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NA POMOC PRAXI 

DÉMON ABSTINENCE TVOŘIVÉ 

Budu mluvit o vlastních zkušenostech disku
semi KLUSu, kterých jsem vedl více než tisíc. 
Má-li takováto diskuse plnit svůj účel, je to zá
vislé na řadě podmínek. O některých bych se 
rád zmínil. 

1. Jde o to , aby došlo u účastníků diskuse
levice, pravice i středu- k tomu, co bych na
zval "zapřahování myslí". Pak může probíhat 
onen proces, ono školení , které klusácká his
torie označovala Jak si přestat lhát do kapsy. 

Mysl je v pravém slova smyslu zapřažena 
tehdy, když pracuje nejen levá hemisféra naše
ho mozku (která zná, pamatuje , hodnotí) , ale 
i ta pravá- často zanedbávaná, která přemýšlí , 

reflektuje, "popřává sluchu" i nevědomí. 
2. Zapřahování myslí znamená vytvořit "či

lý kontakt lidských tykadel" doplněný "inten
zívním rejděním" po naší alkoholické planetě . 

Jde o vytvoření zvláštní směsi být sice "pořád 
tady", aniž by chybělo i být "občas i jinde". 

3. Řekl to básník F. Šrámek: Seno voní ji
nak koním a jinak zamilovaným. Diskusi a její 
výživnost musí ocenit jak racionální účastnící 
"z říše koní", tak emocionální účastníci "z říše 
zamilovaných". 

4. V průběhu 90-minutové diskuse by měl 
každý její účastník dostávat pro levou i pravou 
hemisféru co největší řadu "významových ba
líčků či emočních košíčků"- každý s maximem 
obsahu při minimu slov . 

Pro názornost poslouží příklady z poezie a 
hudby . Délka veršů například u Jana Nerudy 
je nejčastější kolem 3 sekund. Bude-li každý z 

Přednesené v úvodu 2000 diskuse KLUSu v 
Kotulánově síni dne 2. února 1989 

nás z křemene , je celý národ z kvádrů . Podob
ně je tomu i u Nezvala: To co nás na ženách 
nejvíce mýlí , to je ta pravá poezie . 

Stejně i hudební motivy Mozarta (například 
Malá noční hudba), u Beethovena (úvodní 
takty z Osudové) i u Seidla (Kupředu levá , 
kupředu levá) mají délku tří sekund. Uvedené 
tři sekundy představují "rozměr přítomnosti". 
Jde o jakési přitomnostní okénko, kterým na
hlédneme, nahlížíme, nahlédáme , ohledává
me. 

5. Daří-li se nám naplňovat řadu již uvede
ných předpokladů , může být výsledkem zvyšo
vání "hladiny moudrosti", moudrosti osobní i 
nadosobní. 

6. Tehdy vzniká patřičné "klíma", kdy pra
vice i střed Kotulánky disponuje "jak tolerant
ní jistotou", tak i zejména "tolerancí k nejisto
tě" začátečníků . V druhém případě jde u po
kročilých o pochopení , vcítění se do účastníků 
na levici. 

7. Pak se daří tomu, co požadoval Fráňa 
Šrámek: Hříbek pochval- muchomůrku nepo
haň . Muchomůrky se ovšem nesmí vydávat za 
hříbky : to pak otravují a mohou být i nebez
pečné . 

8. Nakonec opět slovy básníka - Život je 
plný démonů . Nejhorší je démon závislosti, 
lepší už bude démon abstinence prosté - léč 
často tupohlavé . 

9. Ten pravý démon je "démon abstinence 
tvořivé". Tehdy se práce na osobnosti a jejím 
zrání může stát fascinujícím sportem. Absti
nence našinců je tedy jen podmínkou a pro
středkem, rozhodně ne však cílem. Je zpočát
ku jen prázdným bytem, který je třeba zařizo
vat, naplnit , aby se stal domovem . 
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