
OSOBNOST - HANDICAP - EXISTENCE 
(studie z transpersonální psychologie osudově postižených)1 

Jiří Kulka 

Každý člověk přichází do tohoto světa s určitými dispozicemi, které mu v 
jeho dalším bytí umožňují existovat určitým způsobem. Je-li někomu vrozena 
vysoká inteligence, bude se jeho život přece jen rozvíjet v jiných duchovních 
dimenzích, než u člověka s inferiomím intelektem. To se samozřejmě týká i 
různých fyzických dispozic. Ale především se to týká tzv. vrozených nebo 
získaných handicapů, j imiž je život jedince eventuálně poznamenán. 

Handicapovanou osobností je takové lidské individuum, které je postiženo 
dědičným, vrozeným nebo získaným defektem, tj. poškozením, vadou, poru-
chou nebo chorobou v oblasti tělesné či duševní, které nelze odstranit a které 
mu brání optimálně se přizpůsobit a seberealizovat ve společenském prostředí, 
do nějž se narodilo a v němž žije (Kulka, 1991-92). 

Z hlediska evropské kultury a stavu psychologického poznání poloviny 20. 
století je handicapovaná osobnost vystavena nejen vysokému existenciálnímu 
stresu, nýbrž i chronické frustraci, a je j í život se odvíjí ve sledu konfliktních 
zážitků, které obvykle ústí ve stavy deprese, derealizace, depersonalizace, au-
todestrukce a podobně. 

Ve stávajícím příspěvku se zamyslíme nad tím, musí-li tomu tak být nut-
ně, a to v konfrontaci s psychologickými poznatky konce 20. století, zejména 
v kontextu transpersonálního hnutí a předpokládané skutečnosti spiritualizace 
celého vesmíru. 

Zasazení problematiky lidského handicapu do kontextu kosmického bytí a 
nutnost co nejvyššího zduchovnění lidského údělu jsou naprostou samozřej-
mostí nejen v křesťanské perspektivě, nýbrž i - a dokonce především - v rámci 
transpersonálního pohledu na svět (viz Gemma, 1992). 

P. Teilhard de Chardin (1990) ukázal v četných pracích, jak vesmírná evo-
luce spěje ve své kosmogenezi k bodu Omega, jenž je vlastně totožný s bo-
hem. Celý vesmír takto vlastně personalizuje a personalizace je podle Chardi-
na "vnitřní prohlubování vědomí v něm samém". Vnitřně prohloubené vědomí 
spěje ke skutečnému "já" jako duchovnímu středu, jenž se stává ohniskem vě-
domí. Toto pojetí připomíná Piagetovo vymezení Já jako "centra fungování" 
(1971). 

Vraťme se však z kosmu na Zemi. Již od 20. let dokládá ve svých pracích 
Jakob von Uexküll (viz např. 1921, 1949, podle Suchodolského, 1978), že 
zvířata nežijí v tomtéž světě jako lidé, ale že různým druhům zvířat odpovída-
jí různé "světy". Řečeno lapidárně, dub je něčím jiným pro lišku, která si pod 
ním vyhrabala noru, pro veverku, která skáče z větve na větev, pro ptáka, jenž 

1 Tento referát byl přednesen na konferenci české pobočky ITA (International Transpersonal 
Association) dne 22. 11. 1992. 
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si na něm staví hnízdo, pro mravence, jenž cestuje pod jeho kůrou nebo pro 
milence, kteří si pod ním sjednali své dostaveníčko. Od zvířete jsme se dostali 
skokem k člověku, ale dobře víme, že stejné jako je tu kvalitativní duchovní 
propast, tak u tudy vede spojitá cesta duchovního propojení všech živých tvo-
rů a spirituální jednoty celého kosmu. Ona spirituální jednota kosmického bytí 
je mnohem podstatnější, než ona kvalitativní rozdílnost, kterou tak ráda zdů-
razňuje po staletí evropská učenost. 

Uexküllova myšlenka platí ovšem také pro lidskou pospolitost. Jakmile se 
bytí člověka počíná lomit vnitřními podmínkami jeho kulturního existenciál-
ního okruhu a do hry vstupují symbolické vztahy té které kultury, často zpro-
středkované jazykem, diferencuje se pohled na svět ještě více. A ztrácí se jeho 
spirituální jednota. Jedno náboženství pak neguje druhé, jeden národ se chová 
šovinistický k jinému, sociální skupiny se integrují pod praporem vlastní vý-
lučnosti a nenávisti k jiným skupinám atd. 

Nejnovějším trendem ve skupinách handicapovaných je zase utváření spe-
cifických subkultur s vlastní organizací a finanční základnou. 

Je zřejmé, že všechny tyto sociokultumí procesy spějí v posledním důsled-
ku k potvrzení sociální identity individua, k jeho "transpersonalizaci". 

Transpersonalizací v tomto kontextu rozumíme ztotožnění se s nadindivi-
duálním celkem a prožitek identity s něčím nadosobním. 

Z hlediska mystické zkušenosti buddhismu, taoismu, zenu a podobně lze 
ovšem u subkultur handicapovaných těžko hovořit o uspokojivé transpersona-
lizaci, pokud zůstanou žít pouze v rámci svých sociokultumích schémat. Ob-
dobně je tomu u jiných společenských hnutí, především proto, že nejčastěji 
jde pouze o kulturně, historicky, geograficky, nebo zase nacionálně či politic-
ky omezené transformace, které sice některé jedince mohou uspokojit, avšak 
těžko mohou být univerzálním řešením způsobu lidské existence. 

Subkultury handicapovaných ovšem nabízejí poměrně přijatelnou variantu 
řešení, která vychází v podstatě z utvoření vlastní hodnotové hierarchie, hrdo-
sti, pocitu sounáležitosti, kooperace, sdílení a sdělování (= komunikace). Filo-
zofii této volby lze zjednodušit v následující úvaze. 

Existuje něco jako normální typ člověka. Takový tzv. normální člověk má 
čtyři končetiny, určitou typickou morfologii těla, pět smyslů a intelekt, jenž 
mu umožňuje pohybovat se bez námahy v běžných společenských situacích 
při uspokojování vlastních životních potřeb. Tzv. normálního člověka tedy ve 
srovnání s jinými lidmi ani nenapadne, že by mohl mít například křídla a lé-
tat. Jak by asi přemýšlel, kdyby se ocitl ve světě, kde "normální" lidé létají ja-
ko ptáci? Nepochybně by se cítil handicapován, protože jeho sociální okolí by 
při budování obydlí, společenských setkáních a jiných aktivitách stále vychá-
zelo ze skutečnosti, že člověk může létat a nepotřebuje například chodníky. 

Ve stejné existenciální situaci je handicapovaná osobnost, které také něco 
ve srovnání s ostatní populací chybí. Vznik subkultury představuje ustavení 
nového rámce bytí, v němž se například neuvažuje o tom, že člověk vidí nebo 
slyší, že se může bez pomoci jiných nebo bez techniky pohybovat a podobně. 
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Utváří se jiný přístup ke světu a vzniká svět nový, chápaný jinak. Ve své sub-
kultuře má handicapovaný šanci svůj život skutečně optimalizovat a netrpí ne-
ustálým srovnáváním s jedinci, kteří mají všechny potřebné dispozice, aby si 
ve společnosti poradili sami a svou existenci podle toho i upravili. V tomto 
světle by se mohla jevit snaha o integraci postižených do společnosti zcela 
zdravých jedinců jako scestná. 

J. Jesenský (1991-92, s. 1) definuje integraci jako "stav spolužití postiže-
ných s nepostiženými při přijatelně nízké míře konfliktnosti vztahů těchto 
skupin". Takový existenční modus může zajistit právě handicapovaná subkul-
tura, neboť nejde o kulturu izolovanou. Subkultura je totiž vždy součástí něja-
kého širšího kulturního okruhu, z něhož se přirozeně vyčlenit nemůže. Jesen-
ský však ve své definici explicitně připouští možnost vzniku konfliktních 
vztahů. Integrace tedy může být jen těžko zcela hladká, bezproblémová. Kdy 
potenciální konflikty vznikají? Samozřejmě při střetu statistické normality a 
individuální abnormity, ať fyzické či psychické. 

Jak patrno, částečná transpersonalizace ve formě subkultury je opravdu jen 
částečná, třebaže prozatím optimální. Jakým potížím musí čelit? 

Především je to uspokojení základních psychických potřeb normálně psy-
chosociálně fungujícího jedince. Dříve jsem je vymezil jako subjektivní spo-
kojenost, potřebu identity, psychické integrity a autonomie. Ze základních 
psychických dispozic to jsou: smyslově nezkreslené vnímání reality, adekvát-
ní sebepoznání, sebeprožívání a sebehodnocení, určitá frustrační tolerance, 
stresová rezistence, přijatelná sociální adaptace a optimální individuální sebe-
realizace (Kulka, 1991-92). 

Je zřejmé, že s uvedenými "úkoly" si musíme poradit již v raném věku vý-
voje handicapovaného dítěte, neboť jestliže se nám nepodaří zvládnout je, za-
čínají se u dítěte hromadit prožitky nejistoty, bezradnosti, komunikační insufi-
cience a dítě pak prožívá vyšší závislost na svém, zejména rodinném prostře-
dí. Z psychologického hlediska je to nežádoucí situace, přinejmenším s přibý-
vajícím věkem. Vyskytne-li se navíc hyperprotektivní výchovná tendence ze 
strany rodičů či vychovatelůů, znemožňuje dítěti samostatné se připravit na 
plnění vývojových úkolů a tím se vytvářejí podmínky pro budoucí zklamání 
dítěte v mnoha oblastech života. 

Z psychologického hlediska jde při optimalizaci existence postiženého 
člověka o utváření takové osobnostní struktury a takových činnostních a pro-
žitkových kvalit, které se budou blížit ideálu celostné, tedy holistický chápa-
ného zdraví. Tento přístup pak vyžaduje skutečně transpersonální program, 
jenž nebude předpokládat pouze různé formy sociální organizace, nýbrž také 
opravdovou spirituální zkušenost. 

V praktickém životě to znamená vytvořit bohatou osobnostní základnu, 
kterou by bylo možno na nejvyšší úrovni překročit směrem ke kosmické spiri-
tualitě. Logika vývoje spěje od individualizace k transpersonalizaci a posléze 
ke spiritualizaci. Tím se naplňuje staré schéma duchovědně orientované psy-
chologie: "tělo - duše - duch". 
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Chardinův hymnus na hmotu je ovšem hluboce oprávněný a celý vesmír se 
jeví ve zcela novém světle, pochopíme-li je j z rozvinutí implikátního řádu 
podle D. Bohma (1992) a v konfrontaci soudobé fyziky a mystiky (Capra, 
1992). 

Psychicky nebo tělesně postižený jedinec není nijak ukrácen možnostmi 
věnovat se spirituálnímu životu a dokonce v jistém smyslu má pro to velmi 
vhodné podmínky, neboť může mít více času na provádění tělesných i du-
chovních cvičení. Jeho skutečné duchovní procitnutí mu umožní zbavit se 
mnoha vnitřních, psychických, a tím také vnějších, sociálních konfliktů. 
Autosugestivní, hypnagogická, imaginatívni' a meditační cvičení jsou u těchto 
lidí sice obtížnější, avšak maj í na druhé straně vyšší hodnotu ve srovnání s 
běžnou, relativně zdravou populací. 

Spirituální transformace je sice žádoucí u všech lidí, kdybychom však pře-
ce jen měli někoho upřednostnit, měli by to být v prvé řadě lidé různě handi-
capovaní. Jakmile se jednou probudí k transpersonálním dimenzím jsoucna, i 
pro ně se život bude jevit v nové perspektivě.1 
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