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1 o g 1 a
znání
!c
tyto

(poznárrí $1ných a gobc gana) n o ž.n á ? .I a k á n á
branice
a JaLá
br.ozí
pečí,
neb3u
hraníce
nbbudou.reopeLtovány?

t o t o

p o -

Jeetl1.

Přání poznat ogtatní 11d1 a aebe saql odpovídá bezpoc}ryrbyhluboká potřebě 11dabóbo bytí. ětověl žlJc uvnltř epolcěens\ýcb vztabú. Aby ee nggtal chorobqýn, po.
třebuJe být ve vztahu se svýu bllžníu. čtovg} Je nadán rozutsge a obragotvornoltí.
ilelro bllžní l on eáts tvoří pnoblén, který JeJ ponouká L řešgní' taJenetví, tsteré
ce nrgí gnaž1t od}rellt.
Snaha poznet ělověIa ryšlenín se naz5lvá.peycbologÍo.
..pozgání
duĚc.. Plyv
tonto
cbologle
aqlalu ustluJe o poctlžení atl, která pottntňuJí 11dgLó cbování,
YýYoJ charaHeru ělověLa' a obol.noctí, }teré rrrěuJí tento vývoJ. (rátec:
P3ýcbologlc ac anaží o rac1onální vy1íěení naJnlterněJĚí čágtl írrdlvlduálaí duěe. Ale úplné
raclonální poznání Je nořnó pou'c u věcí; věc1 nůžene rozpltvat,
anl'ř bycbon Je
uůřene J1nt ranlpulovat,
dcatruovalí'
anlř bycbou poštod1l1 JeJlcb eluteěnou.podctatu; věel nobou b3lt reproduLováqgr. človětÍ nenÍ věe; nenúže být rozp1tvárr, anlž
by byl dectruován' ncnůře Jín být nanlpulovám'
anlř by byl narrrlen; člověk aeuože
být uněle reprodubován. Znfuc svébo bllžního a oebc, a přace naznfuc anl
Jebo, anl
aebe aaqr - protožc neJane věc, a ná6 btlžnÍ také není věcí. čín více proalLáne
do bloub\y avého vlagtníbo b3ltí nebo bytí něloho JÍnébo, tíu víc n& unllá cíl plnébo poznání. Přqgto věal Jcue nutLánÍ pronlknout do taJenatvÍ 1ldcLé duše1 ilo
Jáilra' kterýa Je .on..
Co všall Je poton sebapoznání nebo poznén! Jlné oaoby? Struěně řeěeno, anát
aegana
znanená překonat tluse, Jež o eobě náoe; znát gvébo bllĚníbo znanená přebc
Lonat o něn avá.paratgrlcLá
zkouolenír (trengference).
Všlcbn1 v r$zné níře podgobě
lIuaío
o
léb&c
aanýcb. Poh3lbujenc ce v předlvu fantez1í o svá věevědoucnogtl
Lteré Jene reáIně zakrrol11 v (tětatví; raclonal1guJeug cvd špetné
a vĚoocaoatl,
o.
tivacct Jdb by vlntllgr z bsnevolence, povl,nnoatt nebo nutnoatl; raclonallzuJene
cvou glabogt a úgtost, JaLo by alouřl$
dobróuu, recloarlt.luJcne
cvů3 nedoatatcb
vrta}r0l JaLo by vyplýval z ngcltltvoatl
drubýcb. Pokrad oe týčo naěebo bllžníbo,rgc1onallauJgDe a polrrucuJane ateJně, ovšen a tou výJ1n!ou, žs tal ělnílc obvyEe
v opaěn& oqy;Iu. Náš nedogtatel Iás$ způ@buJo' ře gc náu
Jeví nepřátelarý tan,
kde Jc pol''t pleclrý. l{aše regígnovanoat JeJ přelěňuJc v iton!'nuJícÍho hrubcc
tcn1
tsdc pouzc utv!!uJ. 36b€ 3a"'a| nale b&eň no cpoatanelty způlobuJo, le
ce Jeví aětln*ý
ta!' h.lo Jo eIuteěně gpontánní a Jab dítě.
Pognat o sobě více znanená odtořít unobé rorúlýr }!eré nár alrývaJÍ
a anogot.
ňuJí n& Jaoně vldět naše bllžní. A a odtsládórrín
rouš$ la arirnou 8c totp\hil;
vá 1 Jetlno poboueeaÍ ca drubýr.
.
Paycbologtc n& dle uk&at, co ělověL Bení. xclúřr n& řícl,
co ělověL Jr,
co Je Laždý x nés. Drrše človlba, tato Jedtnaěaá neJnlternřJšÍ čá't
laldóbo tdotvrdue' muůžc být n1Hy dckvátně
ucboprna a po1nána. Iůžclc Jt ipolnat.,
Jon Pobd
acngctanepředuětoncpocbopcní.I..€ Í t1rDí.cí1pqýcbo1ogÍoJcprotoacrattvnÍ,
.odtlízgt porrouiení a uuac, a nlbti
poertrvai,-ip*"tó
a rlplná poznání tldalábo
bytí.
BrlctuJc vĚaL Jlná cccta pro ;nchoprní taJeutví
ě1ověta; tato ccata ncní
ccctouqyĚ1ení''a1e!!p.l,&bJcaktívnípr:ontInutíJ1néocoby,vněr!přáBí
Poznpt Je ubo.Jerro Jcdnotou. (loto Jr lárte v btbll'clén výsnenu dalth prctl výrnrrrr
Y aLtu op\mutí posnáv& tcbe,,ccbc !eDa' poanóván
$É9,.)
Laždéboa přl ton.nagnánl nlc. Pozndrán tou Jed1nou coltott,,
JÍř člověi ol"
;roanat to'. co Je llvotlcí zhrlcnoatí '1ednoty, s llbIt
potnánÍn, kterré lúle poa$tiout
naěc'qy3lcaí. .'d.!1aá
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tla lonečnáho láverlu.
Po gvén fyaícltb
narorení.nraí
n1: pro .odvebu být., .bL'
ělovĚL poetupovet ctálý t'locct to3.DÍr odlouěcnÍ .o od natlřslÓbo
10na Jl prvníe
ctadte! narolcaí, odlouěeuí cc od JcJícb Dr.ou Jo drubjb atad1cr, od JeJícb palí
treiín. od tolroto bodu re proc.o rozonÍ dlo aagtav1t; oaobnogt re džc vyvlnout
ve. apoleěcnob É1ca06oberrou e užlteěnou ogobnoct - a přece roctat potracenou
arylclu. rleatll ge oá vyvlaout v to; ěín Je poteoc1Á1ně Jaló ltdaló
vc sptrltuárníE
ouaí
bytí'
'poLraěovat v toa' rodlt !a ano!ru. to Jeat' nuaí polraěovat v rtĚení 9r1.
lárnícb avazlú L púdě e bn1. IurÍ apět od Jednotro aktu aeparace L příštíuu. Iua{
ee vudét Jtatoty a ocbraqy a odbodlat gg I aLtu závazlu, úěeetengtví' 1á8\tr. Y psycboaoalytlclé léěbě ae ěacto atává' že ce ootl tberapouten a pac1enten uataví tlcbý coÚrlaa; žo psycboana\iaa Je rtoda,
Jíž llc gíaEat 6těgtí a zralogt a přece
poněhrd analogll ac etoLen,
ae vylrnout alolu' a}ct' boleetl aeparaco. Pocunele-ll
gltuacl
ponělud
přtponínat
pcycboanalyttcM
buda
attuace
ělověta, Ltgrý ge chce
nauělt plavet' leč brolí se Duontu' Idy Je mltno gločtt do vody g Yírou ve tÝou
eílu. StoJí na rolru balánu a naeloucbá' JaL uěltel yyavětluJc Pobýbl ttsró budg
nuaet rrdělat. lo Je dobrá a nutnó. A1e lilyž JeJ v1díoe' JaL přecbáaí, aluví, n9alouclrá a n1uví - aaěíná se nás anocňovat podezření, že nluvení a poznávÁlí ce stává nálrražtsou za gáD abt' kterého ge děaí..Ja$eol1
rozgah nebo hloub}a peychologtctétro nóhledu nenohou nlHy převzÍt úlohu ělnu, závazLu, aLohr. Io}rou L něuu véet,
přlpravovat
JeJr rrnolirovat JeJ - a to Je gluteěná firnlce paycboaaalgltlc1é práce.
ce
usllovat o to, aby ae otala nóbražLou za odpovědqý akt závaz}u,za a1t,
Ale neaní
bez něhoŽ nenaatanc nlbťly v lldaltín bytí eLuteěná zněns.
C}rápe-l1 ae peryrchoanalýza v tonto aqyslu, nrsí přtatouplt
Jeětě další podníaLa. Ana\rtl} oucí přelonat odclzení sebg aana 1 odclaení oil bltřnírro' Jel přev1áilá
v noderním člověLu. rIaL Jseo Jlž tsonstatoval, noderní ělověL ga}outí aebe aana
t bl1žníbo Jako věc' JaLo vtě!'ení energtre, Jlž 1zg ne trbu výnoeně 1nveatovat. ZakouĚÍ gvého bIlŽnítro JaLo věe, použ1telnou přÍ výnocná eněně. lÍnto rrn1vergálníu
proceae! odclzení Je zaaažena aouěagná peyc}rologle, paych1atrle l psycboana\|za.
Paclent ee považuJe za věc1 za eouhrn čógtí. NěIteré Jeou vadné a potřebuJí oprav1t, steJně Ja}ro u sutolBobtlu. Yada Je zde 1onde.
trazvorr ee syntony - a poychletr
považuJe za ovůJ úko1 opravovat nabo napravovat tyto různé defekty. Na pac1eate nBpo}rlíží Jeko na g}obáIní', Jed1neěnou total1tu, Eeré lze p}ně porozunět Jen v abtu
dokonalého vnltřnítro vztahu a enpatle"uá-lt
psychoanalýza pln1t avé skutečné rnožnopřekonat
stl',anal.yt1k nugÍ
evé vlastní odclzenÍ,nuaí b5lt schopen opravdovéhovnttřního vztahu k paclentovl;a v tonto onyslu otevřít ceatu pro paclentovu spontánní
zkrrrěenoete tín l pro to,aby al'porozuněIi.Nesní potrlížet na pacíenta JaLo na obJekt'nobo dokonce být Jenrzúěastněnýn pozorovatelern*.líugí ge g nín aJednot1t a z,{roveň zachoYat gv ou oeparovanost e obJektlvltu,aby nohl vyJádřit,co
zak!rs1].v tou.
to al*u Jednoty.Koňečnéporozumění nenůžebýt plně qyJádřeno slovy.Není to .lntorpretacé., která poplouJe pacíenta Jako obJelrt a různýn1 defeLty a vyovětluJe
Jo.
Jlcb genez1' eIe Je to íntu1t1vní uchopení. odehrává ee neJprve v analytlkovl a
pak . Je-}l analýza úapěšná- v paclentovl. Toto uchopení Je nálrlé, Je to lntutt1v.
ní alrt' \terý nůŽe být př1praven nnohýnl vědosrnl oktJl ale neoůže J1nl být n1bdy
nshrazen. Vyvlne-ll se poycboelral'ýza tíruto eněren, ná dosud neqyěerpané rnožnoatl
pro tranafornacl' ělověka B Jebo aplr'ltuáJ.nÍ změnu. Zůgtane-ll v zaJetí apo1ečena$
poclníněr1ýchdefe\tů odc1zení, nrlže léě1t tu čt onu vadu, e1e stane 8o
Jen J1nýa
nóatroJeo' aby ae ělověk Ještě vícg zgutonet1zoval a Ještě více přlzpůsobll odc!.zc.
né epolečnoat1.
stgl, .on-I.1ul'tat1onc and Dangers of
ln TB5
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oF."'Yť31o8y.
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