Řízené zážitky s vysvětlením a doporučením

Technické poznámky
Tento text je pracovní materiál určený členům Komunity pro lidský rozvoj jako pomůcka k osobnímu rozvoji (osobní práci). Není určen ke zveřejnění ani k jakékoliv výdělečné činnosti.
Řízené zážitky jsou zde podle textu pro druhé vydání knihy v češtině (Silo: Řízené zážitky), přidány jsou Agonie a Vnitřní průvodce. Komentáře k zážitkům jsou přeloženy z Knihy Komunity, staré italské vydání. Zážitky jsou podle této knihy také rozděleny do skupin. Jsou zároveň distribuovány jako MP3 nahrávky na CD.
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A. Řízené zážitky na vyrovnání se s minulostí

I. DÍTĚ
Jdu po louce venkovskou krajinou. Je velmi brzo ráno. Jak jdu, cítím se jistý a veselý.
Před sebou vidím starobyle vypadající stavbu. Zdá se, že je z kamene. Také střecha vypadá jakoby kamenná. V průčelí jsou velké mramorové sloupy.
Přicházím k budově a vidím kovové dveře, vypadají velmi těžké. Ze strany náhle vybíhají dvě strašná zvířata a vrhají se na mě. Naštěstí je těsně ode mne drží dva napjaté řetězy.
Ke dveřím se nemohu přiblížit, jinak na mě zvířata zaútočí. Házím jim tedy batoh s jídlem. Obludy ho zhltnou a usínají.
Přistupuji ke dveřím. Prohlížím si je. Nevidím kliku, ani nic jiného, čím bych je mohl otevřít. Mírně tlačím a dveře se se staletým kovovým skřípotem otevírají. Přede mnou se objevuje obrovský, mírně osvětlený prostor. Nemohu dohlédnout na konec. Nalevo i napravo jsou obrazy, které dosahují až k podlaze. Mají životní velikost. Každý obraz znázorňuje jiný výjev. Na prvním obraze vlevo je muž sedící u stolu, na kterém leží karty, kostky a další hráčské náčiní. Prohlížím si podivný klobouk, jímž je pokryta hlava toho hráče.
Pokouším se přejet rukou po obraze v místě, kde je klobouk, ale necítím, že by mi něco stálo v cestě. Celá moje paže se noří do obrazu. Vstupuji dovnitř obrazu nejdříve jednou nohou a pak celým tělem.
Hráč zvedá ruku a volá: "Moment, nemůžete jít dál, dokud nezaplatíte vstupné!"
Hledám po kapsách, vytahuji skleněnou kuličku a dávám mu ji. Hráč pokývne a já procházím kolem něho.
Jsem v zábavním parku. Je večer. Všude vidím mechanické hry plné světla a pohybu... Ale nikdo tu není.
Poblíž objevuji asi tak desetileté dítě. Je ke mně otočeno zády. Přibližuji se, a když se otočí, zjišťuji, že jsem to já sám, když jsem byl dítětem. (*)
Ptám se, co tu dělá a dítě mi vypráví něco, co se týká jakési křivdy, která se mu stala. Začíná brečet a já jej chlácholím; slibuji, že ho zavedu ke hrám. Stále tvrdí, že se mu stala křivda. Chci tomu dítěti porozumět, začínám si tedy vzpomínat na křivdy utrpěné v tomto věku.(*)
Teď si vzpomínám a nějak chápu, že je podobná křivdě, kterou zakouším v současném životě. Přemýšlím, ale dítě pláče dál. (*)
Říkám tedy: „No dobře, vypořádám se s tou křivdou, která se mi právě děje. Začnu se chovat přátelsky k lidem, kteří mi tuto situaci způsobují.“ (*)
Vidím, že dítě se směje. Hladím ho a slibuji, že se zase brzy uvidíme. Zdraví mě a spokojeně odchází.
Vycházím ven z parku a procházím kolem hráče, který se na mě po očku dívá. V té chvíli se dotknu jeho klobouku a on na mě rozpustile mrkne.
Vystupuji z obrazu a ocitám se opět ve velkém prostoru. Pomalým krokem procházím dveřmi ven.
Zvířata venku spí. Jdu mezi nimi beze strachu.
Vítá mě nádherný den. Vracím se krajinou, prozpěvuji si s pocitem, že už chápu situaci, která mě tak dlouho tížila. (*)


Vysvětlení k zážitku
Příběh je situován do dětství, protože zážitek se snaží klást důraz na první zaznamenání křivdy. Navíc se snaží objasnit pocit nespravedlnosti, který zakoušíme v současnosti. Tyto dva obsahy, zdánlivě oddělené, se konfrontují tak, abychom mezi nimi mohli najít vztah, který je oba umožňuje začlenit do stejného systému vnímání. Smyslem zážitku je uvolnit negativní pocity, které díky sebelítosti omezují naše chování vůči okolnímu světu.

Doporučení
Je důležité najít životní situace, ve kterých musíme rozpoznat křivdy. Musíme se zeptat, jaké druhy křivdy si neseme, hlavně, když větší část z nich (především ty, které cítíme jako důležité) vycházejí ze stejné situace a jsou svázány s jistou osobou. Pokud je tohle jasné, nebude těžké najít úzkou vazbu mezi formami křivdy a dětskými zážitky. I když se chceme smířit s lidmi, kteří vytvářejí takové nespravedlnosti, nejde to snadno; na druhé straně nabídka k usmíření vyvolává silné reakce. Nicméně, překonání tohoto odporu v každodenním životě pomocí řízeného zážitku může otevřít nové možnosti chování a pozměnit náš pohled na okolní svět ve kterém žijeme.


II. ZVÍŘE
Jsem v úplné temnotě. Vím, že někde blízko je propast. Hmatám nohou a cítím, že terén je nerovný, zčásti zarostlý a zčásti kamenitý. Tuším, že někde blízko je zvíře, které ve mě vždycky vyvolávalo pocit naprosté hrůzy a odporu. Snad jedno zvíře, snad mnoho zvířat... jisté však je, že cosi se neodvratně blíží.
Bzučení v mých uších, do něhož tu a tam zaznívá svištění vzdáleného větru, kontrastuje s naprostým tichem. Mé naplno otevřené oči nic nevidí, srdce se mi chvěje, dech se mi tají a v puse mám hořkou příchuť.
Cosi se zezadu blíží, ale co to je, z čeho mi vstávají vlasy hrůzou na hlavě a běhá mráz po zádech?
Nohy mi slábnou, a když mě teď něco chytne nebo na mě ze zadu skočí, nebudu se moci vůbec bránit. Nemůžu se pohnout... jenom čekám. Přepadají mě myšlenky na to zvíře a na chvíle, kdy bylo blízko mne. Zvláště jednou. Znovu prožívám tu těžkou chvíli. (*)
Co se tehdy stalo? Co se tehdy odehrávalo v mém životě? Snažím se připomenout si frustrace a obavy, které mě tehdy doprovázely. (*)
Jasně, byla to tehdy pro mě životní křižovatka a nějak souvisela s nehodou se zvířetem. Cítím, že si nutně potřebuji uvědomit ten vztah. (*)
Náhle zjišťuji, že mohu zase jasněji přemýšlet. Vím, že jsou zvířata, která vyvolávají odpor téměř u všech lidí, ale chápu také, že ne každý se v jejich přítomnosti přestává ovládat. Uvědomuji si, jak ve mě to nebezpečné stvoření vyvolává strach. Snažím se přijít na to, jak je ten pocit spojený s tím, co se dělo v mém životě, když mě ovládl podobný strach. (*)
Už jsem klidnější. Zkouším cítit, kterou část svého těla musím chránit před tím nebezpečným zvířetem. Uvědomuji si, že tato část těla je spojena s mými problémy kdysi dávno v době, kdy se mi stala ta nehoda se zvířetem. (*)
Uvědomuji si, že se zvíře znovu probudilo v té chvíli mého života, která dodneška stále ještě není vyřešena. Potřebuji si objasnit ten temný a bolestný okamžik, na který je těžké myslet. (*)
Nad sebou vidím jasnou noční oblohu a vpředu červánky nového dne. Přichází den a velmi rychle s sebou přináší klokotání života. Lehce a volně kráčím nějakou loukou po hebkém koberci trávy, pokryté rosou.
Rychle se blíží nějaké vozidlo. Zastavuje u mě a vystupují z něho dva lidé oblečení jako ošetřovatelé. Srdečně mě zdraví a vysvětlují mi, že chytli to zvíře, které mě tak děsilo. Říkají, že vždycky, když dostanou zprávu o strachu, vyráží chytit zvíře, které ho způsobuje. Pak ho ukážou dotyčnému člověku, aby si ho dobře prohlédl. Vzápětí přede mne staví zvíře, pečlivě přivázané.
Je to skutečně bezbranný tvor. Využívám příležitosti a pomalu a důkladně si ho prohlížím ze všech stran a vzdáleností. (*)
Muži ho mírně hladí a zvíře přátelsky reaguje. Potom mne zvou, ať si ho taky pohladím. S pocitem velké úzkosti se ho zkouším dotknout. Ruka se mi třese odporem. Ale zkouším to znovu, pak ještě jednou, až ho nakonec mohu pohladit. (*)
Zvíře reaguje mírumilovně, pomalými línými pohyby. Pak se zmenšuje, až úplně zmizí.
Zatímco vozidlo odjíždí, snažím se znovu si připomenout tu situaci, když ve mě to zvíře kdysi vyvolalo hrůzu. (*)
Náhle pociťuji silný impuls a vybíhám sportovním tempem. Užívám si toho, že je ráno a vzduch je čerstvý. Pohybuji se rytmicky a lehce a zároveň zhluboka dýchám. Zrychluji a cítím, jak svaly a srdce pracují jako dokonalý stroj.
Běžím volně a vzpomínám si na svůj strach, ale cítím, že už jsem teď silnější a že brzy ho ovládnu napořád. (*)
Slunce z výšky jasně září a já se rychle blížím ke svému městu. Plním své plíce čerstvým vzduchem a cítím, jak se mé tělo pohybuje v dokonalé harmonii. Cítím, že ty části mého těla, které sužoval strach, jsou teď silné a odolné. (*) 

Vysvětlení k zážitku
Tento zážitek má za cíl rekonstruovat konfliktní scénu z minulosti. Tento návrat k určité situaci se děje za použití fobie nebo nevysvětlitelného a iracionálního přehnaného strachu jako indikátoru. Vychází se z předpokladu, že takový strach je nutně spojený s určitými konfliktními situacemi, které protože byly zbaveny svého potlačujícího náboje musí být znovu prožity. Pokud k tomu dojde a pokud se podaří konflikt správně integrovat, intenzita fobie či strachu se nutně musí zmenšit. 

Doporučení 
Budeme zkoumat, jestli se povedlo zrekonstruovat konfliktní scénu spojenou s iracionální obavou. Pozorujme, zda se podařilo zdolat odpory a zábrany spojené s jádry navržených problémů. Pokud se naopak nepodařilo překonat zábrany nebo pokud se nepodařilo rozpoznat konflikt, doporučuje se zážitek opakovat. 


III. NEPŘÍTEL
Jsem v centru města, ve chvíli největšího shonu a ruchu. Auta i lidé se rychle pohybují. Já také spěchám.
Náhle všechno ustává. Pohybuji se pouze já. Dívám se na lidi kolem. Prohlížím si ze všech stran nějakou ženu a potom jednoho muže. Zkoumám je z těsné blízkosti.
Potom vylézám na střechu jednoho auta a rozhlížím se kolem. Vidím, že všechno ztichlo.
Chvíli přemýšlím a náhle je mi jasné, že si s lidmi, auty a vlastně všemi věcmi kolem můžu dělat, co chci. Začínám tedy bláznivě provádět všechno, co mně napadne. Po nějaké chvíli horečnaté činnosti cítím úplné vyčerpání.
Chvíli odpočívám a mezitím dostávám další nápady. Znovu provádím všechny ty rozmary, aniž by se mi za to něco stalo.
Ale koho to nevidím! S tímhle člověkem mám pár nevyřízených účtů. Opravdu, myslím, že tenhle člověk mi v životě ublížil nejvíce...
Protože to tak nemůžu nechat, dotknu se svého nepřítele a najednou vidím, že se trochu hýbe. Dívá se na mě, má s hrůzu v očích. Chápe tu situaci, ale tělo má úplně ochromené a bezbranné. Začínám říkat, všechno, co si myslím, a vyhrožuji mu okamžitou pomstou.
Vidím, že všechno slyší, ale nemůže reagovat. Začínám vypočítávat všechny ty situace, které mi tak ublížily. (*)
Zatímco se zabývám svým nepřítelem, přichází několik lidí. Zastavují se u nás a obořují se na toho člověka. Začíná plačky odpovídat, že všeho lituje. Prosí o odpuštění a kleká si, zatímco příchozí se vyptávají na další a další věci. (*)
Po chvíli říkají, že tak hanebný člověk nemá právo žít, a odsuzují jej k smrti.
Chystají se k lynčování, zatímco můj nepřítel prosí o milost. Odpouštím mu. Všichni přijímají mé rozhodnutí. Skupina se pomalu rozchází s pocitem uspokojení. Jsme znovu sami. Využívám situace, a pokračuji, abych dokončil svůj triumf.
Říkám všechno, co považuji za správné. (*)
Nebe se náhle zatemňuje a začíná prudce pršet. Schovávám se. Chodci utíkají, vozidla opatrně jedou v záclonách deště a prudkých poryvech větru, které připomínají hurikán. Oblohu křižují blesky a hromy burácí velmi blízko. To vše pozoruji přes sklo.
Cítím naprosté uvolnění, jakoby vnitřní prázdnotu. Pozoruji, co se kolem děje, téměř bez myšlenek.
Náhle se objevuje můj nepřítel, také hledá úkryt před bouří. Přibližuje se a říká mi: „To je štěstí, že jsme spolu v téhle situaci!”
Bojácně mě pozoruje. Povzbudivě ho poplácávám. Krčí rameny. (*)
V duchu se začínám zabývat problémy toho člověka.
Vidím potíže, životní prohry, veliké frustrace a slabost. (*)
Cítím samotu tohoto člověka, který našel přístřeší po mém boku, promočený a roztřesený. Vidím, jak je špinavý, žalostně opuštěný. (*)
V návalu solidarity říkám, že mu pomůžu. Mlčí. Sklání hlavu a dívá se na ruce. Všímám si, že má slzy v očích. (*)
Přestalo pršet. Vycházím na ulici a zhluboka vdechuji čistý vzduch. Rychle odcházím.

Vysvětlení k zážitku
Tento zážitek má za cíl dosáhnout usmíření s minulostí a především s člověkem, se kterým jsme byli spojeni řadou skutků plných záště. Užitečnost tohoto usmíření je jasná a užitek, který vytváří, upravuje nejen naše vystupování navenek, ale dovolují také překonat tíživý duševní obsah.

Doporučení
Určit, jaké jsou odpory a rozpory, které se vyskytují mezi tím, co bychom chtěli dělat a říkat a tím, co skutečně děláme a říkáme v různých obměnách. Zkoumat, zda usmíření vytvořené během zážitku upravuje každodenní chování přiměřeně vůči problémům. Pokud odpor k odpuštění není překonán, zážitek opakujeme.



IV. VELKÝ OMYL
Stojím před jakýmsi tribunálem. Soudní síň je plná lidí, ale přesto je úplné ticho. Všude kolem vidím vážné obličeje. Obrovské napětí v publiku náhle vrcholí. Tajemník bere do ruky papír, upravuje si brýle a vážným hlasem oznamuje: „Obžalovaný, tento soud vás odsuzuje k trestu smrti.“
Okamžitě se spouští hrozný povyk. Někteří lidé tleskají, jiní křičí a pískají. Vidím, jak nějaká žena omdlévá. Po chvíli se nějakému úředníkovi daří utišit síň.
Tajemník na mě upře zachmuřený pohled a ptá se: „Chcete něco říci?“ Odpovídám, že chci. V té chvíli se všichni opět posadí. Žádám o sklenici vody a po mírném vzrušení v síni mi ji někdo podává. Zvedám sklenici k ústům a loknu si. Na závěr zvučně a dlouze kloktám. Potom oznamuji: „Hotovo!“
Někdo z tribunálu mě ostře napomíná: „Cože?“
Odpovídám mu, že prostě hotovo. Pro uklidnění říkám, že místní voda je velice dobrá, kdo by to byl řekl a pak dva nebo tři další zdvořilostní obraty...
Tajemník dočítá text, který končí slovy: „Proto bude rozsudek vykonán ještě dnes. Odsouzený bude ponechán na poušti bez jídla a bez vody. Především bez vody. Tak jest!“ Energicky namítám: „Cože?“ Tajemník svraští obočí a potvrzuje: „Jak jsem řekl, staň se!“
Za chvíli už mě eskortují dva hasiči, jedeme uprostřed pouště v nějakém vozidle. Zastavujeme a jeden z nich mi nařizuje „Vystupte!“ Vystupuji tedy. Vozidlo se otáčí a vrací se stejnou cestou zpět. Vidím, jak se postupně zmenšuje mezi dunami.
Slunce se sklání k západu, ale stále pálí. Začínám cítit velkou žízeň. Svlékám si košili a dávám si ji kolem hlavy. Zkoumám okolí. Poblíž objevuji proláklinu vedle několika velkých písečných dun. Jdu tam a sedám si do úzkého pruhu stínu.
Zvedá se vítr a přináší mračno písku, které zastiňuje slunce. Opouštím proláklinu, aby mě to nezasypalo, až vítr zesílí. Zrnka písku mi bubnují do holých částí těla jako neviditelné střely. Po chvíli mě silný vítr sráží k zemi.
Bouře přešla a slunce už zapadlo. V šeru před sebou vidím bílou kopuli, velkou jako třípatrová budova. Myslím, že je to přelud, ale vstávám a vydávám se k ní. Když jsem u ní, vidím, že konstrukce je z hladkého materiálu, který vypadá jako lesklá umělá hmota, možná naplněná stlačeným vzduchem.
Vítá mě člověk oblečený jako beduín. Vcházíme dovnitř průchodem pokrytým kobercem. Otevírají se dveře a já cítím závan osvěžujícího vzduchu. Jsme uvnitř konstrukce. Vidím, že všechno je převrácené. Jako by strop byl rovná podlaha, na které jsou zavěšeny různé předměty: vysoké kulaté stoly nohama vzhůru; prameny vody, které se otáčejí a opět se vracejí nahoru; a ve výšce sedí jakési lidské postavy. Když beduín vidí můj údiv, podává mi brýle a říká: „Nasaďte si je!“ Uposlechnu a všechno je zase normální. Vpředu vidím velkou fontánu, z níž svisle stříkají prameny vody. Jsou tu stoly a různé věci rozličných tvarů a barev, naaranžované v nádherných kombinacích.
Teď se ke mně po čtyřech přibližuje onen tajemník. Říká, že má hroznou závrať. Vysvětluji mu, že vidí skutečnost obráceně a že si musí sundat brýle. Sundává si je, s úlevou se narovnává a říká: „Opravdu, teď je všechno v pořádku, kromě toho, že jsem krátkozraký.“ Pak dodává, že mě hledal, aby mi vysvětlil, že neměli soudit mě a že došlo k politováníhodnému omylu. Hned nato odejde postranními dveřmi.
Udělám několik kroků a ocitám se u hloučku lidí sedících v kruhu na polštářích. Jsou to starci a stařeny s rysy různých národů a s nejrůznějším oblečením. Všichni mají krásné tváře. Pokaždé, když někdo z nich otevře ústa, ozvou se zvuky jakoby vzdálených soukolí nějakých obrovských strojů nebo ohromných hodin. Slyším také hřmění hromu, praskání skal, lámání ledovců, rytmické dunění vulkánů, krátké zašumění deštíku, tlumené tepání srdcí; motor, svaly, život... ale všechno je dokonale sladěné, jako kdyby hrál vynikající orchestr mistrovské dílo.
Beduín mi podává sluchátka a říká: „Nasaďte si je. Budou vám tlumočit.“ Nasazuji si je a zřetelně slyším lidský hlas. Uvědomuji si, že je to symfonie jednoho ze starců, tlumočená pro můj otupělý sluch. Teď, když otevřel ústa, slyším: „Jsme hodiny, jsme minuty, jsme vteřiny... Jsme různé formy času. Protože u tebe došlo k omylu, dáme ti příležitost začít znovu svůj život. Kde ho chceš začít? Možná od narození... možná chvíli před prvním neúspěchem. Promysli si to.“ (*)
Pokouším se najít okamžik ztráty kontroly nad svým životem. Vysvětluji to starci. (*)
„Výborně - odpovídá - a jak to provedeš, když se vrátíš do toho okamžiku, aby ses vydal jiným směrem? Mysli na to, že si nevzpomeneš, co přijde potom.“
„Je ještě jiná možnost - dodává - můžeš se vrátit do okamžiku největšího omylu tvého života a beze změny událostí můžeš změnit jejich významy. Tak si můžeš vytvořit nový život.“
Ve chvíli, kdy se stařec odmlčí, vidím že všechno kolem mne mění odstín a barvu, jako by se to proměňovalo v negativ nějakého filmu... až je všechno opět normální. Ale nacházím se v okamžiku největšího omylu svého života. (*)
Cosi mě tam pobízí znovu se dopustit omylu. Ale proč jsem k tomu nucen? (*)
Nejsou tu ještě nějaké jiné faktory, které působí, ale já je nechci vidět? Čím je způsoben ten základní omyl? Co jiného mám udělat? Jestliže se toho omylu nedopustím, změní se můj život? Bude lepší nebo horší? (*)
Snažím se pochopit, že okolnosti nejde změnit, a beru je, jako kdyby to bylo přírodní neštěstí jako zemětřesení nebo řeka zaplavující práci i příbytky lidí. (*)
Snažím se uznat, že tato nepředvídaná neštěstí nemají viníky. Ani mou slabost, ani mé výstřednosti, ani úmysly jiných nelze v tomto případě změnit. (*)
Vím, že pokud se s tím teď nevyrovnám, mým dalším životem se povleče stálá frustrace. Celou svou bytostí tedy odpouštím jiným a odpouštím i sobě. Uznávám, že to, co se stalo, nemohlo být ovlivněno ani mnou, ani jinými. (*)
Scéna se začíná měnit, světlo a tma se proměňují jako na fotografickém negativu. Současně slyším hlas, který mi říká: „Když se smíříš se svým největším omylem, tvá frustrace zmizí a ty můžeš změnit svůj osud.“
Stojím teď znovu uprostřed pouště. Vidím přijíždět nějaké auto. Volám: „Taxi!“ Zakrátko pohodlně sedím na zadním sedadle. Dívám se na řidiče, který je oblečen jako hasič, a říkám mu: „Odvezte mě domů... nespěchejte, alespoň budu mít čas převléknout se.“ Myslím si: „Je tu někdo, koho nepotkala v životě nějaká nehoda?“

Vysvětlení k zážitku
Tento zážitek má za účel znovu objevit onen moment v minulosti, jemuž člověk přisuzuje zcela negativní charakter. Obecně lze říci, že všichni nějaký mají. Když najdeme ten okamžik, zkusíme dát dohromady příčiny naší prohry. A tady se nachází jeden z pramenů frustrací, roztrpčení, pocitu viny a následně sebelítosti. Pokud se mi povede zaměřit zdánlivý „velký omyl“ mého života, podaří se mi na něj se podívat jiným pohledem, pak můj citový a obecně i můj existenční vývoj získají větší koherenci a jednotu. Tento zážitek je příkladem dynamické meditace o minulosti, která kromě toho ustanovuje základní formuli pro odpuštění sobě sama.

Doporučení
Doporučuje se každý den si znovu připomenout tento zážitek, zejména tu část, která se týká návratu k situaci velkého neúspěchu; přezkoumat všechny faktory, které působily v onom momentu a snažit se pochopit, kolik bylo neštěstí v tomto případu, jež se mi vybavil. Můžeme najít čtyři typy odporu: 
1. neschopnost nalézt okamžik nebo situaci „velkého omylu“
2. neschopnost porozumět, díky čemu jsem mohl dosáhnout jiných výsledků a dostat se do současné situace
3. neschopnost pochopit, že díky tomu, že jsem udělal tento „velký omyl“ jsem neudělal jiné ještě větší chyby
4. neschopnost pochopit situace týkající se „velkého omylu“ jako náhodné, vymykající se vší kontrole, i kontrole lidí,o kterých si myslím, že mají na věci vinu
Duševní odpor by měl být myšlenkový, jak během zážitku, tak v běžném životě. Snažíme se ověřovat, zda se mění osobní náhled na současnou situaci, pomocí usmíření se s minulostí.

V. NOSTALGIE
Barevná světla se mihotají v rytmu hudby. Přede mnou je moje bývalá velká láska. Zvolna tančíme a každý záblesk světla ukazuje nějaký detail obličeje nebo těla. (*)
Co způsobilo náš rozchod? Snad peníze. (*)
Možná jiné známosti. (*)
Snad rozdílné životní plány. (*)
Možná to byl osud nebo to, co bylo tehdy nesnadné přesně pochopit. (*)
Tančím pomalu, ale teď s jinou bývalou velkou láskou.
Každý záblesk mi ukazuje nějaký detail obličeje nebo těla. (*)
Co způsobilo náš rozchod? Snad peníze. (*)
Snad jiné známosti. (*)
Snad rozdílné životní plány. (*)
Možná to byl osud nebo to, co bylo tehdy nesnadné přesně pochopit. (*)
Odpouštím ti, odpouštím i sobě, protože tančí-li svět kolem nás a tančíme-li i my, co naděláme se skálopevnými sliby, které byly jen motýly měňavých barev?
Připomínám si, co jsme spolu prožili dobrého a krásného. (*)
A co zase s tebou. (*)
A se všemi těmi, kdo okouzlily mé oči. (*)
Ano! Trápení, podezírání, opuštěnost, neskonalý smutek a poraněná pýcha jsou jen záminky. Jak málo znamenají ve srovnání s něžným pohledem. Protože všechno zlé, na co si vzpomínám, pramení z chybných kroků při tanci a ne z tance samotného.
Tobě děkuji za něžný úsměv.
A tobě za důvěrná slůvka.
A všem dalším za naději na neskonalou lásku.
Smiřuji se s tím, co bylo a zůstává ve mě. Otevírám své srdce vzpomínkám na ty krásné chvíle. (*)

Vysvětlení k zážitku
Tento zážitek má za cíl odpuštění a jeho obsah se dotýká se citových vztahů, které nedopadly dobře. Tím že se vyrovnáme s tímto druhem událostí, a využijeme nového pohledu na ně, můžeme přímo zlepšit svou osobní situaci při setkání s osobami druhého pohlaví. Tento zážitek, pokud je dobře proveden, přispívá k překonání četných frustrací a zklamání a umožňuje v současnosti i do budoucna zformovat konstruktivní postoj. Toto cvičení není příliš užitečné pro mladé lidi, kteří ještě nemají mnoho vzpomínek tohoto typu.















VI. IDEÁLNÍ PÁR
Procházím areálem určeným k průmyslovým veletrhům a vidím pavilóny a stroje. Je tu spousta dětí, které si hrají s mechanickými automaty.
Přibližuji se k nějakému obrovi z pevného materiálu. Má ohromnou hlavu, pomalovanou živými barvami. K jeho ústům vedou schody. Děti po nich vystupují až k veliké dutině, která se za každým dítětem pomalu zavírá. Za chvilku se ale dítě vynořuje ze zadní části obra a klouže po skluzavce, která končí v písku. Děti, jedno za druhým, vstupují a zase se vynořují, zatímco se z obra ozývá písnička:
Gargantua dětičky polyká
a nezkřiví jim přitom ani vlas,
holalá, holalá,
nezkřiví jim ani vlas.
Rozhoduji se také vystoupit po schodech a když vcházím ohromnými ústy, vidím vrátného, který říká: „Děti jdou ke skluzavce, dospělí k výtahu.“
Pokračuje ve výkladu, zatímco klesáme výtahem uvnitř průhledného válce. Po chvilce říkám, že už musíme být na úrovni terénu. Vysvětluje mi, že procházíme teprve jícnem, protože zbytek obrova těla je pod zemí, na rozdíl od dětského obra, který je celý na povrchu. Ano, v jednom Gargantuovi jsou dva - informuje mě -, Gargantua pro děti a Gargantua pro dospělé. Teď už jsme hluboko pod zemí... Projeli jsme bránicí, takže brzy musíme dorazit na velmi pěkné místo. Vidíte, právě se otevírají dveře a před námi se objevuje žaludek... Nechcete tady vystoupit? Jak vidíte, je to moderní restaurace, kde se podávají speciality z celého světa.
Říkám vrátnému, že chci vidět jak vypadá zbytek těla. Pokračujeme tedy v cestě dolů.
„Už jsme v podbřišku“ oznamuje můj průvodce a otevírá dveře. „Je zde velmi originální výzdoba.“ Stěny jsou jemně pokryty prohlubněmi, které mění barvy. „Centrální oheň uprostřed místnosti dodává energii celému obrovi. Tady jsou sedadla, kde si mohou návštěvníci odpočinout a okolní sloupy můžete využít třeba ke hře na schovávanou... člověk za nimi může mizet a znovu se objevovat. Čím více lidí hraje, tím je to lepší zábava. Nechám vás tady, jestli chcete. Až budete chtít odejít, tak se postavte sem k výtahu; dveře se samy otevřou a můžete se vrátit na povrch. Všechno je automatické... nádhera, nemyslíte?“
Dveře výtahu se zavírají a průvodce mizí.
Mám dojem, že jsem pod hladinou moře. Nade mnou proplouvá velká ryba a já si uvědomuji, že korály, vodní řasy a různí živočichové kolem jsou trojrozměrné projekce, které vypadají neuvěřitelně reálně. Sedám si a v klidu sleduji uvolňující harmonii.
Najednou vidím, jak se z centrálního ohně vynořuje jakási lidská postava se zahaleným obličejem. Zvolna se ke mně blíží. Zastavuje se kousek ode mne a říká. „Ahoj, jsem holografická projekce. Muži se ve mně pokoušejí nalézt ideální ženu a ženy zase ideálního muže. Jsem naprogramována tak, abych měla podobu toho, koho hledáš. Ale jak mám vypadat? Nemohu nic dělat, když mi trochu nepomůžeš. Ale když to zkusíš, vlny tvého mozku budou dekódovány v centrálním počítači. Ten je znovu složí a umožní mi, abych si postupně vytvořila vlastní vzhled a identitu.“
„A co mám tedy dělat?“ - ptám se.
„Zkus tohle: Přemýšlej o tom, jaké společné rysy měly všechny ženy nebo muži, s nimiž tě vázalo silné citové pouto. Neposuzuj jen tělo nebo obličej, ale také jejich osobnost a charakter. Například: byly to typy ochraňující nebo naopak v tobě vyvolávaly potřebu ochraňovat je? (*)
Byli to lidé kurážní, nesmělí, ctižádostiví, prolhaní, nečestní, snílci nebo snad krutí? (*)
A teď - co na nich všech bylo stejně nepříjemné nebo negativní, co z toho měli společného? (*)
A jaké byly jejich kladné rysy? (*)
V čem byly podobné začátky všech těch vztahů? (*)
V čem se podobaly jejich konce? (*)
Teď si zkus vzpomenout, s kým se ti přes tvé přání nepodařilo vytvořit bližší vztah, a proč to nevyšlo? (*)
Teď pozor, začnu na sebe brát podoby, které hledáš.
Dávej mi pokyny a já je budu přesně plnit. Můžeme začít, přemýšlej. Jakou mám mít chůzi? Jaké oblečení? Co přesně mám dělat? Jak mám mluvit? Kde jsme a co budeme dělat?
Teď si prohlédni můj obličej. (*)
Zahleď se do hloubky mých očí, protože už nejsem projekce, ale skutečnost... zahleď se mi do očí a řekni mi něžně, co v nich vidíš.“ (*)
Vstávám, chci se té postavy dotknout, ale ona mi uniká a mizí za sloupem. Když k němu dojdu, vidím, že se rozplynula. Ale teď cítím jemný dotyk ruky na mém rameni a zároveň mi někdo říká: „Neohlížej se. Musí ti stačit, že víš, že jsme byli velmi blízko a že díky tomu tvoje hledání bude jasnější.“
Otáčím se ještě než dokončí větu, ale zahlédnu jen letmý pohyb stínu. Současně zabouří oheň uprostřed, zjasní se a oslní mě.
Uvědomuji si, že ta scéna a projekce vytvořily vhodné prostředí, aby se objevila představa mého ideálu. Ten obraz, ta představa, kterou mám kdesi uvnitř a která se mě dokonce letmo dotkla, ale která se mi pro nepochopitelnou netrpělivost rozplynula jako písek mezi prsty. Vím, že byla blízko mě a to mi stačí. Uvědomuji si, že centrální počítač přece nemohl vytvořit představu doteku, ten pocit na mém rameni...
Přicházím zpět k výtahu. Dveře se otvírají a v té chvíli slyším dětský zpěv:
Gargantua dospělé polyká
a nezkřiví jim přitom ani vlas,
holalá, holalá,
nezkřiví jim ani vlas.


Vysvětlení k zážitku
Zážitek nám umožňuje znovu si projít citové vztahy. To dovoluje pochopit, že pokus o dosažení osoby jiného pohlaví, kterou potkáme, neshody a nereálné fantazie, jsou spojeny s jádrem (představou), ideálního protějšku. V běžném životě je obtížné vyvarovat se přítomnosti tohoto jádra. Jeho působení celý život řídí člověka určitým směrem a vytváří těžké deziluze, pokud se s ním realita neshoduje.

Doporučení
Prověřit změnu postoje: zda se v každodenním životě změnila zaujatost a nedůvěřivost k osobám druhého pohlaví. Zopakovat znovu zážitek, pokud se nepodařilo překonat vyvolaný odpor.

VII. ZÁŠŤ
Je noc. Jsem ve starobylém městě protkaném vodními kanály, které se táhnou pod mosty v ulicích. Opírám se o zábradlí a dívám se dolů na pomalý proud kalné vody. Přestože je mlha, rozeznávám na jiném mostě skupinu lidí. Sotva slyším hudební nástroje, které doprovázejí žalostně rozladěné hlasy. Z dálky ke mně doléhá nějaký zvonec jako zajíkavé naříkání.
Skupina lidí teď odešla a zvon umlkl.
Bledě zbarvené světlo neónu slabě osvětluje jednu z příčných ulic.
Dávám se na cestu mlhou. Bloudím uličkami a po mostech, až vycházím na otevřené prostranství. Je to čtvercové náměstí, zdá se liduprázdné. Dlažba mne vede podél jedné strany až k nehybné vodní ploše. Přede mnou je připravena bárka podobající se kočáru. Ale než na ní mohu vstoupit, musím projít dlouhým špalírem žen, oblečených do černých tunik a s pochodněmi v rukou. Jak procházím, sborem odříkávají.

	Ó Smrti, tvá vláda nemá hranic
	a dosahá všude, kde něco žije.
	Na tobě závisí lhůta nám zde vyměřená.
	Tvůj věčný spánek zástupy v prach obrací,
	neb tvému mocnému objetí nikdo neodolá.
	Jen tobě patří konečný soud
	a není moci, která by tvou ruku zastavila,
	ani prosby, jež by tvé dílo byla odvrátila

Když nastupuji do kočáru, pomáhá mně převozník, který pak zůstává stát za mnou. Sedám si do pohodlného sedadla. Všímám si, že se trochu zvedáme, až jsme těsně nad hladinou. Vyjíždíme a vznášíme se přitom nad otevřeným a nehybným mořem jako obrovským zrcadlem, ve kterém se odráží Měsíc.
Dorazili jsme k ostrovu. V matném nočním světle je vidět dlouhou cestu lemovanou cypřiši. Člun si sedá do vody a trochu se kýve. Vystupuji, zatímco převozník zůstává na místě.
Procházím přímo mezi stromy, v nichž hvízdá vítr. Cítím, že mě někdo pozoruje. Tuším, že vpředu se něco nebo někdo skrývá. Zastavuji se. Zpoza jednoho stromu mne pomalými gesty k sobě přivolává nějaký stín. Jdu k němu a když jsem už téměř na místě, udeří mě do obličeje těžký, šeptající vzdech: „Pomoz mi, vím, žes mě přišel vysvobodit z tohoto podivného vězení. Jen ty to můžeš udělat... pomoz mi!“
Stín vysvětluje, že je tím člověkem, ke kterému cítím nejhlubší zášť. (*)
A jako kdyby četl mé myšlenky, dodává: „Je jedno, zda ten, k němuž tě poutá nejhlubší zášť, zemřel nebo žije, protože panství temné vzpomínky nemá hranice.“
Potom pokračuje: „Také je jedno, jestli se v tvém srdci spojuje nenávist s touhou po pomstě už od dětství nebo až od včerejška. Náš čas neuplývá, proto jsme pořád ve střehu, a proměňujeme se do nejrůznějších strachů a obav, když se naskytne příležitost. A tyto obavy jsou naší pomstou za jed, který stále zakoušíme.“
Zatímco se ho ptám, co mám dělat, měsíční paprsek slabě ozařuje zahalenou hlavu. Po chvíli je přelud vidět jasněji a já poznávám tvář toho, kdo mi způsobil největší bolest. (*)
Říkám mu to, co bych nikomu neřekl, mluvím nejupřímněji jak mohu. (*)
Prosí mě, abych znovu promyslel celý problém a vysvětlil mu nejdůležitější podrobnosti a nic nezamlčel, i když to třeba budou urážky. Zdůrazňuje, abych nezapomněl ani na kousek zášti, jinak tady zůstane navždy v zajetí. Plním tedy jeho pokyny. (*)
Potom mi ukazuje silný řetěz, kterým je upoután k jednomu stromu. Bez zaváhání ho prudkým pohybem trhám. Jeho plášť okamžitě padá prázdný k zemi, kde zůstává ležet, zatímco silueta se rozplývá ve vzduchu a hlas mizí k výšinám. Opakuje přitom slova, která jsem už dříve slyšel: „Sbohem! Mihotavá světýlka světlušek již pohasínají a hlásí se úsvit. Sbohem, sbohem! Pamatuj!“
Uvědomuji si, že brzy bude svítat a obracím se, abych se vrátil do člunu. Ještě předtím ale sbírám plášť, který mi zůstal ležet u nohou. Přehazuji si ho přes rameno a rychle se vracím. Jak se blížím k pobřeží, několik prchavých stínů se mě ptá, zda se někdy vrátím, abych osvobodil další zášti. Už jsem u moře a vidím skupinu žen v bílých tunikách s pochodněmi. Přicházím k lodi a podávám plášť převozníkovi. Ten ho předává ženám. Jedna z nich ho zapaluje. Plášť rychle hoří aniž by po něm zbyl popel. V tom okamžiku pociťuji velkou úlevu, jako kdybych upřímně odpustil obrovskou křivdu. (*)
Nastupuji do lodi, která teď vypadá jako moderní sportovní člun. Zatímco odrážíme od břehu, ještě bez spuštěného motoru, slyším jak sbor žen odříkává:

	Ty máš moc probudit spící,
	a sjednotit srdce s rozumem
	a zbavit též mysl pusté prázdnoty,
	z vnitřního pohledu vypudit tmu a zapomnění.
	Pojď tedy, sílo požehnaná, pravé paměti,
	která život správným směrem obracíš

Motor startuje a v té chvíli nad obzorem vychází Slunce z oceánu. Dívám se na mladého námořníka, v jehož tváři se zračí síla a bystrost. S úsměvem rozjíždí člun na volné moře.
Když se nyní velkou rychlostí přibližujeme k městu, narážíme na drobné vlny. Sluneční paprsky pozlacují nádherné kopule města a kolem nich vesele poletují hejna holubů.


Vysvětlení k zážitku
tento zážitek je zaměřen na dosažení stavu smíření s člověkem ke kterému nás váže negativní vztah. Pokud se tohoto stavu dosáhne, technika může sloužit také pro usmíření záležitostí méně významných. Každý nepřítel a každá zášť nás omezují v přítomnosti a blokují mou budoucnost. Práce směřovaná k usmíření s minulostí tedy hraje stále významnější roli v našem osobním rozvoji a ve výkonu, který dávám ve své každodenním životě. 

Doporučení 
Ověřit, zda odpory, které se objevily během provádění zážitku byly překonány nebo ne. Zkoumat se zvláštní pozorností pocity, které doprovázely akt spálení pláště. Především tyto pocity naznačují, zda je způsobena přeměna negativních pocitů. V případě ,že se nepodařilo zdolat zábrany a odpory, budeme pracovat znovu s tímto zážitkem. 


VIII. KOMINÍK
Sedím v nějaké místnosti vedle člověka, kterého sice neznám, ale cítím k němu naprostou důvěru. Má všechny rysy dobrého rádce: laskavost, moudrost a sílu. Ale lidé mu říkají docela legračně -‘kominík‘.
Chci se s ním poradit o některých osobních problémech. Říká mi, že moje vnitřní napětí je tak silné, že nejlépe bude nejdříve udělat "cvičení pročištění".
Sedí vedle mne, ale nikdy se přímo na mne nedívá. Já se mohu úplně volně vyjadřovat. Takto navazujeme velmi dobrý vztah.
Žádá mě, ať se úplně relaxuji a uvolním svaly. Pomáhá mi tak, že přikládá ruce k mému čelu a pak k jednotlivým svalům obličeje. (*)
Potom jemně pohybuje mojí hlavou zleva doprava, dopředu a dozadu, aby mi pomohl uvolnit krk a ramena. Říká, že je důležité, aby mé oči a ústa zůstaly uvolněné. (*)
Pak mi radí, ať uvolním svaly na těle. Nejprve vpředu. Potom vzadu. (*)
Říká, že se nemusím zaměřovat na napětí v pažích a v nohách, protože, jak mě ujišťuje, ty se takhle postupně uvolní samy. Teď mi radí, ať si představuji své tělo vláčné, jako z gumy, ať cítím, jak mé tělo těžkne a vláční, až budu mít příjemný a měkký pocit. (*)
Říká mi: „Pojďme přímo k věci. Prozkoumejte do posledního detailu problém, který vás ničí. Nemyslete, že tu jsem proto, abych vás soudil. Já jsem teď vaším nástrojem a ne naopak.“ (*)
„Myslete“ pokračuje „na to, co nechcete nikdy nikomu říci“.
Pak říká: „Teď o tom dopodrobna vyprávějte!“ (*)
„Jestli chcete, povězte mi všechno, co vám ulehčí, když to řeknete. Říkejte všechno a nemusíte dávat pozor na výrazy. Nechte volný průchod svým emocím.“ (*)
Po nějaké chvíli se kominík zvedá a bere si dlouhý, mírně zahnutý předmět. Přesouvá se přede mě a říká: „otevřete ústa!“ Uposlechnu. Pak cítím, jak do mě souká něco jako dlouhou pinzetu, která mně dosahuje až do žaludku. Zjišťuji však, že mi nijak nevadí... Najednou zvolá: „Mám to!“ A velmi pomalu začíná pinzetu vytahovat. Zpočátku si myslím, že se ve mně něco trhá, ale pak v sobě cítím příjemné chvění, jako kdyby se mi ze střev a z plic uvolňovalo něco, co tam dlouhou dobu škodilo. (*)
Vytahuje pinzetu. Žasnu, když cítím, že v pinzetě z mých úst vytahuje nasládlou, páchnoucí a viskózní věc, která se kroutí... Nakonec kominík dává tu nepříjemnou věc do průhledné baňky, zatímco já pociťuji obrovskou úlevu, jakoby nějaké vnitřní očištění svého těla.
Vstávám a s otevřenými ústy si prohlížím tu odpuzující ‘věc‘, která se pomalu začíná rozpouštět, až se stává beztvarým kusem želatiny. Vzápětí se mění na tmavou tekutinu; která bledne a nakonec se rozptyluje a uniká jako plyn do vzduchu. Během minuty je baňka úplně prázdná. „Vidíte - říká kominík - proto se této proceduře říká očištění. Koneckonců, dneska to nebylo špatné. Trochu každodenních problémů se špetkou ponížení; něco zrady kořeněné špatným svědomím. Výsledkem byla ta malá potvora, která vám bránila v dobrém spaní, dobrém trávení a tak dále. Kdybyste to viděl, někdy vytáhnu z lidí obrovské obludy! Nedělejte si starosti, pokud budete mít nějakou dobu trochu nepříjemný pocit. A teď se s vámi loučím.“

Vysvětlení k zážitku
Toto cvičení má za cíl okamžitou úlevu od vnitřního napětí z nevyřešených nebo naprosto negativních konfliktů. Negace obecně působí prostřednictvím zapomnění nebo racionalizace a má za následek, že obtíže zůstávají bez možnosti zpracovat je na jejich odpovídající úrovni. Můžeme diskutovat s ostatními o osobních zážitcích.

Doporučení
Ověříme si, zda byl v během zážitku zaznamenán pocit úlevy. Podíváme se, zda problémy zmíněné během katarze ztratily ve všedním životě sílu nebo se omezily aspoň na méně obtěžující úroveň.



B. Řízené zážitky na orientaci v současné situaci
IX. OCHRÁNKYNĚ ŽIVOTA
Plavu na zádech na hladině jezera. Voda je příjemně teplá. Bez námahy se rozhlížím na obě strany a vidím, že voda je tak průzračná, že všude dohlédnu až na dno.
Nebe je zářivě modré. Velmi blízko je pláž s jemným, téměř bílým pískem. Tvoří zde malou zátočinu s klidnou vodou, bez vln.
Cítím, že mé tělo měkce splývá a stále více se uvolňuje, což mi dodává neobyčejně blažený pocit.
Otáčím se a začínám plavat snadno a harmonicky až k pláži, kde pomalu vystupuji z vody.
Kolem je tropická krajina. Vidím datlové a kokosové palmy a současně cítím na pokožce příjemný dotek slunce a vánku.
Napravo objevuji jeskyni. U ní se klikatí potok s průzračnou vodou. Přicházím blíž a vidím v jeskyni ženskou postavu. Hlavu jí zdobí věnec květů. Vidím i její krásné oči, ale nemohu odhadnout její věk. Její tvář vyzařuje laskavost a pochopení, a tuším z ní velkou moudrost. Dívám se na ni, zatímco příroda kolem utichá.
„Jsem ochránkyně života“ říká mi. Odpovídám nesměle, že nerozumím, co tím myslí. V té chvíli přibíhá srnka a olizuje jí ruku.
Zve mě ke vstupu do jeskyně, a pak mi ukazuje, aťsi sednu do písku před hladkou skalní stěnu. Teď už na ni nevidím, ale slyším jak mi říká: „Klidně dýchej a řekni mi, co vidíš.“ Začínám pomalu a zhluboka dýchat. Po chvilce se na skále objevuje jasný obraz moře. Jak se nadechuji, vlny přibíhají k plážím. Vydechuji a vlny se vrací.
Říká mi: „Celé tvé tělo je rytmus a krása. Mnohokrát jsi své tělo zatratil, protože jsi nepochopil, jak skvělý nástroj v něm máš k vyjádření sebe sama ve světě.“ V tom okamžiku se na skále objevují různé scény z mého života, kdy jsem měl pocity studu, strachu a hrůzy kvůli některé části svého těla. Obrazy se střídají jeden po druhém. (*)
Je mi nepříjemně, když si uvědomím, že ona se na ty scény dívá, ale hned se uklidňuji. Potom říká: „I v nemoci a ve stáří bude tvé tělo věrným psem, který tě bude doprovázet až do posledního okamžiku. Nezatracuj ho, když nemůže vyhovět všem tvým rozmarům. Posiluj ho a udržuj zdravé. Starej se o ně, aby ti sloužilo a řiď se míněním opravdu moudrých lidí. Já jsem prošla všemi epochami dějin lidstva, a vím dobře, že ideál krásy se mění. Když nebudeš brát své tělo jako nejbližšího přítele, zesmutní a onemocní. Proto ho musíš brát takové, jaké je. Právě ono je nástrojem, pomocí něhož se můžeš projevovat ve světě.“
„...chci teď, aby jsi viděl tu část tvého těla, která je slabá a ne úplně zdravá.“ Vzápětí se objevuje obraz té části těla. (*)
Ochránkyně teď přikládá ruku k tomu místu a já cítím životodárné teplo, které mě osvěžuje a posiluje. Cítím, jak se v tom místě šíří vlny energie, a zažívám pocit úplného smíření se svým tělem, takovým, jaké je. (*)
„Pečuj o své tělo a řiď se přitom jen míněním moudrých lidí; netrap ho nemocemi, které jsou pouze v tvé představivosti. A teď jdi, vyrovnaný , plný života a míru.“
Cítím se povzbuzen a zdráv. Vycházím z jeskyně a piji z potoka průzračnou vodu, která mě úplně osvěžuje.
Slunce a vánek hladí mé tělo. Kráčím po bílém písku k jezeru. Když jsem na břehu, spatřuji na okamžik siluetu ochránkyně života, která se příjemně odráží v hlubinách jezera.
Vstupuji do vody a v duchu přitom děkuji za ten skvělý nástroj, jímž mě obdařila příroda. (*)




Vysvětlení k zážitku
Tento zážitek má za cíl získat kontakt s tělesnými problémy a také přimět toho, kdo jej provádí, k péči o tělo a jeho udržování. Je prokázáno, že negace některé části těla může vést k jejímu umrtvování, které přechází až do znecitlivění. Další následek je, že věci, které se týkají této části, končí duchovní degradací a deformací představivosti. Po provedení můžeme spolu diskutovat o vlastních zážitcích.

Doporučení
Podíváme se, zda existuje shoda mezi odpory objevenými během zážitku a ty pak sledujte v běžném životě. Pokud tyto odpory byly během zážitku nebo jeho opakování překonány, zhodnotíme, zda toto vítězství odpovídá nějaké analogii v běžném životě.



X. HORNÍK
Kolem mě jsou lidé. Všichni jsme oblečeni jako horníci. Čekáme u výtahu, až se vrátí na povrch. Je velmi brzo ráno. Z šedé oblohy padá drobný déšť. V dálce vidím černý obrys továrny a zářící vysoké pece. Komíny chrlí oheň. Dým stoupá v hustých sloupech. 
Mezi pomalým a vzdáleným rachotem strojů slyším pronikavou sirénu, která ohlašuje střídání směn.
Vidím, jak výtah zvolna stoupá, a se silným zadrnčením se zastavuje přede mnou.
Vstupujeme na kovovou plošinu. Posuvná mříž se zavírá a za šepotu hlasů začínáme pomalu klesat.
Světlo výtahu mi umožňuje vidět skalní stěnu, která je velmi blízko.
Jak postupně klesáme, teplota se zvyšuje a vzduch těžkne.
Zastavujeme u jedné štoly. Většina horníků vystupuje. Mříž se znovu zavírá. Ve výtahu nás zůstalo asi čtyři nebo pět. Pokračujeme v jízdě, až se zastavujeme u další štoly. Poslední horníci vystupují. Zůstávám tu poslední a pokračuji v jízdě dolů.
Nakonec se plošina hlučně zastavuje. Odsunuji mříž a vcházím do spoře osvětlené štoly. Slyším rachocení vracejícího se výtahu.
Přede mnou jsou koleje a na nich transportní vozík. Nastupuji, zapínám motor a pomalu projíždím tunelem.
Zastavuji na konci kolejí. Slézám a začínám vykládat nářadí. Rozsvěcuji světlo na helmě.
Slyším vzdálenou ozvěnu sbíječek... ale rozeznávám také slabý lidský hlas, který tlumeně volá. Dobře vím, co to znamená. Pokládám nářadí a přehazuji si přes rameno několik lan. Beru si krumpáč a postupuji rázně tunelem, který se stále zužuje. Elektrické osvětlení zůstává někde vzadu. Orientuji se jen pomocí  světla na helmě. Čas od času se zastavuji a naslouchám, odkud nářek přichází.
Celý skrčený se dostávám na konec tunelu. Vpředu, v čerstvě vyhloubené dutině, štola končí. Podle rozházeného materiálu soudím, že se tu zhroutil strop. Mezi balvany a přelámanými trámy vytéká voda. Dno je rozbahněné a začínají se mi bořit boty.
Pomocí krumpáče převracím několik balvanů. Za chvíli se objevuje vodorovný otvor. Zatímco uvažuji, jak se jím protáhnout, slyším zřetelné naříkání... zavalený horník musí být odtud jen několik metrů.
Zasouvám rukojeť krumpáče mezi dva skalní bloky, přivazuji k ní jeden konec provazu, druhý si uvazuji kolem pasu a zajišťuji kovovou karabinou.
S námahou se soukám do dutiny. Pomocí loktů se posouvám vpřed. Směr se mění prudce dolů. Po chvíli sestupu vidím ve světle helmy, že otvor se zužuje a úplně uzavírá. Vlhké horko je dusivé; těžko se mi dýchá. (*)
Za mnou se začíná valit husté bahno. Pomalu mi přikrývá nohy a lepkavě klouže až k hrudníku. Uvědomuji si, že úzký prostor, který mám, se za chvíli naplní bahnem.
Snažím se couvat vzhůru, ale zády narážím na tvrdou skálu. Pokouším se lézt zpátky, ale už to nejde. Naříkající hlas je velmi blízko. (*)
Křičím ze všech sil. Náhle se dno bortí a strhává mě s sebou dolů...
Silné trhnutí v pase náhle zastavuje můj pád. Zůstávám viset na laně jako směšné blátivé kyvadlo.
Zastavuji se kousek nad podlahou pokrytou kobercem. Teď vidím v jasně osvětleném prostoru hezkou místnost, kde rozeznávám jakousi laboratoř a obrovské knihovny. Ale svízelnost mé situace způsobuje, že se starám o to, jak se dostat dolů.
Levou rukou se držím napjatého lana a pravou uvolňuji karabinu, která lano upevňuje na můj pásek. Potom měkce dopadám na koberec.
„To jsou mi způsoby, člověče!... to jsou mi způsoby!“ říká pisklavý hlas. Otočím se a ustrnu.
Před sebou mám asi půlmetrového mužíčka. Snad kromě špičatých uší by se dalo říci, že má správné proporce. Má pestrobarevný oděv, ale jednoznačně v hornickém stylu.
Cítím se směšně a zoufale, když mi nabízí koktejl. Odhodlám se a bez mrknutí ho vypiji.
Mužíček spojuje ruce a přikládá si je k ústům jako tlampač. Potom spustí známý nářek.
V té chvíli mě popadá pořádná zlost. Ptám se ho, co má tenhle žertík znamenat, a on na to, že díky tomu se mi v budoucnu zlepší trávení. (*)
Vysvětluje mi, že lano, které mi při pádu stáhlo břicho, odvedlo velmi dobrou práci a velmi prospěšné mi bylo také prolézání tunelu po loktech. Na závěr této divné rozmluvy se mě ptá, jestli má pro mě nějaký smysl věta: „Nalézáte se v útrobách Země.“
Odpovídám, že je to jen obrazné vyjádření, ale on namítá, že v tomto případě se jedná o velkou pravdu. Vzápětí říká: „Jste ve svých vlastních vnitřnostech. Když ve vnitřnostech něco špatně funguje, člověka napadají všelijak zmatené myšlenky. A naopak, negativní myšlenky zase ohrožují vnitřnosti. 
Takže od teď už si na to dejte pozor. Jinak tady začnu pobíhat a vy budete cítit silné šimrání a různé nepříjemné vnitřní pocity... moji kamarádi mají na starosti jiné orgány, jako jsou plíce, srdce, a tak dále.“
Jak domluví, začne mužíček dupat po stěnách a po stropě, a já hned cítím nepříjemné napětí v žaludku, játrech a ledvinách. (*)
Pak na mě namíří proud vody ze zlaté hadice a pečlivě ze mě omývá všechno bláto. Okamžitě osychám. Natahuji se na širokou pohovku a začínám se uvolňovat. Mužíček rytmicky přejíždí malým koštětem přes můj žaludek a kolem pasu a já začínám cítit v těchto partiích důkladné uvolnění. Cítím, že když bolest a napětí ustupují z mých vnitřností, mění se mé myšlenky a pocity. (*)
Teď začínám vnímat chvění a pozoruji, že stoupám. Jsem ve výtahu a jedu směrem k povrchu.

Vysvětlení k zážitku
Tento zážitek má za cíl ozřejmit vztah mezi myšlenkami (v tomto případě představami) a vnitřním napětím v těle. Tato práce nám umožňuje dosáhnout náležitého hlubokého uvolnění, ale také nám pomáhá ohlídat negativní myšlenky, které velmi často způsobují psychosomatické potíže. Kromě toho můžeme porozumět obousměrnosti tohoto jevu a tomu, že hluboké tělesné napětí nebo podráždění motivují představy a duševní stavy.

Doporučení
Promyslíme, zda se nám daří správně si představit scénu, kdy se „vkládáme do hry“. V případě, že předvídáme odpor, opakujeme zážitek až do jeho překonání. Přesvědčíme se v každodenním životě, že stav některých částí těla postižených napětím nebo vnitřním podrážděním se díky zážitku upravil.



XI. VNITŘNÍ PRŮVODCE
Nacházím se v osvětlené krajině, kde jsem jednou cítil velké štěstí. (*)
Vidím vycházející slunce. Můžu se na něj bez obtíží dívat. Vidím dva zvláštní zářivé paprsky, které z něj vycházejí. Směřují ke mně, až zlehka spočinou na mé hlavě a na mém srdci.
Začínám se cítit velmi lehce a pozoruji, že jsem přitahován ke slunci. Následuji tedy ty dva zářivé paprsky a směřuji vzhůru k němu. Jak se přibližuji, z velikého kotouče se stává obrovská koule. Cítím, jak z ní vychází příjemné a blahodárné teplo.
Vstupuji dovnitř slunce a když tam jsem, plně a zhluboka vdechuji a vydechuji. Světlo, které mě obklopuje, vniká dovnitř mého těla v rytmu dýchání a po každém nádechu mi dává více energie.
Cítím se klidný a zářící. Pak se svými nejlepšími a nejryzejšími pocity žádám, aby se přede mnou objevil můj vnitřní průvodce a to způsobem, který mi bude nejlépe vyhovovat. (*)
Průvodce mi říká “Představuji tvoji vnitřní sílu, tvou energii, a pokud mě budeš umět používat, získá tvůj život směr, budeš mít inspiraci a ochranu. Musíš ale vynaložit úsilí, abys mě jasně viděl, nebo abys intenzivně cítil mojí přítomnost”. (*)
Žádám svého průvodce, aby na chvíli položil ruce na mé čelo.
Začínám cítit, že se ze středu mého hrudníku začíná rozšiřovat průhledná koule, která stále roste, až jsme oba uvnitř. (*)
Žádám svého průvodce, aby ve mně znovu probudil hluboký pocit lásky ke všemu existujícímu a aby mě doprovázel v životě a dával mi radost a mír. (*)
Ptám se ho, jaký je smysl života a čekám na jeho odpověď. (*)
Ptám se ho, co opravdu je smrt a čekám na jeho odpověď. (*)
Ptám se ho, jaká je hodnota mého života a čekám na jeho odpověď. (*)
Pečlivě vybírám jednu situaci v mém životě a ptám se ho, jaký je její význam a čekám na jeho odpověď. (*)
Žádám svého průvodce, aby ve chvílích pochyb a úzkosti byl vždy se mnou, a aby mě doprovázel i ve chvílích radosti.
Teď se můj průvodce ode mě vzdaluje a mění se ve velký květ, jehož otevřené okvětní lístky se odrážejí od zářícího kotouče slunce. Pak květ začíná měnit tvary a barvy, jako by to byl zvláštní kaleidoskop, ve kterém vše ladí. A já chápu, že můj průvodce vyhoví mým prosbám.
Teď se začínám vzdalovat od zářivého slunce, plný života a síly.
Klesám po dvou zářících paprscích a vracím se do nádherné krajiny, a cítím v sobě velkou vlídnost, která se chce projevit ve světě lidí. (*)

Vysvětlení k zážitku
Zvládnutí tohoto zážitku má základní význam. Bez něho není možné dělat další práce, které jsou užitečné v běžném životě, a které obsahují další zážitky v této knize. 

Doporučení
Opakovat tento zážitek, až jej zvládneme. Věnovat mu více opakování, pracovat opakovaně. Není podstatný rozdíl, zda jsme průvodce viděli nebo cítili jeho přítomnost. V obou případech je průvodce vyvolán stejným způsobem.








XII. DESORIENTACE A VNITŘNÍ PRŮVODCE
Skončila moje pracovní doba. Jdu domů obvyklou cestou. Přicházím domů, už jsem ve svém pokoji. Nikdo tu není. Cítím se bez odvahy. Jsem v obtížné situaci, která už dál nemůže takhle pokračovat. Musím udělat rozhodnutí, ale nevím, která z možností je nejlepší. (*)
Jdu k zrcadlu a pozoruju svou unavenou tvář. Myslím na svého vnitřního průvodce, jako by to byla skutečná osoba. Soustředím se na svůj obraz a ptám se: „jakou radu mi dáš v této situaci?“ Snažím se hned si co nejlépe vyjasnit problém, který musím řešit. (*). 
Pozoruji, jak můj obraz bledne a pak se zrcadlo zatemňuje. O chvilku později vidím, jak se přede mnou opět rozjasňuje a vidím lidi a situace, které mají něco společného s mým problémem. (*)
Náhle slyším hlas, který vysvětluje mé problémy. V zrcadle vidím svého průvodce. Ukazuje směr, kterým se mám dát. (*)
Zrcadlo je zase normální a odráží moji tvář. Vidím se v pohodě, a cítím, že se v mé hlavě problém právě začal řešit. (*). 

Vysvětlení k zážitku
Toto je jeden ze tří krátkých zážitků, které mají za cíl cvičení s vnitřním průvodcem. Tato práce má za cíl využití představ průvodce k uspořádání problémů.

Doporučení
Může se objevit odpověď průvodce, výjev je více nebo méně reálný; některé alegorie vyžadují opětovné vysvětlení, jak je obtížné definovat i jednoduchý vnitřní pocit. V nejasných případech je lepší zážitek znovu opakovat. V každém případě přijde odpověď s větší přesností, pokud byl s tím spojený problém jasně formulován. Proto, abychom mohli správným způsobem zážitek opakovat, musí se před začátkem velmi dobře vyjasnit problém, který si přejeme znovu řešit.




XIII. NÁTLAK A VNITŘNÍ PRŮVODCE
Vycházím ze svého domu a najednou potkávám někoho, kdo je mi protivný a velmi mě znervózňuje. Zdravím ho a pokračuji svým směrem, ale ten člověk se ke mě přibližuje, chytá mě za ruku a zve mě do baru, který tady zrovna je. Vcházíme dovnitř.
Sedáme si. Bez nějakého zřejmého důvodu začíná nevybíravě kritizovat některé věci, které jsou pro mě velmi osobní a soukromé. (*)
Najednou mě začíná urážet, zvyšuje hlas a pořád na mě ukazuje prstem. Kolem vidím své známé, kteří napjatě sledují tu scénu a poslouchají urážky na mou adresu. (*)
Chci vstát a odejít, ale on mě chytá za rameno a snaží se mě zadržet, přitom pořád říká urážlivé narážky. 
Uráží mě stále hruběji, hrozí mi, že mě zničí a zcela neomaleně si ze mě dělá srandu. Uvědomuji si, že mohu reagovat různými způsoby, ale ať udělám cokoliv, využije toho proti mě. (*)
Situace se stává tak nepříjemnou, že se rozhoduji reagovat bez ohledu na následky. A přesně v té chvíli si vzpomenu na svého průvodce a v duchu si říkám: "Potřebuji udržet sebekontrolu". Náhle slyším svůj vnitřní hlas, který odpovídá: "Požádej ho o radu".
Říkám tedy tomu člověku, že nevím, co mám dělat a že ho chci požádat o radu.
Po těchto slovech se začíná cítit velmi důležitý a mluví o všech těch věcech, ze kterých mě obviňuje a o všech mých závazcích a mých povinnostech. Konverzace takhle chvíli pokračuje. Po tom všem mi najednou začíná vyprávět o svých osobních problémech. Mezitím si objednává množství alkoholu. Já i ti lidé v okolí posloucháme v naprostém tichu jeho patetické vyprávění. (*)
Vstávám a mile ho zdravím. On, úplně opilý, začíná napadat další naše známé. Ale v momentě se poroučí na stůl jako ubohý a beztvarý pytel brambor.
Vycházím na ulici a zhluboka vdechuji do plic čerstvý, osvěžující vzduch.


Vysvětlení k zážitku
V tomto druhém krátkém zážitku se snažíme vytvořit vnitřní kontrolu nutnou ke vzdorování osobě, která nám v běžném životě vytváří emoční nerovnováhu.

Doporučení
V případě, kdy jsou odpory překonány, ověřit, zda ve všedním životě zmizely (nebo byly aspoň výrazně zmenšeny) citové problémy, které osoba vyvolala během zážitku.




XIV. NEROZHODNOST A VNITŘNÍ PRŮVODCE
Vcházím do jakési budovy. Přemýšlím o těžké situaci, které teď musím čelit. (*)
Cítím, že v té rozhodující chvíli všechno dopadne špatně. A vím také, že když začnu s tímhle pocitem neúspěchu, kvůli kterému se cítím  nejistě, moje síly se rozplynou a já opravdu skončím spatně. Když si tohle uvědomuji, zastavuji se. Chci to vzdát. Už cítím, jak utíkám nazpět a pryč. Ale ve stejném okamžiku si také uvědomuji, že se musím přemoci, a jít dál. Cítím, že mě zcela pohlcuje rozpor mezi tím, co mám udělat a co udělat nedokážu. (*)
Chvíli přemýšlím a pak si říkám: "Potřebuji sílu svého průvodce". Okamžitě cítím, jak se můj dech prohlubuje a mé tělo se narovnává. Znovu postupuji vpřed. Mé kroky jsou delší a jistější. Znovu se zrodila má jistota. Vím, že všechno dopadne dobře, protože úspěch závisí na tom, jak budu jednat a teď vím, že využiji všech svých nejlepších možností. (*).

Vysvětlení k zážitku
Tento třetí krátký zážitek má za cíl dát víru v sebe sama, ve vztahu k situacím, ve kterých se ocitáme bezdůvodně a jsme nerozhodní nebo odstrkovaní.

Doporučení
V případě, kdy tento zážitek zasáhne konkrétní problém nerozhodnosti, ověřit v odpovídající reálné situaci jestli se povedlo udělat krok žádaným směrem.




C. Řízené zážitky na plánování budoucnosti
XV. ZÁCHRANNÁ AKCE 
Jedeme velmi rychle po široké silnici. Sedím vedle řidiče, kterého neznám. Na zadních sedadlech sedí dvě ženy a jeden muž. Ani je neznám. Všude kolem bez jakékoliv opatrnosti jedou další auta, jako kdyby se řidiči zbláznili nebo byli opilí. Nejsem si jistý, jestli se rozednívá nebo stmívá. Ptám se souseda, co se děje. Letmo na mě pohlédne a odpoví zvláštním jazykem: „Rex voluntas!“
Zapínám rádio, a přes šum, rachot a výboje se mi daří zaslechnout slabý kovový hlas, který monotónně opakuje: „...Rex voluntas... Rex voluntas... Rex voluntas...“
Všechna auta teď zpomalují, podél silnice vidím spousty převrácených aut a mezi nimi se začíná šířit požár. Zastavujeme, všichni vyskakujeme z auta a běžíme k polím obklopeni spoustou vyděšených lidí, kteří se strkají.
Ohlížím se a v dýmu a plamenech vidím mnoho chudáků, kteří uvízli v pasti, odsouzeni ke smrti. Ale musím běžet dál, protože mě v panice prchající lidé vláčí vpřed. V tomto šílenství se marně snažím dostat k jedné ženě, která chrání své dítě, zatímco dav se řítí přes ni a mnoho lidí padá na zem.
V šířícím se zmatku a násilí se rozhoduji, že se vydám poněkud šikmo, a uniknu z davu. Mířím k jednomu vyvýšenému místu, kde budou muset ti pobláznění lidé zastavit svůj úprk. Několik téměř omdlívajících lidí se chytá mého oděvu a trhá ho. Vidím, že dav postupně řídne.
Podařilo se mi vyprostit se z davu. Pokračuji v cestě vzhůru, sotva popadám dech. Když se na chvilku zastavím, pozoruji, že dav lidí míří opačným směrem než já, určitě v domnění, že když poběží dolů, snáze uniknou z této situace.
S hrůzou si uvědomuji, že jejich cestu protíná propast. Křičím ze všech sil, chci je varovat, alespoň ty co jsou nejblíž, před blížící se katastrofou. Jeden člověk mě zaslechl a oddělil se od davu, běží ke mně. Má rozedrané šaty a na těle četná zranění. Já ale cítím velkou radost, že alespoň on se může zachránit. Dobíhá ke mě, pevně mi sevře paži, křičí jako smyslů zbavený a ukazuje dolů. Jeho řeči nerozumím, ale myslím si, že chce pomoci někoho zachránit. Říkám mu, aby chvíli počkal, protože teď to nejde... Vím, že mi nerozumí. Jeho zoufalství mě drtí. Chce se tedy vrátit, ale já ho srážím k zemi. Zůstává ležet a hořce naříká. Je mi jasné, že mu tím zachraňuji život i svědomí, protože se snažil někomu pomoci, ale zabránili mu v tom.
Jdu o kousek výš a dostávám se na pole. Půda se boří, je čerstvě zoraná traktorem. V dálce slyším výstřely a myslím, že vím, co se děje. Rychle se odtamtud vzdaluji. Po nějaké chvíli se zastavuji. Všude je ticho. Dívám se zpět k městu a vidím zlověstnou zář.
Začínám cítit, že se mi půda chvěje pod nohama a hřmot přicházející z hlubin mě varuje před přicházejícím zemětřesením. Za chvilku ztrácím rovnováhu. Zůstávám na zemi, stočený na boku, dívám se k nebi a cítím silnou nevolnost.
Chvění ustalo. Na nebi vidím obrovský Měsíc, jakoby zalitý krví.
Je nesnesitelné horko, dýchám řežavý vzduch. Pořád ještě nevím, jestli se rozednívá nebo stmívá...
Teď už sedím a slyším sílící dunění. Za chvíli je nebe plné letadel, která kamsi letí jako smrtonosný hmyz.
Vedle mě si všímám velkého psa, který se dívá na Měsíc a začíná výt skoro jako vlk. Volám na něj. Zvíře se bázlivě přibližuje, až je u mne. Zlehka ho hladím po zježené srsti. Cítím, jak se třese.
Pes mě opouští a vzdaluje se. Vstávám a jdu za ním. Procházíme nyní kamenitým terénem, až se ocitáme u jakési říčky. Žíznivé zvíře se k ní vrhá a začíná lačně pít, ale za okamžik couvá zpět a padá na zem. Přistupuji blíž, sahám na něj a zjišťuji, že je mrtvý.
Cítím další prudké otřesy, které mě skoro sráží k zemi; ale hned ustávají.
Otáčím se a v dálce na nebi vidím čtyři oblačné útvary, které se ke mně přibližují za tlumeného dunění hromů. První mrak je bílý, druhý rudý, třetí černý a čtvrtý žlutý. Mraky se podobají čtyřem strašným jezdcům, kteří jezdí na bouři po nebi a ničí všechen život na Zemi.
Běžím, ve snaze mrakům uniknout. Je mi jasné, že jestli mě zasáhne jejich déšť, ozáří mě. Běžím dál, ale najednou se přede mnou tyčí ohromná postava. Nějaký obr mi zastoupil cestu. Hrozivě mává ohnivým mečem. Křičím na něho, že musím jít dál, protože se blíží radioaktivní mraky. Odpovídá, že je robot a že sem byl postaven právě proto, aby nepouštěl ničivé lidi. Dodává, že je vyzbrojen laserem a varuje mě, abych se nepřibližoval. Vidím, že kolos zcela odděluje dvě území: to, odkud přicházím, kamenitou a skomírající pláň, od dalšího prostoru, plného zeleně a života.
Volám na něj: „Musíš mě nechat projít, vykonal jsem dobrý skutek!“
„Co je to dobrý skutek?“ - ptá se robot.
„To je skutek, který tvoří, který přispívá k životu.“ odpovídám.
„Tak tedy - říká - cos vykonal dobrého?“
„Zachránil jsem člověka před jistou smrtí a navíc jsem zachránil jeho svědomí.“
Obr okamžitě odstupuje stranou a já skáču na chráněné území právě ve chvíli, kdy začínají padat první kapky deště.
Přede mnou je nějaký statek.
Z oken domu vychází teplé světlo. Teď si uvědomuji, že začíná nový den.
Když přicházím ke stavení, nějaký urostlý muž s dobráckým výrazem mě zve dál. Uvnitř je početná rodina, která se právě chystá ke každodenní práci. Usazují mě ke stolu, kde je připraveno prosté a posilující jídlo. Vzápětí piji čistou vodu z pramene. Kolem mě si hraje několik dětí.
„Tentokrát - říká můj hostitel – se vám podařilo uniknout. Ale až budete muset znovu přejít hranici smrti, jakými koherentními činy se budete moci prokázat?“
Žádám ho o bližší vysvětlení, protože jeho slova mi připadají zvláštní. Vysvětluje mi: „Zkuste si vzpomenout na to, čemu říkáme ‘dobré skutky’ (abychom je nějak nazvali) vykonané ve vašem životě. Samozřejmě, že nehovořím o těch takzvaných ‘dobrých skutcích’, které lidé dělají v očekávání nějaké odměny. Vzpomeňte si pouze na ty, které ve vás zanechaly pocit, že byly pro druhé to nejlepší, co se dalo udělat... to je vše. Dám vám tři minuty, zkuste se podívat na svůj život a uvědomte si, kolik je ve vás vnitřní chudoby, můj milý příteli... A poslední doporučení: máte-li děti, nebo lidi, které velmi milujete, nepleťte si to, co si pro ně přejete, s tím, co je pro ně nejlepší.“ S posledními slovy odchází ze stavení i s celou rodinou. Zůstávám o samotě a rozvažuji o tom, co mi poradil. (*)
Po chvíli se muž vrací a říká mi: „Tak vidíte, jakou máte v sobě prázdnotu, a jestli ji necítíte, je to jen kvůli vnitřnímu zmatku. Ať tak či onak, znamená to, že uvnitř vás zeje prázdnota. Dovolte mi jedno doporučení a přijměte jej, protože to je to jediné, co budete od nynějška potřebovat. Ode dneška nenechte uplynout jediný den bez toho, aniž byste naplnil svůj život.“
Loučíme se. Z dálky slyším, jak na mě ještě volá: „Řekněte lidem to, co teď už víte!“
Opouštím statek a mířím zpět ke svému městu.
Dnes jsem pochopil tohle: když člověk myslí jen na své zájmy a osobní problémy, vnáší do duše smrt a vše, čeho se dotkne, umírá s ním.

Vysvětlení k zážitku
Tento zážitek využívá dramatických situací a nutí praktikujícího k otevřenosti a komunikaci s jinými lidmi. Je tu téma dobrého skutku, v souhlase s myšlenkou solidarity a pomoci. Stačí i malá znalost našich pravidel, abychom pochopili, jak je v životě užitečné upevnit postoje, které jsou dokáží vykořenit egoismus a uzavřenost do sebe sama. Navíc je nutno mít na paměti, že povrchní pochopení nutně nevyvolává změnu postoje v popsaném pocitu. Zážitek umožňuje tuto změnu uskutečnit jen pokud si skutečně přejeme vydat se tímto novým směrem.

Doporučení
Podívat se na všechny odpory, které se vyskytnou během řízeného zážitku a snažit se je překonat opakováním toto zážitku na dalších sezeních. Hned potom se podívat na dobré skutky jako téma meditace o osobním životě. Také je možné v některých případech provést tuto meditaci před ukončením schůzky a věnovat jí několik minut.

XVI. FALEŠNÉ NADĚJE
Jsem na místě, které mi někdo doporučil. Stojím před domem lékaře. Malá tabulka upozorňuje: „Kdo vstupuje, nechť zanechá všech nadějí.“
Když zazvoním, dveře se otevřou a dovnitř mě pouští ošetřovatelka. Ukazuje na židli a já si na ni sedám. Ona si sedá za stůl naproti mně. Bere list papíru a zasunuje ho do starého psacího stroje. Ptá se mě: „Jméno?“ Odpovídám. „Věk..., zaměstnání..., stav..., krevní skupina...?“ pokračuje a postupně vyplňuje dotazník, jak odpovídám. Pak zapisuje choroby, které se vyskytly v naší rodině.
Uvádím také choroby, které postihly mě. (*)
Vzápětí jmenuji všechny nehody, které se mi od dětství přihodily. (*)
S pohledem upřeným na mě se pomalu ptá: „Trestní rejstřík?“ Odpovídám s neklidem. Ale když se ptá: „A jaké jsou vaše naděje?“ přerušuji své poslušné odpovědi a chci vysvětlení. S naprostým klidem odpovídá a dívá se přitom na mě jako na nějaký hmyz: „Naděje jsou naděje! Takže spusťte a pospěšte si, protože za chvíli mám schůzku se svým přítelem.“
Zvedám se ze židle a jedním pohybem vytahuji papír ze stroje. Trhám ho na kousky a házím je do koše. Obracím se a mířím ke vstupním dveřím. Nemohu je otevřít. Už mám pořádný vztek, křičím na ošetřovatelku, aby je otevřela. Neodpovídá. Otáčím se a vidím, že místnost je prázdná!
Rázně přistupuji k druhým dveřím, za nimiž tuším ordinaci. Tudy určitě musela utéct. Říkám si, že tam bude lékař a že si budu stěžovat. Otevírám a stačím zabrzdit jen kousek ode zdi. „Zeď za dveřmi, výborný nápad...!“ Běžím k prvním dveřím, které se teď otevřou a znovu narážím na zeď, která mi stojí v cestě.
Slyším mužský hlas, který se mě ptá přes reproduktor: „Jaké jsou vaše naděje?“ Vzpamatovávám se a vyhrkávám na doktora, že jsme dospělí lidé a že samozřejmě mojí největší nadějí je dostat se z téhle směšné situace. On na to: „Tabulka u vchodu upozorňuje každého, kdo vstupuje, aby se vzdal všech nadějí.“
Tahle situace mi teď připadá jako groteskní vtípek a tak si sedám na židli, a čekám na nějaké rozuzlení. „Začněme znovu od začátku“ praví hlas. „Vzpomeňte si na tu spoustu nadějí živených během dětství. Časem se ukázalo, že se nikdy nesplní. To vás přimělo ty krásné plány opustit... Namáhejte trochu svou paměť.“ (*)
„Později - pokračuje hlas - přišly podobné události a zase vám nezbylo, než se smířit s tím, že se vaše přání nesplní... Vzpomínáte? (*)
A nakonec i teď si děláte hodně nadějí. Nemluvím teď o naději, že se dostanete z tohoto uzavřeného prostoru, protože trik s navozením prostředí už pominul. Mluvím o něčem jiném. Jaké jsou vaše naděje do budoucnosti?“ (*)
„A o kterých z nich vskrytu víte, že se nikdy nesplní? Jen se nad tím upřímně zamyslete.“ (*)
„Bez nadějí nemůžeme žít. Ale když víme, že jsou falešné, nemůžeme je držet donekonečna, protože dříve či později všechno skončí krizí z neúspěchu. Zkuste ve svém nitru jít hlouběji a najít všechny naděje, o nichž víte, že se nesplní, zkuste si s tím dát práci a opusťte je navždycky. Prospěje to vašemu smyslu pro realitu. Zkusme tedy celou věc probrat ještě jednou... Hledejte ty nejhlubší naděje. Ty, u kterých cítíte, že se nikdy nesplní. Pozor, ať se nezmýlíte! Jsou naděje, které vám připadají možné, ty nechte být. Zabývejte se pouze těmi, které se nikdy nemohou splnit. Tak tedy, hledejte je naprosto upřímně, i když to pro vás bude trochu bolestné.“ (*)
„Až budete z této místnosti odcházet, řekněte si, že je tady necháte jednou provždy.“ (*)
„A teď to dokončíme. Prozkoumejte všechny další důležité naděje, o kterých si myslíte, že je lze dosáhnout. Trochu vám pomohu. Řiďte svůj život jen podle toho, čemu věříte, že je možné, nebo podle toho, co skutečně cítíte, že se může splnit. Nevadí, že potom něco z toho nevyjde, protože to konec konců usměrňuje vaše činy.“ (*)
„Tím jsme skončili. Můžete nyní odejít vstupními dveřmi, a pospěšte si, protože musím hovořit se svou sekretářkou.“
Vstávám. Po několika krocích otevírám dveře a odcházím. Když se znovu podívám na tabulku u dveří, vidím nápis: „Kdo odchází, nechť zde zanechá všechny falešné naděje.“
Vysvětlení k zážitku
V tomto zážitku se snažíme řešit problémy, které vyvstanou, když si představujeme svou budoucnost; toto řešení se pokouší o vyjasnění vlastních plánů a odhození představ, které člověku brání, aby měl náležitý smysl pro realitu.

Doporučení
Všímáme si v každodenním životě zmatků nebo ztráty času, které vznikají, když se necháme unášet falešnými nadějemi. Ověříme si, zda se názor na osobní plány mění působením zážitku nebo jeho opakováním.


D. Řízené zážitky na smysl života
XVII. OPAKOVÁNÍ
Je noc. Procházím špatně osvětleným místem. Je to úzká ulička. Nikoho nevidím. Mlha rozptyluje vzdálené světlo. Moje kroky vyvolávají zlověstnou ozvěnu. Zrychluji chůzi, ať jsem co nejrychleji u nejbližší lampy.
Už jsem u lampy, všímám si lidské siluety. Postava je asi dva nebo tři metry ode mne. Je to stařena s napůl zahaleným obličejem. Znenadání se mě zastřeným hlasem ptá, kolik je hodin. Dívám se na hodinky a říkám: „Jsou tři hodiny ráno.“
Rychle se vzdaluji a nořím se znovu do mlhy a tmy, přeji si ať jsem rychle u další lampy, kterou rozeznávám v dálce.
Když k ní dojdu, stojí tam opět ta žena. Dívám se na hodinky a ty ukazují půl třetí. Rozbíhám se k další lampě a přitom se otáčím zpět. Vzdaluji se a silueta opravdu zůstává stát v dálce. Když dobíhám k další lampě, vidím stín postavy, která na mě čeká. Dívám se na hodinky: jsou dvě hodiny.
Teď už běžím bezhlavě kolem lamp a stařen, až se vyčerpáním zastavuji uprostřed ulice. Dívám se na hodinky a v jejich skle vidím obličej té ženy. Začínám si uvědomovat, že je konec...
Přese všechno se snažím situaci pochopit a stále dokola se ptám: „Před čím utíkám?“ ... „Před čím to utíkám?“ Zastřený hlas odpovídá: „Jsem za tebou a před tebou. Co bylo, bude. Ale máš velké štěstí, že jsi se mohl na chvíli zastavit a přemýšlet. Když tohle vyřešíš, budeš se moci dostat ze své vlastní pasti.“
Cítím se omámený a unavený. Navzdory všemu si myslím, že tu musí být nějaká cesta ven. Cosi mi připomíná různé situace, kdy jsem v životě neuspěl. Opravdu, teď se mi vybavují první nezdary z dětství. (*)
Potom nezdary z mládí. (*)
A taky nedávné neúspěchy. (*)
Uvědomuji si, že se v budoucnosti budou opakovat, nezdar za nezdarem. (*)
Všechny mé porážky měly něco společného. Všechno to, co jsem chtěl udělat, nebylo nijak uspořádané. Byla to zmatená přání, která byla ve vzájemném protikladu. (*)
Dokonce i teď zjišťuji, že mnohé z toho, co si přeji dosáhnout v budoucnosti, je ve vzájemném protikladu. (*)
Nevím, co si mám se svým životem počít, a přesto si zmateně přeji vše možné.
Ano, bojím se budoucnosti a nechci, aby se opakovaly dřívější nezdary.
Můj život znehybněl v této úzké zamlžené uličce, mezi záblesky smrti.
Náhle se rozsvěcuje v jednom okně světlo a kdosi na mě odtamtud volá: "Potřebujete něco?"
„Ano - odpovídám - potřebuji se odtud dostat!“
„Kdepak! Odtud se nikdo sám nedostane.“
„Tak mi tedy poraďte, co mám dělat.“
„Nemůžu. A navíc, jestli budeme dál křičet, vzbudíme všechny sousedy. Se spánkem sousedů není radno si zahrávat! Dobrou noc.“
Světlo zhasíná. V té chvíli ve mně vytryskává nejsilnější přání: dostat se z téhle situace. Cítím, že se můj život změní jen tehdy, když najdu východ. Ulička má zdánlivě nějaký směr, ale není to nic jiného než opakování, od narození až do smrti. Je to falešný směr. Od lampy k lampě, až do chvíle, kdy mi jednou dojdou navždy mé síly.
Teď si všímám, že nalevo je ukazatel s šipkami a nápisy. Šipka každé uličky označuje její jméno: ‘Opakování života‘. Jiná ukazuje: ‘Popření života‘; a další: ‘Vytváření života‘. Chvíli přemýšlím. (*)
Vydávám se směrem, kterým ukazuje třetí šipka. Když vycházím z uličky na širokou a zářící třídu, mám pocit, že právě objevuji cosi zásadního.
Vysvětlení k zážitku
Tento zážitek umožňuje vyzkoušet si, jaký je směr, kterým jde náš život. Vychází z  minulosti a dosahuje do současnosti. Toto cvičení nám umožňuje pochopit, že směr našeho budoucího života se nezmění, pokud nevezme v úvahu, že může existovat nový smysl života. Meditace na toto téma staví nás do situace, kdy lze uskutečnit změnu ve směru života, i když nový cíl není zcela jasný. Meditace tohoto typu dokáže vytvořit hlubokou a pozitivní změnu v mechanicky opakovaném životě žitém až doteď.

Doporučení
Podívat se během zážitku na odpory proti změně v chování až do teď. Upevnit, pomocí individuálního nebo kolektivního zážitku, pocit „objevu něčeho zásadního“. To je ten vnitřní registr, předchází zformování nového smyslu života.



XVIII. CESTA
Stoupám po horské stezce. Zastavuji se na chvilku a ohlížím se. V dálce vidím modrý proužek nějaké řeky a cosi jako stromořadí. Dál vidím načervenalou poušť, která se ztrácí v podvečerní mlze.
Dělám několik dalších kroků. Stezka se zužuje, až úplně mizí. Vím, že zbývá poslední, nejtěžší úsek, abych se dostal na planinu. Pokračuji ve výstupu.
Jsem u skalní stěny. Pečlivě ji zkoumám a nacházím v ní rozsedlinu, kterou bych se mohl vyšplhat. Pouštím se do výstupu a horolezecké boty zaklesávám o výstupky. Opírám se zády o protější stěnu a rukama hledám záchytné body. Šplhám vzhůru.
Rozsedlina se zužuje. Dívám se nahoru a dolů. Jsem v půli cesty. Nemohu tam, ani zpět.
Měním polohu a opírám se teď hrudníkem o hladký povrch skály. Zaklesávám nohy a velmi pomalu natahuji jednu paži vzhůru. Cítím, jak se od skály odráží můj vlhký dech. Hmatám a nevím, jestli najdu nějakou štěrbinu. Opatrně natahuji druhou paži. Cítím, že ztrácím rovnováhu. Hlava se mi zvolna začíná vzdalovat od skály. Potom i celé tělo. Za chvilku začnu padat zpět... Ale teď nahmatávám skulinu, ve které se zachycuji prsty. Když se pevně držím, pouštím se už bez obtíží do poslední části výstupu.
Konečně jsem nahoře. Narovnávám se a přede mnou se objevují nekonečné travnaté pláně. Po několika krocích se otáčím. Pod hranou skalní stěny už je noc; směrem k pláni prchají poslední sluneční paprsky v bezpočtu barevných odstínů. Porovnávám oba ty prostory a vtom zaslechnu pronikavý zvuk. Když vzhlédnu, vidím, jak se ve výšce vznáší světelný disk, který vzápětí začíná klesat a krouží přitom kolem mne.
Dosedá poblíž. Beze strachu se k němu blížím, veden nějakým vnitřním hlasem. Vstupuji dovnitř s pocitem, jako bych prošel clonou teplého vzduchu. Hned cítím, že mé tělo je nějak lehčí. Jsem v průhledné bublině, která je dole zploštělá. Náhle vyrážíme přímo vzhůru, jako vymrštěni velkou pružinou. Myslím, že míříme k Betě v souhvězdí Hydry nebo snad k NGC3621.
Letmo ještě zahlédnu louku v soumračném osvětlení.
Stoupáme teď stále rychleji, zatímco nebe se ztemňuje a Země se rychle vzdaluje.
Cítím, že rychlost stále vzrůstá. Jasně zářící hvězdy mění barvy a nakonec mizí v naprosté tmě.
Vpředu vidím jediný zlatý světelný bod, který se zvětšuje. Míříme k němu. Nyní se objevuje velký kruh, který pokračuje velmi dlouhým průhledným průchodem. Náhle zastavujeme. Jsme na volném prostranství. Procházím clonou teplého vzduchu a vystupuji ven.
Jsem mezi průhlednými stěnami. Když jimi procházím, mění barvu jako tóny hudby.
Jdu dál, až přicházím na plochu, kde uprostřed vidím obrovský pohyblivý objekt, který nelze obsáhnout zrakem, protože v každém směru jeho povrch končí zavinut dovnitř. Cítím, že se mi točí hlava a odvracím zrak.
Teď vidím postavu, která vypadá jako lidská. Nevidím jí do tváře. Natahuje ke mně ruku, ve které vidím zářící kouli. Přistupuji blíž a na znamení úplného přijetí si beru kouli a přikládám si ji k čelu. (*)
Je naprosté ticho. Vzápětí cítím, že uvnitř mne ožívá cosi nového. Šířící se vlnění a rostoucí pocit síly prostupují celým mým tělem a současně z nejhlubších částí mého nitra tryská obrovská radost. (*)
Nějak cítím, že mi postava beze slov říká: „Vrať se do světa se zářícím čelem a zářícíma rukama.“ (*)
Přijímám tedy svůj osud. Vracím se k bublině, skrze kruh a hvězdy, přes louku a skalní stěnu. (*)
Nakonec jsem zase zpět na horské stezce, pokorný poutník, který se vrací ke svým nejbližším. (*)
Vracím se plný světla k těm hodinám, k té každodenní rutině, k lidské bolesti, a k prostým lidským radostem.
Já, který svýma rukama dávám, co mohu; já, který přijímám urážku i bratrský pozdrav, já opěvuji srdce, které se znovu rodí z temné propasti světlem těch, kdo touží po Smyslu.


Vysvětlení k zážitku
Tento zážitek je zaměřen na vytváření pocitů, které doprovází velké objevy vnitřní reality, pocity spojené s výjimečným smyslem života. Nejedná se tedy o cvičení zaměřené na snazší rozeznání obav, nýbrž o přímý pokus o rozpoznání nebo vytvoření důležitých vnitřních registrů.

Doporučení
Zvažte, zda se daří správně zobrazit představy, týkající se postav a prostředí. Ověřujte jen pocity popsané ve scéně. Vytrvalost, která je důležitá k vítězství, je ta samá, která zabraňuje rozptýlení uvedených pocitů.


XIX. SLAVNOST
Ležím v posteli a mám dojem, že jsem v nemocničním pokoji. Slyším tlumené kapání špatně zavřeného vodovodního kohoutku. Pokouším se pohnout rukama a hlavou, ale neposlouchají mě. S námahou držím otevřená víčka.
Připadá mi, že někdo vedle mne řekl, že naštěstí jsem už mimo nebezpečí..., že teď je nejdůležitější odpočívat. Nevím proč, ale tato nejasná slova mi přinášejí velkou úlevu. Cítím, že tělo mám bezvládné a těžké a že se stále více uvolňuje.
Strop je bílý a hladký, a každá kapka vody, kterou zaslechnu, se odrazí na jeho povrchu jako světelný záblesk. Jedna kapka, jedna linka. Pak další. Pak mnoho linek. A pak vlnění. Vidím, že strop se postupně mění podle rytmu mého srdce. Může to být způsobeno tím, jak žilkami mých očí tepe krev. Rytmus vykresluje obličej nějakého mladého člověka.
„Hej, ty - říká mi - jdeš taky?“
„Jistě“ myslím si „proč ne“.
Tam vpředu probíhá hudební slavnost a zvuk nástrojů zaplavuje světlem obrovský prostor pokrytý zelenou trávou a květinami.
Ležím na louce a rozhlížím se. Kolem mě je obrovské množství lidí, ale nemačkají se, je tu pořád spousta místa. V dálce se mi daří zahlédnout dávné kamarády z dětství. Vím, že se opravdu dobře baví.
Upírám zrak na květinu na tenkém průhledném stonku, jehož zářivá zeleň se směrem ke středu stává sytější. Natahuji ruku a zlehka přejíždím jedním prstem po svěžím třpytivém stonku. Drobné výrůstky na několika místech maličko narušují hladkost povrchu. Mezi smaragdovými listy se dostávám nahoru až k okvětním lístkům, které se rozevírají v záplavě barev - jako křišťálová okna vznešené katedrály, jako rubíny, jako oheň plápolající z dohořívajícího dřeva... A při tom tanci barevných tónů cítím, že ta květina žije, jako kdyby byla součástí mne samotného. (*)
A z květu, rozechvěného mým dotykem, malátně padá krůpěj rosy, zlehka zachycená na nejspodnějším lístku. Ovál kapky se mihotá, pak se prodlužuje a v prázdnotě se zplošťuje a opět kulatí, přitom jak stéká v nekonečném čase a v prostoru bez hranic... Nakonec padá na klobouk houby, kutálí se po něm jako těžká kapka rtuti a klouže až k jeho okraji. Tam, v záchvatu volnosti, padá do malé kaluže, kde způsobuje bouřlivé vlnění, které omývá ostrůvek z mramorových oblázků. (*)
Zvedám oči a vidím zlatou včelu, která se přilétá napít z květu. A tváří v tvář této mocné spirále života, před touto oslňující dokonalostí, stahuji svou neuctivou ruku. Moje ruka... Dívám se na ni užasle, jako když jí vidím poprvé. Obracím ji tam a zpět, ohýbám a natahuji prsty, vidím křížící se cesty na dlani a z jejích čar chápu, že všechny cesty světa se sbíhají právě tam. Cítím, že moje ruka a její hluboké čáry mně nepatří, a v duchu děkuji za ten pocit, že nevlastním své tělo.
Vpředu dál probíhá slavnost a já vím, že hudba mě spojuje s dívkou, která si prohlíží své šaty, a s mladým mužem, který se opírá o strom a hladí modrou kočku.
Vím, že to všechno znám už z dřívějška, že už znám vrásčitou siluetu stromů a rozdíly v objemu všech těch věcí. Připadají mi nějak povědomé ty oblé tvary okrových mraků, jakoby vystřižených z kartónu, kontrastujících s průzračným blankytem nebe.
Už také znám z dřívějška tenhle pocit bezčasí, kdy se zdá, že mé oči neexistují, protože vidí všechno tak jasně, jako kdyby to nebyly oči, jimiž se dívám každodenně, ty oči, které zamlžují skutečnost. Cítím, že všechno je živé a že všechno je, jak má být; že hudbu a všechno ostatní nelze pojmenovat a že nic to nedokáže popsat. (*)
Uvědomuji si žhavost rtů a křehkost šťastných snů v letu sametových motýlů, kteří mě míjejí.
Modrá kočka prochází kolem mě. Jasně si uvědomuji cosi úplně samozřejmého: pohybuje se sama, bez kabelů, bez dálkového ovládání. Činí tak sama od sebe a já nad tím žasnu. Vím, že v jejích dokonalých pohybech a za jejíma krásnýma žlutýma očima je život a že všechno ostatní je maska, jako kůra stromu, motýli, květina, stříbřitá kapka vody, kartónové mraky, jako ruka se sbíhajícími se cestami. Na okamžik mám pocit spojení s čímsi univerzálním. (*)
... Jakýsi měkký hlas mě vyrušuje, právě když mám přejít do jiného stavu vědomí. „Věříte, že věci jsou opravdu takové?“ šeptá mi neznámý hlas. „Já vám říkám, že nejsou takové ani jiné. Vy se brzy vrátíte do svého šedivého světa, bez hloubky, bez radosti, bez objemu. A budete si myslet, že ztrácíte svou svobodu. Ale teď mi nerozumíte, protože nedokážete myslet podle svého přání. Váš zdánlivý stav svobody je výsledkem chemie. To se stává tisícům lidí, kterým každý den radím. A teď vám přeji dobrý den.“
Laskavá paní zmizela. Celá krajina se začíná točit ve světle šedé spirále, až se znovu objevuje zvlněný strop. Slyším kapat vodu z kohoutku. Vím, že ležím na zádech v nějakém pokoji. Cítím, že smysly přestávají být otupělé. Zkouším pohnout hlavou a ta mě teď poslouchá. Stejně tak nohy a ruce. Protahuji se a zjišťuji, že jsem naprosto svěží. Vyskakuji z postele s pocitem síly, jako po pár letech odpočinku.
Jdu ke dveřím pokoje. Otvírám je. Za nimi je chodba. Kráčím rychle k východu. Jsem u něho. Vidím velké otevřené dveře, kterými prochází mnoho lidí oběma směry. Sestupuji po několika schodech a vycházím na ulici.
Je brzy ráno. Dívám se kolik je hodin a uvědomuji si, že si musím pospíšit. Vystrašená kočka přebíhá mezi chodci a auty. Dívám se na ni a bůhví proč si pro sebe říkám: „Je nějaká jiná skutečnost, kterou mé oči nevidí každý den.”

Vysvětlení k zážitku
Účelem tohoto zážitku je podnítit neobvyklé představy, abychom si přiblížili nový fenomén vnímání. Jedinečný způsob vidění věcí, který se tu popisuje, je užitečný, dává možnost existence nového světa a nového smyslu také ve styku s každodenními věcmi. Pocity, které je možno nazvat mystické a psychedelické, procvičují něco velmi přitažlivého pro nové generace lidí, protože umožňují nezvyklé vnímání reality. Nicméně jsou určitá omezení těchto zážitků – v prvním případě tkví ve víře a druhém případě v destruktivní činnost syntetických chemických produktů.

Doporučení
S tímto zážitkem se budeme snažit v získat nový a entuziastický pohled na věci a osoby, se kterými jsme v běžném kontaktu. Doporučení je omezeno následovně: Nevyžadujeme vytvoření nové formy vnímání. Jeden zážitek tohoto druhu dostačuje. Naopak, jeho opakování není v běžném životě užitečné, protože navádí k nečinnému rozjímání a přináší duševní uzavření. Bylo by pěkné, kdyby tento nám zážitek pomohl porozumět, že více než povrchnost všední reality existuje mentální dimenze mysli plné naděje.



XX. AGONIE
Ležím v posteli a mám dojem, že jsem v nemocničním pokoji. Slyším tlumené kapání špatně 
Cítím, že umírám. Rychlostí blesku se mi vyjevují scény z různých momentů mého života. Vidím také úplně nové krajiny a poslouchám zvuky a slova, které nejsou součástí mých vzpomínek. Chápu, že ty krajiny a zvuky jsou mé vlastní duševní stavy: temné emoce mě vedou do tmavých prostor a k hlubokým propastem, k těžkým zvukům, ozvěnám vzdálených dunění. Ale když zazáří naděje, tak se objevují nekonečné zelené prérie, zatímco zvuky jsou vznešenými zpěvy a laskavými slovy. (*)
Tam leží mé tělo, vzdálené a klidné. Ale jak mohu vidět, a poslouchat, a pamatovat si, a představovat si, když jsem daleko od toho, co kdysi byly mé smysly, můj mozek, tlukot mého srdce, můj životadárný dech? (*)
V tomto zmatení prostorů a časů zůstávám blízko u svého těla. A tak když vidím tmavé labyrinty, nacházím se uvnitř těla, když stoupám po zlatých horách, cítím, jak moje hlava leží. To, co je vysoko, nízko i hluboko, vše co se stalo a to, v co věřím, že se stane, to všechno má svůj střed v mém těle. Vše co mě svazuje s tělem, je vzpomínka, minulost, která se tak jako stín váže k tělu, aniž by sama byla tělem.
Možná proto jsem připoután ke zlým okamžikům svého života: k frustracím, zášti, k pomstě. Zůstávám svázán se vším, co jsem nemohl vyřešit, jako by to byly hmotné předměty, které mi berou mé světlo. Když nejsou, světlo září naplno. To je možné, jen když  ve vzpomínkách není frustrace, zášť, ani pomsta které by je zadržovaly. Jinak se zůstane na místě a řeší se to, co se vyřešit nedá. 
Takže život je způsob, který mysl používá, aby rozbila tu síť stínů. Jsem vděčný za poznání jediné opravdu důležité věci: konat v jednotě. Jsem vděčný, že jsem pochopil, že život má daleký smysl, že život není vyčerpán ve své vlastní absurditě. A jsem vděčný za to, že mé činy byly vedeny s pohledem vždy upřeným tímto směrem. 
Soucítím s těmi, kteří uvízli v síti stínů, když věřili, že jejich malé iluze jsou jedinou pravdou. Bude je moci někdo nebo něco osvobodit?
Ale teď je chvíle velkého vítězství, chvíle mého osvobození; takže sleduji představy, které můj průvodce vyjadřuje těmito slovy: ”Po vnitřní cestě můžeš kráčet temný nebo zářící. Věnuj pozornost dvěma cestám, které se před tebou otvírají. Když své bytí necháš, aby samo směřovalo do temných krajů, tvé tělo vyhraje boj a převládne. Tehdy se objeví pocity a přeludy různých duchů, sil a vzpomínek. Po této cestě sestupuješ níž a níž. Tam přebývá Nenávist, Msta, Cizota, Touha vlastnit, Žárlivost a Přání setrvat. Sestoupíš-li ještě níž, zachvátí tě Frustrace, Zášť a všechny ty sny a tužby, které působily rozklad a záhubu lidstva.
Když pobídneš své bytí směrem ke světlu, narazíš na odpor a námahu na každém kroku. Tato námaha ze stoupání má své viníky. Tvůj život něco váží, stejně jako vzpomínky, i tvé předchozí činy brání stoupání. 
Na cestě vzhůru se nacházejí podivuhodné kraje čistých barev a nepoznaných zvuků.
Nevyhýbej se očištění, jež působí jako oheň a nahání strach svými přeludy.
Odvrhni zděšení a skleslost.
Odvrhni přání utéci do spodních a temných krajů.
Odvrhni ulpívání na vzpomínkách.
Zůstávej uvnitř svobodný a nezaujatý k těm iluzím krajiny a odhodlaně stoupej vzhůru. (*)
Jasné světlo ozařuje vrcholky vysokých pohoří a vody hrající tisíci barev stékají za doprovodu nepoznatelné hudby do průzračných rovin a luk.
Neboj se tlaku světla, který tě stále silněji odtlačuje od svého středu, jak se přibližuješ. Nasávej je, jako by to byla voda nebo vítr, protože je v něm určitě život. (*)
Až v těch vysokých horách najdeš skryté město, budeš muset poznat vstup. A to budeš vědět ve chvíli, kdy se změní tvůj život. Jeho obrovské hradby jsou popsány v obrazech, jsou vyvedeny v barvách, jsou “cítěné“. V tomto městě se uchovává to, co bylo vykonáno, a to, co ještě má být vykonáno. Ale pro tvůj vnitřní zrak je matné to, co je průhledné.” 
To říká můj průvodce a já se připravuji; všechno se tedy stává průhledným a já zůstávám osvobozen od všech pout.
Jsem usmířen, jsem očištěn. Jdu do města Světla, do toho města, které oko nikdy nevidělo, do města, jehož zpěv lidské ucho nikdy neslyšelo. (*)
Cítím, že se zastavuji a vracím se do svého těla. Mé srdce tluče, mé plíce fungují. 
Znovu jsem tady. Jsem tady jako rozumný člověk, s nohama pevně postavenýma na zemi. 
Jsem tady. S mými problémy, mými vítězstvími a mými každodenními porážkami.
Ale také vnímám, že ve fantaziích, které dávají podněty vědě, že v mýtech, které hýbají národy, že ve snech, v poesii, v hudbě a v lásce, my lidé prožíváme jinou skutečnost. Prožíváme jiný život, který působí také uvnitř mne, rozumného člověka s nohama pevně na zemi; který se stará o problémy, vítězství a každodenní porážky. A tak vím, že tyto pocity, kterých jsem se lehce dotkl, na mne budou dříve či později mít vliv a obrátí smysl mého života.


Vysvětlení k zážitku
Toto cvičení nás směřuje k předtuše transcendentna a tím využívá představy a registry, které si kdokoliv, i když má pochyby, může vyzkoušet. Tímto cvičením má nevěřící zpružnit obvyklé mechanismy vlastního myšlení, když v něm vyvolává pro něj neobvyklé představy a pocity. Naopak věřící nebo ten, kdo už někdy měl transcendentní zážitky, může najít ve cvičení tohoto zážitku motiv útěchy.

Doporučení
Nedoporučuje se práce na přemožení odporu či zábran, poněvadž ty se mohou být svázané s naší osobní vírou, vírou, kterou měnit není náš úkol.

XXI. SMRT
Zdá se mi, že jsem v divadle. Všechno je zahaleno ve tmě. Pomalu se začíná osvětlovat scéna a vidím, že jsem na ní.
Vše kolem vypadá jako ve filmu. Po stranách vidím světla pochodní a vzadu jsou obrovské váhy se dvěma rameny. Zdá se mi, že strop, který je asi klenutý, je hodně vysoko, protože nad sebou nevidím vůbec nic. Daří se mi rozpoznat stěny tvořené skálou, stromy a nějakou bažinu uprostřed scény. Možná, že trochu dál se na všech stranách rozprostírá hustý les. A všude vidím lidské postavy, které se jaksi pokradmu pohybují.
Najednou mě dvě zahalené postavy berou za ruce. Vážný hlas se mě ptá:
„Odkud přicházíš?“
Nevím co odpovědět, a tak vysvětluji, že přicházím ‘zevnitř‘.
„Co znamená uvnitř?“ říká hlas.
Zkouším odpověď: „Protože žiju ve městě, tak venkov je ‘venku‘. I pro lidi z venkova je město ‘venku‘. Já žiju ve městě, takže ‘uvnitř‘, a proto říkám, že přicházím ‘zevnitř‘ a teď jsem ‘venku‘.“
„Co to je za pitomost, vstoupil jsi do našeho panství, takže přicházíš ‘zvenku‘. Tohle není žádný venkov, ale je to tvoje ‘uvnitř‘. Nenapadlo tě snad, že by tohle mohlo být divadlo? Vstoupil jsi do divadla, které se nachází ve tvém městě. Město, ve kterém žiješ je ‘zvenku‘ divadla.“
„Ne - odpovídám - divadlo je částí města, ve kterém žiji.“
„Poslouchej drzoune - říká hlas - skončíme s tím směšným rozhovorem. Pro začátek ti řeknu, že už nežiješ ve městě. Žil jsi ve městě, takže tvůj prostor ‘uvnitř‘ nebo ‘venku‘ už patří minulosti. Teď jsi v jiném časo-prostoru. V téhle dimenzi věci fungují jinak.“
Najednou se před námi objevuje stařec, který nese v pravici nádobu. Přichází ke mně blíž a noří druhou ruku do mého těla, jako by bylo z másla. Nejdříve vyndává moje játra a pokládá je do nádoby, pak pokračuje mými ledvinami, žaludkem, srdcem a nakonec zcela neodborně vytahuje ven vše co najde, až nádoba přetéká. Během toho ale necítím nic zvláštního. Stařec se otočí a nese mé vnitřnosti na váhu; položí je na jednu z velkých misek, která klesá až na zem. Mám pocit, že jsem v řeznictví, kde váží kusy masa tak, aby si je mohli zákazníci prohlédnout. A opravdu, nějaká žena s nákupní taškou se snaží zmocnit se mých vnitřností. Ale stařec ji zastavuje. Křičí na ni: „Ale co to děláte? Kdo vám dovolil si to vzít?“ Stařec vystupuje nahoru po schůdkách až k druhé, prázdné misce a pokládá tam pírko z výra.
Hlas se znovu obrací ke mně těmito slovy: „Teď, když jsi mrtev a sestoupil jsi až na práh světa stínů, si řekneš: ‘Váží moje vnitřnosti‘ a budeš mít pravdu. Vážit tvé vnitřnosti znamená vážit tvé činy.“
Zahalené postavy, které stály vedle mne mi uvolňují ruce a já se začínám pomalu pohybovat bez nějakého daného směru.
Hlas pokračuje: „Tvé spodní vnitřnosti jsou v pekelném ohni. Hlídači ohně jsou stále ve střehu a zabraňují těm, po kterých toužíš, aby se přiblížili.“
Všímám si, že hlas řídí mé kroky a že s každou šeptanou poznámkou se mění scéna.
Hlas říká: „Zaprvé zaplatíš hlídačům. Pak vstoupíš do ohně a vzpomeneš si na všechno utrpení, které jsi způsobil ostatním v řetězu lásky. (*)
Žádej o odpuštění všechny, ke kterým jsi se špatně zachoval a vyjdi z ohně až když se usmíříš. (*)
Pak zavolej jménem ty, kterým jsi uškodil a požádej je, aby ti dovolili pohlédnout jim do tváře. Když budou souhlasit, pozorně poslouchej jejich rady, které jsou jemné jako vzdálený vánek. (*)
Upřímně jim poděkuj a následuj pochodeň svého průvodce. Tvůj průvodce tě provede tmavými chodbami a dojde s tebou na místo, kde čekají stíny všech, ke kterým jsi se během svého života choval násilně. Ti všichni jsou stále ve stejném stavu utrpení, v jakém jsi je kdysi zanechal. (*)
Požádej je o odpuštění, smiř se s nimi a než odejdeš, všem dej polibek. (*)
Následuj průvodce, který dobře ví, kudy tě má vést do míst tvého ztroskotání, do míst, kde jsou věci nenapravitelně zablokované. Ó světe velkých ztrát, ve kterých úsměvy a kouzla a naděje jsou tvou přítěží a tvým nezdarem! Zkus se teď zamyslet nad svým dlouhým řetězem selhání a požádej svého průvodce, aby pomalu osvětlil všechny tyto iluze. (*)
Smiř se se sebou, odpusť i sobě a směj se. (*)
Pak uvidíš, jak se z rohu snů zvedá vítr, který prach tvých zdánlivých neúspěchů odnáší do nicoty. (*)
Náhle se celá scéna mění a já jsem někde jinde. Slyším hlas, který říká: "I v tmavém a studeném lese následuj svého průvodce. Ptáci špatných znamení se míhají nad tvou hlavou. V bažinách tě obklopují zrádné pasti. 
Následuj svého průvodce až k jeskyni. Tam můžeš pokračovat dál, až když zaplatíš nepřátelským stínům, které hlídají vchod. Když pak budeš moci vstoupit, požádej svého průvodce, aby osvětlil pravou a levou stranu. Popros ho, aby přiblížil svou pochodeň k velkým mramorovým sochám všech těch, kterým jsi nedokázal odpustit. (*)
Odpusť jednomu po druhém, a jestli tvůj cit bude opravdový, ty sochy se promění zpět na lidi, kteří se na tebe budou smát a budou k tobě vzpínat ruce ve chvalozpěvech vděčnosti. (*)
Následuj svého průvodce ven z jeskyně a za žádnou cenu se neohlížej.
Pak svého průvodce opusť a vrať se sem, kde se váží činy mrtvých.
Teď se podívej na misku vah, na které leží tvé činy a dívej se, jak se zvedá, jako by byla lehčí než peříčko.“
Slyším kovový zvuk a zároveň vidím, jak začíná stoupat rameno vah, na kterém je zavěšena miska s mými vnitřnostmi.
A hlas uzavírá: „Odpustil sis svou minulost. Dosáhl jsi víc než dost na to, abys teď chtěl jít ještě dál. Pokud by tě tvá touha zavedla ještě dál, mohlo by se ti stát, že by ses už nevrátil do kraje živých. Získal jsi dost už tím, že jsi očistil svou minulost. A teď ti říkám: Probuď se a odejdi odsud.“
Světla scény pomalu pohasínají a já začínám cítit, že už jsem mimo tamten svět a zase součástí tohoto. Ale také cítím, že si s sebou odnáším zážitky z toho druhého světa, i když jsem se vrátil sem.

E. Řízené zážitky na uvolnění představ
XXII. SÁNĚ
Jsem na velké zasněžené pláni. Kolem mne jsou různí lidé, kteří se věnují zimním sportům. Přesto, že slunce krásně svítí, si uvědomuji, že je zima, protože můj dech se mění na páru. Chvílemi cítím, jak mě do tváře štípe mráz, ale cítím se velice příjemně.
Blíží se moji přátelé, kteří táhnou motorové sáně. Říkají mi, ať si je zkusím a projedu se. Vysvětlují mi, že sáně mají dokonalou konstrukci a že je každý snadno zvládne. Sedám si tedy a upravuji pásy a přezky. Nasazuji si brýle a spouštím turbíny, které hvízdají jako malé trysky. Pravou nohou pomalu sešlapuji plynový pedál a sáně se rozjíždějí. Uvolňuji pravou nohu a sešlapuji levou. Stroj se poslušně zastavuje. Pak velmi snadno otáčím volantem doprava a doleva. V té chvíli dva nebo tři přátelé přede mnou vyjíždějí na lyžích. “Jedeme!”, volají. Vyrážejí a oblouky sjíždějí dolů po nádherném horském svahu.
Sešlapuji plynový pedál a naprosto hladce se rozjíždím po svahu za lyžaři. Vidím krásnou krajinu se smrky, pokrytou sněhem. Dole vidím několik dřevěných chat a v dálce zářící údolí.
Bez obav zrychluji a předjíždím jednoho lyžaře, pak druhého a nakonec i třetího. Přátelé mě halasně zdraví. Mířím ke smrkům, které se objevují v mé dráze, a bezchybnými pohyby se jim vyhýbám. Rozhoduji se tedy, že zvýším rychlost. Sešlapuji plynový pedál naplno a cítím obrovskou sílu turbín. Vidím, jak se smrky kolem mě míhají jako rozmazané stíny, zatímco se za mnou zvedá bílý oblak zvířeného sněhu. Mrazivý vítr mě šlehá do tváří; snažím se udržet sevřené rty. Vidím dřevěnou chatu, která se rychle zvětšuje, a po jejích stranách dva obří můstky určené ke skokům na lyžích. Neváhám a mířím na levý můstek. Ve chvilce jsem na něm a vypínám motory, kvůli možnému požáru při dopadu...
Můstek mě vymršťuje vzhůru do nádherného letu. Začínám padat stovky metrů, přičemž slyším jen burácení větru...
Když se blížím k zasněženému povrchu, zjišťuji, že padám v úhlu, který dokonale odpovídá sklonu svahu, a tak jemně přistávám. Zapínám turbíny a stále rychleji se blížím do údolí.
Zvolna začínám brzdit. Posunuji si brýle na čelo a pomalu mířím k hotelovému komplexu, odkud vycházejí četné lanovky, které vozí sportovce do hor.
Nakonec vjíždím na pláň. Vpředu vpravo vidím černé ústí tunelu, nejspíš železničního. Mířím zvolna k němu a projíždím přitom několika kalužemi roztátého sněhu. Když jsem u ústí tunelu, ujišťuji se, že tam nejsou ani koleje, ani stopy vozidel. Myslím si, že by tudy mohly jezdit třeba velké kamióny. Možná, že se tam skladují sněhové pluhy.
Ať je tomu tak či tak, vjíždím pomalu do tunelu. Je slabě osvětlen. Rozsvěcuji přední reflektor a jeho silné světlo mi dovoluje vidět rovnou cestu několika stovek metrů přede mnou. Zrychluji. Trysky burácejí a ozvěna se tříští. Vidím, že vpředu tunel zahýbá. Namísto brždění zrychluji, takže když se dostávám do zatáčky, kloužu bez potíží po stěně. Cesta teď klesá a o něco dále se zase stáčí vzhůru, jako by šlo o serpentiny nebo fantastickou spirálu.
Zrychluji... klesám; pak se vydávám vzhůru a uvědomuji si, že jedu po stropě. Pak opět sjíždím a vracím se do přímého směru. Přibržďuji a začínám klesat dolů jako na horské dráze. Sklon je velice prudký. Začínám sjíždět, ale současně brzdím. Rychlost se snižuje. Vidím, že teď jedu po úzkém mostě, který je umístěn v prázdnotě. Po obou stranách je hluboká tma. Brzdím ještě víc a vydávám se po mostě, jehož šířka přesně odpovídá šířce saní. Ale cítím se bezpečně. Most je pevný. Když pohlédnu dopředu, až kam mi to umožňuje světlo reflektoru, cesta vypadá jako natažené vlákno, které propastná vzdálenost odděluje od jakékoliv opory, spojení nebo stěny. (*)
Zastavuji stroj a zajímá mě, jak na mě působí tato situace. Začínám si představovat různá nebezpečí, ale nic mě neděsí: most se třeba zlomí a já spadnu do prázdna. Potom se třeba na silném hedvábném vlákně spustí obrovský pavouk až ke mně, jako kdybych byl malou muškou. Nakonec si představuji obrovskou propast a pak dlouhá chapadla, která vystupují z temných hlubin. (*)
I když situace je příhodná k vyvolání strachu, zjišťuji, že mám dostatek vnitřní síly nad strachem zvítězit. 
Pokouším se tedy znovu si představovat něco nebezpečného nebo odporného a nořím se do těchto myšlenek. (*)
Kritický okamžik už je za mnou a já cítím, že tahle zkouška mě posílila. Zapínám znovu turbíny a zrychluji. Přejíždím most a dostávám se opět k tunelu, podobnému tomu na začátku. Rychle jedu po dlouhém stoupání. Myslím, že se dostávám na stejnou úroveň, ze které jsem vyjel. 
Na konci vidím denní světlo, které se zvětšuje. Vyjíždím prudce přímo na planinu před hotelovým komplexem.
Jedu velice pomalu a vyhýbám se lidem, kteří jdou kolem mě. Pomalu přijíždím až na konec prostranství, u něhož jsou sjezdovky. 
Nasazuji si brýle a přidávám plyn, ať mám dostatečnou rychlost do svahu, na jehož konci je vrcholek, odkud jsme vyjížděli. Jedu stále rychleji, přidávám, ještě rychleji…
Jedu nahoru stejně neuvěřitelně rychle, jako předtím dolů. Vidím, jak se blíží dřevěná chata a oba můstky po jejích stranách; teď se však ocitám před svislou stěnou, která mě od nich dělí. Zatáčím vlevo, stoupám dál, a objíždím je zboku na jejich úrovni.
Smrky se kolem mě míhají jako neurčité stíny a za mnou se zvedá oblak zvířeného sněhu...
Vpředu vidím stát své tři přátele, kteří mě zdraví zdviženými hůlkami. Kroužím kolem nich a zasypávám je sněhem. Pokračuji v cestě vzhůru a dostávám se na vrchol hory. Zastavuji. Vypínám turbíny. Zvedám si brýle, uvolňuji přezky popruhů a vystupuji ze sání. Protahuji si nohy a pak celé tělo, jen lehce ztuhlé. U svých nohou vidím stromy sestupující po nádherném svahu a v dálce, jako nezřetelný bod, hotelový komplex.
Cítím velmi čistý vzduch a účinek horského slunce, které oživuje mé tváře.(*)

Vysvětlení k zážitku
Problémy, které se vyvstávají při představě pohybu (o to v zážitku jde), jsou obecně spojeny s problémy chování, které se projevují mezi člověkem a jeho okolím. Mnoho lidí je přesvědčeno, že má tělesné nedostatky jako slabost, málo obratnosti, těžkopádnost atd. Při tomto zážitku nalézají stejné nedostatky. Naopak lidé, kteří mají přemrštěně prudké chování, se při tomto zážitku snaží zabránit vyvolání nekontrolovaných představ. To ukazuje na velkou netrpělivost, - snaží se dát představám správnou rychlost, podle poslechu zážitku.

XXIII. SESTUP
Jsem na malé lodi na širém moři.
Právě se chystáme zvednout kotvu, ale nejde to, někde uvízla. Říkám svým kamarádům, že se půjdu podívat, co se děje. Slézám po žebříku a nořím se do klidné vody.
Když se potápím, vidím hejno pestrobarevných rybek, trup lodi a řetěz kotvy. Plavu k němu a sestupuji podél něj.
Uvědomuji si, že mohu bez potíží dýchat, a tak sestupuji podél řetězu dolů, až se dostávám na dno, kde už není moc světla.
Kotva je zaseklá v nějakém rezavém vraku. Přibližuji se a silně tahám směrem nahoru. Najednou povoluje. Podařilo se mi nadzdvihnout jakýsi poklop, pod nímž se objevuje čtvercový průchod, do kterého vplouvám. (*)
Plavu stále hlouběji a když cítím chladný podmořský proud, plavu v jeho směru. Nakonec se dotýkám hladkého povrchu, místy pokrytého mořskými rostlinami. Stoupám podél něho. Když vyplouvám, vnímám větší jas. (*)
Vynořuji se v mořském oku, uvnitř matně osvětlené jeskyně. Vystupuji na jakousi plošinu. Po několika krocích objevuji schodiště. Opatrně po něm scházím.
Jak sestupuji po kluzkých schodech, malá chodbička se neustále zužuje. Vidím planoucí pochodně v pravidelných vzdálenostech. Sestup je teď téměř svislý. Je tu vlhko a dusno. (*)
V cestě mi stojí zrezivělá mříž. Když do ní strčím, se skřípotem se otevírá. Schodiště tu končí a dál je pouze hliněný svah, po kterém opatrně scházím dolů. Je tu těžký lepkavý zápach, téměř jako v hrobě. (*)
Prudký závan vzduchu div nezhasíná pochodně. Slyším vzdálené burácení rozbouřeného moře, které bičuje skály. Začínám se bát, jestli se dokážu vrátit.
Vítr silně hvízdá a zhasíná nejspodnější pochodeň. Vydávám se tedy na zpáteční cestu a snažím se ovládnout svůj strach. Pomalu stoupám blátivým svahem.
Dostávám se zase ke zrezivělé mříži. Je zavřená... Opět ji otevírám a s námahou pokračuji v cestě vzhůru prudkým schodištěm, zatímco pochodně za mými zády postupně jedna po druhé zhasínají.
Kamenné schody stále více kloužou a proto opatrně našlapuji.
Jsem zpět v jeskyni. Dostávám se na plošinu a potápím se do mořského oka právě ve chvíli, kdy zhasíná poslední pochodeň.
Sestupuji do hlubin podél hladkého skalního povrchu s mořskými rostlinami. Všechno se postupně noří do tmy. (*)
Když cítím chladný proud, s obtížemi plavu proti němu. (*)
Konečně jsem mimo proud. Teď svisle stoupám, až jsem u kamenného stropu. Kolem dokola hledám vstupní čtvercový otvor. (*)
Konečně ho nacházím. Proplouvám jím. Nyní vyprošťuji kotvu z místa, kde uvízla. Stoupám si na ni a tahám za řetěz, dávám znamení svým kamarádům na lodi.
Vytahují kotvu i se mnou. Voda se pomalu prosvětluje a já mezitím pozoruji úžasnou duhu mořských živočichů.
Jsem na hladině. Pouštím řetěz, chytám se žebříku na lodi a vylézám uprostřed pokřiku a šprýmů mých přátel. (*)






Vysvětlení k zážitku
Problémy, které se objevují při představě sestupu, jsou ve vztahu s fyzickými obtížemi spojenými s dýcháním. Pokud nejde o problémy současné, mohou se odvíjet od prožitého utrpení v minulosti (např. dlouhodobé uzavření v malém prostoru, zkušenost s dušením nebo blízkost nebezpečí utonutí atd.) Pokud vyloučíme tyto příčiny, odpor při sestupu odhaluje obavy z rekonstrukce vlastní minulosti. Ukazuje také neklid, že některé podněty unikají kontrole vědomí nebo chování. Takové podněty obvykle tvoří znepokojivé myšlenky nebo pocity a vznětlivé chování, které člověka nutí dělat věci, které nechce.

Doporučení
Ověříme si, zda se v běžném životě objevuje stejný odpor jako během zážitku. Navíc, pokud jsou během zážitku nebo při jeho opakování překonány zjevné obtíže, porovnáme toto překonání se skutečností, v které se objevovaly problémy a ověříme si, zda se skutečně dostavil pokrok i v realitě.

XXIV. VÝSTUP
Je den. Vidím nějaký dům a vstupuji dovnitř. Pomalu stoupám po krátkém schodišti. Jsem v prvním patře. Jdu dál. Už jsem na střešní terase.
Vidím kovové točité schody. Nemají zábradlí. Musím jít nahoru, až na horní plošinu s vodní nádrží. Rozvážně stoupám po schodech.
Stojím na nádrži. Její základna je docela malá. Celá konstrukce se kýve v nárazech větru. (*)
Přibližuji se k okraji. Dole vidím rovnou střechu domu. Cítím, jak mě prázdnota přitahuje, ale uklidňuji se a dívám se dál. Potom přejíždím zrakem krajinu kolem. (*)
Nade mnou je vrtulník a z něho se spouští provazový žebřík. Jeho příčky jsou dřevěné. Chytám se žebříku a stoupám si oběma nohama na poslední příčku. Žebřík se zvolna zvedá, jak vrtulník stoupá. Dole pode mnou zůstává vodní nádrž, která se stále zmenšuje. (*)
Šplhám po žebříku až ke dveřím kabiny. Snažím se otevřít, ale nejde to. Dívám se dolů. (*)
Teď se kovové dveře odsouvají. Mladý pilot se vyklání a podává mi ruku. Lezu dovnitř. Rychle stoupáme vzhůru.
Náhle kdosi oznamuje, že motor má poruchu. Slyším lomoz rozbitého stroje. Nosná vrtule se zasekává. Stále rychleji ztrácíme výšku. Rozdávají se padáky. Oba piloti vyskakují ven.
Jsem u dveří a vrtulník už padá střemhlav dolů.
Rozhoduji se a vyskakuji. Padám hlavou dolů. Velmi obtížně se mi dýchá, jak se můj pád zrychluje. Tahám za nějaký kroužek a vzhůru se vymršťuje padák jako dlouhé prostěradlo. Cítím silné škubnutí a náraz, jak padák zabrzdil můj pád.
Musím se trefit na vodní nádrž, jinak spadnu do drátů vysokého napětí nebo mezi smrky, jejichž špičky ční jako ostré jehly. Tahám za šňůry a manévruji. Naštěstí mi pomáhá vítr. (*)
Padám na nádrž a kutálím se až k okraji. Padák se na mě snáší. Sundávám ho a vidím, jak bez ladu a skladu padá dolů. Zvedám se na nohy. Velmi pomalu začínám sestupovat po točitých schodech.
Dostávám se na rovnou střechu a sestupuji dál až do prvního patra.
Nespěchám.
Už jsem v přízemí domu. Jdu ke dveřím, otvírám je a vycházím ven.


Vysvětlení k zážitku
Potíže při provádění zážitku jsou ve vztahu se strachem z pádu. Tento strach může být fyzického původu ale i z nahodilé příhody během výstupu. Takové obtíže mohou být i reakcí na momentální nestabilní situaci. Problémy, které se objevují, když se pokoušíme vyvolat představy, naznačují obavy, že se nepodaří dosáhnout cíle a úzkost z nejisté budoucnosti. Vyvolání představ umožňuje následně chování orientovat stejným směrem. Diskutujme o vlastních zážitcích.

Doporučení
Zkusme zjistit, zda se v běžném životě objevuje stejný odpor, který se vyskytl během zážitku. Dále zkusme zjistit, zda během zážitku nebo jeho opakování byly obtíže zdolány, srovnat toto vítězství se skutečnými situacemi, ve kterých se problémy objevily a ověřme si, zda se podařilo udělat pokroky.









XXV. PŘEVLEKY
Jsem na nudistické pláži. I já mám nahé tělo. Cítím, že si mě nedůvěřivě prohlížejí lidé různého věku, muži i ženy.
Někdo mi říká, že se na mě lidé dívají, protože si všimli, že mám problémy. Doporučuje mi, ať si zakryji tělo. Beru si čepici a boty. Nudisté si mě okamžitě přestávají všímat.
Oblékám se a odcházím z pláže... spěchám na slavnost.
Vcházím do domu a ve vstupní hale mi jakýsi naparáděný mladík oznamuje, že mě pustí dál, jen pokud se vhodně obléknu, protože je to maškarní bál. Ustupuje stranou a já vidím šatnu plnou neobvyklých oděvů, převleků a masek. V klidu si začínám vybírat.
Stojím před zrcadly, která jsou navzájem pootočena v různých úhlech, takže se mohu pozorovat ze všech stran. Postupně si zkouším různé převleky a masky. Zkouším si modely a masky, ve kterých vypadám úplně nemožně. (*)
Konečně mám nejlepší šaty a nejlepší masku. Prohlížím se v zrcadlech ze všech úhlů. Každý nedokonalý detail se okamžitě upravuje, až je všechno v bezvadném souladu. (*)
Rozzářeně vcházím do velkého salónu, kde už je slavnost v plném proudu. Je tu hodně lidí; všichni v maskách.
Nastává ticho a všichni tleskají dokonalému převleku, který mám na sobě. Posouvají mně na pódium, ať zazpívám a zatančím. Plním jejich přání. (*)
Nyní mě publikum žádá, ať to zopakuji bez masky. Když se k tomu chystám, všímám si, že mám zase ty trapné šaty, jako na začátku. A jako vrchol neštěstí mám odkrytou tvář. Cítím se směšně a obludně. Avšak zpívám a tančím před obecenstvem a nevšímám si posměšků a nesouhlasného pískání. (*)
Jeden nerozvážný mušketýr vyskakuje na pódium, strká do mě a uráží mě. V té chvíli jej zcela ohromuji tím, že se začínám proměňovat ve zvíře.
Proměňuji se dál, ale přitom si stále zachovávám vlastní tvář; nejprve jsem psem, potom ptákem a nakonec velkou ropuchou. (*)
Blíží se ke mně šachová věž a říká mi: „Styďte se ... takhle strašit děti!“ Vracím se tedy do normální podoby a normálního oděvu.
Pomalu se zmenšuji. Teď mám výšku malého dítěte.
Sestupuji z pódia a vidím obrovité maškary, které si mě svrchu prohlížejí. Zmenšuji se stále dál. (*)
Nějaká žena hystericky ječí, že jsem hmyz. Chystá se mě zašlápnout, ale já se zmenšuji do mikroskopických rozměrů. (*)
Rychle opět rostu do velikosti dítěte. Potom mám zase normální postavu. Pak rostu dál a okolní diváci a tanečníci se rozprchávají na všechny strany.
Hlavou se už dotýkám stropu. Na všechno se teď dívám shora. (*)
Poznávám ženu, která mě chtěla zašlápnout. Když ji beru do ruky a stavím na pódium, hystericky ječí.
Moje postava nabývá opět normální velikosti a chystám se ze slavnosti odejít.
Když dojdu do vstupní haly, vidím zrcadlo, které úplně deformuje můj vzhled. Třu tedy povrch zrcadla, dokud mi neukáže krásnou podobu a perfektní vzhled, který byl vždycky mým snem. (*)
Zdravím šviháka u vchodu a vycházím z domu s klidným a vyrovnaným pocitem.

Vysvětlení k zážitku
Obtíže, které se objevují při změnách během zážitku, se obecně odrážejí v problémech, které člověk má s vlastní osobností, s představou sebe sama, v problémech, které nastávají, když představa sebe sama je konfrontována s představami jiných lidí. V tomto cvičení jsou přidány navíc operace s představami rozpínání a smršťování, které jsou užitečné pro odblokování vlastních představ a pro jejich rozhýbání. Toto cvičení umožňuje lepší ovládání vlastních představ, umožňuje zlepšení vztahů s ostatními. Jde tedy o práci na zablokovaných a nepohyblivých představách, které se často vyjadřují obavami, přemírou nedůtklivosti, ukrýváním těla, únikem ze situací atd.

Doporučení
Najděme odpor, který se objevuje v různých scénách ve vztahu se zkoumanými problémy v běžném životě. Ověřme si, zda zvládnutí problému působí změny v obvyklém chování. Opakujme zážitek se zvláštní pozorností k nejdůležitějšímu odporu, který nebyl překonán.

XXVI. MRAKY
Jsem v naprosté tmě. Slyším jen hlas, který říká: „Tehdy nebylo ani to co je, ani to, co není. Nebyl vzduch, nebylo nebe a tma ležela nad propastí. Nebylo ani člověka, ani žádné zvíře; pták, ryba, krab, ani strom, kámen, jeskyně, útes, tráva nebo keř. Nebyly žádné galaxie, ani atomy... ani supermarkety nebyly. Pak jsi se narodil ty a to byl počátek zvuku a světla, tepla a zimy, drsnosti a jemnosti.“
Hlas umlká a já zjišťuji, že jedu vzhůru po pohyblivých schodech v obrovském obchodním domě. 
Projíždím několik podlaží. Teď vidím, jak se strop budovy otevírá a schody mě pomalu a pohodlně vezou dál k jasnému nebi.
Dole pod sebou vidím budovu, nyní už velmi malou. Atmosféra má blankytně modrou barvu. Cítím, jak se mi ve vánku příjemně vlní oděv; dýchám zhluboka a klidně.
Projíždím hebkou vrstvou páry a jsem v nekonečné záplavě bělostných mraků.
Schody se pozvolna narovnávají, a já po nich kráčím jako po chodníku. Jak jdu vpřed, zjišťuji, že našlapuji na podlahu z mraků.
Moje kroky jsou velmi ladné. Mohu skákat do velké dálky, protože přitažlivost je velmi slabá. Využívám toho ke kotrmelcům, padám na záda a znovu se odrážím, jako kdyby mě pokaždé odpérovala velká trampolína. Přemísťuji se pomalu a můžu se zcela volně pohybovat. (*)
Slyším hlas dávné přítelkyně, která mě rozesmátě zdraví. Potom vidím, jak krásně běží ke mě. Když mi padne do náruče, padáme a opět se zvedáme, přičemž děláme nejrůznější kotrmelce a přemety, smějeme se a prozpěvujeme si. (*)
Nakonec si sedáme a ona vytahuje složený rybářský prut. Rozkládá ho a chystá další náčiní. Namísto háčku však dává magnet ve tvaru podkovy. Potom začíná točit navijákem a magnet se spouští dolů skrz mraky...
Po chvíli se prut začíná ohýbat a ona volá: „Máme dobrý úlovek!“ Hned začíná navíjet, až se objevuje velký podnos přitisknutý k magnetu. Jsou na něm nejrůznější pokrmy a nápoje. Všechno je krásně ozdobené. Pokládáme podnos na mraky a pouštíme se do velké hostiny.
Všechno, co ochutnávám, má skvělou chuť. Ale nejpřekvapivější je to, že jídla neubývá. Vždycky se nějaké objeví namísto jiného, stačí jen pomyslet. Vybírám si dobroty podle svých přání, a vychutnávám je. (*)
Když jsme se najedli, leháme si na záda na měkkou podušku z mraků a máme nádherný pocit pohody. (*)
Cítím, že tělo mám vláčné a teplé, naprosto uvolněné, zatímco myslí mi procházejí příjemné myšlenky. (*)
Uvědomuji si, že nepociťuji spěch ani neklid, a že si ani nic nepřeji, jako když mám všechen čas světa pro sebe. (*)
V tomto stavu plnosti a spokojenosti se snažím myslet na každodenní problémy, a cítím, že se jimi mohu zabývat bez zbytečného napětí, takže mně napadají klidná a jasná řešení. (*)
Po chvíli slyším svou přítelkyni, která říká: „Musíme se vrátit.“
Vstávám a po několika krocích se znovu ocitám na pohyblivých schodech. Ty se mírně stáčejí dolů skrz podlahu z mraků. Cítím jemnou páru, jak začínám klesat směrem k zemi.
Klesám k budově, a pohyblivé schody projíždějí opět otevřenou střechou.
Sjíždím jednotlivými podlažími obchodního domu. Všude vidím lidi, kteří si starostlivě vybírají zboží.
Zavírám oči a slyším hlas, který říká: „Tehdy nebyl ani strach, ani neklid, ani dychtivost, protože neexistoval čas.“ (*)




Vysvětlení k zážitku
Tento zážitek poskytuje některé užitečné prvky k rozvinutí představy volného pohybu a následného rozeznání pocitu vděčnosti. Jde o jednoduchou práci, která vytváří pocit uvolnění duševního napětí a která nabízí možnost všimnout si každodenních problémů v podrobnější a klidnější perspektivě. Tím je možno dosáhnout lepších výsledků.

Doporučení
Prověříme, jaké obtíže s volností pohybu se objevují během zážitku a konfrontujeme je se všedními problémy stejného druhu nebo s omezeními tělesného vyjádření. Ověříme si, zda bylo dosaženo během zážitku stavu duševní relaxace, kdy každodenní problémy mohou být zmenšeny a upraveny lépe než běžným způsobem. Pokud se během zážitku povede zdolat určitý odpor, zkusíme sledovat v běžném životě příslušné důsledky.

XXVII. POSTUPY A ÚSTUPY
Jsem v dobře osvětlené místnosti. Dělám několik kroků a otevírám dveře. Postupuji pomalu chodbou. Vstupuji do dalších dveří vpravo, kde nacházím další chodbu. Postupuji vpřed. Vlevo jsou dveře. Vstupuji a jdu vpřed. Další dveře vlevo. Vcházím do nich a jdu vpřed. Další dveře vlevo; vcházím do nich a jdu vpřed.
Pomalu se vracím stejnou cestou, až jsem znovu v první místnosti. (*)
Na pravé straně pokoje jsou velké prosklené dveře, které vedou do zahrady. Otevírám je a vycházím. Na zemi je nějaký nástroj, který napíná ocelové lano zavěšené kousek od země, v roztodivných směrech. Stoupám si na lano a držím rovnováhu. Nejprve dělám jeden krok. Pak další.  Postupuji vpřed po křivkách a po přímkách. Pohybuji se bez obtíží.
Teď couvám opačným směrem, až se dostávám do výchozího bodu. (*)
Sestupuji z lana.
Vracím se do místnosti. Vidím zrcadlo velké jako já. Zvolna se k němu blížím a zároveň pozoruji, jak se přibližuje můj obraz. Přistupuji, až se dotýkám skla. Potom ustupuji zpět a dívám se, jak se můj obraz vzdaluje.
Znovu se přibližuji, až se dotýkám skla, ale zjišťuji, že můj obraz ustupuje, až nakonec mizí. Teď vidím, jak se můj obraz zády ke mně vrací. Zastavuje se před sklem, otáčí se na místě a postupuje ke mně.
Vycházím na dvůr dlážděný velkými dlaždicemi. Někde uprostřed stojí křeslo, umístěné na jediné černé dlaždici. Všechny ostatní dlaždice jsou bílé. Dostávám vysvětlení, že křeslo se může pohybovat vždy po přímce a všemi směry, ale bez otáčení. Sedám si a říkám: „Tři dlaždice dopředu.“ Křeslo se posouvá podle pokynu. Čtyři doprava. Dvě dozadu. Dvě doleva. Jednu dozadu. Dvě doleva a končím zpět na černé dlaždici.
Nyní: tři dozadu. Jednu doprava. Jednu dozadu. Čtyři doprava. Čtyři dopředu. Pět doleva a dostávám se do cíle.
Nakonec: tři doleva. Dvě dozadu. Jednu dopředu. Dvě doprava. Tři dozadu. Jednu doprava. Čtyři dopředu a končím zase na stejné dlaždici.
Zvedám se a vycházím z domu. Stojím uprostřed široké silnice. Nejezdí žádná auta. Vidím, jak se ke mně přibližuje člověk, kterého mám velmi rád. Přichází ke mě tak blízko, až se mě téměř dotýká. (*)
Nyní ustupuje zpět, stále dál, až zmizí. (*)
Teď vidím, že se přibližuje osoba, v jejíž přítomnosti se opravdu necítím dobře. Přichází velice blízko ke mně. (*)
Nyní také ustupuje, vzdaluje se stále dál, až zmizí. (*)
Sedím tady. Vzpomínám si na jednu velmi těžkou situaci, ve které se nacházím před dalšími lidmi. Vzdaluji se teď od těch lidí. (*)
Vzpomínám si na jednu situaci, kdy mi bylo opravdu dobře. Vidím, jak se od této situace vzdaluji. (*)

Vysvětlení k zážitku
Pokud se tento zážitek nedaří, odráží to jistou dezorientaci v našem běžném životě. Příliš rychlé pohyby ukazují tutéž impulsivitu a stejný nedostatek sebekontroly jako v běžném životě. „Přeskoky“, které přerušují plynulost, jsou stejné jako zaseknutí a nesplnění toho, co jsme chtěli, které se sdružují v běžném životě. Nesoulad v postupu představ vytváří nesoulad činů. Díky tomuto cvičení se dosáhne změn chování v  každodenních aktivitách.

Doporučení
Zkusme spojit odpor objevený při zážitku s obtížemi, které máme v běžném životě. A zkusme také porovnat odpor překonaný při zážitku nebo jeho opakování s dosaženými pokroky v běžném životě.


