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Léčivé a výzkumné možnosti 1. 
mimořádných stavů vědomí

V této knize shrnuji své zkušenosti a pozorování zaznamenané v průběhu 
více než čtyřicetileté praxe zkoumání mimořádných stavů vědomí. Mým 
prvořadým zájmem je zaměřit se na tyto stavy z hledisek, které prohlu-
bují naše poznání (heuristické aspekty), to znamená na to, jakým způso-
bem nám mohou pomoci v chápání povahy vědomí a lidské psýché. Pro-
tože jsem vystudoval klinickou psychiatrii, zvláštní pozornost věnuji jejich 
léčivému, transformačnímu a evolučnímu potenciálu. Pro tento účel je 
termín „mimořádné stavy vědomí“ příliš obecný, neboť zahrnuje široké 
spektrum jevů, které z terapeutického nebo heuristického hlediska ne-
jsou příliš zajímavé.

Vědomí může být hluboce pozměněno různými patologickými proce-
sy – poraněním mozku, intoxikací jedovatými látkami, infekcemi nebo 
degenerativními a oběhovými procesy v mozku. V důsledku těchto stavů 
mohou pochopitelně nastat hluboké mentální změny, které lze zahrnout 
do široké kategorie mimořádných stavů vědomí. Tato poškození bývají 
příčinou triviálních delirií nebo organických psychóz, které jakkoli mají 
význam z klinického hlediska, v rámci našeho pojednání nejsou podstat-
né. Lidé, kteří těmito stavy trpí, bývají obvykle dezorientováni, nevědí kdo 
jsou, kde se nacházejí, ani jaké je datum. Kromě toho jejich intelektuál-
ní funkce jsou vážně narušeny a jejich zážitky jsou spojeny s následnou 
ztrátou paměti (amnézií).

V této knize se zaměřuji na velkou a významnou podskupinu mimořád-
ných stavů vědomí, které se od ostatních významně odlišují a současně 
představují neocenitelný zdroj nových informací o lidské psychice z hle-
diska zdraví i nemoci a rovněž disponují pozoruhodným terapeutickým 
a transformačním potenciálem. V průběhu dlouholeté praxe spojené s kaž-
do denním klinickým pozorováním jsem dospěl k přesvědčení, že se jedná 
o zcela výjimečné zážitky, které z hlediska teorie a praxe moderní psy-
chiatrie mají dalekosáhlý význam. Stěží mohu uvěřit, že současná  psy-
chiatrie ještě stále neodhalila jejich specifi cké charakteristiky a ani je ne-
byla schopna pojmenovat.
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20 psychologie budoucnosti

Dospěl jsem k závěru, že z důvodu jedinečných vlastností, jimiž dispo-
nují, si zasluhují, abychom je oddělili od ostatních a zařadili do zvláštní 
kategorie stavů, kterou jsem pojmenoval holotropní (Grof  1992). Tento 
složený výraz doslovně znamená směřující k celistvosti (z řeckého holos – 
celek a trepein – pohybovat se směrem k něčemu). Plný význam a opráv-
nění používání tohoto termínu objasním v následujících kapitolách. Na-
značuje, že v našem běžném stavu vědomí se ztotožňujeme pouze s malým 
zlomkem toho, čím skutečně jsme. V holotropních stavech jsme schopni 
překonat úzké hranice svého těla a ega a uvědomit si svou pravou a úpl-
nou totožnost.  

Holotropní stavy vědomí

Během holotropních stavů dochází ke kvalitativní, velmi hluboké a fun-
damentální změně vědomí, které však není hrubě porušeno jako je tomu 
u organických psychóz nebo triviálních delirií. Prožíváme jiné rozměry 
bytí, které mohou být velmi intenzivní až zaplavující, avšak současně jsme 
schopni se plně orientovat v časoprostoru a neztrácíme zcela kontakt s běž-
nou skutečností. Znamená to, že prožíváme současně dvě velmi rozdílné 
reality, tedy že „stojíme každou nohou v jiném světě“. Holotropní stavy jsou 
charakterizovány dramatickými změnami vnímání ve všech smyslových 
oblastech. Zavřeme-li oči, naše vizuální pole mohou zaplavovat obrazy 
a výjevy nejen z vlastního života, ale také z individuálního a kolektivního 
nevědomí. Můžeme prožívat a pozorovat různé výjevy z říší zvířat a rostlin, 
z celé přírody či kosmu. Je také možné, že naše vnitřní cesta nás zavede 
do oblastí archetypálních bytostí a mytologických oblastí. Když otevřeme 
oči, může se stát, že tyto živé projekce nevědomých obsahů nám iluzivně 
změní i vnímání prostředí, což mohou provázet další nesčetné zážitky se 
zapojením ostatních smyslů – různé zvuky, tělesné vjemy, vůně a chutě.

S holotropními stavy se pojí široké spektrum emocí, které z hlediska 
své povahy a intenzity zdaleka přesahují rámec běžných zážitků. Obvyk-
le zahrnují celou škálu pocitů od extatického vytržení, nebeského blaha 
a „míru přesahujícího veškeré chápání“ až po epizody propastné hrůzy, 
vražedného hněvu, naprostého zoufalství, sžírající viny či jiných forem 
nepředstavitelného citového utrpení. V extrémní podobě se tyto emoční 
stavy shodují s popisy rajských či nebeských oblastí nebo pekel obsaže-
ných v posvátných textech významných světových náboženství.

Zvlášť pozoruhodnou součástí holotropních stavů vědomí je jejich úči-
nek na procesy myšlení. Intelekt během nich není hrubě narušen, avšak 
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funguje způsobem, jenž se od běžného režimu výrazně liší. Je možné, že 
se v tomto stavu nebudeme moci příliš spoléhat na úsudky ohledně běž-
ných praktických činností, zato však můžeme být doslova zaplaveni pozo-
ruhodně přesnými informacemi týkajícími se různých témat. Je tak možné 
například dosáhnout hlubinných psychologických vhledů do vlastní mi-
nulosti, dynamiky nevědomí, emočních potíží a mezilidských problémů. 
Můžeme zažít i mimořádná odhalení týkající se různých aspektů příro-
dy a vesmíru, jež výrazně přesahují naše vzdělání a intelektuální založe-
ní. Zdaleka nejzajímavější vhledy umožněné holotropními stavy se týkají 
fi losofi ckých, metafyzických a spirituálních otázek.

Můžeme prožívat sledy zážitků psychické smrti a znovuzrození a širo-
ké spektrum transpersonálních jevů, jako pocity sjednocení a ztotožnění 
s jinými lidmi, přírodou, vesmírem a Bohem. Můžeme odhalit to, co se 
zdá být vzpomínkami z jiných vtělení (inkarnací), zažít setkání s mocnými 
archetypálními bytostmi, komunikovat s netělesnými bytostmi a navštívit 
četné mytologické oblasti. Právě tyto holotropní zážitky tvoří hlavní zdroj 
kosmologií, mytologií, fi losofi í a náboženských systémů vypovídajících 
o duchovní podstatě bytí a vesmíru. Představují základ k pochopení ritu-
álního a duchovního života lidstva od šamanismu a posvátných obřadů 
původních kmenů až po hlavní světová náboženství.   

Holotropní stavy vědomí a historie lidstva

Zkoumáme-li, jakou úlohu v historii lidstva holotropní stavy vědomí sehrá-
valy, nelze se nepodivit nad tím, jak odlišný postoj v porovnání se západní 
industriální společností zaujímaly k těmto stavům starodávné a předin-
dustriální kultury,   které si jich vysoce vážily a věnovaly značné množství 
času a energie k rozvoji bezpečných a účinných technik k jejich vyvolání. 
Holotropních stavů využívaly jako základního nástroje pro svůj rituální 
a duchovní život a také k dalším důležitým účelům.  

Mimořádné stavy vědomí zprostředkovávaly původním obyvatelům 
v rámci posvátných obřadů přímý zážitkový kontakt s archetypálními ob-
lastmi reality – božstvy, mytologickými říšemi a posvátnými (numinózní-
mi) silami přírody. Další oblastí, v níž tyto stavy sehrávaly důležitou roli, 
byla diagnóza a léčba různých poruch. Přestože domorodé kultury   často 
prokazovaly obdivuhodné znalosti o přírodních léčebných prostředcích, 
největší důraz kladly především na nadpřirozené léčení. V podstatě to 
znamenalo vyvolávání holotropních stavů – u pacienta nebo léčitele ane-
bo obou dvou současně. V mnoha případech do léčivého transu upadala 
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celá skupina anebo dokonce celý kmen, což můžeme ještě dnes pozorovat 
u křováků Kung žijících v africké poušti Kalahari.

Holotropní stavy se rovněž využívaly k rozvoji intuice a mimosmyslo-
vého vnímání pro řešení různých praktických záležitostí, například k hle-
dání ztracených osob a předmětů, získávání informací o lidech nacháze-
jících se na vzdálených místech či sledování pohybu zvěře.  Kromě toho 
sloužily jako zdroj umělecké inspirace, neboť skýtaly náměty na organizaci 
rituálů a na ztvárnění malířských, sochařských a hudebních děl. Zážitky 
z holotropních stavů měly nesmírný dopad nejen na kulturní život před-
industriálních společností, ale i na duchovní historii celého lidstva.

O významu, jenž starodávné a domorodé kultury těmto stavům přiklá-
daly, svědčí i značné množství času a energie, které věnovaly rozvíjení 

„posvátných technik“, různých procesů schopných vyvolat změnu vědomí 
a tím i docílit holotropních stavů využívaných k rituálním a duchovním 
účelům. Tyto metody zahrnují kombinace různých forem bubnování či ji-
ných způsobů hry na bicí nástroje, hudby, zpěvů, rytmických tanců, změn 
rytmu dýchání a rozvíjení zvláštních forem uvědomování si veškerých 

Tabulka I. I
Starodávné a domorodé techniky vyvolávání holotropních stavů
Přímá nebo nepřímá práce s dechem (pránajáma, jógové cvičení bastrika, buddhis-
tický „ohnivý dech“, súf íjské dýchání, balinéský ketdžak, hrdelní zpěv inuitských Es-
kymáků, atd.)
Zvukové techniky (bubnování, chřestění, rytmické údery s tyčkami, hraní na zvonky 
a gongy, hudba, zpívání, recitace manter, hra na didžeridu, atd.)
Tanec a jiné formy pohybu (vířivý tanec dervišů, lamaistické tance, tranzovní tanec 
křováků z Kalahari, hatha jóga, tchaj-ťi, čchi-kung, atd.)
Sociální izolace a smyslová deprivace  (pobyt na poušti, v jeskyních, na vrcholcích hor, 
sněžných pláních, vyvolávání vizí, atd.)
Přetěžování smyslů (kombinace akustických, vizuálních a dalších smyslových podně-
tů během původních domorodých rituálů, extrémní bolest, atd.)
Fyziologické prostředky (půst, spánková deprivace, purgativa, laxativa, (mayský) rituál 
pouštění žilou, postupy zahrnující bolestné zásahy na těle (sluneční tanec lakotských 
Siouxů), nařezávání spodní části penisu, pilování zubů, atd.)
Meditace, modlitby a další duchovní techniky (různé druhy jógy, tantra, praxe zen-
buddhistických škol Sótó a Rinzai, tibetský Dzogčhen, křesťanský hésychasmus (Je-
žíšova modlitba), exercicie Ignáce z Loyoly, atd.)
Psychedelické látky zvířecího a rostlinného původu (hašiš, peyotl, teonanacatl, ololiu-
qui, ayahuasca, eboga, havajská růže, syrská routa vonná, výměšek z kůže ropuchy 
Bufo alvarius, tichomořská ryba Kyphosus fuscus, atd.)
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23léivé a výzkumné možnosti mimoádných stav vdomí

probíhajících procesů. Důležitou úlohu z hlediska vyvolávání holotrop-
ních stavů sehrávala také delší sociální a smyslová deprivace jako napří-
klad odloučený pobyt v jeskyni, na poušti, v arktických ledových oblastech 
nebo ve vysokých horách. Mezi extrémní fyziologické zásahy používané 
pro tyto účely můžeme zahrnout půst, spánkovou deprivaci, dehydrata-
ci, pouštění žilou se ztrátou značného množství krve, podávání silných 
laxativ a jiných projímadel a vyvolávání prudkých bolestí.

Zvlášť účinnou technikou vyvolání holotropních stavů je rituální poží-
vání psychedelických rostlin a látek. Legendární božský nápoj označova-
ný ve staroperské Zend Avestě jako haoma a v Indii sóma požívaly indoí-
ránské kmeny již před několika tísíciletími a pravděpodobně představuje 
nejdůležitější zdroj védské fi losofi e a náboženství. Země Orientu, Afriky 
i karibské oblasti jsou známy tradičním kouřením i požíváním produktů 
získaných z různých druhů konopí, které se používají pro zotavení, potěšení 
i během náboženských obřadů a jsou rovněž označovány různými názvy 
(hašiš, čaras, bhang, gaňdža, kif, marihuana). Představují nezastupitelný 
posvátný prostředek pro tak vzdálené skupiny, jako jsou indičtí bráhma-
ni, některé islámské súfi jské řády, starověcí Skytové a jamajští rastafariáni.

Ceremoniální požívání psychedelických látek má svou velmi dlouhou 
historii také v oblasti Střední Ameriky. Předkolumbovské indiánské kul-
tury především Aztékové, Mayové a Toltékové měly velmi dobrý přehled 
o veškerých vysoce účinných rostlinách schopných měnit stavy vědomí, 
z nichž nejznámější jsou mexický kaktus peyotl (Lophophora williamsii), 
posvátná houba teonanacatl (Psilocybe mexicana) a semena různých od-
růd povijnice nachové (Ipomoea violacea a Turbina corymbosa) zvaná 
také ololiuqui. Tyto posvátné prostředky stále nacházejí své uplatnění 
i v dnešním Mexiku při kmenových obřadech Huičolů, Mazatéků, Čiči-
meků, Koraů a dalších indiánských kmenů a také v Církvi domorodých 
Američanů (Native American Church).

Slavná jihoamerická ayahuasca neboli yajé je výtažek z liány rostoucí 
v džungli (Banisteriopsis caapi) s dalšími rostlinnými přísadami. Amazon-
ská oblast a Karibské ostrovy jsou také známé různými druhy psychedelic-
kých látek, které se vdechují nosem. Africké domorodé kmeny s oblibou 
požívají a inhalují přípravky z kůry keře eboga (Tabernanthe iboga). Malé 
dávky slouží jako povzbuzující prostředky a větší dávky se používají při ini-
ciačních obřadech mužů i žen. Z psychedelických směsí živočišného původu 
můžeme jmenovat výměšky z kůže některých ropuch (Bufo alvarius) nebo 
maso z tichomořské ryby Kyphosus fuscus. Uvedený výčet představuje pou-
ze nepatrný zlomek psychedelických látek, jež po celá staletí tvoří neodmys-
litelnou součást rituálního a duchovního života obyvatel různých zemí světa.   
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Praxi vyvolávání holotropních stavů lze sledovat až k prvopočátkům 
dějin. Je nejvýznamnějším charakteristickým rysem šamanismu, nejstarší-
ho duchovního systému a léčitelského umění lidstva. Životní pouť mnoha 
šamanů začíná samovolnou psychospirituální krizí („šamanskou nemo-
cí“), která znamená silný vizionářský stav, v němž budoucí šaman pod-
niká cestu podsvětím, neboli říší mrtvých, kde na něj útočí zlí duchové 
a je nucen podstoupit různé těžké zkoušky, například usmrcení a rozse-
kání na kusy, po nichž následuje zážitek znovuzrození a vzestup do ne-
beských oblastí.

Šamanismus s holotropními stavy souvisí ještě jiným způsobem. Zku-
šení šamani jsou schopni se vlastní vůlí uvést do stavu transu a kontrolo-
vat jeho průběh. Tohoto stavu potom mohou využívat k diagnóze a léčbě 

Kresba z holotropního dýchání znázorňující zážitek proměny šamana v pumu  
(Tai Ingrid Hazardová).
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25léivé a výzkumné možnosti mimoádných stav vdomí

nemocí, mimosmyslovému vnímání, zkoumání různých normálně skry-
tých oblastí skutečnosti a jiným účelům. Častokrát vyvolávají holotropní 
stavy také ostatním příslušníkům svého kmene a plní úlohu duchovního 
průvodce, to znamená, že jim poskytují nezbytnou podporu a vedení při 
jejich prožitcích putování říší zásvětí.

Šamanismus je velmi starý, pravděpodobně nejméně třicet až čtyřicet 
tisíc let, přičemž jeho nejhlubší kořeny lze vystopovat zpětně až do pale-
olitu. Stěny známých jeskyní v jižní Francii a severním Španělsku – Las-
caux, Font de Gaume, Les Trois Fréres, Altamiry a dalších zdobí krásná 
vyobrazení zvířat. Většina z nich představuje druhy, které žily v době ka-
menné – bizony, divoké koně, jeleny, kozorožce, mamuty, vlky, nosorožce 
a soby. Jiná stvoření, jako třeba „kouzelné zvíře“ v Lascaux, zjevně nále-
žejí k mytickým tvorům s magickým a rituálním významem. V některých 
z těchto jeskyní se nacházejí malby a rytiny podivných postav s kombinací 
lidských a zvířecích rysů, které zcela nepochybně znázorňují dávné šamany.

Nejznámější z těchto výtvorů je Kouzelník z Les Trois Frères, záhadná 
postava sestávající z různých mužských symbolů, která má jelení parohy, 
soví oči, ohon divokého koně nebo vlka, lidský plnovous a lví tlapy. Další 
slavné vyobrazení šamana z téže jeskynní soustavy je Pán zvířat, jenž sedí 
uprostřed „šťastného loviště“, které se hemží nádhernými zvířaty. Dobře 
známá je i lovecká scéna vyobrazená na stěně jeskyně v Lascaux. Je na ní 
raněný bizon a ležící postava šamana se ztopořeným penisem. Na stěně 
jeskyně La Gabillou je možno vidět šamanskou postavu v dynamickém 
pohybu, kterou antropologové nazvali Tanečník.

Kromě toho se na jílovité podlaze jeskyně Tuc d’Audoubert našly otis-
ky nohou uspořádané do kruhového tvaru okolo dvou bizoních postav, 
což nasvědčuje, že její obyvatelé tančili tance podobné těm, které dodnes 
provozují příslušníci mnoha domorodých kultur k vyvolání transu. Původ 
šamanismu je možné zaznamenat dokonce v ještě starším období neandr-
tálského kultu jeskynního medvěda, o čemž svědčí zvířecí hrobky z doby 
meziledové nalezené v jeskyních Švýcarska a jižního Německa.  

Šamanismus není jen prastarý, nýbrž i univerzální – lze se s ním setkat 
v Severní i Jižní Americe, v Evropě, Africe, Asii, Austrálii, Mikronézii i Po-
lynézii. Skutečnost, že tolik rozdílných kultur v dějinách lidstva považo-
valo šamanské techniky za užitečné a důležité, potvrzuje, že holotropní 
stavy probouzejí to, čemu antropologové říkají primární vědomí (primal 
mind) , tedy základní a prapůvodní aspekt lidské psýché přesahující rasu, 
pohlaví, kulturu a historickou dobu. V kulturách, které unikly hlubokému 
vlivu západní průmyslové civilizace, šamanské techniky a postupy přeží-
vají až do současnosti.
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Dalším příkladem kulturně potvrzované psychospirituální transformace 
zahrnující holotropní stavy je rituální praxe, kterou antropologové nazý-
vají rituály přechodu. Tento termín poprvé použil nizozemský antropolog 
Arnold van Gennep , autor první odborné publikace zaměřené na dané 
téma (van Gennep 1960). Podobné obřady tvořily nedílnou součást života 
všech známých přírodních kultur a v mnoha předindustriálních společ-
nostech se provozují dodnes. Jejich hlavním účelem je změna sociální role, 
vnitřní proměna a zasvěcení jedince, skupiny nebo dokonce celé kultury.

Obřady přechodu se praktikují v období zásadních změn života jedince 
nebo kulturního společenství. Jejich načasování se shoduje s významnými 

Výtvarné zpracování zážitku z holotropního dýchání, v němž se autorka ztotožnila 
s dospívající dívkou jistého jihoamerického kmene, která se účastní obřadu 

dospívání. Významnou součást rituálu představuje zážitek ztotožnění s jaguárem  
(Kathleen Silverová).
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fyziologickými a sociálními přechodnými etapami, jako jsou narození dí-
těte, obřízka, dospělost, sňatek, menopauza a umírání. Podobné obřady 
se pojí se zasvěcováním do stavu válečníka, přijímáním do tajných spo-
lečenství, slavnostmi změn přírody během roku, léčebnými ceremoniemi 
a geografi ckými přesuny lidských skupin.

Rituály přechodu zahrnují vysoce účinné techniky měnící stav vědomí, 
jež vyvolávají z psychologického hlediska převratné zážitky, jejichž výsled-
kem je vyšší úroveň integrace. Tyto zážitky psychické smrti a znovuzro-
zení jsou chápány jako umírání ve staré roli a zrození do nové. Například, 
při iniciačních obřadech pohlavní zralosti umírá chlapec či dívka a rodí 

Kresba z holotropního dýchání zachycující zážitek ztotožnění s pannou z yucatanské 
části Mexika, která byla vyvolena jako rituální oběť na oslavu Bohyně kukuřice. 

Po zážitcích dušení, paniky a sexuálního vzrušení se dostavila vize nádherné duhy 
přinášející světlo a mír (Kathleen Silverová).
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se dospělý jedinec se všemi právy a povinnostmi, které tento nový stav 
s sebou přináší. Ve všech těchto situacích jedinec nebo sociální skupina 
opouští jeden způsob existence a vstupuje do zcela nových životních okol-
ností.

Jedinec, jenž prošel zasvěcením, již není tou samou osobností jako na 
začátku iniciačního procesu, jelikož podstoupil hlubinnou psychospiritu-
ální transformaci a získal osobní kontakt s posvátnými rozměry bytí, nový 
rozšířenější světový názor, hlubší pochopení sebe sama a jinou stupnici 
hodnot. To vše je výsledkem záměrně vyvolané krize, která se dotýká sa-
motné podstaty existence zasvěcovaného, přičemž může jít o převratný, 
děsivý a chaotický zážitek. Rituály přechodu jsou tudíž dalším příkladem 
situací, kdy dočasný zmatek a rozvrat vede ke zdravějšímu a kvalitnější-
mu životu.

Uvedené dva příklady kladně působícího rozvratu (pozitivní desinteg-
race) – šamanská krize a rituál přechodu – mají mnoho společného, ale 
v některých významných rysech se zásadně liší. Šamanská krize zaplavu-
je duši budoucího šamana zcela nečekaně a bez varování, jedná se tedy 
o naprosto živelný a samovolný proces. Oproti tomu obřady přechodu 
jsou výsledkem kulturní a plánované činnosti. Zážitky zasvěcenců jsou 
tedy výsledkem určitých „posvátných technik“, které vyvinuly a zdokona-
lily předchozí generace.

V kulturách, které uctívají šamany a také praktikují obřady přechodu, je 
šamanská krize považována za vyšší formu zasvěcení než obřad přecho-
du. Chápe se jako zásah vyšší moci a tudíž jako znak božského vyvolení 
a zvláštního předurčení. Z jiného hlediska obřady přechodu představu-
jí další stupeň kulturního zhodnocení pozitivního přínosu holotropních 
stavů. Šamanské kultury si vysoce váží holotropních stavů, jež nastanou 
spontánně během iniciačních krizí a léčivých transů prožívaných nebo 
vyvolávaných zkušenými šamany, a uchovávají je v náležité úctě. Rituály 
přechodu vnášejí do života kultur v masovém měřítku holotropní stavy, 
které jsou tak institucionalizovány a tvoří nedílnou součást rituálního 
a duchovního života.

Holotropní stavy vědomí sehrávaly rovněž zásadní úlohu v dávných 
mysteriích smrti a znovuzrození, v posvátných a tajných obřadech, které 
se konaly na mnoha místech celého světa. Tato mysteria vycházela z my-
tologických pověstí o božstvech symbolizujících smrt a proměnu. V my-
tologii starých Sumerů to byli Inanna a Tammuz, v Egyptě Isis a Osiris 
a v Řecku bohové Attis, Adonis, Dionýsos a Persefona. Jejich protějšky 
v oblasti střední Ameriky byli aztécký Quetzalcoatl neboli Opeřený had 
a hrdinná dvojčata z mayského eposu Popol Vuh. Tato mysteria se těšila 
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