Z MÝTU JE PATRNÉ, ŽE JE N ESMÍRNĚ DŮLEŽIT É ,
ABY ŽENY PŘIJALY SVO U TEMNO U ČÁST,
PROTOŽ E JE V NÍ HLUBOKÁ PRAVDIVOST.

)

Mezopotamsk ý terakotový
kachel. Není jisté, zda jde
o reliéf jedné ze sumerských
bohyň nebo o ženského
démona Ulitu. Pochází
z období přibližně 1800 až
1750 let před Kristem.
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lnanna v podsvětí
V sumerské básni, která se stala základem tamního
náboženství, sestupuje bohyně nebes lnanna do podzemní říše, aby přihlížela pohřbu manžela královny
podsvětí a své sestry Ereškigal. V některých verzích
textu se uvádí, že lnanna sešla do temnoty, aby oživila mrtvé. Ereš~igal považuje lnannu za vetřelkyni,
obává se, že královna lásky, p lodnosti a války vzkřísí
mrtvé a rozzlobí se. Vyžaduje, aby se s pozemskou
vládkyní zacházelo podle pravidel a zákonů, jež platí
pro každého, kdo do království sestoupí, má být tedy
,,nahá a hluboce skloněná". lnannu soudí sedm soud- ·
ců a Ereškigal ji nakonec zabije. Její tělo je nabodnuto na kúl, kde se postupně mění v hnijící maso.
Když se lnanna nevrací, její služebná Ninšubur začne burcovat bohy, aby lnannu pomohli zachránit.
Těm se však nechce do záležitostí podsvětí plést. Až
bůh vod a moudrosti Enki vyslyší prosbu a zachrání
lnannu pomocí dvou plaček. Ty proniknou do podzemí s chlebem a živou vodou, vyj ádří účast trpící
Ereškigal a tím zajistí vydání .lnann ina těla. O živená Inanna musí za sebe do podzemí poslat n áhradu.
Když prochází z temnoty sedmi branami, u kterých
získává opět své šaty a šperky, připojí se k ní démoni,
kteří mají za úkol oběť přivést. lnanna se rozhodne

neobětovat ty, kteří pro ni plakali. Nakonec vyšle
do podzemí svého muže Dumuziho, kterého najde
při svém návratu, jak si spokojeně hoví na trůnu.
Na místě ho lnanna probodne smrtícím pohledem
a Dumuziho se zmocní démoni.
Autorka Sestupu k bohyni, psycholožka Perera,
vychází z tohoto příběhu při své práci s klientkami
a popisuje, jak sama došla ke spojení s archetypickým ženským instinktem. Podle Perery má příběh
hluboký význam pro nás, ženy patriarchální ho řádu,
neboť máme sklony hledat naplnění nikoli v sobě,
ale ve vztahu k otci nebo milenci. Problém podle ní
spočívá v tom, že ženy, které mají n arušený vztah ke
svémtL ženství, mají často velice dobrou společen
skou image a kariéru. To je dáno tím , že vyrůstáme
v patriarchální m světě, a tak se sn_ažíme ze všech sil
naplnit jeho ctnosti a ideály. Když se nám to nedaří,
považujeme se za neschopné a neh odnotné. lnanna
se jako první obětuje za velikou ženskou moudrost
a vykoupení, neboť sestupuje, poddává se a umírá.
Nečiní tak pasivně či nevědomě, ille vlastním rozhodnutím se odevzdává temnotě.
Dnešní žena hledá rovněž cestu do hlubiny. Vydává se .na ní k sobě samé, aby prozkoumala s~é temné
stránky, nechala umřít vše staré a nefunkční, rozbila představu o své hodnotě a pak, v jiné podobě, se
vrátila do každodenníh o života. A tak jako běsnící
lnanna po východu z podzemí nemilosrdně ztrestala smrtícím pohledem svého muže, i žen a posilněná
svou cestou stojí p evně a nesmlouvavě, vědoma si
své ce11y, kterou ui není ochotná ztratit ve vztazích,
společnosti á sania před sěbou.
lnann a byla bohyní protikladů. Ta, která se nebojí projevit své svě tlé i t emné stránky. Touží a bere,
prahne a plení - a pak hořekuj e a skládá žalozpěvy.
Otevřeně projevuje své poti·eby, velebí své tělo . Per.era upozorňuje, že „všechny síly a vlastnosti, které
n áležely za dávných časů velké bohyní - hravost , erotičnost, odolnost, samostatn ost, svéhlavost, ctižádo~
stivost, elegance - ztratily se životem současné ženy
souvislost". Ženy podle Perery žily dlouhou dobu
ve svém osobním světě v úzce vymezených rolích,
často podřízělll~ mužům, sociální roli nebo dětem
a skrývaly svou touhu po m oci a vášni. Ženská buja-.
rost byla v patriarchální m řádu ponížena na pouhou
frivolitu, životní en ergie byla omezena povinností
a poslušnost í. Taková devalvace odpojila žen y od jejich ženské podstaty.

Léčba

ly hroutit. Jsou to známé situace ze života, kdy děti
op ouštějí domov, manžel odchází za jinou ženou
nebo přij de nemoc. ,,To je čas, kdy život říká, abychom
našly vlastní odvrácenou stránku. Vstoupily do částí,
ve kterých se samy sobě nelíbíme, jsme odpudivé, ošklivé a nepřijatelné. Tyto okamžiky nejčastěji spouštěj í rozpad vztahu. To se ostatně ukazuje i v příběhu
lnanny, která je v podzemí nabodn utá na kůl, což
symbolizuje proražení ženského těla falickým symbolem, kte1ý přináší utrpení. Žena ztrácí svou hodnotu,
začíná sestupovat do tmy, ztrácí moc a sílu," říká Tereza Poh lová. Tyto stavy, ve kterých se žena ocitá, jsou
velmi často provázené depresí, pocitem prázdnoty
a marnosti. ,,A tak jako lnanně odpadává z těla hnijící
maso, nám odpadává chtění, lp~ní a vše, co jsme si vystavěly. Dochází k t ransformaci celé osobnosti, kdy se
žena propojuje s odvrácenými stránkami a dostává se
ke svému srdci," vysvětluje Tereza Pohlová.
Z mýtu je patrné, že je nesmírně důležité, aby ženy
přijaly svou temnou část, protože v ní je hluboká
pravdivost - dál už nelze obstát s maskami a přetvář
kou. Podle Terezy Pohlové pak „vzkříšen í" může na-
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Zná te všechny výhody
PRÉlVl] C)VÝClT Pt~/\1~EBNÍCH KARET VISA?

SCHOPNÝ TÝM NA DOSAH RUKY
Ke své prémiové kartě máte k dispozici šlužby osobního telefon ního asistenta,
který zajistí c':i zorganizuje cokoli je zroViíJ potřeba . Je dost upný .každý pracovní
den a pomůže vám s každodenními i méně obvyklými záležitostmi, ať už se jedná
o zakoupení letenek, rezervaci restaurace nebo zajištění právních služeb. Dokonce
vám porad í i ohledně výběru dá rků pro vaše příbuzné nebo obchodní partnery, takže
vy už se nemusíte o nic starat

BENEFITY PARTNERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ

m

bolestí

~Tcrnpeutka Tereza Pohlovs, která z příběhu lrrnnr1y
čerpá při své práci již deset let, se ve·své praxi vcln{J
č~s to š1;< tkává se žena.mi1 ktr:fi: sl wůj život vy:;Lavěly
na určitých hodnoen.ch, jež se v jistý okamilk iačttzima 201 7 / ZEN

stat v okamžiku, kdy žena dojde k soucitu, především
k sobě, pak i k ostatním.
Velmi podstatnou částí celého procesu hledání
svého středu, svého bytostného já, je odvaha sejít do
temnoty, tedy do bolesti, utrpení a st rachu. Znamená to přiznat a prožít bolest. Jenže jak upozorňuj e
Tereza Pohlová, v dnešní době neumíme zacházet
s touto divokou a rozkladnou silou. Výkon, který
ženy v dnešní společnosti postavily na první místo,
je jen náhražkou, jak uniknou t. ,,J e v pořádku, že určitou část života budujeme a žijeme ve světle a máme
kariéru, má to svůj smysl. Ale je důležité, abychom
byly připravené se toho všeho vzdát a propadnout se.
A mít období, kdy zcela ztrácíme," říká.
Abychom se odevzdaly bolesti a smutk 1, musíme
zbořit své obranné mechanismy, které máme dúmyslně vystavěné a které nás před vlastními negativními emocemi chrání. Známe různé únikové cesty,
patří sem antidepresiva, alkoh ol, drogy, chvilkové
úniky do krátkodobých vztahů, různé rauše, zpochybňování a bagatelizován í. ,,A najednou se stane,
že do této konstrukce něco nezapadá a bolí to. Vzn i-

Díky své prémiové kartě Visa pa.k můžete využívat speciá lní nabídky a čerpat slevy
u mnoha partnerů jako iSTYLE, Aureole Restaurant, Belles Fleurs, Cedok Exclusive
Trnvel, FAnn p~rf~imerie, Spsrkys, Bambule ~ Pietra Fili pi. Vybírejte z těch nejle pších
a dostQnetě 'záruku nejl~pší ceny, snídani zdarma nebo kredit na jíd lo
a nápoje. Jisté uvítát~ i možnost získat díky sl užbě AirRefund zpět své peníze
v případě zruŠé!"iÍ čl zpnfděn í vašeho letu, U nově vydané prémiové karty lze využít
i ročn í bezplatné připoj ení ke globální Wi-Fi síti s více než mi liónem hotspotů
po celém světě.
hotelů světa

PRAKTICKÁ POMOC
NA CESTÁCH
Platební karty Visa jsou přij ím ány
ve více než 44 milionech lokalit
a 200 zemích světa. Proč tedy
řešit složitou vým ě nu hotovosti
na cizí měn u , když můžete
platit karto u v za hra ničí stejn ě po h od ln ě jako doma? Kde všude jsou v da né
dest inaci přijímá ny p latební karty, si m ůžete ověřit i pomocí apl ikace Visa Trave l
Tool. Ta je ke stažení bezplatn ě na App Store i Goog le Play a n as m ě ruj e vás
k nejbl ižším u banko matu , spočítá aktuální m ěnový kurz či poskytne okamžitou
asistenci při ztrátě platební karty.
VÍCE IN FORMACÍ NA LEZNETE NA WWW.VISA.C Z/ PREM IUM

PONÍŽENOST MŮŽE BÝT STEJNĚ
FASCINUJÍCÍ A NÁVYKOVÁ JAKO PÝCHA.

ká zmatek, chaos a strach, že celá konstrukce spadne
a všechno se zhroutí. To je moment, kdy to musíme
brát vážně a přijmout bolest jako cestu k pravdě,"
popisuje transformační proces Tereza Pohlová. Ten,
kdo projde touto cestou, vyjde z ní očištěn o věci,
které neměly hodnotu. Je to čas, kdy nám v celé té
prázdnotě nezbývá nic jiného než vnímat naplňová
ní základních potřeb, jako je dýchání, spánek a jídlo.
Když se vše rozpadne, vy ucítíte kontakt samy se sebou, se svým já. Zjistíte, že vaše hodnota není o tom,
jakou kariéru jste vybudovaly, kolik marmelád jste zavařily, jestli vaše děti mají vyžehlené věci, jestli máte
dokonalou zahradu, jestli naplňujete požadavky svého partnera. Jako byste našly nit, kterou jste ztratily
coby malé holčičky - ještě předtím, než jste se začaly
přizpůsobovat rodičům, škole a celému systému. Už
nepotřebujete stavět obranné konstrukce, protože
víte, že bolest vás posunula. A vy se jí nebojíte.

Pravda není jistota
Od dob filozofa 17. století Reného Descarta byla
pr<1.vda bytostnou pravdou. Znamená to, že pravdivost vycházela z věci samé. Problémem dnešní doby
z pohledu filozofky a fenomenoložky Anny Hogenové je, že pravda už není tím, čemu se říká bytí. ,,Dnešní člověk je takový ustrašeneček. Je člověkem novověkým a má rád jistotu. Nejenže ji má rád, on bez ní
nemůže být. Proto pravda v dnešní době má platnost
jistot. Většina lidí žije pro jsoucna a pro to, aby jim ta
jsoucna dobře sloužila. Potřeba pravdy v lidech není.
Dnešní člověk myslí placatě, do obrovské šíře, chce
hrozně moc informací a chybí mu hloubka," říká
Anna Hogenová. Hlavní problém vidí v tom, že si necháváme společenským řádem podsouvat, co máme
dělat a jací jsme. Budoucnost, která pak k člověku
přichází, není opravdová, ale je předem vyrobená
a vymyšlená, postavená na analýzách, které z minulosti přecházejí do budoucnosti. Anna Hogenová to
pojmenovává poeticky: Neposloucháme, co k nám
nese vítr. ,,Budoucnosti se musíme všichni otevřít
a musíme poslouchat, co od nás chce. A ne abychom
si budoucnost poroučeli. Člověk pak nežije ze svého
pramene, ale z pramene podsunutého a zdá se mu,
že je jeho. Tento člověk ovšem není svobodný a není
ve svém bytostném já," říká Anna Hogenová.
Je to právě smutek, který podle Anny Hogenové
vede člověka k vlastnímu prameni, protože smutek
člověka hloubí. ,,Pustit k sobě smutek je podmínkou
autentického života. Ale dnešní člověk nechce nic
takového. Proto se učí pozitivně myslet," říká Anna
Hogenová. Projít si smutkem vyžaduje odvahu k samotě. K tomu, že si pustíte blízko určitou podobu
smrti a nezešílíte z toho. Je dobré zariskovat, vybočit,
udělat něco jen pro sebe.
74

Pokud uvažuji o smyslu smutku a bolesti v živomi vyvstaly v mysli příběhy
žen, které na celé roky uvízly v nefunkčních, sebedestrukčních vztazích, kde přišly o poslední zbytky
domnělé sebehodnoty. ,1Je řada lidí, kteří masochisticky zůstávají v bolesti a krmí si své ego pocitem,
jak jsou dobří, že to vydrží. To jsou příběhy týraných
žen, které se potřebují skutečně dostat ke své síle
a sestupují do temnoty, ale nezaregistrují, kdy je tře
ba říci dost. Poníženost může být stejně fascinující
a návyková jako pýcha. Někdo se například potřebuje
pýchy zbavit tím, že setrvává v poníženosti, protože
se bojí své moci, své síly a pýchy. Neumí to rozlišit.
Tak raději zůstává v poníženosti. A tato role může
být někdy bezpečná," říká terapeutka Tereza Poh lová a doplňuje, že podle příběhu lnanny je to ten
okamžik, kdy najdeme své srdce a nalezneme soucit
samy se sebou.
tě člověka, okamžitě

Když už bylo smutku dost
V počáteční fázi je úlevné, když vás terapeut přimě
jt\ abyste se v temnotč lr,ochu rozkoukaly. Chvíli,
kdy č iovčk vstoupí do poslední fáze roipadu, kdy se
skutečn č už dostává sá m k sobě; je však lépe prožít
o samotě. Najednou totiž v té prázdnotě vyvstávají
zcela obyčejné věci, strom obalený vl:elami, pohyb

p,1d,1jídho lh:tf nebo pohled do

mťttkú,

lncty mú1{,;

nasyLiL auvčka :-:i.:dň m:čcb r1ým vnitfoím klid m,
,/)omn.ívim sei že to je sl(oro až n1y:ukký d1.ítá.
V po::;k<lní [{1ú 1 kdy !}l je duše vě doma hrdinské c ~.sty;
to je moment, kdy je dobrt". se opřít o n1.ýty, lnanna
je v tomto ohiedu. fatální. příbčh prn dnešní dobu,"

uzavírá Tereza Pohlová.
Mladí lid~ xc <lm:8 úpě1,Hvě hl edají; podle Army
jak na to 1 tak jen těkají. ,,To j:mu
různé semináře, kam jezdí. Ale tam nejde o hloubku.
Poznat sebe sama j 11 j těžš( to není jednoduchá věc:.
Jestliže mám poustu pí-edstav o sobě, které mi dala
maminka, škola, babička, můj manžel, tak to není
dobře. Musím sestoupit dolů, a to je možné jen skrze určitou bolest. Musím sestoupit k tomu, čím se
stávám, ne k tomu, čím jsem," říká Anna Hogenová.
Když vyrazíte na cestu, na které vás provází bolest,
vždy se na ní potkáte samy se sebou. Když se podíváte do nebe, uvidíte mraky jinak než dřív, uvidíte
krásu, kterou jste předtím neviděly. Už nepotřebuje
te říkat, co máte dělat. Pravda začne vyvěrat z vašeho
středu, budete spojené se svou intuicí a nebudete
pochybovat o tom, co činíte. Když jsem se loučila
s Annou Hogenovou, řekla jsem jí: ,,Mám strach, že
se zase ztratím." Podívala se na mě, usmála se svýma moudrýma očima a řekla: ,,Neztratíte. Možná na
chvíli můžete zaváhat, trochu se vrátit, ale už nikdy
neztratíte, co jste našla~"
•
Hogcnovť nevěd í 1
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