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Jasn" nejasné

Jasn! nejasné
Hodnocení u#ivatel$: 0 / 5

Hodno%te prosím

Volby 5

Hodnotit

Cílem tohoto !lánku je poukázat na nezbytnou nutnost nau!it se ur!ovat, pro koho je ur!ena
informace, o které se dozvíme, která k nám p"ijde. Dále je nutné nau!it se rozeznávat
vertikální a horizontální r#st na$i osobnosti. Ve v%sledku by jsme pak m&li b%t schopni správn&
ur!ovat typ informace ve smyslu, pro koho je ur!ena. Zhodnocením sebe samého bychom m&li
dojít k poznání, zda-li „jdeme“ sm&rem, kter% jsme si zvolili. Tato zdánliv& jasná tématika se
ukazuje v kone!ném d#sledku jako nepochopená a p"ehlí'ená. V%sledkem pak je, "ekn&me,
arogance moci v tom hor$ím p"ípad&. Jedinci znalí ur!ité oblasti se pak projevují py$n& ve
sv%ch komentá"ích k !lánk#m. Leh!í variantou jsou pak jedinci, kte"í se o problematice n&kde
do!etli a zapomn&li na praxi.

(Budeme vycházet z p"edpokladu, 'e informace, kterou jsme se dozv&d&li není cílenou l'í).

A hned v úvodu si polo"me následující otázku
V!#íme na Je"í$ka a Mikulá$e s %ertem?
Odpov&( bude pravd&podobn&, 'e asi ne.
Druhá otázka: pro% nev!#íme na Je"í$ka...?
Odpov&( t"eba bude, 'e p"ece ji' víme,'e Je'í$ek s Mikulá$em a !ertem neexistuji, a Je'í$ka d&láme
ve v&t$in& my rodi!e a Mikulá$e s !ertem t"eba p"íbuzní.
Nyní se zeptejte dít"te, &ekn"me ve v"ku t&í let. (Budeme vycházet z p&edpokladu, #e není
zformováno televizními po&ady a okolními d"tmi. Od mali'ka jsme d"ti u'ili v"&it na Je#í(ka,
Mikulá(e a 'erta).
Tak vám odpoví ve smyslu, #e na Je#í(ka, Mikulá(e a 'erta v"&í. Je#í(ek mu p&ece donesl dárky
pod strome'kem. !erta s Mikulá(em vid"l na vlastní o'i. (Zde se asi rozpovídá o tom, jak se
'erta bál, proto#e byl (kared) a je(t" k tomu &in'el &et"zem, a jak Mikulá( byl hodn) a dál mu
tolik mlsot.)

Dal$í p#íklad
Nyní, pokud máme ve svém okolí dít" tak okolo p"ti let, uka#me mu napsané nelineární
rovnice. Zeptejme se, a% nám poví, co to je. Pravd"podobn" nám odpoví n"co ve smyslu, #e to
jsou podivn" napsaná písmenka. Uká#eme-li tyto rovnice st&edo(kolákovi, tak mám &ekne, co
to je.
Nyní si znovu p&e't"te tyto p&íklady a d$sledn" se zamyslete nad r$zn)m odpov"*mi k dané
informaci. Uv"domíme si, pro' jsou odpov"di takové, jaké jsou. Kdy# si uv"domíte ten rozdíl v
uveden)ch p&ípadech, tak jste ud"lali nev"domé roz(katulkování informací, pro koho jsou
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ur'ené, aby m"ly smysl.
Pro t&íleté dít" byl Je#í(ek ... skute'n), proto#e m"l pouze informace od rodi'$, kte&í ho takto
vychovávali. Pro nás je to vymy(lená postava, proto#e je#í(ka, Mikulá(e ... d"láme sami.
Nelineární rovnice pro p"tileté dít" jsou pouze zajímav" uspo&ádané písmenka (nikdo mu
nevysv"tlil, co ve skute'nosti jsou). Pro st&edo(koláka je to matematick) p&íklad (ji# mu je
n"kdo ukázal a vysv"tlil).

A nyní se dostáváme k tomu nejd&le"it!j$ímu
Jakoukoliv informaci, kterou se dozvíme/obdr"íme, je nutno okam"it! si za#adit a
vyhodnotit, pro koho je ur%ena, resp. za#adit si ji do jedné ze $katulek, které jsme si
postupn! vytvo#ili.
Jedin" toto zat&íd"ní informací nám zabrání, abychom:
a. si hráli na brouka pytlíka (Je#í(ek p&ece není, to jsme my rodi'e...)
b. nezab&edli do &e(ení problému, jak dokázat, #e Je#í(ek skute'n" není, ...
Tím zamezíme pl)tváním se sv)m 'asem a hlavn" energií a m$#eme se takto v"novat
otázkám, na které skute'n" musíme najít odpov"di.
Je$t! d&le"it!j$ím faktem je, "e nás toto roz$katulkování nau%í v!t$i toleranci a
samoz#ejm! o krocení ega ani nemluv!. (Já vím jaká je skute'nost, he'? nebo opa'ná
reakce Co je to za blábol/nesmysl? ...)
Postupn" si takto za'neme uv"domovat, #e v(echny informace jsou pravdivé, jen je d$le#ité si
uv"domit, pro kterou skupinu ((katulku) jsou ur'eny. Pochopíme nejen v)znam t"chto
informací, ale i v)znam t!chto informací-pasti na jedince? Jako pastí na jedince, kte&í pro
uspokojení svého ega &e(í naprosto zbyte'n" tuto problematiku. Ve skute'nosti znají
naprosto p&esn" odpov"di – jsou skute'n" znalí (jako my v p&ípad" je#í(ka). Místo toho, aby
&e(ili problémy, které mají &e(it, tak &e(í ji# pro n" dávno vy&e(enou a jasnou v"c.
(Samoz&ejm", vycházíme z p&edpokladu, #e nebyli po#ádání o zodpov"zení otázky).
Nejsnáze si lze tuto problematiku uv"domovat ve svém okolí. Pak je ji# pouze otázkou 'asu a
cht"ní si uv"domovat sv$j vlastní stav. S p&ekvapením zjistíme #e i my máme snahu &e(it
problematiku Je#í(ka a nikoliv problémy, které se nás skute'n" t)kají a které máme &e(it.
Zvlá(tní pozornost si pak zasluhují informace, které za'leníme do (katulky sci-fi, v)plod
chorého mozku apod. Tyto informace jsou v mnoha p&ípadech pro nás klí'ové, proto#e nás
mohou posunout o zna'n) kus v na(em poznání. P&edev(ím na jinou úrove+ nebo té# kvalitu
poznání.
(pokusíme se vysv&tlit dále)

Nyní zp!t k informacím, je" jsme za%lenili do uveden'ch
$katulek
Doporu'ujeme znova si tyto informace p&e'íst a naprosto nezaujat! si p#ipustit, #e by na
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tom mohlo n"co b)t. Následujícím krokem by pak m"lo b)t sna#it se vypátrat je(t" dal(í
informace, které hovo&í o této problematice, a velmi pozorn" si je p&e'íst.
Najednou si uv"domíme, #e informace, které jsme m"li dote*, jsou sice pravdivé, ale z
pohledu sci-fi, chorého mozku to vypadá, #e je to pon"kud jinak. V této chvíli, kdy si toto
uv"domíme a akceptujeme danou skute'nost (nap&. #e je#í(ek skute'n" není), zjistíme, #e na
tuto problematiku máme úpln" jin) pohled, a vyplynou nám z toho úpln" jiné záv"ry.
Na(e poznání se dostalo na jinou vy((í úrove+ (uv"domili jsme si, #e Je#í(ka d"láme my a d"ti
u'íme v"&it v je#í(ka z tohoto a z tohoto d$vodu). Co# jako t&íleté dít" jsme nev"d"li.
Tento posun je námi ozna'ován jako vertikální poznání na rozdíl od horizontálního, které jen
roz(i&uje na(e poznání v dané oblasti.

Problematika vertikálního a horizontálního poznání
Vertikální poznání
Je takové poznání, které nám umo#ní poznat nové souvislosti a zp"tn" za'lenit na(e sou'asné
v"domosti do celkového rámce v (ir(ích souvislostech. (Budeme-li se dr#et na(eho p&íkladu,
tak ve t&ech letech jsme v"&ili na Je#í(ka proto, #e jsme pod strome'kem na(li dárky, a rodi'e
nám &íkali, #e to je od Je#í(ka. Nyní nám rodi'e sd"lili, #e Je#í(ek ji# není, a dárky pod
strome'ek dávají oni a d"lali to proto, #e cht"li, a% se máme na co t"(it a zárove+ proto,
abychom byli hodní apod.)

Horizontální poznání
Je takové poznání, kdy zjistíme, #e krom" je#í(ka je(t" nosí dárky Santa Claus. !ili roz(í&ili jsme
si informace o problematice, která nem"ní ná( pohled na v"c (stále v"&íme na Je#í(ka, ale u#
víme, #e dárky m$#e nosit i Santa).
Op"t si velice pozorn" znovu p&e't"me a ujasn"me rozdíly.
Pokud to pln& pochopíme, umo'ní nám to uv&domit si propastn% rozdíl mezi vertikálním a
horizontálním poznáním.

Dovolíme si tvrdit, #e toto uv"dom"ní si t"chto fakt$, je# jsme se pokusili vysv"tlit, je alfouomegou pro stanovení si své vlastní úrovn" poznání a uv"dom"ní si, zda-li jsme se náhodou
nedostali n"kam úpln" jinam, ne# jsme si zvolili/cht"li.
Znova zd$raz+ujeme, #e a% se nám jeví tato problematika jasná jak prav) k&i(%ál, ve
skute'nosti je tomu naopak. Pozorn" sledujme okolí a p&edev(ím sebe a budeme se skute'n"
divit, #e a' je to na první pohled jasné, uv"domíme si z hr$zou #e, je jasné, #e je to naprosto
nejasné...
Je pozoruhodné u jedinc$, kte&í se dostali na úrove+ jakékoliv (katulky, kde se za'ali rozvíjet
horizontáln", získali sice fenomenální znalosti v této úrovni, ale v"t(inou jsou naprosto
nep&ístupní mo#nosti, #e jejich v"domosti jsou sice pravdivé, ale #e existuje vy((í forma, která
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by je p&inutila opustit tuto (katulku a za'ít se u'it znova.
Celkem jasné je to nap&. u postoje v"dc$ k problematice v)voje lidského druhu apod. O to
hor(í je to pak u jedinc$ s duchovním zam"&ením, nebo% zde jsou tzv. hmotné d$kazy st"#í
prokazatelné, a jediné, na co lze poukázat, jsou vesm"s nep&ímé d$kazy, které lze v#dy
vysv"tlit i postojem, kter) zaujímá dan) jedinec. Pokud to není náhodou mo#né, dochází ke
klasické argumentaci typu: co mi bude( vykládat, ,já u# mám za sebou t&icet, padesát, sto let a
tob" je(t" te'e mléko po brad" nebo co já jsem u# dokázal, co ty apod.
Hodn" trp"livosti v praktické aplikaci p&ejí
Eva a Josef
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