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Anotace

Diplomová práce pojednává o fenomenologii prožívání při

zážitcích blízké smrti (NDE). Teoretická část se zabývá

mapováním pojetí duše a smrti ve světových náboženstvích a

kulturách, taktéž v daseinsanalýze. Vzhledem k transpersonální

povaze zážitků je jakožto výzkumná metoda zvolena

interpretativní fenomenologická analýza. V práci autorka

zjišťuje, že negativní pocity během prožívání NDE se váží

především na stav, který je popisován jako počátek oddělení

vědomí od těla a taktéž na návrat do těla. Samotnou

exsomatickou fázi doprovázely ve většině případů příjemné

pocity. Fenomenologie prožitků koresponduje s poznatky

teoretické části. Výsledky práce také ukazují, že pro všech 6

respondentů měl zážitek transformativní přínos v pozitivním

slova smyslu.

Klíčová slova: zážitek blízké smrti, NDE, duše, smrt, 

fenomenologie
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Abstract

The diploma thesis deals with the phenomenology of the getting

through the NDE. The theoretical part surveys the concepts of

soul and death in world religions and cultures, similarly in

daseinsanalysis. According to the transpersonal nature of the

experiences, the research method is interpretat ive

phenomenological analysis. In conclusion we find that negative

feelings were connected with the beginning of the out of body

experience (OBE) and with the final return into the body. During

the OBE the experience was related with mostly pleasant

feelings. Phenomenology of the experiences corresponds with

the findings in the theoretical part. For all the 6 respondents the

NDE was transformative in the positive way.

Key Words: Near Death Experience, NDE, Soul, Death, 

Phenomenology

7



„Vrcholem péče o duši je péče o smrt.“

Anna Hogenová
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ÚVOD

Lidé se odnepaměti zabývají existenciálními otázkami. Proč

jsem, proč žiji? Jaký má můj život smysl? Existuje Bůh? Proč existuje

lidské utrpení? Je lidská podstata jen materiální, biologická, nebo je

jiné povahy? Mám duši? Na některé otázky dává odpovědi filosofie,

která se v různých etapách vyvíjela od starého Řecka až po současnou

postmodernu a která se skrze myšlení pokouší propracovat k pravdě a

moudrosti. Česká filosofka Anna Hogenová trefně připomíná, že je

důležité nebát se mít otázky a že tázání je zbožností myšlení.

Odpovědi na tyto existenciální otázky ale nacházíme nejen skrze

myšlení, ale také skrze uvědomování a především skrze životní

zkušenosti. Život není možné autenticky žít bez myšlenky na smrt,

otázkou smrti je potřeba se zabývat celý život.

Jedním z nejdůležitějších témat, nad kterým se v posledních

letech svého života zamýšlím, je otázka lidské podstaty a tedy co je to

smrt? Díky osobní zkušenosti, kterou mohu popsat jako zážitek blízké

smrti (v zahr. zdrojích najdeme tento pojem pod názvem Near Death

Experience, zkráceně NDE) se ptám, co je onen fenomén, který je

schopný mít zážitky po tom, co tělo byť na čas zastaví své funkce,

zemře? Rozhodla jsem se tedy využít tuto příležitost a v rámci

rozhovorů s lidmi se zkušeností zážitků blízké smrti zjistit, jak

vypadala fenomenologie jejich prožívání a pokusit se propojením s

teoretickou částí práce vytvořit závěr o tom, co tento přechod vlastně

znamená, nebo čím je. A především, jak jej vnímají lidé se zkušeností

NDE. Ve smyslu vysvětlení významu a podstaty NDE zážitků

používám taktéž odborné zdroje z transpersonální psychologie. Ráda

bych zde uvedla, že cílem práce tedy není ověření pravdivosti zážitků

respondentů, ale jejich fenomenologické pochopení a nahlédnutí

významu těchto zážitků pro jejich další život.

V teoretické části této práce se zabývám mystickými jádry

největších světových náboženství a pohanských kultur, zaměřuji se

především na to,  jak pojímají téma duše a smrti. Jakožto absolventka

daseinsanalytického sebezkušenostního a psychoterapeutického
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výcviku nemohu opomenout také pohled na smrt z hlediska

daseinsanalýzy. V závěru teoretického části se zabývám současnými

psychologickými a neurobiologickými výzkumy, které se taktéž řeší

otázky spojené s prožívání zážitkům blízké smrti.
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1 TEORETICKÁ ČÁST

1.1 Vymezení pojmů

Klinická smrt

„Klinická smrt je charakterizována zástavou dechu a činnosti

srdce, přičemž okamžitě zahájenou resuscitací je v některých

případech možné tyto funkce obnovit“1.

Jedná se o moment, kdy se zastaví srdeční činnost a

elektroencefalograf již nezaznamenává žádné elektrické impulzy

vysílané mozkem.

Zážitek  blízké smrti (Near Death Experience/NDE)

Zážitek blízké smrti popisujeme jako zkušenost, kterou mohou 

procházet lidé v klinické smrti.

I přes mozkovou smrt se stává, že po resuscitaci se tělo opět

probere k životu a pacienti vypovídají o svých zážitcích, které během

klinické smrti měli. Mezi hlavní fáze zážitku patří pocit oddělení od

těla (Out of Body Experience = OBE), vize cesty tunelem, nebo jiným

temným prostorem, vize jasného světla, ve kterém dotyčný cítí

bezpodmínečnou lásku a klid (v několika málo procentech případů

NDE zážitků jde o zážitek nepříjemný, týkající se pobytu v prostředí

připodobňovaném peklu). V dalších fázích zážitku blízké smrti lidé

mohou potkat provázející bytosti, či komunikovat s již zemřelými

rodinnými příslušníky o návratu zpět do těla. Podrobně jednotlivé fáze

rozebírám v kapitole Současné výzkumy NDE.

Exsomatický zážitek (Out of Body Experience/OBE)

Tento zážitek může člověk zažít nejen v klinické smrti, ale

například při aktivitách měnící vědomí, jako je např. při požití

1 �VOKURKA, Martin a Jan HUGO. Velký lékařský slovník. 4., aktualiz. vyd. Praha: Maxdorf, 2004, s. 807.
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psychedelické látky, při holotropním dýchání, v rámci senzorické

deprivace, atp. OBE zážitek lidé také zažívají při život ohrožující

události, intenzivní praktikování jógy, nebo při dlouhodobé meditační

praxi. Během OBE má člověk pocit, že vystoupil ze svého těla a

pozoruje sám sebe zvenku, např. z nějakého vyvýšeného místa2.

Výskyt zážitků NDE je poměrně častý (podle americké

společnosti Gallup, která provedla v roce 1992 průzkum v této oblasti,

bylo zjištěno, že cca 8 milionů Američanů mělo uvedený zážitek)3.

NDE prožitek může člověk zažít např. při operaci, dopravní nehodě,

porodu, taktéž jsou v literatuře popisovány i zážitky prožívané během

nějaké mezní situace, jako je např. pád z velké výšky, tonutí, apod. 

    1.2 Pojetí duše a smrti ve světových 

náboženstvích

Ve všech velkých světových náboženstvích se můžeme setkat s

určitou podobností toho, jak je duše člověka vyobrazena. Nacházíme

různá pojmosloví, která často z různých směrů popisují jednu

podstatu, to, kým jsme, v jakém vztahu jsme ke světu a jaké je naše

bytí. 

Jednotlivá pojmenování podstaty světa a tedy také člověka

shrnuje tibetský mistr Sogjal Rinpočhe: „Křesťané a Židé ji nazývají

“Bůh”, hinduisté ji říkají “Já”, “Brahma”, “Šiva” a “Višnu”; súfijští

mystici ji označují za “Skrytou podstatu”; a budhisté jí říkají

“buddhovská přirozenost”. V srdci všech náboženství je jistota, že

existuje základní pravda a že tento život je posvátnou příležitostí

rozvinout ji a uvědomit si ji“4.

Smrt je přirozenou součástí přírodního koloběhu, tedy světa,

kterého jsme součástí. Aby mohly věci vznikat, musí část světa

2 �JOHNOVÁ, Margareta. Zážitky sdílené smrti. Diplomová práce. Olomouc, 2013. Univerzita Palackého v 
Olomouci, Filozofická fakulta. Katedra psychologie. Vedoucí: PhDr. Olga Pechová, PhD.

3 �MAURO, James. Bright lights, big mystery. Psychology Today [online]. 1992, 25(4), 54-60 [cit. 2017-04-16]. 

4 �SOGJAL, HARVEY, Andrew a Patrick GAFFNEY, ed. Tibetská kniha o životě a smrti. Přeložil Dušan ZBAVITEL.
V Praze: Pragma, 1996, s. 61.
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zanikat, ovlivňují se navzájem. Z rostlin a zvířat, které zemřou, se rodí

nová forma života, která opět po určitém čase zanikne. Zabývání se

vlastní konečností a tím, že smrt je a čím to vlastně je, je důležitým

předpokladem pro autentický život. Taktéž usebrání a v rámci toho

také připuštění si, že můj život v této formě a čase je omezený, je

důležitým předpokladem pro to, abychom mohli svůj život žít

pravdivěji a mohli lépe žít ze svého pramene.

To t o usebrání, abychom použili pojem německého filosofa

Martina Heideggera, nám dává možnost bytostně čelit strachu ze smrti

a možnost stát se celistvějším. V myšlence na smrt se může objevit

strach z opuštění, strach ze samoty, z prázdnoty, strach z utrpení, ze

stagnace. Americký existenciální psychoterapeut Irvin Yalom ve své

knize Pohled do slunce mluví o tom, že strach ze smrti je převlečeným

strachem z neautentického života5. Pomyšlení na vlastní smrt nám

ukazuje, co jsme v životě ještě neudělali tak, jak jsme si přáli, co jsme

neřekli svým blízkým, kde jsme si ještě nesrovnali účty.

Ve smrti ale můžeme najít i útěchu, místo, kam se můžeme těšit,

místo, kde budeme osvobozeni od utrpení, které je součástí lidské

zkušenosti v této konsenzuální realitě, kterou vnímáme jako

pomyslnou společenskou smlouvu. Avšak realita člověkem vnímaná

může nabývat různých podob, zároveň je vždy subjektivní.

1.2.1 Duše a smrt v hinduismu

V Upanišadách, staroindickém nábožensko-filosofickém

komentáři k hinduistickému svatému textu Véd, můžeme nalézt

poselství, které provází celý text knihy: „Tat tvam asi. „Ty jsi to“6.

Lidská duše (átman) je totožná s celým vesmírem (brahman). Grof v

této souvislosti píše, že uvedená věta „odhaluje tvrzení, že naše běžné

ztotožnění individuálního vědomí s „egem zapouzdřeným v pokožce“

neboli „jménem a tvarem“ (namarúpa) je iluze a že naše skutečná

5 �YALOM, Irvin D. Pohled do slunce: o překonávání strachu ze smrti. 2. vyd. Praha: Portál, 2012. 

6 �GROF, Stanislav. Kosmická hra.  2. vyd. Přeložil Pavel STRÁNSKÝ. Praha: Práh, 2013, s. 53.
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podstata je kosmická tvůrčí energie (átman – brahma)“7. Referenčním

rámcem skutečnosti jsme tedy my sami, naše vnímání je vždy

subjektivní a podle této teze je naše podstata zároveň celkem. 

V Bhagavad-Gítě, jedné z nejposvátnějších knih hinduismu, se o

smrti píše toto: „Věz, že to, co prostupuje celým tělem, nepodléhá

zkáze. Nikdo nemůže zničit tuto neměnnou duši“8.

Výklad věty dále osvětluje, jak je myšlena: „Všichni vědí, co

nešíří po celém těle – je to vědomí....Každé tělo je tedy schránkou

individuální duše a příznakem její přítomnosti je individuální vědomí.

Je popsáno, že tato duše má rozměry jedné desetitisíciny konečku

vlasu. To dokládá Śvetasvatara Upanisad“9. Zmíněná metafora

ukazuje, že podstata všech věcí světa je stejná, můžeme ji vnímat jako

prostor, či plnou prázdnotu. „Duše se nikdy nerodí ani neumírá.

Nevznikla, nevzniká a nevznikne – je nezrozená, věčná, existuje trvale

a odpradávna. Nezahyne, když je zabito tělo“10. Duše narozdíl od těla

nikdy nestárne, je věčná. Není zrozená, proto nemá počátek a tedy ani

minulost, přítomnost a budoucnost11. „Duše je plná poznání, vždy

oplývá vědomím. Vědomí je tedy příznak duše. i když duši v srdci, kde

setrvává, nenajdeme, přesto můžeme poznat, že je přítomna, podle

přítomnosti vědomí....Toto vědomí duše se však liší od vědomí

Nejvyššího, protože absolutní vědomí zahrnuje veškeré poznání –

minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Individuální duše je náchylná k

zapomínání“12. 

1.2.2 Duše a smrt v tibetském buddhismu

Tibetští buddhisté mají téma smrti jako důležitou součást svého

života. Tibetská thanatologie detailně zkoumala a popsala cestu duše

7 GROF, Stanislav. Kosmická hra.  2. vyd. Přeložil Pavel STRÁNSKÝ. Praha: Práh, 2013, s. 53.

8 �A. Č. BHAKTIVÉDANTA SWAMI PRABHUPÁDA. Bhagavad-Gītā: taková, jaká je. Praha: Bhaktivedanta Book 
Trust, c1998, s. 84.

9 �Tamtéž, s. 85.

10 �Tamtéž, s. 88.

11 �Tamtéž.

12 �Tamtéž, s. 89.
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po smrti těla. V Tibetské knize mrtvých buddhističtí mistři mluví o

tom, že lidská existence funguje během života v jakémsi cyklu, v

určité úrovni vědomí, které nazývají bardo. (Bar-do – z tibetštiny,

doslova „mezi dvěma“ označuje mezistav mezi s smrtí a novým

životem)13.

V tomto mezistavu putuje mysl, tibet. rigpa, různými světy, kde

potkává pokojná a hněvivá božstva. V každém momentu může nazřít,

že božstva v podstatě jen reprezentují projekce mysli, která je do jisté

míry součástí lidské existence a dostává příležitost si uvědomit, jaká je

její pravá podstata - všudypřítomná prázdnota, ze které se vše rodí.

Tibeťané v této souvislosti dokonce mluví o tom, že smrt je jen

zdánlivá.

V Tibetské knize mrtvých můžeme mimo jiné nalézt popis

způsobu, jak se proměňují jednotlivé tělesné funkce v poslední fázi

umírání těla. Fáze jsou rozdělené podle toho, jak se vztahují k

přírodním živlům, zemi, ohni, vodě a vzduchu:

Tělesná teplota klesá, prokrvení těla se nedostává do hlavy.

„Znamením pohlcování „vnitřní země“, nacházející se v masech a

kostech, „vnější zemí“ je, že tělo s jeho hmotnotí i kůží přecházejí do

země (jako svého) základu. Vnitřním znamením toho je, že nemocný

pociťuje jako by se mezi ně propadával a v nich mizel“14. Tělo těžkne,

umírající má pocit, jako by se propadal do země, energie odchází a

umírající se cítí těžce a nepohodlně, i když např. sedí. Je těžší otevřít a

zavřít oči. „Tajným znamením, které se objevuje v mysli umírajícího,

je vize faty morgány“ 15.

V druhé fázi ztrácí tělo prvek vody, vědomí se zamlžuje, z úst a

nosu vychází sliny a hleny a jazyk a hrdlo vysychají. Umírající

přichází o vládu nad tělesnými tekutinami, pocitově se střídá horko s

chladem. „Živel vody se rozpývá v ohni, který přebírá jeho schopnost

13 �Tibetská kniha mrtvých: Bardo thödol (vysvobození v bardu skrze naslouchání). Vyd. 4. Přeložil Josef KOLMAŠ. 
Praha: Aurora, 1998, s. 9.

14 �Tamtéž, s. 165.

15 �SOGJAL, HARVEY, Andrew a Patrick GAFFNEY, ed. Tibetská kniha o životě a smrti. Přeložil Dušan ZBAVITEL.
V Praze: Pragma, 1996, s. 248.
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udržovat vědomí. Proto “tajným příznakem” vidina oparu s vířivými

sloupci kouře“ 16.

V další fázi tělo přichází o prvek ohně. Vědomí se střídavě

rozjasňuje a střídavě zamlžuje. Vnitřní oheň uhasíná, teplota těla se

snižuje. Člověk v této fázi nemusí rozeznávat lidské tváře a oči se mu

obracejí v sloup. Mysl se zmítá mezi jasností a zmatkem. Umírající

může mít vnitřní prožitek, jako by byl pohlcován plameny.

V poslední fázi odchází z těla element vzduchu. To se projevuje

především na dýchání. Dech se stává chrčivým a končetiny se začnou

třást. Vydechování se prodlužuje, nádechy zkracují. Člověk má

otevřená ústa, oči se mu obracejí v sloup. „Vnější jevy mu připadají

jako zapadající slunce, schopnost rozpomínat se a vnímat naráží na

překážky, všechno se mu sbíhá a spojuje v temnotě“17. Umírající může

blouznit a mít vidiny, mysl odnáší vítr a pozornost  už není schopna

vnímat vnější svět. Jednotlivé fáze umíraní mohou trvat různě dlouho.

Tibetská kniha mrtvých také popisuje, jak u umírajícího probíhá

psychické prožívání. „Intelekt se vnořuje do nitra srdce jako

prapodstata, s níž se spojí jako matka se svým děckem. Vnitřní dech

ustane a „vítr” se usadí v centrálním nervovém kanálu. Všem živým

bytostem se v této chvíli zjevuje jasné světlo prazákladu“18.

V této souvislosti můžeme připomenout koncept energie

kundaliní, kterému se věnuje jóga. V tomto pojetí mluví jóga o

energii, která je centrálně orientována v dolní části páteře. „Je-li tato

energie „probuzena”, stoupá pomalu míšním kanálem až k temeni

hlavy, což může znamenat počátek procesu osvícení“19.

Tibeťané zdůrazňují celoživotní přípravu na smrt, vnímají smrt

jako přechod, milník, ve kterém člověk může rozpoznat podstatu své

duše a vyvanou z kruhu samsáry, neustálého znovuzrozování. Samsára

označuje koloběh znovuzrození, ze kterého lze uniknout pouze

16 �SOGJAL, HARVEY, Andrew a Patrick GAFFNEY, ed. Tibetská kniha o životě a smrti. Přeložil Dušan ZBAVITEL.
V Praze: Pragma, 1996, s. 248.

17 �Tibetská kniha mrtvých: Bardo thödol (vysvobození v bardu skrze naslouchání). 4. vyd. Přeložil Josef KOLMAŠ. 
Praha: Aurora, 1998, s. 166.

18 Tamtéž, s. 167.

19 GROF, Stanislav a Christina GROFOVÁ. Krize duchovního vývoje: když se osobní transformace promění v krizi. 2.
vyd. Přeložil Lubor KYSUČAN. Opava: Holos, 2015, s. 116.
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praktikováním Buddhova učení. Tento koloběh je vnímán jako v rámci

nekonečného lidského utrpení20. 

Tibetská kniha mrtvých je nástrojem poučení o tom, jak smrt

probíhá a skrze techniky přenosu vědomí (phowa) připomíná člověku

jeho hlavní úkol, dojít osvícení. „...je velmi důležité osvojit si hluboké

poučení. Všechny živé bytosti, keré o něm nepřemýšlejí, jeho smysl

nepochopí, i kdyby jim svitlo jasné světlo. Je nekonečné množství těch,

kteří - pokud jde o odvržení či přijetí zrození - ač se jim ukázalo

nepopsatelné jasné světlo, jsou přes při zrození zahaleni hustou

nevědomostí, taže musí bez konce bloudit sansárou. Proto je tak

důležité již nyní získat bezpečnou oporu“21. 

1.3 Pojetí duše a smrti v abrahámských

náboženstvích

1.3.1 Smrt v judaismu a židovské mystice

Spirituálním směrem judaismu je kabala, židovská mystika

zabývající se především otázkami přístupu k vnitřnímu duchovnímu

zkoumání. V kabalistickém pojetí je člověk a jeho duše analogií

sefirotického systému.“Kabalisté soudí, že mezi naším pozemským

světem a Bohem existuje nesmírně složitý, bohatý a rozvinutý

duchovní vesmír, který je přechodem od ducha k látce, od jednoty k

mnohosti, od existence mimo prostor a čas k existenci časoprostorové,

od Boha k člověku. Tento duchovní vesmír obsahuje zároveň duchovní

základ všech věcí a jevů, jež existují na našem světě a v námi

vnímaném hmotném vesmíru“22.

20 Lexikon východní moudrosti: buddhismus, hinduismus, taoismus, zen. Přeložil Jan FILIPSKÝ. Olomouc: Votobia, 
1996.

21 �Tibetská kniha mrtvých: Bardo thödol (vysvobození v bardu skrze naslouchání). 4.vyd. . Přeložil Josef KOLMAŠ. 
Praha: Aurora, 1998, s. 167.

22 �SADEK, Vladimír. Židovská mystika. Praha: Fra, 2003, s. 67.
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Kabala, stejně tak jako judaismus, klade důraz na dobrý život tady

a teď, na konání dobrých skutků a na péči o dobré myšlenky. Jak jsem

již uvedla výše, kabala vnímá člověka jako mikrokosmos, který je

analogickým odrazem vnějšího makrokosmu. Člověk je přichází do

tohoto světa, aby aktivně ovlivňoval kosmické drama a pečoval o svou

duši ve smyslu dosahování vyšších duchovních sfér v sefirotickém

systému23. 

Lidská duše má několik vrstev, někteří mluví o třech vrstvách

(nefeš, ruah a nešama), někteří o pěti vrstvách (nefeš, ruah, nešama,

chaja a jechida). Tyto vrstvy můžeme chápat jako části duše, do

kterých jsme schopni prostoupit díky způsobu našeho života. Nefeš

chápe kabala jako živočišnou část duše, Ruah je oproti Nefeš vyšší

duší. Pokud jsme schopni prostoupit do této vrstvy, získáme možnost

posmrtného života. Nejvyšší vrstvou duše je pak Nešama, božská

jiskra v člověku, taktéž zajišťuje nesmrtelnost. Nesmrtelnost duše tedy

podle kabaly není samozřejmá, člověk si jí zasluhuje během života

tím, že se snaží přibližovat vyšším sefirotickým sférám. Jedná se o

sféry, které můžeme vnímat jako např. oblasti duchovního poznání.

„Člověk může nejen stoupat, ale také klesnout o mnoho a mnoho

stupňů, ovšem nemůže již zaniknout v nicotě a nemůžet také věčně

zůstat v zajetí temnot, poněvadž jeho duše, která je jeho podstatou, je

součástí božího světla, a musí proto nakonec opět dosánout své

původní vlasti“24.

Kabalisté věří v převtělování duší, označují jej jako gilgul

(rotace). Díky převtělování pomáhá člověk spáse celého světa.

Judaismus, narozdíl od tohoto přístupu, stejně tak jako např.

křesťanství a islám, nevěří na znovuzrozování a chápe posmrtnou

existenci jakožto odpověď na způsob života, který jsme na Zemi vedli.

23 �SADEK, Vladimír. Židovská mystika. Praha: Fra, 2003.

24 �Tamtéž, s. 93.
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1.3.2 Duše a smrt v křesťanství

V křesťanské tradici, narozdíl od dalších uvedených náboženství,

nenalézáme myšlenku reinkarnace duše. Člověk žije jen jednou,

zatížen hříchy, které je třeba za života odčinit a odpustit. Tělo bez

duše nežije, ve smrti se duše odděluje od těla. Podle Bible záleží na

tom, zda je člověk za života věřící, žije-li s Bohem, umírá také s

Bohem. V knize Poslední úsek cesty nalézáme biblické zdroje, které

hovoří o tom, že „ve chvíli tělesné smrti dochází k oddělení ducha a

duše – tedy vnitřního člověka od tělesné schránky, která jako zbořený

stan se rozkládá v prach podle Božího rozsudku „Prach jsi a v prach

se navrátíš. (Gn 3.19)“25. 

1.3.3 Duše a smrt v islámu a súfismu

Jedním z hlavních pilířů islámské víry je víra v jediného boha,

Alláha. Ten taktéž rozhoduje o tom, kdy člověk zemře. Islámské

náboženství vnímá smrt jakožto přechod, věří v posmrtný život. Klade

důraz na konání dobrých skutků v současném životě, podle dobrých

skutků člověka projde duše po smrti těla Posledním soudem, během

kterého bude rozhodnuto o tom, zda bude pokračovat do Nebe, nebo

do Pekla, kde projde vyrovnáním svých hříchů v podobě očišťujícího

utrpení.

Súfismus, mystická forma islámu, připomíná další aspekt tzv.

Posledního soudu: „Myšlenka vyskytující se v některých posvátných

knihách o Soudném dnu po smrti, kdy andělé k tomu určení zhodnotí

všechny dobré a špatné skutky všech duší, skutečně znamená, že až

bude obal těla z duše stržen, mysl bude velmi jasná, takže duše bude

moci okamžitě přehlédnout celý svůj život na zemi. Jak říká Inayat

Khan: „Zaznamenávání skutků a soud probíhá ve skutečnosti v

srdci“26. Např. narozdíl od hinduismu a buddhismu islám nevěří na

25 �KŘIVOHLAVÝ, Jaro a KACZMARCZYK, Stanislav. Poslední úsek cesty. Praha: Návrat domů, 1995, s. 81.

26 �WITTEVEEN, H. J. Univerzální súfismus. Praha: Alternativa, 1998, s. 93.
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reinkarnaci, pouze na posmrtný život v podobě určité formy existence

duše.

1.4 Pojetí duše a smrti u pohanských kultur

                    1.4.1 Duše a smrt v Egyptské knize mrtvých

Staří Egyptané byli podle českého egyptologa a překladatele

Jaromíra Kozáka velmi otevření, co se týká tolerance vůči jiných

náboženství. Cesta za poznáním a ke splynutí s Bohem pro ně byla

vždy individuální, proto ji nebylo žádoucí omezovat jen jednou

dogmatickou vírou27. Kozák píše, že z modliteb uvedených v Egyptské

knize mrtvých můžem rozpoznat, že Egypťané uctívali jen jediného

Boha. „Hór obou obzorů je zde totožný s Bezbřehou září (Réem),

Átůmem a zároveň je Stvořitelem všech bohů, kteří jsou tedy jen jeho

nižšími aspekty)“28. 

Cílem života podle starých Egypťanů bylo sebepoznání,

rozpoznání karmy a navrácení duše do své původní prapodstaty.

Moment návratu duše k původnímu zdroji můžeme během smrti těla

dobře rozpoznat. „Existence člověka počíná v temnotě poznání a k

jeho zrození dochází teprve při získání světla – moudrosti, které

osvobozuje z temna hmoty”29. Na stěnách mnoha egyptských chrámů

můžeme najít poselství: Poznej sebe sama. Stejný nápis můžeme najít

ve známější delfské věštírně v Řecku. Podle Kozáka byla právě

delfská věštírna spravována egyptskými proroky a mudrci. Byla

považována za nejdůležitější poutní místo Řecka. Když byla zničena,

Řekové se nijak nesnažili o její obnovu. Obnovu věštírny nákladně

zajistil egyptský faraon Amasis30. 

Egypťané věřili na převtělování duše, viděli v reinkarnaci cyklus,

který umožňuje duši znovu poznávat sebe sama a umožňuje jí také

27 �Egyptská kniha mrtvých: kapitoly o vycházení z hmotného světa do Bezbřehé záře. Přeložil Jaromír KOZÁK. 
Praha: Eminent, c2001. Tajné nauky starověku. 

28 Tamtéž, s. 458.

29 �Tamtéž, s. 227.

30 Egyptská kniha mrtvých: kapitoly o vycházení z hmotného světa do Bezbřehé záře. Přeložil Jaromír KOZÁK. 
Praha: Eminent, c2001. Tajné nauky starověku. 
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rozpoznání své pravé podstaty a návrat domů. Nejen v tomto ohledu je

egyptská víra podobná buddhismu. Podle Tibetské knihy mrtvých však

není zrozování nekonečné. Když duše (jejíž povaha je bezpohlavní)

opouští hmotné tělo, zažívá vždy pocit vzestupného letu. „V okamžik,

kdy se začne vracet do světa hmoty, aby se znovu vtělila, prožívá

intenzivní pocit pádu“31. 

V Egyptské knize mrtvých můžeme také dohledat zmínku o cestě

Tunelem, po výstupu z Tunelu se zemřelý setkal se svými milými 32. Z

Tunelu zemřelý vejde do síně Dvou pravd, kde budou před

Tribunálem váženy a hodnoceny jeho skutky, které za svůj život

udělal. V modlitbách je na své cestě vyzýván, aby se probudil a

vstoupil do bárky do Bezbřehé záře. V onen moment má zemřelý také

možnost ztotožnit se se Stvořitelem. Je vyzýván, aby vstoupil do

Bezbřehé záře za Osiridem a stal se jeho druhem („Prověřil jsi mne

mnoha vtěleními. Má duše byla prozkoumána i mým svědomím, a to

shledalo, že mé konání na Zemi bylo správné“)33. 

V bárce duši doprovází průvodce Oko (podle Kozáka by mohlo jít

o podobu křesťanského anděla, který se ve stavech klinické smrti také

objevuje a který doprovází duši zemřelého. Ve výsledku se po

opuštění hmotného těla mohl zemřelý stát buď zářivou duší (ach),

nebo se dostal do stavu mut. Kozák píše, že „toto egyptské slovo je

běžně překládáno jako mrtvý, je však velmi pravděpodobné, že jeho

etymologie vychází z mut – znamenající matka. Snad by se mělo číst

mutej, tedy ten, komu se dostane matky, nebo ten, kdo se bude muset

znovu vtělit“34. 

Ze všech egyptských duchovních děl můžeme zjistit, že si byli

Egypťané vědomi poznání, že lidský svět a taktéž záhrobí jsou

vytvářené lidským vědomím. V podstatě jde o projekce mysli. Toto

poznání koresponduje i s Bardo Thödol, Tibetskou knihou mrtvých35.

31 Egyptská kniha mrtvých: kapitoly o vycházení z hmotného světa do Bezbřehé záře. Přeložil Jaromír KOZÁK. 
Praha: Eminent, c2001. Tajné nauky starověku, s. 226.

32 Tamtéž, s. 36.

33 �Tamtéž, s. 41.

34 �Tamtéž, s. 226.
35 Tamtéž, s. 225.
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1.4.2 Duše a smrt v Mayské knize mrtvých

Národ Mayů, který původně žil na území Latinské Ameriky,

považoval nauku o smrti a záhrobním životě za základ svého

mysticismu a kosmologie. Mayové ovládali glyfické písmo, což je

písmo založené na piktogramech, podobně např. jako hieroglyfy36.

Jedná se tedy o jiný způsob užívání jazyka, než jaký známe dnes. I

pro současného výzkumníka může bý poměrně obtížné chápat

mayský jazyk, proto je nutné počítat s tím, že význam slova a celých

vět může být zavádějící a nepřesný.

Mayové věřili na reinkarnaci a na život duše po smrti těla. Mrtví

nebyli předurčeni k tomu, aby po smrti trvale pobývali na onom

světě, měli se znovu zrodit a převtělit se do jiného lidského těla.

Touto cestou duše se zabývají všechny kodexy. Mayská kultura a její

písemnictví bylo zkoumáno v různých historických etapách různými

národy. Z každého výzumu vzešel jiný typ kodexu, celkem existují

čtyři kodexy: Drážďanský kodex, Madridský kodex, Pařížský kodex

(podle kterého byla napsána v této práci použitá Mayská kniha

mrtvých) a Grolierský kodex37. 

Záhrobní svět zvaný Mitclán, nebyl pro Maye nijak příjemným

místem, bylo to místo naplněné mučením, různými léčkami a děsem 38.

Pozemský život Mayové vnímali naopak jako dobrodiní. Pařížský

kodex popisuje důležitou roli chilana, což byl v podstatě kněz

konající pro zemřelého rituály, ve kterých měl podpořit jejich

znovuzrození. V Bardo Thödol můžeme najít stejnou postavu

tibetského lamy, který duši zemřelého také provází, i když jeho záměr

je přesně opačný k záměru další inkarnace.

Mayové byli nejspíše jedinými středoamerickými Indiány kteří

uctívali kult předků. „Pravděpdobně z tohoto důvodu je v mayštině

nazýván člověk bez potomků “člověk, který zaniká” (Zat-ay uinicc),

36 �Glyf. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 2001-, strana 
naposledy edit. 2013-08-20 [2017-04-16]. Česká verze.

37 �Mayská_literatura. In: In: Wikipedie:otevřená encyklopedie [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia 
Foundation, 2001-, strana naposledy edit. 2016-12-27 [2017-04-16]. Česká verze. 

38 �ARNOLD, Paul. Mayská kniha mrtvých: rozluštění mayského písma : překlad a výklad pařížského kodexu ve 
srovnání s drážďanským a madridským kodexem. Praha: Eminent, 2003.
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protože umírá a zcela mizí. Nemá žádnou naději nalézt tělo, protože

žádný jeho potomek se nepostará o jeho osud po posledním

vydechnutí, nevyvolá všechny ty rituály, které by uspíšily jeho

probuzení, a nedovede jeho duši do útrobně nějaké matky“39. 

Cesta duše vede v první fázi (po smrti těla) do navracení do stavu

stále vyššího vědomí. Mluvíme v tomto okamžiku o podměsíčním

světě, ze kterého se duše znovu zrodí tak rychle, jak to dovolí zemské

a nebeské mocnosti. V druhé fázi získává zesnulý od těchto mocností

očištění a vstupuje do limbu. V tomto světě ztrácí lidské vlastnosti,

kterými žil v pozemském světě. Duše zde získává novou podobu. Ve

třetí a poslední fázi putování záhrobním světem se duše vtěluje do

lůna oplodněné ženy. V této fázi je duše zbavená své bývalé schránky,

tedy i paměti dříve zesnulého. Znak mayského jazyka, který popisuje

zmíněný proces, je více než výmluvný: „nádoba popele, ze které

vycházejí dva nebo tři listy s žilkováním, jinak řečeno – z toho, co se

zdálo mrtvým, prýští fyzický život“40. 

1.4.3 Duše a smrt v antickém Řecku

Z období antiky nám zůstalo mnoho zajímavých odkazů na

filosofy, jejichž myšlení je základem evropské vzdělanosti. Antické

Řecko bylo polyteistické, část filosofů se zamýšlela nad podstatou

světa a s tím souvisela i otázka po podstatě lidské duše. Zda ji vůbec

máme? A jak vypadá? Jakou má formu a úlohu?

Podle Platóna a Platónské knihy mrtvých se duše „podobá

srostlině okřídleného spřežení a vozataje“41. Čili podle Platóna tvoří

duši tři základní aspekty. Vozataj, který symbolizuje rozum, řídí koně,

kteří jsou v lidském světě jeden dobrý a jeden špatný. „Duše a tělo

nyní společně vytvoří živou bytost. Křídla poukazují na schopnost

duše létat a koně na rychlost duše v neprostorovém prostoru. Duševní

39 ARNOLD, Paul. Mayská kniha mrtvých: rozluštění mayského písma : překlad a výklad pařížského kodexu ve 
srovnání s drážďanským a madridským kodexem. Praha: Eminent, 2003, s. 44.

40 Tamtéž, s. 58.

41 �KALWEIT, Holger. Platonská kniha mrtvých: Eros, energie duše a život po životě. Praha: Eminent, 2006, s. 82.

26



křídla rostou nejlépe, oddává-li se duše krásnému, moudrému a

dobrému, jak je tomu u bohů“42. 

Platón říká, že komu se v životě podaří nahlédnout do světa

čistého bytí, do říše věcně jsoucího, ten může v tomto místě s bohy

zůstat. Cílem našeho života má tedy být poznat svou duši a její

podstatu, její jsoucno. Duše nějak myslí a cítí a to jí pomáhá poznávat

samu sebe. Duše existuje na bázi jemné látky či pralátky, éteru,

protože je v podstatě energetickým polem, ve kterém se může

pohybovat prostřednictvím pocitů a myšlenek 43. 

O smrti mluví Platón jako o oddělení duše od těla. „Co je to

smrt? Snad něco jiného než odloučení duše od těla? A být mrtev že

znamená to, že tělo, odloučeno od duše, se dostane zvlášť samo o

sobě, zvlášť jest sama o sobě duše, odloučena od těla“44? 

Pro doplnění předkládám také Sokratův pohled na smrt. Smrt,

jako i samostatná existence duše, je vykročením k pravému poznání.

Protože dokud je duše spojena s tělem, nemůžeme k opravdovému

poznání dojít (protože toto poznání předpokládá, že se duše po

oddělení dívá na svět nezaujatě a jakoby z odstupu, vidí  svět takový,

jaký skutečně je)45. 

Platón tvrdí, že duše je nesmrtelná, že po smrti fyzického těla žije

dál. „Když se však duše již znovu nevtělí a vymaní se z Hádu, z říše

duší, a vydá se směrem k božskému, musí odložit i svůj duševní šat,

svůj plazmatický obal, jenž sestává z jejích pocitů a myšlenek, potom

zůstane pouze její bytostné jádro, božské jsoucno – a člověk je poprvé

vpravdě sám sebou – neboť přece není tělem ani osobními duševními

strukturami“46. 

V kontradikci k předchozímu vidění existence a převtělení duše je

pohled dalšího řeckého filosofa, Epikura. Epikuros odmítal

aristotelské teleologické pojetí duše člověka, v podstatě připomínal

důležitost odpovědnosti k vlastnímu životu. Jako cíl života viděl

42 �KALWEIT, Holger. Platonská kniha mrtvých: Eros, energie duše a život po životě. Praha: Eminent, 2006.
43 Tamtéž.

44 �PLATÓN. Faidón. 6., opr. vyd. Přeložil František NOVOTNÝ. Praha: OIKOYMENH, 2005, . s. 21

45 �PLATÓN. Faidón. 6., opr. vyd. Přeložil František NOVOTNÝ. Praha: OIKOYMENH, 2005.

46 �KALWEIT, Holger. Platonská kniha mrtvých: Eros, energie duše a život po životě. Praha: Eminent, 2006, s. 89.
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duševní klid, který plyne z toho, že pomocí rozumu čelíme svým

strachům, mimo jiné i strachu ze smrti. Epikuros pojímal smrt tak, že

„Když jsme tu, je tu smrt, když je tu smrt, nejsme tu my“47. Epikuros

popíral myšlenku nesmrtelnosti duše.

1.4.4 Duše a smrt v Germánské knize mrtvých

Jedním z hlavních zdrojů, podávajících nám zprávy o germánské

kosmologii, je Edda, germánská kniha mrtvých. Svět je podle této

knihy zde rozdělen na tři říše, Ásgard, Hel/Niflheim a Midgard48.

Hel symbolizuje oblast, ve které žijí duchovní bytosti – obři,

vznešení, trpaslíci a duše zemřelých lidí. Midgard označuje tu část

světa, ve které žijí lidé. Zbývá ještě Ásgard, což je svět, který ovládá

zbylé dva světy a řídí se podle univerzálních božských zákonů. Tyto

světy společně periodicky vznikají a zanikají v nekonečném rytmu

stvoření a zániku. Symbolicky jsou světy rozdělené následovně:

„Midgard – příroda – tělo

Hel – duše – myšlení a cítění

Ásard – duch – všejednota“49

Kosmologie Eddy nás informuje o principu zániku světů a

znovuzrození, nesmrtelnosti, o bytostech říše mrtvých a zákonech

osudu. Duše je podle Germánské knihy mrtvých, stejně tak jako svět

Hel, subjektivní povahy. „Hel bývá popisován jako vodnatý, vlhký,

deštivý či zamlžený, a proto je také označován jako Niflheim (nifl =

mlha). Ve všech kulturách poukazují řeky mrtvých na tuto

jemnotekutou atmosféru, kterou je myšlena jemnohmotná duše a její

47 �YALOM, Irving D. Pohled do slunce. Praha: Portál, 2008.

48 �KALWEIT, Holger. Germánská kniha mrtvých: výklad severského eposu Edda a esoterní nauka o třech světech, 
strom světa Iggdrasil a kladivo Tóra Hromovládného, síň padlých Valhalla a nesmrtelné valkýry. Přeložil Ladislav 
HEGER a Miloslav KORBELÍK. Praha: Eminent, 2003, s. 14.

49 Tamtéž, s. 15.
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dualita myšlení a cítění. Myšlení je rozbředlé a cítění jako vodní

proud...duši připodobňovaly k vodě téměř všechny staré kultury“50. 

„Zemřelému, jenž do ní přichází, se Hel jeví jako řeka, proto ony

zmínky o pověstné řece mrtvých v mytologiích starých národů. Na

nezasvěceného působí setkání s řekou mrtvých vskutku prazvláštně.

Avšak reanimované osoby o ní hovoří velice často“51. (Poznámka:

Reanimace je jiné označení pro resuscitaci)52. 

Řeku vnímá zemřelý podle svých vlastních emocí, kterými často

naplňuje své prožívání. Např. někdo vnímá řeku jako Nenávist, někdo

zase jako Závist, Zášť, apod. Podle Holgera Kalweita, autora, který

Germánskou knihu mrtvých přepracoval, zažívá každý přesně to, jak

cítí a myslí, protože tím je. Po smrti našeho těla tedy v oddělené duši

zůstává náboj našich myšlenek a emocí.

Tato myšlenka také souvisí s pojetím duše, jak jej popisuje

Kalweit. Duše vznikla z čisté energie, kterou v germánské kultuře

symbolizuje bůh Ódin, duch, který je prazákladem všeho. Duše, která

byla stvořena z ducha, jak jsem již popisovala výše, má vodnatou

podstatu. Duše je zatížena věděním, pocity a myšlenkami, které

mohou mít nekonečné podoby a tvarují se tak, jak duše a tedy i život

člověka posléze vypadá. Kalweit si v závislosti na germánském pojetí

klade otázku, proč vlastně umíráme? Protože jsme v sobě nepoznali

Ódina, protože se považujeme za oddělené od celku. Smrt v tomto

případě je jen zdánlivá, je to jen přechod do jiného tvaru. „Duch si

vysní nová zrození sebe sama, avšak tyto vysněné postavy věří, že jsou

na Ódinovi nezávislé – a to je jejich tragédie. Nicméně Ódin ví o

zaslepenosti svých vysněných světů a pohrává si s ní Edda tudíž líčí

život jako božskou hru“53. 

50 �KALWEIT, Holger. Germánská kniha mrtvých: výklad severského eposu Edda a esoterní nauka o třech světech, 
strom světa Iggdrasil a kladivo Tóra Hromovládného, síň padlých Valhalla a nesmrtelné valkýry. Přeložil Ladislav 
HEGER a Miloslav KORBELÍK. Praha: Eminent, 2003, s. 21.

51 Tamtéž, s. 23.

52 �VOKURKA, Martin a Jan HUGO. Velký lékařský slovník. 4., aktualiz. vyd. Praha: Maxdorf, c2004, s. 742.
53 �KALWEIT, Holger. Germánská kniha mrtvých: výklad severského eposu Edda a esoterní nauka o třech světech, 

strom světa Iggdrasil a kladivo Tóra Hromovládného, síň padlých Valhalla a nesmrtelné valkýry. Přeložil Ladislav 
HEGER a Miloslav KORBELÍK. Praha: Eminent, 2003, s. 79.
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1.4.5 Duše a smrt v Pohanské knize mrtvých

Pohanství v současné době chápeme jako skupinu polyteistických,

případně panteistických náboženských přístupů, jejichž kořeny

pochází především z předkřešťanské Evropy. Pohanství klade důraz

na propojení člověka a přírody, moudrost předků, duchů přírody a

dalších nadpřirozených bytostí. Formou nejrůznějších rituálů

připomíná, že člověk je součástí celku, jehož ovlivňují nejrůznější

bohové a bohyně a že tento celek má skrytý řád, kterému člověk také

podléhá.

V této kapitole čerpám především z Pohanské knihy mrtvých,

která se o svém pohledu na smrt vyjadřuje následovně: „Jádrem a

srdcem pohanského chápání smrti je vhled, že zrození, růst, smrt a

znovuzrození vytvářejí cyklus, který formuje skrytý řád vesmíru.

Manifestace tohoto cyklu vidíme všude kolem nás, v každém aspektu

přirozeného světa, od rozkladu spadaného listí, které živí kořeny

rostlin, až po mizející a znovu se vynořující měsíc“54. 

Z uvedné ukázky můžeme pochopit, že propojení s vyšším řádem

světa se ve smrti také ukazuje. Dále kniha mluví o tom, že naše

fyzické tělo je prostoupeno několika vrstvami těla energetického

(étericé tělo, aura a hlubinné já), které se v momentě smrti rozpadá a

odděluje. Hlubinné já, je napojené na fyzické tělo s kanálem, který

vede těsně pod pupkem55, tělo je ale propojené i jinými energetickými

kanály, které se v momentě smrti rozpadnou. Kniha píše dále o tom, že

pokud se umírající spojí se svým hlubinným já, spojí se ono já s

vědomím. Tento moment můžeme vnímat jako návrat domů, do

bezbřehé záře, návrat duše do své prapodstaty. Podle Pohanské knihy

mrtvých můžeme duši zemřelého doprovázet modlitbou, která odráží

navázanost na jednotlivé přírodní živly:

54  STARHAWK a M. MACHA NIGHTMARE. Pohanská kniha mrtvých: praktické rituály, modlitby, požehnání a     
meditace o smrti. Praha: Grada, 2010. Iniciace, s. 71.

55 STARHAWK a M. MACHA NIGHTMARE. Pohanská kniha mrtvých: praktické rituály, modlitby, požehnání a 
meditace o smrti. Praha: Grada, 2010. Iniciace. 
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„POŽEHNÁNÍ ŽIVLŮ

Ať vzduch plavně nese tvého ducha

Ať oheň osvobodí tvou duši.

Ať tě voda očistí (omyje tě od bolesti, starostí a utrpení)

Ať tě země přivine.

Ať se kolo osudu ještě jednou otočí

a přinese tě znovu ke zrození“ 56.

1.4.6 Shrnutí společných rysů v pojetí duše a

smrti

Podíváme-li se tedy na částečné shrnutí pojetí duše a smrti u

jednotlivých náboženských systémů, zjistíme, že mají mnoho

podobného. Kromě epikureického pojetí smrti (duše po smrti těla

nepřežívá) nacházíme ve všech uvedených náboženských přístupem

pohled na duši jakožto na něco, co existuje po smrt těla. V některých

případech mluvíme o vědomí, v některých o energetické části duše.

Všechna uvedená nábožeství (kromě křesťanství, islámu/súfismu)

věří na reinkarnaci duše, v křesťanství a islámu nalézáme myšlenku

nesmrtelnosti duše, tedy něčeho, co existuje dál po smrti těla, po smrti

těla se duše od těla odděluje. Hinduisté mluví o tom, že vědomí

prostupuje vše a nepodléhá zkáze, stejnou myšlenku nalézáme u

tibetského buddhismu. Egyptská kniha mrtvých mluvío tom, že svět je

jen projekce mysli, po smrti se navracíme k božské prapodstatě, k

Bohu (Bezbřehá záře, Osiris). Stejně tak v antickém Řecku nalézáme

cestu duše jako poznání a smrt jako možnost rozpoznání pravé

podstaty světa a člověka. Germánská kniha mrtvých mluví o

prazákladu duše, která vznikla z prapodstaty, boha Ódina. Mayská

kniha mrtvých zmiňuje taktéž cestu duše jako návrat do vyššího

stupně vědomí. Pohanská kniha mrtvých mluví o smrti taktéž jako o

56 �STARHAWK a M. MACHA NIGHTMARE. Pohanská kniha mrtvých: praktické rituály, modlitby, požehnání a 
meditace o smrti. Praha: Grada, 2010. Iniciace, s. 147.
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momentu, kdy se můžeme skrze spojení s Hlubinným já navrátit do

prapodstaty světa.

1.5 Daseinsanalýza a existenciál bytí ke

smrti

Daseinsanalytické pojetí smrti má více výkladů, pro účel této

práci bych ráda citovala pohled švýcarského psychiatra a

psychoterapeuta Medarda Bosse. Boss smrt chápe jako „proměnu a

jako přechod do zcela jiného druhu bytí“57. Toto doplňuje německý

fenomenologický filosof Martin Heiddeger, který tvrdí, že se smrt

otevírá v úzkosti. „V snášené úzkosti se smrt otevírá v modu příklonu,

zatímco v úzkostnosti, popřípadě strachu se otvírá jako v jednom z

mnoha způsobů odvracivého vztahu k ní“58. Heidegger vnímal smrt

jako „absolutní jinakost, absolutní cizotu, zde se smrt objevuje jako

místo spočinutí, kde je zrušena každá rozlišenost a kde jsou napětí a

konflikty vyloučené“59. 

V práci Přáni znovu objevené cestou daseinsanalýzy a pud smrti

a bytí k smrti můžeme najít srovnání psychoanalytického pojetí (pud

smrti) pudu ke smrti a pojetí daseinsanalytického (bytí-k-smrti). 

 Sigmund Freud chápal smrt jako absolutní klid, jako stav, ve

kterém zažíváme totální jinakost, je v něm zrušeno veškeré napětí,

Heidegger tedy chápal tento stav podobně60. Touha po tomto místě

klidu a míru je podle obou směru jednou ze základních tendencí, které

v našich životech žijeme. Můžeme je také tematicky objevit v

různých psychopatologiích. Freud rozebírá v tomto případě sadismus,

masochismus, nenávist, melancholii a popření/vytěsnění

traumatického zážitku. 

57 �HOLZHEYOVÁ – KUNZOVÁ, Alice. Přání znovu objevené cestou daseinsanalýzy a pud smrti a bytí k smrti. In: 
SKÁLA, Jaroslav. Psychoterapeutické sešity. Přeložil Oldřich ČÁLEK. Praha: Institut psychoterapie. 1991, č. 49, 
s. 18.

58 �Tamtéž, s. 23.

59 �Tamtéž, s. 25.

60 Tamtéž, s. 26.
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„Sadista se pokouší druhého snížit na pouhý objekt. To znamená,

že chce druhého donutit, aby se vzdal své „jinakosti“, své svobody,

vlastní vůle. Je to „jinost“ toho druhého, z čeho zakouším svou

vlastní omezenost….Druhý ve svě „jinosti“ ze sebe poukazuje na smrt

jako na něco zcela jinakého, cizího, co mne jakožto nedisponovatelné

neustále a v každém okamžiku ohrožuje“61.

Masochista se snaží vzdát se vlastní svobody tak, že se stane

subjektem, který je pod vládou jiného člověka. Nechá se druhým

asimilovat a tímto způsobem se zdánlivě vyhýbá vlastní úzkosti,

strachu ze smrti62. 

Nenávist a melancholie jsou také ovlivněny nepřijetím bytí-k-

smrti. „Nenávidějící nechce jen disponovat druhým, nýbrž chce

realizovat svět, ve kterém se nic „jiného“ nevyskytuje, což je však

možné jen jako zničení světa a nakonec i sadisty samého. A

melancholik chce nejen „zaniknout“ v konkrétím druhém, jeho přání

být osvobozen od vlastní nekrytosti a provinilosti nemůže být

vyplněno v žádné formě vzájemného spolubytí“63.  

V popření/vytěsnění traumatického zážitku se taktéž ukazuje

neschopnost přijetí vlastní smrtelnosti. „Traumatické jsou ty

zkušenosti, které člověka bez ochrany uvádějí před jeho vlastní

nicotnost, popřípadě ho do ní „tlačí“. A tato zkušenost se stále znovu

vtírá, ať už ve formě opakovaných snů, anebo v provádění úkonů,

které traumatickou zkušenost opakují“64. Heidegger v tomto případě

mluví o vzorcích chování, které posléze realizují nepřijatou myšlenku,

že jsme smrtelní. V případě traumatizace Heidegger mluví o  volání

svědomí jako výzvě, aby člověk znovu čelil otázce konečnosti svého

bytí65. 

61 �HOLZHEYOVÁ – KUNZOVÁ, Alice. Přání znovu objevené cestou daseinsanalýzy a pud smrti a bytí k smrti. In: 
SKÁLA, Jaroslav. Psychoterapeutické sešity. Přeložil Oldřich ČÁLEK. Praha: Institut psychoterapie. 1991, č. 49, s.
23.

62 �Tamtéž, s. 24.

63 �Tamtéž.

64 �Tamtéž, s. 25.

65 �Tamtéž.
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1.6 Současné výzkumy NDE

1.6.1 Zážitky v klinické smrti 

Prvním z těch, kteří vědecky zkoumali zážitky blízké smrti, byl

americký lékař, psycholog a spisovatel Raymond Moody. Moody

udělal během své vědecké a klinické kariéry rozhovory s poměrně

velkým vzorkem lidí (Moody mluví až o tisících pacientů), tito

pacienti měli zážitek blízké smrti po prožití klinické smrti. Ve své asi

nejznámější knize Život po životě došel k závěru, že zážitky probíhaly

v určitém pořadí a mají mnoho společných znaků, jako např.:

1) Pocit pobytu mimo tělo

1) Průchod tunelem

2) Setkání s mrtvými příbuznými

3) Setkání s duchovním průvodcem

4) Vstup do zářivého světla66

Dalším ze známých průkopníků výzkumu v oblasti zážitků blízké

smrti byla švýcarská psycholožka Elisabeth Kübler-Rossová. Ve své

práci se zabývala jak terminální nemocnými dospělými, tak

terminálně nemocnými dětmi. Došla k podobným závěrům jako

Moody. Tyto závěry prezentuje v několika svých knihách, mezi ty

nejznámějí patří Otázky a odpovědi o smrti a umírání a O životě po

smrti67. Mezi další vědce zabývající se NDE patří Kenneth Ring,

profesor psychologie na Univerzitě v Connecticutu a lotyšský

psycholog Karlis Osis. V českém prostředí se výzkumu zážitků blízké

smrti věnuje psychiatr a psychoterapeut Stanislav Grof, psychiatr

Miloš Vojtěchovský a anesteziolog Václav Fessl. Z diplomových prací

věnujícím se uvedenému tématu můžeme najít autory Mgr. Martina

Kupku, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci, Mgr. Martina

66 MOODY, Raymond A. Život po životě: Úvahy o životě po životě ; Světlo v životě. Přeložil Boris JAROŠ. Praha: 
Odeon, 1991. Klub čtenářů (Odeon). 

67 �KÜBLER-ROSS, Elisabeth. O životě po smrti. Přeložil Turnov: Africa, 1992. 
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Krajča z Masarykovy univerzity v Brně, či Mgr. Margaretu Johnovou

taktéž z Univerzity Palackého v Olomouci68. 

Výzkum amerického psychologa Kennetha Ringa a americké

lékařky Sharon Cooperové se zabýval mimotělními zážitky

nevidomých lidí, kteří prožili NDE. Ring a Cooperová dokazují, že z

celkového počtu 31 osob vypovědělo 80 %, že byli schopni jasně

vidět během mimotělního zážitku v klinické smrti. Tato tvrzení byla

podle Ringa a Cooperové částečně ověřena pomocí svědků, u zbylé

části toto ověření nebylo možné kvůli stáří zážitku či kvůli tomu, že

blízcí, kteří byli u zážitku přítomni, byli pro výpověď nedostupní,

nebo již zemřeli. 14 respondentů, kterých se výzkumu zúčastnilo,

bylo nevidomých od narození, 11 respondentů náhodně přišlo o zrak

po 5. roku věku, zbylých 6 mělo vážné zrakové postižení69. 

 Jak jsem již zmínila, zážitky blízké smrti jsou fenomenologicky

velmi podobné, můžeme v nich najít následující strukturu:

1.6.1.1 Vy s t o u p e n í z t ě l a (O u t o f B o d y

Experience/OBE)

Vědomí umírajícího vystupuje z těla a on je schopný pozorovat

sám sebe z větší či menší vzdálenosti s tím, že vidí a slyší, co se

kolem něj děje. Lidé se zkušeností NDE muví často o tom, že plně

sledovali, co se např. na operačním sále dělo, jak byli resuscitováni,

kdo z přítomných co říkal, apod. „Často slyší přesné odborné fráze

personálu a slova personálu, což se dá později snadno ověřit“70.  

1.6.1.2  Doprovodné zvukové efekty

Tento fenomén je popsán mimo jiné v Tibetské knize mrtvých.

Jedná se o moment, kdy člověk vnímá hřmot, bouchání, různé melodie

či melodický zvuk, který je často popisován jako andělská hudba.

68 �JOHNOVÁ, Margareta. Zážitky sdílené smrti. Diplomová práce. Olomouc, 2013. Univerzita Palackého v 
Olomouci, Filozofická fakulta. Katedra psychologie. Vedoucí: PhDr. Olga Pechová, PhD.

69 �RING, Kenneth and COOPER, Sharon. Mindsight: near-death and out-of-body experiences in the blind. Palo Alto, 
Calif: William James Center for Consciousness Studies, 1999. 

70 �JOHNOVÁ, Margareta. Zážitky sdílené smrti. Diplomová práce. Olomouc, 2013. Univerzita Palackého v 
Olomouci, Filozofická fakulta. Katedra psychologie. Vedoucí: PhDr. Olga Pechová, PhD., s. 19.
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1.6.1.3 Zážitek tunelu

V další fázi vědomí člověka cestuje tmavým prostorem, který ústí

v jasné bílé světlo. Nemusí se jednat jen o tunel, lidé popisují prostředí

jako trubku, komín či jeskyni. U ústí tototo temného prostoru

postupně sílí jasně bílé světlo, do kterého člověk vstupuje a na jehož

okraji je v některých případech možné potkat osoby, které byly

danému člověku za života blízké.

1.6.1.4 Zážitek jasného světla

V této fázi již vědomí překročilo hranici tunelu a vstupuje do

jasného bílého světla, které ale není oslňující. Člověk se v něm cítí

velmi příjemně, jako v láskyplném prostoru, ve kterém není třeba se

ničeho obávat. Tento stav charakterizuje pocit klidu a míru, který

jasně kontrastuje s pocitem strachu a bezmoci, který může umírajícího

před vstupem do světla svazovat.

1.6.1.5 Setkání s doprovázející bytostí

Lidé v zážitcích NDE (ne vždy) popisují, že se setkali se

světelnou bytostí, andělem, Ježíšem Kristem. Tato bytost je vítala a

telepaticky s nimi komunikovala. V některých případech se

doprovázející bytost neukazuje, je otázka, proč se tak u někoho děje a

u někoho nikoliv. Častými průvodci jsou také rodinní příslušníci, se

kterými měl zemřelý blízký vztah a pro které byla ona osoba v životě

důležitá. Setkání s blízkými osobami probíhá často beze slov. 

Taktéž můžeme v některých rozhovorech najít tvrzení, že se

zemřelý ve světelném prostoru setkal s někým, kdo již zemřel, aniž by

se k osobně s NDE tato informace dostala. Stejně tak jsou popsány i

případy, kdy zemřelý viděl v nebi svého sourozence, o kterého přišel

při potratu své matky.
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1.6.1.6 Rekapitulace života

V určitý moment (v některých případech je tento jev popisován i

bez předchozí cesty tunelem a vstupem do jasného světla) dochází k

poměrně rychlé rekapitulaci života, který jedinec do té doby žil.

Ukazují se především silné okamžiky, které byly pro daného člověka

zásadní. K rekapitulaci dochází spontánně, nebo k ní vybízí

doprovázející bytost.

1.6.1.7  Zážitek hraničního bodu

Navrátivší z klinické smrti často popisují místo, z jehož

překročení již není návratu. Může se jedna např. o řeku, plot, cestu,

most, nebo podobně symbolické přechodové místo, za kterým

umírající vidí širé pole, rozkvetlou louku, světelné město, či jiné,

velmi harmonické prostředí. Zajímavým bodem, který se k této fázi

váže, je moment rozhodování. Jsou popsány případy, kdy chtěl

zemřelý na místě zůstat, ale provázející bytost jej poslala zpět s

poselstvím, že ještě potřebuje ve fyzickém světě něco vykonat a že

ještě nepřišel její čas.

Z dochovaných rozhovorů se dovídáme, že ne každý zážitek je

identický, v některém může chybět fáze cesty tunelem, v některém

doprovázející bytost. Je otázka, co je důvodem toho, že v některých

případech část zážitku chybí. Již zmíněný český psycholog Martin

Kupka, zabývající se otázkami klinické smrti, navrhuje hypotézu, že

čím déle klinickou smrt umírající prožíval, tím je zážitek hlubší a

komplexnější71. Johnová k tomuto doplňuje: „Zde musíme rovněž

zmínit, že veškeré vzpomínky a reprodukce jednotlivých elementů

prožitků NDE jsou vázány jednak na paměť prožívajícího, ale také na

jeho schopnost daný jev vnímat, rozpoznat a integrovat ho do zážitku

jako celku, tedy ho určitým způsobem „kogntivně zachytit a pojmout”.

Je tedy možné, že zážitek NDE či SDE, může obsahovat mnoho

elementů, se kterými se prožívající setkal, nedokázal je ale

71 �KUPKA, M. Klinická smrt jakožto změněný stav vědomí. E-Psychologie (elektronický časopis ČMPS) č. 3, ročník 
2, 2000. 
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identifikovat a proto si je zpětně nedokáže vybavit ani je

reprodukovat“72. 

1.6.2  Zážitek sdíleného umírání - SDE

Velmi zajímavým fenoménem, který byl v poslední době nově

popsán, je zážitek sdíleného umírání (Shared Death Experience/SDE).

V podstatě se jedná o zážitek blízké smrti, který ale zažívá někdo jiný

a my jsme s ním v tomto stavu nějakým způsobem propojeni.

Vnímáme, slyšíme a vidíme stejný průběh, jako umírající. S tím

rozdílem, že v momentě setkání s přechodovým místem už nejsme

schopni pokračovat dále, blízký  v tento moment skutečně umírá.

1.6.3 Psychologické vysvětlení NDE

Česká bioložka a filosofka Helena Haškovcová se ve své knize

Thanatologie taktéž zabývá otázkami týkajícími se smrti a možností

posmrtného života. Tvrdí, že nemůžeme mít jistotu v tom, zda zážitky

blízké smrti nejsou pouze tzv. Lazarových syndromem. Jedná se o

pocit, kdy je člověk mimo vlastní tělo.

Haškovová nabízí možnost vysvětlení NDE zážitku jakožto

obranného mechanismu, který člověk potřebuje, protože si nedokáže

představit, že by jeho život skončil73. 

Připomíná, že mozek vykazuje minimální akivitu i po zástavě

srdce a je tak schopen vytvořit i určité představy. „Je přece známo, že

při zástavě oběhu a dýchání může tzv. hypoxický mozek produkovat

určité aktivity a že tedy ve stavu bezvědomí může člověk „snít““74. K

tomuto argumentu se vyjádřím v další kapitole.

72 �JOHNOVÁ, Margareta. Zážitky sdílené smrti. Diplomová práce. Olomouc, 2013, s. 23. Univerzita Palackého v 
Olomouci, Filozofická fakulta. Katedra psychologie. Vedoucí: PhDr. Olga Pechová, PhD.

73 �HAŠKOVCOVÁ, Helena. Thanatologie: nauka o umírání a smrti. Praha: Galén, c2000. 

74 �Tamtéž, s. 78.
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1.6.4 Biologický pohled - hypotéza umírajícího

mozku

Anglická spisovatelka věnující se parapsychologii, Susan

Blackmoreové, se ve své práci věnuje mimo jiné otázkám

paranormálních jevů, vývojovým teoriím a teoriím vědomí.

Blackmoreová nesouhlasí s hypotézou, že NDE zážitky jsou

nahlédnutím do stavu, který trvá po smrti těla, čili do nějaké formy

posmrtného života. V argumentaci využívá biologické vysvětlení

NDE zážitků, tzv. hypotézu umírajícího mozku.

Hypotéza umírajícího mozku tvrdí, že zážitky blízké smrti mají

biologické vysvětlení, jsou pouze halucinací vyvolanou

biochemickými pochody v době zástavy funkce mozku a srdce75. 

Během zástavy srdce dochází k zastavení průtoku krve do mozku

a tím pádem je zastaveno i okysličování mozkových buněk.

Mozkovou reakcí v tu chvíli může být vize světla a vyvolaný pocit

štěstí, který popisují lidé se zážitky NDE. S reakcí mozku na anoxii

může souviset také tunelové vidění, které může být důsledkem

odumírání zrakového nervu, který je na nedostatek kyslíku citlivý. 

Podobnost zážitků může být podle Blackmoreové dána

podobností struktury a funkce všech lidských mozků. Pocity

vystoupení z těla, pocity klidu a míru, cesta tunelem a taktéž setkání s

jinými bytostmi může být podle Blackmoreové imaginace, která je

důsledkem anoxie mozku, tedy umírání mozkových buněk a

dezorganizace vnímání reality. Konečná projekce celého vlastního

života a všech skutků může být způsobena zvýšením činnosti v

limbickém systému a spánkovém laloku76. EEG totiž není schopno

aktivity v hlubších oblastech mozku zachytit, snímá pouze aktivitu v

mozkové kůře77. 

75 �BLACKMORE, Susan. Umírání jako cesta k životu: věda a předsmrtné prožitky. Přeložil Alexandra 
KOTOULKOVÁ. V Brně: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1993. Bollingenská věž.

76 �Tamtéž.
77 �VEJMOLA, Čestmír. EEG koreláty účinku serotonergních halucinogenů u laboratorního potkana. Diplomová 

práce. Praha: 2016. Univerzita Karlova v Praze. Přírodovědecká fakuta. Vedoucí: MUDr. Filip Tylš.
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Protiargumentem vlivu anoxie mozku může být to, že i lidé,

kterým byla naměřena normální hladina krevních plynů, měli zážitek

NDE. K tomuto uvádí Blackmoreová vysvětlení, že záleží na tom, z

jaké cévy v těle je krev pro detekci krevních plynů odebírána.

Připomíná kazuistiku amerického lékaře Michaela Saboma, jehož 60ti

letý pacient prodělal infarkt myokardu. Ve výpovědi pacient uvedl, že

poté, co ztratil vědomí, zůstal a pohyboval se v místě resuscitace.

Sabom během resuscitace odebral ze slabin pacienta krev, tento odběr

potvrdil zvýšení hladiny kyslíku v krvi. Vysvětlující komentáře

dalších odborníků však tvrdí, že „...přestane-li srdce čerpat krev, krev

z tepen se nedostane do tkání a buněk, které ji potřebují, a proto

hladina kyslíku v těchto tepnách poklesne jen velmi nepatrně. Je-li

dodáván kyslík zvenčí, což je obvyklé při zástavách srdce, může jeho

hladina v tepnách dokonce ještě stoupnout. Na rozdíl od nich krev v

žilách bude kyslík ztrácet, protože je ve styku s tkáněmi. Jelikož mozek

využívá velké množství kyslíku, jeho hladina v cerebrálníh vénách

bude rapidně klesat a mozku se bude rychle nedostávat kyslíku, který

potřebuje. Sabomův pacient měl měřenu krev arterální, a proto

nemůžeme učinit závěr, že netrpěl mozkovou anoxií“78.  

1.6.5 Hypotéza vlivu DMT na prožívání OBE

Dimethyltriptamin (DMT) je silné psychedelikum, které se

vyskytuje jak v některých rostlinách, tak ve stopovém množství v

lidském organismu. DMT se historicky užívalo a užívá během

ayahuascových ceremonií v Amazonském regionu, kde se pro účely

psychedelického zážitku kombinuje výtažek z rozstlin, které obsahují

DMT spolu s  Banisteropsis caapi (kečuánsky liánou smrti). Tato

liána obsahuje inhibitory monoaminooxidázy, která v kombinaci s

DMT působí jako psychedelikum79. 

78 �BLACKMORE, Susan. Umírání jako cesta k životu: věda a předsmrtné prožitky. Přeložil Alexandra 
KOTOULKOVÁ. V Brně: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1993. Bollingenská věž, s. 63.

79 �PREEDY, Victor. Neuropathology of drug addictions and substance misuse volume 2: stimulants, club and 
dissociative drugs, hallucinogens, steroids, inhalants and international aspects. Academic Press, London: 2016, s. 
803.
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 Existuje hypotéza, kterou navrhl americký výzkumník Rick

Strassman. DMT by „...mohla být produkována částí mozku zvanou

epifýza neboli šišinka prostřednictvím enzymatické úpravy melatoninu

(hormonu, který ovlivňuje cyklus spánku a bdění – tzv. cirkadiánní

rytmy). Existence DMT v mozku potkana byla nedávno

experimentálně ověřena. Strassman přišel s hypotézou, že by jeho

produkce šišinkou mohla vysvětlit mimotělní zážitky. DMT by mělo

být vytvářeno při extrémních situacích, jako je například proces

umírání – naznačuje tedy jakési „rozšíření funkce melatoninu“ z

řízení rytmu den/noc na řízení „rytmu“ zrození/smrt. Pro tyto

hypotézy však v současnosti chybí experimentální důkaz“80.

Halucinogeny ovlivňují mozek na mnoha úrovních, jedním ze

základních mechanismů je ovlivnění thalamu, brány vědomí. „Jedním

z důležitých mechanismů je dysfunkce brány vědomí, tedy snížení

filtrační funkce thalamu, který za normálních okolností filtruje

vstupující informace z vnějšího i vnitřního prostředí do kortexu“81.  

Maďarský tým vědců v čele s Edem Frescou uskutečnil výzkum,

ve kterém zkoumal vliv DMT na neurony, dentritické buňky a

makrofagy. Po zamezení přístupu vzduchu odumíraly všechny

neurony a téměř všechny buňky imunitního systému (dendritické

buňky a makrofagy). Po přidání DMT již po nízkých koncentracích

přežívaly uvedené buňky déle. „Jako možné vysvětlení se nabízí, že

minimálně jednou z jeho přirozených rolí v organismu je regulace

metabolismu kyslíku a procesů souvisejících s přežitím buňky

vystavené nehostinným fyzikálním či metabolickým podmínkám“82. Je

tedy otázka, zda mimotělní zážitky a ostatní zážitky spojené s NDE

nezpůsobuje právě účinek DMT, který by podle uvedených hypotéz

mohl zpomalovat umírání mozkových buněk během např. klinické

smrti.

Srovnáme-li výsledky uvedených výzkumů, mohli bychom dojít

k hypotéze, že DMT, které náš mozek při zážitku blízkém smrti

80 �CZEPS. TYLŠ, Filip. Tajemství posvátného nápoje: chemie Ayahuascy a její vliv na mozkovou aktivitu [online]. 
©2016, poslední revize 15.9.2016 [cit. 2017-04-16]. 

81 �HORÁČEK, Jiří, KESNER, Ladislav, HÖSCHL, Cyril a ŠPANIEL Filip. Mozek a jeho člověk + mysl a její nemoc. 
Praha: Galén, 2016, s. 342.

82 �CZEPS. TICHÝ, Jan. Tajemné DMT: další krok k pochopení jeho funkce v organismu [online]. ©2016, poslední 
revize 23.11.2016 [cit. 2017-04-16]. 
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pravděpodobně produkuje, může fenomenologicky způsobovat

zážitek OBE. 

1.6.6 Zvýšená mozková aktivita krátce před

smrtí

V americkém Journal of Palliative Medicine Dr. Lakhmir Chawla

zveřejnil svůj výzkum týkající se krátkodobě zvýšené mozkové

aktivity těsně před klinickou smrtí. V momentě smrti pacienta se na

krátký čas (30 sekund až 3 minuty) na EEG objevují hroty v

hodnotách bdělého člověka. Jedna z hypotéz mluví o tom, že právě

tento záchvěv zvýšené bdělosti může vysvětlit NDE zážitky. Korelace

mezi zvýšením výskytu hrotů a NDE zážitky však zatím nebyla

spolehlivě prokázána83.  

83 CHAWLA, Lakhmir S., Seth AKST, Christopher JUNKER, Barbara JACOBS a. Michael G. SENEFF. Surges of 
Electroencephalogram Activity at the Time of Death: A Case Series. Journal of Palliative Medicine [online]. 2009, 
12(12), 1095-1100 [cit. 2017-04-16]. DOI: 10.1089/jpm.2009.0159. .
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2  PRAKTICKÁ ČÁST

2.1 Metodologie

D a t a k v ý z k u m u j s o u s e s b í r á n a p r o s t ř e d n i c t v í m

polostrukturovaných rozhovorů, jako vhodný způsob analýzy dat jsem

pro tuto práci zvolila interpretativní fenomenologickou analýzu (IPA).

Fenomenologická analýza klade důraz na zkoumání významu určitého

zážitku pro daného jedince, což je v případě zkoumání zážitků blízké

smrti žádoucí pro porozumění této zkušenosti z objektivního hlediska.

Jedná se o takové zpracování kvalitativního výzkumu, ve kterém je

cílem nalézt a extrahovat esenci prožité zkušenosti, podstatu určité

lidské zkušenosti. Tato analýza se také zaměřuje na to, jaký měl

zážitek pro vybraného jedince význam84. 

Fenomenologická interpretace dat probíhá podle následujícího

postupu:

„1) Provedou se hloubkové rozhovory se zvolenými jedinci se

zaměřením na určité zkušenosti a prožitky.

2) Výzkumník pak zkoumá invariantní struktury ve zkušenosti

jedince (nazýváme je esence zkušenosti).

3) Výzkumník hledá společné rysy u několika jedinců. Například

jaká je esence zkušenosti lidí s prožitkem smrti blízkého člověka?

4) Po analýze se sestavuje zpráva, která obsahuje bohatý popis

prožívaných zkušeností, jenž má čtenáři umožnit vcítení a prožití

popisované situace. Účelem takového výzkumu je přispět k

porozumění určitým fenoménům, aby bylo možné na ně lépe reagovat

a přijmout určitá opatření“85. 

 V polostrukturovaném rozhovoru jsem kladla následující otázky

a nechala jsem v odpovědích vynořovat komentáře respondentů.

84 �HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008.  
85 �Tamtéž, s. 285.
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Většinou nebylo potřeba další doptávání, respondenti odpovídali na

otázky jasně: 

1) Můžete popsat okolnosti zážitku blízkého smrti?

2) Můžete popsat pocity, které jste během zážitku NDE prožíval/a?

Jaké to byly pocity?

3) Došlo i k momentu oddělení vědomí od těla? Jak jste tento okamžik

vnímal/a?

4) Nastal i moment rozhodování o návratu? Jak to probíhalo?

5) Měl/a jste po tomto oddělení nějaké další zážitky?

6) Jak jste prožíal/a návrat do těla?

7) Měl zážitek vliv na Váš další život? Jaký?

8) Jak zážitek změnil Váš pohled na sebe sama?

9) Jaký vliv na rozhodování v dalším životě měl Váš zážitek?

2.2 Etické aspekty výzkumu

Ačkoliv se jedná o problematiku, kterou respondenti nemohli z

důvodů pocitu nepochopení a nepředatelnosti zážitku tak často se

svými blízkými sdílet, se zveřejněním svých příběhů pro účely této

práce většinou neměli problém a o zkušenosti byli ochotní mluvit

velmi otevřeně. Domnívám se, že tuto otevřenost je možné také přičíst

dopadu zážitku NDE, kdy respondenti měli možnost pocítit jednotu s

univerzem a celkově se snížil jejich pocit strachu a případné úzkosti. 

Každý z dotazovaných byl upozorněn před rozhovorem na to, že

se bude rozhovor nahráván a anonymně bude použit pro účely této

diplomové práce. Všichni účastníci rozhovoru poskytli ústní

informovaný souhlas a část z nich projevila zájem si zpracovanou

diplomovou práci přečíst.
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2.3 Výběr respondentů

Výběr účastníků výzkumu byl proveden metodou sněhové koule.

Zážitek blízké smrti, který by si navíc přeživší pamatovali, není, zdá

se, příliš častý, případně se někteří lidé obávají tuto zkušenost sdílet.

Někdy se také stane, že podstatu zážitku pochopí až po čase.

Ačkoli se na počátku výzkumu zdálo, že bude obtížné za cca rok

sehnat dostatečný počet respondentů, kteří zážitek měli, metoda

sněhové koule přinesla dostatečný počet respondentů. Nejdříve jsem

oslovila blízké lidi z mého okolí, v druhé vlně jsem nabídku na

rozhovor umístila na sociální sítě. Postupně jsem zajistila kontakty na

6 respondentů.

Všichni oslovení respondenti neměli problém o zážitku blízké

smrti mluvit. Věkový rozptyl účastníků výzkumu je byl 34 do 68 let.

2.4 Výzkum – rozhovory

2.4.1 Jana, 68 let, manažerka zahraničního obchodu

Jana měla zážitek blízké smrti ve 30ti letech. Jak se později

dozvěděla, přechodila zánět srdečního svalu, zkolabovala a po

převozu do nemocnice přestala dýchat.

Respondentka se o samotném zážitku vyjádřila takto: „Primář

mě poslechl, říkal: „Vám se špatně dýchá. My Vám přivezeme

kyslík.“ Tak přivezli bombu, ale než ji přivezli, tak já jsem v podstatě

odešla, jsem to sklapla. Já jsem nemohla pořádně dýchat, já ten

mezičas, to nevím nic, ale pamatuji si naprosto zřetelně jakoby tunel,

ten tunel se na konci  rozzářil a nebudete věřit, tam normálně stál můj

děda, který umřel, když mi bylo 8. A tuto příhodu jsem měla ve 30. A

ten děda byl oblečený přesně tak, jak sem na toho dědečka byla

zvyklá, v obleku. Přivolával si mě takovým gestíčkem a já jsem se

najednou cítila tak volně, krásně. A ted slyším znovu takový ten hukot,

znovu dušení. A slyším: „No přece se s námi nebudete prát?!“ To
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jsem odstrkovala primáře, protože mě vracel do toho nepohodlného

stavu.“

Paní Jana měla se zážitkem spojené různé pocity, záleželo na fázi

zážitku. Nejdříve cítila „hroznou tíhu, že nemůže nikam dál.” Viděla

jen tmu a jiskry, slyšela hukot. Pak najednou slyšela tichu a viděla

jasnou záři. Cítila velkou úlevu, popisuje to jako pocit štěstí, blaho,

jako když odpočíváme. Když se vracela, tak se prý vracela do

nepříjeménho stavu, protože nebyla vada dýchání ještě odstraněna a

dýchalo se jí hůře. K momentu oddělení od těla vědomě nedošlo, k

momentu rozhodování o návratu také ne. Paní Jana popisovala, že se jí

sice nechtělo zpátky, ale že měla pocit, „že ji někdo jakoby tlačí, nebo

tahá ven, zpátky do tunelu.“ Vědomě ale nechtěla zpět. Celkově cítila

během zážitku pocit „vánku“, slovy paní Jany „peříčkového.”

Popisovala tento stav jako „pocit, když jdete venku, je horko a tetelí se

vzduch, chladivý a chlácholivý.“ Návrat do těla prožívala podle svých

slov „tvrdě a nepříjemně.“ Co se týká vlivu NDE zážitku na další

život, odpověděla paní Jana, že před zážitkem hodně žila pro druhé,

po probuzení si však uvědomila, že je důležité, co v životě prožijeme a

že chce žít tak, jak chce ona. „Že v sobě nebude nic dusit.“

Vypověděla, že je více kritičtější, ale zároveň chápavější. Ve vztazích

k lidem se snaží mít pochopení pro to, když se k ní někdo nechová

zrovna mile a příjemně, snaží se druhému člověku porozumět.

Rozmlouvala se sebou, že pokud po smrti existuje nějaký další život,

nemůže do něho vstoupit s činy, které jsou hrozné. Na rozhodování

měl zážitek vliv takový, že se stala zodpovědnější k sobě i k okolí,

nevrhala se po hlavě do všeho a více sledovala, co dělá její chování s

druhými. Dáse tedy říci, že došlo k prohloubení její spontaneity a

zároveň zodpovědnosti vůči sobě a okolí.

2.4.2  Daniel, 34 let, podnikatel

Daniel prožil svůj první NDE zážitek ve dvou letech života. V oné

době dostal příušnice, z tohoto onemocnění se dále vyvinula

meningitida, zánět mozkových blan. Samotný zážitek proběhl v

sanitce, která Daniela převážela do krajské nemocnice. Daniel
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popisuje samotný zážitek takto: „Přicházelo to postupně. První jsem

přestal slyšet a cítit cokoliv. Máma mě držela za ruku, byl jsem malé

dítě. Přestal jsem všechno cítit. Poslední, co mi zůstalo, bylo vidění. A

bolest. Když máte zánět mozkových blan, mozek se vám nevejde do

hlavy, je to fakt strašná bolest. Pak jsem koukal na stropní světlo v

sanitce, v 1203ce. Myslel jsem si, že jsme vjeli na kruhový objezd. Až

někdy po 20 letech jsem zjistil, že tam ty kruhové objezdy postavili až

po revoluci. Najednou jsem koukal na to světlo a celý se to  roztočilo .

Bylo tam světlo, takový tunel. Co bylo zvláštní, kromě toho, že jsem

ztratil vidění, že už jsem nic jiného neviděl. Zmizela veškerá bolest,

zmizela 1203ka, komunistické silnice na venkově. Strašně se všechno

klepalo. Najednou žádná bolest, jen absolutní klid a pohoda. Jen

absolutní klid, to světlo bylo teplé, takový hřejivý pocit u srdce. Necítil

jsem svoje tělo. Neviděl jsem se, viděl jsem opravdu to světlo. Pak byl

střih a za pár týdnů se probouzím v nemocnici.“

Daniel nevnímal, že by měl zážitek prvky OBE, nevznášel se nad

tělem, vnímal to tak, že postupně mizel cit a sluch, postupně přestal

cítit otřesy při jízdě sanitky. Zmizela veškerá bolest. „Nic, všechno

bylo pryč, byl jsem tam jen já a to světlo. Já ve smyslu, jakoby bez

těla. Těžko se to vysvětluje. Když zavřete oči, tak cítíte to tělo, ale to

já jsem necítil.“

Podle Danielových slov byl nejobtížnější zážitek návratu zpátky.

„Nejbrutálnější byl zážitek návratu zpátky. To bylo peklo. To bylo

strašné.“ Daniel moment rozhodování neprožíval, případně si jej

nepamatuje.

Vliv NDE zážitku na další život Daniel popisuje jako fatální.

„Protože se nebojím smrti, protože to je strašně příjemná věc.

Vlastně, už o tý doby, kdy jsem se vrátil jako to malé dítě, tady jakoby

nechci být. Vrátil jsem se do těla s příšernými bolestmi hlavy, pak

ještě to nemocné srdce. Když vám dochází vzduch a vy jste tedy

smířená s tím, že umíráte, tak vás zase vrátí zpátky. To se stalo

několikrát….Myslím si, že to pak mohlo hrát roli v  přístupu ke všemu,

že jsem věděl, co všechno nemám dělat, abych neumřel. Mně to bylo

jedno.“ 
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Daniel měl nemocné srdce a od lékaře doporučených mnoho

omezení. Podle jeho slov ale potřeboval žít život jako ostatní normální

děti. „Ten zážitek mi dal vlastně to, že jsem žil jako úplně normální a

zdravé dítě. Až na to oživování.“ (Daniel díky své srdeční vadě prožil

dušení a resuscitaci během svého života několikrát).

Danielovi bylo podle jeho slov jedno, že umře, věnoval se

závodně veslování, skočil z letadla, jezdil raylle. Veslování používal

mimo jiné jako mentální hygienu, poslouchal k veslování hudbu, která

pomáhala v překonávání fází únavy svalů. „Jednou jsem vesloval 0,5

hodiny, s popraskaýnmi puchýři. Skončil jsem a měl jsem celé ruce od

krve. Vždy se sluchátky, protože hudba  hodně pomáhá k překonávání

těch fází. Ztrácíte vidění, je to úplně stejné. Tím veslováním jsem si

vlastně navozoval stavy před  smrtí. Bez toho, abych si přál umřít, by

to nešlo.“

Daniel se původně neměl narodit, jeho matce zakázali lékaři mít

dítě, protože by se mohlo narodit potižené. Další roli hrály také

extrémní životní zážitky. Kritické nehody a úrazy, které Daniela

potkaly, v něm vzbudily dojem, že nikdy nezemře. „Nejdříve jsem

tomu nerozuměl, pak jsem byl naštvaný, pak mi to začalo být divné,

protože těch zážitků jsem měl strašně moc. Smrt tam figurovala jako

velice pravděpodobná varianta a nic se přesto nestalo. Že jsem začal

mít dojem, že já snad jako neumřu.“ Dovedlo jej to k závěru, že ještě

jeho čas nepřišel, že je tu něco, co tady potřebuje udělat, aby mohl

konečně zemřít. Jedním ze závěru bylo také to, že život je za trest, že i

průběh Danielova života by tomu odpovídal. 

„Ne, že bych byl křesťan, ale už mě párkrát napadlo, jak mám

kolem sebe těch pár knězů, tak jsme to i párkrát probírali, už

několikrát mě napadlo, že tohle je to peklo. Že tenhle svět, to je to

peklo. Že jsem neobživnul. Jednou mě i napadlo, jestli jsem se vrátil

já. Jestli do toho samého těla přišla ta samá duše. Ale mám

vzpomínky před a po.“
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2.4.3  Igor, 50 let, ostraha objektu

První zážitek blízké smrti zažil Igor ve 12ti letech. Hrál si s

kamarádkou na půdě a chtěl si z ní udělat legraci. Když se odešla dolů

napít, uvázal na laně uzel, dal si ho kolem krku a pověsil se na něj. Ale

začal se dusit. „Vnímal jsem potom, že jsem udělal jakýsi kontrmelec z

těla a letěl jsem tunelem. Přibližoval jsem se k zářivé bytosti a ta mně

velmi vynadala za mou lehkomyslnost a za to, jak zacházím se svým

tělem. A že se musím vrátit, protože mám na světě ještě moc práce.

Jako lusknutím prstů jsem se vrátil do těla a pak už jsem vnímal, jak

mě tatínek nadzvedl a odřezával provaz.“ Igor měl ještě druhý zážitek

NDE, když byl již v dospělosti napadem v restauraci, měl prostřelené

břicho, lékaři jej resuscitovali 3,5 minuty.

Během zážitku prožíval točení hlavy, pocity byly až euforické,

vyjma pokárání, které si vyslechl od světelné bytosti. V případě

druhého zážitku prožíval laxnost, nezúčastněné se díval na záchranu

vlastního života, bylo mu jedno, co tam kdo řeší.

Neuvědomuje si moment oddělení duše od těla. V případě

druhého zážitku měl narkozu, probral se až na podle jeho slov

nádherném palouku  lese. „Vnímal jsem fantastické prostředí, květiny,

obrovské květy, stromy, všechny barvy duhy.“ Potkal spoustu lidí, o

kterých mluvil jako o „svých“ lidech. Dneska by si ty tváře

nepamatoval, ale věděl, že jsou si blízcí.

Chtěl tam zůstat natrvalo, ale bylo mu řečeno, že ještě bude

sloužit na zemi. „Byl jsem rozhodnutý, že tam zůstanu, otevřel jsem

oko, vedle už seděl lékař.“

Návrat do těla prožíval nepříjemně, všechno ho bolelo, především

měl silné bolesti břicha.

Zážitky měly podle jeho slov vliv na Igorův další život. „Snažil

jsem se je vytěsnit, začal jsem nějak žít až ve 23, 24 letech. V té době

jsem se rozvedl a na zážitky si vzpomněl. Obnovilo mně to pocity,

cítění jako takové, prožíváte spoustu věcí slovy, probíhá to telepaticky,

je to těžké vyjádřit, slova to redukují.“
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Zážitek změnil jeho pohled na sebe sama, ne však radikálně, jak

tvrdí Igor. Více na sobě pracuje, snaží se nezklamat sama sebe. Snaží

se pro věc dělat maximum a nevzdávat své cíle.

Zážitek blízké smrti měl velký vliv na Igorovo rozhodování.

„Každý má za špatné chování odpovědnost, tak si člověk dává pozor,

jak se chová. I odpovídá vůči sobě samotnému, všechno, co člověk

dělá, dělá pro sebe.“

2.4.4  Ema, 45 let, aromaterapeutka

Když bylo Emě 24 let, všimla si jedno ráno, že ji bolí břicho.

Měla jít odpoledne do práce a tak se rozhodla, že si ještě lehne do

postele a odpočine si. V posteli se jí však udělalo ještě hůř. K jejímu

štěstí se u ní doma zastavil její otec, který ji občas navštěvovat. Ten

zavolal sanitku. Střídavě vnímala, jak jí přenášejí do sanitky, potom

ztratila vědomí. Ema později zjistila, že prožila mimoděložní

těhotenství, které způsobilo velké krvácení do břicha.

Před samotnou operací prožila zážitek blízké smrti. „Ten zážitek

samotný byl strašně zvláštní...Já jsem přesně cítila, že jsem pořád

tady v tom těle, ale to vědomí, ta mysl, někam odplouvala.“

„Ten hlavní pocit, nebo ta informace, která mi přišla, byla, že

bych se měla vrátit: „Máš tu nějaký úkol.“ Což bylo teda dost

zajímavé. A to mě vlastně hodně posunulo.. Že mám nějaký náhled

nad svým životem.“

Ema během zážitku neměla vizi tunelu, ani světla, popisuje

změnu stavu vědomí takto: „Ostrá byla hranice mezi tím fyzickým

tělem a tím vědomím, když se rozplynulo. Tím, jak jsem byla jinde.

Bylo tam hrozně krásně, příjemně. Nemůžu říct, že bych viděla nějaké

světlo, to úplně takto nemám. Člověk je v něčem rozpuštěný, nemá

dobré, ani špatné pocity, celé je to hrozně příjemné, jenom to je, nic

jiného. Ten přechod do reality byl hrozný. Nechápala jsem, proč se do

tohoto mám vracet.“ Uvědomila si oddělení vědomí od těla až v

momentě, kdy jí to vracelo zpátky. Cítila podle jejích slov „něco tam

a něco tady.“
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Moment rozhodování o návratu u Emy nastal, nechtěla se vracet.

Něco ji však táhlo/tlačilo zpátky. Dostala informaci, která byla pro ni

podle jejích slov velmi jasná: „Koukej se vrátit, tady máš práci.“ K

dalším zážitkům po oddělení vědomí od těla nedošlo.

Návrat do těla byl pro Emu velmi  nepříjemný. „Jen si pamatuju,

že už jsem byla v té nemocnici, byla jsem svlečená, byla mi strašná

zima, ale strašná. Už jsem byla zpátky. Byl tam doktor a říkal:

„Nemůžete být těhotná, nemůžete být těhotná.“ Já jsem vůbec

nechápala, po tomhle rozplynutí, co po mě chce, proč mě nenechá být.

Pak mě uspali a odvezli na sál.“

Podle Emy měl její zážitek blízké smrti vliv na její další život.

„Žijeme zde nějakou realitu a to zdaleka není jediná realita, která

tady existuje. Ten zážitek mi docházel roky, trvalo to. Ten pocit, že mě

něco vrátilo, že tady máš ještě něco udělat, tak to bylo to, co mě

nejvíce ovlivnilo. S tím hodně pracuju.“

Emě se ukázalo, že tato realita je jen jediná malá část toho, co

existuje. „Ono je to všechno popsané a zpracované v knihách,, ale

opravdu to tak cítím.. Třeba ten hmotný svět, pro mě ty hmotné věci, je

to jako divné, ale není to pro mě důležité. Cítila jsem to i při tom, že

nade mnou je nějaká ochrana. Člověk to nějak pocítí. Nerada

používám slovo Bůh, protože si nemyslím, že je tam nějaký dědeček,

někde na mráčku, ale je to to, co máme tady kolem sebe a hlavně to,

co máme v sobě.“

Zážitek změnil její pohled na sebe sama v tom smyslu, že má od

té doby pocit, že „přežije úplně všechno.“ A že od té doby nebývá

nemocná. Zabývá se přírodní a alternativní léčbou. 

V případě obtížné lidské interakce mluví Ema o důležitosti

tolerance a smyslu poznání toho, co nám druhý člověk přináší. „Je

vždycky lepší zpracovat svůj vývoj, než aby v tobě zůstala nějaká

zatrpklost.“

Vliv na rozhodování měl zážitek také. Když zažila to, že ji něco

poslalo zpátky, má více důvěru v dění v životě, „že se věci stanou,

pokud se mají stát, že je úplně jedno, jestli je někam tlačíš, nebo ne.“

Nelpí tolik na materiálních věcech, důležitější je pro ni investovat do
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svého vzdělání, zážitů, mentální činností. Současně je podle Emy

důležité, zda to, že se honíme za našimi cíly, nám je příjemné.

2.4.5 Oliver, 52 let, léčitel

Oliverův zážitek blízké smrti byl vyvolaný kombinací faktorů,

které pravděpodobně vedly k selhání organismu. Díky rodinné

myslivosti se Oliver dostal do kontaktu s jezevcem nakaženým

vzteklinou, šel tedy na očkování proti vzteklině, avšak na toto mu

vznikla pravděpodobně alergická reakce. V dalším případě očkování

nezabralo a Oliver měl příznaky vztekliny. Nesnášel hluk, trpěl

fotofobíi, ven musel chodit pouze ve svářečskch brýlích. Z většího

hluku „málem zešílel“. Do práce ale chodil normálně. Vzpomíná si, že

18. listopadu 1986 navštívil kamaráda, se kterým se chystali na

demonstraci, taktéž absolvoval 20km výlet kolem Náchoda. Když se

vracel domů, začaly Oliverovi ochrnovat nohy, pak se podle jeho slov

„tělo úplně zbláznilo“. Dostal srdeční arytmii. Z posledních sil pak šel

v minus 10°C na demonstraci, kde prochladl.  Podle Oliverových slov

„tomu šel naproti”. Stav se posléze začal zhoršovat, Olivera poslali do

fakultní nemocnice v Hradci Králové. Otci Olivera lékař tvrdil, že jsou

synovo šance na přežití velmi nízké. 

Samotný zážitek vypadal takto: „Přestával jsem cítit nohy a ruce,

konce mi postupně chladly.. Měl jsem pak pocit, že opouštím  tělo.

Najednou jsem měl strach z toho, co bude? Nevěděl jsem nic. Žil jsem

takový normální život, nějaká práce, kámoši, muzika a tak. Nějaké

holky, tak u 28letýho kluka… Tak jsem si tenkrát poprosil, ať mě tu

nechají, že mám strach, že tam ještě nechci. No a ona se k mému

překvapení začala vracet ta energie, to vědomí, do mého těla. Pak

jsem tu chvíli nějak přečkal, ani jsem netušil, že jsem byl tak blízko.

Pak jsem to porovnal  s knihou Tibetská kniha o životě a smrti. Vím

jen, že výsledkem bylo, jako by mi někdo sundal z ramenou obrovské

břímě. Najednou se mi ulevilo v životě, všechny věci, které jsem

považoval za strašně důležité, ztratily tu důležitost, tu váhu. To se mi

fakt nesmírně ulevilo.“
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Oliver prožíval v zážitku především pocity překvapení, neznáma,

strachu nechat tu tělo. Původně se podle jeho slov nerad podřizoval,

neznal slovo pokora. „Protože člověk měl představu o náboženství, o

takových těch starých babkách, co se klaní tomu strejdovi, který čeká,

až je za něco bude moci potrestat. Tak jsem si říkal, „takhle se

ponižovat...”. Někoho prosit, to se mi fakt nechtělo.”  Poprosit o to,

aby zde mohl ještě zůstat, bylo pro Olivera náročné, překvapilo jej ale,

že byla prosba vyslyšena. Najednou začal vnímat, „že je to

inteligence, se kterou komunikuje.“

Vizi tunelu nezažil, oddělení od těla bylo jen částečné. S OBE měl

později zkušenosti z meditace, proto kvalitu OBE zážitku porovnával.

Moment rozhodování o návratu nastal skrze prosbu, přes kterou

se proces otočil. K tomuto momentu doplňuje Oliver: „Nemám

potřebu to nějak řešit. vím, že už mám tolik prožitků toho, že jsme

nekonečné vědomí, nesmrtelné, že vůbec o tom nemám potřebu

uvažovat v nějaké kategorii. Spíš jsem zvědavý.“

Návrat do těla prožíval úlevně, najednou byla zpátky zase  jistota

života. Zároveň Oliver pocítil velkou změnu „Přecijen, člověk z toho

těla poodstoupil a vrátil se. Měl jsem tolik mindráků v mém životě,

které se projevovaly různými věcmi. Nnajednou spousta z nich zmizela

úplně sama od sebe. Úplně se to rozpustilo.“

Na další život zážitek NDE vliv měl, byla to úleva z rozpuštění

psychických problémů a zároveň fascinace možností prožívat život

jinak, řešit věci jiným způsobem. Začal se zajímat o péči o tělo, o

byliny, o to, proč jsou lidé nemocní a jak nemoc vzniká. A také

základními otázkami, proč tu vlastně jsme?

Zážitek změnil jeho pohled na sebe sama proto, že „...člověk

procítil  lásku absolutna. i k  vlastnímu egu a k  emocím. Tam byla ta

zásadní změna. Člověk tam sám k sobě přistupuje s laskavostí.

Nenechá toho tyrana v hlavě, nedá mu tolik prostoru, aby ho bičoval

nějakou nespokojeností.“

Co se týká rozhodování, Oliver si po zážitku začal více

uvědomovat schopnost uskutečňování svých životních záměrů

„Některé věci přišly úplně jako záměr. To se podařilo, aniž bych to
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tenkrát vůbec tušil. Poslat nějakej záměr. Já nevím, najednou jsem si

řekl,  že mě už nebaví chodit každý den na 10 hodin do práce a být

úplně vyřízený. Už by to chtělo něco svobodnějšího. A během měsíce

asi jsem dostal nabídku na práci externisty, dělat z domu. Tak jsem na

to koukal...dobré (smích).“

2.4.6  Marie, 62 let, hudebnice

Když bylo Marii asi 31 let, byla na operaci žlučníku. Operace se

odehrávala v Japonsku, ve městě Nagoya. Po operaci se nechtěla vrátit

zpátky k životu. Měla v té době roční dítě.

„Já si po tom procitnutí zpátky do života pamatuji, že jsem viděla

z výšky celý operační sál, viděla jsem  doktory, viděla jsem, že se něco

děje nade mnou. Byl to zelený pokoj, hrála tam hudba. A já jsem se

pohyboala po té místnosti a bylo mi krásně. Byla jsem veselá, vůbec

jsem netušila,že by měl být nějaký prolém, nebo že by se něco dělo.

Svítila tam všelijakýá světla, něco tam blikalo, něco se tam dělo. Byl

tam šrumec.” Vypovídá, že „dala lékařům zabrat, aby se vůbec

probrala.“

Pocity měla nádherné. „Člověk byl takový lehký, ze vzduchu, ale

všechno viděl, cítil, neměl žádnou starost. Je to těžké popsat, ale

opravdu to byl příjemný zážitek. Nebylo to jako bych byla nahoře a

brečela, že jsem někde, že opouštím něco, prostě nádhera.“

Neputovala žádným tunelem, ani ji nikdo nikam nevolal, zážitek

světla také nepopisuje. Popisuje stav, jako by byla v nehmotném těle,

okamžik oddělení vědomí od těla a návratu neregistrovala.

O návratu se Marie nerozhodovala, prostě se podle svých slov

najednou probrala. Návrat do těla prožívala šťastně a spokojeně, byla

šťastná, že to má za sebou. Nechtělo se jí odcházet z tohoto světa,

měla doma roční dítě, ale ten samotný zážitek byl příjemný.

Má větší vztah k duchovnu (ten ale měla již od dětství). Zážitek

Marii potvrdil, že něco mimo nás existuje, věří v to. „Existuje něco,

co nás přesahuje. V to věřím, to samozřejmě ano.“
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Zážitek ji pohled na sebe sama změnil spíše v tom smyslu, že si

uvědomila, jakým způsobem žije svůj život, když musí již ve 30ti

letech na operaci žlučníku, spojovala si problémy se žlučníkem s

psychickou zátěží. Zároveň přijímá více alternativních forem, že

kromě hmotného těla existuje ještě něco jiného. Vliv na rozhodování

nevnímá.

2.5  Analýza dat

Cílem této práce je zmapovat, jak vybraní respondenti prožívali

zážitek blízké smrti (NDE), jak vypadala jejich subjektivní zkušenost

a prožívání v rámci této zkušenosti. V rámci interpretativní

fenomenologické analýzy, která je v této práci využita jako výzkumná

metoda, byl kladen důraz na porozumění zkušenosti z pohledu jedince

se zaměřením na osobní význam, který zážitek přinesl.

Před analýzou samotnou bylo potřeba pomocí doslovné

transkripce přepsat rozhovory s účastníky, v těchto přepisech byly

zaznamenány taktéž emoce účastníků výzkumu, které slovní odpovědi

doprovázely. Po transkripci jsem vyselektovala invariantní odpovědi,

které byly vázány přímo na použité otevřené otázky. 

2.5.1 Okolnosti zážitku NDE

Co se týká okolností zážitku NDE u jednotlivých účastníků

výzkumu, šlo vždy o onemocnění či úraz, který daného člověka

přinesl až na pokraj kolapsu těla. S jistotou nemůžeme tvrdit, že ve

všech případech došlo k zástavě srdce a dýchání, tyto informace

nejsou v mnoha případech ve výpovědích jasně řečeny, nebo nebyly

respondentům známy. Ve všech případech však šlo o extrémní zátěž

těla, konkrétně o zánět srdečního svalu, meningitidu v kombinaci s

vrozenou srdeční vadou, dušení, střelné zranění břicha, krvácení

během mimoděložního těhoteství, alergickou reakci na očkování s

pravděpodobným zánětem mozkových blan a komplikovanou operaci
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žlučníku. Lze tedy shrnout, že se jednalo o stavy medicínsky život

ohrožující.

2.5.2 Průběh samotného zážitku NDE

Již v kapitole Současné výzkumy NDE popisuji jednotlivé fáze

zážitku blízké smrti, které jsou obvykle uvedeny v odborné literatuře.

Z rozhovorů však vyplynulo, že ne každý respondent zažil všechny

fáze NDE, tj. mimotělní pobyt (OBE), doprovodné zvukové efekty,

zážitek tunelu, zážitek jasného světla, setkání s doprovázející bytostí,

rekapitulace života, zážitek hraničního bodu.

2.5.2.1 Zážitek OBE

Zážitek OBE popsaly pouze 2 lidé ze 6, v ostatních případech je

popsáno určité oddělení vědomí od těla, kdy respondent zažíval jiný

druh a kvalitu existence. Tomu tak bylo v případě pana Igora, který se

na své tělo díval poté, co jej útočník střelil do břicha a lékaři pak

prováděli první pomoc. V druhém případě popisuje OBE zážitek  paní

Drahomíra, která se při operaci žlučníku dívala sama na sebe a na dění

na sále, které plně vnímala. Paní Drahomíra se v tomto stavu cítila

veselá a bezstarostná, pan Igor vypověděl, že mu bylo docela jedno,

co s jeho tělem bude. V případě prvního zážitku cítil při oddělení od

těla euforické pocity a to až do doby, kdy se setkal se světelnou bytostí

– viz odstavec setkání s doprovázející bytostí.

2.5.2.2 Doprovodné zvukové efekty

Doprovodné zvukové efekty můžeme nalézt pouze ve výpovědi

paní Jany, která vnímala hukot pravděpodobně ve fázi, kdy přicházel

zážitek tunelu. Znovu potom vnímala taktéž určitý hluk, hukot, když

se vracela ze světelného prostoru zpět do procitnutí. Podle jejích slov

vnímala také jiskry, které uvedený zvuk doprovázely.
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2.5.2.3 Zážitek tunelu

Zážitek tunelu popisují explicitně pouze 2 respondenti. Paní Jana

a pan Daniel. U ostatních respondentů probíhalo oddělení od těla

podle jejich slov spíše pozvolně, pan Oliver přestával cítit ruce a nohy,

postupně chladly, paní Ema cítila, že někam odplouvá, pan Igor mluví

o kotrmelci z těla v případě svého prvního zážitku.

2.5.2.4 Zážitek jasného světla

Zážitek jasného světa také popsali pouze 2 respondenti. Světlo

charakterizovali především jako teplé, příjemné, hřejivé. Jako prostor,

ve kterém je klid, panuje zde pohoda a láska, „jen já a světlo“

(Daniel). Ostatní respondenti tento jev nepopisovali, pan Igor popsal

jiný fenomén, a to zážitek návštěvy nádherného palouku v lese.

Vnímal to jako fantastické prostředí plné obrovských květin, stromů a

všech barev duhy.

2.5.2.5 Setkání s doprovázející bytostí

K tomuto došlo podle výpovědí účastníků pouze ve 2 případech.

Paní Věra potkala ve světelném světě svého dědečka, který zemřel,

když jí bylo 8 let. S dědečkem měla podle jejích slov velmi blízký

vztah. Dědeček si jí přivolával gestem ruky, které u něj bylo obvyklé.

Vše zdá se probíhalo beze slov.

V případě pana Igora se však jednalo o světelnou bytost, která v

případě prvního zážitku podle jeho slov pokárala za to, jak zachází se

svým tělem. Bytost mu také sdělila, že se musí vrátit, protože má na

světě ještě mnoho práce.

2.5.2.6 Rekapitulace života

Rekapitulace života proběhla pouze v případě pana Olivera a to

formou uvědomění, že za svůj život toho příliš nestihl, měl pocit, že

by ještě nerad odcházel z tohoto světa.
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2.5.2.7 Zážitek hraničního bodu

Za zážitek hraničního bodu můžeme pro účely této práce

považovat moment, ve kterém respondenti rozpoznávali buď jakousi

sílu, která je táhne či tlačí zpět do těla (v případě paní Jany a paní

Emy), nebo došlo ke zvrácení procesu odcházení vědomí po tom, kdy

pan Oliver požádal, aby mohl ještě dál zůstat ve svém těle a žít svůj

život.  A jak jsem již psala, panu Igorovi sdělila světelná bytost, že má

na světě ještě moc práce a musí se vrátit.

Pan Igor se vrátil „jako lusknutím prstu,“ návrat nebyl podle jeho

slov příliš příjemný, protože ho velmi bolelo prostřelené břicho (v

některých odpovědích není jasné, zda pan Igor mluví o zkušenosti z

prvního NDE, nebo z druhého zážitku).  Čili celkem 4 respondenti ze

6 prožívali návrat do těla jako nepříjemný.  Většinou z toho hlediska,

že tělo bylo oslabené, respondenti prožívali bolesti kvůli krvácení do

břicha, dušení z důvodu zánětu srdečního svalu, zimy z důsledku

nedostatečné přikrývky (a patrně i šokové reakce). Kvalitativní rozdíl

mezi prožíváním při oddělení od těla a pobytu v těle byl z jejich

výpovědí jasně patrný. Pouze ve dvou případech ze 6 měli respondenti

příjemný zážitek po probuzení. 

2.5.2.8 Vliv NDE zážitku na další život

Všichni respondenti uvedli, že měl zážitek NDE vliv na jejich

život. To, jaký vliv měl konkrétně, se v detailech liší, celkově se však

dá říci, že vliv je pozitivní.

Paní Janě přinesl zážitek uvědomění, že je důležité žít život sama

za sebe, před zážitkem žila život hodně pro druhé. Pan Daniel získal

po několika prožitcích umírání a návratu pocit, že z tohoto světa

nebude moci odejít dříve, než splní určité poslání. Podobně se tak

stalo paní Emě, která získala pocit, že přežije vše. Zároveň od té doby

nebyla nemocná, začala se věnovat alternativním způsobům léčby

nejen sebe sama. Změna vnímání života v tomto smyslu proběhla

taktéž u pana Olivera, který vypovídá, že mu zážitek NDE vyřešit

dosavadní psychické problémy. V této souvislosti začal být
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fascinován možností, že lze život žít jinak, lépe. Stejně jako paní Ema

kvůli sebeléčení začal zabývat léčbou bylinkami a duchovními

otázkami, jako je např. smysl lidského života.

Paní Drahomíře zážitek potvrdil její víru v transpersonální rovinu

bytí. Panu Igorovi otevřel zážitek vlastní prožívání a cítění.

2.5.2.9 Jak změnil zážitek pohled na sebe sama?

S vlivem na další život také souvisí otázka pohledu na sebe sama.

Paní Jana vypověděla, že je k sobě kritičtější, snaží se nedělat činy,

které by byly v rozporu s morálním jednáním, více chápe různé lidské

osudy a to, když  lidé reagují negativně. Velmi podobný byl vhled paní

Emy. Snaží se brát životní situace jako možnost učení, když se dostane

do konfliktu s nějakým člověkem snaží se mít větší pochopení pro to,

co jí má tato zkušenost do života přinést za poučení. Jak jsem již

zmínila, pan Oliver se začal více zajímat o alternativní způsoby léčby,

o původ nemocí a o to, proč vůbec lidé nemocní jsou. Zároveň pocítil

lásku absolutna k vlastnímu egu a emocím, začal k sobě přistupovat s

větší laskavostí. Paní Drahomíra měla po operaci žlučníku možnost

zamyslet se, jestli v této nemoci nezafungovala psychosomatika,

Podobně také panu Igorovi přinesl zážitek uvědomění, že pro dobrý

život je nutné nezklamat sama sebe, pracovat na sobě a pro své

záměry udělat vše, co je možné.

2.5.2.10 Jaký měl zážitek vliv na rozhodování?

Paní Jana po zážitku cítila odpovědnost vůči sobě i vůči druhým,

méně se začala vrhat po věcí po hlavě a začala více přemýšlet, jaká

budou mít její rozhodnutí vliv na ostatní. Pan Daniel začal více

přemýšlet nad tím, jaké je jeho životní poslání, paní Ema začala mít

větší důvěru v život a události, které do jejího života přicházejí a že

není nutné rozhodnutí a činnosti tlačit, že vše přijde samo od sebe. Pan

Daniel si začal více uvědomovat manifestaci svých záměrů a plnění

svých přání. Taktéž panu Igorovi přinesl zážitek větší pocit

odpovědnosti vůči sobě a vůči tomu, jak se chová ke svému okolí.
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2.5.2.11 Jaké pocity prožívali účastníci výzkumu

během zážitku?

Pocity se podle výpovědi respondentů měnily podle toho, v jaké

fázi zážitku se zrovna nacházeli. Ve spojení s odpojením vědomí od

těla někteří prožívali strach z neznáma a strach z toho nechat zde své

tělo. Tento prožitek strachu se ukázal především ve zkušenosti pana

Olivera. 

V samotné fázi odpojení vědomí od těla a vnímání jiného prostoru

mluvili respondenti často o prožitku klidu, blaha, míru, lásky, euforie,

prožitky byly většinou příjemné (pouze první zkušenost pana Igora

mluví o tom, že pokárání od světelné bytosti bylo nepříjemné a

přerušilo tok euforických pocitů). Pan Oliver podle jeho slov

vyjádření pocit, že svět řídí vyšší princip, podobný pocit můžeme

nalézt ve výpovědí paní Drahomíry.

Důležité je také zmínit, že návrat do těla pokládali 4 ze 6ti

respondentů za nepříjemný. Toto můžeme pravděpodobně přisoudit

nemoci či zranění, která v dané době responenty zužovala (viz

kapitola Okolnosti zážitku NDE).
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DISKUSE:

Tato práce se primárně zaměřuje na zmapování prožívání zážitků

blízké smrti a na to, jaký vliv měl tento zážitek na jednotlivé

respondenty v oblasti sebepojetí, rozhodování a celkového náhledu na

život.

Je otázka, do jaké míry vidíme v možnosti posmrtného života

určitou naději a možná i psychickou berličku a do jaké míry je tato

informace pravdivá. Domnívám se však, že odpovědi na tyto otázky

nám mohou přinést zatím pouze osobní zkušenosti.

Není jisté, zda to, co lidé prožívání během zážitku NDE není

pouze imaginace, další otázkou je, jak velkou roli zde hraje biologická

složka, zda není zkušenost OBE a vize světla např. pouze reakcí na

nekrotizaci rohovky, hypoxii očního nervu, na pravděpodobný vliv

DMT na mozek či reakce na celkovou hypoxii mozku. 

Mně osobně je velmi blízké transpersonální pojetí

psychologického zkoumání a domnívám se, že je důležité do

prozkoumávání zážitků NDE zahrnout taktéž spirituální rovinu. Z

výpovědí respondentů se totiž ukázalo, že zážitek vždy změnil jejich

pohled na sebe sama a na život. V několika případech potvrdil jejich

víru ve vyšší smysl lidské existence, vyšší řád, víru v něco, co nás

přesahuje. Dovolím si napsat i víru v Boha, i když samozřejmě záleží

na tom, jak tento pojem sami chápeme. Jak ukázalo srovnání

uvedených knih mrtvých a dalších thanatologických textů, je

pravděpodobné, že ve smrti těla se pouze ukazuje naše lidská podstata,

duše, která je součástí vyššího kosmického řádu. Tento řád nás

nějakým způsobem přesahuje a zároveň jsme jeho součástí.

Předpokládá se, že vědomí sídlí v mozku, je jím produkováno. je

nesporné, že mozek do určité míry určuje kvalitu a kvantitu našeho

vědomí. V zážitcích blízké smrti se však ukazuje, že i přes to, že

srdeční činnost je zastavena a mozková činnost není na EEG

detekovatelná, stále jsme schopni mít zážitky, které se vyznačují

jasností, pamatujeme si je. Vyznačují se také často ověřitelností např.
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toho, že člověk po klinické smrti na operačním sále je schopen

zrekonstruovat, jak vypadala jeho resuscitace, jak vypadali a co říkali

lékaři, kteří o něj pečovali. Uvedené typy zážitků nelze zatím

empiricky ověřit, avšak cílem této práce není ověřování spolehlivosti

výpovědí respondentů a případné zpochybnění pravdivosti výpovědí,

cílem tohoto výzkumu je fenomenologické zkoumání a tedy

pochopení toho, jak může subjektivní prožívání během zážitku NDE

vypadat a jaký význam pro dané jedince přináší. 

Z vědeckého hlediska je nutné se na tyto zážitky dívat kriticky,

zároveň se domnívám, že je legitimní zůstat otevřený tomu, že

existuje něco, co nás, jako fyzické bytosti žijící ve hmotném světě,

přesahuje. Pokud se vrátím k hlavnímu záměru této práce, ráda bych

zde připomněla důležitost přínosu zážitku NDE pro respondenty.

Přínos pro každého z účastníků výzkumu byl veskrze pozitivní,

potvrdil jejich důvěru v život, pravděpodobně způsobil vyšší morální

cítění vůči sobě a druhým lidem. Taktéž podpořil zájem o alternativní

způsoby léčby sebe sama a celkově větší zodpovědnost vůči

následkům našeho chování a jednání, o větším soucitu a pochopení

druhých. Můžeme mluvit o prohloubení ekologického myšlení

respondentů.

V této souvislosti bych si dovolila propojení s hypotézou, že NDE

je v podstatě stav rozšířeného vědomí a tato zkušenost může přinést

právě zmíněné poznatky, které vedou člověka k cítění větší

propojenosti se světem. Vidím jakousi paralelu s Jungovým principem

transcendentní funkce duše, kdy skrze zvědomování našich

nevědomých obsahů a skrze sebepoznání docházíme k pocitu větší

celistvosti a lásce k sobě a k druhým, také je s tímto fenoménem je

spojena vyšší svoboda žít svůj život autenticky. Domnívám se, že tuto

hypotézu potvrzuje především zkušenost pana Olivera, který

vypověděl, že po zážitku NDE cítil rozpuštění některých svých

psychických problémů, které jej v životě svazovaly a cítil se jako nový

člověk s větší šancí na lepší život. V případě pana Olivera, zdá se, hrál

také roli moment prožitku pokory, když v momentě umírání žádal, aby

na tomto světě mohl ještě zůstat.
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V souvislosti s teoretickou částí práce bych ráda připomněla

propojenost doložených přístupů jednotlivých světových náboženství

a pohanských kultur, které jsou popsány v teoretické části této práce a

významně korespondují s výpověďmi respondentů. Během komparace

teoretické a praktické části diplomové práce jsem nalezla podobné

principy, ve kterých se NDE zkušenosti ukazovaly, jako např. oddělení

duše od těla, setkání s vyššími bytostmi a zážitek světla a rozhodování

o návratu.

Z transpersonálního hlediska připomínají zážitky blízké smrti

Grofovu čtvrtou perinatální matrici (BPM IV)86. Jedná se o pojetí

prožitkové mapy porodu, který je do jisté míry traumatem, které

člověka, zvláště v případě komplikace při porodu, provází po celý

život. V souvislosti s NDE můžeme vidět určité podobné fenomény,

jako je vize cesty tunelem, vize jasného světla, pocit štěstí a úlevy,

taktéž zkušenosti překonání starých psychických vzorců, které nám již

neslouží, jak v zážitku popisoval např. Pan Oliver. Je otázka, zda je

podobnost těchto dvou zásadních životních okamžiků náhodná, či zda

jde o určitou životní symetrii.

Transpersonální výzkumy popisují nejen zážitky NDE, mezi další

transpersonální témata patří např. již zmíněná OBE, channelling, déja

vu, psychospirituální krize, probuzení energie šakti/kundaliní), tyto

typy zážitků jsou však podle současného pozitivistického paradigmatu

vědy empiricky neověřitelné. V této souvislosti můžeme tyto

fenomény poznat především skrze vnitřní zkušenost, která je často

obtížně předatelná,.

Výraznou limitací práce je, že výzkum byl proveden na 6

respondentech a že tento počet nemusí být dostatečný pro utváření

jednoznačných závěrů výzkumu. Taktéž je nutné zohlednit

subjektivitu výpovědí, které mohly být ovlivněny psychickými

obrannými mechanismy, jako např. vytěsnění, sublimace. A to zvláště

v případě strachu z opuštění těla. Dále mohl některé výpovědi ovlivnit

paměťový deficit, vzhledem k tomu, že některé zážitky proběhly buď

v raném dětství respondentů, či před několika desítkami let. Další

limitací práce může být nerandomizovaný vzorek respondentů.

86 GROF, Stanislav. Kosmická hra.  2. vyd. Přeložil Pavel STRÁNSKÝ. Praha: Práh, 2013, s. 174.
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Randomizaci by bylo možné patrně provést u většího vzorku

respondentů a v dlouhodobějším výzkumu.
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ZÁVĚR:

Celkově lze říci, že prožívání během zážitku NDE bylo u většiny

respondentů spojeno s příjemnými pocity, konkrétně s pocity úlevy,

lásky, štěstí a blaha. Důležité je však dodat, že tento typ prožívání

nastal až v určité fázi zážitku, dá se říci že po fázi, které můžeme říkat

oddělení vědomí od těla. Před satmotným oddělením respondenti

často prožívali strach z neznáma, fyzickou bolest a nepohodu, která

byla většinou spojena se zhoršeným zdravotním stavem. Byl tedy znát

kvalitativní rozdíl v prožívání během vývoje NDE zážitku. Taktéž po

návratu do těla prožívala podstatná část respondentů nepříjemné

pocity, většinou opět spojené s fyzickou bolestí a nepohodou.

Zážitek byl pro respondenty transformativní ve směru vyšší péče

o vlastní tělo, zvýšení povědomí o důsledních jejich chování pro ně

samotné a taktéž pro jejich okolí. Zdá se, že zážitek NDE přinesl

několika jedincům naději do života, taktéž větší důvěru v jejich

životní směřování. Respondenti také uváděli, že se snížil jejich strach

ze smrti. Celkově můžeme říci, že se zlepšila kvalita jejich života

(well-being) a zvýšilo se taktéž jejich sociálně-ekologické vnímání

světa.

Je nutné dodat, že všechny v literatuře popsané fáze zážitku jsem

nenalezla u všech respondentů. Ne u všech respondentů se ukázala

vize světla, vize tunelu, moment rozhodování o návratu, atp.

V dalších fázích výzkumu zážitků blízké smrti by bylo zajímavé

sledovat, jak se změnila osobnostní struktura po této zkušenosti. Má

hypotéza by zněla tak, že se snížil neuroticismus, depresivní tendence,

zvýšila se otevřenost vůči nové zkušenosti, taktéž se pravděpodobně

snížila míra narcismu. Míra otevřenosti by mohla být vázána na

identifikaci s vlastním sebepojením. Dalším logickým krokem by také

mohla být realizace výzkumu prožívání NDE zážitků na větším

vzorku respondentů a ověření uvedených hypotéz, které vzešly ze

závěrů této práce.
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