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TEXTOVÁ ČÁST  
 
 

 

KEĎ SOM NENI 

 

 

 

„Prolomit jsoucno 
Lze 
Prí mněla úsměv se zuby psychopata 
Nevěří 
V časoprostorovom  
Kontinuu 
Jsi 
V prostoru 
Všech chvil 
 
J-sou-čas-nost 
Je cností našeho druhu“ 
          Jedno Jedlo 
 
 
 
 

 

 

Prostredníctvom videa som sa rozhodla autorsky mapovať problematiku 

psychospirituálnej transformácie, a to ako z perspektívy osobnej skúsenosti, tak i s ohľadom 

na to ako je o nej referované a ako je zobrazovaná z hľadiska psychológie, psychiatrie, 

ezoteriky či z pohľadu rôznych popularizovaných vied. Týmto spôsobom vznikla miestne 

špecifická video inštalácia, zameraná na senzuálnu skúsenosť diváka. Film má približne 

trinásť minút a obsahuje štyri časti, ktoré vznikli z archívu mnou zbieraného audiovizuálneho 

materiálu točeného na fotoaparát s pevným 50mm objektívom od mája 2018. Zvláštnu úlohu 

hrá vzťahovanie sa k vizualite, ktorá je s týmto fenoménom tradične spojovaná.  

 

Rovnako ako v knihách, z ktorých dlhodobo čerpám, pokračujem v podpore 

myšlienky, že veľa prípadov neobvyklých stavov vedomia (a to i tie značne dramatické), ktoré 

môžu na oko dosahovať psychotických rozmerov. Nemusia nutne predstavovať symptómy 

choroby v lekárskom pojatí. Z transpersonálneho pohľadu by sme na nich mali nahliadať ako 

na náročné štádia vývoja vedomia, ktoré sú ale nevyhnutné v rámci rozvoja samotného. 
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Vedomie. Každý ho zažívame inak a predsa všetci podobne. Niektoré neobvyklé stavy 
vedomia, ktoré sú tradične v psychiatrii diagnostikované a liečené ako duševné choroby, sú 
v skutočnosti komplikáciami osobnej premeny. Západná psychiatria bohužiaľ nerozlišuje 
medzi mystikou a psychózami a má sklony zachádzať s týmito mystickými zážitkami ako 
s prejavmi duševných onemocnení. To znamená, že po prejave nejakého zmeneného stavu 
vedomia sa neaplikuje hlbinná terapia a lekár vás týmto stavom neprevedie, ale volí sa 
„rýchla cesta späť“, kde je nasadené farmakologické liečenie a samotný proces sa spomalí, 
no častokrát i úplne zastaví a potlačí. Nevraviac o tom, že sa daný človek po opakovanej 
psychóze (respektíve opakovanom holotropnom zážitku) v spoločnosti stigmatizuje nálepkou 
napríklad „schizofrenik“, ktorej väčšina ľudí ani nerozumie a vyvolá v nich neuchopiteľný 
strach. Tieto „krízy duchovného vývoja“ sa v angličtine prekladajú termínom „spiritual 
emergency“ (poz.: emergency – núdza, náhla príhoda, ohrozenie; emergence – vynorenie, 
vývoj, rozvoj sú slová odvodené z latinského slovesa émergere – vynoriť sa, vystúpiť, vzísť). 
No dokonalejší preklad nachádzame v čínskom piktograme pre krízu, ktorý je zložený z dvoch 
znakov, kde jeden znamená – „nebezpečie“ a druhý „príležitosť“.  

Keď sú takéto stavy správne pochopené a ich priebeh je podporovaný, namiesto toho 

aby bol potlačovaný bežnými psychiatrickými postupmi, môže sa prejaviť ich vysoko liečivý 

potenciál a priaznivo pôsobiť na jedinca, ktorý ich prežíva.  V širšom pohľade to má 

samozrejme aj pozitívny dopad na jeho okolie, i keď sa to tak sprvu nemusí vždy javiť. Každý 

jedinec operuje s rôzne otvoreným vedomím. Aby sme dokázali tieto zážitky pochopiť 

a integrovať, potrebujeme byť vzdelaný viac komplexne a najmä otvorený novým postupom. 

Nebáť sa spochybňovať dogmy. To, čo platilo v našom svete pred sto rokmi, nemusí byť už 

tak platné dnes. 

 

„Během holotropních stavů vědomí – lhostejno zda spontánních či vyvolaných starými 

nebo moderními technikami změn vědomí – je možné překročit různými způsoby osobní 

hranice vlastní tělesnosti. Takové zážitky nám nabízejí možnost stát se jinými lidmi, 

skupinami lidí, zvířaty, rostlinami či dokonce anorganickými prvky přírody a kosmu. V těchto 

procesech čas zřejmě nehraje roli a minulé nebo i budoucí události se stávají stejně snadno 

dosažitelnými jako cokoli, co se děje v přítomnosti.“1 

 

Tieto transpersonálne zážitky nám poskytujú vhľad, že v hmotnom svete sú všetky 

hranice iluzórne a že celý vesmír, vnímaný skrz čas či priestor sú jedinou sieťou udalostí vo 

vedomí. Kde kosmos nie je bežná hmotná skutočnosť, tak ako sme si ju v hlave sformovali na 

základe hmotného prežívania tu na zemi, ale je to skôr inteligentný výtvor kozmickej energie 

Univerzálneho Vedomia. Spomínané zážitky v holotropných stavoch odhaľujú existenciu 

imanentného božstva, Boha prejavujúceho sa vo svete javov ako svet javov. Zároveň 

odhaľujú i to, že každý jedinec je vo svojej podstate zrovnateľný s celou stvorenou sieťou 

stvorenia i s každou jej časťou a v tom všetkom sa prejavuje.  

                                                 
1 GROF, Stanislav. Kosmická hra. Vyd. v českém jazyce 2. Přeložil Pavel STRÁNSKÝ. Praha: Práh, 2013. 

ISBN 9788072524181. Str. 106 
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Abraham Maslow, už zosnulý americký psychológ, ktorý hral významnú úlohu pri 

založení ako humanistickej, tak transpersonálnej psychológie, študoval stovky ľudí, ktorí 

prežívali spontánne zjednocujúce stavy vedomia a nazval ich vrcholnými zážitkami. Impulzy 

k týmto zjednocujúcim zážitkom bývajú prírodné i umelé výtvory mimoriadnej estetickej 

krásy. Do dnes si pamätám, aký hlboký stav mi pred pár rokmi vytvorila výstava v Dome 

umenia v Brne – Big Light. Umelecké inštalácie, hudobné skladby, či divadelné predstavenia 

môžu byť týmto spúšťačom taktiež, rovnako ako i monumentálna architektúra.  Pre iných 

ľudí takýto stav môže priniesť aj majestátnosť oblohy plnej hviezd, veľhory, či totálne ticho 

na opustenom šírom poli. No zároveň to môžu byť aj vizuálne situácie úplne obyčajné ako 

čerstvo odhalené hniezdo mravcov, či pohyb vetví stromu na modrej oblohe. Je to v tom 

spojení, ktoré dokážeme nadviazať z daným dielom či prežívaným obrazom a situáciou? 

 

Maslow dokázal, že mystické zážitky nie sú chorobnými príznakmi a nepatria do 

učebníc psychiatria, no i desiatky rokov po jeho smrti sa s nimi na psychiatrii bežne stretáme. 

Tieto zážitky sa často prejavujú u ľudí bez iných vážnych emocionálnych problémov, ktorí by 

podľa štandardných psychologických kritérií boli označení za „normálnych“. 

V mojom prípade väčšina holotropných, zmenených stavov vedomia nenastala v úplne 

podpornom prostredí, kde by som bola pochopená a podporená (možno až na jeden, ktorý 

sa udial pred rokom). Z čoho som si odniesla silnú stigmatizáciu. Niekoľko krát bol proces 

násilne zastavený medikáciou (proti mojej vôli) a proces nebol dostatočne integrovaný, teraz 

len spätne skúšam a hľadám o čo v danom zmenenom stave vedomia šlo. Nemám potrebu 

byť nazývaná „mystikom“, no už vôbec nemám potrebu byť nazývaná „schizofrenikom“. 

Zážitky mimoriadnych stavov vedomia presahujú potenciál ľudskej psyché a hranice 

vnímania. To čo v týchto stavoch prežívame, nie je obmedzené na zážitky či spomienky zo 

života postnatálneho a na freudovské individuálne nevedomie, ako nás učili veriť materiálne 

založený vedci. Tieto holotropné zážitky ďaleko presahujú hranice „ega zapuzdreného 

v pokožke“ tak ako to nazval spisovateľ a filozof Alan Watts. Naopak môžu nás zaviesť do 

širších, hlbších oblastí psyché, ktoré doposiaľ psychiatrami či psychológmi nie sú dostatočné 

zmapované.  

„Ve své nejhlubší podstatě je celý kosmos jediným jsoucnem (entitou) 

nepředstavitelných rozměrů, Absolutním Vědomím. Jak jsme se již dříve poučili z překrásné 

Thič Nhat Hahnovy básně, mají všechny role v kosmickém dramatu při konečné analýze 

jediného protagonistu. Ve všech situacích, v nichž se uplatňuje prvek zla, jako jsou nenávist, 

krutost, násilí, bída a utrpení, hraje tvůrčí princip sám se sebou složitou hru.“ 2 

 

                                                 
2 GROF, Stanislav. Kosmická hra. Vyd. v českém jazyce 2. Přeložil Pavel STRÁNSKÝ. Praha: Práh, 2013. 

ISBN 9788072524181. Str. 149 
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Pri týchto slovách sa mi opäť vybavuje jeden holotropný stav, kde som mala pocit, že všetci 

ľudia sú to samé ako ja. Akoby som obsiahla ego do jeho najširších a najhlbších miest a videla 

sa v každom jedincovi, bez rozdielu. 

 

Skrz video i bez neho poznávam samu seba. Nič sa nezmenilo, iba zrýchlilo. Akoby sa 

jeden svet zhutňoval samotným zjemňovaním vibrácií a tým prečisťoval – rozdeľoval do viac 

a viac dimenzií s každým jedným úderom metronómu. To spektrum možností je tak 

obrovské, znásobené videním sveta každého jednotlivca, ktorý si dokáže uvedomiť možnosť, 

ktoré má. „Živý tok“ jedna k jednej. Niekto vidí „viac“, niekto „menej“ ale všetci máme tú 

možnosť. Dokázal by si také číslo spočítať? Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, 

deväť. Nula. Vedomie je nekonečné, je všade a telo jednotlivca len vytvára obmedzenia, 

ktoré je možné prekonať. Pomocou tréningu, rovnako ako keď sa dieťa učí chodiť a ovládať 

telo. No čo sa stane v momente zjednotenia s vedomím nekonečna? Ten moment je krásny, 

oslobodzujúci a neopísateľný, ale nedá sa v ňom zastaviť. Kým ti bije srdce – každý jeden – 

úder srdca – stále mení priestor. (Buch, buch, v tebe, aj vo mne je teraz duch Patricka 

Swayzeho. Jedným kliknutím ho máš na monitore obrazovky a rovnako s ním môžes viesť 

rozhovory vo svojej hlave – stále záleží len na tom, ako dokážeš ohnúť realitu.) Sú medzi 

nami ľudia, ktorí dokážu zmeniť teplotu svojho tela vedomím vedením energie v ňom, či 

spomaliť tlkot svojho srdca rovnako svojim vedomím. Čím viac úderov srdca, tým dlhší život, 

ale len naoko, záleží ako v tom živote dokážeš vnímať čas. Opäť slučka, tak trocha Möbiova. 

Vo východnej filozofii existujú rôzne „označenia hodností“ takýchto ľudí. V západnej filozofii 

ani nedokážem do jednej vety zhrnúť, čo všetko tam je. Bohužiaľ v našej, z veľkej časti 

materiálne založenej spoločnosti, ktorá má neustálu túžbu niečo produkovať, aby sa vyhla 

smrti, to všetko tak nejak spadá do škatuľky spoločensky nežiadúcej psychózy. No sú 

hodnosti, ktoré si nekúpiš – tie ktoré si musíš prežiť a vidieť vlastnými očami. 

Bola som na hranici, možností, svojho aktuálneho tela, mysle i duše. To sa rozletelo 
do všetkého, štyroch svetových strán,  ako veľký tresk a to čo zostalo je zas o niečo menšie 
očistené jadro. Tak sa k nemu vraciam, aby som ho kultivovala svojou cestou, ako najlepšie 
viem. Včera, zajtra i dnes. 

 

A teraz je teraz. To boli tak nejak dôvody i textové východiská k mojej práci. 

 

 

Cieľov ktorých som sa vo svojej praktickej časti diplomovej práce snažila dosiahnuť je 

miestne špecifická video inštalácia, zameraná primárne na senzuálnu skúsenosť pozorovania 

zrakom a sluchom. Pôvodne som do tejto inštalácie chcela zahrnúť i prežitky iných zmyslov 

ako hmatu, chute a čuchu v podobe určitých objektov, ktoré so samotnou osobnou 

transformáciou súvisia (ako napríklad červy, rôzne materiály i jedlé, ovocie), ktoré by si 

človek mohol  ošiahať prípadne skonzumovať a na oplátku sa do nich obtlačiť. No nakoniec 

som volila minimalistickejšie podanie v prezentácii samotného videa ako filmu rozdeleného 

na štyri časti, alebo kapitoly s ktorými sa do budúcna bude dať v galerijných priestoroch viac 
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intuitívne pracovať a prípadne by sa s určitými objektami do budúcna dala spomínaná video 

inštalácia jemne doplniť a tým posilniť na viacerých úrovniach aktuálne nám dostupného 

vnímania reality skrz zmysly, ktoré máme vo všeobecnosti prístupné takmer všetci.  

Samotný vznik tohto projektu bol v roku 2018, niekedy v máji. Bolo to práve v období 

kde som mala za sebou jeden silnejší holotropný stav vedomia a rozhodla som sa svoju 

záverečnú diplomovú prácu podať audiovizuálne. Začala som zbierať rôzny materiál 

a vytvárať rôznorodý archív môjho života, aby som síce nie primárne, ale ako vedľajší efekt 

mala možnosť i vystopovať pramene svojich opakujúcich sa samovoľných zmenených stavov 

vedomia, do ktorých sa dostávam už asi od roku 2013. Dalo by sa povedať, že som si týmto 

vytváraním archívu konečne čiastočne plním i svoj detský sen, keď som asi vo svojich 

dvanástich rokoch chcela po vonku behať s kamarátmi a natáčať náš bežný život a hry. Archív 

som zbierala (i naďalej zbieram) na fotoaparát Canon 77D s full HD rozlíšením a rýchlosťou 

snímania 50 obrázkov za sekundu. Výhradne som na to používala 50mm pevný objektív, 

ktorý ma donucoval k veciam a snímaným obrazom pristupovať priamo bez možnosti 

priblíženia či oddialenia. V momente potreby oddialenia záberu som sa bola nútená oddialiť 

i ja. A naopak veľké detaily mi pomáhali zobrazovať drobnú štruktúru snímaných materiálov, 

ľudí či prostredí. Často som volila i zámerne rozostrené zábery, nakoľko mám zrakovú vadu – 

krátkozrakosti. 

Zároveň sa v práci snažím upozorniť na problematiku vyššie spomínanej 

psychospirituálnej krízy, psychóz i schizofrénie, a na to, ako s nimi ako spoločnosť 

zachádzame. Pri samotnom strihu som na začiatku volila formálny koncept piatich sekúnd. 

Takto zostrihaný archív bol sprvu príliš rozsiahli a málo vypovedajúci o spomínanej 

problematike a zadal sa príliš chaotický na to aby divák udržal pozornosť. Tak som si 

k prestrihaniu prizvala Jonáša Svobodu a z pôvodných približne tridsaťšesť minút sa nám 

podarilo film skrátiť na asi sedemnásť. No ani po tomto zákroku to ešte nebol koniec. 

Nakoniec som sa rozhodla porušiť spomínaný formálny koncept piatich sekúnd a do 

materiálu zasiahnuť radikálnejšie už sama. Vytvorila sa tým väčšia dynamika, vymizla 

prehustená lyrickosť obrazu a narástla i určitá narácia v jednotlivých častiach. Samotná 

dynamika obrazu je dôležitá najme z pohľadu vedeckého.  

Lekármi mi bolo povedané, že v týchto momentoch zmenených stavov vedomia 

mozog akoby pracuje na viac percent, než je bežné a naše vnímanie je prehustené 

informáciami, ktoré podľa nich synapsie v mozgu nestíhajú prenášať. Ja by som to z mojej 

osobnej skúsenosti skôr popísala tak, že spomínané synapsie dané informácie prenášať 

stíhajú, no je ich mnoho (i v desiatkach percent viac než je bežné) a nie je to bežný stav 

vedomia pre väčšinu. Následná artikulácia informácií smerom von k iným ľudom do sveta sa 

preto môže javiť zmätočná s asociatívnymi skokmi, ktoré ľuďom (ktorí túto skúsenosť 

nemajú) nedáva zmysel. Dynamikou rôznych obrazov a volením krátkych pár sekundových 

záberov som práve tento stav chcela nasimulovať.  

 

Ako som spomínala vyššie po minuloročnom intenzívnom holotropnom stave 

určitého „rozštvrtenia“ sa moja myseľ vyčistila, takpovediac na koreň. Bolo to krásne. 
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Stanislav Grof, transpersonálne prežitky rozdeluje do troch kategórií. Nazdávam sa, že 

spomínaný zážitok, ktorým som si prešla bol záblesk tej poslednej. „Posledním ze všech 

prožitků se ukazuje být ztotožnění se suprakosmickým a metakosmickým prázdnem, s onou 

tajemnou, prapůvodní prázdnotou a nicotou, která si je vědoma sama sebe a která je 

konečnou kolébkou vší existence. Nemá sice konkrétní obsah, přesto v zárodečné 

a potenciální formě v sobě obsahuje vše, co existuje.“3 

Pár mesiacov v tom období som strávila mimo veľkomesto, čo mi tento stav „čistej mysli“ 

pomohlo udržať. No návrat spať do mesta bol veľmi zaujímavý. Rôzne reklamné tabule 

s rozličnými reklamami a nápismi, myseľ opäť začali stimulovať a tak som sa i zamerala na ich 

natáčanie s tým, že to určite v archíve nejak využijem. Tieto nápisy vo filme v jednej vrstve 

vnímania fungujú ako určité „podkapitoly“ k jednotlivým častiam. Samotné názvy častí sú 

skôr intuitívne vybrané slová a pripravujú film nie len na kino-inštáláciu, ale i na inštaláciu 

galerijnú. 

 

Ďalšou vrstvou v obraze sú občasné „titulky“, ktoré síce od spomínaného obrazu 

častokrát berú pozornosť no poukazujú na ďalšiu vrstvu vnímania a to práve skôr 

asociatívnu. Niečo ako naše zachytávané myšlienky z vnímaných obrazov a zvukov, doplňujú 

audiovizuálny vnem. Titulky takto skladajú naratívny text viac či menej a pridávajú určitú 

poetiku záberom, ktorý ich pokrátením túto lyrickosť miestami stratil. V samotnej montáži 

som sa skôr hrala so synchronicitnými nadväznosťami jednotlivých záberov pri ich samotnom 

natáčaní. Prípadne som si v hlave vždy držala posledných niekoľko záberov a tak nejak som 

skôr intuitívne tušila čo má nasledovať, prípadne aké zábery z akého prostredia by som mala 

ešte v časopriestore nájsť a natočiť. Voľba participantov v záberoch je skôr náhodná tak ako 

i môj prežívaný život. Časťami film môže pôsobiť ako denník zo života Ivany, dokumentárne 

prvky archívu sa zaprieť nedajú. No i tak som sa s nimi snažila pracovať ako s fragmentami 

poukazujúcimi na neutíchajúci kolobeh evolučnej smrti a znovuzrodenia. I vo svojich iných 

prácach, či už vizuálnych, alebo textových sa neustále točím okolo jsoucna a jeho 

pochopenia, či prelomenia. Okolo jednoty bytia. 

 

Inšpiráciou a tak povediac „pojítkami“ k mojej práci je nespočetne mnoho. No zo 

sféry umenia by som určite rada poukázala na vizuálne performatívne práce Melanie Bonajo 

a jej projekt s názvom Smrť Melanie Bonajo, veľkého vizionárského umelca - tvorcu vizuálu 

Votrelca, H. R. Gigera, fotografie Františka Drtikola a v neposlednom rade na rovnako 

českého umelca Mae Sara, u ktorého sa na chvíľu pozastavím. Jeho akvarelové kresby 

a podsvietené maľby, v ktorých rozpráva rôzne príbehy sú naplnené jemnou spiritualitou, 

ktorá mi imponuje. Tento rok dokonca vytvoril z akvarelových kresieb asi desať minútový 

animovaný film s názvom Aquarelle Channeling. Za zmienku určite stoja i jeho staršie 

performatívne prejavy, keď sa cítil odpojený a zmätený svojim egom. Bol presvedčený, že 

umenie performance by sa dalo prirovnať k šamanskej práci. Rovnako ako on som sa po 

                                                 
3 GROF, Stanislav. Vizionářský svět H.R. Gigera: moderní výzkum vědomí a chápání umění. Přeložil Jiří 

ZEMÁNEK, přeložil Štěpánka STRAKOVÁ. Opava: Holos, [2016]. ISBN 9788090502420. Str. 91 
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náročných dňoch v meste utiekala napojiť spať do prírody v tichých meditáciách. Najmä 

v chladných mesiacoch bola pre mňa zaujímavá práca s telom a prežívaním chladu, ktorý sa 

po chvíli takmer vytratil. 

 

 

„Neboť není-li to nic, vůbec nic, pak je to všechno. 

Když jsem zašlapáván – každým krokem  

stále víc – pak jsem povznášen,  

kladu svou nohu do jiného světa,  

a završuji tak své zmrtvýchvstání, 

nikoliv znovuzrozen, nýbrž povznesen,  

s tělem stejným jako dříve, 

novým mimo veškeré poznání novosti,  

živý mimo veškerý život, 

hrdý, bez nejmenšího náznaku či projevu pýchy, 

žijíci zde, kde o životě nikdo nesnil ani jej nečekal,  

v jiném světě, sám pozemšťan 

stejný jako předtím, a přitom tak zvláštně nový.“ 

 

D.H. Lawrence, „Nové nebe a země“ – Vybrané básně 4   

 

Nazdávam sa, že som si vytýčené ciele v tejto diplomovej práci splnila a zároveň, čo 

ma veľmi teší, začala vytvárať audiovizuálny archív, ktorého potenciál vidím niekde vo svojich 

budúcich prácach. Transpersonálny pohľad na svet je mi veľmi blízky a predpokladám, že 

bude čoskoro i globálne dôležitý a to najmä z dôvodu obrovského tlaku spoločnosti na 

jednotlivca. 

                                                 
4 GROF, Stanislav a Christina GROF. Krize duchovního vývoje: když se osobní transformace promění v 

krizi. Druhé vydání. Přeložil Lubor KYSUČAN. Opava: Holos, 2015. ISBN 9788090502413. Str. 78 
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Odkaz na záverečnú prácu 
 
http://archiv.ffa.vutbr.cz/vskp/video/2019-rovenska-ivana-ked_som_neni 
 


