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4
Čtvrtá úroveň 

digitální dharmy

Zlomené srdce televize
Práce na třetí úrovni digitální dharmy 
byla zaměřena na vztah „já a ti druzí“.  
Na čtvrté úrovni přichází objev, že každá 
vlna, kterou vyšleme, vyvolá další vlny, 
vytvoří hologram navzájem propojených 
životních příběhů – to, jak vidíme ostatní, 
odráží ve skutečnosti i část nás samotných.

Zatímco třetí úroveň dharmy působí v oblas-
ti společensko-politické a zaměřuje se na překonání 
vztahů založených na moci a síle, čtvrtá úroveň ko-
munikace se zaměřuje na vytváření a udržování ob-
čanského života založeného na principech altruismu  
a víry. Na této úrovni je výměna informací chápá-
na jako vytváření smyslu pro společnost založenou 
na principech „sdílení a starostlivosti“. Na evoluční 
spirále celosvětového vědomí je tento stupeň spojen 
s hodnotami „mocné ženskosti“ – rozhodování zalo-
žené na shodě, radostné spolupráci a snu o poklid-
ném usmíření napříč starými rodovými a národními 
hranicemi. Filozof Duane Elgin spojuje tuto úroveň 
rozvoje s počátky vědomí „pozorovatele“ či „svědka“, 
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s dobou, kdy se člověk učí, že lidská pravda se roz-
prostírá nad všemi lidskými touhami, pocity a duševní 
aktivitou.

Na úrovni energie jógy jsou hodnoty této úrov-
ně umístěny v srdeční čakře. Je to místo, odkud vy-
chází naše touha milovat a být milován. Je to osa, jež 
spojuje tělo a mysl, jejím smyslem je spojit realitu 
a naše sny ze světa nekonečné lásky. Srdce intuitiv-
ně touží po spojení s nejhlubšími úrovněmi zážitků. 
Jeho největší touha je ukázat ostatním naše sny, naši 
radost a smutek, naši krásu i světlo. Toto centrum při-
rozeně touží po tom, aby se otevřelo všem a všemu. 
Naší největší touhou je podělit se o naše sny, rados-
ti i zármutky s ostatními. Ale jak učil Buddha, svět, 
ve kterém žijeme, je jen jednou z připojených věcí  
(k egu, k věcem, k životu těla), jenž vede k utrpení, 
zranění a omezením. Zatímco učenci všech možných 
náboženství nám říkají, že rány osudu probouzejí srd-
ce, pro většinu z nás otevřené přijímání světa může 
velmi snadno přemoct naši schopnost milovat i trpět.

Je-li odříznuto od základní síly nižších center,  
a tím pádem nejisté ve vztahu k zemi a ostatním, může 
srdeční centrum zareagovat tak, že se uzavře, obrní 
se hroší kůží, odmítá důvěrné přátelství ve prospěch 
obranných strategií netolerance a cynismu. Nebo 
může nastat druhý extrém – je-li přehnaně přecitlivě-
lé, duševní energie čtvrté čakry se může lehce změnit 
v drama stinného modelu: herec či herečka, jež trpí 
buď tak zvanou spoluzávislostí (kdy se snaží uspokojit 
potřeby svých blízkých), nebo trpí syndromem oběti. 
Častěji však nevyrovnaná čtvrtá čakra vyústí do kom-
binace těchto reakcí. Ken Wilber toto označuje jako 
boomeritis – utopické snění a multikulturní sympatie 
hraničící s kolektivním pocitem viny za všechny oběti 
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světa spojeným s nepřiznanou náklonností k přepy-
chovému zboží (ztvárněnému ve velkolepých drama-
tech) a nedostatkem soudnosti a sebekontroly.

Venku v infosféře existují tytéž polarity, ale jsou 
několikanásobně zvětšené díky televizi: utopická tou-
ha po světovém přátelství a smutné hlubiny disfunkč-
ního rodinného života. Typické konfliktní energie 
čtvrté čakry vypadají, jako by křičely: „Jsme tu kvůli 
televizi!“ Čtvrtá úroveň digitální dharmy nás žádá, 
abychom se na toto médium podívali jako na nástroj 
závislé spotřeby, a stejně tak jako na posla osvícené 
global village. Televize odráží jak nové, soucitné vě-
domí odrazu světové touhy po smíření a porozumě-
ní, tak všechen světový materialismus, přehnané po-
dráždění, aroganci, nenasytnost a sebelítost. Závislost 
na televizi začíná, jakmile se naše hluboké potřeby  
po milostném spojení změní v přehnané využívání lidí 
a potěšení z pokoření druhých – někdy sice domýšlivé 
a sebeklamné, ale nešťastné, zbytečné a slabé. Vez-
meme-li v úvahu tento aspekt, není žádným překvape-
ním, že kritici televizi nazývají „drogou ze zásuvky“, 
která zasévá do naší mysli množství lží a smyslných 
podnětů.  Ale nezapomínejme také na to, že televize je 
médium, díky němuž průkopníci objevili ostatní, již 
sdílí tuto kosmickou loď jménem Země.

Technicky je televizní obraz propletená síť (ob-
rázek 4.1.), vytvořená naskenováním každé druhé linie 
– 240 z nich – každou šedesátinu sekundy. Nejdříve se 
načtou liché linie, poté sudé, každých je 480, třicetkrát 
za sekundu. Mysl doplní polovinu obrázku doplněním 
chybějících bodů linii po linii. Marshall McLuhan vě-
řil, že rozmazané obrázky prvních televizí vtáhly di-
váky do elektronické reality povzbuzením ne až tak 
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pohledu, ale především pocitově silným smyslem do-
tyku. Divák neustále „vyplňuje mezery“ v mihotavé 
mozaice sítě, vzájemně na sebe působí v kreativním 
dialogu s matnými a rozmazanými obrázky. Tato hma-
tatelná spolupráce při dokončení televizního obrazu 
se dělí na dva způsoby: Na jisté úrovni víme, že lidé, 
které vidíme na obrazovce, jsou projekce naší vlastní 
mysli, ale zároveň cítíme, že jsme spojeni s umělým 
světem. Stejně jako spousta našich současných vztahů 
i televize vypadá, že nás vtáhne do napůl plné sklenice 
a nechá nás žíznit po skutečném spojení.

Obrázek 4.1. Propletený rozklad televizního obrazu

Detailní pohled na televizi – původně vyvolaný 
jejím malým obrazem s nízkým rozlišením – povzbu-
zuje emoční energetické receptory čtvrté čakry, jež 
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vyvolávají empatii k postavám na obrazovce. Kritici 
televize se hádají, že malá obrazovka není žádnou ná-
hradou za „velký obraz“ skutečného života. Ale ne-
zapomínejme na to, že detailní pohled je svou pova-
hou podvratným nástrojem moci zákona a záminkou. 
Odhaluje lidskou tvář skrytou za falešnými tvářemi 
politiků a zbožňovaných světových vůdců. Televize 
vždy kriticky rozebírala státní zřízení a instituce díky 
svému přímému účinku na inteligenci čtvrté čakry  
u svého publika a vědomí toho, že existuje „něco mezi 
řádky“.

Televize nepodporuje objektivní fakta nebo dů-
vody, ale vymezené, emoční zapojení. Jejím obchod-
ním základem má být perfektní vyjádření třetí úrovně 
„úspěšné energie“, ale její vliv zahrnuje také citlivou 
emoční stránku diváka. Zatímco první kritici a příz-
nivci rádia ho vnímali jako rozšíření znalostí, umělec-
ké zručnosti a politické moci, televize byla téměř oka-
mžitě chápána jako návštěva, jež vám přinese vnější 
svět a veškerá jeho specifika k vám domů.

Leonard Shlain ve své knize The Alphabet Ver-
sus the Goddess (Abeceda versus bohyně) píše, že 
v prvé řadě to bylo blikající srdce televize, které vy-
kolejilo století mužského lineárního textu a přines-
lo návrat ženštějšího způsobu vnímání tvarů a spolu 
s ním tak masivní změnu sociálního vědomí. A ovšem 
byla to také televize a její orientace na pravou část 
mozku, jež nás obdařila setkáním s „cizinci“ celého 
světa – a s také naší vlastní společnosti – tváří v tvář  
(a od srdce k srdci). Navzdory nadvládě kovbojů a in-
diánů, násilných představení a kreslených filmů nám 
televize také představila lidi na okraji, kteří se od nás 
liší třídní příslušností, pohlavím, barvou, jazykem, 
kmenem nebo národností. Poprvé nás spojila s celou 
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planetou. Slovy Duane Elgina je televize „naším soci-
álním svědkem – naším nástrojem poznání, věděním“. 
Televizní reportáž z přistání na Měsíci v roce 1969 
nás dostala přes práh lidského vědomí. Poprvé jsme 
se „společně stali svědky svého poznání“.

Paul Ray a Sherry Ruth Anderson ve své kni-
ze The Cultural Creatives (Kulturní tvůrci) popisu-
jí vývoj od kultury třetí úrovně (rádio) ve třicátých, 
čtyřicátých a padesátých letech k novým hodnotám 
čtvrté úrovně podnícený masivním nárůstem televize 
v letech šedesátých. Ray a Anderson televizi zmiňu-
jí jen stručně, píší, že obrovské společenské posuny 
v předchozím období – spojené s reproduktory, auty 
s tlampači a vystoupeními v rádiu, stejně tak s odbo-
rovými hnutími, socialisty, fašisty a komunisty – se 
týkaly hlavně převzetí moci a získání podílu na ko-
řisti. Změny, které živily první generaci nové kultury 
– občanská práva, feminismus, mír a hnutí za životní 
prostředí v šedesátých letech – měly hlavně co do či-
nění se změnou našeho myšlení, změnou našeho mo-
rálního výkladu světa.

Obrovské okamžiky televizního novinářství 
– pochody za občanská práva, tváře hladovějících dětí 
a obětí války či přírodní katastrofy – všechny přináší 
těsný emoční kontakt s ostatními lidmi. Steven Stark 
ve své knize Glued to the Set (Jako přikovaní k tele-
vizi) poznamenal, že jedním z prvních úspěšných te-
levizních programů byla televizní show I Love Lucy, 
která ilustrovala to, jak je televize nejlepší, dotkne-li 
se emočního těla:

Jelikož se nešíří veřejnou sférou – jako 
divadlo nebo film – ale přichází přímo  
do našeho domova (který je tradičně do-



95

ménou žen), má televize tendenci spoléhat 
se na ženské formy vyjádření, tedy na vy-
právění a sebeodhalení. Síla tohoto média 
roste, je nám bližší a osobnější; od televiz-
ního programu Person to Person po Show 
Oprah Winfrey, kdy hlavním příslibem je 
často odhalení soukromí.

Nejlepší televizní programy jsou o vyprávění 
soucitných příběhů. Původně člověk bez občanských 
práv a další živé bytosti – ať už bezdomovci, chu-
dí lidé, nebo ohrožené druhy jako velryby a delfíni  
– všichni tihle našli místo v televizním všeobjímají-
cím portrétu globální rodiny. V průběhu sedmdesátých  
a osmdesátých let to byla Sezamová ulice a první verze 
Star Treku, které ztělesňovaly magii televize spojující 
nás s ostatními rodinami, sousedy, kulturami, dokonce 
i vzdálenými galaxiemi. Kapitáni ze Star Treku James 
Kirk a Jean-Luc Picard nás učili, jak bez násilí pře-
konat netoleranci a bezpráví, Mister Rogers (obrázek 
4.2.) zase zavedl rodiny do temných koutů dětských 
pokojíků a generace, jež vyrostla na příbězích Lassie 
a Flippera, bojovala proti lovu tuňáků, který je nebez-
pečný pro delfíny. (Otevřené srdce televize má patrně 
své limity,  jak objevila jedna z hlavních amerických 
TV stanic PBS, když se vysílal pořad ukazující,  jak 
lesbické matky šťastně vychovávají své děti – dokud 
ho zpátečničtí křesťanští zastánci morálky nestáhli 
z vysílání.)

Vliv televize na naše srdce se měnil s tím, jak 
jsme bojovali své války. Toto médium přináší ošklivost 
války „domů“ – a to doslova – ale jinak má tendenci 
nepřítele polidšťovat. V sedmdesátých letech televiz-
ní reportáže o válce ve Vietnamu pomohly zvednout 
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vlnu veřejných protestů směřujících proti tomuto (ji-
nak vzdálenému) konfliktu. Dnes televize pokračuje 
s podrýváním válečných vítězství svými reportážemi 
o dopadu války na „obyčejné občany“. Na Středním 
východě reportáže arabské televize Al Džazíra o iz-
raelsko-amerických jednáních spojily většinu původ-
ně rozdrobeného muslimského světa k rozpoutání 
konfliktu  a k nebezpečné sebelítosti (stinné stránce 
čtvrté čakry). A hnutí Hamas, organizace zodpovědná  
za bezpočet sebevražedných bombových útoků v Izra-
eli, vytvořilo dětský televizní pořad, v němž propagu-
je svou vlastní verzi palestinské historie.

Obrázek 4.2. Mister Rogers
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Americká vláda uznala moc televize, když za-
řadila reportéry do bojových jednotek v Iráku. Kritika 
domácí invaze tlumená příběhy reportérů o mladých 
mužích a ženách, kteří ochraňují naši vlast, nahradi-
ly objektivnější reportáže o zkáze způsobené invazí. 
Hrůzostrašné obrázky amerických vojáků ponižujících 
irácké vězně ve vězení Abu Ghraib, které odvysílala 
televize v létě 2004, obrátily svět proti válce v Iráku 
mnohem více než desítky pouličních protestů.

Na Balkáně nyní televize znovu sjednocuje 
lidi rozdělené etnickými válkami (řízenými rádiem) 
v devadesátých letech. Nashe Maalo (makedonský 
televizní pořad pro děti) spojuje dohromady Albán-
ce, Turky, Romy a Srby. V roce 2004 zase producenti 
Sesame Street (za podpory UNICEF) vytvořili pořady 
Rruga Sesam (v albánštině) a Ulica Sezam (v srbšti-
ně). Tyto pořady obsahují – kromě výuky gramotnosti  
a počtů – také živé vstupy (jsou vyrobeny ve spoluprá-
ci s albánskými a srbskými poradci), které kladou dů-
raz na respekt a pochopení. V ostatních částech bývalé 
Jugoslávie obyvatelé nahrávají „video dopisy“ svým 
ztraceným přátelům a sousedům. Tyto videonahrávky 
z desítek míst jsou vysílány v každé ze sedmi vznik-
lých republik.

Ovšem že i televize má svou stinnou stránku. 
Může probudit soucit, ale stejně tak i zmást a podvést. 
Jak říká David Dark: „Televize může fungovat jako 
trojský kůň, jenž ze zálohy napadne naši mysl životy 
jedinců a kultur, ke kterým bychom jinak nebyli nijak 
vázáni.“ A podporuje nás k tomu, abychom pečova-
li o svou schopnost empatie. Současně také apeluje  
na naše nečestné city, dohání nás k tomu, abychom 
za nejdůležitější považovali nkup a prodej, zmocňu-
je se našich snů pomocí těch nejprázdnějších sloganů  
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a scénářů a mrhá našimi sympatiemi na pohádky, jež 
jsou drtivě povrchní a sentimentální.

Proč tohle všechno? Věřím tomu, že televize od-
ráží výzvu srdce odpovídat na světová omezení, svět 
vystrašeného ega a jeho neustále přítomnou osobní 
i světovou „bolest těla“. Samozřejmě že nám nabí-
zí skutečné citové spojení s ostatními obyvateli naší 
malé planety, předvádí svobodné hodnoty tolerance  
a sebeúcty, ale také nám umožňuje vyhnout se násled-
kům všech našich činů – utrpení, které sami způsobu-
jeme ostatním lidem, jiným živým druhům a našemu 
prostředí.  Naším úkolem je sledovat televizi z pozi-
ce psychologické, emoční a energeticky otevřené sr-
dečnosti.  Abychom tohoto čistého pohledu dosáhli, 
musíme se podívat hluboko do všech bolestí, které 
uchováváme ve svém energetickém poli, a do kolek-
tivního vědomí. Toto je dharma elektronického souci-
tu. Pro většinu z nás je ale tato výzva příliš velká. Bez 
pevných základů nižších čaker a bez spojení s bohem 
se mysl odvrátí od bolestivých informací, které nám 
přináší televize, a zcela přirozeně hledá nějaký druh 
„rušivého signálu“.

Psychologové tvrdí, že osoby vyrovnávající se 
se silnými zážitky skutečného neštěstí reagují zatvrze-
ním srdce, uchylují se k jiným úrovním vědomí nebo 
si vysvětlují nepříjemné zprávy něčím méně děsivým. 
Stinná stránka televize odráží všechny tři obranné 
strategie: únik, cynismus a sebeochromující závislost. 
Dovolujeme tomuto průmyslu, aby využil všechen 
svůj tvůrčí potenciál k zatajování světových neštěstí 
tím, že uchvacuje naši pozornost pro prázdná minidra-
mata. Snažíme se sami sebe léčit, ale domnělá léčba je 
často horší než nemoc sama.
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