamanky,  nebo, v moderním v ku, p irozené psycholožky a 
moudrostí a životní zkušeností oplývající rádkyn .

„Zatímco ženským tením trafiky p etékají, ty pánské se po ítají
v jednotkách. Hlavní rozdíl však není v množství, ale v tónu. 
V tšina hol i ího tení je plná návodu na „sebezlepšení“, zatímco 
pánské popisují zábavu. Snad nejvýstižn jší je slogan jednoho
z nich: Maxim – nejlepší zábava pro muže od vynálezu ženy… 

tená ka Elle, Cosmopolitanu i Harper’s Bazaaru se svým 
zp sobem neustále vzd lává, po p e tení každého ísla bude ješt
více šik, bude um t lépe skloubit profesní a soukromý život, bude 
rozhodn  lepší milenka, výkonn jší profesionálka a odbornice na 
mezilidské vztahy. A samoz ejm  bude i lépe pe ovat o svou ple ,
vlasy, zdraví a rozvíjet své kuliná ské a hostitelské schopnosti.“ 

Mnohé dámy se v sociálních a vztahových oblastech života 
vzd lávají v tšinou už jen z ženských asopis  a reklam, p i emž 
v naprosté v tšin  nepracují s nejnov jšími informacemi z oblasti 
psychologie, sociologie i genetiky. Jinak by se u ily pracovat i 
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s faktem, že jejich mozek, p ece jen jinak strukturovaný než 
mužský, se mimo jiné nejmén  t ikrát za život – v pubert ,
v t hotenství a po p echodu – hormonáln  p estaví. Jsou pak ke 
svým partner m asto nespravedlivé: je to jako by hruška vy ítala 
jablku, že je schváln  jiné. Muž skute n  nevidí vlas na umyvadle 
nebo máslo v lednici p ímo p ed svýma o ima, zato ale zahlédne 
jelena na obzoru, protože jeho vid ní je díky evoluci tunelové.

„Bohužel, muž m sta í odmala jedna jediná dovednost, aby 
jakžtakž spokojen  proklouzli životem: kopat do mí e, bušit do 
klávesnice, programovat i mlátit krumpá em. Kluci na všechno 
kašlou. Stejn  jim nakonec spadne do klína všechno, co pot ebují, 
tak pro  by se snažili?“ íká ho ce a rezignovan  osmat icetiletá 
Katka. „Chlapi se starají mnohem mén  než ženy – o zevn jšek, 
potomstvo, zdraví, což dokazuje i t eba statisticky pr kazná nižší 
frekvence preventivních prohlídek u léka e.“

Co se týká pé e o zevn jšek, otázkou je, jestli ženy, poslušné 
p íkaz  svého asopisu, kade níka, léka e, dermatologa a 
gynekologa, nesedly na lep dobrému byznysu: sou asný
medicínsko-farmaceutický pr myslový komplex vyd lává víc než 
pr mysl nafta ský, zbrojní nebo drogový. Možná jsou muži v i
negativnímu vlivu reklamy a touhy po konzumaci, t eba i proto, 
že jejich mozek je výrazn  dominantní v levé racionální 
hemisfé e, daleko odoln jší. Mnohým ženám, snažícím se dostát 
nárok  diktovaných asopisy, z ejm  také nedošlo, jak jsou ty 
fotografie krásných soum rných žen bez jediného mate ského
znaménka a bez jediné pihy lživé, protože na každé modelce celé 
hodiny pracuje tým vizážist , kade ník  a maskérek a na výsledné 
fotografii ješt  hodn  dlouho po íta ový grafik. 

„Stará kultura (která zachovává v rozd lení rolí i jistou 
mocenskou hierarchizaci) je ve st etu s novým sv tovým
po ádkem, který je založen na plné rovnosti partnerství. 
Nekompatibilita rolí a krize mužské identity mají už zjevné 
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d sledky: nespokojené, neš astné ženy, které navíc asto tráví 
mnoho asu s „osudovými“ ženatými muži (a už tak málo etná
manželství dostávají další rány). Muži utíkají do regrese a tento 
infantilní postoj se logicky projevuje i jinde než jen v partnerských 
vztazích.“

Mnohé ženy si vybírají muže, jak jim velí filmy a asopisy: tedy 
špatn . Hledají je tak, že nejprve vypo ítávají, co vyžadují, místo 
aby se pochlubily tím, co mohou nabídnout ony. Naprogramovány 
hollywoodskými pohádkami a vybi ovány strakatými asopisy
a televizními reklamami cht jí v doporu ované a glorifikované 
náro nosti všechno: jenže mutant vzhledu blon atého
modrookého miliardá e, jehož koní kem jsou domácí práce, 
neexistuje a nikdy existovat nebude. 

Co dodat? Nezbývá než si postesknout jak nad zbyte nými 
urážkami mých tená ek po celé ty roky, kdy o vztazích muž
a žen píši a hovo ím, tak nad zbyte ností všeho toho dohadování 
ve stylu kdo s koho. Výše uvedené ádky jasn  dokazují, že na 
každý „ženský argument“ lze namítnout jiný „mužský“ a že 
debata vychází sm šn  pro ob  strany. Sta ilo by uv domit si, že 
v tšina problém  mezi muži a ženami je d sledkem sémantických 
nedorozum ní.

Vážené krásné, mladé, ale osam lé, nemohu se zbavit dojmu, že 
p íliš asto a zbyte n  podléháte od muž  p evzaté detailní kritice. 
Mužsky mí íte a úto íte, místo toho, abyste d laly to, co tak 
báje n  umíte: žensky hladit a p ijímat. Jak na to? N kdy úpln
jednoduše sta í p i pohledu na konkrétního muže íct a uv domit 
si: ten je tak krásn  jinej… a za ít nacházet, oce ovat a chválit 
jeho kladné a unikátní vlastnosti. 
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Kupovala by Whiskas

Kreslené vtipy jsem pravideln  sledoval a jednu dobu i 
vyst ihoval a sbíral od 60. let minulého století, protože dokonale, 
mimo dopad cenzury a r zných tabu, vystihovaly p ímo, bez 
okecávání a vysv tlování podstatu problém . Jist , asto nebyly 
mezinárodn  srozumitelné (Japonec, Brit i Ma ar se n kterým 
eským vtip m nezasm jí, ani kdybyste je kopli do zadku), zato 

pro echy byly dokonalým lakmusovým papírkem testujícím 
politickou, sociální a hlavn  mezilidskou náladu spole nosti.
Stálicí nad stálice jsou dodnes ty od Vladimíra Jiránka. 
Upozorn ní autora a ministra zdravotnictví: text je náro ný na 
toleranci a pozornost zvlášt  p i prvním tení. N které v ty navíc 
mohou zp sobit do asnou emo ní rozpolcenost.

Aniž bych cht l urážet, v posledních sedmi letech jsem, se vší 
úctou a pochopením k jejich úd lu, nalad n na vtipy o ženách. 
Tedy na ty, které si d lají srandu z feministických, genderových, 
vztahových a jiných dogmat a iluzí, stejn  jako z pramalé 
schopnosti mnohých žen nebrat se zase až tak vážn . Nicmén
nejsem si te  jist, zda jsem n kdy již n co z toho, o em chci 
pojednat dnes, nezve ejnil, a tak, pokud se budu opakovat, prosím 
o toleranci. 

Na jedné své p ednášce jsem ve ejn  p evypráv l práv  z tohoto 
hlediska velmi peprné vtipy: tam na míst  se v tšinov  ženský dav 
z plných hrdel zasmál. Chcete p íklad?  Kde má žena G bod?
Odpov : Na konci slova shopping… Poslední dobou už podobné 
vtipy nevyprávím, protože mi k vystižení téhle smutn  humorné 
situace sta í citát jednoho sou asného ruského matematika: 
„Nejhorší je, že i ty ženy, které už jsou š astné, se s tím 
nespokojí…“ Zevšeobec uje zklamání muž , nao kovaných
krásnou literaturou a sladkobolnými zamilovanými p íb hy. I já 

53



jsem jako študent s rudýma ušima ítával všechny slavné romány 
a snil o Žen … než jsem zjistil, že najít ji není v bec jednoduché.

Na jednu stranu jsme my muži podlehli vlastní iluzi st edov kých
rytí  a trubadúr , jíž ale mnozí z nás nedokážou dostát, jiní jsou 
zase p i své naivit  n kterými ženami zneužíváni. Na druhou 
stranu jak muži, tak ženy neustále piln  zalévají kyti ky
vzájemného nedorozum ní (p i emž ale dnes už ty správné 
informace o sob  i t ch druhých máme). To je pak prap í inou
v tšiny zdravotních a vztahových potíží žen, stejn  jako 
dokonalého popletení nás muž , kte í si na íkáme, co nám to (a 
sob ) ženy d lají. Rozpor mezi tím, o em ženy a muži sní, a tím, 
jak se pak ve skute nosti (za)chovají, je až tragický. 

A  jsem za al vtipem, je mi z toho velmi smutno. Je mi smutno ze 
zbyte ného utrpení ve vztazích mezi muži a ženami, ze studentek 
p ivyd lávajících si na studium prostitucí, z naivn  slepého 
porodnictví, z osudu seminá ových rychlokvašek. Mohli bychom 
p itom úsp šn  hledat a pak dlouhá léta tém  uctívat archetyp 
ženství v každé žen  a práv  tak archetyp mužství v každém muži. 
Je mi smutno vždy, když zaslechnu n jaký ten peprný vtip nebo 
zahlédnu Jiránkovu ukazovací ženu-ko ku, která by kupovala 
whiskas…Vím, po pár tisíciletích let patriarchátu je naivní a p íliš
pozd  zkoušet n co zm nit obecn , ale na individuální rovin  tu je 
vždycky možnost pochopení a následné zm ny k lepšímu. 

A kdo v téhle tak zbyte né bitv  pohlaví vít zí? Jiránk v vtip 
nazna uje, že prohrávají jak oba dva, tak lidstvo jako takové.
A není pro m  smutn jšího pohledu než na ženu, která se 
s nesnesitelnou snadností nechá „ukecat“ reklamou, léka em, 
odborníkem, porodníkem a stává se do svých a mužských v cí 
nemluvící „ko kou“, závislou jen na výši mužova konta nebo 
zrovna nejpropagovan jších granulích… 
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Maškaráda (ženství) 

Samoz ejm  že každého autora pot ší, když se k n mu, krom
odmítavých stanovisek, ob as dostane i potvrzení toho, co delší 
dobu, v tšinou proti proudu všeobecného pov domí, píše a tvrdí. 
Máloco mne ale tak intelektuáln  nazvedlo, v tom pozitivním, tak 
v negativním slova smyslu, jako zamyšlení psychoanalytika Jana 
Sterna „Pro  jsou dnešní dívky tak nesnesitelné?“ Snad jeho 
razantní tvrzení a mé nazna ování vyzvou k p emýšlení
a alternativnímu pohledu i n jakou tená ku jakéhokoliv v ku.

„V mém život  se mi stala podivná v c. P estaly mne vzrušovat 
mladé dívky. Ani vám nevím, kdy se to zlomilo, ale myslím, že vím 
celkem p esn , že tento zlom souvisel se zlomem epochálním.
S tím, jak se dívky nové éry zm nily. Zm nilo se jejich oble ení, 
jejich chování, zm nila se ženská duše. Cht l bych prozkoumat, co 
by to znamenalo, kdyby náhodou tento m j soukromý pocit v bec
soukromým nebyl“, píše psychoanalytik a pokra uje:
„O naší dob  se asto íká, že je krizí muže. Já jsem však 
p esv d en, že vidíme p ed sebou mihotání zcela jiného kulturního 
dramatu: strašlivé krize ženství, ba že sledujeme na vlastní o i
skute nou smrt ženství.“ 

Hm. Takto odvážn  a syrov  jsem se to zatím neodvážil napsat,    
i když jsem o tom ob as, v bezpe í mužské nebo chápavé ženské 
spole nosti, hovo il.

„Již roku 1929 zformulovala psychoanalyti ka Joan Rivierová,
že to, co pov tšinou považujeme za ženství, je jen maskou, 
p etvá kou, maškarádou,“ píše Stern. Vzpomínám, jak se tvá ily
mých poslucha ek kabonily již po átkem 80. let minulého století, 
kdy jsem konstatoval, že „doba je vymknutá z kloub  a šílí: dnes 
si ženy, aby byly víc ženské, vycpávají ramena!“ Ke zmín né
maškarád  sta í namátkou p ipomenout um lé asy, výrazné o ní
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stíny, podprsenky pushupky, lí ení obli ej  a lži módních 
asopis , ve kterých z jakkoliv nesymetrické a pihovaté ženy 

ud lají vizážistky a fotografové za dv  hodiny superstar.

Stern dále psychoanalyticky rozebírá: „S Jacquesem Lacanem 
dnes dodejme: falickou maškarádou. Vždy  jste si toho již sami 
museli mnohdy všimnout a p emýšlet nad tím: pro  jsou módní 
znaky ženství a erotismu tak okat  falické? Kdysi to byly copy i
korzet, pozd ji vysoké podpatky, špi até boty, koza ky, obepnuté 
oble ení, dlouhé nehty, vytr ený jazyk, „štíhlý pas a adra
dmoucí“ (ko en penisu). Ano, to je maškaráda. Ale nikoli 
maškaráda, jíž se žena p izp sobuje sociálnímu falickému ádu,
ale maškaráda, jíž vychází vst íc své nev domé fantazii t etí 
úrovn  (být falem aspo  pro muže). Mnohem podstatn jší otázku 
si v této souvislosti položila sama Rivierová: co je za 
maškarádou? Za fasádou? A odpovídá realisticky: Není tam nic. 
Ženství samo neexistuje.“ 

P itom celé roky prenatální psychologové a osvícení porodníci 
nazna ují (já jsem tím už až protivný), že p irozený, tedy 
nemedikalizovaný porod m že být a je ešením toho všeho: 
hormony, vyplavené p i takovém porodu, zaru í láskyplný vztah 
nejen k d tem, ale i k sob , partner m, spole nosti a p írod .
Domorodé spole nosti odedávna v d ly, že takový porod je pro 
dívku p íležitost zrodit se v Ženu. 

Jedna Sternova formulace mne nakonec rozesmála výstižnosti       
a úderností: „Jenže co vidíme na on ch sle nách, z nichž se mi     
v hr ze už ani nepostaví? Vidíme na nich stejné kecky jako na 
klucích, stejné mikiny, stejné cigarety, stejné sprostoty, stejné 
pohyby, stejnou agresivitu, ze sluchátek v uších jim zní stejný hard 
core . Osvobození od maškarády? Ale kdepak! Vidíme jen d sivý 
proces, kdy maškaráda sestoupila z povrchu p ímo do jádra 
subjektu, dobyla nejintimn jší zónu. Dívky se staly maškarózním 
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falem uvnit , pokryly maškarádou samotné „ženské“ Self. Ne, 
ženství tím nezmizelo ze sv ta, nebo  žádné p edtím neexistovalo.“ 

Takto formulováno to zcela jist  vyprovokuje spoustu žen, které 
budou tvrdit, že ony takové nejsou, a samoz ejm  to není celá 
pravda, ale jen zám rné vyhrocená provokace k další diskuzi. Ale 
p ece jen, co kdyby m l Jan Stern pravdu? Copak jste si vy, které 
jste vycpané silikonem a citáty z Cosmopolitan , nevšimly, že ím 
jste vymód n jší a vyzývav jší, tím menší máte pravd podobnost
seznámit se s mužem, který by k vám kompatibiln , na všech 
úrovních a jak vy samy skute n  n kde uvnit  toužíte, pasoval? 

Stern to z nadhledu doby vidí ješt  tragi t ji: „Zmizela možnost 
jeho tvorby, zmizela potencialita alternativy (mín no: ženství).
Žena m la být budoucností muže, stala se však jen jeho falickým 
v zením a její falem zotro ené Self to musí chápat jako dobytí 
odpírané moci – tak lze popsat feministickou tragédii naší doby.“

V principu souhlasím, protože jsem se donedávna celé roky 
pohyboval mezi mladými vzd lanými a ambiciózními ženami, 
které se nakonec, místo aby se staly Ženami, zm nily jako 
v n jaké psychoanalytické hororové pohádce ve v n
nespokojené a naježené osoby. A musím up ímn  podotknout, že 
dnes osobn  znám jen p t i šest skute ných Žen – bylo jich 
podstatn  víc, ale ke škod  nás všech se ostatní tzv. emancipovaly. 
Cht ly být samy sebou, ale z staly samy.  
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Muž u porodu 

„Jak m že pomoci, když je muž u porodu? Byl jsem nadšený, když 
jsem se od Vás  dozv d l, že je d ležité, aby muž byl u porodu, ale 
také mne zaujalo vaše tvrzení, že posledních padesát let, kdy muži 
nebyli u porod , negativn  ovlivnilo naši spole nost. Takže m
zajímá, pro  je to d ležité?“ zazn la otázka zdrav  zv davého
mladého muže. 

T lo ženy je evolucí dovedeno, i co se týká porodu, k absolutní 
dokonalosti. Ne že bychom se my lidé už evolu n  nevyvíjeli, 
jsme dokonalí na ur itém stupni a te  se vyvíjíme v závislosti na 
našem vn jším prost edí: dnešní d ti mají nap íklad pon kud jiný 
mozek, protože jsou p izp sobené po íta m, zato mají horší ich.

V p ípad  p ítomnosti muž  u porodu je dnes ovšem t eba dohnat 
zameškané a vrátit v ci k p irozenosti. Ale je snad jasné, že pokud 
muž omdlévá p i pohledu na pouhou kapku krve, moc své žen  p i
p ivád ní d átka na sv t asi nepom že. Práv  takto, pon kud
ironicky, odpov d l Michel Odent jedné tazatelce p i své 
p ednášce v Praze, jenže jak ona, tak n které další ženy, si to 
„p eložily“ jako naprosté odmítnutí muž  u porodu.

 Nicmén  Jean Shinoda Bolenová, velmi známá kalifornská 
léka ka, gynekoložka, profesorka psychiatrie a nakonec
i spisovatelka (Goddesses in Every Woman, Bohyn  v každé žen ),
která odrodila pár desítek d tí, než porodila to svoje, popsala jak 
výhody naprostého intuitivního odevzdání se t lesným proces m
ze strany ženy, rodi ky, tak roli partnera: „M j muž byl celou 
dobu se mnou a práv  to mi velmi pomohlo: jeho p ítomnost mne 
uklidnila a já se cítila v bezpe í a ne sama.“

Když je muž u porodu, jeho partnerka t lesn  a pak i psychicky 
reaguje na zm ny složení feromon  jeho potu. Je to podobné, jako 

58



když se potkali poprvé t eba n kde na ulici: žena je schopna, aniž 
to tuší, tedy podv dom , b hem t í desetin vte iny podv dom ,
vomeronasálním orgánem v nose, zaregistrovat a pak i v mozku 
porovnat genetickou kompatibilitu muže (laicky: jestli by spolu 
mohli mít zdravé d ti). A potom ji napadne – hele, ten se mi líbí, 
nebo, když nejsou kompatibilní – ten je mi protivný. Takže to 
(pokud ovšem žena nebere hormonální antikoncepci) není zase až 
taková náhoda, že se zamilovali a vzali. Manželství, to je setkání 
dvou vesmír . Ale p estože to dnes tak nevypadá a p estože celé 
roky popisuji zásadní rozdíly mezi nimi, muž a žena se na 
jemnohmotných a energetických úrovních zárove  dopl ují
daleko víc, než tušíme.  

Porodníci pod falešnou a zástupnou záminkou hygieny vyhnali 
jiné muže – erstvé tatínky – z porodnic: samci se vnutili samicím 
do porod . Už to je z evolu ního hlediska p ehmat a chyba. 
Opakuji: když je manžel u porodu, tak krom  psychické a n kdy
i fyzické podpory jeho feromony pomáhají žen  usnadnit, tedy 
urychlit porod a ud lat jej bezpe n jší. Je to logické: její t lo bylo 
v pr b hu t hotenství nalad no na „frekvence“ partnera. Co se 
stalo, když porodníci muže vyhnali z porodních sál ? V cizím 
prost edí zá ivek a v tšího po tu cizích lidí, tedy v naprosto jiných 
podmínkách, než bývalo p vodní šero, teplo a intimita milion  let 
vývoje savc  a lov ka, se rodi ky samoz ejm  cítily pozorovány 
a tedy ohroženy… a porod se obvykle zastavil.

T lo rodi ky v takovýchto p ípadech intuitivn žádá o pomoc,
a pokud se mu dostane zklid ujících feromon  zpoceného otce, 
který je na stejné vln  (je v jeho zájmu, aby se dít  narodilo 
dob e), tak se psychika ženy a následn  i porod zklidní…vše 
probíhá hladce, ke spoust  obvyklých komplikací nedojde, 
protože p íroda rodi ku v zájmu zachování rodu a p edání gen
další generaci vybavila množstvím ochranných mechanism
a proces .
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Z toho vyplývající následné otázky, jestli p ítomnost otce              
u porodu zlepší jeho budoucí vztah k dít ti, a jestli to m že být 
v opa ném p ípad  d vod, pro  posledních t icet let mají synové, 
ale stále ast ji i dcery spíše horší než dobrý vztah k otc m, jsou 
logické a opodstatn né. Odpov  v obou p ípadech zní: ano. 
Samoz ejm , že když je tatínek u porodu, tak je navíc po tomto 
tak unikátním zážitku na psychické, ale i mozkové úrovni, jiný.  

Zatím to neumíme m it, nicmén  muži, kte í p ítomnost u porodu 
své ženy zažili, popisují z hlediska v dy podivné (ženské a n žné)
situace a stavy. A to je možná nám t pro studii n jakého
budoucího prenatálního psychologa. Ideální by bylo, kdyby muži, 
kte í už byli u porodu, potom na kurzech u ili: tedy aby ti, kte í už 
jsou Muži, umožnili jiným muž m nau it se být Muži… t eba tím, 
že budou sv dky a také aktivními spolutv rci zázraku zrození. 

Co se týká nápravy, nem žeme zm nit sv t tím, že budeme m nit
nedosp lé muže, ale m žeme zm nit sv t a spole nost tím, že 
zm níme vztah žen (a jejich muž ) k porod m a tedy porodnictví. 
P íští generace syn  a muž  už snad nebudou d lat podobné 
kardinální chyby. V první generaci to ješt  nebude fungovat, ale 
v té druhé a hlavn  v té t etí už tu m že být sv t bez násilí a 
traumatických porod .

Západní spole nost, která zatím marn  lé í d sledky, nikoliv 
p í iny, si práv  v tomto ohledu, tedy tím, že odmedikalizuje
porody a vrátí je ženám, a v této souvislosti také op t umožní 
p ítomnost muž  u porod , (po)m že napravit nejen pokaženou 
reputaci, ale snad i genetickou informaci. Shrnuto: na rozdíl od 
porodníka a anesteziologa manžel k porodu svých d tí p irozen
pat í, a jeho domluvená a p ipravená p ítomnost rodi ce
i budoucím vztah m v rodin  velmi pomáhá.  

60



Naše (d tská) traumata 

Z hlediska d sledk  m la traumatické d tství naprostá v tšina 
Zápa an . Ti nejvytrvalejší se pak úpornou prací na sob  samých 
z žumpy d sledk  chování nepou itelných a machistických otc ,
naivních matek a arogantních u itel  a u itelek n jak dostali, ale 
na rozdíl od asijských hleda  duchovna, kte í došli k istot  t la
a mysli p irozen ji a daleko d ív, si hodn  vytrp li. I „odpad“ t ch
neúsp šných je mnohonásobn  vyšší práv  na Západ . Pokusím se 
nazna it, že i zde ud laly a stále d lají paseku jak výchozí 
podmínky, tak medikalizované porodnictví. 

Jde o základní nastavení zp sobu, jakým vnímáme své t lo a jeho 
reakce. Když se ech uhodí do prstu p i zatloukání skoby do zdi, 
za ve – v tšinou sprost , ale ob as i správn , tedy aúúúú: 
intuitivn  ví, že zvuk lé í. Sou asní klienti r zných masážních      
a terapeutických salón  p ijdou s bolestí, ale jakmile ta pomine, 
ihned se zvednou a odejdou p esv d eni, že už je vše v po ádku.
Sm ujeme jen k odstran ní bolesti a spokojujeme se s živo išnou
úrovní o isty psychiky, tedy jen s návratem do p vodního stavu…
a tak nikdy nedojdeme dál než tam, kde jsme byli p edtím.  

To indi tí hudebníci a ostatní hleda i sebe sama se do dalšího 
nácviku dají jen a tehdy, když je nic nebolí. Psychicky vyrovnaný, 
protože v tšinou p irozen  porozený Ind nepochybuje o 
duchovnosti  a božské síle i energii, a jeho cesta je v dom
dop edu sm ující. Porodem traumatizovaný Zápa an pochybuje 
o všem – o sob , o sv t , o autoritách i o metodách cesty 
k sebepoznání. Zatímco Ind na své Cest  zažívá požehnání, vd k a 
slast rozší eného v domí, a zdraví, Zápa an vnímá meditaci a jiné 
duchovní metody, ale hlavn  život sám, jako utrpení. A jeho 
poškozené a traumaty zne ist né ego mu pak režíruje a barví vše, 
co vnímá a zažívá.  
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Zatímco se Zápa an už jen pokusy o návrat do stavu bez traumat 
hodn  vy erpá, a spustit se na dno žumpy se vlastn  bojí, Ind 
m že na cest  k poznání sebe sama rovnou vesele za ít. Zatímco 
Zápa an je asto schopen maximáln  jen n jaké povrchní terapie, 
nebo hry na pobyt v ašramu, ale ve skute nosti má z poznání sebe 
sama strach, Ind se pochybami o sob  hlavn  díky p irozenému
porodu a bezpodmíne nému p ijetí svou rodinou nezabývá.

Proto je cesta Zápa ana k duchovnosti a osvícení tak pracná,
a proto na ní nefungují formáln  p evzaté a navíc špatn  p eložené
instrukce asijských u itel . Proto je v tšina lidí na Západ , kte í
se usp chan  vydají k osvícení v tšinou jen na základ etby,
nakonec neúsp šná: zradí je netrénované t lo a nevy išt ná mysl. 
Ego navíc snadno zinscenuje další a další iluze mystického 
zážitku – ale jsou to zase jen výplody mozku, ne metoda a zp sob,
jak dominantní programy mozku p eprogramovat. Také proto jsou 
západní terapie spíš módní než efektivní.  

P ipomínám, že je to práv  traumatický porod a p irozenost
omezující d tství, jež jsou základní p í inou neúsp šných snah 
Zápa an  pochopit sebe sama a transformovat sv j negativní 
postoj ke sv tu a životu. V duchovnosti, a nejen v ní, totiž na 
zp sobu startu hodn  záleží. Jsou si toho v domi už i mnozí 
západní auto i a „buddhisté“, a asi nejsd ln ji to vyjád il anglický 
terapeut Rob Preece, který po letech práce na sob  došel 
k následujícímu záv ru:

„Hlavní odlišností, která ovliv uje duchovní praxi na Západ  od 
Východu je – krom  silného d razu na individualismus – práv
vysoká míra neurózy pramenící z d tských traumat. Spole enství 
kolem asijských ašram  a chrám  totiž stále p edstavuje mnohem 
tradi n jší spole nost, nepoznamenanou tolik stresem a rodinným 
zneužíváním, kdežto v Evrop  nebo USA se práv  d dictví
d tských zran ní stává asto hlavním vnit ním motivem, pro  se 
v bec do hledání vyššího p esahu poušt t. Duchovnost se pod 
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jeho vlivem m ní v únik, lp ní na istot  v popírání vlastní 
slabosti, vztah ke guruovi v projekci ideálního otce, služba 
druhým v patologické napl ování role ob ti. V tšina našeho 
utrpení pramení z emo ních zran ní, zejména z d tství.“

Proto také se jako ervená nit i veškerým mým psaním                   
a p ednášením vine základní idea: co takhle zm nami 
v porodnictví pozitivn  ovlivnit všechno ostatní, v etn
možností a zp sob , jakým budou naše d ti snadn ji a efektivn ji
sm ovat za sebepoznáním a realizací své p irozené duchovnosti?  

Ona totiž duchovnost stojí za to: nejen že prokazateln  existuje, 
ale duchovní lov k je zdrav jší, š astn jší, soucitn jší
a ekologi t jší. Dáln východní metody fungují… to jen mezi 
námi a osvícením stojí naše d tská traumata a následné ulpívání 
ega.
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Nehoráznost porodníka 
Zatímco porodní asistentky a aktivní maminky snažící se p ece jen 
n jak zlidštit, p esn ji zženštit porodnictví, nemohou na 
nehoráznost lánku Michala Kr má e z pražského Ústavu pro 
matku a dít  zareagovat, jak se pat í, já si to dovolit mohu. Když 
jsem jeho zprávu, která je na žalobu p inejmenším pro klamavou 
reklamu, když už ne pro zneužití postavení a ší ení poplašné 
zprávy, etl poprvé, nev il jsem vlastním o ím a dva dny m
nenapadalo, jak zareagovat – tak nehorázné informace 
obsahovala. Jako kdyby dr. Mengele uve ejnil po átkem 40. let 
minulého století lánek, ve kterém by Žid m nabízel bezpe í
koncentra ních tábor  p ed p ípadnými pogromy nebo p ed smrtí 
stá ím. 

Ta z kontextu ú elov  vy atá informace odborníka zní ( t te
pomalu a soust ed n , stejn  nepochopíte): „Jedinou prevencí 
budoucích problém  se samovolným únikem mo i (inkontinencí), 
se kterým se v pokro ilém v ku potýkají p íslušnice n žného
pohlaví, je plánovaný císa ský ez. T hotná žena, která chce rodit 
klasickou cestou, by tak ur it  m la v d t, že to má svoje rizika s 
tím, že n která se mohou objevit i za 20 až 25 let. A to je práv
p ípad inkontinence,“ míní Kr má .

Zopakuji tu do nebe volající nehoráznost: Nastávající matky by 
m ly v d t o všech rizicích, která s sebou klasický zp sob,
kterým dít  p ichází na sv t, p ináší. Když p e tete slovo 
„klasický“ spíše jako „medikalizovaný“, pak je porodník vlastn
docela up ímný. Jenže tak to zcela jist  není. P estože nap . podle 
Henci Goerové už existují desítky studií prokazujících dlouhou 
adu zdravotních ohrožení, vyplývajících z p íliš

medikalizovaných porod , Kr má  tento fakt obrací o 1800

a vydává systémem zp sobený problém za ešení. Tento bu  drze 
nehorázný, nebo trestuhodn  neinformovaný a profesn  zaslepený 
porodník místo p irozeného porodu nabízí operaci. Nevadí mu, že 
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tak p ipraví ženu i dít  o mnohé, evolucí detailn  vypiplané 
procesy ženského t la a zázraku zrození, a negativn  tak ovlivní 
budoucí život jak rodi ky, tak dít te, a to na mnoha úrovních.  

Rádoby odborné vysv tlení je práv  tak nehorázné a ú elov
zam uje p í inu za d sledky: „Inkontinence je každé necht né
odtékaní mo i, a to bez ohledu na jeho intenzitu. Tyto obtíže se
u žen objevují v d sledku poškození sval  pánevního dna,
ke kterému dochází práv  v pr b hu porodu. Problémy se 
zadržením mo i p itom ženy za ínají poci ovat teprve v pozd jším
v ku. Jak ukázal poslední pr zkum agentury Factum Invenio, 
který byl proveden v první polovin  letošního roku, samovolný 
únik mo i zt žuje v sou asnosti život zhruba polovin  žen ve v ku
mezi 55 a 65 lety.“ 

Jenže pravda je ve skute nosti taková, že k p ípadnému poškození 
sval  pánevního dna dochází práv  p i p erušení p irozeného 
procesu porodu s následnými léka skými intervencemi. Naopak 
platí, že rodí-li žena v klidu a intimit , ili jen s porodní 
asistentkou, p ípadn  dulou, její uvoln né t lo se p izp sobí
a porod zvládne bez jakékoliv další újmy. Vymknuta z kloub
p í etnosti doba šílí nap íklad v oboru plastických operací, tam ale 
naivní a nepou ené zájemkyn  poškozují maximáln  své vlastní 
zdraví. Nehorázná výzva rodit rad ji císa ským ezem než 
p irozenou cestou ale škodí nakonec nám všem. 

„O co se ten expert opírá, když nikdo stoprocentn  ned lal 
výzkum toho, kolik z t ch žen po 55, které trpí únikem mo i, rodilo 
císa ským ezem, kolik z nich rodilo po ízeném tla ení a kolik bez 
zásah  léka , což je z ejm  to nejpodstatn jší? Navíc, je to celé 
tak hloupé, že to fakt stojí za rozbor,“ napsala mi jedna zkušená 
dula, které jsem lánek poslal k okomentování, a dodala: „Na
tomto lánku m  nejvíce popuzuje to, že lže. To, že zaml uje, m
nep ekvapuje, protože ten porodník je prost  obchodník, který 
pot ebuje prodat zboží. On ale lže s tím, že je to jediná cesta, lže, 
protože neuvádí skute né údaje.“
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A tak op t zní hlas volajícího na poušti: Jak dlouho ješt  si 
rodi ky nechají zaml ovat skute ná rizika zdaleka ne nezbytné 
rutinní medikalizace porod  a stresujících léka ských vyšet ení? 
Jak dlouho jim ješt  budou nabízeny císa ské ezy a epidurální 
analgezie jako jakýsi nadstandard? Dokud se budoucí maminky 
nedají dohromady a nebude je na mediáln  dob e pokrytých 
demonstracích p ed porodnicemi skute n  slyšet (nebo p i kojení 
vid t), nehorázní porodníci budou ve své již rutinní praxi 
pokra ovat: jim se to vyplatí. 

To, jak se u nás stále ješt  rodí, je totiž nehoráznost, která pomáhá 
jen navýšit bankovní konta porodník , anesteziolog  a dalších 
specialist , kterých je v R na po et obyvatel o t etinu víc než 
v sousedních zemích. Nejhorší na celé v ci je fakt, že lánek 
s „kr má ovskou“ argumentací m že vyjít dnes, kdy už se ženy 
v naší ásti sv ta nemusí stresovat hladem, nemocemi, válkami 
nebo bídou, a mohly by, daleko lacin ji, ale také zdrav ji
a bezpe n ji, tedy pro celou spole nost výhodn ji, rodit v radosti 
a št stí. 
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Nomen omen 

„Ovlivní jméno vlastnosti dít te? N kte í lidé dnes dávají svým 
d tem i r zná cizí jména nebo dokonce jméno r zných bohy
(t eba hol i ka Gaia), jak dít  takové zvláštní ne eské jméno 
ovlivní,“ zeptal se tená , a tak se pokusím o odpov . Všichni 
latiníci a vzd lanci ur it  v dí, že výraz v nadpisu znamená 
„jméno je i znamením“, takže t eba lov k s velkýma odstálýma 
ušima se jmenuje Ušatý, nebo, jako v mém p ípad , Vlastimil 
miluje svou vlast. 

Kdysi si každý domorodý kluk musel své skute né jméno 
zasloužit, vybojovat, dnes rodi e hledají v knihách módních jmen. 
Ale i Harry Potter dob e v d l a Saxana se to musela nau it
metodou pokus-omyl, že zaklínadlo se musí vyslovovat správn ,
jinak to špatn  dopadne. Do d lku na ele Golema pasoval jediný 
šém, soubor v po íta i otev e jedin  správn  napsaný název, ale 
dnešní babylonské zmatení a posunutí p vodních význam  slov 
(nedivme se po ptydepe a Orwellovi) devalvovalo smysl pro 
onomatopoi nost, a p vodní cit pro souzn ní jména a vlastností 
konkrétního dít te a lov ka, se vytratil. 

Když sta í Indové za ali zpívat mantry, v d li velmi dob e, že aby 
fungovaly, musí být pozitivní. Jinými slovy – aby jejich slova 
m la pozitivní efekt, musí být i zpívána pozitivn , a to opakovan .
P t tisíc let p ed objevem rozpolcenosti lidského mozku, tedy 
racionální levé a emo n  intuitivní pravé mozkové hemisféry, 
v d li jogíni, jak moc záleží na autentické zvukomalebnosti: slovo 
šánti, zpíváno opakovan  a znamenající „duchovní, niterný klid   
a mír“, posléze skute n  navodí hluboký klid a mír (nomen 
omen).  

Za alo to v rgvédách zp vem posvátné slabiky Óm: „Osoba,
která vydávala tento nesmrtelný a nebojácný zvuk, zatímco 
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hloubala o duchovním spojení a podstat  všeho, se sama stala 
nesmrtelnou a nebojácnou,“ cituje v rozsáhlé a fakty p ekypující 
knize Velká transformace Karen Armstrongová. Sanskrt není 
b žná e  a podle tvrzení starých guru  jen ozvu uje, dnes 
bychom ekli – verbalizuje p vodní kýžené emoce. Podobné je to               
i v k es anství – když se v kostelech mše p estaly sloužit v latin ,
pon kud se vytratila i praktická a architekturou posilovaná 
duchovnost. A známe to i z pohádek: Honza, který se ni eho
a nikoho nebál, dostal jméno Nebojsa, a naopak zlý agresivní král 
Kazisv t kazil sousedním královstvím mír. Nakonec jist  není 
náhodou, že v celých 50. a ješt  i 60. letech minulého století se 
v echách nepoužívalo k estní jméno Adolf.  

Chci nazna it, že k estní jméno dít  skute n  m že jak pozitivn ,
tak ale i negativn , ovlivnit jeho charakterové vlastnosti, ale jen za 
ur itých podmínek. Dnes informovaní u itelé, psychologové
a hleda i sama sebe v dí, že žáci plní i podv domá o ekávání
dosp lých: u itel , a o to víc maminek a tatínk . Zvlášt  synové 
se pak stávají tím, o em snily jejich maminky, když je kojily         
a vychovávaly, a co n kdy vyjád ily i k estním jménem svého 
dít te.

Sní-li maminka o tom, že její syn bude hercem, podv dom ast ji
vodí synka kolem Vinohradského nebo jiného divadla, a syn pak 
v dosp losti bude hercem a principálem (jako Tomáš Töpfer). 
Chci nazna it, že je to daleko víc práv  p ání maminek, které 
z n kterých jmen ud lá jakési instruktivní pokyny, jež pak synové 
podv dom  vyplní, než že by samo jméno, asto navíc diktované 
módou, cosi v charakteru dít te ovlivnilo.

Mimochodem, moje matka vždycky cht la, abych krom  toho, že 
budu vlastenec, byl povoláním u itel nebo spisovatel. Protože 
mne po válce u ili partyzáni s absolutním nedostatkem 
pedagogického vzd lání, natož talentu (byli áste ní invalidé, 
ostatní muži šli do výroby), a protože nás bili a byli nespravedliví, 
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od první t ídy jsem v d l, že se nikdy nebudu živit jako u itel.     
A co d lám posledních t icet let? U ím a píšu knihy… 

Pokud tedy rodi e v dom  vyberou jméno, které má stále onu 
p vodní, nebo dokonce novou, nezdevalvovanou zvukomalebnost, 
a pokud zárove  znají a vyznávají jeho p vodní kladné vlastnosti, 
pak i nap íklad staronové a dnes obnovené jméno Gaia (bohyn
planety Zem ) m že dít  p ivést k hlubinné ekologii, respektu 
k p írod  a zázrak m života v bec daleko pravd podobn ji než 
jméno No ní bou e.
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Obstetrix 

Tak se latinsky ekne porodník (anglicky je to obstetrician).
Sloveso obstare znamená zabra ovat n emu. „Zabra ovat
pr švihu,“ zd raz uje nejstarší eská porodnická autorita, se 
kterou jsem byl p edb žn  pozván diskutovat o porodech v tzv. 
Debatním klubu. V dobré, le  neinformované ví e mne pozvala 
parta nadšenc  debatovat s doyenem eského porodnictví (za al
studovat medicínu v roce 1948), autorem knih jako Od babictví k 
porodnictví i nejnov ji Porodnické operace (2007).

Tušil jsem marnost, protože p i vší úct  k jeho šedinám                 
a zkušenostem jsem p edpokládal, že tento starý pán se mnou 
diskutovat nebude, a poté, co jsem trochu prov tral google, jsem 
svou ú ast odmítl. Protože p edstava, že by porodník jeho kalibru 
p iznal, že skute ným pr švihem je práv  jeho kognitivn
disonantní myšlení, je irá sci-fi.  

„Když se vám za ne dusit dít , nejde o tom žádná informace
k matce. Dít  je heterotransplantát, žije si uvnit , nastaví si matku, 
na co chce. P edstava jednoty matky a dít te je hezká, ale neplatí. 
Proto je porodníkova p ítomnost tak d ležitá,“ tvrdí tento 
odborník na klasické a operativní nemocni ní porody. To je p ece
tvrzení na úpln  opa ném konci spektra názor , se kterými 
sympatizuji, které prosazuji a ke kterým se hlásí i celá ada
dalších odborník :

„Jsme pasažéry zdravotnického Titaniku. Jeho mohutnost, pýcha, 
zkorumpovanost a soust ed ní na výkon bezprost edn  ohrožují 
naše zdraví a životy,“ napsal nejznám jší kritik zdravotnictví, 
psychosomatik doktor Hnízdil.  
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„D ív se dít  po porodu nehnulo od matky, takže bylo hned 
osídleno jejími bakteriemi. V mate ském mléce pak získalo 
všechny pot ebné protilátky. Dnes dostane novorozenec první 
imunologickou ránu tím, že je místo mat iných bakterií 
kontaminován t mi nemocni ními, pak jeho imunitu zasáhne ješt
o kování,“ ví dnes také dr. Helena Máslová, která pomáhá ženám 
s t lesnými i psychickými problémy po traumatických porodech, 
potratech nebo císa ských ezech, a která pokra uje: „Díky
p esunu porod  do nemocnic významn  klesla novorozenecká
i mate ská úmrtnost. Jenže p edm tem rutinní nemocni ní pé e se 
staly i všechny fyziologické porody, kterých je naprostá v tšina.
K porodu není intelekt v bec pot eba, porodí i žena v kómatu.
P i p irozeném porodu beztak dochází k jakémusi zast ení v domí.
Co je ale pot eba, je klid a pocit bezpe í. A toho se v porodnicích 
nedostává.“ 

„Je to pán, který ví o p irozeném porodu hodn  málo. Myslím, že 
samostatné porodní asistentky jsou mu siln  proti mysli. Máte-li 
pevné nervy, jd te do toho. Uniká mi smysl té debaty. Profesor 
Doležal je pán v pokro ilém v ku, debata t žko n co vy eší,“
napsala mi a poradila jedna ze dvou neznám jších porodních 
asistentek, která se desítku let marn  snaží otev ít malý porodní 
d m a v dohledné dob  bude stát p ed soudem, p i emž obžalobu 
odborn  zašti uje práv  tento slovutný porodník.

Samoz ejm  jde v první ad  o peníze. Císa ský ez je u nás 
dvakrát až t ikrát dražší než fyziologický porod, podle výpo tu
VZP 25 tisíc ku 9 tisíc m K . Zatímco Mezinárodní federace 
gynekolog  a porodník  je proti volitelnému císa skému ezu
práv  z uvedených d vod ., u nás po et císa ských ez  prudce 
roste: v esku tímto zp sobem rodí p es 20% žen, p i emž ješt
v roce 1990 to bylo 7,7%. I Sv tová zdravotnická organizace 
považuje tento trend za negativní a doporu uje, aby procento 
císa ských ez  nep esáhlo 15% porod .
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„Špatné vedení porod  stojí podle n kterých teorií za vysokou 
rozvodovostí západního sv ta. Úzkostná matka vychová úzkostné 
dít  a to vyroste v neurotického lov ka neschopného navazovat
a udržet dlouhodobé vztahy,“ dodává stále ješt  opatrn  doktorka 
Helena Máslová, zatímco já jako laik si mohu již více jak patnáct 
let dovolovat tvrdit, že lepší by snad byly i porody na sen  a že 
práv  úporná medikalizace porod  stojí i za tristní politickou, 
sociální, ekonomickou i ekologickou krizí našeho sou asného
státu.

„Podle nedávného výzkumu organizace Health Consumer 
Powerhouse je eské zdravotnictví páté nejhorší v EU; jeho 
nejv tší slabinou je práv  vztah k pacient m. Ženy, kterým 
nevyhovují možnosti porod  nabízené v tšinou porodnic, p itom
mají v sou asnosti jen dv  možnosti - pokusit se prosadit své 
p edstavy o porodu v porodnici a riskovat tak dehonestující 
poznámky zdravotník , anebo porodit doma. Kontrolovan jší 
alternativa domácích porod , porod v porodním dom
s dostupnou léka skou pé í, je totiž v eské republice nemožná,“
cituji z tiskového prohlášení spole nosti Aperio (z roku 2008). 

Nazna uji, že výše zmín né p ekážení p irozeným jev m se 
zvlášt  pod diktátem volného trhu a zisku rozší ilo infek n , ba 
p ímo epidemicky, do v tšiny sfér života v naší spole nosti.
Obstrukce (snaha zma it n í jednání), jak zní p esn jší eský
p eklad, dnes d lají nejen porodníci rodi kám, ale i ministerstva 
podnikatel m a stát ob an m. eská Wikipedie uvádí ke slovu 
obstrukce, že jde o „úmyslné a plánované jednání, které má za 
úkol narušit nebo znemožnit jednání parlamentu.“ Ha! Nebo, 
doufám, že AHA!  
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Pando ina pilulka 

Antikoncepce, zvlášt  pak ta hormonální, prý sexuáln
i spole ensky osvobodila ženy, psaly nejen feministky, ale 
donedávna tvrdili i všichni odborníci. Masová manipulace, které 
jsou vystaveny prakticky všechny eské ženy od puberty, dosp la
ke svému vrcholu. Už t etí generaci nechceme slyšet, že pojmy 
pilulka, militantní feminismus, vulgární mluva spolu souvisejí víc, 
než si uv domujeme.  

V jednom z p edchozích lánk  jsem zmínil ženin složitý                    
a evolucí vypiplaný systém porovnání genetické informace 
z feromon  muž  v jejich potu, pomocí kterého žena v desetinách 
vte iny „zjistí“ genetickou kompatibilitu náhodn  potkaného 
muže. P i použití hormonální antikoncepce, tedy p i pravidelném 
užívání oné „osvobozující“ pilulky, je tento systém vypnut a ženy 
si „vybírají“ ty nesprávné partnery.

Nekriticky a módn  p ijímané vynálezy, zvlášt  ty, které se týkají 
lidského zdraví, v sob  skrývají i faustovský zádrhel. 
Osmnáctiletá studentka odjela jako au pair do Austrálie.                   
Po dlouhém letu m la úporný kašel a bez dostate né léka ské pé e
do deseti dn  po p íletu zem ela na plicní embolii. Možná se to 
nemuselo stát, kdyby jí gynekoložka nep edepsala hormonální 
antikoncepci. Jak se dodate n  zjistilo, m la rizikovou genovou 
mutaci. Vedle dlouhého letu byla hormonální antikoncepce dalším 
rizikovým faktorem a práv  ona mohla být spoušt em embolie.  

Podle výzkumu Ivany Hada ové z Fakultní nemocnice Motol 
prošlo tamní hematologickou ambulancí v posledních dvou letech 
21 dívek od 15 do 18 let, které m ly trombózu v souvislosti              
s užíváním antikoncepce. Více než polovina z t chto 21 dívek 
uvádí, že se jich p ed p edepsáním antikoncepce jejich gynekolog 
v bec neptal na p ípadný výskyt rizikových faktor  u nich, ani
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v rodin . Deset mladých pacientek m lo p itom p íbuzné, kte í
prod lali podobnou p íhodu.

Podle m  se v sou asné spole nosti od dívek o ekává, že budou 
pilulky brát, íká Tereza Tara, autorka dokumentárního filmu 
Hormonální akvárium (2007). Je na n  tak vyvíjen nep im ený
tlak. Mladé dívky ješt  neznají sv j cyklus, neznají po ádn  ani 
samy sebe. Tím, že za nou brát hormonální antikoncepci, o tuto 
možnost p icházejí. Já jsem p esv d ená, že žena je v souladu 
sama se sebou, pokud je v souladu se svým cyklem, který jí dává 
ur itou hloubku prožívání a poznávání, mohou z n j erpat mnoho 
energie a vychází z n j intuice. Ženy, které berou hormonální 
antikoncepci, se o toto p ipravují, protože jejich menstrua ní 
cyklus není p irozený. Ztrácí vlastn  to poslední p irozené, co v ní 
od p írody z stalo, a p ichází o svou divokost, je snáze 
ovladatelná okolím. 

P ipomínám ješt , že „pilulka“ vypíná v žen  dokonalý systém na 
podv domé vyhledávání kompatibilních partner  (a také proto je 
rodina nejen u nás v krizi a národ vymírá). 

Zdá se, že ím jsme materiáln  bohatší a nedomyšlen  a pouze 
z hlediska vn jších podmínek „svobodn jší“, tím mén  jsme 
š astní a zdraví. Moje zamyšlení sv uje k varování p ed
nesnesiteln  snadným podléháním módním, zvlášt  z po átku tak 
lákavým novinkám, od bot, margarín , jogurt , asenek, DDT až 
po hormonální antikoncepci a jaderné elektrárny. Ale místo 
nápravy p ináší moderní život další a další možnosti žumpy a 
nakonec hezky zho klé „pilulky“: 
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Porodit buddhu 

Kone n , po sedmnácti letech, mi p išel správný dotaz: „Chceme
miminko a vychovat z n ho p íštího buddhu. Co všechno je t eba
z hlediska muže i ženy ud lat?“ Zatetelil jsem se, a p estože bych 
m l správn  napsat, že tady, v echách, to v téhle generaci není 
možné (ženy i muži jsou už až p íliš ovlivn ni nesmyslným 
nastavením spole nosti, a prost edí a atmosféra v ní je v i
t hotenství, porod m a d tem spíše negativn  nalad ná), budu 
sám p ed sebou a svými tená i a p edevším tená kami p edstírat,
že to možné je, aby to bylo možné za ty p íslove né dv  t i
generace.

Prvotním a nejd ležit jším je, nejen na Cest  k duchovnosti, ale
i na Cest  k porození p íštího buddhy, úmysl. Stejn  jako jsou 
všechna rozhodnutí „spoušt em“ dalších postupn  se 
otevírajících možností ( et zí se podobné a p íbuzné nápady, 
setkání i zdroje informací), je i rozhodnutí porodit p íštího buddhu 
a tím povýšit kvalitu t hotenství i porodu na další, doposud 
netušenou úrove , základem všeho dalšího. 

Dále je t eba uv domit si a p ekonat dnešní „naprogramování“ 
lov ka žijícího v materialistické spole nosti. V našich krajích 

nejen maminky, ale p edevším léka i, kte í si tak ryze ženskou 
záležitost, jako jsou t hotenství a porod, cele podmanili                      
a p izp sobili svým mužským p edstavám, docela zapomn li na 
ženskou psychiku. Ta je v t hotenství, p i porodu a pak i výchov
dít te tou nejd ležit jší podmínkou zdravého, k duchovnosti 
sm ujícího vývoje. Tahle spole nost v zí až po uši a žije už dv
generace zbyte n  v iluzích a negativních mýtech. Pokud chcete 
pozitivní probouzecí polí ek p ímo do tvá e, pus te si francouzský 
film, samoz ejm  nato ený ženou, Nádherná zelená.
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Buddha prý už p i narození vykazoval 108 znak  duchovn
probuzeného – od tvar  uší, nohou, prst , p es dokonalou ple  bez 
mate ských znamínek, a také jeho d tství a dospívání v etn  rané 
dosp losti byly ideální, ni ím negativním nenarušené. Na rozdíl 
od n ho my žijeme v lidsky nefungující spole nosti, v p írod  se 
zne išt ným vzduchem a kontaminovanou vodou, v atmosfé e
strachu z budoucnosti a bez schopnosti myslet pozitivn . asto
jediné, co umíme, je metodou pokus-omyl zjistit, kudy cesta 
nevede.

Ideální by bylo, kdyby se žena, jež chce po ít, donosit, porodit
a vychovat zdravé š astné a duchovní dít  (nebo dokonce p íštího
buddhu), již p edem t lesn  i duševn  p ipravila d kladnou
o istou. Když si dít  toužebn  p eje Indka a chce porodit 
duchovního syna, medituje a zpívá pozitivní mantry, oslavující 
dobré a lepší vlastnosti budoucího syna. Myslí na jeho pozitivní 
vlastnosti ne až v pr b hu t hotenství nebo p i milování, ale ješt
než jí z vaje ník  sestoupí vají ko, které pak bude oplodn no.
Stejn  o istn  p ipraven by m l být i její partner. Jinými slovy, už 
po etí by m lo být dokonale p ipravené a v domé.

Nazna uji, že p irozen  porozený loví ek, jemuž maminka celé 
t hotenství zpívala a který byl neustále spojen s matkou a prsem, 
jehož nožka se (jak tvrdí n které tzv. primitivní, ale o to 
duchovn jší kultury) do devíti m síc  nedotkla zem ,
vychovávaný v dostatku nejen zdravé potravy, ale i lásky, pé e,
respektu a uznání, bude mít tak silnou osobnost a stabilní emo ní
strukturu, že mu i n jaké ty krátkodobé stresy, jimž se v moderní 
spole nosti nevyhne, neuškodí.

Jak jsem nazna il v úvodu, ideální podmínky mohl mít leda tak 
královský syn Siddharta. Ale to neznamená, že i dnes, a práv
v dob , kdy jsou d ti daleko inteligentn jší než jejich rodi e,
a informací o tom, jak lov k skute n  funguje, p ibývá, už n kde
nevyr stá (nebo nem že vyr st) buddha… lov k, který 
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„realizuje“ evolu ní a genetické danosti a zárove  eliminuje 
všechna možná traumata a poškození.  

Paradoxem budiž také pov domí, že i tyhle „návody“ jsou psané 
mužem, spíše pro racionální ást ženské mysli, a pro muže, 
budoucí tatínky budoucích osvícených: ženy to, opakuji, zase až 
tak, pokud z stanou ženami, nepot ebují. N kde v nitru už 
intuitivn  v dí vše, jen se nenechat poplést dnes již p ekonanými 
mužskými a racionálními mýty a iluzemi (a seznamy a desatery). 
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T lo (ženu) neomezuje 
Práv  naopak. Takže nechápu ženy, které si neustále st žují. Jeden 
tém  typický dotaz: „To se vám to píše o porodech, když 
nemusíte rodit. T lo zvlášt  ženu p ece hrozn  omezuje: jak 
vypadá, jak nefunguje, pravidelné omezení menstruací, puberta, 
t hotenství, p echod.“ Pokusím se nazna it, že lidské t lo, zvlášt
to ženské, je zázrak: jen si toho všimnout.

Ženské t lo je odoln jší, lépe snáší nepohodu, a zvláš  co se týká 
komunikace je daleko výkonn jší než t lo mužské. Je také 
desetkrát citliv jší na celém povrchu. Ženský mozek je 
hemisférov  propojen jší – žena tak umí d lat více v cí najednou. 
Hol i ky mluví d íve než chlape ci a mluvením žena odpo ívá.
Všechny hormonální zm ny, kterými ženské t lo musí projít 
(puberta, t hotenství, porod, p echod a hlavn  neustálý cyklus 
menstruace) nejsou ve skute nosti handicapem. Naopak, poskytují 
žen  znovu a znovu možnost napravit, co bylo p ípadn
nedokonalé.

Je dobré v d t, že každý za átek dalšího menstrua ního cyklu 
m že být, a n kdy snad i bývá, po átkem „nového“, opraveného, 
lepšího života. Puberta hol i ku zm ní v mladou ženu, p i emž
její mozek p estaví a p istaví celou adu ástí (aby byl p ipraven
na t hotenství a mate ství). Podobn  se pak mozek t hotné
restrukturalizuje v rámci t hotenství. T hotenství samo p itom
t lo ženy lé í, a to i z dlouhodobých zdravotních potíží (soudí se, 
že kmenovými bu kami vyvíjejícího se d átka).

Porod m že a m l by být osvícením – zrodem dívky v Ženu. Jenže 
když si žena nechá vsugerovat mužský, tedy sout živý a na výkon 
orientovaný postoj k t lu, t hotenství, porodu a mate ství, má 
zad láno na nespokojenost a psychické i zdravotní potíže.

Sou asný stav ženství je toho d sledkem a d kazem. Porod totiž 
p ispívá ke zm nám funkcí mozku celou kaskádou hormonálních 
zm n. Organismus novope ené matky se „koupe“ v estrogenech, 
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oxytocinu, prolaktinu a dalších molekulách schopných zasáhnout 
nejen do základních t lesných funkcí, ale také do innosti mozku. 
Zm ny jsou natolik markantní, že neurologové užívají nový 
termín „mate ský mozek“.  

Žena nejmén  dvakrát v život , v pubert  a v t hotenství v etn
doby po porodu, zmnohonásobí opera ní pam . V dci v rámci 
jednoho výzkumu prozkoumali magnetickou rezonancí mozky 
devatenácti matek. První snímky s vysokým rozlišením po ídili
zhruba t i týdny po porodu. Stejné sledování zopakovali  o 2 až 4 
m síce pozd ji. Mozky matek za tuto krátkou dobu „povyrostly“. 
Zv tšil se objem šedé hmoty ve st edním mozku, v temenních 
lalocích a v k e v p ední ásti mozku. Nár st šedé hmoty se týkal 
i významných center st edního mozku, jako je hypothalamus, 
substantia nigra a amygdala. „Už to samo je pozoruhodné zjišt ní,
protože lidský mozek za normálních podmínek tak rychlé
a razantní  zm ny neprod lává“, píše se ve zpráv  o tomto 
výzkumu.  

Jenže, a to je to nejd ležit jší poselství nazna ující obrovskou 
šanci žen (a tragicky ignorantské chyby jen po patologiích 
pátrajících porodník ) – ím pozitivn jší vztah m la matka k 
dít ti, tím byl nár st v t chto ástech mozku výrazn jší. Je to 
logické: narození potomka vytvá í podmínky k tomu, aby se 
aktivita hypotalamu držela v plných obrátkách. Matka je tím 
p ipravována na nároky spojené s výchovou potomka. Získává k 
ní motivaci a nachází v ní uspokojení. Úsp chy p i výchov ,
zvlášt  když svému dít ti a jeho schopnostem matka d v uje, 
vazbu dále prohlubují. Substantia nigra a amygdala zpracovávají 
emoce a navozují pocity uspokojení. Podílejí se rovn ž na 
pocitech strachu a úzkosti – po porodu se dramaticky zvýší 
odolnost ke stresu a otupí se p irozená bojácnost.

Mate ství se dokonce jeví jako ú inná prevence degenerativních 
onemocn ní mozku, jež p icházejí ve stá í. Hormon oxytocin 
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uvol ovaný ve velkých množstvích p i porodu a kojení posiluje 
ást mozku zvanou hipokampus. Toto centrum sehrává 

rozhodující roli p i ukládání informací do pam ti. N které studie 
tak ukázaly, že se ženám porodem posílí pam , a to i prostorová.  
Tento efekt navíc vydrží až do pokro ilého v ku a s každým 
dalším porodem dál zesiluje. 

Jedna z žen mi kdysi napsala: „Být ženou nemá žádnou cenu.
Je to necen ná profese v ústraní spole nosti, odsouzená do 
p ízviska s negativním nádechem žena v domácnosti, žena na 
mate ské, tvor, který nerozumí podstatným v cem a má mozek 
zanesený plenami, laktací a d tskou kaší.“ Muži se o výkonnosti 
mozku žen na mate ské dovolené obvykle nevyjad ují
v superlativech, ale to je omyl vycházející z mužského vnímání 
reality Naopak, mozek matky je v mnoha ohledech výkonn jší,
a my muži jen tiše závidíme. 

Nazna uji, že ženy dostaly ve svém t le evolu ní výhody um ní
p izp sobit se a vyvíjet. V tšina z nich nemá ani tušení, že mají 
t lo jako Rolls Royce, ale používají je jako Trabanta. P itom by 
sta ilo jen nep ekážet si a nechat t lo, a  se samo projeví… a jen 
tiše žasnout a užívat si je.
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(Tém ) vše se dá napravit 

„Ve vašich textech asto popisujete p ípady "postižení" z 
prenatálního v ku. Mám kamaráda, jehož mamku b hem
t hotenství všichni p esv d ovali, aby šla na potrat. Ona se tomu 
tlaku ubránila. Ur it  to ale na toho loví ka m lo vliv. Jak se 
takových v cí zbavit? V d l byste?“ zeptala se jedna tená ka za 
všechny ostatní. P estože se nedá zobec ovat, protože jde vždy
o unikátní osudy a rodiny, základní p ístup je jednoduchý: tém
vše se dá alternativn , tedy nejen medicínky, nahradit, obejít, 
napravit. Každý jsme sám o sob  dokonalý zázrak stvo ení, jen si 
to um t p ipustit a p ípadn  i natrénovat pozitivní p ístup k životu. 

Dít  bylo necht né? Dnes už víme, že o tom p es mysl                   
a hormonální produkci maminky už v d loze n jak „v d lo“
a následn  to poznamenalo jeho budoucí vývoj a schopnosti. Když 
s tím rodi e po ítají a v nují dít ti o to více lásky a pé e, jsou 
nakonec i oni obohaceni oním oboustrann  pozitivním vlivem, 
nebo  platí, že d ti jsou dokonalí duchovní u itelé svých rodi .
Jist , chce to nep edstaviteln  víc úsilí, trp livosti a systematické 
práce, ta se ale nikdy neztrácí.  

D átko je léka i klasifikováno jako nevyvinuté a nevratn
poškozené? Sta í odhodlat se a miminko denn  nejmén
p lhodinku masírovat: hladit od noži ek až po prstí ky na rukách 
a hlavi ku. Jak když krávy, kozy nebo fenky i ko ky pravideln
olizují svá mlá ata: my savci tuhle stimulaci pot ebujeme jako 
prasátka drbání. Znám maminku, ze které se práv  „díky“ 
postiženému miminku stala autorka knih a vedoucí seminá
o masážích kojenc , která by mohla – stejn  jako její syn, který 
nakonec vystudoval vysokou školu – vypráv t.
.
Dít  se narodí p ed asn  a s nízkou porodní vahou? Kam se 
hrabou drahé inkubátory na metodu „klokánkování“. Maminka 
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nebo tatínek nosí miminko na holém t le, pod košilí i šaty, a to 
slyší ne um lé sy ení výv vy nebo cinkot kovových nástroj ,
ale p irozený tlukot srdce, je v teple a láskyplném pohybu. Tyhle 
d ti rychle doženou ve správný as porozené vrstevníky, jak co se 
týká váhy, tak ve vývoji všech ostatních m itelných, ale
i nem itelných parametr .

Na každé trauma existuje „babská“ rada a neinvazivní metoda. 
Rozhodující je úmysl, láska a odvaha nevzdat to. Sv tová
literatura zná mnoho p íklad  knih o tém  zázra ných metodách 
milujících rodi . Nep edpojatá, bezpodmíne nou láskou 
nadupaná mysl rodi e, jež neustále vysílá povzbuzující vibrace, je 
ze všeho nejd ležit jší. P ípad jednoho z nejchyt ejších muž
sv ta Stevena Hawkinga, který, a  na vozí ku a prakticky 
nehybný, p ednáší celá desetiletí na sv tových univerzitách
a komunikuje jen pomocí hlasového syntezátoru, vypovídá za 
všechny ostatní. 

„Medicínský establishment se stal významným nebezpe ím pro 
zdraví,“ tak zní úvodní v ta publikace (Nemesis medicíny od 
Ivana Illiche), která pochopiteln  nejprve neoby ejn  pobou ila
medicínské profesionály, nakonec však byla na mnoha západních 
universitách za azena mezi povinnou literaturu. Iatrogeneze, to je 
termín, jimž autor ozna il medicínský diktát a škody, které 
klasické zdravotnictví páchá. M že být klinická, kdy jde
o bezú elnou nebo dokonce škodlivou lé bu, sociální, to když si 
medicína podma uje stále v tší oblasti lidských život  a podniká 
kroky, které s jejím p vodním posláním mají už pramálo 
spole ného, a kulturní, kdy zdravotní podnikání oslabuje v li lidí 
elit realit .

Zde je jeden z mnoha v publikaci uvád ných p íklad : „Až do 
roku 1960 bylo 96 % d tí v Chile kojeno do jednoho roku, n kdy
i déle. Potom, b hem jedné dekády, byly chilské ženy podrobeny 
intenzivní politické indoktrinaci, a to jak ze strany pravicových 
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k es anských demokrat , tak ze strany nejr zn jších levicových 
stran.
A tak již v roce 1970 kojilo pouze šest procent matek po celý první 
rok, 80 % jich své d ti odstavilo do dvou m síc  po porodu. 
Výsledkem bylo, že 84 procenta potenciálního mate ského mléka 
z stala nevyprodukována. Na chilské vypasené pastviny bylo 
dodáno dalších 32 000 krav, aby nahradily chyb jící mléko, jak 
jen by to bylo možné. Protože kojenecká láhev se stala symbolem, 
objevily se s ní mezi d tmi, jimž byl odep en mate ský prs, také 
nové nemoci. Protože matky postrádaly jakoukoliv zkušenost, jak 
zacházet s nekojenými d tmi, staly se tyto d ti novými konzumenty 
lé ebné pé e a jejích rizik.“  

Doba se snad m ní: takzvané „babské“ rady asto fungují
(ministr zdravotnictví se chystá uznat tzv. psychosomatickou 
medicínu!) a instinkt neok ikovaných žen je moud ejší než 
všechna skripta. Navíc mate ské odhodlání postižené dít
„napravit“ napravuje i matky samotné. Tak jako v d loze se 
vyvíjející miminko lé í i chronické zdravotní potíže budoucí 
maminky, i zdravý (selský, zde tedy ženský) rozum a 
bezpodmíne ná láska s sebou p ináší správné akce a metody ve 
správný as. 
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Vrozen  osvícené 

„Vážený pane, již delší dobu sledujeme Vaši innost, aktivn  se 
ú astníme Vašich p ednášek a akcí. Jelikož jste mn  i mému 
partnerovi duchovn  velice blízký, rádi bychom se Vás zeptali, zda 
jste se ve své dlouholeté praxi osobn  setkal s lov kem žijícím
v eské republice (tedy echa), jenž dosáhl osvícení? Doufáme, 
že Vás tato otázka n jak nevyvedla z míry, ale snažíme se dopátrat 
toho, zda takový lov k u nás v bec žije.“  

Je dobré definovat si, co v dnešní dob  znamená osvícení,             
a hlavn  nehledat osvíceného lov ka, ale osvícené jednání.
A také aktivn  podporovat takové lidi, za kterými z stávají 
osvícené iny.

Už jsem o tom psal: dnes by Ježíš i Buddha narazili na systém      
a osvícení by s nejv tší pravd podobností nedosáhli. A pokud ano, 
byli by za svou innost (nebo naopak ne innost, nap . neplacení 
daní) pronásledováni a jejich odlišnost by byla patologizována. 
Stanislav Grof v tomto smyslu napsal: „Podle tradi ní psychiatrie 
všechny zážitky svatých i osvícených indikují vážné 
psychopatologické stavy mentáln  nemocných jedinc .
Psychiatrická literatura p ekypuje lánky a knihami o tom, jaká 
by byla nejlepší klinická diagnóza r zných slavných duchovních 
osobností. Jmenujme Buddhu, Ježíše, Mohameda, Ramakrišnu 
nebo sv. Antonína. Vizioná ské zkušenosti z oblasti 
transpersonální jsou obvykle p i ítány t žkým psychózám 
schizofrenického typu nebo epilepsii jako v p ípad  Mohameda. 
Sv. Jan z K íže byl ozna en jako d di n  degenerovaný a sv. 
Tereza z Ávily jako hysterická psychoti ka.“

Navíc máme na „osvíceného“ daleko vyšší nároky: z etby p ece
všichni p esn  víme, jak má takový osvícený vypadat, jednat         
a mluvit. Dnes bychom ovšem Buddhu i Ježíše, kdyby žili mezi 
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námi, asi ani nepoznali. Ameri an Jerry Mander ve své knize
V nep ítomnosti posvátného tvrdí, že naše technická civilizace má 
ze své podstaty fatální d sledky jak pro myšlení jedince, 
planetární ekosystém, tak i jeho mén  „vysp lé“ obyvatele. Název 
Manderovy knihy výstižn  upozor uje, že práv posvátná povaha 
ur itých míst a pro n koho dokonce celé Zem  nám v tšinou
pon kud uniká. „Když pocítíme pot ebu odpálit pár atomovek v 
Tichomo í, prost  odst hujeme jeho obyvatele na „úpln  stejný“ 
ostrov. Považujeme za kuriózní to, že australští Aboriginci
z posvátných d vod  odmítají vrty do Zem , podobn  jako n které
indiánské kmeny odmítaly orat, aby to Matku nebolelo,“ citoval 
Vojt ch Pelikán v asopisu Sedmá generace.

Co s tím? Jednak je možné, jak už jsem uvedl, hledat a aktivn
podporovat osvícené jednání a iny. Existuje stále víc jedinc ,
kte í tím, že celá desetiletí osvícen  jednali, se osvícenými i stali. 
Nap íklad XIV. Dalajlama také není v tom tradi ním smyslu slova 
osvícený, ale protože od d tství žil v prost edí, které se k n mu
jako k osvícenému chovalo, a on se také choval a chová osvícen ,
osvíceným (ve smyslu konatele osvícených in ) se nakonec
i stal. 

H. W. L. Poonja (1910-1997), který byl žákem a pak dlouho                     
i sekretá em slavného Šri Ramany Maharišiho, p ednášel na 
sklonku svého života dav m stoupenc  z celého sv ta.
Osmiminutové video ( ty i minuty dialogu, ty i smíchu) ukazuje, 
jak te otázku jedné ža ky, která „chce jen sed t vedle svého 
gurua“. Papadži, jak mu íkali jeho stoupenci, ji vyzval, aby šla 
dop edu, a za al si s ní povídat. Sta ilo mu pár minut, aby 
studentku, respektive její myšlení, dostal do slepé uli ky a ona si 
musela uv domit, že její nejv tší p ekážkou je ona sama. A byla 
„osvícena“.  

Pus te si to osmiminutové video Duchovní probuzení ve ty ech
minutách jako exemplární ukázku praktické duchovnosti. Každé 
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Papadžiho slovo, každé jeho gesto, každé uchechtnutí vyza uje 
bezmeznou nepodmín nou lásku ke každému lov ku a tvorovi,
a také natrénovanou zkušenost um ní být a žít v meditaci: dokázat 
soust ed n , láskypln  a bd le v dom  jednat, mluvit, provokovat, 
ale zárove , prakticky na p ání, ve vte in , spo inout na zcela 
zklidn né hladin  meditující mysli. V dokonalé zkratce je zde 
nazna eno, že sta í rozhodnout se, za ít cvi it a vytrvat, ale také, 
že to, co považujeme za osvícení, je v první chvíli jen jakási 
izolovaná trhlina v realit …a m lo by, tak jako v p ípad  téhle 
ženy, následovat dlouholeté období kultivace jejího vhledu – což 
je v dnešní dob  a v atmosfé e b žného konzumn  sobeckého
a reklamami nasáklého života prakticky nemožné. 

A je t eba dodat i toto: Buddha s Ježíšem by se v sou asné dob
z ejm  jako potenciální osvícení v bec nenarodili: dnes obvyklým 
zp sobem, tedy v tšinou traumatickým, protože medikalizovaným 
porodem, by byli poškozeni, a stali by se z nich „normální“ 
jedinci. Dalším možným ešením je tedy, milá tazatelko, porodit si 
p íštího osvíceného sama: od v domého po etí, p es t hotenství 
prozpívané mantrami, p es p irozený porod, výchovu bez médií, 
výuku doma. Neptejme se, kde je n jaký osvícený a co pro nás 
m že ud lat, ptejme se, co m žeme ud lat pro osvícenost 
budoucích…

Rodit d ti totiž znamená tvo it budoucnost. Rození je nejen 
fyziologickou, ale i duchovní, a tedy v jistém smyslu 
buddhistickou záležitostí – v t hotenství, p i porodu a dalších 
dev t m síc  po n m žena jedná a existuje, pokud si sama sob
nep ekáží, osvícen . Z vás, ale i z vašich partner  a samoz ejm
i z vašich p irozen  porozených d tí (z nichž každé je vrozen
potenciáln  osvícené) se mohou stát Maitréjové, buddhové 
budoucnosti.
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Pomohl by (v dc m) rituál p echodu?

Aby nepodvád li, aby se nebáli zkoumat t eba tzv. šestý smysl, 
nebo duchovnost, v domí i u zví at, telepatii i reiki atd.? 
V dalším volném pokra ování nazna ování obvykle 
nekomentovaných, protože nevnímaných souvislostí s mužstvím  
a duchovností, a sou asné spole nosti tak chyb jícími 
p echodovými rituály, se pokusím nazna it odpov di t m správn
zv davým muž m (a zd raznit životn  d ležitý návrat k pon kud
zapomenutému um ní stát se skute ným mužem jako jedno 
z možných ešení krize humanity).  

Ta první, základní odpov , je jako obvykle u všech otázek života 
relativní a dvojí, a zní: ano, pomohl by všem muž m bez výjimky, 
a tedy také v dc m… ale zárove , prakticky vzato, nepomohl, 
protože systém je od po átku špatn  nastaven: v dci už jsou totiž 
p íliš sta í – starého psa (a dosavadnímu zp sobu myšlení navyklý 
mozek) novým kousk m nenau íš. Už je pozd , rituály p echodu
jsou d ležité v období puberty, od 14 do 21tého roku (kdy se 
vytvá í i fyzikální podmínky pro to, aby se v období p ed
ukon ením duchovní puberty, tedy kolem 21. roku, propojily 
vývojov  nejstarší ásti mozku s kulturní nadstavbou t ch
korových, kde je nejvíc rýh, a kde je také nejvíc kulturních 
indoktrinací, kterým se u íme na školách).  

Zjednodušen  napsáno, v duchovní pubert  se mozek v t chto 
oblastech propojuje, ale jen u chlape k , kte í byli porozeni 
p irozen , a byli hned na b íšku maminky, a první hodiny dny a 
týdny neprobre eli strachem (ze smrti), protože by byli odd leni
od maminek, a hlavn , což je téma tohoto zamyšlení, kte í prošli 
n jakým rituálem p echodu… T m ostatním, kterých je dnes 
v moderní spole nosti bílého muže naprostá v tšina, se vinou 
porodních a d tských i pubertálních stres , a jak se pokouším 
nazna it, i vinou chyb jících rituál  p echodu, p edpoklady pro to, 
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aby se jim tyhle ásti mozku v 21. roku propojily, fyzicky 
nevytvo í. Když je muži nad 25, nebo 28, už v tomto ohledu tém
nemá šanci, protože v jeho mozku nejsou pot ebné kanály, které 
by se mohly propojit. Jediná šance (jak jsem psal jindy a jinde) je 
duchovnost.

Náprava chyb špatného sm rování celé západní civilizace, která 
stresuje d ti od porodu, a v lidech p stuje místo um ní
spolupracovat spíše soupe ivé a individualistické ego, je zatím 
tém  nemožná… i když i zde platí, že všechno zlé je k n emu
dobré: u nás vzniká ada vynikajících kulturních a jiných po in
jaksi navzdory ú ad m a (ne)zodpov dným a institucím, zatímco 
západní civilizace vymyslela adu šikovných ud látek a také 
iPhony a iPady a kosmické rakety atd. Skeptik by se ovšem mohl 
zeptat – a k emu je to dobré, když to vypadá, že civilizace 
skon í, zni í sama sebe?  

Když „moderní“ západní civilizace p estala provozovat rituál 
p echodu, a všechno ostatní pak už byla jen domorodá 
primitivnost (n jaké t i dny v pralese… my máme moderní 
kliniky, a v bec, co kdyby se v tom temném lese n co stalo?)… 
nastoupil v k racionality, která když n co nevidí, tak to pro ni 
neexistuje. B žní porodníci (gynekologi tí emeslníci, hleda i
obtíží) nep iznají, co už jsem nazna il, že nap . n kdejší vysoká 
úmrtnost rodi ek se vyskytovala hlavn  proto, že si p ed „operací“ 
porodu neumývali ruce… jak se jim to snažil vysv tlit doktor 
Semmelweis, než ho uštvali k smrti.  

Mozky a zp soby racionálního vnímání sv ta a lp ní mají své 
limity… i protože každý muž si musí bránit svou integritu p ed
ostatními. A protože se kluci se na školách nem žou prát a nau it
tak prohrávat, neumí prohrávat ani ve v deckých sporech. 
Nazna uji, a píši ve svých knížkách, že p efeminizované školství, 
kdy u itelky zakazují kluk m o p estávkách b hat po chodbách,
a mužství nemá šanci, a kde nikomu nechybí rituál p echodu, je 
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pastí nejen na mužství, ale také na optimální vztahy mezi 
pohlavími… i nep edpojaté a zv davé v decké zkoumání.  

Takže možnost jednoduché nápravy neexistuje (jediná šance, 
krom  zmín né duchovnosti, je zm nit porodnictví). Potíž jinak 
velmi záslužných objevných teorií ty  perinatálních matric 
Stanislava Grofa (jak moc ur uje zp sob porodu celý další vývoj 
toho kterého lov ka) je ale v tom, že porodnictví (natož p ístup 
oficiální psychologie nezm nily a nezm ní: jsou p íliš v decké   a 
složité, než aby byly uplatnitelné v myslích žen (které jsou 
hormony v období t etího m síce t hotenství utlumeny práv
proto, aby neracionalizovaly). Jinými slovy, tak jako byla 
Einsteinova rovnice E = mc2 tak transformativní, protože byla a je 
jednoduchá, práv  tak funguje ženám jednoduše výstižný              
a ov ený výrok porodníka Michela Odenta „po et komplikací      
u porodu roste s po tem p ítomných osob“… ale Grofovy 
perinatální matrice nefungují, protože vznikly ve starém 
paradigmatu v materialismu vychovaných v dc .

Zpátky k tématu: dnes totiž víme, že v mozku p echodový rituál
(a ohrožení na život  ve tm  a nebezpe í pralesa, a v rámci 
nutnosti se rozhodovat sám) zažívajícího chlapce se zv tšují
a propojují ty ásti, které jsou pak zodpov dné práv  za jeho 
pozd jší dosp láckou rozvahu, um ní ešit nebezpe í s klidnou 
hlavou, um ní se rozhodnout. Je to jakási na celý další život 
uplatnitelná mužnost. Jinými slovy, krize mužství na Západ  má 
(krom  t ch diskutovaných) další netušenou, ale o to víc 
racionální p í inu. Sou asným muž m, pokud nechodili coby 
kluci do skauta, nebo nelezli po horách (nebo ned lali n jaký ten 
adrenalinový, individuální odvahu p stující sport), tak zcela chybí 
staletími ov ené metody u ení se mužnosti… Proto se nem žeme 
spolehnout na odvážné politiky a pravdu chránící a tedy 
nepodvád jící v dce, (kte í by ani za nic ve ejn  nep iznali, že 
zatím v bec netuší, pro  máme 80% podle nich zbyte né
mozkové hmoty,  nebo pro  se vesmír skládá z 96% z temné 
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hmoty a temné energie), proto se i poslanci a senáto i chovají jako 
malí kluci.  

Pro dopln ní celkového krizového obrazu musím ale dodat, že      
i když dívky mají pubertu a t hotenství, a optimálním p ípadu
i p irozený (zd raz uji, nemedikalizovaný a léka i nep erušovaný)
porod, který cele p estaví jejich mozky… evoluce je p ipravila na 
nutnost dokázat se postarat o dít  i za donedávna život 
ohrožujících podmínek (divo iny), ani jim by rozhodn  neuškodil 
rituál oslavy první menstruace, který by je pozitivn  p ipravil na 
roli ženy. Dnešní ženy se v tšinou nechaly zmanipulovat 
patriarchálními zp soby u ení a v tšinovým myšlením, a chovají 
se testosteronov  (už neumí, protože p estaly vykonávat tzv. 
ženské innosti, jako je starat se o své d ti a muže, ale i plést nebo 
há kovat, tedy dobíjet organismus a následn  i psychiku 
oxytocinem, hormonáln  regenerovat).

Co je na téhle mužské (ale i ženské) krizi ve spole nosti, které 
chybí rituály p echodu, pozitivní? No p ece potenciální možnost 
vše, protože už za ínáme znát skute né p í iny, to postupn
zm nit v šanci… (spasit ženy, muže a sv t).

90



S k ížkem po funuse 

Babi ka tohle r ení užívala dost asto: když komunisti dali rozorat 
d d v meru kový sad, a sebrali mu dv  krávy, plakal a zu il, ale 
bylo už pozd . M ls n co d lat p ed volbama, d dku, íkávala pak 
celé další roky. Chci nazna it, že všechny ty sou asné
(sociologické, psychologické ale i psychiatrické, politické
a ekologické) stesky jsou tzv. s k ížkem po funuse. Mléko již bylo 
rozlito. A všechny reformy (v rámci systému) jsou, jak nazna uji
neustále, a jak nazna ím níže, zbyte né: ešitelé p í iny nevidí,
a tvrdohlav  zap ahají, s k ížkem po funuse, v z p ed kon .

V tšina sou asné západní alopatické medicíny, dv  st  let 
západních symfonií, (pravo a levicový) vývoj politiky, resp. 
demokracie nebo partokracie, všechny revoluce a války (vojáci 
nep ímo p isp li další moudrostí: po bitv  je každý generálem), 
zvlášt  pak ty v minulém století, znovu a znovu potvrzovaly 
nepou itelnost lov ka. Napadá mne další bonmot: chybami se 
sice lov k u í, ale školné je v tšinou až p íliš vysoké… 

Nepou ili jsme se: korupci a zneužívání moci (psychicky 
postiženými) diktátory všeho typu známe už od dob starých ek
a zvlášt  pak íman . Nepou itelnost d jinná a celospole enská
je totiž podmín na a iniciována nepou itelností individuální,
a tedy nap íklad p íliš patriarchálním a ko ovnicky
dobyvatelským diktátem nitern  nejistých, protože špatn
porozených muž  (ale i nedávnou, a bohužel i sou asnou, p íliš
utaženou zavinova kou ruského a poté i st edoevropského
porodnictví).

Opakuji: naprostá v tšina tak pracného a finan n  i emo n
náro ného udržování chybn  fungujícího statu quo nejen 
v porodnictví (ale i školství, politice, soudnictví a dokonce i ve 
v d  atd.) je vlastn  opakované utírání mléka již dávno rozlitého. 
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K emu sm uji? Prost  sta ilo, ve správném ase za átk , mléko 
nerozlít… Zopakujme si tvrzení dr. Koukolíka: Uchování statu 
quo je niterný cíl, v domý i nev domý. Jakmile se n jaký sociální 
systém ustaví a upevní, lidé ho chrání.

Nesnesitelná ne ešitelnost stále složit jší a usp chan  povrchn jší
moderní spole nosti (a stejn  tak i mysli každého z nás) je p itom, 
dokázali-li bychom poodstoupit, nebo emo n  vystoupit ze 
sklenice programu, ve které to bou í, se stejným vtipem, s jakým 
to dokázali zenoví mist i (nebo vojev dce, který mýticky 
nerozvazatelný gordický uzel „vy ešil“ tím, že jej prost  rozsekl), 
p ekvapiv  snadno ešitelná… jen je-li to v as. Na za átku. Sta í
prost  mléko nerozlít… 

Pro o i nevidíme, pro uši neslyšíme (jinými slovy: jsme ob ti
program  svých mozk ). Jako p i slavném pokusu, ve kterém 
diváci sledují basketbalový zápas a mají po ítat p ihrávky. Po p ti
minutách se prob hne tam a zpátky na palubovce lov k
v kostýmu a masce opice. Po utkání se ukáže, že naprostá v tšina
lidí si opice v bec nevšimla. Práv  tak v dci (filosofové, minist i,
premié i, banké i a další), zaujatí svým zadáním, eší už jen 
d sledky (a studují rozlité mléko anebo kvalitu mop  a hadr ).

Gordické uzly našeho myšlení (spole nosti v dob  krize), které se 
marn  v bludných kruzích snaží vy ešit r zní ti odborníci a experti 
s klapkami odbornosti na o ích, p i emž p icházejí vždycky
s k ížkem po funuse, lze elegantn  rozseknout. Protože prvotní 
p í ina je, p ekvapení, v medikalizovaných (a tedy traumatických) 
porodech. ešíme d sledky horlivé innosti (mléka, rozlitého už 
kdysi dávno, a pak u v tšiny porod ) špatn  protože poškozen
nastavených mozk  deprivant  v ele magistrát , stran a vlád. 
P itom zárove  s milionem špatných hororových a katastrofických 
zpráv proudí mediálními kanály i miliony dobrých. Ano, je 
úsp chem, že tisíce lidí po t žkých úrazech znovu za ínají chodit, 
ale sta ilo nevybourat se a nespadnout.
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Kdybych m l miliardy, investoval bych je do zm ny myšlení 
rodi ek a porodník  (tedy do p em ny porodnic), do škol a plat
u itel , do propagace dobrých zpráv a zdravých potravin              
a výrobk , do každoro ní Ceny osvícení.  A p edevším: n kolik
procent t ch p irozen  porozených a logicky nejchyt ejších bych 
nechal vzd lávat se samotné (a vychovávat mimo dosavadní 
struktury): už od 80. let min. stol. se ví, že když se t eba p i vývoji 
nového softwaru vyskytne n jaký ne ešitelný problém, p ijme se  
a izolovan  zam stná n kolik nových aj ák , kterým se ale 
ne ekne, že problém je ne ešitelný: oni jej (p ekvapiv ?) prost
vy eší…

Nazna uji, že zatímco celá staletí piln  trénujeme problémy 
(nemoci, chyby v systému), a sv tlo na konci tunelu (zvlášt
v letošním apokalyptickém roce) nevidíme, v naší mysli je             
a vždycky bylo (tak jako je Slunce nad každým mrakem). Realista 
ve mn  se ovšem obává, že až to mým tená m (nebo t m, kte í
by to všechno m li íst a pochopit už z popisu své práce) dojde, 
bude s k ížkem po funuse… 
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Co po nás z stane

asto m  napadá, že až um eme, všechen ten trénink a práce, 
který jsme do našich t l investovali, prost  zmizí. Co se s tím 
stane? Zúro í se n jak i po smrti? Tahle otázka se v r zných
variantách poslední dobou objevuje v mnoha e-mailech, a tak 
z pozice delší dobu pozitivn  myslícího nazna ím (protože p es
usilovný trénink pozitivního myšlení jsou i dlouholetí studenti 
duchovna stále, zvlášt  v krizích, v zásad  negativn  smýšlející     
a na sebe myslící, protože tak byli vychováni a v sou asné
negativní spole nosti manipulováni) n které pozitivní souvislosti. 

lov k je tvor smrtelný, ale lidstvo jako takové (i když si to 
poslední dobou hodn  snaží poka kat) je, protože se v každé další 
generaci u í a využívá zkušeností t ch p edchozích, jistým 
zp sobem nesmrtelné. Ve spole nosti se d dí, i když asto
nep ímo a t eba až v dalších generacích, a i když v naší dob
a v našich krajích spíše negativn , tém  vše: zkušenosti d de ka
(vášnivého ku áka) zd dí (v podob  v tší náchylnosti k nemocem 
srdce, plic nebo lehkých poruch u ení) vnuk. Ve fungující 
spole nosti (ale když se pozorn  podíváme, i v té naší nefungující) 
každý trénink, ehokoliv, n co, n koho, ovlivní. 

Všimn te si boomu adrenalinových sport  v posledních dvou 
generacích: dnešní krasobrusla i (nebo akrobati tí lyža i nebo 
artisté a žonglé i) dokáží p ed lety naprosto neuv itelné výkony: 
ty násobné oto ky p i skocích jsou umožn ny také proto, že 

jejich (i nep íbuzní) p edch dci postupn  oto ky ke skok m
p idávali. Mozek každého krasobrusla e (lyža e akrobata, 
skej áka, surfa e) roste a specializuje se každým pokusem             
a výkonem, a jeho zvýšená kapacita a dovednost je pak využívána 
p i každé další, jakkoliv b žné inností. T eba jen tím, že každý 
pr kopník ( asto zmi uji vynálezce stylu flop, tedy jaksi 
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„pozadu“, ve skocích do výšky) ovlivní své další následovníky, 
kte í se zlepší už jen díky tomu, že (u)vidí, že je to možné. 

My jsme intuitivn  trénovali (dychtiv  rostoucí) mozky t eba
bruslením. Když lov k jen rovn  stojí, koordinovan  zapojuje víc 
jak stovku sval … a co teprve když si to ztíží t eba tím, že 
nepostaví na klouzavá prkýnka lyží nebo tenkou plošku bruslí… 
Sta í porovnat pokrok a sou asnou dokonalost výroby a materiál
sou asných jízdních kol nebo bruslí a hokejek – a t mi v dob
našeho mládí. Nazna uji, že dnešní materiály a mistrovství 
sportovc  (a hudebník  a architekt ) byly a jsou umožn ny
mistrovstvím jejich p edch dc : že každá generace p edává svá 
zjišt ní a své dovednosti t m dalším. V etn  neustálého 
prokazování pro materialisty neuv itelného tvrzení, že ideje 
p edchází iny. Nebo jinak, že všechny p evratné vynálezy 
vznikly, protože byly (nejprve) t eba: n kdo je pot eboval, tak 
byly vymyšleny (narodila se myšlenka na n , a ony se poté zrodily 
i fyzicky, hmatateln ).

Každý další zvládnutý cizí jazyk, a v dnešní dob  videí
(a televizních zpráv) každé nové jídlo nebo um ní (t eba tancovat 
na ty i nebo stuze) ponouká stovky a tisíce napodobitel
(napodobitelek), aby to také zkusili(y). Evoluce nám p ed
stovkami tisíc  let dala mozek, kterému se moc líbí zkoumat          
a u it se n co nového… kulturní revoluce p ed desítkami tisíc let 
pak p idala rychlost, a vynález písma a tisku, a dnes neustále se 
výkonnostn  zrychlujících a hmotn  se zmenšujících po íta ,
a v p eneseném smyslu i mobilních telefon  (p i emž každý 
nejnov jší typ vznikl jen díky tomu p edchozímu) umožnily 
v prakticky p ímém p enosu rychlejší a snadn jší p edávání 
znalostí a zkušeností dalším generacím. 

Každý pr zkumník, pionýr, každý vynálezce a novátor p edává
i další generaci sv j objev (i kdyby to byl jen nový vtip, nové 
jídlo, jiná doposud neužitá variace již známého krasobrusla ského
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skoku). Každá paní u itelka (nebo zdravotní sest i ka), která vidí 
ve stydlivém klou kovi z poslední lavice t ídy budoucího nositele 
Nobelovy ceny (a v nemocném t esoucím se manažerovi 
budoucího ministra fungujícího pr myslu) ovliv uje nejen jejich 
budoucnost. A protože se d ti u í spíše pochvalou a p íkladem než 
p íru kami, a d lají p edevším to, co se jim líbí (škola hrou),        
a protože každá další generace dnes své d ti (i když u nás to 
potrvá déle) mén  napomíná a trestá za výzkum sv ta, celkový 
vývoj a pokrok se (bohužel i v tom negativním) až exponenciáln
zrychluje. U íme se slastn  rádi a rychle (a p edáváme, každým 
svým inem, tedy asto i to, co nechceme). 

Zde je t eba vzpomenout Sheldrakeovu teorii morfických 
rezonancí, tvrdící (a na mnohých p íkladech i nep ímo 
prokazující), že každým svým inem, ba každou myšlenkou, n jak
p ispíváme, tedy ovliv ujeme, jakési myšlenkové pole lidstva: 
jinými slovy, každý sebemenší vynález, každá dovednost jednoho 
nadšence se pak (s rostoucím po tem lidí, kte í jej užívají) stává 
jakýmsi zvykem, snadn ji uživatelným dalšími (viz i výše 
zmín né  krasobruslení) 

A až nebudeme poškozováni traumatickými porody                       
a sarkastickými u itelkami, bude to ješt  rychlejší. Každý nový 
hudební nástroj, který si vyrobí s t mi dosavadními nespokojený 
nadšenec, každý nový nápad každé nové sci-fi knížky (kterou její 
autor celé m síce soust ed n  vymýšlí) n co posouvá, a mozek 
d de ka, u jehož nohou posedává vnou ek s malým dlátkem         
a kusem d eva, nebo d ti spisovatele, který si hraje a vymýšlí, 
roste a pracuje stále efektivn ji, koherentn ji. Až se navíc budeme 
rodit, vychovávat a vzd lávat optimáln , a až budeme i optimáln ,
d stojn  a v klidu umírat, t eba budeme p edávat znalosti
a dovednosti stejn  efektivn  jako tibetští tulkové. 

Na konci 1. sv tové války byl jistý mladý Slovák coby zajatec 
Rus  p evážen vlakem poblíž hranice s ínou. Poda ilo se mu 

96



vysko it z jedoucího vlaku a hranici p ejít. V nejbližším m ste ku
se ho ujal tamní irský kn z a dal mu peníze na jízdenku do 
Šanghaje. Už se v život  nevid li, ale architekt Hudec zm nil tvá
Šanghaje a postavil tam celou adu dodnes fungujících divadel, 
nemocnic, škol, a také první tamní mrakodrap. Nazna uji, že 
pozitivn  myslící a jednající lov k i p es p ípadný nedostatek 
zp tných vazeb buduje nep etržitou linii p edávaných kompetencí 
i dnes… navíc pokud se snaží nekontaminovat své myšlení bacily 
pochybností. Protože sta í, aby jeho pro druhé vykonaná innost 
ovlivnila jednoho jediného lov ka,  ten pak t eba ovlivní kus 
historie.

Nazna uji, že zatímco po nás nez stane nic z toho, co sami 
spot ebujeme a zkonzumujeme (celý spot ební kapitalismus r stu
r stu je kontraproduktivní nesmysl), vše nehmotné, laskavé, 
ob tavé a pozitivní, co d láme pro druhé, z stává (p inejmenším 
v naší a jejich pam ti, a v pam ti dalších generací). 

Sv j lidský sv t tedy ovliv ujeme daleko víc než tušíme, a m li
bychom si být v domi zodpov dnosti za každou myšlenku, každý 
in. Že sou asný sv t a naše spole nost vypadají stále chaoti t ji? 

No protože myslíme a žijeme stále chaoti t ji. P i emž už celé 
roky víme, že prost  procházíme p echodovou fází (…pomalý,
zdráhavý rozpad patriarchátu, blížící se konec fosilních paliv, 
zm na paradigmatu myšlení, vnímání a hodnot… blížíme se 
k bodu obratu. Fritjof Capra, 1982), a jak je tedy d ležité, zvlášt
v období zrodu n eho nového, myslet pozitivn . A naše krize se 
pak stanou Šancí (a my budeme její iniciáto i).

Co když opravdu platí, že sta í pojmout úmysl… a objeví se          
i pat i né metody a p ístroje, co když posta í zm nit znaménko 
myšlení, a za ít (t eba hrou) tak trénovat mozek pozitivn … aby 
byl pozitivní i následný a výsledný sv t… který po nás z stane. 
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Pod kování

Dokon ila jsem korektury nové knihy Vlasty Marka a v samém 
záv ru dne jsem si s p ítelem zatan ila. Jak jsme tak ví ili v pokoji 
na všechny sv tové strany, „nemedita n “ mi ubíhaly myšlenky 
práv  k Vlastovi a jeho úctyhodnému životnímu dílu.

Napadlo m , kolik toho pro nás tenhle neuv itelný lov k ud lal
a stále d lá, s jakou pali atou umanutostí nás po ád probouzí
a všelijak námi ot ásá, n kdy i zp sobem, který se nám nemusí 
zamlouvat. Ale dokážeme-li neposuzovat, nesoudit a p enést se 
p es formu k obsahu, nem žeme nevid t naprosto úctyhodné 
životní dílo.

Napadlo m , že a  vím, že mu lidé píšou nejen pohoršené, ale 
n kdy i d kovné maily, m lo by se kone n  aspo  v jedné jeho 
knize objevit ádné pod kování, jaké si lov k jeho formátu 
zaslouží. Je to on, kdo do eských kon in p inášel a p ináší
podn tné a inspirativní post ehy a myšlenky, a  už p ed
desetiletími o zen-buddhismu a alternativní, „tajné“ hudb , nebo 
dnes o p irozených a orgasmických porodech a nutnosti p ejít od 
ekání na vn jší zm ny ke zm nám vnit ním.

Bez ohledu na to, že s ním t eba ve všem nesouhlasíme/te, cítím 
nutnost sklonit se s úctou p ed jeho neúnavnou prací, kterou nás 
ženy tak naléhav  nabádá a inspiruje ke zm nám. N kdy p íliš 
nabádá, n kdy p íliš vychovává, n kdy prosakují do jeho fejeton
vlastní hluboká zran ní. Nad tím vším se ale klene jako most p es
rozbou ené eky jeho obdiv k Ženám, Muž m, Životu, Cest ,
Probouzení. A za to mu pat í dík. 

 Vlasta 

98



Kniha navazuje na knihy fejeton  pro ženy a o ženách a porodech 
Každá maminka je Mozart (Stehlík 2007), Hlásím se o Nobelovu 
cenu (soukromé vydání 2008), Kusanec št stí (dtto 2010) a Nová 
doba porodní (druhé aktualizované vydání 2010), vše voln  na 
internetu na adrese blog.baraka.cz 

P vodní a delší fejetony jsou na internetu obohaceny adou
odkaz  p ímo v textu, takže jsou n které pojmy, nám ty
a problémy jejich ešení dopln ny o celou adu dalších informací, 
vizí a metod.  

P edevším jsou ale tyhle „ženské“ úvahy jakousi neodd litelnou 
druhou polovinou jiné mé soub žn  vycházející knihy, která pod 
titulem ím se živí duše p ináší spíše duchovn jší a mužská 
témata. 

Když si navíc na YouTube zadáte do vyhledáva e Vlasta Marek, 
vypadne vám celá ada video p ednášek jak na hudební, duchovní, 
tak také i na ženská a vztahová témata. 
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