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Anotation 

The study called ILLESS AS THE OPPORTUNITY TO CARE AND CONSIDERATION 

Is fenomenologically focused on a variety of seeing the world affected by an illness. 

Bio-psycho-social-spiritual model of illness is generally understood as the integration of the 
figures concerning body,mind and socially-spiritual conditions. 

The solution is arranged in a multi-feature attitude to the therapy, involving bodywork and 
psychotherapy in terms of mindcare aiming to reach recovering changes, respectively 
metamorphosis.The basis is found in respect to the body-organism as a self-organizing system 
creating its own world coming from self-relating autopoiesis. 

Showing respect to patients brings unexpected theoretical and therapeutical options, 
concerning that issue there is the contraversion of traditional kartezian western thinking with 
radical contructivism, which as a new-age empirically advenced alternative of scientific 
positivism is apparently not fully practised in medicine nowadays. 

Illnes is seen as disaretation-exasperation,disbalance.Treatment in terms of techne on 
kartezian thesis puts emphasis on total organism rehabilitation but health in terms of physis 
cannot be brought back anymore. 

This happens by means of setting up the whole life process,when a patient finds the meaning 
of life again, selects the options given and make them real. 

Fysis as growth and Kinezis as movement are considered to be life basis, regenerating in body 
Arche constantly directed to Telos.Mobility is essential in this process then. 

All this is happening on the way.which is understood as life, where all acts,events are realized 
by acting. 

The situations a human cannot realize themselves in creating activities are considered as 
disaretation-illness. 

Arete here creates fullfillment of inner purpose /Entelechei/ and the fullfillment itself is 
actually what is given to everyone just at the real beginning and as the time goes is being 
developed by living life itself. 

Arete belongs to everyone regardless organ processes and the measure of their affection, in 
the therapy is primarily essentials to support its process gainig maximum efficiency.The maim 
goal is to actually exitate the human mild,release the options,assure the being and lead to the 
existence share. 

The essentials task of paideian philosophy is the actual meaning of mild care /dating since the 
Socrat period / - Epimeleia. 

Teachers as well as doctors educate, clarify and by means of those redukce of fear and 
anxiety. 



Insight and understanding a human story,their existence,their suffering have to become one 
of the inner needs of the theraperateutist.Provided a patient's necessity of understanding the 
actually given reality,they insist on the ground and their life processes come from their own 
resources and this is the most difficult as well as most complicated in life and therapy 
itself.The remaining is techne only! 

The study resources fenomenological philosophy of Husserl,Heidegger, Patočka with the 
application in the area of psychosomatic medicine, as the educational process focused to the 
patient, regarding the relations highly domanding to the educated as well as the educator,the 
patient as well as the doctor. 



1. ÚVOD 

Motto: 

„Není to tak, že vlastní logos ustavíme jednou jedinkrát a máme vše na celý život vyřešeno. 

Člověk se stává sám sebou po celý život, proto je péče o duši jeho základním úkolem a 

životním cílem." 

Hogenová,A.,K fenoménu pohybu a myšlení,Praha,Eurolex Bohemia,2006,s.48 

... trpěla silnými bolestmi v loketním kloubu. 
Její potíže byly natolik silné a vleklé, že nemohla dále vykonávat svoji práci dělnice v textilní 
továrně u stavu a nemohla ani zastat běžné domácí práce a péči o rodinu. Při první návštěvě 
vypadala vystrašeně, zoufale a celkově napjatě. Cítila se „bídně", zcela závislá na svém 
partnerovi, který ji často vyhrožoval, že ji vyhodí, když se nedá rychle „do pořádku". Bylo jí 
tehdy přes čtyřicet let, neměla žádnou kvalifikaci ani vyhlídku na vlastní příjem z jiného 
zaměstnání a byla zoufalá. Na doporučení ortopeda po opakovaném konzervativním řešení 
problémů (znehybnění sádrou, opichy, apod.) prodělala operaci lokte jako následek chronického 
zánětu (epikondylitidy), její obtíže však neustoupily, stupňovaly se ... 

Na přelomu 19. a 20. století nastal celosvětově nebývalý rozmach vědy a 
zejména techniky a tím došlo k převažujícímu procesuálnímu chápání, věda získala 
převahu nad „nevědeckou praxí" a očekávání je upřeno do nových přínosů, poté praxí 
ověřených. 
Vědecké obory ovládly prudce všechny oblasti lidského života a medicína nezůstala 
stranou tohoto dění. Je to však zcela nová situace, přinášející problematiku v samotné 
existenciální rovině člověka, který je vědou a technikou ovlivněn. 
Spoléháme na moc matematické, fyzikální a biologické vědy a nelze nepoznamenat, že 
v mnoha ohledech je nepochybně vývoj těchto disciplín čímsi velice pozitivním. Máme 
zdání technického zvládání přírody, dříve nehybná pravda se rozpouští v procesu času 
a žitý svět je zvědečtěn a zvěčněn (reifikován). 
Kde je možno spatřovat příčinu a tedy i východisko? Filosoficky je možno problém 
spatřovat v přirozenosti světa, kdy člověk dnešních dnů postrádá díky svému 
rozvrhování světa jednotu názoru a žije ve dvojím světě - vědeckém (matematickém) a 
přirozeném.Tato propastná rozštěpenost znamená pro člověka komplikaci v porozumění 
sobě samému, zmatenost a nejednotnost, což lze metaforicky nazvat šerosvitem věcí. 
Existenciální krize má mnoho podob. Jedno je v nich však společné - problém 
samotného smyslu života. 
Jaká je společná cesta a úkol pro pedagogiku, didaktiku, historií, metodologii vědy, 
psychologii, filosofii a další disciplíny? Přivádění ke kladení otázek, které budou mít 
možnost stoupání dál a výš. 
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Každé lidské poznání, jak objevil Kant, se odehrává v prostředí času a prostoru.1 

Tím, že současný člověk vnímá svět jinak, vědy jako astronomie a fyzika zpochybnily 
konečnost a teologický řád,byl celek světa zbaven charakteru živoucího organizmu a 
nahrazen představou mechanismu fungujícího stroje.2 Předpokladem poznání v takto 
pojímaném světě není participace, ale distance, patřičný odstup, který teprve umožní 
přehlédnout celek. Člověk se tak stylizuje do pozice diváka, vnějšího pozorovatele, 
nezaujatého arbitra. Pravda (jako cíl poznání) však není jako řecká aletheia - pravdou 
věcí, jež se nám ukazuje, není to ani křesťanská veritas -pravda jako idea v mysli boží. 
Nyní jde o pravdu, která není dána předem, ale teprve vzniká v lidském poznání. S tím 
také souvisí novověké rozlišení subjektivní a objektivní pravdy, relativní a absolutní 
pravdy. V okamžiku, kdy novověké myšlení popřelo pravdu jako ontologický rozměr bytí, 
vyhradilo ji poznávajícímu člověku a prohlásilo jí za výsledek lidské poznávací aktivity, 
přestává mít platnost „pravda má člověka", „člověk žije v pravdě" a že „pravda je shoda 
věci a rozumu".3 

Uvažování člověka však musí být v tázání se po celé skutečnosti a nikoli jen 
v jednotlivých částech (v praktických životních účelech). Patočka /1992/ tento typ 
reflexe charakterizuje jako protitah vůči automatické tendencí života, který sám sebe 
nevidí tak, jak existuje. 
Dle Pelcové: „Individuální projev života, individuální existence rozvíjí nekonečné 
bohatství života a to díky vztahům, které zaujímá k prostředí, k lidem, k věcem a celkům, 
jejíž součástí je " 4 

Na lidské tělo nelze pohlížet pouze jako na předmět, který je rozebírán na 
jednotlivé části a pak jsou popisovány funkce jednotlivých spojení mezí nimi. Tak se to 
dnes děje v medicíně, ale i ve výchově mladé generace, tj. ve vzdělávání. 

Tato práce je zaměřena na vysvětlení celku, jenž není jen sumací jednotlivých 
částí, ale svébytnou entitou, neredukovatelnou na Gestalt, jak je tomu dnes zvykem. 
Snahou je poukázat na významný filosofický zřetel celkovosti bez marga 
v psychoterapii, ovšem na zřeteli je i uplatnění této celkovosti ve filosofii výchovy. 
Filosofie výchovy se ptá po tom, co Sokratés označoval za péči o duši - to je téma, které 
nelze uchopit a konstruovat jen a to především („more geometricko"). Je to pokus 
o samopřemýšlení, samomyšlení, o samostatnost ducha v ohledu intelektuálním.6 

Péče o duší je základní formou výchovné činnosti,jejíž cílem je probudit duši 
člověka, uvolnit jeho možnosti, zabezpečit jeho bytí a přivést ho ke spolusdílení na bytí 
jsoucího.5 Člověku je vlastní dvojí perspektiva. Jedním hlediskem je pohled 
„obyčejného" života. Je to žití v denním obstarávání. Druhým hlediskem je pohled 
„shora", reflexe té či oné své situovanosti, posuzování svého činění. 

1 (Pelcová,N.,Vzorce lidství, Praha, ISV nakladatelství, 2001, s. 13) 
~(Pelcová,N., Vzorce lidství, Praha, ISV nakladatelství, 2001, s.51) 
3 (Pelcová,N.,Vzorce lidství, Praha, ISV nakladatelství, 2001, s.52) 

(Pelcová,N.,Filozofická a pedagogická antropologie, Praha, Naklad.Karolinum,2004,s.74) 
5 (Palouš,R., Čas výchovy,Praha,SNP, 1992,s.61) 
6 (Patočka, 1996) 
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Člověk je však také bytostí nadanou schopností vnímat řád světa, tázat se po 
pravdě a podstatě věcí, které jsou mu přístupné prostřednictvím duchovního náhledu, 
tedy rozumem. Platónské pojetí rozumu jako jedné ze schopností nebo dispozice duše 
má však daleko k racionalismu. Duše je vždy jednotou trojího - rozumu,vášně a žádosti. 
Poznání není výsledkem chladné analytické úvahy, nejvyššího poznání může dosáhnout 
dle Platóna jen ten, kdo je posedlý šílenstvím po pravdě - manike. Poznání, realizující 
se v paideia, je sebekonáním, neboť zavazuje člověka proměnit svůj život a preferovat 
hodnoty věčné před těmi dočasnými, preferovat poznání idejí před jejich pouhými 
obrazy.7 

Lékař, stejně jako učitel, vychovává a vzdělává, probouzí, vyvádí z nevědomosti. 
Avšak totéž platí o vztahu k sobě samému. Kategorický imperativ Kantův zakazuje 
chovat se k druhému člověku jako k prostředku pro své účely, což platí i k sobě 
samému. Člověk vnímá charakter odpovědnosti různě. To, co je podstatným rysem 
odpovědnosti, je její osobní adresnost. Osobní odpovědnost je náročná, proto dochází 
k delegování na jiné („nahoru"), hovoří se o anonymních já (my či oni), uzavírají se 
suspektní závěry pod ochranou nezřetelnosti. Filosofie výchovy ozřejmuje působení 
v místě a čase v rámci jedinečné existence, náležící nejen k podstatě člověka, ale je to 
proces založený na „ima fundamenta naturae" (samotných přirozených základech), 
intendující až k prazákladům všeho.8 

CARTESIÁNSKÝ OBRAZ TĚLA A MYSLI 

Cartesiánské myšlení je nedotázaným předpokladem jakéhokoli tázání v oblasti medicíny. 

To však vede k problémům, které jsou zakoušeny léčenými osobami ve smyslu jejich pochopení 

sama sebe jakožto věci, předmětu, stroje. Člověk byl reifikován, zvěčněn, zabsolutizován ve své 

výlučné objektivní platnosti. Zapomnělo se, že tento „objekt" také cítí, je veden motivacemi 

spirituálního charakteru, jeho cítění, myšlení a chtění má intencionální strukturu, a proto je 

člověk vždy jednotou, která bytostně tenduje k nějakému vlastnímu Telos.9 

Odcizení sobě samému je na škodu ve všech rovinách existence, ve vzdělávání, 

na školách různého typu. Žák není cílem mechanického působení učitele v oblasti metodologie a 

didaktiky. Žák je něco jiného než předmět sofistikovaného působení učitele. Ze vzdělání a 

výchovy se pomalu vytratila dimenze jedinečnosti a hloubky, podpovrchovosti. 

Empirické behaviorální výzkumy spíše než rozkrývání problematiky zakrývají to, co je 

podstatné. Fenomenologické Husserlovo /1929!„Zu den Sachen selbst!" platí i pro pedagogiku. 

7 (Pelcová,N., Vzorce lidství,Praha,IS V nakladatelství 2001,s.32) 
8 (Pelcová, 2004) 
9 (Heidegger, 1993) 
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Paideia-Educatio znamená vlastně „vyvádění" svěřence ke světlu. Světelná metafora 

provází téměř všechny pokusy o ozřejmení a přiblížení se pravdě. Paideia je pohyb, ale nikoli 

z jeskyně stínů do říše idejí , ze tmy nevědění do světla a slunce pravdy, jak to zjednodušeně 

vykládala osvícenecká tradice. Paideia je pohybem uvnitř člověka, obrat, metamorfóza lidství, 

kterou vyjadřuje platónský termín metanoia - obrácení, procitnutí duše. V tomto smyslu je paideia 

péčí o duši, o to, co udržuje lidskou bytost v kontaktu s pravdou jsoucího, s ideou.10 

Epimeleiá - péče o duši - se stala jádrem v platónském a také patočkovském konceptu 

výchovy. Dle Palouše vychovatel vychovává jen tehdy, jestliže přivádí ty, na něž působí, 

k odpovědnosti ke svobodě. Zde není možná žádná polovičatost, odpovědnost je nutné přijmout. 

Dále dodává, že lidská svoboda vždy už předem člověka paradoxně váže - je celkově vinen 

přímo a vždy uprostřed celé svobody." 

Epimeleiá - péče o duši a Technai - péče o tělo jsou však dvě stránky jednoho p rocesu je 

to cesta vedoucí k nejvyšší možné dokonalosti. Techne - starodávný název pro činnost - aktivitu 

člověka, neznamená ovládání jako v novodobém kontextu myšlení, je to však universální řád 

činností a vědění, analogický řádu bytí. Techne není pouhá zručnost nebo dovednost či obratnost, 

je to především porozumění tomu, co má býti zpracováno a vytvořeno. Je to důvěrné bytím 

s věcmi.1" Aproximovat k ideji Dobra - Agathon - je úkolem filosofie a pedagogiky. Paideia 

(výchova) musí být tím, co otevírá možnost Epimelei. Je to péče v dané přítomnosti, v každé 

další a další přítomnosti, je tvořením jáství v kontinuitě života, je procesualitou, je nejvyšším 

stupněm kreativity ve smyslu „poznej sám sebe". 

V Descartově pojetí lidského ego jako mens (mysl), odlišeného od subjektivity a 

subjektivitu specifikující, se objevuje v první meditaci jedna z nejvýraznějších inspirací 

pro novověkou filosofii. Jde o motiv intencionality jako náplně egologického života, který sice 

sám Descartes dále nerozvinul, ale poprvé ho nastolil, jak na to upozornil Husserl.13 

10 (Pelcová,N.,Vzorce lidství, Praha, ISV nakladatelství,2001,s.29) 
11 (Palouš R., kolokviální přednáška PedF UK, Praha,2/2009, vlastní záznam autorky) 
12 (Pelcová,N., Vzorce lidství,Praha, ISV nakladatelství,200l,s.30) 
b (Pelcová,N.,Vzorce lidství,Praha, ISV nakladatelství,200l,s.54) 
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Cartesiánský pohled na svět s dělením na RES COGITANS a RES EXTENSA ve vztahu 

na mysl a tělo založil v medicíně, ale i v ostatních oborech, veliký problém. Lidská bytost byla 

proměněna na fungující stroj,, „ozubená kolečka" musejí zapadat, dráty se nekříží a kauzalita 

procesů musí odpovídat představě přírodních zákonů. 

Zapomnělo se, že člověk cítí, je pod vlivem motivací a emocí, láska a nenávist není 

k nalezení v žádném orgánu jeho těla sebepřesnějším vyšetřením nejdokonalejším přístrojem a 

přes toto provází celý jeho život bez možnosti zvážení, změření, uchopení. 

Tělo není věc, má vlastní způsob rozumění, vnímání, má vlastní paměť a je-li nemocné, 

nelze k němu přistoupit jako k nefungujícímu stroji, který je nutno opravit s cílem, aby fungoval 

, jako dříve". Sofisté se svým způsobem zvěcňujícího myšlení nemají tušení o vnitřní dvojitosti 

lidského života, o možnosti žít v koncentraci, žít z vlastního základu. 

Dle Patočky: „Sofisté myslí člověka jako věc, nikoli jako děj, která má smysl - myslí 

člověka nedějinně".14 Duševní a tělesné nemůže být v terapii od sebe separováno, duševní 

pochody ovlivňují tělesnost. O opačném vztahu, např. při vysoké horečce a blouznění nebo otřesu 

mozku a zmatenosti až amnézii, pochyby nejsou. 

Holistické nazírání a následné řešení by nemělo znamenat obrácení chápání ve smyslu 

„duševno primární, tělesno odvozené", ale právě psychofyzickou jednotu člověka 

s provázaností do oblasti sociospirituální.1;> 

Tradiční terapeutické postupy počítají se svaly, klouby, orgány - nikoli s úzkostnou 

osobou, která svoji nemoc prožívá, má svůj vlastní příběh stonání bez ohledu na seznam 

klasifikace nemocí a bodový systém pojišťoven. 

Cartesiánský přístup dnešního postmodernismu v medicíně je v zajetí „zmatenosti 

mnohovědění bez znalostí celku". Slovy V. Bělohradského je to „proliferace znaků, obrazů, 

formulí a promluv, jejímž důsledkem je, že prudce ubylo skutečnosti. Mnoho znaků, málo 

označovaného, mnoho významů, málo významného, mnoho částí, málo celků, mnoho faktů, málo 

kontextů, mnoho kopií, málo originálů, mnoho obrazů, málo zobrazeného, mnoho cílů, málo 

smyslu ,..".16 

14 (Patočka,J.,Péče o duši I., Oikúmené 1996,s. 147) 
15 (Komárek,S.,Spasení těl. Moc,nemoc a psychosomatika, Praha, Mladá fronta, 2005,s.l7) 
16 (Bělohradský,V.,Společnost nevolnosti, 1991) 
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Co zjistíme při sebepřesnějším vyšetření určité části či orgánu těla pacienta? Tímto 

úkonem ozřejmíme jen, jaký je rozdíl mezi počtem převážné části lidí a vyšetřovaným člověkem. 

Jedná se o kvantitativní výsledek, který je důkazem mezi mnohým a jediným. Kvantitativním 

zachycením zjistíme náš vztah k danému. Je to cesta přesné metodologické vědeckosti.17 

Počátek problému však nezjistíme žádným poměřováním, je to jen náš relativní poměr 

k věci, což je stejné v medicíně, přírodních i technických vědách.Termínem „metoda" se již 

od dob Descarta míní universální exaktní metoda moderní matematizující přírodovědy. Dle Čálka 

„je jejím základem měření dat a jejich početní zpracování za účelem předpověditelné manipulace 

s dotyčnými skutečnostmi, což znamená matematickou redukci světa na tzv. objektivní 

zkušenost". 18 

Dnes je pravda jistotou - certitudo, musí být podložena verifikací smyslů či musí být 

falzifikovaná. Poper dodává: „Ve vědě není dáno dosáhnout pravdy či nepravdy".19 Teorie nejsou 

nikdy empiricky verifikovatelné.20 

Každý konkrétní lidský čin nese v sobě stopy po směřování z akce i z habituality (a to 

naprosto každý čin). Potencionální zaměřenost lidské individuality má tedy habituální a aktovou 

stránku. K té habituální se nelze dostat přes součty jednotlivých pozorování, z nichž jsou 

následně udělány kolonky či grafy obohacené výkazy procent výskytu.21 

Požadavek „clare et distincte" je cartesiánským požadavkem po jasnosti a 

ohraničitelnosti. Jen to, co je jasně ohraničeno, má tvar (morfé, peras), může být předmětem vědy 

a tudíž vědou ozřejmené a zkoumané. Problém nastává v situaci, kdy za jasným a ohraničeným 

vždy musí být pozadí, které pouští svojí rozdílností do tohoto tvaru to, co se jeví a ukazuje. A zde 

dochází ke konfliktu u cartesiánského myšlení, neboť tu pozadí neexistuje. 

l?(Hogenová,A., 2005) 
18 v 

(Cálek,0., Skupinová daseinsanalýza, Praha, Triton, 2004, s.29) 
19 

(Popper, K.R., Logika vědeckého zkoumání, Praha, Oikuméne, 1997, s.6) 
20 

(Popper, K.R., Logika vědeckého zkoumání, Praha, Oikuméne, 1997, s. 19) 
108 

(Hogenová, A., Jak pečujeme o svou duši? Praha, PedFUK, 2008, s. 164) 
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Proč tento konflikt nastává? Odpověd zní - pozadí není „clare et distincte", nedá se měřit, 

vážit, j e neeartesiánským celkem. Jedná se o Celek, který nevzniká adicí (součtem) částic. Pozadí 

je tím, čemu říkáme Bytí, jevy jsou tím, čemu říkáme JsoucnaJsoucna jsou jsoucny jen díky 

bytí. Před horizontem je to, co má místo - tj. to co má tvar. 

Vztah těla a duše je Celobytí. Nemáme tělo, ale jsme jím, nemáme duši, jsme j í a to 

dohromady a neoddělitelně s tělem. To, že se na tělo můžeme podívat jako na předmět, 

neznamená, že předmětem - věcí - je. Protože je ale materiální povahy, můžeme s ním jako 

s předmětem zacházet. Ale zcela jinak, ne jako s v ě ď , kterou nejsme a která k n á m nepatří. 

Zavedení hřebu při osteosyntéze za účelem zpevnění kosti po úrazu je zcela něco jiného než 

zatlučený hřebík v podlaze. Ten první se promění v naše bytí, vstoupí do celé naší existence, 

stane se descartovským požadavkem po jasnosti a ohraničenosti, je součástí tělesného schématu. 

Ten druhý je součástí podlahy a tím také zůstává. 

Člověk se vyznačuje charakteristikami, mezi které patří tělesnost lidského bytí. Je to 

stejné jako vztahovost, časovost, smrtelnost . . . Proto je tak nutné celostní vnímání. 

Tělesné sebepojetí neboli Physical Self jako část Total Self (multidimenzionální model 

Self) je předmětem bádání mnoha odborníků v medicíně, považujících tělo za hlavní prostředek 

sebevyjádření a k integraci se světem a je pro ně klíčem k pochopení celého Self, neboť emoce a 

zdraví úzce souvisí a vše je vyjádřeno tělesněním.Tělo je chápáno i jako významná sociologická 

entita. Fox ve své knize zdůrazňuje vliv tělesného sebepojetí na chování a na pocit životní 

pohody (well-being).23 Způsob, jakým člověk vnímá své tělo a také jaký má k němu vztah, určuje 

jeho fyzickou identitu (physical Self) a také jeho vztah k pohybu nejen na úrovni těla, ale i mysli. 

Je to způsob zvládání těžkých životních situací (doping). 

Problém nastává v okamžiku kauzality, ta má svoji roli jen na předmětně materiální 

úrovni. Není zde rovina existenciální. Kauzalita se stává nepoužitelnou při porozumění člověku 

- j e h o strachu ze smrti, ztráty sebedůvěry, závislosti, pasivitě vymanit se z vlivu tradice, rodiny, 

ovládání. Jakmile je pojat problém pouze kauzálně, nemoc zbavíme komplexnosti a celistvosti. 

22 (Heidegger, 1996) 
23 (Fox, K. R„ Physical Self, From Motivation to Well-Being,USA, Human Kinestic,1997) 
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Co je třeba? Uchopit životní pohyb nemocného člověka jako celek, a to lze jen 

intencionálně. 

Husserl říká: „Zde nestačí pozorovat podstatným způsobem jednotlivý objekt, mít 

zkušenost třeba jen skrz vnímání. Je zapotřebí intencionálního celkového zkoumání, které 

prochází skrz život jednotlivé egoity, jež v sobě současně nese universální styl světa 

v konstitutivní syntetické transcendentální genezi, jež proniká vším."24 

Jak ale pro čtyřsetletém dualistickém přístupu zprostředkovat celostní pohled na tělesné 

fungování a nemoc? Cesta je v plné integraci psychosomatiky do všeobecné medicíny, 

vybudování pracovišť komplexní terapie, kde díky objevům neurobiologie najdou vzájemné 

porozumění somatičtí lékaři a psycho-odborníci. Podporováno toto dění je i voláním části 

pacientů po „polidštění" vědecké medicíny avšak velice s tímto souvisí i otázka rizika sblížení 

Evidence Based Medicine (EBM) a psychosomatického pohledu na člověka. 

Je nutno psychosomatiku jako obor zařadit do středoškolského, vysokoškolského i 

postgraduálního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, a to i nelékařských oborů. 

Psychosomatika je tím oborem, který může současnou medicínu vyvést z jejího snu o humanitě a 

provázet ji k humanitě skutečné. Pacientům může nabídnout nikoliv jen rychlé odstranění obtíže, 

ale také návrat od odpovědi k otázkám, od moci a nemoci a k objevování lidských možností. 

Tomu, kdo léčí, pak poskytne přirozenost uzdravování lidí lidmi a otevře mu tím mnohé oblasti 

lidské existence. 

Cílem vzdělávání a výuky je vychovat a připravit na základech humanistické 

psychologie takové „ lidské" terapeuty, kteří budou rozumět souvislostem nemoci a na osobní 

zkušenosti budou mít založené porozumění, že s léčbou je spojen zcela konkrétní nárok 

na komunikaci a vztah nejen s pacientem, ale také se sebou samým - a to v autenticitě. 

Cílem vzdělávání nebude jen získání potřebných informací. Ve smyslu chórismu se bude 

budoucí terapeut osvobozovat od strachů a úzkosti. Učením je možno dojít k celku, jenž není 

předmětem, a přesto jsme v něm a tento celek je v nás. Učit se znamená „být více", a proto také 

být plnější a šťastnější. I o tom je filosofie výchovy. 

24 (Husserl, 1996,s. 136) 
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BIO-PSYCHO-SOCIÁLNĚ-SPIRITUÁLNÍ HLEDISKO VNÍMÁNÍ NEMOCI 

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE EVIDENCE BASED MEDICINE A PSYCHOSOMATIKY 

Onemocnění nutí člověka přehodnotit svůj dosavadní život, zabývat se samotnou jeho 

podstatou. I když připouští konečnost svého života, při nemoci se tato otázka stává více aktuální. 

Mění dosavadní pořadí životních hodnot, ale také váhu osobních dimenzí. Kromě dimenze 

biologické, která částečně ustupuje do pozadí, začíná se vynořovat zřetelněji dimenze spirituální. 

Dle Frankla : „Člověk se začíná ptát po smyslu své existence, přemýšlí o hodnotách určujících 

jeho neopakovatelnou individualitu v minulosti a zabývá se budoucností".25 

Medicínský cartesiánský přístup s dominancí vědy a s materiálním biomedicínským 

modelem umožňuje diagnostiku a léčbu na špičkové úrovni, ale potlačuje, až znehodnocuje 

význam lidské osobnosti a empatickou komunikaci terapeut - pacient. V 60 . letech minulého 

století byl uveden nový, sociobiologický model pohledu na nemoc, který byl následován 

v r. 1977 bio-psycho-sociálním modelem G. Engela. Paradigma tohoto modelu uznává, že 

v procesu nemoci jsou kromě čistě biologických obsaženy také faktory sociální a psychologické. 

Angelův model překonává Descartův redukcionismus a zdůrazňuje, že nemoc je 

biopsychosociální fenomén celé osoby. Ale ani tento model nevyhovuje k uchopení celé 

osobnosti člověka a je nutno zahrnout ještě další podstatnou dimenzi, dimenzi jedinečně lidskou, 

a to spiritualitu. 

Schopnost člověka transcendovat k něčemu vyššímu, což podněcuje k otázkám o smyslu 

života, o smyslu smrti, ozřejmuje také bolest, trpění a stonání. Je to tázání po celku, vyšší moci. 

Spiritualita je často zaměňována s religiozitou. Náboženskost je ale jen jednou z možných forem 

spirituality.26 Jinými slovy - každý člověk má svoji spirituální vyladěnost, někteří věří v Boha, 

jiní v přírodu, kosmos, spravedlnost, atd. Slovy Pelcové: „Víra je riziko, je to sebepřesahování, 

směřování konečného (člověka) k nekonečnému (bohu), vrchol pobytu existence. Není to však 

nalezení jistoty, klidu a vyrovnanosti. Víra je skokem do absurdity. A toto absurdno tkví 

v nedostatku jakékoliv hmatatelné, vykazované jistoty. Proto je lidská existence spjata s úzkostí. 

Bůh je mlčící.27 

(Frankl,V. E., Lékařská péče o duši, Cesta, Brno, 1995, s.237) 
2 (Říčan, P„ Psychologie náboženství,Praha, Portál, Vyšehrad, 1996, s. 199) 

(Pelcová,N.,Vzorce lidství,Praha,ISV nakladatelství,200l,s.70) 
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Nezapomenutelné je setkání s mladou dvojicí, kterým se narodila těžce nemocná holčička. Jejich 

první děťátko přišlo na svět s vážným mnohočetným postižením, radost vystřídal hluboký smutek, 

beznaděj a obava z budoucnosti. Tatínek holčičky mi napsal z Tibetské knihy o životě a smrti pár slov 

„ ... cesta životem je cestou překonání světa rostoucím poznáním, aktivní láskou k bližnímu, hlubokou 

účastí na utrpení a radostech ostatních a lhostejnosti vůči vlastnímu neštěstí ...". Děťátko se narodilo 

lidem s otevřenou duší. 

Bio-psycho-sociálně-spirituální model nemoci již přiznává pacientovi všechny osobní 

dimenze, ale spíše v teoretické rovině, protože spirituální část je v medicínské praxi stále značně 

opomíjena. Jenže nemocní si otázky spirituální kladou o to více, čím je nemoc komplikovanější, 

čím více jim existenci komplikuje a více se člověk blíží k horizontu života. 

Ke spiritualitě nemocného se lze přiblížit vhodným rozhovorem, spirituální utrpení 

doprovází pocit beznaděje, bezmoci, nesmyslnosti dění a deprese.28 Poskytnout spirituální 

podporu není jednoduché, většina zdravotníků ani neví o této nutnosti, nehledě na její časovou 

náročnost. Další významný moment spirituální pomoci je autenticita poskytujícího. Jeho postoj 

musí být opravdový, vyžaduje vsadit „ d o hry" sám sebe se silnými, ale i slabými stránkami své 

osobnosti, konfrontaci se svojí vlastní smrtelností. 

V dnešní postmoderní době jsou krása, mládí a zdraví vyzvedávány. Stáří, bezmocnost a 

smrt potlačovaným tématem a tedy i pro zdravotníka je problém si uvědomit vlastní konečnost 

života. Jaká je cesta? 

Lékař by měl sám být autentickou osobností, pečovat o svoji duši co možno nejvíce, umět 

pracovat s fenoménem naděje.29 V práci s nadějí je třeba přiznat, že fenomén naděje se vymyká 

pojmovým definicím. Naděje se nejvíce projevuje ve skutečné existenciální nouzi, v zoufalství a 

v nemoci. Jenže tato naděje není stejná, která v každodenním životě člověka provází. 

K naději také patří zklamání. Práce terapeuta odhaluje dimenzi naděje a zklamání, 

pramenící z nejhlubších pocitů beznaděje nemocného. Je bytostně spjata s jeho osobou, je 

neurčitá směřováním, ale má neměnitelný imanentní obsah - naději dalšího trvání nemocného, ale 

' terapeuta. Je to oboustranné sebeuskutečnění v budoucnu, neurčitá, bezpečná obnova. 

28 
(Prera,H., Wiener, B., Nemocným nablízku, Vyšehrad, Praha 1996, s.199) 

29 
(Plugge,H.,0 naději,Bolest a naděje,Deset esejů o osobním zrání,Vyšehrad, Praha, 1971,s.241-

254) 
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Obsahem této naděje je na straně nemocného návrat k možnosti uskutečňovat svoji 

existenci v maximálně možné míře. Na straně terapeuta je to možnost rozpouštění a přetvařování 

se. Za empatií následuje nové nasazení. Každý okamžik autentického prožívání své profese 

zdravotníka tvaruje, a to nejen profesně, ale také lidsky. 

Etika dnešního zdravotnictví je jasně strukturovaná Etickým kodexem. Ale o jakou etiku 

se vlastně jedná? Jakou etiku vyznává zdravotník a jakou pacient? Jakou hodnotu vybrat 

v dnešním, tak komplikovaném světě, kdy se stává všemocný „konsenzus" Kantovskou? Kde 

hodnoty a povinnost jsou základem, a to za všech okolností? Milleánskou, podle níž je lékař 

vykonavatelem všech pacientových přání? Utilitarismus, kde účel světí prostředky? Nebo 

personalismus, v němž je znovuobjevena hodnota člověka? 

Toto vše je spirituální rovina v pojetí medicínského vzorce, pojímající léčbu v rovině 

celku. 

2. CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ ANTROPOLOGICKÉHO LÉKAŘSTVÍ 

Péče o tělo se rozpadá do dvou částí, z nichž jedna působí, 

že tělo přichází do správného tvaru,druhá je v něm udržuje, 

první je gymnastika, druhá lékařství. 

In.Patočka,J.,Platón,Praha,SNP, 1991 ,s. 161 

2.1. Radikální konstruktivismus v psychosomatiee 

Psychosomatický pacient patří v klinické praxi k nejobtížnější skupině jak z hlediska 

diagnostického, tak terapeutického. 

Situace je komplikována i doufáním ve zlepšení objektivizačních metod, ale tzv. 

objektivní poznání je nemožné. Téměř u všech přijímaných pacientů je bohatý seznam různých 

subjektivních příznaků, ovšem bez objektivního nálezu. V tomto okamžiku nastává pro tradičně 

myslícího terapeuta, ale i pacienta problém, končící několika velmi suspektními závěry diagnóz 

na straně jedné a zoufalstvím na straně druhé. 

Respektování subjektivních potíží v plném rozsahu bez podložení objektivním nálezem 

Přenáší nový pohled, ale i nečekané možnosti teoretické i terapeutické. Nejde obvykle 
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o jednoduchý kauzální vztah mezi poškozením funkce organizmu a zážitkem pacienta, bolest 

(subjektivní příznak) je pevně ukotvena v jeho tělesném schématu delší čas, proces léčby a snaha 

o ovlivnění již proběhl a potíže přetrvávají. A právě v této situaci nastává rozpor evropského 

tradičního myšlení s radikálním konstruktivismem.V roce 1970 profesor fyziologie Maturana 

zveřejnil svoji práci „BIOLOGY OF COGNITION" /2006/ a dospěl k závěru, že lidský mozek není 

reflexním systémem otevřeným světu, ale systémem funkcionálně uzavřeným, který porozumí 

jen své vlastní řeči a operuje svými vlastními stavy a jevy. Důležité je podotknout, že k tomuto 

závěru dospěl důsledně z výsledků výzkumu fyziologie vnímání. Z tohoto vyplývá, že 

organismus sám svoji fyziologickou a funkcionální povahou vytváří svůj vlastní svět. Jeho 

přístupný terén je jeho kognitivní svět, nikoliv svět „takový, jaký je objektivně". 

Maturana říká: „Proto doslova vytváříme svět, v němž žijeme, tím, že žijeme."30 Pro 

běžnou praxi to přináší hlavně nutnost empatického přístupu a vcítění se do situace spolu 

s klientem a nezacházet s ním jako s objektem jeho potíží, nesnažit se za každou cenu 

objektivizovat jeho potíže a následně opravit jeho tělo jako stroj. 

U nás se podrobně tímto způsobem myšlení zabývali Zdeněk Neubauer a Jiří Fiala. 

Neubauer říká: „Svět, skutečný svět, povstává z lidí a ze vzájemného společenství skrze logos 

(tj. společný smysl). A právě proto onen vnitřní svět, který je tak, že povstává ze samovztažné 

autopoiesis, je přirozený - není konstruktem. Je upředen z příběhů, jichž jsme účastníky, 

vnitřními pozorovateli ..."3I Tím ukazují, že je velice problematické až nemožné dovolávat se 

tzv. „objektivního světa" jako dokladu pravdivosti. Výše jmenovaní svými pracemi ovlivnili řadu 

oborů lidské činnosti, dosud však není možno tvrdit, že by tyto myšlenky výrazně pronikly 

do lékařské praxe a ovlivnily ji. V popředí stále pevně zůstává objektivita výzkumu, tvrdé a 

nesmlouvavé kartesiánské JASNÉ A OHRANIČENÉ a není tudíž možné, aby radikální 

konstruktivismus, jako novodobá empiricky fundovaná alternativa vědeckého pozitivizmu byl 

uplatněn. 

V čem se tedy liší terapeutický přístup vycházející z filosofie radikálního konstruktivismu 

od tradiční léčby západního typu moderní medicíny? 

30 (Maturana ,H.,Biology of Cognition,2006) 
31 (Neubauer, Z., Pluralita světů ajednota vědění, CTS-91-3,NOV.19,1991) 
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Konstruktivistický terapeut odmítá být expertem, spatřuje své místo v procesu terapie 

v připojení se k perspektivám a konceptům samotného pacienta. S tím velice úzce souvisí 

vytvoření dostatečně bezpečného prostředí, aby se o tématech zdraví a nemoci dalo hovořit 

otevřeně a bez zábran. Vychází se z předpokladu, že takovýto hovor umožní pacientovi nahlížet 

na své vlastní významy, které symptomům připisuje a tyto posléze proměňovat v užitečnější 

koncepty, dovolující zmírnit trápení s nimi související. (Způsob takové práce bude podrobně 

dokumentován na kazuistice pacientky s bolestí loketního kloubu). 

Na druhé straně tzv.objektivní výzkum se snaží abstrahovat od konkrétní lidské existence. 

Jeho metoda má kořeny v hegelovské dialektice. Místo dialogu, ve kterém společně terapeut a 

pacient objevují svět, výzkum se snaží dialektickým způsobem dokázat pravdu a od skutečných 

lidských osudů jsou oddělena jen objektivní, měřitelná data. Cílem je nalezení „objektivního" 

prostředku terapie, s efektem vždy, s aplikací nezávisle a na celou cílovou skupinu. 

»Dobro je krása a krása je dobro, člověk nedokáže žít bez lásky, 

jako nesvede existovat, aniž by nacházel smysl své existence a 

vytrvalost, na kterou se může spolehnout, že bude vědět teď, 

tady a hned a v dohledné budoucnosti, co ho, alespoň přibližně, čeká." 

PLATÓN, M E N Ó N , 1992 

Otázka, co bylo dříve, zda duše, či tělo je dokladem lineárně-kauzálního myšlení. 
Takové otázky plodí mechanisticky pojatá biologie, která se dívá na živé organismy jako 
na objekty, jež zaplňují geometrický prostor. Medicína, která aplikuje biologické myšlení 
na zkoumání člověka, se marně pokouší pochopit jej v jeho úplností. Sám nástroj, který 
používá ozřejmování tělesných struktur, to neumožňuje. Východiskem pro nové pojetí 
může být respektování řádu živé skutečnosti, ke kterému dospěl Zdeněk Neubauer 
ve své práci Živel Oheň-energie /2004/. Jde o trvale dynamický proces 
sebeuskutečňování v prostoru možností. Dle Neubauera je třeba opustit východiska 
tradiční, mechanické biologie a navázat na východisko Aristotelovo, který charakterizuje 
Přirozené jsoucno jako to, co má počátek (princip, původ a důvod) svého pohybu, 
změny a proměny samo v sobě. 

Moderní medicína jako součást vědeckých disciplin, jimž vévodí matematika, se 
odvíjí z etiky a respektu ke své heroícké minulosti. Tam vznikala metodologie bádání, 
její̂  přísná hierarchie. Díky technologii výzkumu, který stojí na vědecké vertifikaci typu 
„věřím jen tomu, co mohu ověřit" bylo dosaženo úspěchu a velikého rozvoje. Nešetří se 

32 (Chvála, 1997) 
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na prostředcích pro výzkum hledání příčin v genetickém materiálu a touha nalezení 
chyb s možností ovlivnění je ohromná. Je možno nahlédnout stále menší a menší 
detaily lidského těla. Co však udělá medicína s nositeli takových genů, jako by byl gen 
pro alkoholismus, poruchy chování, ...? 

Je třeba věnovat stejnou pozornost kvantitativnímu výzkumu jak v oblasti BIO, tak 
v oblasti psychosociálních a duchovních věd. Nepostačí pouhé sdělení, neboť podstatné 
se rodí teprve v dialogu. Antropologické lékařství s plnou platností všech tvrzení o zdraví 
a nemoci, započítávající i ono individuální a neopakovatelné v existenci člověka, tuto 
možnost nabízí. Pečováním o svojí duši každý, kdo se medicínou zabývá, pečuje i o 
duši pacientů. Nástrojem pečování je kvantitativní, ale i kvalitativní odborná vybavenost, 
založená na zkušenosti a erudovanosti opírající se o kvalitní vzdělání v lékařských 
vědách doplněné o psychologii , filosofii a teologii. Palouš upozorňuje, že učitel, stejně 
tak i lékař, nemůže žít v repetící své profese. Je nutné se dále vzdělávat a objevovat 
nové. Na své profesní cestě je třeba stále pokračovat a ozřejmovat nové - což je 
obtěžkávající, ale zároveň obohacující. Jedině tak je možné znovu a znovu vystupovat 
v originalitě, autentičnosti a vkládat do profese svojí existenci a autokritíčnost /soudím 
v rámci svého konání/. Pečovat o duši znamená vždy totéž - přesahovat dané. 

2.2. Nemocný - nemoc - terapeut 

2.3. Průběh léčby a její cíl 

Snahou většiny lidí ve všech společnostech je žít ve zdraví, nikoli v nemoci. Nemoc však 

může posloužit jako prostředek tělesné kompenzace duševních nerovnováhách (dysaretací) a také 

jako určitý způsob existence na životní cestě, což je třeba pochopit v kontextu situace daného 

člověka, tzn. musí být dobře chápáno a „přečteno " terapeutem, ale hlavně pacientem. 

Zřejmě není choroba, která by do životního příběhu dotyčného člověka nezapadala, 

přičemž z jejích bio-psycho-sociálně-spiritistických kořenů dnes medicína sleduje jen oblast 

čistě somatickou. Adler hovoří o tom, že nevědomý psychický obsah, deroucí se do vědomí, si 

hledá locus minoris resistentiae (místo nejmenšího odporu), kde se „vyvalí". Mnohdy je velice 

Pozoruhodná těkavost bolesti z místa na místo, než je vybrán příznak a proces je velice podobný 

duševní rovině náhlého vhledu do situace. Adler mluví přímo o řeči či dialogu orgánů.33 

Toto místo, co do lokalizace a způsobu bolesti, může být u každého díky rozdílným 

konstitucím jiné, proto je velice těžce podchytitelné diagnosticky a statisticky. Automatická 

adekvace typu, např. potíž srdeční = partnerské a vztahové potíže, není možná. Živý jazyk tuto 

symbolickou a projekční roli orgánů velmi dobře vyjadřuje. 

(Adler, A.,Praxe a teorie individuální psychologie, Praha, 1994) 
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Zvláště u srdce (ploše všech emocí) je přirovnání celá řada : poskočilo mu radostí, 

zastavilo se, může se utrhnout, otevřené srdce, co na srdci - to na jazyku, apod. Vše to 

koresponduje s emocí lásky, hněvu, nenávisti, překvapení, úleku, radosti. Verbalizovat se tyto 

obsahy dají jen do určité míry. Jungův pojem symbolu se nerovná zástupné značce, ale jedná se 

o poukaz k nějakému psychickému obsahu.34 

Sociální kontext nemoci je mnohdy značný a větší, než si představujeme. Uznání statutu 

nemoci, nemoci jako vyvinění při určité jinakosti , např. jiná je situace u zánětu ledvin, jiná 

u mentální bulimie, u alkoholismu a jiná u psychotického člověka. Prostřednictvím nemoci také 

hodnotíme smysluplnost vlastní existence, vlastního konání, ozřejmování, což je základní 

podmínka lidské spokojenosti, usebranosti. 

Nemoc má své nezastupitelné místo v rámci rodiny, kde tvoří ohnisko „pečování" a tím 

k sobě nenápadně a nenásilně váže členy rodiny. Nemoc také infantilizuje, ukládá na lůžko, činí 

závislost, potřebu pečování. Choroba je pak nevědomě pěstována jako zdroj moci a možnosti 

k péči a pozornosti. Nutno si uvědomit, že ten, kdo je nemocen, nemusí jednoznačně být ten, 

který za cenu své neschopnosti tento stav „drží". Mnohdy ten, který sám nemarodí, ale péči a 

pozornost obstarává a zajišťuje, tuto situaci v rámci rodinného vzorce vytváří a udržuje, i když 

třeba podvědomě. Terapeutická intervence pouze u nemocného v tomto případě situaci nevyřeší, 

nutno je intervenovat v rámci rodinné terapie u všech členů rodiny. 

Proces léčení se vždy odehrává v rámci lidské komunikace a to je (nebo mělo by být) 

dialogem stran nemocný - terapeut. Dialog však není dán dvěma osobami, nýbrž je „věcí samou, 

o které se hovoří".33 Dia-skrze, dialog-skrze, co hledám. Dialog je velice stará figura, která stále 

vyvstává.Evidence pravdy však neznamená konec pochybností, je to určitá forma nahlédnutí a 

cílem je nalezení pravdy.Člověk je otevřenost a je schopen pravdy, kterou však nalézá. Pro 

Sokrata je náhled a hledání rozpomenutím na pravdu, která tu již byla. 

Dle Bubera: „Dialog rozhraničuje dvě polohy lidství - osobu a individualitu.Tyto pojmy 

neoznačují dva typy lidí, žádný člověk není čistou osobou a žádný čistou individualitou. Dva 

Póly lidství v člověku jsou výrazem dvojího postoje člověka, dvojího světa člověka, dvojího 

vyjádření."36 

(Jung,C.G., Člověk a duše. Praha,Academia 2006) 
(Palouš, kolokviální přednáška na PedF UK Praha, 10/08,vlastní záznam autorky) 

' (Buber,M.,Já a Ty.Praha,Olomouc, Votobia 1995,s.53) 
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Pelcová dodává: „Postoj je dvojí, a to podle Bubera znamená pokaždé jiný obsah výměru 

Já."37 Dále říká, že porozumění je poznáním něčeho jako čehosi lidského, jako toho, co má pro 

poznávajícího smysl, v čem je zkoncentrován lidský význam.38 

V oblasti objektivního výzkumu je to ale situace opačná - musí být dialekticky dokázáno, 

co je pravda a co na druhé straně má být negováno (také dialekticky). Vede to zákonitě k odtržení 

žití - osudů a zůstávají data, údaje, měřitelnost, ohraničenost, v závěru pojmenování, označení 

číslem či kódem (obzvláště nutné). Cílem je vždy nalezení a uchopení objektivních prostředků 

k léčbě, fungujících vždy, za stejných podmínek, se stejným výsledkem na každého „objektivně a 

nezávisle". 

Při hledání příčin nemocí i jejich řešení bylo učiněno mnoho významného, úspěchy jsou 

neoddiskutovatelné, věková hranice se snahou o zachování maximálního komfortu života 

posunuta. Je to ale opravdu úspěch? 

Na druhé straně, celkové pojetí v dialektickém duchu zdravotníky staví do mocenské 

pozice - VŠE MOCI, tím pacient „ odevzdává " vyřešení obtíže. Jaké je však zklamání obou stran, 

když se očekávané nedostaví. Zatímco možný dialog staví terapeuty do role spoluúčastníků 

skutečností, dialektika je z nich vylučuje již ve chvíli samého začátku.Veliké riziko 

subjektivismu" je ovšem vtom, že by každý mohl tvrdit, co by chtěl. Na tuto skutečnost 

upozorňuje a také ji řeší ve svém díle Neubauer/1998/. 

HERMENEUTICKÉ ROZKRÝVÁNÍ NEMOCI 

„ K pravdivosti se musí každý dobrat sám, 

nespadne z nebe, 

nedá se koupit, 

každé jednání, ať je jakékoliv, má jediný cíl, 

něco rozvinout do plné podstaty". 

Heidegger, M., Wegmarken, 1967, s.145 

37(Pelcová,N.,Filosofická a pedagogická antropologie,Praha,UK,Karolinum,2004,s. 132) 
29 

(Pelcová,N.,Filosofická a pedagogická antropologie,Praha,UK,Karolinum,2004,s.94) 
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Ne-rozumění nemoci, nechápání, proč je bolest, či neschopnost vykonávat určité výkony 

v běžném životě (ne-moci se ozřejmovat ve své existenci) vyvolá v člověku neklid, nepokoj, 

zhoršuje bolest, frustraci. Situace je spojena i s bez-mocí, nerozumíme sami sobě a není tedy 

divu, že ostatní nerozumí nám. K lidskému životu patří neoddělitelně moci rozumět druhému a 

být jím pochopen.39 

H e r m e n e u t i k a je umění interpretace o různých formách porozumění, Wilhelm 

Dilthey významně ovlivnil svojí prací v oblasti filosofie života vývoj filosofie v počátku 

minulého století. Hermeneutika se také definuje jako nauka o cílech, způsobech a uplatnění 

výkladu. 

Klíčovým slovem je VERSTEHEN - porozumění. Klade si za úkol rozumět smyslu toho, co 

patří do našeho světa. Existuje však ještě jeden, odlišný pojem - VERKLAREN - objasnění. Přírodu 

vysvětlujeme, duchovnímu životu rozumíme. 

Toto rozlišení v případě medicínského zkoumání je velice zásadní. Jsou to dva odlišné 

způsoby poznání, dva odlišné přístupy k objasnění nemoci, obtíže, toho, co nás sužuje a omezuje 

v našem prožívání. 

V případě bolesti můžeme popsat biomechaniku pohybu, svaly, klouby, napětí, nervovou 

inervaci, můžeme změřit poměr minerálů na nervosvalovém vlákně. Porozumění naopak 

znamená rozumět významu „PROČ" - gesta, držení těla, řeč, reakce na konkrétní situace. 

Porozumění je poznání něčeho jako čehosi lidského, jako toho, co má pro poznávajícího smysl, 

v čem je zkoncentrován lidský význam. 

V medicíně poznávajícím není jen lékař, ale také - a to hlavně - pacient. Dilthey to 

vyjadřuje slovy : „Porozuměním nazýváme proces, v němž ze znaků, které jsou nám zvnějšku 

smyslově dány, poznáváme to vnitřní." 40 

39 
(Pelcová, N., Filosofická a pedagogická antropologie. Praha, Karolinum UK 2004, s. 93) 

29 
(Dilthey. W.,Die Enstehung der hermeneutik,s.318) 
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Hloubka porozumění je závislá na řadě subjektivních faktorů, na zájmu poznávajícího, 

na jeho znalostech odborných, ale i obecně lidských a také na faktorech objektivních. Výsledkem 

je zasazení toho singulárního, jedinečného a jednotlivého do kontextu, v němž vzniklo, kde má 

svoji smysluplnost a významovost.41 

Hermeneutické porozumění je ale vyhnutí se extrému krajní subjektivnosti. V této 

souvislosti Dilthey /1980/ i Gadamer /1994/ hovoří o psychologickém porozumění, založeném 

na vnitřních pocitech, emocionálních hnutích, sympatiích - a odmítají ho. Hovoří o nároku 

objektivity v prostoru a čase. V terapeutickém vztahu se toto dá respektovat v rovině přenosu -

protipřenosu, ev. supervizní prací. 

Důležitou roli v hermeneutickém odkrývání hraje jazyk a jazykové vyjádření. Jazyk je 

svědectvím o specifičnosti kultury a svědectvím o porozumění světu v té konkrétní rovině. Je 

výpovědí o hodnocení a prožívání světa a o tom, jaký obraz je vytvářen. 

Důležitý hermeneutický pojem je POHYB POZNÁNÍ - odehrávající se v hermeneutickém 

kruhu. Předporozumění je předběžné porozumění tomu, co už nějak víme o tom, čemu má být 

porozuměno. Poznání se pohybuje v hermeneutickém kruhu, vychází z předporozumění a další 

poznatky, které se nabalují, korigují předchozí a tím dochází k bohatšímu, přesnějšímu ale i 

diferencovanějšímu poznání. Kruh se nevrací do stejného místa, ale vede k hlubšímu porozumění. 

Zásluhou Diltheyovou došlo k rozvinutí a rozšíření hermeneutického porozumění 

zavedením pojmu - objasnění a porozumění, psychologické porozumění /vciťování/ a 

Porozumění smyslu. 

Jsem toho názoru,že povinností každého, kdo se odpoutá a ubírá se vlastní cestou, 

je sdělit ostatním, co na své výzkumné výpravě objevil. 

Zda pramen chladivé vody pro žíznivé,nebo písčitou poušť neplodných omylů, 

První pomáhá,druhé varuje. 

Jung,C.G.,Výbor z díla III,Brno,Nakl. T.Janeček, 1999 

29 
(Pelcová, N.,Filosofická a pedagogická antropologie, Praha, Karolinum UK, 2004) 
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FENOMENOLOGICKY HERMENEUTICKÁ METODA 

Je sporné, zda u něčeho, co chce být fenomenologicky hermeneutické, se může jednat 

o metodologii. Dle Gadamera v díle Pravda a metoda /1994/ se navzájem vylučuje. Pravda 

lidského života se nemůže ukázat na základě žádné universální přírodovědecké metody, protože 

psychické jevy nejsou přírodninami, ale mají povahu přímé zkušenosti. Jen na pozadí ideje 

rozumíme sami sobě, světu. Dle Heideggera /1993/ jsou objektivnější než objekty a současně 

subjektivnější než subjekt. 

V ohnisku pozornosti fenomenologicky hermeneutické metody stojí fenomény lidské 

existence, tak, jak se samy ze sebe ukazují, tj. bez předběžné redukce na něco, co lze měřit, 

spočítat. Takovým fenoménem je např. láska, svoboda, odpovědnost, nenávist. Tyto fenomény 

nelze měřit, aniž by pozbyly své bezprostřední lidské plnosti. Je však možné jim porozumět tak, 

že je vyložíme co do jejich smyslu, významu a souvislosti s dalšími fenomény. Smysl vědy zde 

leží v tom, vyznat se ve jsoucích věcech a umět na jejich nárok odpovídat přiléhavým způsobem. 

Heidegger/1996/ v této souvislosti nemluví o metodě, ale o CESTĚ. Ta se od metody liší tím, že 

nikdy není postupem. Ten má jasně daný a definovaný účinek. Postup je tedy předem exaktně 

určený a vytyčený způsob vidění skutečnosti a zacházení s ní. 

Naopak CESTA má spíše ráz otevřené zkušenosti, kterou Gadamer nazývá hermeneutickou 
a která se od běžné empirie odlišuje tím, že nespočívá ve zobecňování poznatků a 
v předpokládání jejich všeobecné platnosti, ale naopak ví, že je třeba dělat vždy novou zkušenost. 

Oproštění od schémat a modelů nesměřuje k popírání řádu lidské existence, ale naopak směřuje 

k možnostem odkrytí její vždy jedinečné a originální skladby. Ta se ukazuje sama ze sebe, je 

však nutné být pro ni otevřený. V psychoterapeutickém smyslu CESTA představuje terapeutovu 

otevřenost pro životní - „existenciální" příběh druhého člověka - pacienta. Nepředjímání a 

neočekávání konkrétního obsahu neznamená prázdnotu a „nic", nýbrž nejpůvodnějšř zkušenost 

onoho „nic", které je počátkem a pramenem nové zkušenosti. V rovině terapeutického 

rozkrývání se jedná o tázání po bytí, po živoucí lidské bytosti, jejíž způsob existence se stal 

Problematickým.42 

42 (Gadamer 2001) 
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Terapeut by měl být znalý v „ krajině lidství" a to i tam, kde sám zatím nikdy nebyl. To 

znamená, že se musí vyznat v lidských možnostech, v jejich objevování, prozkoumávání a 

osvojování. Smysl vědy leží v tom, že se terapeut v daném problému orientuje a umí přiléhavým 

způsobem odpovídat na výzvy a nároky, které před něj daná oblast bytí staví. 

Věda, která počítá a manipuluje se takto jeví jako jeden, ale ne jediný způsob, tohoto 

konání. Způsob vědy přiměřený původním lidským fenoménům spočívá ve výkladu smyslu, 

významu a souvislostí a perspektivou je postupné ustavení hermeneutických věd o člověku. 

Jejich paradigmatem je cesta. Mají-li ale obstát, potřebují určitou formu metodologie. Protože se 

zabývají přímou lidskou zkušeností (tj. fenomény) výkladovým - hermeneutickým způsobem. 

Dle Heideggera : „Člověk je bytost, které jde o její bytí a o porozumění bytí. Člověk ví 

o svém bytí a v každém jeho konkrétním porozumění je spolupřítomno jeho vlastní bytí a jeho 

smysl. O porozumění v pravém slova smyslu lze hovořit jen tam, kde existuje možnost volby, tj. 

svoboda a volnost k rozhodnutí."43 Hogenová dodává ,že „lidský život není pouhé fungování, je 

to neustálá sebetvorba, řecky Parrhesia." 44 Horizonty se otevírají otázkami a odpovědmi na tyto 

otázky je heideggerovské plné rozvinutí možnosti do skutečnosti - energeiá. 

Zdravé děti se nebudou bát života, 

jestliže jejich předkové budou mít dost integrity, 

aby se nebáli smrti. 

Erickson,E.H.,Childhood and society,N.York 1963,s.48 

3. ČASOVÁ OSA - HERMENEUTIKA „ŽIVOTNÍHO PŘÍBĚHU" 

I když je všeobecně známo, že různé životní situace a události ovlivňují psychický i 

fyzický stav člověka, v praxi je obtížné je zpět propojit tak, aby tvořily se somatizací (obtíží) 

jeden srozumitelný celek. 

43 
( Heidegger, M., O pravdě bytí. Praha: Vyšehrad 1971) 

29 
(Hogenová, A., Jak pečujeme o svou duši? Praha, PedF UK, 2008, s. 29) 
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Snaha terapeuta je dívat se na nemoc pacienta ze širšího bio-psycho-sociálně-

spirituálního pohledu. Sám pacient nám ale nemůže a mnohdy ani nechce vyjít vstříc. Je to 

způsobeno i tím, že událost, která vyvolala somatizaci (úmrtí v rodině, ztráta partnera, 

zaměstnání, odchod dětí atd.) je od svých následků v mysli oddělena - disociovaná. Člověk si 

neuvědomuje spojitosti mezi tělesnými symptomy (příznaky, obtíže) a duševními hnutími. Tyto 

souvislosti jsou nevědomě potlačené, nutno se na ně cíleně dotazovat. V podvědomí lidí je ale 

znalost psychosociálních souvislostí somatických příznaků dobře ukotvena, což je doklad 

symbolického významu. Jako příklad je možno uvést vžitá úsloví - puklo mu srdce, má toho 

plnou hlavu, pije mu to krev, leze mu to krkem, leží mu to v žaludku. Všímáme si pozorně užití 

jazyka pacienta, jeho slov při sdělování svých obtíží. 

Respektování psychosociálně-spirituálních souvislostí při léčbě bývá obsaženo i 

v klasických terapeutických systémech, aniž by si to terapeut ordinující tuto léčbu uvědomoval. 

Např. fixace zápěstí ortézou při opakujícím se zánětu šlach ženy řeší obtíž pohybového aparátu, 

ale také zásadně mění situaci v rodině. Nebo lázeňský pohyb jako dočasné pobývání mimo 

bezprostřednost emočního pole rodiny zajistí vyjmutí nemocného z jeho každodenních povinností 

a také vlivu jeho nejbližšího okolí. Akupunktura se svým principem JIN A JANG výrazně 

zachází se symbolikou ženské a mužské role. 

Proč se ale ztrácí povědomí těchto souvislostí? Pravděpodobně značnou roli hraje i 

skutečnost, že vědět vše o sobě, o pohnutkách činů, slabostech, vnitřních zápasech a záměrech je 

neúnosné. Nevědomí má tedy ochrannou funkci, organizační jádro osobnosti využívá možnost 

zanoření části obsahů mysli do nevědomí, a to do té doby, dokud není třeba vyzdvihnout je 

do vědomí. Tento okamžik pravděpodobně nastává tehdy, jestliže jsme konfrontováni se stejnou 

nebo podobnou situací sami sebou nebo okolím a dojde k dislokaci a následně k disociaci 
= ( fenomenalita tělesnění). 

Při práci s pacienty trpícími chronickou obtíží je velice nutné se dobře orientovat v jejich 

složitém světě dříve, než si dovolíme do něho sjakoukoliv intervencí vstupovat. Zvláště 

nápadná je v těchto případech disociace mezi začátkem obtíže a významnou událostí v životě 

Pacienta. Ukázalo se, že práce, kterou organizační centrum osobnosti vynakládalo na disociaci, 

nebyla důsledná. Je to způsobeno tím, že se zachází s časem a tím je tvořena jakoby nit, na kterou 

Jednotlivé události navlékáme jako korálky a některé nás natolik spojují sokolím, že je nelze 

docela zakrýt. 
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Čas se tedy stává hlavním nástrojem k znovunalezení původních souvislostí a techniku 

časové posloupnosti Chvála nazval Časovou osou /Chvála, Trapková 1997/. 

3.1. Práce s časovou osou 

Princip je prostý. Celá práce se dá přirovnat k velice pečlivému odběru anamnestických 

dat uspořádaných do grafické posloupnosti - linku času, grafu časové osy. 

Pacienta necháme povídat o všem, o čem potřebuje mluvit. Postupujeme zpětně do takové 

minulosti, jakou si pamatuje. Pátráme po všech příznacích, zakreslujeme na linii časové osy a 

později, v rekonstrukci životního příběhu, se vracíme zpět. Tímto se symptomy a k nim 

odpovídající události dostávají opět zpátky k sobě, kde před disociací byly. Nutno říci, že 

disociaci nemožno považovat za lež, je jen nevědomou ochranou. Často se také stává, že pacient 

tyto souvislosti nepochopí, ani když je může tímto způsobem vidět „na vlastní oči". V takovém 

případě je nutno ochranu respektovat a vyčkat. V této fázi jde především o to, pochopit 

souvislosti a okolnosti kolem pacienta a jeho rodiny. Nejde ani tak o přímé zaznamenávání dat, 

ale daleko důležitější je proces vznikání časové osy než výsledek. Jedná se o práci, kterou při 

tomto úvodním rozhovoru dělá jak pacient, tak terapeut sám na sobě. Pochopitelné je i to, že 

pacienti s chronickou obtíží začínají obvykle od konce - totiž současností. Příznaky, které je 

sužují, vyjmenovávají v první řadě - ale zde je nutno potíže zaznamenat, kdy se vyskytly poprvé, 
za jakých to bylo okolností a jak měnily charakter. Často si i vybaví skutečnosti s t ím spojené -

co dělali, kam šli a podobně.Je nutné se ptát na další a další příznaky, zpravidla časově starší, 

zachytit i to, co je zhoršovalo či zlepšovalo. 1 když nepovažujeme události za zásadně cosi jiného 
než příznaky, v časovém záznamu je zanášíme pro přehlednost na druhou stranu časové linie. 

Když jsou vyčerpány všechny symptomy, o kterých chce pacient hovořit, vracíme se v časové 

ose od narození zpět do současnosti. Je nutné naladit mysl terapeuta na mysl pacienta, tím se mu 

Přiblížit a pochopit jeho příběh. Tím se lze se dopátrat významu událostí a odhadnout možnosti 

dalšího postupu. 

Velikou pozornost je třeba věnovat i mýtům, které se v rodině tradují. Nezřídka jsou 

velice dramaticky líčeny události kolem porodů, úrazů,pobytů v nemocnici či potíže při školní 

docházce... A proto mýtus stojí za zaznamenání zvláště proto, že jeho aktivita může nést dodnes 

význam pro způsob stonání právě tohoto pacienta - udržení nedůvěry či naopak nekritického 
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obdivu k lidem v určitých profesích. Jindy nám pacient líčí příběh někoho z příbuzných, který 

zemřel dávno před jeho narozením, dříve než byl vůbec počat. A přes toto má rodinný mýtus 

veliký význam, udržuje rodinnou kohezi s vysvětlením, že svět mimo rodinu je nebezpečný. 

Pozornost věnujeme i sourozencům narozeným před pacientem i po něm a dokonce i 

nenarozeným. Události v rodině ohledně narození, úmrtí a potratů mají vliv na život všech členů 

v rodině a to i nejen v případě „náhradníka" za zemřelého sourozence nebo jako usmíření 

rozhádaných rodičů. Nezřídka pacient žije v mýtu „nechtěného dítěte" upevňovaného 

sourozeneckým zápasem o přízeň rodičů, jindy má reálný podklad. Cirkulárními otázkami si 

ověřujeme, zda chápeme podávané informace tak, jak je pacient míní. Necháme se vést 

autentickými emočními reakcemi. Nelze očekávat při prvním sezení, že se dozvíme vše o životě 

klienta. Není to ani možné, a cílem je se co nejvíce dozvědět a příběhu a smyslu porozumět. 

Vedle základní časové osy klienta zakreslujeme též osy dalších účastníků - lidí, kteří 

v jeho příběhu vystupují. Bývají to matka, otec, sourozenci, partneři, děti, prarodiče. Rodinná 

paměť obvykle sahá přes 2 - 3 generace, tedy zhruba do počátku minulého století. Často slyšíme 

bizardní mýty, heroické činy předků a je třeba je vnímat jako realitu. Nesešli jsme se proto, 

abychom realitu na počátku léčby předělávali, ale abychom seji pokusili pochopit. 

/pozn. autorky: z terapeutické práce s rodinou mám zkušenost, že nereálné činy předků není dobré 
v terapii nikterak zpochybňovat nebo korigovat jejich emoční náboj. Často fungují na pozadí sycení 
emočního pole rodiny ji n-jangovou energií, emoční poleje v přítomnosti současných členů, ale i předků a 
potomků /Heidegger 1993/. Pokud toto sycení pomocí mýtů narušíme, můžeme mnohdy jedinou fungující 
°poru nevědomky podlomit nebo odstranit a tím zkomplikovat dysfunkci sociálností, které v celém 
systému probíhají./ 

Pokud si zvykneme spojování a odpojování členů rodiny zaznamenávat horizontálně 

Podle směru pohybu, získáme přehled o významných pohybech v sociálním poli pacienta: kdy a 

kam se kdo přiženil, odstěhoval, rozvedl, umřel, opustil apod. Důležité jsou i symptomy ostatních 

členů rodiny. Tím se dozvíme, kde je největší zdroj napětí a úzkosti, event. největší zátěž 
v rodině. Mnohdy se stane, že ten, který je v naší terapii, není v rodině nejvíce nemocen. 

Jak se postupně vrátíme z minulosti v příběhu zpět do současnosti, začínají se nám 

původně disociované události a symptomy spojovat. To, co bylo v mysli pečlivě od sebe 

oddělené, je vedle sebe a tím se nám naskytne pozoruhodný pohled na nemoc pacienta. Najednou 
V|díme, že i potíže, které jsme nepovažovali za psychosomatické, vznikly v období zvýšených 

Pohybů v rodině - úmrtí, svatby, rozvody. Nejedná se jen o běžné operace (žlučníky, žaludeční 
Vredy), ale i o bolesti hlavy, vertebrogenní potíže podložené zcela seriózními objektivními 
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nálezy a nebo klinicky němé. Jsou to však překvapivě často i úrazy. A ani zhoubná onemocnění 

nelze z tohoto kontextu vyjmout, zde dominuje situace bezmoci a beznaděje, následně ztráta 

smyslu života. Výsledkem celého procesu je grafický záznam o vývoji somatizace celého 

rodinného systému. 

Významnější je ale změna terapeuta a pacienta. Ten má pocit, že ho konečně po dlouhé 

době někdo vyslechl, terapeut má možnost postupně se napojit na příběh pacienta a podle toho 

určit, jak nejlépe intervenovat. Je-li převedena technika do chápání fenomenologického, jedná se 

o Gadamerovské rozumění v rovině ROZ-UMĚNÍ, protože se jedná o pochopení textu, ale i 

kontextu (pozadí, horizontu). Fenomenalita věcí, vztahů mezi lidmi a celé naší existence je 

pohybem na pozadí. Bez tohoto „ B I A " se nic neobjeví, nic se neprojeví a neukáže a je jen na nás, 

zdali o pozadí víme. Gadamer přímo tvrdí, že j e třeba nahlédnout problém jako odpověď. 45 Je 

třeba k odpovědím nalézt správné otázky. Podaří-li se nám otázky najít, porozuměli jsme 

danému, a proto je tázání zbožností myšlení. Dávat otázky znamená před-porozumět, je v tomto 

také projev interesu (inter je mezi, esse je věc), což je známka dobré cesty - zájmu. Myšlení j e 

proces, konstrukce, rození... , jak u terapeuta, tak u pacienta, j e to vzájemné obohacení, 

nabídnutá možnost pro obě strany.46 Horizonty se otevírají otázkami a odpověďmi. Na tyto 

otázky je Heideggerovské VOLBR1NGEN, tj. rozvinutí možnosti do skutečnosti .47 Proto je 

člověk „pastýř bytí"' svým pečováním o celek.48 

3.2. Časová osa a klinická medicína 

Již na počátku kapitoly Časová osa je upozorněno, že se jedná o velice důkladné odebrání 

anamnestických dat. Dodnes platí klasické pravidlo medicíny: „Poslouchej klienta při anamnése, 

říká ti diagnózu".Tato anamnéza však stojí na předpokladu objektivity, jako ostatně celá 

novověká věda. 

45 (Gadamer,2001) 

(Palouš, kolokviální přednáška PedF UK Praha,2008, záznam autorky) 
47 (Heidegger, 1967) 
48 

(Heidegger,M.,Bytí a čas,Praha,Oikúmené,1996) 
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Práce s časovou osou stojí na postmoderních předpokladech: svět pacienta je 

sebeutvářející jedinečný svět, ve kterém tzv. OBJEKTIVITA nemá místo. Při práci nejde o to 

zjistit, jak vše doopravdy bylo, terapeut není v pozici nezávislého pozorovatele, který je expertem 

a proto ví, co je a co není možné. Je mnohem spíše posluchačem, snažícím se pochopit 

uspořádání světa pacienta a na pozici podobenství postavit možné ovlivnění. Pokud se začne 

pracovat v časovou osou, brzy stojíme před otázkou, jak je možné, že tak často onemocní člověk 

v období změn v rodině. Jak je možné, že příznaky často svým charakterem vystihují 

dramatickou situaci a sám pacient si to vůbec nepřipouští. Odpověď je třeba hledat v jiném pojetí 

samotné obtíže - nemoci. Organismus sám, jak již bylo uvedeno, je tvůrcem svých příznaků a 

teprve z jejich většího množství si suprasystém (termín ze systémové terapie) vybere ten 

nejvhodnější příznak pro regulaci vyššího řádu. Akutní obtíž se mění v chronickou a opět, nejen 

organismus sám, ale suprasystém v nestabilním prostředí, aktivně vyhledává symptomy, kterých 

je možno „se zmocnit". A právě v této fázi „hledám vhodného příznaku" suprasystémem 

klinická medicína sehrává rozporuplnou roli. Mnohdy nastane situace, že rozkolísanému systému 

ve fázi vyhledávání napomůžeme k nalezení vhodného příznaku. Pacienta nemůžeme označit za 

simulanta. Jeho potíže jsou skutečné, je bez objektivního nálezu, ale subjektivně trpící. (Pozn.: 

Jinou kapitolou jsou účeloví simulanti, ale i zde je nutné posouzení psychosociálního kontextu 

jejich chování.) 

3-3. Časová osa a rodinný systém 

V životě každé rodiny je řada období, kdy se systém dostává více či méně do nestabilního 

stavu. Názorný přehled, kolik takových období lze pozorovat, nabízí schéma růstových období 

člověka podle práce Ericksona /1963/. Jedná se o určité separační procesy, které se v rámci 

rodinného vzorce prolínají,navzájem se ovlivňují a v okamžiku, kdy dojde k poruše separací 

do dalších vývojových stádií u jednotlivých členů sociálního vzorce, dojde k řetězení a 

k možným komplikacím. Heidegger říká: „ Každý je pokaždé v rozhovoru se svými předky, ještě 
V |ce a skrytěji se svými následovníky."49 

(Heidegger,M.,Básnicky bydlí člověk, Praha,Oikúmené, 1993) 
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Dějiny každého člověka se datují ještě před jeho příchodem na svět konkrétním rodičům 

do konkrétní rodiny. Člověk nejprve existuje jako fantazijní dítě v mysli svých rodičů, tím se 

stává nositelem i mluvčím historie, kterou sám neprožil. Možná je to také způsob, jak se 

kolektivní paměť, složená z implicitních, nevybavených, vzpomínek, chrání před svým zánikem. 

Problém nastává tehdy, jestli-že potomci jsou nuceni se účastnit leckdy pohnutých dějin svých 

předků / světové války minulého století, holocaust apod./. Mnohdy mají traumatické dějiny svých 

předků nějakým způsobem uzavřít. Klinická zkušenost ukazuje, že reálné komplikované životní 

příhody oživují tyto přenesené a fantazijně obohacené retence a tím je spouštěn celý řetězec 

traumatických reakcí s přenosem na tělo.50 

Je možné, že masivní traumata způsobují v psychice člověka „díry", které specifickým 

způsobem postihují všechny etáže struktury ega včetně vědomí, paměti, registrace, vůle, reality, 

intelektu. Je možno použít termín „černé díry", což je velká nestabilita, mnohdy nekomunikují 

tyto situace s konkrétností existence daného člověka. Toto může i vysvětlovat okolnost, proč 

mnohdy v časové ose lze jen obtížně tyto vzpomínky spojit do subjektivně hodnověrného 

Příběhu.51 

O existenci traumatické díry svědčí její okraje, které jsou i její součástí. Jinými slovy, 

trauma zachytíme prostřednictvím jevů v jeho okolí. 

V klinické praxi se toto projeví jako zvláštní „vztah" k něčemu neexistujícímu (nikoli 

nepřítomnému). Když je terapeut empatický, vnímá tuto situaci jako velikou prázdnotu a někdy 

Pacient působí dojmem ztracenosti „sám v sobě". Právě protipřenos je hlavní diagnostický 

Prostředek, podmínkou je však rozhovor v autenticitě. 

Závěrem k této problematice možno dodat, že heideggerovský rozhovor s mrtvými předky 

a ještě více se svými následovníky (potomky) je neustále se obnovující sociální vzorec (termín 
2 rodinné terapie označující rodinu se svojí sociální posloupností). 

Člověk se do určité sociální skupiny narodí, stává se součástí příběhů, je formován 
ye svém existenci, ozřejmuje se skutky. Dle těchto ergonů můžeme usuzovat o jeho usebranosti a 

můžeme vnímat, jak rozvrhuje svět. 

50 (Kohut, 1985) 

" (Faimbert, 2001) 
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Separační procesy každého člena v rodinném systému probíhají v součinnosti s ostatními 

členy. Potomek se sociálně separuje do dospělosti a současně se rodič separuje do role rodiče 

dospělého potomka.To je období existenciálních otřesů, což je Patočkův termín, spojeno 

s termínem solidarita otřesených /vytřesených/, existenciální otřesení je spojeno s referenty života 

/termín z Epimelei,1996/. Původ však možno spatřovat v řeckém thauma - údivu, v něm se 

člověka ujímá zájem o ideu. 

V idei se však neodkrývá žádná určitá pravda, neznamená to ani pochopení zákonů 

procesů přirozených jevů, je to však odkrytí určitého celkového aspektu věcí, čímž je možno 

otvírat každé jsoucno, ptát se na smysl a chápat problém v rovině celku.Otřesený člověk zůstává 

vytřesený z protencí, ale má thymos-statečnost k bloudění v životě, k nalaďování se na bytí a 

dávání se k dispozici. Výchova člověka v rodině a filosofie výchovy jako celoživotní péče o duši 

je klíčem k otevírání, vy-váděním, vy-tahováním do volného, svobodného prostoru. 

Lidská „obtěžkávající volnost" j e pohybem nitra i vnějšku mezi „zde a tam", počítající 
s rizikem prohry, neboť soupeřem je sám život, tak mocný a záhad-ný.Názornost otevřenosti 

pro onu „hru" u předků- rodičů je tak moc důležitá a nenahraditelná ve výchovném procesu 

pro potomky - děti. Svojí přirozeností bytí autentickým způsobem rodič přivádí dítě ke kázni , 

uvádí v opravdovost, poctivost, odpovědnost a tím napomáhá k utváření svobodného poznání. 

Poslouchat jako naslouchat je možné jen tehdy, jestliže se člověk poddává a otvírá 

sdělení. Není to tedy pouhý akustický vjem, znamená výzvu k tomu, aby člověk byl poslušen 

Poslání, které slyšené přináší. 

„Být na světě" znamená být něčím, co není v konečné podobě, co nemá „ f m i s h ", což je 

celoživotní zdroj existenciální úzkosti s neustálým vy-stupováním směrem ven do nejistého, 

nezajištěného prostoru spolubytí. Dítě, které má možnost prožít zkušenost vztahu lásky jako 

vrcholu respektování vzájemnosti a nezištnosti ve své rodině,má otevřenost pro počátkování a 
t l rn se mu otvírá cesta k bytostnému prožívání v dalších svých stádiích vývoje. Otevírá se mu i 

možnost předání této zkušenosti svým potomkům , což je Patočkův termín „velké domácnosti, na 

královském dvoře".53 Není ale myšlena jen rodina, ale jsou myšleni i ostatní členové emočního 

Pole rodiny (předci, potomci). 

52 , n 

(Palouš, kolokviální přednáška ,PedF UK Praha,2008, vlastní poznámky autorky) 
53 (Patočka, 1996) 
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růst - stadia růstu: 

VIII. Zralost 

VII.Dospělost 

VI.Časná dospělos 

smrt 
Integrita "JA" 
proti zoufalství 

Generativita proti stagnac 

V.Puberta a 
adolescenc 

IV. Laten/e-

Intimnost proti izolaci 

Identita proti konfuzi rolí 

III.Lokdfnotorr?^ 
genitá/í 

H.Sva, 
anál 

SnažiVdSt ptoti m^écenností: 

. ícúcíatívtt proti vsté 

narození cas 

Stadia růstu podle Ericksona 

Na grafu je vidět 8 stádií růstu od narození po smrt, kterými každý z nás prochází. 

Musíme splnit určité růstové úkoly, abychom postoupili o stádium výše. Neznamená to však, že 

když se neuskutečnění růstový úkol v čase určeném , ustrneme. Komplikace nastávají v dalších 

růstových fázích a mnohdy se stává, že právě nedostatečně ukončený předešlý úkol je příčinou 

obtíží současných. Přechod z jednoho stádia do druhého je nazýván OSCILACÍ. 

„Jedná se o základní lidský konflikt, biopolaritu mezi separací a individuací na jedné 

straně a opětovným spojením na straně druhé, což je po porodu možné jen formou 

VZTAHOVOSTI".54 Toto se opakuje a v optimálních podmínkách doplňuje na všech 

vývojových stupních. Na obecné, resp. bio-psycho-sociálně-spirituální rovině jde 
0 homeostatické (homeostaza - schopnost udržet stálost vnitřního prostředí těla) i vývojové napětí 

uiezi částí a celkem (aretační mechanizmus). 

29 
(Poněšický, J.: Genderová závist a identita, Psychosom, Ill.roč, číslo 6, str. 21) 
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Každé nové stádium má výhody a nevýhody. A právě toto je důvod k oscilacím 

na přechodu mezi jedním a druhým, zde nejčastěji dochází k somatizacím a k přechodu akutní 

potíže v chronickou. Velice účinnou cestou k ovlivnění a tím odstranění obtíže je 

EXTERNALIZACE, jako hlavní nástroj v terapii v rámci rodinného systému. Podstatou externalizace 

je vyprávění - příběh, ve kterém se symptomy vyskytují a pochopením kontextu snadněji 

podpoříme nositele v tom, aby příznaky přemohl (hermeneutické rozkrývání daného problému). 

Základem léčby je logoterapie - léčba slovem. 

3.4. Příklad příběhu z jedné časové osy 

Jako příklad práce s časovou osou uvedu příběh ženy zmiňované v úvodní části této práce. 

Její potíže byly vleklé, řešené střídavě na ortopedii, chirurgii a neurologii. Diagnóza byla vždy 

jednoznačná - Dg: epicondylitis radialis et ulnaris (tenisový loket) v chronickém stádiu, 

po konzervativní léčbě následovalo operační řešení zánětu, obtíže přetrvávaly a situaci pacientka 

vnímala jako bezvýchodnou. V této době jsme se potkaly v mé ordinaci. 

Pacientka se narodila se v r. 1959 jako druhá dcera v rodině, kde matka měla velice 

Problematický vztah s otcem alkoholikem. 

Matka pacientky se narodila v r. 1934 na Slovensku jako třetí dítě, otec však dva roky 

Po jejím narození spáchal sebevraždu oběšením a matka / babička pacientky / se opět provdala. 

O své slovenské babičce pacientka ví jen vzdáleně, matka odešla ve věku 15 let do Čech 

za prací a se svojí rodinou se téměř nestýkala. 

Stejný příběh rodinné vztahovosti se odvíjí však dál. Postupně se narodily matce 

Pacientky tři děti, matka se však s otcem dětí rozvedla a další dvě děti se narodily mimo 

manželství postupně s dvěma otci. O dva roky starší sestra pacientky odešla v patnácti letech 

z domu a péče o mladší sourozence zůstala jen na pacientce. Jejich matka pracovala a zajišťovala 

rodinu finančně. Své dětství pacientka líčí jako období obav a úzkosti (nejdříve alkoholické 

výstupy otce, později partnerské rozepře matky ). Záhy převzala řadu povinností se zajištěním 

sourozenců. Od věku 12 let začala mít problémy s jídlem, výrazně zhubla, pravděpodobně se 

Jednalo o poruchu příjmu potravy - anorexii. V pozdějších letech byla střídána fázemi 

bulimických atak. Ve 13 letech prožila i sexuální konflikt s přítelem své matky, k znásilnění však 

nedošlo. Matka se jí však nezastala, označila ji za lhářku a konfliktní osobu a třebaže neměla 
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dokončenou učňovskou školu (šička), odešla pacientka z domova a ve svých 16 letech žila na 

ubytovně Textilany. Zde byla i zaměstnána.V této době také prodělává první panické ataky 

provázené dušností, bušením srdce a nevolností (vegetativní rozlada). 

S matkou a sourozenci se stýkala občas, spíše příležitostně. V této době otěhotněla 

s mužem podstatně starším, ženatým a rozhodla se řešit situaci interrupcí. Podporována 

v rozhodnutí svým přítelem (spíše v roli otce) záměr uskutečnila, situace se zkomplikovala 

silným zánětem po výkonu a dlouhodobou pracovní neschopností. Nastoupila opět do textilní 

výroby, zdravotní potíže se opakovaly - pelvialgie (bolest v malé pánvi), dušnosti, bušení srdce, 

závratě. Seznámila se s chlapcem o 2 roky starším, bydleli společně na ubytovně, se svojí rodinou 

se pacientka již vůbec nestýkala a i její přítel neměl dobré zázemí. Otěhotněla, v r. 1981 porodila 

syna a v r. 1982 dceru. Přestěhovali se z ubytovny do panelového bytu, děti často stonaly 

(angíny, záněty středouší ...) a rodiče se často hádali. V r. 1985 otec od rodiny odešel k j iné 

ženě, a v této době se vrací do hry původní potíže - pelvialgie a bohatě rozvinutá vegetativní 

rozlada a panické ataky. Léky nezabírají, obtíže se nezlepšují, ale ani výrazně nehorší. Matka 

Pacientky umírá a sourozenci pacientky se na ni obracejí ve svém nedospělém věku o pomoc. Tu 

rnůže poskytnout v rámci svých možností, na hranici sociálního minima s vlastním bojem 

o přežití. 

Seznámila se s mužem ze svého pracovního kolektivu, opět problematický partner 

(gambler) a po asi 3 letech společného života vztah ukončuje, je opět bez vlastního bytu. V této 

době(r. 1996) se objevují první potíže v oblasti loketního kloubu, byly řešeny konzervativně a 

déletrvající pracovní neschopností. Pod hrozbou propuštění z práce nastupuje opět jako 

tkadlena, situaci však nezvládla a zůstává bez prostředků a bytu. Využije nabídky přítele a 

stěhuje se do jeho domu. Jsou zde ale veliké potíže mezi ním a dorůstající dcerou a synem. Krize 

vyvrcholí odchodem dětí na internáty. Potíže pacientky se zhoršují, řešení klinické přechází 

do roviny operativní. Nikoho prozatím nenapadlo dávat vše do souvislosti bio-psycho-sociálně-

spirituální. Alarmující držení těla s enormním přetížením horní hrudní oblasti vedlo k blokacím 

C/Th přechodu, situace rodinná podporovala rozvíjející se vegetativní rozladu a tím docházelo 

ke zhoršení pohybových potíží. 

Opakovaná stereotypní práce (tkadlena) v případě špatného výchozího držení a při sumaci 
vnitrotraumat v oblasti epikondylu vedlo k chronickým zánětlivým změnám. Dlouhodobý stav 

Psychické rozlady změnil podmínky zátěží, primární psychická příčina vedla následně ke vzniku 
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sekundární organické (objektivní) poruchy. Mentální stony nelze oddělit od organických poruch a 

tudíž řešení v oblasti biologické nemělo požadovaný výsledek. Psychická zátěž vzhledem 

k rodinné situaci přetrvávala, stresové zátěže s výrazným svalovým napětím ovlivňovalo 

přetížení HHA a následně i příznaky klinické. 

4. KRIZE 

„Pobývání na světě má způsob bytí neustálého starání, starosti." 

jak říká Heidegger v díle Bytí a čas, 1996 

Dle Heideggera je způsob bytí obstarávání. Starost člověka se týká jiného jsoucna, j ímž 

je obklopen,věcí a prostředků, avšak principiálně se týká vždy vlastního způsobu bytí. 

Dle Hogenové je základní lidskou zkušeností úzkost. Zde nejde o jiné jsoucno, j e to 

úzkost o bytí na světě jako takové, přesněji - jde o možnost vlastního nebytí. Úzkost je radikální 

zkušenost, v níž člověku uniká jsoucno vcelku - setkává se s vlastní smrtí. Ta však nepřichází 

zvnějšku. Náleží k pobytu, pobyt je pouze jako bytí k smrti. Smrtelní jsou lidé, jen člověk 

zemře, zvíře hyne. Smrt je schránka, v níž je NIC.55 Smrt jakožto schránka tohoto nic ukrývá 

v sobě bytování bytí. Je to skrýše bytí. 

V setkání s vlastní smrtí jako s absolutní mezí pramení vlastní významnost a naléhavost 

pobývání. Kdybychom měli k dispozici nekonečně času, nic by nebylo naléhavé, nic důležité, nic 

» skutečné". Toto je právě volání k autentickému a vlastnímu, „ v ž d y mému", k životu ve svobodě 

a v odpovědnosti za sebe.56 

Každá situace, do níž v našem žití - v našem životním pohybu přijdeme, na nás svým 

způsobem tlačí. Jde o trpění - paschein. Tomuto tlaku musíme odolat, nejde jen o protitlak, ale 
spíše se jedná o schopnost vydržet tento tlak, tuto situaci bez poškození. 

Může jít o tlak fyzický - fyzická zátěž, ale i psychický nátlak - stres. Ale každé paschein 

Je současně i protitlakem, pokud jde o živou bytos, je tam aktivita a umožnění posunu. 

5 (Hogenová, A., Jak pečujeme o svou duši? Praha, PedF UK, 2008, s.31) 
5 6 . 

( Heidegger, M., Bytí a čas, Praha, Oikúmené, 1996,s.86) 
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Dle Chardina „ ... vše co se stlačuje se organizuje".37 Krize je epizoda opakující se 

v lidském bytí. Lze ji chápat jako subjektivně ohrožující situaci s velkým dynamických 

nábojem.Dle Pelcové je krize spojena s pocitem naléhavosti řešení, nejednoznačností variant, 

sjednáním pod tlakem. Sugeruje neodkladnost řešení, tedy určitý koncept zhuštěného času, 

neopakovatelnost situace, okamžik, který není možno propást. S pojmem krize se pojí vědomí 

o nedobré situaci a také vědomí o svobodě člověka implikující odpovědnost za daný stav.58 

Na straně druhé by ale v případě její absence nebylo možné dosáhnout životního posunu, 

zrání. Z pohledu psychosociálního je krize definována jako důsledek střetu s překážkou, kterou 

nejsme schopni v danou chvíli vlastními vyrovnávacími prostředky zvládnout v přijatelném čase 

navyklým způsobem. 

Určitého stavu napětí v lidském žití je ale třeba, což ale musí být zdravé množství, které 

slouží ke stimulaci životního pohybu.V psychologii označujeme dva typy lidí : průkopníky a 

mírotvorce /pacemakers versus peacemakers/. 

Průkopníci se vystavují a konfrontují s hodnotami a smyslem, což je vystavuje stresu. 

Mírotvorci se pokoušejí zprostit každé konfrontace se smyslem nebo krizí.59 Společnost, v níž 

chybí napětí, se nazývá Afluent Society. 

Člověk je na své cestě vyvoláván něčím zpředu, říkáme tomu telos, smysl, účel. Je nutné 

toto vyvolávání nechat dojít až k sobě, k čemuž je třeba ponechavosti. Je nutné mít trpělivost 
n a přicházející, protože na to, co přichází, je nutné se nalaďovat, což není práce rozumu, ale 

emocí. 

Heidegger v této souvislosti mluví o tzv. „dispositio", což znamená, že jsme k dispozici 

tomu, co nás přesahuje, co je pro nás „vis major". Dovolit si naslouchat j e velice problematické, 
v dnešní postmoderní době až nemožné. Proto emoce velice často překážejí, řada kurzů a 

nabízených technik instruuje, jak „na sebe samotné", jak dostat emoce pod kontrolu. Takový 

člověk má pocit, že jeho žití se odvíjí od užitečnosti, pragmatičnosti, praktičnosti. 

57 (de Chardin, P.T., Místo člověka v přírodě. Praha, Svoboda 1967, s.74) 
58 

(Pelcová,N.,0 krizi pojmu humanismu,czp.cuni.č.článku 200420109) 
29 

(Raban,M.,Duchovní smysl člověka dnes.Praha, Vyšehrad,s.l86) 
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Člověk se takto přestává nalaďovat na celek světa, začne sloužit systémům, do kterých byl 

uvržen, aniž by si toto předem vybral, volil. Situace se pro něj stává stále více komplikující, 

ztrácí možnost volby, tím i svobodu, nežije „z vlastního pramene ", přichází krize. 

Mít odvahu k setkání s tím, co je v nás nejhlouběji, z čehož máme pocit ohroženosti a 

tísně, znamená schopnost odolnosti vůči vrženosti do světa, což je naším údělem. Proto 

k životu patří krize se svým ohrožujícím pocitem. Patří sem i bloudění, tzn. že děláme i chyby, 

které poslouží jako zkušenost, svoji existenci jsme schopni vidět v rovině otevřenosti.Své hranice 

poznává člověk jen tím a právě tím, že je přesahuje, tím, že riskuje.60 

Do situací padáme i bez osobní kontroly, situace jsou neukončené, ve hřeje vždy možnost 

něčeho nepředvídatelného, což nám způsobuje pocit strachu. Naučit se žít s podvědomím 

neukončenosti situací našeho života, do nichž jsme uvrhováni, znamená pečovat o duši, což je 

jediná správná cesta zvládání krizí v našem životě. Proto nestačí jen vědění, ale situacím 

potřebujeme rozumět. 

Rozumět člověku znamená chápat celky, tj. vědět o tom, jak se věci ukazují. Znamená to 

pochopit svůj život jako Dasein na cestě, porozumět tomu, co prožíváme, říkáme, jak se 

pohybujeme, vyvstáváme. Toto není jen záležitost pohybu těla, ale i myšlení, řeči, ergonů. 

Ergony - skutky - je možno číst jen a jen hermeneuticky, nestačí je jen měřit a porovnávat. 

Rozkrývat telos, arché, dynamis a energeia, to je cíl léčby. Ergon je odpověď, nutno hledat 

otázky, které k této odpovědi patří jako klíč k zámku.61 

Ve školství stejně jako v medicíně žák i pacient není naším předmětem a my nejsme 

subjektem. Je zde přístupová cesta, kterou Heidegger pojmenovává modus potkávání, je to 

určující, co na tom druhém zahlédneme a čeho si všimneme. Zde je nutno si uvědomit a 

vzpomenout intencionalitu (mentální inexistenci) - jsou to minulé výtěžky, je to nasměrování 

daleko dříve, než jeden druhého zahlédne. Je to minulost v podobě vědomých i nevědomých 

•ntencionalit.62 

60(Pelcová,N.,Vzorce lidství,Praha: 1SV nakladatelství,200l,s.42) 
61 . 

(Hogenová, kolokviální přednášky PedF UK Praha, vlastní záznam autorky) 
62 , , 

(Hogenová, A., Jak pečujeme o svou duši? Praha: PedF UK, s.75) 
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Minulé je vždy v přítomnosti obsaženo a budoucí je zde částečně předznačeno. Minulost 

je minulá přítomnost, ale i protencionálně očekávaná budoucnost a budoucnost je také 

projikovaná minulost.63 

4.1. Retence a protence 

Co je obsahem mentální výbavy člověka ? 

K pochopení je třeba provést transcendentální epoché, což je základní předpoklad 

fenomenologického promýšlení. Transcendentální epoché znamená totéž, co apriorní. Velkou roli 

zde hrají minulé prožitky (minulé přítomnosti), které nemizí, ale jako uchované do aktuální 

přítomnosti svým „ tvořivým rysem" činí jednotu minulosti i přítomnosti. Takto vzniklé schéma 

časového vědomí v jedné ose obsahuje řadu probíhaných okamžiků, v druhé ose řadu 

Přítomných, aktuálních uvědomění (přítomnost aktuální i neaktuální). Jedná se o vrstvu 

transcendentní jež je tím, co nemá hyletickou (látkovou) přítomnost v našem prožívání, je ale 

součástí toku cogitaciones (obsah vědomí jako moment prožitkového procesu). Teprve řada 

retencí a protencí (proběhlé a současné prožitky) obklopující aktuální přítomnost vytváří časový 

obzor, do něhož se může obracet vědomá vzpomínka a vybírat z něho, co potřebuje.64 

V životě vyrůstáme z vlastní budoucnosti. V každém „teď" je projektováno příští, a tak se 

Pohyb (dasein) klade jako průběh v okamžiku. 

U retencí probíhá variování, vznikají invarianty a ty jsou posléze základem, protencemi. 

Syntézy retencí probíhají aktivně a nebo pasivně. Vzniklé protence se setkávají s otevřeností 
s v ěta a to je bytí samo. Dle Heideggera /1996/ „každé vztahování dějinného člověka, ať j e 

zdůrazněno či nikoliv, nebo pochopeno či nepochopeno, je naladěno a skrz toto naladění je 

vyzvednuto do jsoucen v celku." 

Tok cogitationes je to, co zbude po transcendentální epoché z toho, čemu se normálně říká 

•idská duše.65 

(Hogenová, A., Jak pečujeme o svou duši? Praha, PedF UK, s.86) 
64 

(Patočka, J., Péče o duši I., Praha, 1996 s. 505) 
65 (Hogenová,2006) 
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Jde o tok konkrétních obsahů v našem vědomí, čemuž mnozí říkají flow. Podívat se 

na tento tok znamená popisovat to, co tam teče bez vlivů fyzikálních, biologických či 

chemických „ předemplatností". 

V toku kogitaciones rozeznáváme urimprese (reálně imanentní kusy), retence a protence 

(reálně transcendentní kusy), věci v objektivitě (reálně transcendentní fenomény) a reálně 

imanentní fenomény. Zde mluví Husserl o cartesiánském myšlení: „Kdo vidí všude jen přírodu 

ve smyslu stejnosti s očima přírodovědce, ten je slepý pro duchovní sféru a pro doménu 

duchověd".66 

Urimprese jsou původní vtlaky do našeho toku, jsou prožíváním originální přítomnosti 

„teď". Protence jsou před vzpomínky, zakládající rozvrhování světa, jsou základem pro otevírání 

budoucnosti. Nejsou verifikovatelné, jak často ve svých přednáškách připomínal Véle /FTVS UK 

Praha/, shodně s Platónem. To, co ukazuje rozvržený svět, je dílem minulosti a variování. 

Sedimentace minulosti v podobě protencionality zakládá naše tělesnění, tj. rozprostírání 

do prostoru a času v podobě skutků vedených rukou a slovy. 

Všechny prožitky jsou uchovány vjakémsi archivu (ocas retencí), ze kterého lze 

nevědomky čerpat v dalším žití. Modifikace těchto prožitků znamená, že například prožitá bolest 

se již nevybavuje, je pamatována jako prožitá. Bez této modifikace by existence byla velice 

těžká. Na druhé straně v případě střetu s překážkou tento prožitek či jeho modifikace poslouží 

jako návod k řešení vzniklé situace. 

To, co se chystáme přijmout, v nás vždy už nějakým způsobem rezonuje a je zrcadlem, 

v němž se každý z nás poznává.67 Husserlovsky domyšleno - musejí být probuzeny retence na 

základě podobností, příbuzností, blízkosti. Retence si musíme uvědomit jako platné, tj. 

zpřítomnit je a prezentovat je a pak pomocí vertikální intencionality pokračovat v poznávání 

daného.68 

6 (Husserl,E., Idum zu liner Phänomenologie und phänomenologische Philosophie, 

Haag, M.,Nijhoff, 1950, s. 191) 
7 (Pešková, J., Role vědomí v dějinách, Praha: Académica, 1997, s. 32) 

68 (Hogenová, A., Areté, Praha: Karolinum UK, 2000, s.43) 
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Každý prožitek je zkušeností, ale nikoliv každá zkušenost prožitek.69 Některá zkušenost 

není prožitá pro neschopnost hlubokého prožitku a někdy je čerpána nevědomky. Mnoho lidí se 

domnívá, že když ví o faktu konečnosti (smrti) jsou na tuto situaci připraveni. Sebepoznání je 

velice obtížné vzhledem k noezím. /Noesis - řecké slovo, poznávané, poznávání - sám úkon 

myšlení./ Každá noeze nese v sobě své noema a společně tvoří noeticko-noematickou strukturu. 

Noeze tvoří klíče k porozumění duše vlastní, ale i druhého člověka. Díky noematickému 

plynutí času, má každý nárok na vnímání okolního světa svým způsobem - tím chápání noezí 

druhého člověka.70 Člověk však není určován jen tím, čemu se říká Selbstwelt (vlastní svět), ale i 

tím, čemu se říká Mitwelt (svět sdílení s druhými) a Umwelt (okolní svět). Fenomenologicky 

řečeno-všechny tyto tři světy zakládá něco, čemu se říká Lebenswelt - „živýsvět". 

Lebenswelt je nejdůležitějším světem, tento fenomén je podstatou všech vědeckých 

výroků, což ale právě věda nepřipouští.Toto je základ tzv. vědecké schopnosti, její rozvíjení by 

mělo být základem všech vědeckých metodologií. 

. „Blaženi jsou ti, 

v kterých se cit a rozum mísí tak, 

že osud nemůže si na ně hrát jak na flétnu, 

co se mu zamane." 

Shakespeare, Hamlet Horaciovi 

Výkony jsou odpovědi, odpovědi vůle k moci, proto se život ve výkonové 
společnosti proměňuje na závod bez konečného cíle se závěrem naprostého vyčerpání 
a sebezničení. 

Je třeba znovu najít cestu k bytostnému tázání. Velice erudovaný, špičkový 
neurochirurg, když provádí náročnou operaci mozku, si nepřeje o pacientovi, kterého 
operuje, nic vědět mimo medicínských dat nutných k operačnímu výkonu, dokonce ani 
joho jméno, pokud to je možné. Celé toto ozřejmuje tím, že kdyby si jen na okamžik 
uvědomil jeho existenci, lidství, socíální vztahy, kdyby mu jen prolétlo hlavou, že za 
dveřmi operačního sálu sedí manželka, čekají děti, celý rodinný systém s cirkulární 
kauzalitou, jazykováním a radikálním konstruktivismem, pacienta by mohl ohrozit. A 
Pak by si to vyčítal, ohrožovalo by to jeho výkon,jeho profesní existenci. 

69 
(Landsberg, P.L., Zkušenost smrti,Praha,Vyšehrad, 1990, s. 202) 

° (Patočka, J., Úvod do fenomenologické filosofie, Praha, Oikúmené 1995) 

' (Hogenová, A., Jak pečujeme o svou duši? Praha, PedFUK, 2008, s.164) 
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Pelcová dodává k situaci - lékař, který operuje, jedná s lidským tělem jako 
s pouhým organizmem nebo tělem, odhlédá od personální a sociální existence těla Je 
pozoruhodné všímat si motivace mediků ke studiu medicíny. Často lékař vystudoval 
medicínu právě proto, aby nad průběhem nemoci získal kontrolu a naučil se nad ní 
vítězit. Existenciální úzkost, zákonitě přicházející, je pro něj velice problematická, stále 
se ujišťuje, že se nebude opakovat a dopomáhá k témuž i ostatním lidem. Soupeřem 
není lékaři nikdo jiný a nic menšího než sama smrt. Pacient bývá ve svém těžkém stavu, 
nebo dokonce v bezvědomí při narkóze, odkázán plně na rychlost a kvalitu zásahu 
lékaře. Nemocný se tím stává pasívním, plně odkázán na medicínskou péčí, lékař je 
v pozici moci. Nelze si nevšimnout, jak se někteří lékaři stávají netrpělivými, když se 
nemoc komplikuje, vleče, nebo když se dokonce týká někoho blízkého. Nárok na osobní 
investici emocí do vztahu s pacientem, empatie, vcítění, trpělivost a laskavá výchovná 
péče je velikým problémem. Otevřít své emoce a konfrontovat se s vlastní slabostí žádá 
odvahy. 

Nebylo tomu tak v lékařském povolání vždy. Ještě na začátku minulého století, 
dokud nebyla medicína tak mocná, patřilo k práci lékaře, který vstupoval do domu 
nemocného, že se vyptal na skrývanou emoční krizi, pochopil ji a uzdravoval, dnes by 
se řeklo - dobře váženým slovem. Asi mu ani mnohdy nic jiného nezbývalo, mocnější 
zbraně čekaly na své objevení. Avšak jsou mocnější za všech okolností? Nechybí 
dnešní medicínské praxi mistrovství v pravém slova smyslu, platónská paideia jako 
Pohyb uvnitř člověka, obrat, metamorfóza lidství, kterou vyjadřuje platónský termín 
metanoia - obrácení, procitnutí duše. V tomto smyslu je paideia péčí o duši, o to, co 
udržuje lidskou bytost v kontaktu s pravdou jsoucího, s ideou. Tam, kde nejvíce osciluje 
bytostný rozměr paideia je techne. 

Dnešní medicína je technická, využívá nástrojnost ve všech svých oborech. 
Techne, starodávný název pro aktivitu, činnost člověka, neznamená ale ovládání 
v novodobém kontextu myšlení. Není to pouhá zručnost, obratnost či dovednost, je to 
porozumění tomu, co má být vykonáno, je to „důvěrným bytím s věcmi". Operace není 
jen technickým vyřešení konkrétního problému v mozkové tkání, je to příležitost pro 
další existenci člověka, zabezpečení jeho dalšího bytí a přivedení ho k možností 
spolupodílení se na bytí jsoucího. Aidos - smutek, přicházející k nám ve chvíli smrti 
bližního, lítost na dně duše, je setkání s tím, čím vždy předem již jsme, s faktem 
zápornosti.73 Je to obdarování něčím, co nás nepochopitelně převyšuje a toto je ten 
herakleitovský boj, samotný výkon života. Je to boj o poslední pramen v nás, z něhož 
každý prameníme. Pro lékaře je to příležitost autentického prožívání své existence. 

Žít v plností Areté je zkušenost o možnosti života, který je zbaven všech souší a 
Písčin, kde se odbývá podstatné, to, nač všichni nevědomky čekají a co by všichni 
chtěli, kdyby byli s to je vidět, bez čeho naopak je život lhostejný jako kus lávy 
na měsíci. Jak tedy žít? Z vlastního základu, pramene. 

72 

~ (Pelcová,N.,Filosofická a pedagogická antropologie,Praha,Karolinum,2004) 
73 (Patočka, J., 1990) 
74 (Patočka, J., Platón, Praha, SNP, s.29) 
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4.2. Epimelea - péče o duši 

Dle Platóna podle Sokrata je to zkoumání a výzva k reflexi.Duše se stává tím,čím může 

být, tzn. jednotnou, neodporující si,vymítající možnosti roztříštění v rozporech a tím prodlévající 

nakonec u něčeho,co trvá,co je pevné.73 Na tom je založeno naše jednání, jakožto dobrých a 

na tom je založeno naše myšlení, poněvadž jedině myšlení, které ukazuje to, co je pevné, ukazuje 

to, co je. 

Starost o duši je něco úplně vnitřního. Péče o duši nechce duši instruovat k nějakému 

vnějškovému úspěchu (toto je sofistický cíl). Epimeleia není ani systémem či souborem 

informací k předání. Nahlédnutí je vždy vázáno na podstatu, jejíž nutnost musí být zároveň 

vnitřní potřebou a nutností vychovávaného. Objeví-li člověk tuto nutnost, setrvává u podstatného, 

tj. že žije z vlastního pramene, a to je ta nejtěžší věc vůbec, vše ostatní je pouhá „techne" -

zručnost.76 Žít z vlastního pramene je jedinou svobodou, kterou může člověk dosáhnout. Patočka 

říká: „Idea je lidská svoboda, idea člověka je idea lidské svobody."77 Jedná se o vnitřní formování 

duše samotné, formování v něco jednotně pevného a v tomto smyslu jsoucího, právě proto, že se 

zabývá myšlením. A je to myšlení přesné, ohraničené, s hranami. Proto tímto duše dostává 

určitou podobu, nerozplizlá se. 

Kdežto duše člověka, který se oddává nikoli tázání a odpovědím tomu, čemu Platón říká 

vnitřní rozhovor, myšlení, duše člověka, který se oddává jen potěšení, se rozplizlá v neurčitosti 

slastí a přirozeně strastí, které jsou spolu ruku v ruce. Strast ani slast nemají určitou mez, podobu. 

Takovýto život j e něco podobného jako Danaid.78 

Pleomexie - nadměrná žádostivost a chtivost j e největší překážkou pro naplnění Areté, 

obrací se proti svému nositeli, zžírá jej vnitřně, aniž by o tom sám věděl.79 Správné vědění j e 

rozumění celkovosti, odkrývající se v lidském pobývání, v životě. 

75 (Patočka, J., Filosofický časopis, ročník XL/1992, číslo 6, Platón a Evropa) 
76 (Hogenová, A., Areté, Praha, Karolinum UK,2000, s. 16) 
77 (Patočka, J., K dopisu Timotheovi, In. Křesťanská revue, roč. XIII, č.9, 1946, s. 12) 
78 

(Platón, Gorgias, Praha, F.Novotný, 1921) 
29 

(Hogenová,A., Areté, Praha, Karolinum UK,2000, s. 16) 
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Duše, která o sebe pečuje, dostává pevný tvar. Sokrates není ve své péči o duši vyzývavý. 

Jeho celá existence je provokací obce, jeho smrt a reflexe této katastrofy dala základ k první 

velké systematické úvaze o státě - Platónově Ústavě.80 

Fink je přesvědčen, že výchova je nutnost, obrat z nouze /nouzí je život sám/.Nehotovost 

člověka je důvodem, proč je nucen hledat oporu, dát si formu a přijmout zákon, tedy vychovávat 

a být vychováván.81 

Smyslem života je správný život založený v Epimelei. Epimelea je péče o duši a tedy i 

péče o smrt. Hledat osmyslnění vlastní existence je možné pouze cestou epimelei. Tato antická 

devíza je záležitostí sokratovskou a platónskou. Dle Patočky nepečujeme o duši, abychom 

pronikli k posledním důvodům a nahlédli první příčiny, jak tomu je u Demokrita, nýbrž 
r • 89 

poznáváme, protože pečujeme o duši. 

O duši se pečuje dialogem. Ten musí být opravdový, autentický. Nutno do něj vstupovat 
s tím, že se setkáme u věci a nelze vždy počítat s výhrou. Prohra je také přípravou na smrt. 

Daleko důležitější, než reifikovaný výsledek, je cesta k tomuto výsledku. Žije-li člověk jen 

na bodové efekty a výkon, propadá nihilismu, neboť není to on, kdo zcela a bezpodmínečně tyto 

výsledky řeší. Jsou to okolnosti, které se nedají předem vypočítat, neexistuje jistota - certitudo. 

Toto nepochopitelno se velice podobá anaximandrovskému apeiru - neomezenu. Je to 

zdroj existenciální úzkosti, je to připomínka naší smrtelnosti. Proto péče o duši velice souvisí a 

začíná péčí o smrt. Pečovat o duši znamená pochopit pravdivost existence ve smyslu epistémé, 

nikoli ve smyslu doxá, je nutné si uvědomit i onu apeironskou stránku našeho bytí. 

Péče o duši je pohybem směřujícím k tomu, co je pravdivé, dobré a spravedlivé a k tomu 

Je zapotřebí odvahy - srdnatosti. I odvaha - thymos je obsahem Epimelei.83 

V duši má vládnout logistikon - rozum, proti žádostivosti - pleomexii je logistikon 

bezmocný, bez thymu nezmůže nic. „Pravdu nestačí jen znát, pravdu je třeba milovat" - sv. 

Augustin. 

80 
(Patočka,J., Filosofický časopis, ročník 1992,V.přednáška) 

81 
(Fink,E.,Grundfragen der systematischen Padagogik,Freiburg,1978) 

2 (Patočka, J., Evropa a doba poevropská.Praha ,1992, s.66) 
83 (Hogenová, A., Etika a sport,Praha:,FTVS UK, 1997, s.42) 
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Péče o duši je rozhovorem a základem rozhovoru jsou otázky. Dle Heideggera je tázání 

zbožností myšlení. Cíl tázání je pravda ve smyslu neskrytosti. Opakem neskrytosti je skrytost. 
84 

Podstatou neskrytosti je původní otevřenost. 

V Epimelei můžeme rozlišit tři základní směry: 

1. péče o duši ve vztahu k bytí - ontologický rozvrh 
2. péče o duši v obci - Poliš 
3. péče o vlastní duši ve smyslu ovládnutí sebe sama 

ad. 1. Ontologický rozvrh je tvořen vztahem věcí a nás existujících ve světě k celku. 

Tento rozvrh frázuje dějiny,mytický člověk se kořil minulosti, budoucnost pro něho nebyla tak 

důležitá, jako to je nyní. Současný člověk je artikulován budoucností, rozdíl prožívání časovosti 

je nejdůležitější ontologickou problematikou. 

ad.2. Péče o duši ve smyslu Poliš je podmínkou snesitelného života ve společnosti. 

Pokud není tento ontologický rozvrh součástí, možno říci základem uvažování člověka, nalézá se 

tato osoba v neustálé úzkosti a strachu, obává se nezdaru, neúspěchu, ztráty moci, smrti. 

ad.3. Třetí směr Epimelei je o vztahu člověka k sobě samému. Odkrytím vlastní 

zakrytosti dochází k naplnění „ Gnothi sesutin" - Poznej sama sebe! 

Sebepoznání je pohybem duše a zahrnuje celý lidský život. Jde o pohyb velice důležitý, 

velikou roli zde hraje tělesnost, dle Patočky /1996/ „ ...každá služba tělu, jež se neprojeví kladně 
na duši, je s péčí o duši neslučitelná". Zde je položen základ k požadavku Kalokagathii. 

Péče o duši má nezastupitelné místo v autentickém prožívání, tj. v každém okamžiku 

svého života být tím, čím v hlubině duše jsme, protože jedině tak si „můžeme patřit"?5 

84 (Heidegger, M., Parmenidas,1982,s .206) 
85 (Hogenová, A., Etika a sport, Praha:FTVS UK, 1997, s.45) 
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Neautentičnost je spojena se slíděním, zvědavostí, ambivalencí. Co vede k neautentické 

existenci? Nepravdivost celku a části pronikající životy lidí se poté ukazuje jako šosáctví, 

maloměšťáctví, pedantismus, ohlušování mnohomluvením, obstarávání se prací.86 

Problematika neautentičnosti dle Heideggera je v odcizení a neschopnosti žití do hloubky, 

tj. opravdově, autenticky.87 Pelcová /2004/ dodává, že autentická existence se vyznačuje věcí 

„chtít jen jedno". 

Život je chápán jako pohyb po cestě směrem k horizontu a pokud je autentickým -

opravdovým, je neustálým rozením se v účastenství na jednotě celku, obsahující nejen jsoucno, 

ale i bytí. V této souvislosti Aristoteles i Heidegger zdůrazňují význam pojmů telos (vnější účel) 

a entelecheia (vnitřní účel) v problematice vyv-stávání nebo-li ex-sistenci jako pohyb v čase. 

Počátek pohybovosti (v těle i duši) spatřuje Heidegger v arché, smyslem a účelem života je telos, 

na základě vnitřního účelu dochází k výběru možností - dynamis, uskutečnění možností -

energeia (pohybem stvrzená vlastní existence), dochází k zápisu do skutků - ergonů. Každý 

lidský skutek je usebráním lidských bytostných sil v podobě intencí. Ergon je výsledek, který 

z původního lidského pohybu vzchází. Jít po linii jeho vzcházení znamená postupně odrývat 

kořeny daného skutku. 

Patočka popisuje život jako pobyt vztahující se k něčemu, co se nepohybuje - referent -

zdroj smyslu životního pohybu. 

1 referent - zakotvení, domov 

referent matky a otce, rodina a domov má veliký význam - jistota a důvěra 

jsou referentem životního pohybu dítěte. Jsou středem jsoucen, jsou 

ohněm, od kterého jde teplo, pravda, dobro, láska i spravedlnost. Rodina je 

tedy střetem ohňovým (ohňový střet světa). 

V dospělosti jsou to právě tyto retence, které protendují, je to naše 

přítomnost a spoluřídí rozvrhy do budoucnosti. 

86 
(Patočka, J., Péče o duši I, Praha, Oikúmene 1996, s.298) 

29 
(Heidegger, M., O pravdě a bytí,Praha, Mladá fronta, 1993) 
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Minulost, vyvolávána díky urimpresím v podobě smyslu, ovlivňuje to, co 

prožíváme v původní originalitě, ovlivňuje i naše očekávání a budoucnost. 

Je veliký je rozdíl, když jsou vyvolávány urimprese bezpečí a jistoty dětství 

nebo nejistota, pocity opuštěnosti a problematičnost vztahu matky a otce, 

neúplného sociálního vzorce, dysfunkční sociální dělohy, což je termín 

užívaný v rodinné terapii psychosomatické péče. 

2 referent - referent země, práce a boj 

Překonávání odporu zemské přitažlivosti spatřuje Patočka v práci a boji 

v prodloužení dnů života. Většina lidí žije v tomto rozměru, smysl 

života je v práci, boj má skrytou podobu, děje se pod maskou. Stává se, 

že se referent země zatřese (není v klidu) a to je okamžik životních 

potíží - práce ztrácí smysl a nastává zoufalství. Na druhé straně je to 

ale okamžik „spadnutí šupin z očí". Práce a boj však musí být v jednotě a 

slouží k překonávání odporu Země tj. druhého životního referentu. 

Pro nás, v postmoderní době, se však práce stala první a zároveň nejdůležitější ontickou, 

ale i ontologickou potřebou.Významné místo zde zaujímá ruka a i prodloužená ruka - řeč viz. 

kapitola Ruka má tělo. 

Myšlení cartesiánského typu nás stylizovalo do typu výkonného pracovníka, který 

spatřuje smysl života v práci a výkonu. Pokud člověk ztrácí výkonnost, schopnost výkonu, má 

Pocit, že „není", že neexistuje. Zde je problematika postmoderní krize, nihilismu, závislostí, 

Problematika existence. Žít znamená vycházet ze sebe ven do figur, které jsou pohybovými 

figurami. Prostřednictvím nich se vylaďujeme na svět - Dasein, ale i na Celek. Toto vyhmatávání 

Podob je skryto v intenci. Přítomnost nikdy není vytržená, je vždy propojeností s minulým a také 
s tím, co očekáváme od budoucnosti. Každý náš intencionální akt je noezí, ta nese v sobě 

Představované své adekvátní noema. Noeze vstupuje v podobě smyslu do noematu a na tomto 
Srnyslu, jako na svém pozadí, se ukazuje urimpresionální jádro předmětu, tj. noematické jádro.88 

29 
(Hogenová, A., K problematice poznání, Praha, PedF UK., 2005, s. 179) 
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V noezi je mnoho vrstev, které si neuvědomujeme. Toto je velice důležité si uvědomovat 

právě při kontaktu s pacientem. 

Rozvrh našeho světa je složitý proces, nese svoji originalitu každého člověka, terapeut se 

ve svém přístupu nalaďuje na svět pacienta. Počátek - arche, je místem ohňového střetu, je vždy 

tím, kde je i spára velice důležitá, těžko sdělitelná. Ohňový střet se vztahuje k ohni v duši 

u Platóna, současné skrývání a odrývání při hořícím dřevu v ohni měnící se na popel. Řekové 

hovořili o dvou darech od bohů - o Aidos a o Díké. 

A i dost je stud, bázeň, lítost před nevýslovným. Je to povědomí o něčem, co nás nekonečně 

převyšuje, nemůžeme být tedy těmi nejvyššími, nejlepšími. Stud, lítost - aidos tlumí ješitnost, 

tlumí pýchu, ničí osobní hybris. Je naladěním na jsoucno vcelku, je naladěním na bytí. Aidos 

není pocit, je tím, co je nejblíž boha Dia, jak říká Heidegger společně se Sofoklem. „Bytí totiž 

samo nese Aidos, aby vůbec bylo."89 

Dle Patočky: ... , j e stud prvním indexem, ukazatelem toho, že v člověku je něco jiného, 

něco, před čím se takřka stydí, něco pravého, před čím to nepravé se musí poroučet, odejít, 

nastává zvláštní otřes".90 Stud spolu s díké, heideggerovsky pochopeno, je jako forma neurčitosti, 

bezmezná a souvisí s nicotou. Je třeba nicotu přijmout a tím akceptovat ve svém životě riziko, 

epimeleia jako příprava na smrt tvoří možný most k třetímu patočkovskému životnímu referentu. 

Stud a lítost jsou pro nás velice důležitý. Vždyť bez aidos je člověk nepolepšitelný. Aidos a Díké 

svým ponorem do nicotnosti je bázní, náboženskou bázní. V terapeutickém vztahu lékaře a 

Pacienta aidos znamená také, že ne vše může být sděleno. Jsou věci, které se neukazují ve tvaru, 

ale ukazují se v bytostném chybění, jsou jinak než ex-sistence. Toto tvoří podstatu domova. 

Fink v této souvislosti říká: „Láska a nenávist, práce a modlitba, starost a sláva se 

nenechají rozumět jako pouhé subjektivní pocity, snahy. Jsou to způsoby, jak se člověk vztahuje 

k bytí, prostoru, času, jak stojí v krátké chvíli, jež je mu vyměřena, jak se staví ke smrti a bohům, 

k zemi a jejímu růstu...".91 

89 
(Heidegger, M., Parmenides, Frankfurt am Main: Klostermann 1982, s.l 10) 

90 v 

(Patočka,J.,Přirozený světj jako filosofický problém,Praha,Československý spisovatel, 

1992,S.171) 29 
(Fink,E.,Bytí, pravda, svět.Praha, Oikúmené,1996) 
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3 referent - referent absolutní 

Třetí životní pohyb - frontový zážitek. Dochází ke ztrátě všech 

jistot, prožíváním každou buňkou těla nastane bytostní nahlédnutí a 

nastává okamžik prázdnoty - nic. Toto nic j e privací původní 

naplněnosti. Prožitím absurdity (např. v zákopu ve válce) se opouští 

původní smysl života, nastává změna v životním pohybu. Třetí 

reference dává smysl i absurditě = cesta k životu v pravdě. 

Dle Patočky se ve třetím životním pohybu člověk vysloveně vztahuje i k celku, v němž jsou 

reality umístěny a zachytitelné, v němž jedině se s nimi může setkat.9 ' Časem jsou něčím, co 

způsobuje to nejdůležitější usebírání, logos sám. 

Třetí životní pohyb je možný jen tehdy, je-li člověk ve svém prožívání na hranici. 

K porozumění pomohou jen metafory, nikoli vertifikovatelný přístup k dané věci. Je to 

transcendence přes horizont, čas je prožíván autenticky a nejsme určováni věcmi na cestě. 

Pozadím významnosti každé jednotlivosti je prázdnota, která je za horizontem. Dle Platóna 

chórismos, dle Patočky negativní platonismus a Heidegger hovoří o bytí - světlině - Abwesung. 

Nicota však není záporná, ale kladná - nicota nicuje. Sofista se od filosofa liší tím, že 

nezapočítává právě tento chórismos. 

Chórismos je neurčitelné, ale přesto jest. Je to tím, co musíme projít nevyhnutelně, 

chceme-li se dostat k idejím. Sofista ideu nepochopí, vidí vždy jen nomen. Projít chórismem je 

stejné jako „nicota". Tajemství chórismu je totéž, co zkušenost svobody.92 Ryzí nepředmětnost 

Je zkušenost chórismu. I Popper j e názoru, že. . . „teorie jsou důležitější než pozorování a 

experimenty".93 

91 
(Patočka,J.,Tělo, společenství, jazyk, svět, Praha,Oikúmené, 1995,s.l 15) 

92 
~ (Patočka, J., Péče o duši,Praha, Oikúmene 1996, s.328) 

93 

(Popper,K.R., Bída historicizmu, Praha, Oikúmene 1994, s.79) 
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Čas je bytí, 

které protože jest, není 

a protože není, jest 

je to nazíravé dění. 

Heidegger, M.: Bytí a čas,s. 431 

4.3. Jsoucno a bytí 

Co je metafyzika? Metafyzika myslí jsoucí jakožto jsoucí. Všude tam, kde se ptá, co je 

jsoucí, má před očima jsoucí jako takové. Metafyzické představování vděčí za tento pohled světlu 

bytí. 

Světlo samo se již do jeho zorného pole nedostává, neboť toto myšlení si představuje 

jsoucí stále a výhradně jen vzhledem k jsoucímu. Světlo samo je považováno za dostatečně 

objasněné tím, že každému pohledu na jsoucí zaručuje, že něco uvidí.94 

Ať je jsoucí vykládáno jakkoli - jako duch ve smyslu spiritualismu, jako látka ve smyslu 

materialismu, jako dění a život, jako představa, jako vůle, jako substance - pokaždé je jsoucí 

ve světle bytí jako jsoucí. 

BYTÍ je myšleno ve své odrývající bytnosti, tzn. ve své pravdě. Člověk musí být 

v myšlení pamětliv bytí samotného. Kdyby neměl bytí ve svém pohledu, nemohl by myslet nic, 

Pomlčíme-li o možnosti zakoušet jsoucno.95 

Bytí člověka je chápáno jako bytování - bytí tu - dasein (od Jana Patočky zaveden termín 

Pobyt). Myslet bytí znamená a vyžaduje odpovídat nároku jeho bytování.96 Odpovídat nároku 

znamená vstoupit do jeho řeči. 

94 
(Heidegger, M., Co je metafyzika? Praha: Oikúmené, 1993, s. 12) 

9 5 

(Heidegger, M., Parmenidas, Frankfurt am Main: V.Klostermann, 1982, s. 217) 
% (Hogenová, A., Jak pečujeme o svou duši? Praha: PedF UK, 2008, s.39) 
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Dle metafyziky dasein je existence, tj. skutečnost, realita, existence. Bytnost pobytu 

spočívá v jeho existenci. Pravdu bytí lze tedy nazvat oním základem, v němž je metafyzika jako 

kořen stromu filozofie zapuštěna a z něhož se vyživuje.97 Dějinný člověk žije vztahem k tomu, 

co přesahuje jsoucno.98 

Poněvadž se metafyzika dotazuje jsoucího jakožto jsoucího, zůstává u jsoucího a neobrací 

se na bytí jakožto bytí. Strom filozofie vyrůstá z půdy, v níž je zakořeněn metafyzikou. Půda je 

půdou pro kořen, v ní kořen zapomíná sebe ve prospěch stromu. Pokud si metafyzika představuje 

stále jsoucí jakožto jsoucí, nemyslí na bytí samo.Veškeré jsoucno je v bytí.99 Filosofie pátrá 

po tom, co je jsoucno jako to, co jest. Filosofie je na cestě k bytí jsoucna. Aristoteles to 

objasňuje tím, že v uvedené větě - co je jsoucno? následuje vysvětlení - co je jsoucnost jsoucna? 

Bytí jsoucna spočívá v jsoucnosti. 

Descartes ve svých Meditacích/2004/ se neptá pouze, co je jsoucno, ale které jsoucno to 

je, jež je opravdu jsoucnem ve smyslu ens centuem? Descartes má jistotu v jsoucnu 

prostřednictvím naladěnosti na certitudo, jež pro ego člověka plyne z nepochybnosti cogito (ergo) 

sum.Tím vše nabývá určitosti clare et distincte. 

Pokud se nějaké myšlení pokouší myslet na pravdu samého bytí, místo představování 

jsoucího jakožto jsoucí, pak toto myšlení metafyziku jistým způsobem opustilo. Myšlení, jež 

myslí na pravdu bytí, kořen filozofie nevytrhává. Metafyzika zůstává ve filozofii tím prvním. 

Toto „překonání metafyziky" metafyziku neodstraňuje. Pokud se člověk chápe jako bytost 

rozumná, patří metafyzika dle slov Kantových k lidské přirozenosti. Kdyby myšlení dokázalo 

sestoupit k základům metafyziky, mohlo by způsobit změnu bytování člověka a s touto změnou 

by nastala i změna metafyziky.100 

Když se při rozvíjení otázky po pravdě bytí mluví o překonání metafyziky, je to 
v e významu: být pamětliv bytí samého. To, že je a do jaké míry, myšlení zasaženo bytím, odráží 

se dle Heideggera ve „ vytrysknutí" myšlení z pukliny. Takovéto překonání metafyziky je třeba. 

>? (Heidegger, M., Co je metafyzika? Praha: Oikúmené, 1993) 

(Patočka, J., Péče o duši I, Praha: Oikuméne, 1996, s.205) 
99 

(Hogenová, A., Jak pečujeme o svou duši? Praha: PedF UK , 2008, s. 125) 
100 (Heidegger, M., Co je metafyzika? Praha: Oikúmené, 1993, s.7-67) 
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Metafyzika nikde na otázku bytí neodpovídá, tuto otázku si neklade. A neklade si ji, 

protože míní jsoucno v celku a mluví o bytí. Říká bytí a míní jsoucí jako jsoucí. Vypovídání 

metafyziky se pohybuje v průběžném zaměňování jsoucna a bytí. Následkem tohoto průběžného 

zaměňování dosahuje zmatenost představování vrcholu, když se tvrdí, že metafyzika klade otázku 

po bytí. 

Dle Heideggera /1996/ je cesta „ ... aby se myšlení, až přijde čas, stalo myslivější. 

K tomu dojde, až myšlení, místo aby stupňovalo své úsilí, najde cestu k jinému původu. Pak bude 

myšlení, jež je představující, vystřídáno myšlením, které bude poslušno bytí". 

Aby byla postižena jak vazba bytí k bytování člověka, tak také bytostný poměr člověka 

k otevřenosti bytí jako takového, a to zároveň a v jednom slově, bylo vybráno dasein, „být-tu" 

(česky termín „pobyt"). Slovem pobyt je jmenováno to, co by mělo být teprve zakušeno jako 

místo, totiž jako sídliště pravdy bytí a co by pak mělo být odpovídajícím způsobem myšleno. 

Telos rozdělujeme na dvě půlky - to, co je před horizontem nazýváme /Imvesung -

Jsoucno. Rozdíl mezi jsoucny v prostoru a čase tvoří o n t i c i t u. To, co je za horizontem a 

není vidět, to je Abwesung - Bytí. To, co patří do jsoucna, má své místo a tvar - je to clare et 

distincte. To, co patří do bytí, není vidět, ale autentický člověk ví, že existuje. Anwesung může 

existovat na základě abwesung. Člověk potkává jsoucna ve světě bytí. Nelze říci, co je mezi 

jsoucny a bytím. Heidegger mluví o spáře. Tato spára je chórismos a ten je obsažen v každém 

•ogu. Bytí je spojeno se smrtí, s konečností v jakékoliv podobě. Neautentický člověk vidí jediné 

podstatné a existující v jsoucnu. Bojí se smrti, konečnosti a jedinou možnost vidí v popření. 

Autentičnost znamená zůstat v dialogu kolem logu. 

Rozdíl mezi jsoucnem a bytím je v ontologické diferenci. Hovoří-li Heidegger o ontickém 
vztahu, myslí věci tak, jak se ukazují - popisuje jejich vlastnosti. Hovoří-li o tom, jak se vztah 

ukazuje, jedná se o ontologický vztah. 

Jméno „existence" je používáno výhradně pro označení bytí člověka. Toto slovo jmenuje 

jistý způsob bytí, a to bytí takového jsoucna, které je otevřeno pro otevřenost bytí, v níž stojí, tím, 

že vystává. O tomto vyvstávání se dovídáme pod jménem „starost". Co je třeba myslet pod 

Pojmem existence, lze nejlépe vyjádřit slovem „vytrvalost". Jenom pak musíme jako plné 

bytování existence myslet zároveň ono vytrvalé stání uvnitř otevřenosti bytí. 101 

101 (Heidegger, M., Co je metafyzika? Praha, Oikúmene, 1993) 
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Věta: Člověk existuje znamená: Člověk je ono jsoucno, jehož bytí se z hlediska bytí 

vyznačuje otevřeným setrváváním v neskrytosti bytí. Bytnost člověka je základem pro to, aby si 

mohl jsoucno jako takové představit a o takto představeném mít vědomí. Být sám sebou 

charakterizuje sice bytování jsoucna, jež existuje, ale existence nespočívá ani v tomto bytí sebou, 

ani se z něho neurčuje. 

Nuda, strach, starost - dle Heideggera typické životní stavy, musí každý zakoušet jako 

úděl, jako způsob své existence, tedy poznat je ve svém životě. Pravá nuda je však až tehdy, když 

je nudou vše (ne jen, když nebaví např. číst knihu, práce apod). Nuda se zjevuje jako jsoucno 

vcelku. 

V naladění je člověk postaven před samotné NIC. Úzkost zjevuje nic, není to však úzkost 

o to či ono. Nic se v úzkosti odhaluje, ale ne jako jsoucno. S ničím se v úzkosti setkáváme, ale 

spolu se jsoucnem. V bytí jsoucna se odehrává nicotnění nicotnéno NIC. Nic nicotní neustále, 

bez našeho vědomí. Čisté bytí a čisté nic je stejné. 

Dle Heideggera člověku, jakožto existující bytosti, je úzko z bytí na světě, když v něm 

vše ztratilo význam. Úzkost osamocuje a izoluje člověka od věcí a lidí. Úzkost, jakožto ladění, 

ohlašuje člověku, jak mu je. V úzkosti se člověk ocitá v tísnivé cizotě- tzn. nebýt doma, nastává 

existenciální nezabydlenost. V této existenciální úzkosti se před ničím neprchá, ale právě naopak 

utíká se do důvěrné obeznámenosti.102 

Lidský pobyt se může vztahovat ke jsoucnu, jen když se drží vykloněnosti do n i č e h o . 

Což je jistým způsobem střetem s překážkou - krizí. Tím nelze říci, že se těmto stavům nelze 

přiblížit přisvojením života svých bližních. To ale vede k nepravým pocitům, v nichž nelze 

rozeznat pocity opravdu živé. Existence je uchopována skrze prožitky a zakoušením vlastních 

životních stavů. Ostatní vede ke svedení z cesty, odvádí od Telos, vyvolává pocity nepravé. 

Kořen strasti odhalený ztrátou spočívá v tom, že příliš lpíme nepřiměřenou láskou (sami 

k sobě, k druhým lidem, k věcem) a nechápeme skutečnost pomíjení. 

V úzkosti, v níž vyniká všechno jsoucno i vlastní pobyt, se člověk setkává s nicotou. 

Lidská existence /Heidegger již v roce 1929 mluví o „ex-sistenci", „vystávání"! je vyčníváním, 

vykloněním do nicoty. Krize jsou nutností existence. 

102 (Heidegger, M., O pravdě a bytí, Praha,Mladá fronta, Vyšehrad, 1993) 
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EXISTENCIÁLY JAKO ZÁKLADNÍ RYSY LIDSKÉ EXISTENCE 

Existenciály patří k porozumění, časovosti a prostorovosti, je to bytí samo o sobě, „bytí 

tu". Je to čas lidského porozumění, kde významy a odkazovací souvislosti toho, s čím se 

setkáváme, vykazují velmi složité propojení a ovlivnění, přesahující přítomný okamžik. 

Důležitý existenciál - smrtelnost, nepřipomíná pouze biologickou konečnost. Smrt lze 

pokládat za pravý smysl antropologického určení, užívá se i obratu „bytí - k - mrti". 

Existenciálů je asi 30. Nejdůležitější pro psychoterapii jsou otevřenost, svoboda, prostorovost, 

časovost, tělesnost, spolubytí, naladěnost, příběhovost a smrtelnost. K dalším patří vrženost, 

starost, provinilost, porozumění a řeč. Existenciály lze chápat jako fenomény, ale jsou to 

fenomény konstitutivní, vždy už všudypřítomné a zakládající. 

Fenomenologicky hermeneutická psychologie se v psychoterapii opírá o rozpracování 

existenciálů otevřenosti. Existenciál otevřenosti vystihuje to, že člověk vůbec něco chápe jako 

něco, a že to má nějaký význam a nalézá se to v nějakých souvislostech. 

Heidegger /1996/ k tomu dodává, že člověk je bytost, které jde o její bytí a o porozumění 

bytí. Člověk ví o svém bytí a v každém jeho konkrétním porozumění je spolupřítomno jeho 

vlastní bytí a jeho smysl. O porozumění v pravém slova smyslu lze hovořit jen tam, kde existuje 

možnost volby, tj. svoboda a volnost k rozhodnutí. 

S touto problematikou úzce souvisí problematika úzkosti, což není totožné se strachem. 

Úzkost je úzkostí ze svobody. Strach je pocit obavy z něčeho, co je možno bojem ovlivnit, úzkost 

je však protikladností vlastního bytí.103 Úzkost osamocuje a izoluje člověka od věcí a lidí. Úzkost 

jakožto ladění ohlašuje člověku, jak mu je. Člověk se ocitá v tísnivé cizotě - tj. nebýt doma, 

nastává existenciální nezabydlenost. V této existenciální úzkosti se nikam neprchá, ale právě 

naopak. Utíkáme k tomu, s čím se ve světě setkáváme a u čeho se dostáváme do důvěrné 

°beznámenosti. 

Úzkost je úzkostí svobody před skokem do svobody /Pelcová 2001/. Vzniká tehdy, když 

existující člověk projektuje vlastní zkušenost. Existence jako volba je alternativního charakteru, 

není to volba mezi dobrem a zlem. 

103 (Pelcová, N., Vzorce lidství, Praha: ISV nakladatelství, 2001, s.70) 
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V existenciální literatuře /př. Sarttre, J.P./ je často používán terminus technicus 

„ abrahamova úzkost".104 

Překonání úzkosti je cestou k autentické existenci, je to cesta k pravdě. Existence není 

dána, je třeba ji každým člověkem vydobýt, slovy Sarttrea - „člověk je odsouzen ke svobodě, 

nemá na výběr, může být jen sám sebou ". 

Dle Pelcové je víra - sebepřesahování, směřování konečného (člověka) k nekonečnému 

(bohu), vrchol pohybu existence.Víra však není aktem vůle, lidské mínění má moc v rámci lidské 

dispozice / vědomí x svědomí - s vědomím /. 

Víra není nalezení jistoty, klidu a vyrovnanosti. Je skokem do absurdity, což je 

v nedostatku hmatatelné, vykazatelné jistoty. Kirkengaardenův bůh je mlčící, není to filosofický 

logos, je to neznámé nekonečno neulehčující tíhu existence. Úzkost v existenci je způsobena tím, 

že člověk (konečno) sahá po nekonečnu (bohu) a dotkne se opět jen konečného.105 Člověk tu na 

Zemi není proto, aby vše podřídil své vůli, směřující k amplifikaci jeho vlastní moci nad světem, 

ale je tu proto, že jako jediný může smiřovat protiklady mezi lidmi a bohy, mezi zemí a 

světem.106 

4.4. Krize - reakce na úrovni tělesné 

Bio-psycho-sociálně- spirituální model v aplikaci na psychosomatiku si lze představit jako 

hierarchicky i dynamicky propojené úrovně a tím i způsoby strukturování a zvládání zátěžových 

situací. 

Při vyčerpání adaptivních možností reaguje organizmus tělesnou reakcí, celkovou 

aktivací, jež má připravit jedince na odstranění stresové (krizové) zátěže - buď útokem 

(přemožení překážky) či alespoň energickou obrannou nebo útěkem. Toto je spíše biologický 

Popis. 

104(Pelcová, N., Vzorce lidství, Praha: ISV nakladatelství, 2001, s.73) 
105 (Pelcová, N., Vzorce lidství, Praha: ISV nakladatelství, 2001, str.72) 
106 (Hogenová,A., Jak pečujeme o svou duši? Praha,:PedF UK, 2008, s.100) 
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V převedení do oblasti lidského prožívání (psychosomatického) je na jedné straně zátěž, 

např. více a více pracovních povinností, přísný vedoucí, problémy s partnerem, s dětmi, 

problematický vztah s rodiči a na straně druhé kapacita a mnohotvárnost adaptivního chování 

s různou deficitou. Poněkud zjednodušeně se dá říci, že chybí diferencované zkušenosti týkající 

se útoku, obrany či útěku, a proto dochází k nižší, méně diferencované reakci na tělesné úrovni. 

O jaké možnosti vlastně jde? Jedná se o zabezpečení adekvátního reagování dle jakosti té 

které situace, nepropouštějíce její působení do hloubky, resp. jinam, mají tedy ochrannou i 

obrannou funkci. Pakliže zejména vyšší kompenzační způsob reagování dekompenzuje, 

převezme řízení nižší úroveň s cílem nastolení opětovné homeostázy. 

Může být také oslovena i nižší úroveň, např. tělesná při mikrobiálním problému, emoční 

např. při úmrtí blízké osoby či racionalita během řešení konkrétního problému. Jedná se většinou 

o psychosociální situaci zátěže, kterou se nepodaří zvládnout na vztahově-sociální rovině. 

Výsledný stav, např. zlost, lítost či pocit selhání, není často možno zpracovat ani na psychické 

rovině, tzn. integrovat do dosavadního sebepojetí, neboť je to znemožněno vývojovými deficity, 

jednostrannostmi, zábranami, úzkostmi. Z fenomenologického hlediska se jedná o zastavení 

v čase, setrvání na postojích. 

Selhává-li forma adaptace na zátěžovou situaci, přebírá odpověď tělo ve formě 

fyziologického reagování, což se zároveň projeví jako funkční porucha dotyčného orgánového 

systému. Když se tato reakce vyčerpá, dojde k psychofyzickému zhroucení v různé formě, např. 

deprese, burn-out, anorexie, neurotická porucha apod. 

Kauzálně se jedná o několik možností : selhání adaptivních schopností na té které úrovni, 

traumatické narušení, nedostatečné vyvinutí, či vyhýbání se adekvátnímu řešení, např. emoční 

odpovědi z důvodů náročnosti, nezvyklosti, riziku apod. Jindy jde o prosté naučení se reagovat 

tělesně v určitých zátěžových situacích a neschopnost změny, resp. proměny. V různých studiích 
v psychosomatické oblasti je považován počátek onemocnění při převládnutí pocitu vlastní 

bezmocnosti či zoufalství. 

Reakci útěku lze chápat jako možnost oddechu, relaxace či aktivního odpočinku 

Po náročném vypětí. 

Odpověď ve smyslu sebeprosazení vyžaduje více diferencované schopnosti, hlavně 
v emocionální sféře. Zapotřebí je jakýsi útěk „sám ksobě" a právě v této situaci má tělo možnost 

reagovat diferencovaněji. Zde je počátek orgánových specifických reakcí na neřešené situace. 
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Například snaha o udržení energického obrazu, zakrývání citlivosti, slabosti vede 

ke křečovitému udržování vzpřímené páteře a následné přetížení LS oblasti za určitého 

strukturálního předpokladu může vyústit k vývoji lumboischiadického syndromu s opakovanými 

meziobratlovými prolapsy. K tomu ale může vést i opačný obraz flexního postavení depresivního 

charakteru. Konzervativní i operativní řešení zprostředkuje na krátký čas odpočinek i soucit 

(pozornost), ale řešení je nutné nalézt jinde. 

Porucha hybnosti znamená i bezmocnou snahu či nedostatek odvahy k řešení -

v přeneseném slova smyslu „nemohu to řešit". 

To znamená, že důležitější než samotné kvantum zátěžových situací je jejich jakost a 

s tím spojený emocionální a diferencovaný způsob zpracování a řešení dané problematiky. 

5. ŘEČ TĚLA 

Chceme-li popsat nebo pochopit či pracovat s tělem, musí být splněna základní podmínka 

~ vyrýsování na nějakém naprosto určitém pozadí.107 

Hranice mezi kontrastním pozadím a tím, co hledáme, nám vyjeví předmět. Světlo,ve 

kterém vyvstávají hranice mezi předmětem a pozadím, je smysl - tím se nám vyjevuje hledané. 

Nasvítíme-li lidské tělo světlem descartovským a galileovským, uvidíme těleso. Dokážeme-li 
však lidské tělo vidět vjiném nasvícení, např. noncartesiánském, má „tělo" svoji vlastní 

hodnotu, vyvíjí se, roste a zdokonaluje se. 

Estesiologické tělo má svůj vlastní modus rozumění, svoji materiální vyplněností 

zasahuje do okolního světa. Povrch lidského těla je výsledkem protikladů - agrese vnější a 

vnitřní. Výsledkem je náš zjev - peras naší tělesnosti. Tělo je tímto v určitém tvaru a tvarovost je 

spojena s fysis - s růstem (foos, světlo, růst, zjevení, vystoupení ze skrytosti - fenomén).108 

107 (Hogenová,A.,K problematice těla,Praha:PedF UK,2005,s. 7 1 - 7 6 ) 
108 (Heidegger,Heraklit.,Frankfurt am Main, Victorio Klostermann, 1979, s. 17) 
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Naše tělesnost je tedy zjevováním rozhraní mezi tělem a netělem. Rozhraní je v neustálém 

pohybu, v dynamice vzniku a umírání. A právě tato podvojnost zakládá možnost zdání i možnost 

pravdivé fenomenality. Pracovat s tělem znamená vědět o této podvojnosti - vztahování těla 

k jinému světu a k vlastnímu jáství. Tělo disponuje zvláštním rozuměním, jež není explicitně 

fixovatelné v pojmech. Mnohdy je informace těla v přímém rozporu s informacemi mysli. 

Pociťovací tělo je mezí, ve které se tělo vyděluje od vlastního okolí a zároveň je mezí, které tělo 

st ím ostatním spojuje do jediného kontinuitního prostředí. Tělo v pojetí soma je vnějškem, je to 

rozhraní mezi tělem a netělem. K jeho popisu je nutné pozadí plochy, získáme tvar, formu, 

somatotyp. Popisujeme-li tělo na pozadí časové posloupnosti, dostaneme tělo se smyslu sarx 

(slovo původu řeckého - maso). 

Je oním vnitřkem pod kůží - pod rozhraním. Soma je tak výsledkem těla ve smyslu sarx, 

ale i výsledkem vnějších působení. Soma i sarx jsou těla předmětná - jedno se ukazuje 

na pozadí prostorové plochy, druhé na pozadí proudu časové následnosti. 

Soma i sarx prostupuje pexis (tělo oduševnělé) a dává celému tělu výraz.109 Tělo - pexis 

není předmětné, dá se pochopit skrze fenomenologii vnímání. Pexis pociťujeme jako pramen, 

zdroj (Urquel) ohnisko životní energie, jako prostou jednoduchost. 

Analytický vztah k tomuto tělu j e nemožný. Pexis je jednoduchá jednota, běžím-li, 

nepotřebuji kontrolovat jednotlivé pohyby. Řečeno Herakleitem - pramením a vsouvám se 

do kosmického „ohně". 

Bohmův implikátní řád110 zavinutý řád významů, není analyzovatelný na popsatelné 

aditivní části. Pohyb je z těla zrozen, není vyroben jako součet částí. 

Základní pojem vnímání je počitek, což nikdy není jen objektivita do subjektivního 

vědomí. Počitek je punktuální náraz, ale také způsob, jakým nás tento náraz afikuje. Vidění a 

vnímání předmětu je jedině tehdy, když se vyrýsuje na určitém pozadí. Jedná se o dvě pozadí -

dva horizonty. 

Jeden vnitřní - tělesné schéma a druhý vnější - pozadí toho, co je vnímáno. Merleau-Ponty 

Přímo tvrdí: „Horizont je to, co dává předmětu identitu". Kdyby nebylo horizontu, nevnímáme a 

neporozumíme. 

108 
(Hogenová, A., Arete, Praha: Karolinum 2000) 

(Bohm,D., Rozvíjení významu. Praha: Unitaria,1992, s.22) 
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Tělo ve smyslu materiálním je podmínkou duchovního života, bez těla se nedá rozjímat, a 

proto, chceme-li sledovat nějaký duchovní cíl, musí být tělo uvedeno do stavu, kdy neruší, kdy 

nemá žádostí a smyslových potřeb. Patočka říká: „Každá slast i bolest, jako by majíc hřeb, přibíjí 

duši (pexis) k tělesnosti, proniká jí a činí ji tělesnou".1" Pokud se stane slast nejvyšším dobrem 

(hedonistické myšlení), jsou postulována výhradně jen dobra tělesná. 

Slast je ale odvislá od strasti, prázdnoty a nenaplněnosti a tudíž je pociťována tehdy, když 

se naplní to, co před tím bylo prázdné - tj. od strasti. Impetus tělesnosti se váže k prostoro-času a 

je pravdou, že vždy více cítíme, než myslíme. A právě toto „navíc" se váže k zvláštnímu jazyku 

- ke zvláštní komunikaci těla a je třeba tomuto jazyku porozumět. V okamžiku, kdy se 

k vlastnímu tělu začneme chovat jako k prostředku - stáváme se autoagresivními, chováme se 

k vlastní tělesnosti jako dobyvatelé a z Nietzschelu je známo, že každá prázdnota může být 
• 119 

maskovaná vůlí k moci. Ztrácí se prolnutí imanence a transcedence. 

Tělo jako pexis je srostlé s okolím, se světem prostřednictvím intence zur-Welt-sein, proto 

tělo nekončí kůží a proto také není předmětem v obvyklém medicínském smyslu slova. Toto je 

nejdůležitější objev fenomenologie těla a tělesnosti. 

Je-li tělo pouze „an sich", bez propojení s okolním světem, pak nastává situace 

popisovaná v medicínském oboru psychiatrie. Ve fenomenologii mají celky veliký význam, hrají 

nejdůležitější roli, tělo a tělesnění nelze bez nich pochopit. 

Z fenomenologického hlediska je tělo možno pochopit jako noezi, jež v sobě nese svého 

ducha a duši jako noema. Noeze a noema jsou základními pojmy intencionality, tj.podstaty všech 

našich aktivit a pasivit. Noeze se pojí k jak a noema k co. Všechny aktivity a pasivity 

charakterizují celkovou existenci. 

Tělesnění - noeze, tělesněním tělesní i věci před námi,celý život je intencí, jejíž noeze je 

představena jako naše vlastní tělo a jen to, co tělo dovolí konstituovat v nematu, je posléze dáno 

každému jako předmět jeho světa /Nietzsche - tělo má „rozum' 7. 

Evidence (lat. evidentia) znamená vhled, musí být prožita jako tělesnost, tj. jako to, co je 

zároveň námi samými, tj. noeze vstupující do noemat a kontinují je v podobě naplněnosti intence 

intuitivním obsahem. 

111 (Patočka. J., Platon, Praha,SNP,1991, s. 254) 
112 (Patočka,J., Tělo, společenství, jazyk, svět. Praha: Onyx 1995) 
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T ě l e s n ě n í je zvláštním pohybem vpřed, je vedeno rukou směrem k věcem kolem nás 

(v horizontalitě) a řečí, která nás táhne do vertikality. Tělesnost není hmota. Je to rozvíjení 

viditelná do vidoucího těla, hmatatelného do dotýkajícího.1 13 Dále Merlrau-Ponty dodává, že 

tělesnost sama je dvojaká - tělo je prototypem ontologické ambiguity, není ani jen příroda, ani jen 

duch, není jen sedimentovaná před-dějinnost, ani jen nárys budoucího jednání, ani jen subjekt, 

ani jen objekt, ani jen idea, ani jen faktum, ani jen svoboda, ani jen otroctví /1966/. 

Tělesnost není nic nahodilého, není to chaos, nýbrž textura, která se obrací do sebe a je 

sama se sebou ve shodě. Dle Pelcové naše tělesnost funguje zároveň a v jednom, je reverzibilní a 

má podvojný charakter, znamená pociťující a pociťovaný,vidící i viděné,dotýkající se i 

dotýkané."4 Vyhmatávání životního prostoru je hledáním cesty životního pohybu, o němž nejlépe 

mluví Jan Patočka. A právě toto vyhmatávání cesty je tělesněním. Je vedeno rukou a řečí, vždy 

určeno protencionalitou a výzvou bytí samotného. O tomto je fenomenologie Husserla, 

Heideggera a Patočky. 

Člověk je bytost, která svým tělem a svou duší neustále vychází ze sebe sama do světa. 

Lidské bytí je propojeno s něčím, co nejsme my a přece jsme. Lidské bytí potřebuje svět,do 

něhož lze vstupovat, do kterého transcendujeme. Proto je tělesnění fenoménem důležitějším než 

je fenomén těla jakožto objektu."5 Intuice je vidění (takřka tělesné) dané věci. 

Problematika nemoci spočívá také „v tělesnění ve své takovosti a samosti". Je to 

způsobeno tím, že intencionalita předem propojuje bytostnou a jedinou možnost tělesnění a to je 

něco, co je tvořeno apriorně, co je transcendentální. Zásadní roli zde hraje časté opakování 

faktů.116 Dle Husserla - transcendence reálného a v nejvyšším stupni intrasubjektivního 

(objektivního ve význačném smyslu) se konstituuje výlučně v imanentní sféře dle bytí a 

smyslu.Transcendence reálného je zvláštním tvarem identity nebo lépe psychické ireality. 

Je tedy nutné si uvědomit, že objektivní tělo je výsledkem našeho vnímání, tj. pohybu 

toho, co se tvoří v imanenci. Zde jde o rozbité intencionální pásky těla a světa.117 

" 3 (Merlrau-Ponty, Viditelné a neviditelné, Praha, Oikúmené, 1998, s.14) 

" 4 (Pelcová,N.,Filosofická a pedagogická antropologie,Praha,Karolinum,2004,s.171) 

" 5 (Hogenová,A., Jak pečujeme o svou duši? Praha, PedF UK, 2008, s. 74) 
116 (Husserl, E., Formale und transcendentale Logik, Halle,M.Niemayer 1929, s. 148) 
117 (Hogenová, A., Jak pečujeme o svou duši? Praha, PedF UK, 2008, s. 79) 
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Není možné sdělit evidentně to, co druhý není schopný prožít. Prožitek je pregnace, nelze 

jej předat slovy, stejně tak, jako Platonovy ideje. Evidence je výkon, stejně tak jako život, cesta, 

pohyb, činnost, Heideggerovské pojetí životního pohybu. 

Chceme-li měřit tělo a jeho pohyb, pak musíme měřit jeho arché, jeho telos, jeho dynamis 

a energeia. To vše je obsaženo v lidském činu, které je možno označit jako skutek - ergon. 

V ergonu je morfé (tvar) a ten se stane svědectvím celého skutku. Proto je výkon - ergon 

stopou po lidském životním pohybu. V tomto kontextu je výkon ukazatelem - je to život sám, 

který musíme umět nést, snášet a umět vykonat."8 

TĚLOVÉ METAFORY 

Při přemýšlení nad tělovými metaforamy je na místě sáhnout po hebrejském 
myšlení. Tento pohled na svět je fascinující svojí konkrétností a přímo 
fenomenologickou výstižností a hloubkou popisu dění v člověku i mezi lidmi. Když 
hebrejský autor mluví o vztahu s druhým člověkem, velmi často mluví o tom, jak reaguje 
tělo. Nepoužívá se zde příliš abstraktních pojmů - člověk je tím, co dělá, nebo tak, jak 
věci dělá - a to lze vidět na těle nebo toto na těle prožít. 

„ ...jeho vnitřnosti se pohnuly, vnitřnosti ničemů neznají slitování, ledviny se radují, oko 
nechce nic než zisk, kdejaké srdce úzkostí zahyne, ruka zemdlí, koleno se rozplyne jako voda, 
kosti chřadnou touhou, srdce se rozpustilo, radostí poskočí, Izrael se hrbí před svými nepřáteli, 
když se však obrátí k Bohu, bude pevně stát a jeho oči se budou dívat zpříma ... „ / Bible, Stará 
smlouva/. 

Toto je jen několik příkladů „biblické psychosomatiky", charakteristické pro 
starohebrejskou literaturu. Hloubka (možno říci duše) je zjevná. Nepatří do jiného světa 
- j e zde. Hebrej nehledá duši kdesi uvnitř, kde by tělo bylo v kontaktu s res cogitans. I to 
nejhlubší místo v člověku, kde se odehrávají morální rozhodnutí je „srdce" - myšlené 
konkrétně. Místem, odkud vycházejí touhy je pak lidské „ledví". Hebrejské myšlení 
nezná duši oddělenou od těla, v tomto pojetí je tělo duší a naopak. 

Duše má hlad. V Biblí je možno najít vedle výroku o tom, že někoho duše toužila 
nasytit se masem také výrok o tom, že duše je ubita. Žádná ostrá hraníce mezi tělesným 
a duševním zde není. 

Dnes máme sklon chápat tyto a podobné výroky jako „pouhé metafory" nebo 
Předpokládat, že bylo toto viděno příliš primitivně nebo pověrčivě. 

108 
(Hogenová,A.,K fenoménu pohybu a myšlení, Eurolex Bohemia, Praha, 2006, s.25) 
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Je však zvláštní, jak významné místo si v současném myšlení metafora 
vyhranila. Je to součástí zpochybnění mechanistického a pozitivistického pohledu 
na svět, součástí náklonu k antropologickému výkladu existence. Místo hledání složitých 
vnitřních mechanizmů při výkladu složitých interakcí neuronů v procesu myšlení dnes 
řada vědců /např. Bateson / hledá analogie - podobné tvary - ve kterých se artikulují 
souvislosti jiného (hlubšího, vyššího, konkrétnějšího) než lineárně kauzálního rázu. 

Myšlení - duše - se děje ve hmotě - a hmota je duše, jak by dodal Jung a někteří 
fenomenologové. Podle Aristotela je duše tvarem těla. A toto vše se děje na základě 
jazyka a obraznosti. 

Jak ale chápat metafory těla? Jazyk, který denně používáme, stojí vlastně 
na metafoře. 

Vše, co je řečeno a chápáno „doslovně", je výsledkem procesu metaforizace. 
Tímto je přestupována hranice známého a otevíráno neznámé. Tak například při 
psychoterapii člověk poznává neznámé do jisté míry na základě přenosu své 
zkušenosti, kterou má z minula. Proces přenosu je procesem metaforizace - poznávání 
neznámého na základě známého. Je možno mluvit o jedné věci v pojmech věci jiné, na 
podobném principu jsou postaveny Ericksonovské psychoterapeutické techniky. 

Jak s tím vším ale souvisí tělo? Na základě uvedeného principu se můžeme 
podívat, jak se tělo dostává do jazyka a obraznosti. O tom jsou hebrejské obraty, které 
uvádím na začátku této části. Abstraktnější - ne přímo smyslově zakusitelné skutečnosti 
- se dostávají ke slovu často za pomoci představ o těle. Tyto metafory jako by 
přibližovaly, jak je prožívána situačně a svým osobitým postojem v přenosu na tělesné 
struktury celá existence člověka. Cokoli pohne duší, hýbe i tělem - dle Hebreje tělo je 
duše, dle Aristotela duše je tvarem těla. 

Jazyk je ale na skutečnost často citlivější, než je na první pohled patrno. Tělo je 
vždy v akci, nelze najít Descartovskou res cogitans v nějakém vzduchoprázdnu, tělo 
však neslouží pouze jako zdroj jazykových metafor, samo o sobě je neverbální 
metaforou životních pozic člověka. V takové „tělové metafoře" se setkává žitá minulost, 
očekávaná budoucnost i přítomnění daného člověka. Tělo je výstižnou metaforou svojí 
duše. Duše tělesně kotví neprosvětlenou stránku člověka a v tomto smyslu je tělo 
jedním z aspektů lidského nevědomí. Tělo je metaforou člověka v ucelenější míře, než 
jeho abstraktní verbální sebeprezentace. 

Co ztrácí člověk při své ne-moci ? 

Schopnost pohybu, což není jen ve smyslu těla, ale i pohyb myšlení, a to nejčastěji 

současně. Člověk je tím uvíznut ve svém fóru internum, nechce rušit svůj tak již narušený klid, 

chce mít certitudo (jistotu), fórum externum je děsivé právě svojí nejistotou. Strach před tím, 

čemu Aristoteles říkal vnější účel (telos), přináší existenciální krizi a blízko je doba, kdy člověk 

má problém „snést" sám sebe. Život přestává být odpovědí na výzvu, vše se odbývá jen 

v platónské jeskyni. Chybí transcendence, chybí přesah k tomu, co je mimo jeskyni. Ergon 

(skutek) se proměnil na výkon, Heidegger /1996/ toto prezentuje tím, že ergon je vystavenost 
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v přítomnosti, stává se tím, co má platnost, opus operari, factum facere, actus agere. 

Ergon přestává být výsledkem kinesis, jeho počátek - arche - je vůle k prosazení sebe. 

Výběr možností - dynamis - a uskutečnění - energeia - to vše z entelechie je výkonem po reflexi 

vnějšího účelu - telos, je uskutečňován pro působivost. 

Dle Heideggera /1996/ ergon již není to, co je otevřené v přítomnění, co je svobodně 

ponechané vlastnímu smyslu, nýbrž je tím, co v působení je působkem, ve vykonávání výkonem. 

Podstata díla není j iž dílo ve smyslu význačného svobodného přítomnění, nýbrž skutečnost 

skutečného, tedy to, co v působení vládne a co je působící. Heideggerovo Gestell - vůle k moci, 

vyjadřuje pocit nedostatku, pociťovaný deficit našeho života. Něco člověku chybí, je to podstatný 

nedostatek, nemá odpovědi na otázky, kterými žije, které jsou součástí bytostnosti. V jeskyni 

převládají pouze jedinečná zakoušení, jedinečné indukce. 

Vyvádět z jeskyně, vést a přivést duši do horizontu, v němž se budou otevírat obecnosti 

ve své jedinečné platnosti a danosti je úkolem společným jak pro pedagogiku, tak psychoterapii, 

pro vychovatele a vychovávaného, pro terapeuta i pacienta. Všichni se uprostřed platónské 

jeskyně nacházíme. Cesta ven je v pohybu, který je prostředkem k překonání úzkého průlezu 

komínem, odvahou je třeba čelit něčemu, co nelze popsat /Patočka- chórismus/, j e to úzkost, 

nejistota, pocit ohrožení a j e nutno statečně tuto zkušenost snášet. V tomto antidepresiva ani jiné 

farmaceutické přípravky (byť třetí či čtvrté generace) nepomohou. Odvaha je třeba. Apodiktická 

evidence - jistota tohoto druhu se nedá předat ani zprostředkovat zkušenostně, dá se prožít pouze 

v osobním prožitku, jenž musí projít celým člověkem. 

V prožitku této evidence je ovšem důležitá přítomnost klidu. Heidegger /1996/ píše, že 

klid je součástí pohybovosti, v klidu se pohyb zakončuje, zúplňuje. A klidu musí být člověk 

schopen. 

V psychoterapii se pečuje o duši, přetváří se její tvar a je tedy péčí o celého člověka. 

Výsledkem je jeho celý život - fyzis - v antickém smyslu. Tento pohyb je nejsložitější ze všech 

Pohybů vůbec, jeho hloubka je nejsložitějším tématem v celé západní metafyzice, jak často 

Poznamenává Heidegger. 

Výchova v psychoterapii je pohybem, člověk jakoby se znovu narodí. Není to pouhá 

změna kvality či kvantity, není to adice informací. Arche, dynamis, entelecheia, energeia a telos 

jsou základními pojmy tohoto přerodu. Výsledkem všeho je ergon-skutek, jenž má tvar - eidos, 

v němž můžeme toto vše vyčíst. 
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Terapeut má pacienta obracet k „věcem samým", je zde však velice nutný nárok jasnosti 

(smysl pro rozlišení) a hloubky (smysl pro skryté souvislosti). Ricoeur zdůrazňuje, že Husserlova 

intencionalita znamená komunitu, ne abstrakci (odtažitost) - jsme vtom, co vidíme, co si 

představujeme, po čem toužíme, co chceme.119 

ŽIVOTNÍ POHYB 

„Pohyb je tu k blížení na cestě." 

Heidegger,M., Unterwegs zur Sprachen,s.211 

FYZIS je růst, pohyb živého. Do této kategorie patří i životní pohyb, zakládající život. 

V životě člověka najdeme všechny druhy aristotelovského pohybu - vznik a zánik, zvětšování a 

zmenšování, změna a nesení. 

Lidský pohyb je nejsložitější, potřebuje In-der-Welt-sein, tj. „být ve světě".120 Svět 

s tělem pohybujícího se člověka vchází v dialog, ve kterém se člověk nalaďuje na svět kolem 

sebe i na svět ve svém celku. Pohybem člověk vyvstává do prostředí, do okolí, do světa, o tomto 

dobře ví, dokonce toto i řídí, určuje a zpětně hodnotí. Život je boj. 

Životní pohyb je směřování k nějakému intentu, což je podobné člověku i stromu, v tomto 

je zranitelnost obou, tedy zranitelnost celé fysis. Pokud při pochopení pohybu postupujeme 

analytickou tj. kartesiánskou metodou, nemůžeme dospět k cíli, neboť ve hřeje mnoho okolností-

počátek, cíl, situace a možnosti. Dle Heideggera je motivace spojena a odvozena od „motus"-

pohyb. Motivace je složitá, jisté promíchání arché, telos a dynamis tvoří základ pro zvolení jedné 

dynamis, která bude nejvíce ve shodě s arché a s telos.121 V těchto souvislostech je založena 

prvotní vina, prvotní kolaps. 

V lidském nitru sedimentuje celá historická zkušenost (zážitky lidstva, fungující 

v podvědomí). Pohyb na cestě je jen a jen odpovídáním, člověk neustále volí z nabízených 

možností a hodnot tu pravou. Je však nutné zvažování-zmach, tím se hodnoty stávají skutečnými. 

119 

(Palouš, R., kolokviální přednáška PedF UK Praha, 2/2009, záznam autorky) 
120 (Hogenová, A.,K filosofii výkonu,Praha:Eurolex Bohemia,2005, s.193) 
121 (Hogenová, A., Jak pečujeme o svou duši? Praha: PedF UK, 2008, s.48) 
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Dle Palouše je hodnota hodnotou jen tehdy, jestliže za ní stojí „rytíř" (něco nutné 

k obětování). Tedy - nutný skutek přivádí hodnotu na světlo denní. Člověk je celkově vinen, 
v 122 vždy a přímo, uprostřed své celkové svobody. 

Dle Heideggera: „Člověk potřebuje něco mimo sebe, protože je vždy v nebezpečí se 

ztratit. Toto nebezpečí souvisí se svobodou, celá otázka „být nemocný" odvisí od 

nedokonalosti jeho podstaty. Každá nemoc je ztráta svobody a možností".123 

Životní pohyb se rodí, je to zcela něco jiného než prosté vznikání. Eidos-podstata 

života musí být dána předem, což je počátek - arché. Tento počátek jsme sami nevypracovali, 

ani nezvolili, je nám dán předem. Co to však je? Látka našeho těla, obsah myšlení nebo obsah 

genetické výbavy každého člověka? 

Dle Heideggera je to dispozice k pohybovosti.124 Arche je dispozice k životnímu 

pohybu, ale jako dispozice se nám představuje i situace, do kterých jsme během života 

vnořeni. 

ARCHETYPÁLNÍ ČASOPROSTORY - fenomenologická perspektiva člověka 

«O čem se nedá hovořit, o tom je třeba mlčet." 

poslední věta Traktátu Ludwiga Wittgensteina 

O jaká „ nevyslovitelná tajemství" jde ? Jsou to mystéria obsažená v mýtech a velkých 

příbězích všech kultur, v nichž při pozorném naslouchání je možno odhalit zjevení různě 

subjektivně prožívaných prostorů a časů. 

Tyto časoprostory jsou tím, co mají všichni lidé bez rozdílu společné - jsou něčím 

archetypálním, pra-základním. 125 

Prazáklady, řecky archai, jsou čtyři a ozřejmují je čtyři různá zjevení slunečního boha 

ve starověkém Egyptě. Ta odpovídají čtyřem oddílům nejdůležitějšího příběhu Tóry, knihy 

122 (Palouš,R., kolokviální přednáška, PedF UK Praha, 2/2009 - O Ricoeurově etice) 
123 

(Heidegger,M.,Bytí a čas,Praha:Oikúmené,1996) 
124 (Heidegger.M.,Wegmarken, Frankfurt n. M.: Vittorio Klostermann,1967) 
125 (Konečný,2006) 
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Exodus, ale stejně tak i čtyřem mýtickým prostorům antického Tartaru a čtveřici velkých 

olympijských bohů. Tytéž archai odhalují také čtyři zastavení vězně, který vychází v Platónově 

podobenství z jeskyně a stejně tak odpovídají prologům křesťanských evangelií. Archetypální 

časoprostory je možné pozorovat nejen v průběhu individuace a nezjevují je jen veliké příběhy a 

mýty. Lze je pozorovat i na úrovni systémů: generační komunity, rodiny, pracovní komunity až 

na rovinu celospolečenskou. 

Je to prostor, v němž se prolíná přítomnost s minulostí, v němž souvisí vše se vším, který 

je obýván živými i mrtvými bez rozdílu a vládne v něm „ čas posvátného trvání". Je to však také 

dimenze, v níž nelze nevnímat absolutní osobní zodpovědost za osud celého věku. (Levinasova 

obsese zodpovědnosti - Co když jsem svým rozhodnutím přece jen ublížil?) Patočka říká: 

„Dějinný člověk žije vztahem k tomu, co přesahuje jsoucno".126 

Dítě, které ještě nevládne řečí ani nástroji abstraktního myšlení, se na počátku svého 

vývoje ocitá v čase preverbální zkušenosti, v níž se svět ukazuje v původním sepjetí jako jediný 

celek bytí. 

V dospělosti je většinou k zakušení při silném emočním otřesu, nedochází ale k narušení 

osobnostní struktury. Proto řada omamných látek navodí ve své extatické podobě výše popsaný 

stav, což ohrožuje člověka psychotickou atakou po požití. 

Při rodinné terapii je možno pozorovat občasné zahlédnutí výše zmíněného v prostoru 

kruhu rodiny. Rodina v tomto prostoru odhaluje tajemství obsažená v temporalité, kterou 

můžeme nazvat rodovým časem, v němž jsou přítomny jak členové rodiny žijící, tak i dosud 

nenarození a zemřelí. 

Prostor a čas, v němž probíhá lidská existence dneška, je časem míjející minulosti, 

lineárním časem, v němž se možnost utvářet vztah vytrácí a smysl existence je ohrožen. Takový 

svět již není obýván bytostmi a věcmi propojenými vzájemnými vztahy a význam je určen 

pouhou kauzalitou. Takový časoprostor nelze nahlédnout skrze vztah ani uchopit skrze prolomení 

hranic času. Slovy Hamleta Horaciovi možno říci :,, Vědět se ani nezdá, Horacio, co všechno zem 

o nebe skrývají". 

126 (Patočka,J., Péče o duši I, Praha, Oikúmené 1996, s.205) 
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Existuje ještě další časoprostor. Jde o vyprázdněný čas, bezejmennou, temnou dimenzi 

odosobnělé skutečnosti, kde jsou významy dány pouhou účelovostí a kde se smysl existence 

nezjevuje skrze vztah, ani nezůstává skryt, ale je ztracen v bezejmenném čase. My zakoušíme 

tuto dimenzi v oblasti hromadění majetku a soutěžení o prestiž, a to je tím nejpokleslejším 

prožitkem času. Tady člověk ztrácí přístup k věcem v jejich věcnosti a k bytostem v jejich 

jedinečnosti. Z věcí se stávají pouhé předměty a z bytostí odosobnělé, odcizené osoby beze jmen. 

Neautentický člověk nedozrálý ve své egoitě /heideggerovsky ve své Selbst/ zůstává na úrovni 

ve vlastnictví věcí.Má neustálou potřebu své předměty vidět, tím si nejen ozřejmuje jejich 

vlastnictví, ale také se prostřednictvím nich ubezpečuje o své existenci, o tom, že „je", že 

„existuje". Existence se stává dopřednou, není prožívána přítomnost a tím člověk ztrácí sám 

sebe.Konzumní společnost a člověk konzumní mají projekci přes věci, chybí autenticita, neboť 

tímto způsobem existence se člověk stává rescendentním.127 

Toto jistě měl také na mysli Heidegger při svém výkladu neautentické existence. V tomto 

světě už nejde o možnost prolnutí minulosti a přítomnosti, v níž ožívají mrtví, ani o trvání 

přítomnosti ve vztahu a dokonce již ani o získání moci nad věcmi a bytostmi, jak tomu je 

v pomíjivém lineárním čase. Jde v něm o pouhé vlastnění předmětů a výsad vyznačujících 

společenské postavení a úspěch. Je to prostor se ztrátou smyslu existence. Smysl není skryt, 

smysl je ztracen. Zapomněli jsme na to, že jsme zapomněli. Dvakrát jsme zapomněli, proto je 

pravda tak skrytá pod rouškou samozřejmosti.128 Cesta z tohoto bez-časí je přes bolestný 

individuační průchod temným, bezejmenným prostorem s možností obrácení, znovuzrození 

myšlenky, skutku, setkání, sebemenší události, znovuobjevení ve svém srdci rozevřený Celek 

Polis a kosmu. A touto cestou je péče o duši. 

Tady je moje tajemství. Je jednoduché. 

Správně vidíme jedině srdcem, to nejdůležitějši je očím neviditelné. 

Antonie de Saint-Exupéry, Malý princ 

127 
(Hogenová,A.psychosomatická konference, Liberec 2008, vlastní záznam autorky) 

128 (Hogenová,A.,Jak pečujeme o svou duši?, Praha,PedF UK,2008,s.251) 
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FENOMÉN TĚLA - fenomén subjektivního těla u nemoci či handicapu 

Co rozumíme fenoménem těla ? Problematika o to složitější, že jsme ukotveni v určitých 

vzorcích a máme určitá tradiční pojetí - př. tělo a duše, tělo jako předmět, tělesná stránka myslící 

bytosti.129 

Fainomenon - původně to, co se samo ukazuje, jednotlivě v otevřeném poli. 

Být fenoménem bytí znamená na jedné straně zrcadlení celkovosti , na straně druhé mít 

moc být transparentní. Je to moci se stát místem, jímž bytí proniká. A to je ve významu moci, 

kdy se bytí zrcadlí v ostatních místech .130 Tělo - v češtině jednak význam dle německého Kórper 

(tělo jako předmět zkoumání vědních oborů), ale také ve smyslu Leib (vlastní živé tělo) -

Heideggerem označováno „předmět absolutně nulový".131 Je tak blízký, že není tematický. To 

znamená, že co při svém prožívání neprožíváme, to ve většině případů přehlížíme. 

Za určitých okolností se stane tematický jako jiný předmět: 

- afektivní předmět - bolest, slast 

- senzuální předmět - prostřednictvím těla lze hmatat, vnímat 

- kinestetický předmět - vláda nad svým tělem, ochromenost se rovná mrtvosti 

Okolnostmi, za kterých se tělo tematizuje, je možno pokládat nemoc či handicap. 

Ale i zde může docházet k přehlížení těla - zejména u lidí, kteří se s nemocí či handicapem 

nenaučili žít, nebo naopak z různých důvodů se s tímto nezažili, snaží se přehlížet, což se stává 

jedním ze způsobů prožívání dané situace. 

129 
(Michálek.J, Fenomen těla. Problematika pohybu. Ostrava, PdF OV, 1995) 

130 (Michálek.J, Fenomen těla. Problematika pohybu. Ostrava, PdF OV, 1995,s.79) 
131 (Patočka,J., Tělo, společenství, jazyk, svět,Praha,Oikumene,1995) 
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... nejde o zjištění a zajištění, ale o ověření a důvěřování, 

ne o sledování a slídění, ale o sladění, 

o pochopení a vyvstávání, seznámení, 

místo ověřování důvěra, 

místo poměřování poměr, 

být v něčem doma znamená činit to svým domovem a 

domovem se stávat a poskytovat přístřeší a 

v duši činit místo těm druhým ... 

Palouš,R„ kolokvium, PedF UK Praha,2/2008 

Dle Husserla, Patočky, Sartra, Merleau-Pontyho je vlastní tělo něco, co se nedá 

objektivizovat. Je to ve formě jisté vědomosti. K tomuto patří zvláštní prostorovost, kterou má 

tělo od ostatních předmětů rozdílnou. Její funkce je v ustavičném zakořeňování těla do věcí, mezi 

ně. 

Dle Peškové jsme centrum perspektiv, centrum vycházení naší orientace ve světě. 132 

Jak si nemocný člověk utváří pohled na svět skrze svojí tělesnost? 

Pro zdravého člověka je tělesnění do značné míry objektem.133 Heideggerův pohled 

na živé tělo je jako na předmět senzuální či kinestetický. 

Při nemoci či handicapuje tento způsob vnímání dočasně nebo trvale vyřazen z činnosti. 

Pak může nastat forma substituce - zraku sluchem, sluchu zrakem. (Etymologie slova handicap -

Překlad han in cap - ruka v čepici nastavovaná při prosbě o almužnu). Jednotlivé smysly však 

"nají značně rozdílnou hodnotu pro vnímání tělesnosti. Je známo, že smysly klamou, informace 

imi poskytnutá nemusí zcela odpovídat realitě. 

Vnímání může být vnější a vnitřní-vnější a vnitřní smysly134. Při smyslovém handicapu, 

<dy nelze předmět vnímat zrakem, je velice nutný a nezbytný hmat - přes dotek. 

132 (Pešková, 1991) 
133 (Patočka 1995) 
34 (Grebeníčková 2001, s.43) 

64 



Analogická zkušenost souvisí s kinestetickým tělem (retence uchovaná v paměti).13i 

Nezáleží na míře onemocnění či handicapu z hlediska medicínského, ale spíše na tom, jak toto 

vystupuje do popředí a tematizuje se u toho konkrétního člověka. Při svém sebeumísťování 

do světa každý člověk naráží na druhého člověka. Druhé JÁ, které je pro něho vlastně TY /termín 

z Patočkovy fenomenologické personální struktury, buberovské JÁ a TY/. Setkávají se, JÁ se 

poprvé vidí očima TY a opačně. V tuto chvíli nemoc vystupuje do popředí, tematizuje se. 

Nezáleží ani tak na míře zneschopnění jako na tom, jak k tomu daný člověk s obtíží přistupuje. 

Nemalou úlohu zde hraje zjevnost - na první pohled viditelné či odlišné od druhých lidí. Reakce 

TY na JÁ ovlivňuje sebepojetí JÁ. 

Velikou roli zde hraje i stránka omezenosti svobody daného člověka. Jedná se o jeho 

subjektivní zkušenost s časem a prostorem. Čím otevřeněji a svobodněji vstupuje člověk do 

vztahů se světem, tím méně je závislý. Naopak, nemoc se svojí specifikou lze pochopit jen 

z konkrétních limitů, které nemoc přináší konkrétnímu člověku, člověku v konkrétní životní 

situaci. Je limitován svým arché, což je dispozice k životnímu pohybu. Účinná pomoc pak není 

možná ve vztahu k nemocnému jako k pouhému objektu, ale nachází se v oblasti „ mezilidského 

setkávání". Mezi JÁ a TY (v buberovském smyslu) se nemoc ukazuje nikoli jako kolaps prostoru 

otevřenosti a svobody, ale jako svého druhu úsilí, výkon pacienta, jehož hlavním smyslem je 

na ztracenou otevřenost a svobodu poukázat a také ji znovu dosáhnout, i když mnohdy 

v poněkud jiném kontextu žití. 

Společný svět je domovem nás všech, rozdíl je pouze v tom, že někteří k němu přistupují 

skrze svojí tělesnost v jinakosti, dochází k přizpůsobování a cíl, k němuž se společně 

vztahujeme, je společný. 

Fenomenologie tělesnosti v jinakosti souvisí s vnímáním a pojímáním časovosti. Nelze 

znevážit, zbagatelizovat či odsuzovat jinakost lidí z různých kultur. Nutno se vtělesnit do jejich 

Masovosti, do jejich kontextů percepce. Asiat chápe čas jinak, než Američan, jeho syntézy retencí 

sou tedy jiné, tzn. že bude jinak rozvrhovat svět, bude ho i jinak posuzovat a chápat, hodnotit. 

35 (Hogenová, 2005) 
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5.1. Tělesné schéma 

Patočkova myšlenka : „Geometricky se tedy těleso neodlišuje od prostoru, který zaujímá, a 

proto lze též naopak říci, že prostor představuje pohybové schéma pevného tělesa." 

Patočka,J.:Evropa a doba poevropská,Praha,1992 

Na tuto situaci upozorňuje i Merleau-Ponty, který chápe tělo jako holonymní řád - tj. 

každá součást obsahuje TAO celku (čínského původu, celek v každé části), tvořící tělesné 

schéma, vytvářející jeden celek propojením mysli, citu,vůle a motoriky v jednom časovém 

úseku. Ve své práci Fenomenologie vnímání /Berlín 1966/ Mearleau-Ponty upozorňuje na to, že je 

třeba tělo a tělesnění pochopit z vnitřní časovosti. Doslova říká: „Pohyb a pozadí jsou vlastně jen 

uměle od sebe rozdělené momenty jednotného celku". 

Tělesné schéma funguje jako pozadí, na kterém se ukazují jednotlivé části, vyvstávají 

tvary našich pohybů. Má dvě tváře - jednu strukturální, mající okraje a funkční, nemající okraje -

margo a může se chápat jako pozadí. Člověku je tak vlastní, že o jeho existenci netuší a 

v okamžiku, kdy dojde k „setření" či změně - rozbití tělesného schématu, tento stav vnímá jako 

obtíž či neschopnost pohybové funkce. Tělesné schéma z hlediska fenomenologického je 

obloukem mezi retencemi a protencemi, pozadí je intencionalitou. 

Tělesné schéma je představou celku těla, je nepředmětné, proto o něm člověk neví. Je tak 

blízko nás, že ani není možné zpředmětnění, což je problém u cartes i ánského vnímání 

tělesnosti.Tělesné schéma je pozadím, na němž se ukazují pohybové figury, je to výsledek 

propojení myšlení a motoriky. Pozadí je tvořeno výše zmíněným obloukem mezi retencionálními 

a protencionálními strukturami našeho toku cogitationes. Každý pohyb, který děláme, vystupuje 

z tělesného schématu, syntéza času a prostoru je tvořena v tělesném schématu vždy nově, vždy se 

originálně rodí. Proto také každým pohybem dochází k rozšíření návyku pohybu a tím také naší 

existence. V tomto je obsažena podstata Husserlovy evidence - naplnění signitivní intence 

intuitivním obsahem. 

Tělo je kotva do přítomnosti, musí být propleteno s vnitřním husserlovským časovým 

snímáním, tvar těla - soma je odpovědí na propojenost těla s okolím, zde jde o tělo - pexis, pod 

(ůží jsou jednotlivé systémy, tvořené z orgánů, tj. tělo - sarx. Tělesnění je tedy neustálé tvoření 

^ohybových figur, které jsou odpověďmi na celek propojenosti těla s okolím. Otázky, které 
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vedou k těmto odpovědím, jsou klíčem k porozumění tělu. 

Retencionalita tělesná i duševní v jednotě rozvrhuje čas a prostor, tj. ustavují Dasein, 

existenci v základním směru. Pokud tyto protence nefungují, nerozvrhují svět, pak vznikají 

stavy, kterým říkáme nemoci. Merleau Ponty /1966/ k tomu dodává: „Afonie není jen vyhnutím 

se mluvení, anorexie není jen vyhnutím se životu, jsou vyhnutím se budoucnosti". 

Dysfunkce v rovině poruchy sluchu či řeči je neschopností sdílet dialog, nemožnost sejít 

se u věci, porucha příjmu potravy znamená odmítání vlastní existence (jedná se tedy o chorobu 

existenční), vycházející z komplikovanosti životního pohybu, momentální neschopnosti separace 

a přijmutí další vývojové fáze. Heideggerovsky pojaté - na životní cestě jsou spatřovány natolik 

veliké překážky, které znemožňují ozřejmování daného člověka v ergonech, brání to jeho 

životnímu pohybu. 

Jednota vnímání a pohybu je myšlenkou význačných filosofů, vnímání je chápáno jako 

rozvrhování světa prostřednictvím virtuálních pohybů, které zprostředkovává tělesné schéma. 

Intencionalita není něco,v čem se intence nacházejí v určitém urovnání, jedná se spíše o určitý 

systém odkazů, vždy jen jediná retence se protenduje v jedinou protenci. 

Protence je vyvolána urimpresí, tedy čisté teď neexistuje. Protence jsou výsledkem 

minulých tělesných, paměťových, retencionálních stop, kde proběhla syntéza pasivní i aktivní. 

Z tohoto vzniká invariant, který zůstává v tzv. transcendentální imanenci - paměťové výbavě. 

Toto tvoří spodní fundament všech psychických aktivit i pasivit. Před vykonaným pohybem tedy 

fungují virtuální pohyby - rozvrhující protence - před-rozvrhy. Komu schází tyto rozvrhující 

protence (invarianty minulých výtěžků) nemůže se dobře pohybovat a nemůže ani dobře 

rozvrhovat svět, má uzavřený horizont. Souvisí to s existencí, o níž pojednává Patočka ve svých 

třech životních pohybech a pohyb těla ve smyslu nějakého tělesného výkonu je pouze jedním 

druhem pohybovosti v celkovosti pohybu v životě. 

Vnímání a pohyb tvoří celek. Je to onen intencionální oblouk tělesného schématu, 

Při jehož rozbití či setření dojde pravděpodobně k poruše - dysfunkci. Možných poruch je velice 

mnoho, zasahují do různých oblastí, vč. pohybu, učení, sexuality, poruch čití, vnímání, příjmu 

Potravy apod. Tělo je prostředkem komunikace s okolním světem. Merleau-Ponty /1966/ 

rozlišuje význam intelektuální a motorický. Motorický význam je realizován virtuálním 

Pohybem, chybí-li tento význam, nemocný má problém v rovině výbavnosti (např. afazie 

motorická). Je to způsobeno rozbitím oblouku mezi retencí a protenci. Za normálního stavu má 
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každý pohyb své pozadí (hintergrunt), což je právě tělesné schéma, které vytváří celkovou 

představu o těle. Problematika cartesiánského myšlení a tělesného schématu spočívá v tom, že 

má-li se tělo pohybovat k nějakému předmětu, musí nejdříve tělo provést jeho evidenci (tělo i 

předmět patří k jednomu světu). U myšlení cartesiánského tento moment není brán v úvahu, je 

zastaven v subjekt-objektovém přístupu. Díky našemu tělu a jeho tělesnému schématu je nám dán 

svět jako otevřený celek věcí, který je výsledkem našeho rozvrhování.136 

Soma, sarx a pexis - tělo oduševnělé, jsou nutné pro jiné chápání, spolu s tělesným 

schématem tvoří základ filosofie těla. Tělo a čas spolu bytostně souvisí, všechny retence jsou 

intencionálně propleteny v tělesném schématu, je tak vytvořena možnost protendování virtuálních 

pohybů a tím rozvrhování světa. 

5.2. Tělové vědomí 

5.3. Tělesné schéma a diagnostika v psychosomatice 

Touto problematikou se podrobně zabývá Sacks (neurolog z New Yorku) ve své práci 

••Na čem si stojím" /1997/. Po úrazu kolenního kloubu a čtyřhlavého stehenního svalu došlo u 

něj postupně k naprosté atrofii až atonii svalové. Výpadkem z tělesného schématu celé končetiny 

byl Sacks zděšen, stav popisuje jako situaci, kdy „předmět v jeho posteli v místě jeho levé nohy je 

zcela něco jiného, co s ním nemá nic společného " a situace byla komplikována tím, že sám lékař 

neurolog nebyl v tuto chvíli pochopen nikým z ošetřujícího zdravotnického personálu. Teprve 

v rekonvalescenci měl možnost při konfrontaci s ostatními klienty zjistit jejich totožné pocity, že 

vědomí vlastní vnitřní tělesnosti úzce souvisí s možnou funkcí. Tak, jak se obnovovalo vědomí 

vlastní končetiny, bylo umožněno i automatické zařazování do pohybových stereotypů. Izolované 

snahy o pohyb či svalovou aktivaci nevedly zpravidla k žádným výsledkům. Chyběla informace 

"jak" pohyb provést i pocit jakékoliv zkušenosti či vzpomínky na takový pohyb. Klinická 

neurologie dle Sackse pracuje s tělesným velmi rigidně. Na základě experimentů (dráždění 

v oblasti mozkové kůry) byly vytvořeny „mapy" projekce jednotlivých částí do mozkové kůry, 

ale žádná zmínka o poruchách tělesného schématu a přitom na podobné jevy upozorňovali 

vědci již v 19. století. Práce se týkaly popisu případů vojáků z americké občanské války při 

136 (Hogenová.A., Kvalita života a tělesnost, Praha,Karolinum, 2002, s.52) 
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amputovaných končetinách. U některých amputovaná končetina zůstávala v tělesném schématu 

s fantómovou bolestí, u jiných končetina nepoškozená v tělesném schématu chyběla. Obraz těla 

není tedy pevný, jak předpokládá mechanická neurologie. Obraz těla j e dynamický a tvárný -

stále musí být přetvářen, doplňován a dle nahodilých zážitků se radikálně reorganizuje. 

Pro diagnostiku tělesného schématu je možno použít v klinické praxi standardizované 

testy /např. Physical Self-Perception Profile, autoři Corbin a Fox, 1989/, v psychosomatické 

klinické praxi j e vhodnější využít jednoduchý projekční test - kresbu (s instrukcí nakreslete obrys 

vlastního těla). Interpretace tohoto testu vyžaduje určité zkušenosti s danou problematikou. 

Vyhodnocení je prováděno s testovaným pacientem, tento rozhovor je taktéž velice diagnosticky 

cenný. Dle vlastních zkušeností doporučuji vyhodnocování v následujícím pořadí: 

1. velikost nakreslené figury - příliš malá či velká vypovídá o egovztažných vlastnostech 

obecně (sebevědomí,sebehodnocení) 

2. plynulost čáry - plynulá svědčí o jasné představě vlastního těla, u nejasných či 

obtahovaných partiích bývá problém s nejasností a nespokojeností 

3. reálnost rozměrů a tvarů - nejčastěji nadhodnocení/ bolest /, nereálná délka končetin, 

někdy určité partie chybí (viz. kazuistika ženy z časové osy) 

4. diferencovanost kresby 

5. vyobrazení rukou a nohou - velice důležité, často chybí ruce i nohy, končetina je jakoby 

useknutá v zápěstí nebo kotníku. Toto je velice cenné v celostním pojetí, neboť ruka je ta, která 

směřuje k jsoucnům v prostoru a čase (viz. Ruka má tělo) 

6. pravolevá symetrie kresby - zajímavé např. u skolióz, kde v pojetí psychosomatickém 

hraje významnou roli vztahovosti sociálního vzorce rodiny 

„To, že dnešní lidé žijí déle, ještě neznamená, že žijí zdravěji." 

Heidegger.M.,0 pravdě a bytí,Vyšehrad, 
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6. BOLEST JAKO EVIDENCE 

Udržovat se ve tvaru se podobá zdraví, mizením tvaru se ohlašuje bolestí / bolest - řecky 

alégó/. Bolest varuje před vplynutím do apeira ( bezmezná). Arché do sebe bolest pojímá, bolest 
• i -57 

je tou možností uchránit se, zachránit tvar. Alégo -bolest stojí proti „legem", protože bolest 

vydává signál o tom, co je za hranicemi tvaru, jenž se může rozplynout v cizotě apeira. 

Bolest je středem, usebráním, je tíhnutím k jednomu středu, l j8 a to k tomu, v němž nás • 

ukotvila. Bolest je vzpourou proti peras, je touhou po apeiru, po nicotě. Bolest je čistý, absolutní 

rozdíl - porodní bolest jako „přikování na dno" s vytvořením pozadí, na němž se ukazuje vše, co 

dává dítěti hodnotu lidské bytosti. 
Bolest rve, je to rozerva. Způsob, jak bolest rve, je zároveň usebírající oddělování, je 

v 1 . , r r 1 39 

vsak i pojítkem. Bolest je pojící spárou rozervy. 

Heidegger chápe bolest jako fugu, jako rozdíl sám, touhu po beztvarovosti. Bolestivý 

orgán či místo nechce již „prostořit a časovat", chce se dostat mimo prostor a čas, chce se 

navrátit do abwesung (heideggerovská nicota). 

Tato situace je podobenstvím smrti, i smrt je návrat od všech tvarů do apeira. Bolest je 

evidencí, umožňuje zakotvit do časové přítomnosti, bytostně existovat, autenticky vnímat teď. 

Bolest v životě je umožněním transcendence. Bolest člověka dává sobě samému, jinak neexistuje, 

tím ek-sistuje lidsky. Často se lidský život má za nejvyšší hodnotu, jíž je možno platit ve chvílích 

ohrožení. Život se tedy jeví jako hodnota jen tehdy, je-li zároveň ohrožen a přesahován - ohrožen 

smrtí a přesahován jinou hodnotou.140 

Heidegger /i996/ říká: „Kámen je Ge-birge bolesti" (berg - hora, gebirge-pohoří). Hora, 

kámen, skála - to vše jako symbol bolesti, mlčení, které bolí. Ticho v horách, nevýslovné ticho -

setkání se vznešeností slovy Kanta, je spjato s bolestí, protože při velké bolesti nelze mluvit. 

Ptáme-li se, co že je za horizontem, co bude po smrti, nastává mlčení.141 

137 (Hogenová,A., Jak pečujeme o svou duši? Praha, PedF UK, 2008, s. 33) 
138 (Hogenová, A., Kvalita života a tělesnost, Praha: Karolinum, 2002) 
139 (Hogenová, A., Kvalita života a tělesnost, Praha: Karolinum, 2002) 
140 (Palouš, R., kolokviální přednáška o Ricoeurově etice, 2/2009, vlastní záznam autorky) 
141 (Hogenová,A., Kvalita života a tělesnost, Praha: Karolinum, 2002,s.96) 
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Bolest je úzce spojena s blízkostí a vzdáleností, což nejsou původně určení metrická.142 

Blízkost je původně domovštěním, vzdálenost je cizotou. Na cestě je blízkost a dálka základní 

metrem. Proto, dle Heideggera /1996/ je bolest rozdíl sám. O jaký rozdíl jde? Jde o rozdíl, 

kladoucí se mezi člověka a jeho Mitsein, mezi jástvím a Selbst, mezi Selbst a celkem světa. 

Selbst je onen pramen, z něhož čerpáme smysl. Bolest je pocit, informace pro nás, že bolestivý 

orgán by rád opustil jednotu s naším tělem. Tělo pomalu opouští logos, tj. původní usebrání. 

Bolest však patří k životu stejně jako k cestě patří bloumání a bloudění. 

Co nastane, chce-li lékař odstranit bolest za každou cenu? Odstraňuje nemocnému i něco 

podstatného. Heidegger je přesvědčen, že mu odebírá možnost umírání. Umírání je to, co nám 

nemůže nikdo vzít. Řídí-li ale lékař pod vlivem př. silných analgetik jeho emoce, upravuje mu 

tím logos s ním samým, ostatními i s celkem světa. Je to manipulativní? Je to etické? Vždyť i toto 

patří k životu v autenticitě. 

,,Medicíně je třeba navrátit filosofii, neboť díky ní je umožněn nejhlubší ponor do porozumění 

nemoci". 

Hogenová,A.: Jak pečujeme o svou duši?Praha:PedF UK 2008,s.233 

Člověk je vržen do určité dějinnosti. Je to situace, kdy smysl života - telos se staví proti 

arché - proti lidské přirozenosti konkrétního člověka. Přirozenost člověka a jeho přirozené tíhnutí 

ke smyslu jeho života je narušeno, tento fenomén je vždy spojen s vržeností.143 

Tedy dasein, vrženost člověka do určité dějinnosti, je dalším místem možného vzniku 

nemoci.Na tento zdroj se soustředil ve svém díle Heidegger spolu s Bossem. Pro současnou 

medicínu kartesiánského typuje tento pohled velice problematický, zlehčován a často kritizován. 

Determinace našeho arche vede k přizpůsobení právě se odbývajícího bytí v přítomnosti 

našemu telos. Často se stává, že pod tíhou dasein je daný telos úplně odejmut. Nastane situace, 

kdy pohyb na životní cestě je znemožněn, člověk nemůže sledovat své telos a není schopen 

reagovat přirozeně a volně na měnící se dasein. 

142 (Patočka, 1995) 
143 

(Hogenová,2008) 
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Každému je jasné, že kolenní kloub nelze ohnout mimo rozsah fyziologického pohybu 

bez poškození, ale u duše toto vnímáme zcela odlišně. 

1 ona má svůj „ fyziologický rozměr pohybu " a nelze ji „lámat a ohýbat" bez následného 

poškození. 

/pozn.autorky : Zajímavá zkušenost homeopatické terapie: při emočním otřesu je indikován jako přípravek 

první volby Arnica Amara v ředění 5-9-max. 15 CH, což je vhodná terapie i při poranění tělesných struktur. 

V dostupné homeopatické literatuře je toto popisováno metaforicky -hematom strukturálního i nestrukturálního 

charakteru/. 

Člověk vyaretovaný nosí v sobě „tvary" skutků, jež se pohybem (kinesis) stávají 

•ntersubjektivními skutečnostmi. Kinesis je metabolé, tj.pohybem se „vrhá" tvar za pouhou 

představu do skutečnosti.144 

Arete jako celek je pro každého jiným, protože u každého je telos něčím jiným a v tomto 

je originalita každého člověka. 

6.1. Hygiensis a Iatreusis 

Zdraví je velice zajímavý fenomén, dle starých Řeků je chápáno jako isonomia. 
Toto je myšlenka obsažená v tvrzení Hippokrata, Galéna a jiných. Ještě starší je však 
myšlenka o tom, že zdraví je rovnováhou mezi člověkem a poliš, mezi poliš a kosmem. 
Na tomto tvrzení jsou vybudovány teorie celostní medicíny. V myšlence je ještě něco 
hlubšího a původnějšího - původní smysl filosofického termínu logos,145 Význam 
nacházíme poprvé u Herakleíta, jako hořící plameny ze ztrácejícího se dřeva. Řecké 
slovo pro veškerenstvo světa je Kosmos, což také znamená řád. Čili, držet vlastní bytost 
v řádu znamená být zdravý. 

Stav zdraví lidské bytosti však není stavem, ale trvalým pohybem a tento pohyb 
se podobá ohni,v němž se neustále něco ukazuje a zároveň něco zaniká- umírá. 

144 (Hogenová, A., Areté, Praha: Karolinum UK, 2000, s.37) 
145 (Hogenová, A., Jak pečujeme o svou duši? Praha: PedF UK, 2008, s. 219) 
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Podstata člověka - duše - má podobu ohně.146 Lidský život je hořící oheň, v něm 
díky spalovanému dřevu se neustále rodí plameny. Udržovat tyto dva protiklady -
vznikání a zanikání - je podstatou zdraví. 

Analogie člověka - malého Adama a kosmu- velkého Adama je podstatným 
vztahem, proto je tak důležité sebepoznání, proto je tak důležitá péče o duši. Být zdravý 
znamená být v jednoduché jednotě se sebou, s poliš a s celým světem. Toto není 
možno vyrobit technicky, vyrobit řemeslným způsobem. Zdravý člověk je schopen 
prožívat čistou radost z bytí samého, z hvězdného nebe, louky, ticha. Bytostná touha 
po jistotě, zajištění v životě je zdrojem úzkostí, naučili jsme se je zakrývat a žít s nimi. 
Hlavním problémem v nemoci je právě tato existenciální úzkost. 

Dle Heideggera jsme neustále vybaveni úzkostí, strachem ze smrti. Snaha 
směřující k zajištění v životě vede k nenávisti, ale podstata je v závisti. Také 
perfekcionalizmus, jenž se vydává jako lék proti smrti, vede k vytváření zdání - DOXA, je 
vždy rafinovanou lží a škodí lidskému nalaďování na sebe samého, na poliš, na kosmos 
jako celek. 

Strach plašíme různými způsoby. Pod záminkou osvěty jsou pořádány výstavy 
původně živých těl / b o d y 2 0 0 7 / , agentury s adrenalinovými sportovními aktivitami 
nabízejí stále více a více bizardnější akce a čas v nás zrychluje do stále větších obrátek. 
Jsme v zajetí velice nebezpečného fenoménu. Reifikace člověka je tak daleko, že naše 
myšlení je praktické a pragmatické, soustředěné pouze do budoucnosti, se ztrátou 
možnosti podílení se na celku, tj. arché. Technickým způsobem předat arché je 
nemožné, léčení v jakékoliv reifikované formě nepomůže, protože nejde jednoduše 
sdělit či předat. Nejdůležitějšim momentem celého procesu léčby v rovině „celku" je 
vědět o skrytosti. Metodu, kterou je možno věc odkrývat, ozřejmuje ona věc sama, ne 
však daná metodologie. 

Nemoc je počátek, někdy velice těžce definovatelný, neboť přesný výměr tohoto 
fenoménu je problematický.147 Vždy je nutné se obracet k pojmu zdraví u konkrétního 
člověka. Nemoc vzniká privací zdraví, ale protože nelze přesně definovat zdraví, je 
velice problematická i rovina nemoci.Podstata zdraví i nemoci je založena v neustálém 
střetávání s dasein - původní otevřeností světa kolem nás. 

To nejpodstatnější pro zdravý způsob života je péče o duši, protože jen ona 
založí i správnou technai, tj. péči o tělo. Gnothi seauton! - nic nového pod sluncem. 
Nejde tedy o nějaký konkrétní zaručený postup, jde o základní péči o duši a tělo 
v harmonii, které se říká Kalokagathia. 

Dle Hogenové je pak duše takto pečovaná podobná průhlednému horskému 
křišťálu s pevnými hranami. Toto je filosofické usebrání.148 

146 (Hogenová, A., Jak pečujeme o svou duši? Praha: PedF UK, 2008, s. 230) 
147 (Hogenová, A., Jak pečujeme o svou duši? Praha: PedF UK, 2008, s. 225) 
148 (Hogenová, A., Jak pečujeme o svou duši? Praha, PedF UK, 2008, s. 227) 

73 



Lékařství není schopno „vložit" do těla to, čemu staří Řekové říkali arché nebo 
fusis (růst z počátku) . 

Dle Heideggera /1993/ je fusis jako výchozí dispozice arché k pohotovosti 
každého člověka, protože v této dispozici se bude uskutečňovat jeho životní pohyb. 

Pokud některý orgán v těle se začne oddělovat od celku, začne se vyhraňovat, 
stanovovat si vlastní zákony, nastává bolest a stav označujeme jako MONARCHIA. 
Poslouchá-li orgán celek, je tělo zdrávo a stav se nazývá ISONOMIA. Oddělování od zá-
kladu znamená bolest, smrt. 

Zdraví tedy není stav pohody fyzické, duševní a sociální. Zdraví je pohybem, 
úsilím, realizací. - ARETÉ. Areté vzniká, když vnitřní účel en-telecheiá a vnější účel telos 
jsou navzájem prostoupeny. Dle Patočky je to úsilí člověka o prohlédnutí celku 
v zasazení do konkrétní situace.149 Dále Patočka dodává, že arete není principiálně 
individuální ctnost, je to něco pevně určeného, co se přesto děje v jednotlivých 
konkrétních situacích, je to úsilí člověka o prohlédnutí celku v zasazení do konkrétních 
situací .K tomuto je ale třeba uměřenosti - sófrosýmé, nezabydlovat se příliš a neulpívat 
zbytečně na pomíjivosti, akceptovat míjení, což by velice komplikovalo pohyb vpřed. I 
Tao je cesta. 

Na cestě je jáství středem úsilí tendujícího od Entelechie k Telos. Pokud toto 
platí, můžeme hovořit o zdraví, o aretaci. 

Nemoc je neschopnost realizace v přirozenosti pohybu u daného člověka. Každý 
ve své originální, jedinečné existenci je nenahraditelný ve své onticítě a ontologičnosti. 
Ne-moci se pohybovat na životní cestě znamená ztrátu možnosti přirozenosti a tedy i 
ztrátu zdraví. Moci svobodně žít je to samé, jako moci se pohybovat po cestě života 
zdráv. 

Zdraví je tedy výchozí stav, teprve z něj může vznikat nemoc. Vše toto je 
obsaženo v Aristotelově Metafyzice. 

Nemoc je tedy privací zdraví, smrt je privací života. Dle Heideggera - nemoc je 
fenomén privace, nelze ji měřit bez dostatečného určení zdraví.150 Privace se dotýká 
časové posloupnosti, privovaný člen je vždy dřívější. 

Pokud ale nebude přesně definováno, co je zdraví, nemůže být zcela jasné, co je 
nemoc. Pokud nebudeme znát existenci v rovině života, nepochopíme podstatu smrti. 
Ve smrti se otevírá zápornost bytí. Areté je proto přípravou na smrt. Pečovat o duši 
znamená starat se i o smrt. Tuto péči vyaretovat lze pomocí slova v dialogu. Areté jde 
vždy o celkové životní otázky, nikoli o parciály.151 

148 (Hogenová, A., Jak pečujeme o svou duši? Praha, PedF UK, 2008, s.227) 
149 (Patočka, J., Péče o duši I.Praha: Oikúmené 1996, s.33) 
150 (Heidegger,M.,Zillikoner Seminare, Frankfurt am Main,V.Klostermann 1987, s.55) 
151 (Hogenová, A., Jak pečujeme o svou duši, Praha: PedF UK, 2008,s.38) 
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Proto úkolem výchovným i vzdělávacím je cesta ke zdravému životu. Na této 
cestě je velice důležité arché - počátek, účel života - telos a také to, do čeho jsme 
během života uvrhováni.152 

Člověk si své dasein (pohyb v čase) nevolí, je uvrhován do otevřenosti bez jistoty 
a svého vlivu. Pohyb na životní cestě má odpovídat vlastní přirozenosti. Nezdravé je jít 
proti této přirozenosti, proti arché. Základem zdraví je rozpoznat ve výchově arché co 
možná nejdříve (u dítěte, ale platí to i v sebepoznání u dospělých). Pohyb na cestě 
s Arché velice souvisí, nemoci existencionálního charakteru jsou toho důkazem. 

Přílišné chtění, perfekcionalismus a nesmyslná výkonnost vede k reifikaci a 
následně k možným zdravotním problémům. 

HYGIENSIS a IATREUSIS a ne-moci se pohybovat na životní cestě 

Léčení příčiny nemoci se nazývá IATREUSIS. Soustředící se na konkrétní místo bolesti 

či obtíže, terapie je zaměřena orgánově. Iatreusis představuje léčení bez celkové intencionality, 

není zde pochopeno dasein pacienta, není pochopeno terapeutem, v jakém bytném světě se 

ukazuje situace, tj. jak je pochopeno samo bytí. V čem spočívá podstata tohoto problému? 

Terapeut se netáže na podstatu nemoci. Jsou to otázky, které v sobě skrývají podstatu bytí, 

husserlovsky řečeno, universální styl světa v konstitutivní syntetické transcendentální genezi. 

Není to nic jiného, než náš vlastní styl, v němž se setkáváme s bytím jako s celkem. Toto vždy 

vstupuje do aktivit našich osudů a poznávání světa věcí v něm. O této transcendentální půdě, 

na níž se rozprostírá celý náš osobní vztah ke všemu, co je kolem, i co je v nás, nevíme. Každá 

nemoc je ztrátou svobody a možností.153 Možnosti jsou otevírány v otevřenosti světa v daném 

•,teď", nemoc maří logos s celkem světa, tj. usebrání se světem kolem, uzavírá cestu k dialogu. 

Toto vše se musí při léčení vzít v úvahu. Pak teprve je možno hovořit o celostním přístupu 

v terapii ve smyslu HYGIENSIS. 

Léčení ve smyslu HYGIENSIS, léčba z motivu, jenž vedl ke vzniku „nemoci", což je 

heideggerovsky pojato jako nemožnost životního pohybu ve smyslu fysis, ve smyslu překonávání 

Překážek, které se přirozeně na životní cestě každého člověka nacházejí směrem k cíli z daného 

Počátku. 

1S2(Hogenová, A., Jak pečujeme o svou duši, Praha: PedF UK, 2008,s. 229) 

153 (Heidegger,M., Zollikoner Seminare, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermenn 1987, s.202) 
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Rozumět lidskému životnímu pohybu znamená rozumět jeho ex-sistenci, tj. vědět, kam 

směřuje (telos), z čeho vychází (arché), do jakých situací se dostává (dynamis) a jak řeší situační 

ataky (energeia). To vše je možno odečíst z ergonu - tj. ze skutku. Ale tyto skutky je nutno číst 

hermeneuticky. Rozkrývat telos, arché, dynamis a energeia - to je léčení hygiensis. Heidegger 

zdůrazňuje : „Vždy to znamená vynést něco na světlo, postavit to do světla. Správné chápání je 

následkem vidění, dokazování má stejnou formu jako popisování, ovšem spolu se světlem, jež 

popisované obklopuje. Vědomí předpokládá Lichtung a Dasein, není to obráceně".154 

„Ruka má tělo a řeč má celého člověka". 

Heidegger,M.:Parmenides, 1982 

6.2. Ruka má tělo 

Myšlenka, že ruka má tělo (ne tedy, že tělo má ruku) je jeden z velice důležitých 

momentů heideggerovy filosofie. Jde o projev původní usebranosti člověka se světem, tj. o logos. 

Pro filosofii těla a pohybu to znamená, že člověk je člověkem až tam, kam dosáhne jeho ruka, 

kam dosáhnou významy jeho slov.155 Člověk tedy nekončí tam, kde končí kůže na povrchu těla, 

ale končí tam, kam až dosahuje jeho tělesnost. Tělesníme pomocí rukou a pomocí řeči. Ruka 

centruje intenci směrem do světa nejvíce. Je to ona, která zakládá lidský čin. Ruka má velikou 

hodnotu, je to ona, která zachovává bytost a tvoří ji i symbolem moci. 

V životě člověk vyvstává do pohybových figur, čemuž se říká ex-sistence. Toto vycházení 

těla do nejrůznějších pohybových figur je řízeno jedinou intencí, která míří z těla do světa. 

Heidegger na mnoha místech hovoří o intenci „zur-Welt-sein" nebo o intenci „in der Welt sein". 

Tím se lidský život podobá herakleitovskému luku, kdy právě oblouk tohoto luku ukazuje intenci 

do světa, jež se realizuje v řadě pohybových figur vycházejících z těla směrem do extense. 

154 (Heidegger,M., Zollikoner Seminare, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermenn 1987, s.203) 

b 5 (Hogenová, A., K fenoménu pohybu a myšlení, Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s.295) 
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Také proto vždy hovoříme o ex-sistenci. Celý lidský život je pohybem směřujícím ven, 

po oblouku, kterému můžeme říkat oblouk životního pohybu. Myslet oblouk lidského životního 

pohybu znamená myslet celek mezi tělem a řečí, protože řeč je prodloužením ruky.156 

Ruka, která má tělo, směřuje ke jsoucnům v prostoru a čase. Prodloužená ruka - SLOVO 

- v řeči směřuje tam, kde nelze nic ohmatat a uchopit, směřuje k nekonečnu. Prodloužená ruka 

v řeči posouvá člověka k bytí samotnému, tam první ruka postrádá svoji moc. Dle Heideggera 

tam, kde prodloužená ruka dojde až k bytí, začíná myšlení. To ale není v prostoru, kde ruka 

pracuje. Svět a život v antropologickém kontextu výkladu je jedním, což není nic jiného než 

modifikace subjekt-objektové figury myšlení. Tato figura v sobě obsahuje přirozenost lidské 

aktivity - účelové působení subjektu na objekt prostřednictvím ruky - práce. 

Dle Nietzscheho je to bytí pochopené jako dění, dění v kruhu. Práce - výkony, podávají 

svědectví o tom, že „jsme", že se ozřejmujeme pomocí ergonů. Pokud člověk ztrácí výkon, má 

pocit, že „není". Zde je problematika postmoderní doby, nihilismus, problematika drog, 

alkoholu, hráčství a dalších závislostí. Heidegger/1996/ dodává,že moc není znakem existence, a 

proto také reprezentace tvaru, nýbrž je základem existujícího člověka, jež se stal subjektem. 

Pro Patočku /1996/ je práce a boj však v jednotě a slouží k překonání odporu země, tj. 

druhého životního referentu. Pro nás se stala práce první a zároveň nejdůležitější ontickou, ale i 

ontologickou potřebou. Do této souvislosti patří ruka a prodloužená ruka řeči. 

Žít znamená vycházet ze sebe ven do figur, které jsou pohybovými figurami. 

Prostřednictvím nich se vylaďujeme na svět v pohybu (Dasein), ale i na Celek. Toto vyhmatávání 

podob je skryto v intenci. Ruka a prodloužená ruka řeči zapadá do neubauerovského výkladu 

Podoby a tvaru. Řeč a podoba ruky je výsledkem vzcházení a vyhmatávání světa. Řeč je světem 

samým a je i klíčem k pochopení. Proto je třeba péče o duši - Epimelei. Myšlení cartesiánského 

typu nás stabilizovalo do typu výkonného pracovníka, který spatřuje smysl své existence v práci 

a výkonech. Tímto získává postavení a prestiž. 

b 6 (Hogenová, A., K fenoménu pohybu a myšlení, Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s.297) 
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Slova vždycky odhalí, co skrývá člověk ve svém srdci. 

6. 3. Řeč 

Lukáš, 6,45 

Dle Aristotela je člověk živá bytost mající LOGOS.'37 Logos zde není pouze v základním 

významu, ale znamená také a především řeč. Člověku je dána možnost sdělování. Tím, že je dána 

možnost nadhledu nad tím, co je přítomné a dán smysl pro budoucí, je dán i smysl pro správné a 

nesprávné - to proto, že člověk jako jediný má logos. Logos je odvozeno od legein a toto 

znamená jednoduše „sjednotit, sebrat, dát do jednoduché jednoty". To dělá slovo a řeč. 

Člověk dovede myslet a dovede myšlené sdělovat - mluvit. Toto je aristotelský náhled 

na dorozumívání a společné pojmy, které umožňují lidské spolužití v podobě společného života. 

Slova jsou mosty, které sebírají /sjednocují / nás samé s věcmi kolem nás, ale i s bytím, které toto 

vše nechává vyvstávat - ex-sistovat, tj. bytí ukazuje věci i nás samé. Proto jsou slova něčím 

nesmírně důležitým. Slovo není jen znakem,jak je tomu dnes v teoriích o komunikaci. Slovo je 

živý most, který nás spojuje s věcmi, s bytím, tj. s nevýslovným.138 

Řeč má jeden velice důležitý úkol, má vyvést bytí z jeho skrytosti. Bytí je vždy unterwegs 

- jak říká Heidegger. Řeč uvádí do plnosti podstaty po položené otázce, pečuje o celek, který je 

bytím samým a člověk o něj pečuje tím, že je vyaretovaný. Řeč ale není prostředkem, jímž si 

vědomí zprostředkovává svět, není instrumentem ani nástrojem. Naopak - v každém vědění 

o sobě a o světě jsme již obklopeni řečí, která je naše vlastní. Heidegger svoji myšlenku, že 

člověk je pastýřem bytí, ozřejmuje tím, že areté musíme v sobě objevit, musí se stát věcí „pro 

nás" a tím se realizuje sebetvorba. 

Vyrůstáme, učíme se vyznat ve světě, znát lidi a sami sebe tím, že se učíme mluvit. Tím, 

že mluvíme, jsme lidmi. Učit se mluvit ale neznamená být uváděn do užívání už hotového 

nástroje, nýbrž znamená získávat důvěrnou známost světa samého a toho, jak je možné se s ním 

Potkat. Ve všem myšlení a poznávání je předpojatost řečového výkladu světa, do něhož vrůstat 

znamená vyrůstat na světě. Čím více je řeč živým výkonem, tím méně je možno ši j i uvědomit. 

157 (Gadamer,H.G.,Člověk a řeč,Praha:Oikúmené,2001,s. 22) 
b 8 (Hogenová, A.,Konference psychosomatiky, Liberec 2 0 0 8 , Slovo v teorii a praxi, 

vlastní záznam autorky) 
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Každý rozhovor má svoji vnitřní nekonečnost a žádný konec. Přerušen je proto, že se zdá, 

že bylo vše řečeno, nebo že bylo řečeno dost a není co dodat. Ale každé takové přerušení má 

nějaký vnitřní vztah k obnovení a navázání. 

Člověk mluví, pokud odpovídá řeči. Odpovídání je naslouchání. Odpovídání naslouchá, 

poslouchá-li výzvu ticha. Člověk mluví i ve snu. Mluvíme stále, i když mlčíme. Přemýšlet o řeči 

znamená zjednat si představu o hybnosti řeči a náležitě ji vymezit oproti jinému. Musíme 

prodlévat u jejího, nikoli našeho mluvení.139 Řeč mluví, jmenování volá. Přibližuje to, co je 

voláno.Volání tedy přibližuje, přivolává přítomnost toho, co před tím voláno nebylo.Volání 

přibližuje, zpřítomňuje.160 

Co nastává v okamžiku, kdy „úžas bez hlasu " nebo „ němý údiv " bere řeč? 

Je to tím, že náš pohled se setkává s velice zřejmým, zjevuje se něco příliš velikého, než, aby to 

bylo možno vyjádřit slovy. Co bere řeč, je také forma řečovosti. Tím řeč nekončí, ale začíná. Je 

to schopnost hledat výrazy pro vše. Dle Platóna filosofování začíná údivem. Ticho ale není jen 

pouhá bezzvučnost. 161 Zvučení a znění v něm setrvává v nehybnosti. Klid má svou hybnost 

v tom, že tiší. 

Řeč hraje významnou úlohu spojení člověka se světem práce. Věda svoji odborností 

znemožňuje, aby normální člověk porozuměl. Reifikace se týká i řeči. 

Dle Komenského jsou lidské schopnosti tři - rozum, vůle a duch. „Pokud mluvíš, říkej 

věci, ne slova".162 Řeč jako prodloužená ruka dosahuje k pojmům - noematům, ruka jako část 

těla opracovává věci kolem nás, je v jsoucnech. 

RUKA zakončující oblouk mezi naším tělem a světem tvoří jednotu - LEGEIN.163 

b 9 (Hogenová, A.,Jak pečujeme o svou duši? Praha: PedF UK, 2008, s. 47) 
160 (Hogenová, A.,Jak pečujeme o svou duši? Praha: PedF UK, 2008, s. 59) 
161 (Hogenová, A.,Jak pečujeme o svou duši? Praha: PedF UK, 2008, s. 73) 
162 (Komenský, J. A., Obecná porada o nápravě věcí lidských, Praha, Svoboda 1992, s.57) 
163 (Hogenová ,A., K fenoménu pohybu a myšlení, Praha, Eurolex Bohemia 2006, s.29) 
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Přerušením tohoto oblouku,v němž ruka plynule přechází do slov, která mají význam, se 

přeruší i oblouk, proces tělesnění, jenž je přirozeností spojení ruky a řeči. Život se promění 

na technický provoz a člověk bude ve velikém nebezpečí, že se ztratí to shakespearovské 

hluboké říkání.164 

Řeč jako prodloužená ruka je nesena intencí do světa a tato intence člověka donese až 

do transcendence. Proto i tělesnění dochází až tak daleko. Řeč je tedy druhem tělesnění. 

Herakleitovský luk lidského pohybu vystřeluje šíp do transcendence. Patočka to vysvětluje 

slovy : „K věci nemohu jinak než přes perspektivy".165 Perspektivy jsou noezemi noeticko-

noematické jednoty, tj. základní struktura naší intencionality. Intencionalita je implicitně 

obsažena u Platóna, Aristotela, Tomáše Akvinského (tam již pod názvem intencionalita), 

u Brentana, Husserla. 

Heidegger se sice proti intencionalitě mnohdy vyslovuje, ale přesto jí využívá často 

ve svých pracích.Transcendentální není ale totožné s transcendentním.V heideggerovském 

myšlení je tento rozdíl vnímán jako rozdíl mezi existencí a bytím. 

ŘEČ A RODINNÝ SYSTÉM 

V době vrcholícího kultu individuality zůstává rodina, ze které každý jednotlivec vyšel, 

v pozadí. Stabilita celého společenství se odvíjí od základní jednotky (matka-dítě-otec) a její 

schopnosti utvářet rodinné systémy, kde se vychovávají - civilizují děti a vytváří se potence 

v transgeneračním vývoji. 

Látkou, ze které je svět rodu upředen, je příběh. Vyprávění příběhů zakládá kulturu rodu, 

médiem rodinného prostředí je jazyk. Jazykem je bezpečně vymezena jak hranice uvnitř rodiny, 

tak společně členové rodiny vymezují hranici vůči okolí. Originalita jazyka té které rodiny 

vyvěrá ze společných emočních zážitků v hluboké minulosti. A odlišná minulost je také to, co 

nás s druhými lidmi nikdy nespojí, ale naopak bude už navždy oddělovat. Zbývá tedy přítomnost 

a budoucnost pro budování nového společného jazykového teritoria (významný prostor 

Pro logoterapii v psychoterapeutické péči). 

164 (Hogenová ,A., K fenoménu pohybu a myšlení, Praha, Eurolex Bohemia 2006, s.29) 
165 (Patočka,J.,Úvod do Husserlovy fenomenologie. Praha: SPN, 1969, s.60) 
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Existování v jazyce nazval Humberto Maturana JAZYKOVÁNÍM. Jazykování probíhá 

v životní praxi, do níž jsme ponořeni, interakce v jazyce jsou strukturní interakce a hovoříme 

o fenomenu jazyka.166 Svět kolem dítěte je vytvářen dvěma odlišnými jazykovými mody -

mužským a ženským, které se od sebe v mnoha ohledech liší. Dítě se vyvíjí zevnitř ven (nikoli 

naopak) - z důvěrného prostoru s pocitem bezpečí a zabezpečení směrem do neznáma a 

ohrožení. Neustálá oscilace mezi intimitou vnitřního prostoru (fórum internum) a překračováním 

jeho hranic do světa (fórum externum) umožňuje psychosociální vývoj člověka. Návraty 

poskytují bezpečí a odpočinek, přípravu a načerpání sil na další exkurz a tím nastává pohyb 

ve smyslu dynamizující síly k vývojovým změnám. 

Mužský jazykový modus je vymezující, je kultivován zkušeností s překonáváním 

překážek a zápasem. Vztahuje se k času fyzikálnímu, který svým neodvratným a neúprosným 

během představoval pro staré Řeky chronos - zevní čas, měřený pohybem vesmírných těles 

(fórum externum). 

Ženský jazykový modus je akceptující, ochraňující, nenaléhající na změnu, souznící 

s rytmy biologickými. Slouží vnitřním procesům zrání ve smyslu řeckého pojmu pro čas kairos, 

plynoucí bez ohledu na zevní termíny (fórum internum). 

Dítě od narození osciluje mezi oběma typy „jazykování", oba jazykové mody se liší právě proto, 

aby spolu mohly kooperovat a v transgenerační perspektivě utvářet osobní příběh jedince a smysl 

života se odvíjí od příběhu rodu. (Heidegerovské - člověk je v neustálém dialogu se svými předky 

a potomky). Bez této návaznosti je velice obtížné nalézt životní smysl člověka.167 Chybou by 

však bylo rozumět domovu jako systému zabezpečujícímu biologické potřeby rodu či 

společenské a ekonomické zázemí pro přítomné. 

Domov je „pramenem" toho být poprvé, a přesto je stálým místem.168 Zde se člověk 

jakoby vždy nově narodí, očistí se, obrodí se v tom původním slova smyslu. Je to místo posvátné. 

166 (Maturana,H„ Physics of cognitive processes, World Scintific, Singapere,1987, s. 324, 

překlad J. Fiala) 
167 (Neubauer, Z., Do světa na zkušenou čili O cestách tam a zase zpátky, Praha :1990) 
168 (Hogenová,A.,Jak pečujeme o svou duši? Praha: PedFUK, 2008, s. 188) 
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Fenomén domova se konstituuje po léta. „Vyhmatává se" v tisíci zkušeností, které jsou 

prožity jako přítomné - neboli urimprese. Pak se stávají retencemi v našem toku cogitationes. 

Nové a nové urimprese vyvolávají syntézu retencí, z nichž vznikají protence, tj. předvzpomínky. 

A teprve tyto předvzpomínky, jakožto nevyplněné intence, jsou vyplňovány prožitkem domova 

jako něčeho, co je nevýslovně dobré, co nás vždy znovu a znovu naplňuje počátkováním. 

Fenomén domova však není uchopitelný, měřitelný.To, že člověk má problém „vydržet sám se 

sebou", má „rozbitý svět" a tato situace ho činí úzkostným s obtíží v existenciální rovině své 

existence, je výsledkem problematiky v jeho prvním patočkovském referentu - v domově a 

zakotvení. Dle Palcové je právě vztah dítěte s rodiči prototypem všech výchovných vztahů-je 

nejpůvodnější, nejintimnější a zároveň zakládá společnost člověka. Neexistuje žádný jiný vztah 

prostoupený takovou dávkou intimity a blízkosti. Z hlediska rodiče je dítě to, co vzniklo z jeho 

bytí a opačně pro dítě v jeho nediferencovanosti je matka kus jeho samého, je to jídlo, které 

potřebuje k životu, je teplem a bezpečím.169 

V. Bělohradský /1991/ říká : „Jsme cikány Evropy, touláme se, nikdo nemá cíl." Pravda 

ve smyslu a 1 e t h e i a se přeměnila na jistotu - c e r t i t u d o. Slova se stala nástrojem 

komunikace, ztratila význam prodloužené ruky, tím ztrácíme možnost dosahu dál, než k věcem 

kolem nás. Nietzschovskými slovy - Bůh je mrtev, kromě jsoucen zde nic není! Našimi slovy -

tělesnění nemá žádný smysl, ruka se stává nářadím, člověk se reifikuje - proměňuje se na věc. 

Pak i výkony se stávají nutně něčím tržním, zpeněžitelným. 

Co se stane? - Slova se promění na jsoucna, na znaková jsoucna, což je technická řeč 

počítačů. Ruka se také promění na věc, tělo se stane výrobním prostředkem, bude vyrábět výkony 

přinášející slávu a moc. Tím se ztrácí smysl a cíl života, chybí transcendence, myšlení je pouze 

v rovině more geometrico. 

Jak důležitá byla řecká KALOKAGATHIA, která v areté spatřuje propojenost těla a duše. 

Ruka i slova jsou naše možnosti, přes které se intence našeho životního pohybu přelévá 

do transcendence. Lidský život je podoben herakleitovskému luku - oblouk ukazuje na intenci 

do světa, realizace je v pohybových figurách a proto mluvíme o ex-sistenci. Výchova člověka, ale 

i léčení, musí být propojením moci ruky a moci řeči - slova. Řeč patří k tělu a tělo k řeči. 

169(Pelcová,N.,0 krizi pojmu humanismus.czp.cuni.cz.č.článku200402109) 
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Proto mají lidé různé řeči, různé jazyky jako stopy po krajině, v níž mají své domovy 

od pradávna. Tato krajina je původní otevřeností pro intence, pro tělesnění. Prodloužené ruce a 

nohy vrůstají do Země a oblouku nebes.170 Duše člověka vrůstá do přírody, ale i do kosmu, 

příroda kolem nás je prodloužené osobní tělo. Tuto provázanost nelze spatřit, je třeba schopnosti 

vhledu do podstaty existence. 

V nohách mám už tisíc mil,stopy déšt a vítr smyl, 

a můj kůň i já j sme cestou znaveni. 

Těch tisíc míl, těch tisíc mil,má jeden směr a jeden cíl... 

Je tam stráň a příkrej sráz, modrá tůň a bobří hráz, 

táta s mámou,kteří věřej ' dětskejm snům. 

V nohách mám už tisíc mil,teď1 mi zbejvá jen pár chvil, 

cestu znám a ta se k nám dál nemění . 

Těch tisíc mil, těch tisíc mil,má jeden směr a jeden cíl... 

Kousek dál, a já to vím,uvidím už stoupat dým, 

š ikmej štít střechy ěnít k nebesům. 

Těch tisíc mil, těch tisíc mil,má jeden směr a jeden cíl... 

Tisíc mil,Matuška,W.,zpěvník.wz.cz 

Stezky putujících k základním horolezeckým táborům ve vysokých horách jsou 
posety kameny, vyhlazenými tisíci a tisíci rukou po staletí. Jenže i zde je proměnění 
do něčeho, co se stalo nepochopitelné pro starého horolezce na sklonku jeho života. 
Přestával rozumět dění kolem tak nádherného sportu, který ho po celý život naplňoval 
ne mocí, ale úctou a pokorou. Chórismos - když vzpomínal na dlouhé bivakové mrazivé 
noci a rána v úžasné horské samotě, vydaný na pospas něčemu, co jej nekonečně 
přesahovalo. Je to heideggerovské Sein, bytí v okamžiku? Není to sdělitelné, to je jen 
prožitelné a toto usebrání do jednoduché jednoty mělo nad ním a ostatními horolezci 
takovou moc. 

Hory ke své existenci potřeboval bytostně, potřeboval však i domov a rodinu 
v údolí pod Suchými skalami. Do hor nešel jen pro vrchol, ten často zůstal odepřen 
v uvědomění si, že člověk je součástí daleko vyššího řádu, proti kterému nic nezmůže. 
Mnohdy byl vrchol na dosah,pár výškových metrů,sil ještě dostatek pro výstup i cestu 
zpět, ale kamarádův život měl daleko větší cenu - bylo třeba s ním sejít dolů, sám by to 
již nedokázal . Prohra, provázená hlubokým mlčením hor i horolezce, nebyla prohrou, 
ale bytostným prožíváním, že člověk je jen nepatrností v přírodě s otevřeností pro další 
počátky s originalitou prožívání každé chvíle. Cena za úspěch dnešních expedic je příliš 
vysoká. Ztráta zodpovědnosti za celek, ztráta možnosti „lesního chodce", kamarádství, 
ztráta počátkování. 

170 (Hogenová,A., K fenoménu pohybu a myšlení, Praha: Eurolex Bohemia 2006, s.202) 
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Individualismus v tomto sportu znamená i ztrátu tzv. asymetrické zodpovědnosti. 
Mít zodpovědnost za spolulezce větší než sám za sebe, umožnilo poválečné generaci 
horolezců v horách žít, ne umírat. Jejich výkony jsou srovnatelné s těmi dnešními, 
avšak bez podpory nynější techniky - oděvů, potravin, sdělovacích prostředků, 
horolezeckého materiálu, aj. Jak úsměvná je vzpomínka na čtyři flanelové košile 
oblečené proti chladu, péřovou bundu a vlněné podkolenky doma upletené. 

Neskutečné v době dnešního sdělovacího systému je šest týdnů čekání 
na zprávu ze základního tábora. Levitační běžce s poštou už v horách nikdo 
nepotřebuje, členové expedic na ně netrpělivě nečekají, své zprávy „ťukají" do počítače 
a tak i přání - „zatoužil jsem být pošťákem v Himalájích" - ztratilo smysl. Ztratily smysl i 
aporie pohybu? Hogenová dodává, že není snad filosofičtější sport, než je 
horolezectví.171 

Je to jednota člověka s přírodou, umožňující proniknout k tomu, co zakládá a bytostně 

podmiňuje. Je to dialog vedený řečí těla a ta je , dle prací Nietzscheových , hlubší než řeč pomocí 

slov. Ať se na tomto nemění nic po celou existenci lidí na zemi. Chórismos není vidět, slyšet, 
• 172 

není hmatatelný, nebolí, nelaská, přesto jest. Zakládá možnost vypočitatelnosti, protože je 

pozadím, na němž jsou věci počitatelné. Proto je také možné, že člověk žijící v jeskyni pochopí 

více než novinář zahlcený událostmi své doby. A právě pochopí více, protože tzv. bílý šum -

redundace informací znemožňuje konstituování náhledu a následnou možnost rozumění. 

Patočka k tomu dodává: Chórismus je oddělení, rozlišení v sobě, oddělení absolutní, samo 

pro sebe. V něm není obsaženo žádné tajemství dalšího zemědílu kdesi za oceánem, nýbrž jeho 

tajemství je nutno vyčíst z něho samotného, najít je čistě v něm samém. Jinými slovy - tajemství 

Chórismu je totéž, co zkušenost svobody, znamená to být svobodný od věcí a vztahů, být vždy 

celý, rozprostřený do široka, procházející vším. Jen tato svoboda zakládá pravé lidství.173 

Nihilismus je expanzí neosobnosti. 
Bělohradský. V.,Přirozený svět jako politický problém.Praha:Čls.spisovatel 1991 ,s.97. 

Žijeme v době postmoderní. Patočka ji nazývá dobou pozdní. Máme problém 

porozumět dění kolem sebe a ztrácíme porozumění sami sobě. Provokativní Nietzchův 

výrok o smrti Boha je spojen s obavou o oslabení člověka hodnotami, které nekriticky 

171 (Hogenová,2006) 
172 (Hogenová, A., Areté. Praha: Karolinum UK 2000, s.64) 
173 (Patočka, J., Péče o duši I.Praha: Oikúmené 1996, s. 328,331) 
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převzal a které není sto ani zavrhnout, ani genealogicky posoudit. Hodnotou pro dnešek 
je množství předmětů, které nám ozřejmují existenci, nahlédnutelné vztahy, úspěch a 
výkon. Nietzchův prorok - učitel Zarathustra vychovává člověka navzdory lákadlům 
konzumní společnosti a inspiruje k sebe-překonání. Zarathustra - učitel přichází jako 
osamělý ohlašovatel nového člověka, který už nebude jen slepě poslouchající, ale bude 
se tázat a svým způsobem i provokovat. Připomíná to situaci vězně, ujišťovaného 
o realitě stínů a neznalého odvratu své situace díky zkušenosti každého dne své 
dosavadní existence. 

Je pro nás stále obtížnější akceptovat a naplňovat vzrůstající nárokovost, 
charakteristickou „přemosťováním", kdy výkon dnešního dne nepostačuje pro zítřek. 
Tato krize se nám ukazuje jako ztráta významu života, nedokážeme prožívat pocit 
radosti a uspokojení, pravdu nehledáme, chceme ji vlastnit, přejeme si zajištěnost každé 
situace své existence. Opak - nezajištěnost, vnímáme jako nepřízeň, řečeno 
Heideggerem - jako překážku na své životní cestě. Existenciální úzkost zamlžuje 
člověku ozřejmit důvod svého pobytu zde na Zemi a je mu znemožněno i poznání věcí 
poznáním bytí v jeho celku. 

Psychoterapie, psychoanalýza a systemická terapie mají stěžejní úkol 
v rozšiřování uvědomování si své existence a cestou terapeutického vztahu rozšiřovat 
a posilovat zdravé základy osobnosti a zlepšit schopnost jedince obstát v rodině a širší 
komunitě s těmi rysy, které jsou maladaptivní. Od terapeuta to však žádá, aby dokázal 
nabídnout svým pacientům rozeznání a uvědomění si „těch rysů, které jsou 
maladaptivní", naučil je s nimi zacházet, posílil zdravé základy a byl schopen nevidět 
v pacientovi pouhou věc či položku, ale prožívající lidskou bytost se svým osobním 
životním příběhem. 

Vznik motivu v lidském jednání není přídavným důsledkem, ale je centrem, 
z něhož vše vzniká a do něhož se vše vrací jako do svého základu. Proto je motiv 
jednání intencí - protencí. Tato protence vzniká „mícháním" arche (počátku), telosu 
(účelu), dynamis (možnosti v dané vržené situaci) a v energeia (v uskutečňování). Motiv 
je výsledkem působení Selbstwel (telos a arche), Mitwel (dynamis) Umwelt (dynamis a 
energeia). A to vše je v Lebenswelt - v živém světě.174 

Moderní lékařství, stojící na fantastické technice a zacházející s téměř 
zázračnými substancemi, které dokážou zakrýt jinak jen obtížně odstranitelné příznaky 
nemoci, je součástí západního mechanistického světa, který tuto mechanickou medicínu 
stvořil. Je to však svět, který se zřekl vážnější ambice na dosažení transcendence 
běžné zkušenosti a který na místo otázek po metafyzické skutečnosti dosadil 
„odpovědi"- hesla o lidské svobodě a individualitě. Je to svět, ve kterém postmoderní 
filosofie, hledající pravdu přesahujícího Bytí, nemá příliš místa. 

Argumenty pozitivistické vědy jsou odsunuty mezi nevalidní a statisticky 
nevýznamné jevy a namísto duchovního života individua a bohatství lidských vztahů je 
v popředí konzumně soutěživé pojetí existence. Chybí možnost hlubšího mezilidského 
setkávání, existence poklesla do potřeby, mediální šílenství a soutěžení vede 

174 (Hogenová, A., Jak pečujeme o svou duši? Praha: PedF UK, 2008,s.l64) 
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k existenciální krizi projevující se širokou škálou somatizací a není divu, že si pacient 
připadá lapen ve stavu své ne-moci. Je odkázán na interpretaci nálezů, které poskytují 
špičkové diagnostické přístroje a situace je pro něj neřešitelná, když se obtíž objektivně 
prostřednictvím nich neprokáže. 

Pochopit druhého a sama sebe je výkonem sui generis a fenomenologický 
přístup tuto možnost nabízí. 

7. PSYCHOTERAPIE 

„Psychoterapie - přátelské setkání, bodovat má terapeut, vyhrát pacient." 

(Jaroslav Skála, přednáška na Pražské psychoterapeutické fakultě,2/2002) 

7.1. Charakteristika psychoterapeutické intervence 

Psychoterapie - zvláštní psychologická péče poskytovaná potřebným lidem. Předmětem 

psychoterapeutické péče je život člověka, jeho chování a projev, což v době setkání není 

optimální. Poskytovaná péče je na přání pacienta a probíhá sjeho souhlasem. Je oborem 

interdisciplinárním, má léčebný vliv na tělo i mysl (soma x sarx x pexis) a napomáhá člověku 

k pravdivějšímu sebepoznávání a vede ke zlepšení kvality jeho života. 

V psychoterapeutické péči je třeba se vzdát rozštěpujícího obrazu člověka, jenž redukuje 

nemocného na objekt a uvědomit si, že k lidskému bytí patří duální modus. 

Buber v této souvislosti hovoří o dialogickém principu a míní, že je možno dozrát jenom 

ve vztahu JÁ X TY. Můžeme být opravdu přijati sami v sobě jen tehdy,když nám bylo 

umožněno spoluexistování s k druhými. 

7.2. Psychoterapeutické metody, daseinsanalýza, možnosti, porovnání, výběr 

Možnosti a výběr úzce souvisí s indikací a cílem poskytované psychoterapeutické péče. 

Cíl musí být jasný, racionálně zdůvodnitelný a cesta k němu musí být průběžně sledována. 

Výsledkem psychoterapie je to, co bylo skutečně péčí dosaženo, ale ne vždy se kryje s cílem. Cíle 

jsou vymezovány jednotlivými psychoterapeutickými školami nejednotné. Někdy jsou patrné 

rozdíly i v rámci jedné školy a také v rámci terapie jednoho pacienta. Cíle jednotlivých 

psychoterapeutických směrů se prolínají: 
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psychoanalýza dle Sigmunda Freuda - posílení JÁ a učinění menší závislosti NAD 

JÁ, schopnost přijetí obsahu nevědomí, odstranění ¡racionalizace v jednání. /Právě racionalismus 

umožnil vznik psychoanalýzy. Nebiologizující pohled na člověka je vědecky opřen o paradigma relativistické, které 

je spojeno právě s Freudem a francouzským lékařem Janetem/. 

Freud očekával od psychoanalýzy obnovu schopnosti požitku a práce v měřítku celého člověka. 

V jeho hlubinné metapsychologii jsou vědomé pocity afektivním doprovodem intrapsychických 

obsahů. Vědomé pocity jsou pokládány za falešné, pravé jsou nevědomé, vytěsněné afekty. 

Na vědomé pocity se často pohlíží jako na projev odporu proti uvědomění pravdy, resp. jako 

na obranné mechanizmy. 

Daseinsanalýza pokládá za svůj cíl takovou existenciální skladbu analyzované osoby, která ještě 

více předčí terapeutický cíl formulovaný jako plná schopnost prožitku a práce. 

Daseinsanalyticky skutečně uzdravený člověk je schopen se naladit vůči všem věcem 

do prodlévající vstřícnosti, která je ve své hloubce neotřesitelná a naladit se na otevřenost 

pro tajemství skrytého smyslu našeho dnešního pobytu na světě. Pro daseinsanalytické myšlení 

není akceptující myšlenka, že konečným smyslem všeho, co lidství činí srozumitelným, je dětská 

sexualita. Freudova metapsychologie, i když používá výklad a jde o smysl / nalézání smyslu / 

nepostupuje hermeneuticky. Freud chápe smysl jako nevědomý úmysl, tj. realizaci infantilních 

pudových sexuálních přání uložených v tzv. dynamickém nevědomí jedince. Proto se spíše jedná 
• 175 • 

o kultovní hermetiku než hermeneutiku. Je otázkou, jestli může existovat úmysl nevědomý, 

o kterém ten, kdo ho pojal, neví. Člověk může být nesvobodně ovlivňován zkušenostmi a 

vodítky, jež zapomněl, ale nelze to pokládat za úmysl, je to jiný fenomén. 

analytická psychoterapie dle C.G.Junga - cíl spatřen v individualizaci a plném 

rozvinutí osobnosti, chápáno jako jedinečný a neopakovatelný příběh člověka, jeho rozvoj a 

naplnění možností. 

V analytické teorii C.G.Junga pocity souvisí s afektivním energetickým nábojem jednak 

individuálních psychických komplexů, ale hlavně tzv. kolektivních archetypů. Cílem je dosažení 

co možná nejvyššího seberozvoje, samostatnosti a svobody. 

175 (Čálek, O., Skupinová daseinsanalýza, Praha: Triton, 2004, s. 76) 
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Tento vysoký psychoterapeutický cíl je dosažitelný jen pro poměrně malou část pacientů. Je to i 

otázka náročnosti postmoderní existence, dnešní kultura a společenský pořádek je náročný 

na překonávání překážek, které komplikují plné vyzrání. 

individuální psychoterapie dle Adlera - zbavení pocitu méněcennosti, poznání vede 

ke změně životního stylu, důraz je zde kladen na raný věk a rodinné konstelace. 

Daseinsanalytický fenomenologicky zaměřený postup v psychoterapii velice dobře doplňuje tento 

typ terapie, je to možnost rozumění a sebeporozumění vlastní existenci, vlastnímu bytí, jinými 

slovy-být sebou, moci být, což lze pokládat za základní motivaci člověka. Existenciální možnost 

je možností svobodné a přiléhavé odpovědi na nárok, který je na člověka kladen tou či onou 

životní oblastí. V případě konkrétního člověka se proto mluví o jeho životních možnostech. 

Člověk, který nemá určitou existenciální možnost autenticky osvojenou, dostatečně nerozumí 

příslušné životní oblasti a kde není předporozumění a porozumění, není ani svobodného chování. 

psychoanalytická a psychodynamická terapie u pacientů s poruchou osobnosti se 

dotváří JÁ, podpora zrání, ohraničenosti a strukturace 

Rogersovská psychoterapie - důraz klade na sebeakceptaci, odstranění vnitřních 

rozporů - inkongruence , osobnost se stává kongruentní. 

Rogersova na klienta soustředěná terapie není analytická a explorace pocitů a jejich akceptace je 

hlavním postupem. Akceptuje se spontaneita, pohyblivost pocitů a jejich autentičnost, pravost. 

Nosným konceptem je tu empatie, vcítění do druhého, orientující organismus, opatřený systémem 

JÁ, v jeho životě a ve světě. Organismus všemu rozumí cestou pocitů, v nich je sám sebou a 

takovým se stává za svých vlastních seberealizačních dispozic. Pocity zde získávají výlučné 

postavení. Pocitům se dostává velmi různého hodnocení (od bagatelizování až po udělení výsady 

řídit veškeré počínání). Ale i zde platí, že pocity mají subjektivně biologický charakter a 

uzavřenost v hranicích organismu. V tomto kontextu Heidegger /1996/ zdůrazňuje, že základní 

rys lidské existence, zvané vyladěnost je něco jiného než emocionalita (city, pocity, afekty, 

nálady). Je to určitá nastavenost člověka k tomu, co se s ním setkává. Tato nastavenost, resp. 

naladěnost, u konkrétního člověka určuje, pro jaké významy a jejich souvislosti je otevřený, 

oslovitelný a přístupný. 
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kognitivně- behaviorální terapie - zaměřena k odstranění zdravotních potíží, 

k překonání zátěžových situací a vede ke kontrole vlastního chování 

systemická terapie - forma rodinné terapie zaměřená do oblastí rodinných konstelací 

s cílem aretace v celé rodině 

Člověk je zde pojímán jako celek ve svém „zde-bytí", vždy je součástí nějaké sociální skupiny a 

v sociálních interakcích vznikají emoce, které jsou bohatým zdrojem pro doprovod 

fyziologických a patologických reakcí organizmu.V terapii je nutno zahrnout všechny tři procesy 

- somatické, osobnostní a sociální, které v historii vědy patří do různých vědeckých disciplín -

biologie, psychologie a sociálních věd. Stěžejním dílem je práce Bosse.M., Nárys medicíny a 

psychologie, Curych, 1974. Současné studie poukazují na významnou roli jin-jangové rovnováhy 

v jednotě celku, vyvážený princip-harmonie mezi ženskou a mužskou složkou v rodině. Toto 

není možno chápat jako lineárně kauzální řetězce, jde vždy o cirkulární souvislosti. 

Shrnutí: Pacient během psychoterapeutického procesuje schopen stále více přenášet poznatky 

do svého reálného života a ovlivňuje tím nejbližší sociální vztahy (projevy mimo 

rámec terapie) v rovině prostorovosti a časovosti své existence. Toto je kritérium 

úspěšného či neúspěšného terapeutického procesu. 

7.3. Terapeutický vztah 

K povaze lidského světa patří pevný systém vztahů, které nemají kauzální 

charakter.Dilthey říká,že naše Já je spojeno s jinými osobami a vnějškovými předměty, realita 

tohoto osobnostního Já cizích osob a věcí okolo nás, stejně jako pravidelné vztahy mezi nimi - to 

tvoří kostru naší životní zkušenosti.176 Každý je vpleten do životních vztahů a jejich bohatství je 

předpokladem hloubky a povahy životních zkušeností.Pro životní vztahy je charakteristické, že se 

k lidem a věcem chovám, že vůči nim zaujímám stanovisko. Je tedy nemožné zaujímat neutrální 

176 ( Dilthey,W.,Život a dějinné vědomí,Bratislava: Pravda, 1980,s.335) 
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stanovisko, člověk zakouší původní tlak a podporu, vnitřní blízkost a cizost. Proto se životní 

vztah nezakládá jen na poznání, nýbrž právě původněji na pociťování, chtění a stojí vně každé 

čisté reflexe, vždy už v původním vztahu k té totální existenci.Přitom, když je naše vlastní 

existence podporována či potlačována, pociťujeme přátelství či nepřátelství.177 Tyto vztahy 

podpory a omezení, přátelství a nepřátelství jsou původními formami, v nichž podle Diltheye 

zakoušíme svět.V oblasti lidských vztahů a jimi formovaných zkušeností vzniká potom to, co je 

nazýváno universální náladou, v oblasti dějin je volen název objektivní duch či atmosféra doby. 

I toto hraje význačnou roli v celkovém pesimistickém či optimistickém pohledu, v upínání se 

na okamžik či plánování daleké budoucnosti. 

Terapeutický vztah pacient - terapeut tvoří velké téma psychoterapeutické práce. Je to 

rámec, v němž se žádoucí změna, resp. proměna chování pacienta, uskutečňuje. Jedná se 

o zvláštní případ meziosobního vztahu, kdy pomocí cíleně zvolených psychologických postupů 

se člověk mění v rámci svých sociálních vazeb a vzorců. 

Vztah —» původní filosofická kategorie od Aristotela tvořící základní kámen k vnímání 

obrazu světa. Prostřednictvím vztahu poznáváme, vykládáme a vnímáme svět. K tomuto patří i 

vnímání a cítění pohybu - pohyb od někud někam = vztahovati se. Vztahování a otevřenost patří 

bytostně k člověku, souvisí s tím i sdělitelnost a sdílení ve vztazích = HUMANITAS - kontakt a 

vědomí soužití s druhými lidmi. 

Terapeutický vztah je výslednicí celé řady momentů. Terapeut by měl být ve vztahu 

k pacientovi tak blízko, jak jen je to možné a tak daleko, jak je to nutné.178 

V daseinsanalytickém pojetí to vždy vztah vzájemný, i když asymetrický.Má naprosto 

výlučnou povahu, nikde jinde v životě se nevyskytuje.Ze strany terapeuta v něm jde o maximální 

poskytování tím, že pacientovi „dává k dispozici" svou plnou možnost porozumění, aniž by si 

činil nárok na plnohodnotnou odezvu.Terapeut si však vůči pacientovi musí udržet naprostou 

svobodu rozhodování a nezávislost, laděnou však láskou k bližnímu a sympatií, nikoli 

lhostejností či okázalou dominancí. Smyslem svobody terapeuta je, aby nebyla uzavřena 

pacientovi žádná z jeho vlastních autencických možností seberozvíjení a bytí sám sebou. 

177 (Pelcová,N.,Vzorce lidství, Praha: 1SV nakladatelství.2001,s,100) 
178 (Skála,Jaroslav.xerpáno z přednášek na Psychoterapeutické fakultě,Praha, vlastní záznam 

autorky) 
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Terapeut nemá ani očekávat zlepšení chorobných příznaků, nevnucuje mu své hodnotové a jiné 

orientace, psychologicky s ním nemanipuluje, ani nevystupuje jako nadřazená autorita. Terapeut 

pacienta akceptuje a respektuje, avšak odpírá mu uspokojovat jakákoliv životní přání, která se 

během terapie vytvoří. Toto vše je velice nutné, a zároveň složité docílit, neboť terapeut bývá 

mnohdy prvním člověkem v životě pacienta, který ho respektuje a akceptuje takového, jaký 

svobodně je. 

Daseinsanalyticky orientovaná fenomenologická hermeneutika klade na terapeuta požadavky, 

spočívající ve: 

- specifickém způsobu vedení rozhovoru 

- důsledném dodržování a udržování psychoterapeutického vztahu 

Je nutné k pacientovi přistupovat jedinečným způsobem jako k jedinečné bytosti, 

konkrétní obsahová zkušenost na dosavadních pacientech není použitelná. Psychoterapeut není 

oslovitelný jen tím, z čím se již setkal, jeho oslovitelnost musí mít ráz otevřené možnosti, tj. 

svobodné schopnosti vnímat vždy nové významy a souvislosti, rozumět jejich smyslu. Klíčová je 

zde originalita existenciálního příběhu každého pacienta a originalita psychoterapeutického 

vztahu. 

Co tedy je možno označit vztahem terapeut x pacient ? 

Je to předem neurčená cesta, otevíraná množstvím vodítek. Terapeut setrvává společně 

s pacientem na lidské půdě existenciální, ale přitom je stále přítomen ve své tradici, ve své 

životní zkušenosti a ve své odbornosti. 

Psychoterapeutický vztah je v rovině způsobu dotazování, hledání, nastavení, zdrženlivosti, 

myšlení souvislostí a vedení rozhovoru. Samotný obsah se sám ze sebe dává tím, co říká a 

zakouší pacient. Základním a neměnným vodítkem zůstává základní hermeneutický předpoklad, 

že řečené a zakoušené má vždy svůj smysl. 

Daseinsanalýza při diskusi o povaze terapeutického vztahu sice ještě užívá původních 

psychoanalytických termínů „přenos" a „protipřenos", avšak rozumí jim od základu odlišně a 

kritizuje je již v jejich etymologickém utváření. Vychází z bezprostředně fenomenologicky 

vykazatelného pozorování, že i v psychoterapii je každý vztah původní a autentický, a nikoliv 

„přenesený". Odmítá tím tvrzení psychoanalýzy, že pacient na terapeuta pouze přenáší to, co je 

vlastně určeno jen pacientovým rodičům, resp. jejich psychickým obrazům. Skutečnost, že se 
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pacient vůči terapeutovi vztahuje a chová v rámci terapie často nepřiměřeně daseinsanalyticky 

orientovaná psychoterapie vysvětluje tím, že pacient prostě jen uplatňuje to, co si v životě stačil 

osvojit a ničím jiným nedisponuje.Terapeuta a vztahy tedy chápe a vnímá zkresleně, během 

terapie si otevírá nové možnosti, jak si zjednávat pravdivé porozumění a vztahy ve svém životě. 

Terapeut tyto situace musí klidně vystát a svým poukazováním na jejich jednostrannost a 

nepřiléhavost pacientovi umožnit, aby se mu otevřely nové horizonty porozumění, vztahů a 

jednání. To se týká agresivity, ale hlavně i tzv. přenosové lásky. 

Daseinsanalytický autentický terapeut si tyto situace nesnaží vysvětlit jako „nepravé", 

nýbrž je přijímá a bere jako určitý projev a průběh a respektuje je. Neopětuje je, pacientovi vyloží 

citlivě a srozumitelně, o co se jedná a zdůrazní, že by jiný než terapeutický vztah bránil další 

terapii a budoucí svobodě analyzované osoby. Nikdy rovněž nesmí připustit, aby ze strany 

pacienta došlo k tzv. agování, tj. k činnému pokusu o realizování nápadů vůči terapeutovi. 

Každá otázka má v sobě určitý charakter otevírání. 

Heidegger,M.,Platos:Sophistes,Frankfurt am.M. 1992,s.448. 

7. 4 Terapeutický rozhovor 

Fenomenologicky orientovaná psychoterapie je hermeneutikou rozhovoru. To znamená, 

že se v rozhovoru jedná o výklad bezprostřední řeči v reálném čase. Je to průběžný výklad 

komplexní řeči, v níž promlouvá komplexní zkušenost. Komplexní řečí je míněna řeč v její 

původní úplnosti a jednotě, v které je veliké množství neoddělitelných složek. Patří sem slovní 

řeč, řeč těla, řeč pocitů a řeč situačního kontextu. Je to původní řeč a porozumění komplexní 

zkušenosti. Komplexní zkušenost je zkušeností průběžného komplexního poznání, je 

neoddělitelná od osoby, která ji činí. Patočka /1995/ to nazývá „světem života" resp. 

přirozeným světem ". 

Spjatost řeči a zkušenosti tvoří půdu pro vzájemné dorozumění. V psychoterapii jde 

o komplexní zkušenost, která je od člověka a jeho životního příběhu neoddělitelná. Nutným 

předpokladem uzdravení je pomocí psychoterapie uvolnit prožívání, ale pokud to má mít trvalý 

charakter, musí nastat porozumění ve smyslu zážitků - určení jejich významu a souvislostí uvnitř 

celé existence léčeného člověka. Jde o jejich pojmenování v poměru k možnostem člověka být 
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sám sebou, což znamená vhled prožívajícího člověka do smyslu jeho konkrétních pocitů. 

Sebeporozumění je umožněno sepětím komplexní zkušenosti a komplexní řeči. Je to dáno 

tím, že člověk žije svým rozuměním. Není to tak, že by učinil zkušenost a poté jí porozuměl. 

Sama zkušenost vždy zahrnuje možnost porozumění a otevřenost pro smysl. Záleží ale na 

způsobu sdělování zkušenosti. Pokud se promlouvá původní, komplexní řečí, ponechává si ráz 

komplexní zkušenosti a přináleží k člověku, který ji učinil. Dále záleží na uchování a zpracování, 

což je otázkou okolností, mj. hlavně komu kdo co sděluje. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKU PSYCHOTERAPIE 

- dle Bosse 179 je toto nazýváno „prodlévající vstřícnost". Není to kriterium obsahové, ale 

způsobové. Nezdůrazňuje se v něm schopnost fungování, ale jistý modus vztahu k bytí a 

ke všemu, co a jak se s člověkem ve světě setkává. 

Tato „prodlévající vstřícnost" dle Heideggera- die heitere gelassenheit180 znamená, že člověk 

dospěje k takové skladbě své existence, že je s to akceptovat a respektovat vše, co se s ním 

setkává. Akceptuje to takové, jaké to je a svobodně a přiměřeně tomu odpovídá. Podstatné je, aby 

obstál v řešení problémů a v nárocích, které se na něho přitom kladou a zachoval si svobodu 

ve svých možnostech. 

Heidegger píše,že daseinsanalytický fenomenologický přístup poskytuje příležitost bezprostředně 

porozumět existenci člověka tak, aby bylo umožněno jeho zrání ke svobodě a odpovědnosti právě 

ve smyslu prodlévající vstřícnosti jako poměru k bytí a k autentickému porozumění existenci.181 

Své hranice poznává člověk právě tím, že je přesahuje,tím, že riskuje.182 

179 (Boss, M., Praxis der Psychosomatik, Bern: Benteli-Verlag, 1978) 
180 (Heidegger,M., O pravdě a bytí, Praha: Mladá Fronta,Vyšehrad 1993) 
181 (Heidegger,M.,Byti a čas,paragraf 34,1996) 
182(Pelcová, 2001) 
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PROBLEMATIKA SNU V PSYCHOTERAPII 

Sen pro daseinsanalýzu představuje krajně důležitý fenomén. I zde se uplatňuje 

fenomenologický přístup, který prodlévá u toho, co se bezprostředně ukazuje a jak se to ukazuje, 

nechává to platit bez převádění na cokoliv jiného. Ve snech se ohlašují nejrůznější fenomény 

individuální existence, tj. jedinečného bytí sám sebou, ale mají vždy nějaký smysl v kontextu 

života dané osoby. 

Heidegger /1993/ zdůrazňuje, že sny je nutno chápat ze životního pohybu, jenž je jím 

vysvětlován jako „pohyb po cestě". Takový pohyb vždy z něčeho vychází, vstupuje do situací 

naprosto neočekávaných a někam směřuje a tím si vynucuje volbu možností, jež jsou pak 

uskutečňovány a zanechávají svědectví ve skutcích - ergonech. 

Možnost může přicházet i zepředu, jakoby z budoucnosti. Taková možnost se otevírá 

nahlédnutím a proniká do přítomnosti jako její osmyslnění. Pokud zachytíme tuto k nám 

přicházející možnost, pak je to možnost v dění, v procesu, v němž se odehrává něco, co nebylo 

námi vytvořeno.183 Pak pociťujeme, že nejsme zde na světě sami, že přítomnost není vše. Tento 

pozdrav přichází z budoucnosti jen proto, že tam byl poslán kdysi dávno, těmi pradávnými 

lidmi. Přicházející možnost v dění je pozdravem, my ho nazýváme osud nebo tradice. Ti, co 

kdysi dávno zemřeli, zde zanechali něco, co k nám přichází jakožto naše možnosti. Tyto 

možnosti jsou reálné, ovšem jejich realita je pouze v průběhu vznikání, tj. v dění - Werden. 

Minulost není mrtvá, smysl minulosti je v budoucnosti jako to, co nám bylo posláno jako 

poselství A právě toto poselství přichází ve snech. 

Z pohledu daseinsanalýzy nás sen také vždy nějakým způsobem srovnává se sebou, není 

pouhým „exkrementem" nevědomí, z něhož je možné diagnostikovat vytěsněná traumata. Je 

výrazem vnitřního postoje, který teprve umožňuje pamatovat si sny a prožívat je. Snění se tak 

stává v prvé řadě odvahou být konfrontován, a tedy ochotou vystavit se nejistotě.. To platí i 

o snech,které nás povzbuzují a v jejich příjemných obrazech žádné stopy ohrožení nevnímáme. 

Takové „vítané" sny obdarovávají bdění potřebným odhodláním čelit každodenní nejistotě žití, 

riziku - a také ale svobodě v něm obsažené, která je opakem živobytí. 

183 (Hogenová,A., Jak pečujeme o svou duši? Praha: PedF UK , 2008, s.l 11) 
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Přicházejí ale také sny, které člověka bytostně ohrožují, uvádějí z bdělého sebe-snění 

do opravdového, nezajištěného bdění. V tomto směru lze snění chápat jako neoddělitelnou 

součást spirituálního života a jak říká Růžička184: ...lemují cestu od „jistého jáství" k „ ne-jistému 

myství ve smyslu fenomenologickém. Sen tedy není jen „splněným přáním " ani nahromaděným 

„neurotickým materiálem ", i když obojím může také být. 

Původně sní člověk zdravý, který vstupuje do rizika a opouští jistotu živobytí, je tedy 

v ohrožení. Ne-moc představuje jednu z možností, jejíž pomocí člověk sám sebe navrací 

k ne-jistotě svobody, k tomuto zapomenutelnému smyslu vlastního bytí skrze úzkost z ne-bytí. 

V tomto kontextu se „sen jako splněné přání" stává vyplněním nějaké potlačované tužby. 

Konečný ve svém příspěvku183 označuje sny za obklady plné životodárného deště nad skutečnou, 

válkou vyprahlou krajinou vnitřního duchovního žití. Výklad snů jako odreagování sebe sama 

tyto teorie potlačuje a tím je znemožněna příležitost k zahlédnutí sebe sama, sebe-poznání. Toto 

měl patrně na mysli Herakleitos /Herakleitos z Efesu - Řeč o povaze bytí, vydavatelství 

Herrmann a synové /1993/, když napsal, že „spící jsou dělníky a pomocníky toho, co se děje ve 

světě". 

Je třeba odhodlaně a odvážně snít (pamatovat si své sny a prožívat je) do stále nejistějšího, 

svobodnějšího bdění, v němž slovy Patočkovými již „nejsme prostě člověk vedle člověka jako 

atom vedle atomu, bez vnitřní spojitosti, nýbrž ke každému z nás náležejí všichni ostatní vnitřně, 

člověk není toliko JÁ, nýbrž zároveň MY".186 

DASEINSANALYTICKÉ POJETÍ MRAVNOSTI 

Téma odpovědnosti, viny a svědomí chápe daseinsanalýza netradičně. Vychází přitom 

z filosofického vzhledu fundamentální ontologie Heideggra, že vše, co člověk ve světě potkává, 

si ho nějakým způsobem nárokuje, klade na něho nárok, aby odpověděl přiléhavým a sobě 

vlastním - autentickým způsobem jednání. 

184 (Růžička,J.,Péče o duši v perspektivách psychoterapie,Praha:Triton 2003,s.96) 
185 (Psychosom č. 6, roč. 2000) 
186 (Patočka,J., Věčnost a dějinnost, Sebrané spisy sv.l, s. 236) 

95 



Není ale v možnostech člověka, aby takto odpověděl na vše, co ho oslovuje, zůstává vždy něco 

„dlužen",což následně prožívá jako vinu. 

Této viny, nedostačivosti, se nelze nikdy zbavit, protože naše rozumění věcem a 

událostem nemůžeme být nikdy tak úplné, abychom dokázali vše předvídat a všem nárokům vždy 

dostát. Bytostnou charakteristikou zdravého, tedy autentického existování (authenticus = sám, 

vlastní, můj, kdy je člověk sám sebou) je proto otevřená možnost svobodně snášet a unést tuto 

vinu.187 K problematice viny člověka Pelcová píše: „Člověk není vinen, jeho bytostným určením 

je,že se stal vinou. Proto je výchovným smyslem mýtu přivedení člověka k poznání, že on sám je 

tím vybočením, rozkolem a zmarem, nenajde-li cestu zpět pod zákon, řád a vyšší smysl, které 

vládnou nejen jeho konečnému bytí, ale i životu a světu jako celku".188 

Patologické projevy viny, se kterými se terapeut u svých pacientů setkává, pramení právě 

z toho, že dotyčný člověk „dluží" něco důležitého sám sobě, svému autentickému bytí. Jinými 

slovy, má vinu na tom, že svobodně neuskutečňuje některé ze svých bytostných životních 

možností. Prožívá pocit viny za to, že neexistuje samostatným, autentickým, sobě vlastním 

způsobem života. Tento vlastní, falešný a odcizený způsob existence bývá navozen „tzv. 

patogenní pedagogikou", patočkovskými slovy problematikou a nedostatečností v prvním 

životním referentu. 

Ve hře je problematika domova, roli zde hrají neživotné konvenční zásady falešné 

morálky, které se postupně upevňují ve funkci tzv. odporů, tj. taková vodítka prožívání, myšlení 

a jednání dotyčného člověka v dospělosti, která ho uzavírají v jeho bytostných možnostech. 

K tomuto osvojení u člověka v dětství dochází většinou pod určitým nátlakem až vydíráním, 

nebo uvržením do situací. Je to spojeno s jeho celkovým sebehodnocením a rozvrhováním své 

existence. Terapie není jednoduchá a je většinou zdlouhavá. 

Úspěšně probíhající terapie umožňuje pacientovi opustit tato falešná „vodítka", osvojuje 

si postupně autentické vztahy a způsoby jednání v oblasti spoluexistování s druhými lidmi 

(buberovské JÁ - TY). Toto pojetí daseinsanalytické se zásadně odlišuje od psychoanalytického 

postulování superega. 

187 (Čálek, O., Skupinová daseinsanalýza, Praha: Triton, 2004, s.95) 
188 (Pelcová,N.,Vzorce lidství,Praha: 1SV nakladatelství,200l,s. 15) 
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V daseinsanalytické psychoterapiise také objevuje téma religiozity. Rozumí sej í ve světle 

fenoménu „božství", který je považován za něco svébytného a původního, co nelze redukovat 

na pouhou psychologickou zkušenost. V průběhu historie každého člověka se ovšem vytváří 

individuální vztah k tomuto fenoménu a tento vztah se tematizuje i během terapie. 

Daseinsanalýza pokládá otázky náboženské víry za věc vlastního svědomí a věc svobodné 

volby. Je ale třeba celou problematiku vidět šírej i, neboť vzorce rodiny v transgeneračních 

přenosech zde hrají velikou roli. 

Spirituální kategorie jsou v různých kulturách charakterizovaná různě - vědomí 

kosmického řádu, zdroj energie ( j i n a jang), pramen lásky ( základ sociálních vztahů), Bůh. 

Každý člověk jako bio-psycho-sociálně-spirituální bytost má potenci vytvářet si vztah 

k transcendentnu a svobodně si volit a vytvářet vztah k němu. 

Prostřednictvím transgeneračních vlivů v rovině nutných (a prospěšných) separačních 

krizí může být toto utváření urychleno, ale protože je součástí separačních krizí, je plné 

protikladů a energetické dynamiky.l konflikt s rodinnou tradicí pro jedince je v mnoha ohledech 

prospěšný, neboť jako svobodná osobnost čelící konfliktu (někdy i nevědomky) prostor 

pro tradici v rodinném vzorci rozšiřuje. Proto je třeba separační krize vnímat jako prospěšné, 

vztah mezi vědomím a bytím se ozřejmuje a tím je vytvářen prostor pro „paide věčného 

Tvůrce" m 

Separací se přibližujeme k Tomu Jednomu - pisteuomen en ena theon, patera pantokratora 

- věřím v jednoho boha, otce všemohoucího. Vše pracuje k porodu, jak říká Zjevení Sv. Jana 

189(Bajcura, osobní sdělení autorce ) 
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Vzorec rodiny a spirituální vlivy 

VZOREC RODINY A SPIRITUÁLNÍ VLIVY- graf / konzultace problematiky religiozity 

a možnosti práce s náboženskostí člověka v terapeutickém vztahu, osobní sdělení autorce -

Bajcura / 

FENOMENOLOGICKÝ PŘÍSTUP V DASEINSANALÝZE 

Vychází z filosofického pojetí, dle něhož je fenomén to, co dává poznat bytí nějakého 

jsoucna.Ohlašuje se skrze jevy, úkazy, příznaky apod. 

Fenoménu, a tedy i bytí nějakého jsoucna, lze porozumět, že se prodlí u daností, které jej 

ohlašují, ve všech jejich konkrétních významech a odkazovacích souvislostech faktického textu. 

Tyto danosti je třeba „nechat platit" v této podobě a způsobu přítomnosti, jak se ukazují, 

a dopřát jim, aby se v porozumění rozvinuly ve všech svých významech. Metoda bezprostředního 

porozumění umožňuje, aby se daná skutečnost člověku představila ve všech svých významech a 
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odkazovacích souvislostech. To se plně týká všeho, s čím se terapeut u pacienta setkává. 

Daseinsanalýza proto odmítá zásadně veškeré hypotetické teoretické konstrukce, které nelze 

bezprostředně vykázat tímto fenomenologickým porozuměním. 

Z této pozice se kriticky staví i ke všem analytickým školám a směrům i přírodovědně 

orientovaným teoriím. Klade požadavek, aby se terapeut vzdal vyspekulovaných pojmových 

systémů, které provádějí drastickou redukci přirozeně bezprostředních fenoménů lidské 

existence. 

Fenomenologický přístup,který nechává platit a v plné významovosti rozvinout všechny 

danosti tak,jak se bezprostředně ukazují,předznamenává i způsob výkladu v daseinsanalytické 

psychoterapii.Nosným momentem je zde to,že terapeut pacientovi umožní postupně plné a 

svobodné porozumění, s čím se lze v životě setkat a reagovat přiměřeně na přicházející situace a 

svojí „ vrženost" do nich. 

Je však velice důležité, aby pacient k těmto vhledům dospěl svojí vlastní cestou, na které 

ho terapeut doprovází, podporuje, povzbuzuje formou tázání, poukazování na některé momenty 

či nabízí určitý výklad či vysvětlení. 

Výklady se však udržují v jazyce bezprostřední životní zkušenosti, nelze zde využívat 

odkazy filosofické, z které terapie koncepčně vychází.Terapeut pacienta nevede,ale tím, jak sám 

v rovině autentičnosti svoji existenci prožívá a čerpá ze své životní zkušenosti, pacientovi otevírá 

možnosti k porozumění, respektování a akceptování přicházejícího v jeho životě. 

DASEINSANALYTICKÉ POJETÍ NEMOCI 

Daseinsanalyticky se nemoc určuje tím, že znamená ztrátu některých bytostných možností 

daného člověka.140 Představuje narušení samostatného, svobodného a plného uskutečňování a 

projevování jeho životních možností.Jedná se o přechodné či trvalé ochuzení jeho existence, 

autentické prožívání a brání mu v přiměřeném odpovídání nárokům, s kterými se setkává. 

190 (Čálek, O, Skupinová daseinsanalýza. Praha: Triton, 2004, s.78) 
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Vždy se nějakým způsobem dotýká celkového kontextu individuální existence člověka a jeho 

koexistence s druhými lidmi. Vždy náleží k nějakému konkrétnímu člověku, nemoc sama o sobě 

se nevyskytuje. 

Jako fenomén ji nelze vnímat smyslově bezprostředně - pouze se ohlašuje příznaky, které 

umožňují nemoc poznat v jejím vlastním druhu. Onemocnění primárně somatická sice relativně 

zachovávají svobodné rozhodování, ale vnějškové okolnosti brání zvolené možnosti 

uskutečňovat. Choroby a poruchy duševní znamenají pro člověka omezení či ztrátu svobodného 

rozhodování i v případě kondice na tělové struktuře. U onemocnění psychosomatických se 

narušená svoboda rozhodování projevuje a ohlašuje zvláštním druhem tělesných příznaků -

viscerálních obtíží (př. u přetížení a stresu mohou vzniknout žaludeční vředy, žlučníkový záchvat, 

zánět slinivky břišní). 

Tělesná oblast je chápána v holistickém pojetí jako jedna stránka celkové existence 

jedince, smrt je však úzce vázána na tělesnost, a proto není-li pro člověka již nadále možné 

existovat na úrovni tělesné (strukturální), pozbývají i autentičnost ostatní bytostné možnosti. 

Právě duševnímu a psychosomatickému onemocnění lze porozumět na podkladě toho, jakým 

způsobem dotyčný člověk pobývá na světě. Onemocnění má svůj smysl, svoji srozumitelnost 

v životních, resp. existenciálních souvislostech. Chceme-li v terapii vysledovat znesvobodňující 

narušení ve složení existence konkrétního člověka, musíme věnovat velikou pozornost 

událostem a souvislostem, ve kterých je rýsován ucelený přehled života nemocného (časová osa 

jako hermeneutický příběh). Z něj lze vysledovat motivickou (tématickou) návaznost a jakousi 

vnitřní logiku toho, jak jeho život nabyl právě těchto podob. 

Terapeut musí být oslovitelný v rovině existenciální souvislosti pacienta a musí se v nich 

vyznat. Jsou to tzv. existenciálně antropologické konstanty, které jsou uděleny jako svobodné 

možnosti jak být člověkem a nelze je dlouhodobě porušovat bez následků.Konstanty však mají 

charakter možností, s kterými je třeba se vypořádat a tím si je osvojit, převzít „za vlastní", ale 

stále v rovině otevřenosti. Vlivem nevhodné výchovy či jiných životních podmínek může dojít 

k „zanedbání", je narušeno svobodné vynakládání a tím i zdraví v nejširším slova smyslu. 

Bytostná možnost tím, že má ráz výzvy a nároku, vyžaduje neuhýbání. Pokud před touto výzvou 

a nárokem člověk uhýbá, cesta vede k područí a znehodnocení celé kvality jeho života. 

Daseinsanalýza se také zabývá fenoménem bolesti. Intenzita jejího prožívání závisí 

na tom, jak citlivá jsou pro pacienta ohrožení či ztráta daných orgánů, funkcí a jak on vnímá 
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zúžení své existence při jejich ztrátě a funkčnosti. Existencí se stále myslí nejen pouhý tělesný 

výskyt či funkčnost, nýbrž smysluplný autentický způsob života. Mnohdy je velice problematická 

další existence pro člověka, který musel podstoupit operaci z důvodů různých histologických 

změn ve tkáni orgánů (onkologické nálezy), které jsou umístěny uvnitř těla a jejich ztráta není 

viditelná (odnětí dělohy u žen, kastrace u mužů). Obdobné je to také u tzv. duševní bolesti a 

zármutku. 

Daseinsanalýza se pokouší o rozvinutí vlastní, osobité psychopatologie, která však 

neusiluje o vyčerpávající taxonomii, ale rozpracovává vodítka, jak porozumět různým druhům 

onemocnění podle toho, který narušený bytostný rys lidské existence v nich vystupuje do popředí 
191 

a tím se tematizuje. 

Při výkladu ne-moci a tím i fenoménu daného onemocnění, který se v ní ohlašuje, 

daseinsanalýza vychází z odkrytí smyslu a tím i daného fenoménu, který tyto projevy mají 

v kontextu soudobého, aktuálního způsobu života a vztahů daného pacienta. Jde hlavně o to, jaký 

význam „nemožnosti uskutečňovat životní pohyb" je v kontextu uskutečňování životních 

možností. Teprve poté, co se určí tyto souvislosti, obrací se fenomenologická metoda 

k individuální historii jejich původu, proměn a uzlových důležitých míst. Kauzálně vývojové 

vysvětlení chorobných projevů daseinsanalýza nepovažuje za postačující pro své terapeutické 

účely. 

Také se kriticky staví k názvosloví a psychosomatickou medicínu navrhuje nahradit 

označením „antropologická medicína". Daseinsanalytické řešení antropologické vychází 

z předpokladu, že lidská existence probíhá neustále jako vztaženost vůči tomu, s čím se člověk 

ve svém životě setkává a těmto nárokům přiměřeně odpovídá. 

191 (Čálek, O., Skupinová daseinsanalýza, Praha: Triton, 2004, s. 69) 
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8. PSYCHOTERAPEUTICKÁ INTERVENCE V BIO-PSYCHO-SOCIÁLNĚ-

SPIRITUÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

„Říká-li Patočka, že domov je prodloužený organizmus, Hogenová dodává, že krajina je 

prodloužením domova a kosmos je prodloužením krajiny . . . " 

Na příkladě pacientky z časové osy je možno pozorovat a vystihnout rozdíl mezi 

psychoanalytickým a daseinanalytickým, resp. fenomenologicko-antropologickým přístupem 

v možné terapii. Životní cesta má tím větší smysl, čím více je ukotvena v základu (zá-klad). 

Bereme-li za základ rodinu (referent životního pohybu dle Patočky), naše pacientka ho má 

v sociální skupině, kde nebylo příliš prostoru a možností pro dobré zakotvení a i druhý referent -

práce a boj byl doprovázen řadou problémů v sociálních interakcích, které se staly postupně 

bohatým zdrojem symptomu psychických i somatických. 

Tradiční uspořádání světa v rodině pacientky v době raného dětství nebylo naplněno, 

od samého narození neměla možnost oscilací mezi oběma světy (mužským a ženským), 

problematika emočního pole v rodině byla natolik deficitní, že neexistoval prostor ani podmínky 

pro dobrý psychosociální vývoj. Na svého biologického otce se pacientka téměř nepamatuje, 

ve vzpomínkách dominuje jako zlý a často opilý. Nejhorší situace nastaly tehdy, když se v noci 

probudila společně s dalšími sourozenci křikem, rodiče se hádali a táta maminku často bil. Děti 

bil jen občas, pacientka to i omlouvá tím, že hodně zlobily (volání o péči a pozornost?), ale 

maminku bil často. Pacientka svoji matku během terapie v sezeních ozřejmuje ambivalentně, 

když hovoří o dětství - máma byla moc hodná, ale táta byl raubíř, když hovoří o svém dospívání 

- matka byla stálá hledačka štěstí, chlapy střídala, když hovoří o dospělosti - bylo pro mámu 

jednodušší umřít, než žít tak, jak žila, jinak to neuměla. Do školy chodila pacientka ráda, ale měla 

problémy s docházkou a potom i s prospěchem, protože zůstávala často doma, aby hlídala mladší 

sourozence a matka mohla chodit vydělávat peníze. Také trpěla tím, že matka se chodila večer 

„bavit" a ona si přála, aby s nimi zůstávala doma. Z této doby je také její vzpomínka na „hru na 

přání" ve školní družině. Přála si tehdy knihu pohádek a maminčino čtení před spaním. 

Rodina - domov z fenomenologického hlediska není předmětem popisovatelným 
z hlediska funkcí. Rodina dle Heideggera je ohňovým střetem světa. Heidegger 71993/ 
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často hovoří o filosofii ohně u Herakleita a právě zde má počátek myšlenka o ohňovém 
střetu. Pojetí ohně u Herakleita - hořící dřevo v plamenech se mění na popel, zachází 
do skrytosti, oheň vniká do neskrytosti ( dva protiklady se dějí současně - skrývání a 
odkrývání). Herakleit říká, že oheň je symbolem logu, oheň má rytmus, má proměny /je 
obrazem/ toku /řeka/, je aktivní, souvisí s aktivitou zápasu. Směřuje vzhůru, pozvedá, 
hřeje, svítí.192 Toto není předmětné, lze pojmout jen v rovině mysli. Heidegger toto 
označujeme spárou - die fuge. Dva protiklady se udržují současně, a to díky střetu. 

Rozvrhováním se člověk časuje, prodlévá u jsoucen ve světlině bytí /Lichtung/, žít 
skrze tuto blízkost je prožitkem domova. Opak je bezdomoví.193 

Domov - rodina je podstatou bytí člověka /Aristoteles - člověk je ZOON 
POLITICON/. Jedinec jedincem je založen v něčem, co je bez ohraničení, nelze však 
metodologicky ozřejmit. V rodině vznikají protikladnosti s odkazujícími souvislostmi, 
vytvářející mody a tvoří základ pro DASEIN - základ daného člověka. Na základě FUGY 
(spáry) vzniká rozlišení JÁ-TY, ONI-MY-VY. Toto je velice nutné konstituovat v rodině, 
nutno mít nesčetně vztahovostí, ze kterých se spára konstituuje, což umožňuje „ být u 
sebe", „být sám sebou".Pelcová píše: „Děti napodobují vzory svých předků, přejímají 
normy,které přetrvaly staletí, jejich aktivita je určována příslušností vůči tradici a 
zákonu."194 

Dle Patočky je to smyslem lidského života - svobodného člověka. Blízkost, dálka, 
horizont nepatří jen prostoru, domov je blízkost, dálka je jinakostí a cizostí. Horizont je 
to, co rozhoduje o domově a jinakosti. Intence Já mohu" je původnější a starší než 
intence Já vím" intence Já mohu" vyvěrá z tělesnosti, ze smyslovosti. Tato intence 
zakládá také rozdíl toho, co je doma, a co není doma - co je cizí. Heideggerovsky 
řečené : „ Každý je pokaždé v rozhovoru se svými předky, ještě více a skrytěji se svými 
následovníky". To znamená, že řeč má kořeny, v nichž je domov, řeč směřuje k nám 
samým i k budoucnosti, směřuje „domů". 

Při terapii měla pacientka v prvních sezeních problém zprostředkovat přesnější obraz 

o tom, jak s e j í daří. Hovořila pouze o somatických problémech. Pochybnosti, úzkosti a obavy 

bránily ve sdělení. Nápadná byla naprostá věcnost toho, co sdělovala v pozdějších terapeutických 

sezeních. Často zabředala do podrobného líčení banálních záležitostí, chyběl tam ale hlubší 

osobní prožitek. Věcnost však nebyla v žádném případě agresivní, ani proklamativní, spíše 

samozřejmá. Jednalo se o proces testování důvěry, jež v sobě skrývá obavu z konfrontace, 

možného odmítnutí, v minulosti tak často zažívaného.Často vyjadřovala úzkost heideggerovským 

„prorážením mluvení bez ladu a skladu". Je to situace, kdy opakovaně úzkost zjevuje samotné 

NIC, půda pod nohama se ztrácí. 

192 (Herakleitos z Efesu, Řeč o povaze bytí, vydavatelství Herrmann a synové, 1993,s.53) 
193 (Hogenová,A., Jak pečujeme o svou duši? Praha: PedF UK, 2008,s. 32) 
194 (Pelcová,N.,Vzorce lidství,Praha:ISV nakladatelství,2001 ,s. 15) 
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Heidegger píše, že nic se odhaluje v úzkosti,ale ne jako jsoucno. S ničím se v úzkosti 

setkáváme,ale spolu se jsoucnem.195 Technika časové osy jako hermeneutická metoda rozkrývání 

podstaty nemoci byla právě u této pacientky velice významnou částí terapeutického procesu. 

Poskytovala dostatek času na oboustrannou naladěnost, pacientka měla bezpečný prostor pro 

sdělování, přestože se během prvních setkání neustále omlouvala za „obtěžování" a měla i obavy 

se sdělováním, podařilo se nám vytvořit dobré prostředí pro začátek možného terapeutického 

vztahu. 

Jako terapeutka jsem se během jednotlivých sezení zabývala různými významovostmi 

sdělovaného, jež pravděpodobně pacientce unikaly. V citových motivech svých rodinných vztahů 

se neorientovala a mnohdy ukazovala až naivitu prožívání. Bylo to výsledkem uzavření 

jakýchkoliv blízkých vztahů, bohužel i se svými dětmi (transgenerační problém). 

Antropologická psychoterapie je hermeneutickým výkladem lidské existence, jež otvírá skryté 

horizonty, nechává prožít kontexty 196 , o nichž pacient nevěděl, pomáhá mu v sebeporozumění. 

Bude ale k vyléčení stačit porozumět své situaci? Není to v samém důsledku nutnost 

určitého „dovývoje"? Nutnost vývojových kroků, spojených s úspěchy i selháním, doufáním i 

zklamáním, vzdáním se přání obrazu o rodině jako zázemí, získání samostatnosti, je možným 

řešením. 

Růžička doslovně uvádí, že jde v psychoterapii daseinsanalytického typu o proměnu 

deformované formy vzájemností v plnohodnotné a vyzrálé mezilidské vztahy.197 

Antropologický obraz člověka je Růžičkou vnímán jako bytost, jež je určována láskou, starostí a 

péčí o milované, svobodou a mravností a zápasem o toto určení. Zahrnuje to jistě i konfliktovost, 

bipolaritu agrese a lásky, individualizaci i celek. 

Patočka /1996/ v návaznosti na Heideggera zdůrazňuje život v autenticitě, ke kterému nás 

přivolává naše ontologické svědomí, jež nás nenechává klidně žít ve formě veřejného anonyma. 

S Patočkou lze plně souhlasit a převedeno do terapie je to odhalení různých způsobů 

daností, zjevování, ukazování ve smyslu všeho ( psychosomatické příznaky) co se děje ve vztahu 

člověka k člověku. 

195 (Heidegger,M.,Co je metafyzika.Praha:Oikúmené 1993,s.93) 
196 (Růžička, J., Péče o duši, Praha:Vyšehrad 2002, s.25) 
197 (Růžička, J., Péče o duši, Praha:Vyšehrad 2002, s.66) 
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U pacientky se jedná o dlouhotrvající psychosociální zátěžovou situaci, kterou se 

nepodařilo zvládnout na vztahově - sociální rovině.Výsledný stav - zlost, bez-moc, následně pocit 

selhání a opuštěnosti, nebylo možno zpracovat na úrovni psychické (integrovat do sebepojetí). 

Toto bylo znemožněno vývojovými deficity a úzkostmi. Fenomenologicky se jedná o zastavení 

v čase. Sebepojetí zahrnuje typické interakční vztahové vzorce chování. 

V situaci pacientky, kdy emoční pole rodiny bylo velice deficitní, nemohlo docházet 

k separačním procesům v daném čase, jazykový modus nebyl naplněn a nebo jen částečně, pouze 

ze strany matky. Matka pacientky, která sama ve svých transgeneračních přenosech byla 

nosičkou nedokončených a neúplných separačních procesů, nemohla svým dětem poskytnou 

prostředí pro dobrý vývoj a dovést je na práh dospělosti v sebepojetí odpovídajícímu otevřenosti 

světa. 

Pacientka v určitých obdobích svého vývoje vždy potřebovala jednoho z rodičů (podle 

náklonu v konkrétní vývojové fázi), což nebylo naplněno a výsledkem byla i její existenciální 

porucha, která jako porucha příjmu potravy jasně signalizovala dysfunkci v emočním poli rodiny. 

Fáze anorektická (dysfunkční vztah matka - dcera ve věku kolem 12-14 let) byla vystřídána fází 

bulimickou (dysfunkční vztah otec - dcera navazující na náklon k matce ve věku 16-18 let) jasně 

dokladuje problematiku na vztahově-sociální úrovni v rodině. 

Tematika lásky a sexuality v dopřání plného uskutečnění bytostných možností byla 

postupně během sezení s pacientkou otevírána a ozřejmována. 

Daseinsanalýza na tuto oblast pohlíží zcela odlišně než běžná sexuologie. Lásku určuje 

nezávisle na sexualitě jako takový vztah, ve kterém člověk druhému člověku dopřává plné 

uskutečnění všech jeho bytostných možností. Jedná-li se o vztah mezi mužem a ženou 

v partnerství, ponechává se dostatek prostoru pro oblast tělesnou, pro blízkost těla a dotýkání se. 

Teorie psychoanalytická - sublimace, která přetváří živočišné pudové síly na společensky 

přijatelné a žádoucí formy chování, pokládá daseinsanalýza za nepodložené spekulace. Sexualita 

je laděním získávání a obnovy. Sebeúcta se zde potvrzuje zejména dvěma existenciály - tělesností 

a vzájemným bezprostředním spolubytím /dle Bosse je sexuální styk setkáním na společné půdě 

bytí/. 

Narušení rodičovské lásky, neúplné nebo narušené sociálnosti v rodinném vzorci, uzavírá 

dítěti cestu k bytostné možnosti prožívání „lásky" jako vztahu otevírání a poskytování životních 

možností. Láskyplná péče otvírá a utváří všestranné existenciální možnosti dítěte, které se sbíhají 
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198 

v jeho možnosti být a více být sebou. 

Funkční sexuální poruchy (dysfunkce) jsou chápány jako problém v celkové existenci a 

vztahovosti a daseinsanalýza je chápe jako poruchy existenciálního charakteru. Je to problém 

samotného jáství, problém těla, jeho tělesného schématu. Ovšem, je třeba si uvědomit, že je 

nestrukturální povahy, mluvíme o prožívané časovosti, o noezích, o protencionalitě. Hogenová 

dodává : „Mentální anorexie jako porucha příjmu potravy je nemocí našeho vnímání času, ovšem 

jde o čas po provedené transcendentální epoché, tj.nikoli o čas fyzikální, jenž se měří hodinkami, 

ale jde o to, jak se strukturuje náš svět prostřednictvím transcendentálních podmínek".199 

Pacientka, „uvízlá v čase" nedokončených separačních procesů transgeneračně 

předávaných, nebyla v naladění a porozumění celku. Výsledkem byla neschopnost prožívat 

vztahovost, nebyla schopná prožívat důvěrnost, nebyla schopná důvěry k druhému člověku, byla 

v neustálém stavu ohrožení.. Několikrát jsem jí slyšela při terapii říkat - ..nemám domov, ... tak 

ráda bych byla někde doma, ... chtěla bych mít někde domov, kde by mě bylo dobře. 

Minulost je živá jen tehdy,jestliže jsme porozuměli, 

že my sami jsme touto minulostí. 

Heidegger,M., Platos:Sophistes,Frankfurt am M.,1992,s.229 

Prohřešky proti slušnosti a lidskosti se dějí tam, kde je neustálý pocit ohrožení, 
kde není jistota a v takovém prostředí je skutečně život neustálým strachem a úzkostí' 
V tomto prostředí nemůže vzniknout evidence, tj. signativní intence nemůže být 
intuitivně vyplněna. Evidence je plná shoda mezi míněným a daným. Tento prožitek 
shody je vždy ale prožitkem, v němž stejné poznává stejné, tj. nějaká shoda podobného 
rázu už musí být retencionálně, a tím i protencionálně obsažena v daném toku 
cogitationes. 

Pokud není možno poznat stejné stejným, tj. v noezích u daného poznávajícího 
subjektu se neobjevuje adekvace stejných průběhů, pak není možné se rozhodnout, co 
vlastně je opravdu pravdivé. Pak vše splývá, vše se navzájem překrývá, vzniká chaos. 
Každá vzpomínka na domov obsahuje intence, jejichž naplnění vede k přítomnosti. 
A právě zde se nachází možnost chápat jinakost jako přívětivost, jako to, co tak má být 
a naladit se na možnost proměny. 

198 (Čálek, O., Skupinová daseinsanalýza, Praha:Triton, 2005, s. 546) 
199 (Hogenová, A., Jak pečujeme o svou duši? Praha: PedF UK, 2008, s.61) 
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Z fenomenologického hlediska je domov dán tím, co je nám vlastní v toku 
cogitationes. Tělesné a duchovní se rozšiřuje, vzniklý organizmus je domov. Dle 
Levinase /1997/ skutečným domovem lidského Já není bytost, nýbrž druhá strana bytí. 
Bez druhé strany bytí není domov. Vše se uskutečňuje ve směru k druhému, i domov 
má tak jediný smysl. Zranitelnost každého z nás je voláním k domovu. Levínas říká : 
„Vidím-li tvář, slyším přikázání nezabiješ, neublížíš".200 Toto je základ domova. Ale kde 
se tedy bere jinakost jako ohrožení? Odpověď je jasná a jednoduchá - přes ztrátu 
domova. I tehdy, není-li člověk milován, musí kotvit v tom druhém. Krajní starost 
o druhého charakterizuje Levinas jako „zrnko šílenství"™ 

Heidegger dokládá : „Co je blízkost, že když jí není, chybí i dálka ?" 202 Domov je 
podmíněn jinakostí a jinakost je podmíněna domovem. Levinasova láska je 
zodpovědností za druhého, za jiného člověka, heideggerovská láska mění člověka na 
věci, které on miluje. Láska tedy proměňuje věci na kusy našeho těla, ona rozšiřuje 
organizmus, prostírá domovštění. „Věci u sebe nechávají prodlévat součtveří oněch čtyř, 
tj. země, voda, vzduch, oheň. 
Džbán je kus domova, je kusem našeho těla. Tělesníme do všech čtyř stran, a tak jsme 
doma. Dům je tím, že je předem určen k bydlení" podotýká Heidegger. A bydlet 
znamená nalaďovat se na bytí v jeho důvěrnosti a vroucnosti...203 

Matka pacientky po narození dcery ve svém konfliktním a prázdném vztahu s partnerem 

nemohla vytvořit prostředí, které „sytilo" děti tak, jak potřebovaly pro svůj vývoj a následky 

„podvýživy" se vlečou jako dluh celým životem. Separační proces nedopadl příznivě a pod 

vlivem událostí opustila nedospělá dívka sociálně uzavřený prostor (sociální dělohu - Chvála, 

Trapková, 1997) předčasně, bez možnosti samostatného nezávislého života. Tím byla 

komplikována záležitost založení vlastní rodiny s vlastní „sociální dělohou" v plnohodnotné roli 

partnerky a matky, do počátku fungování nového emočního pole v nové rodině byl přenesen 

deficit. Situaci možno přirovnat k předčasnému porodu nezralého dítěte a k následným 

komplikacím poporodním. Chápeme-li vývoj k dospělosti jako sociální porod, záleží 

v jednotlivých fázích na tom, který z rodičů je vdané chvíli více k dispozici. Je to období 

mimořádně citlivé na koordinaci všech aktérů v trojúhelníku matka - dítě - otec. V případě 

pacientky nesla rodina z minulosti nedostatky a dluhy, přítomnost byla komplikována a rizika 

budouc ích e m o č n í c h konf l ik tů vel iká . 

2 0 0 (Lév inas ,E . ,Ex i s t ence a t en ,kdo e x i s t u j e , P r a h a : O i k ú m e n é , 1 9 9 7 , s . 5 6 ) 

201 (Lév inas ,E . ,Ex i s t ence a t en ,kdo e x i s t u j e , P r a h a : O i k ú m e n é , 1 9 9 7 , s . 5 6 ) 

2 0 2 ( H e i d e g g e r , M . , B á s n i c k y bydlí člověk,Praha:Oikúmené 1993) 
2 0 3 ( H e i d e g g e r , M . , B á s n i c k y bydl í č l o v ě k , P r a h a : O i k ú m e n é 1993,s . 106 ,107 ,113 ,126 ,127 ) 
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Vlastní otec neměl žádnou roli, otčím velice negativní a další partneři matky byl nevítaní 

a problematičtí v rodinném systému. Matka při konfliktu nedokázala své děti ochránit a 

poskytnout jim tak potřebný pocit bezpečí. Nedokázala řešit ani sexuální konflikt svého přítele a 

dcery, což mělo významný vliv na utváření nesvobodného váznutí v sexuální naladěnosti dcery 

v dospělosti. Pacientka prožívala pocit znehodnocení, ponížení, ohrožení, neboť se domnívala, že 

je nedůstojně redukována jen na sexuální objekt. Pociťovala méněcennost, stud a sociální fobii. 

V lásce je nutno zůstat sám sebou a zachovat si svobodu rozhodování. Sexuální naladění souvisí 

s řečí, nemíní se ovšem jen slovní podoba, ale také řeč těla. Heidegger 1X993,1 toto vyslovuje 

větou, že „básnicky člověk bydlí na zemi". Dle Bosse /1978/ je sexualita považována nejen 

za tělesnou (resp.vztahovou) ale za svébytnou naladěnost - die Stimmung. Míněno je takové 

nastavení člověka, kterému se určitým způsobem tímto otvírán svět. Sexuální naladěnost působí 

proti tíze bytí, kterou člověk musí nést.Prožívání s ní spojené je povznesenost stojící proti 

úzkosti, nudě a studu. To vše bylo nutno spatřovat v kontextu sexuálního konfliktu dospívající 

dívky s matčiným partnerem. 

Traumatu z dospívání v rámci psychoterapie je třeba udělit takové místo ve skladbě 

existence pacientky, jaké si zaslouží. Je třeba umožnit přiměřené porozumění - pravdivé 

začlenění do rozvrhu bytí a bytí sebou. 

V rodinné terapii lze vést dialog i s lidmi zemřelými před lety, právě tento moment byl 

v terapii u pacientky velice důležitý. I když znala a chápala pohnutky matky k jednání a sama je 

během svých partnerských vztahů opakovala, pociťovala to jako křivdu. Často hovořila 

o situacích, kdy matka nabízela pohoštění muži, aniž by před tím nakrmila své děti. To samé 

probíhalo o narozeninách a Vánocích. Ruka matky netrestala, ale ani nehladila. Podávala jídlo 

bez laskavosti a pacientka si tvar a dotyk ruky nemohla vybavit. Nemohla si vybavit ani její hlas, 

její obvyklá slova, obvyklé věty při opakujících se situacích, její humor, radost, smutek. 

Duše je především to, co trvá a působí pohyb. 

Patočka, J.,Platon,Praha:SPN 1991 ,s.231 

Člověk žije skrze životní pohyb /metafora cesty u Heideggera/ - pohyb po cestě, 
zaměřen z těla ven do světa - intence do světa. Již otevřením očí po narození člověk 
rozhoduje o svém pobytu, neboť patření je nerozlučně spojeno s intencionalitou -
nehodnotí se jen, co se odehrálo, nýbrž přítomné probíhající a budoucí zaměřované. 
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Dle Palouše toto rozhodování se neděje svévolným způsobem, nýbrž je to vnímání, 
slyšení a pociťování. Člověk to nevnímá jako budoucnost, ale jako přítomnost. 

Dle Heideggera204 ruka našeho těla ukazuje na to, co je posléze pojmenováno. 
K významům ukazuje pohyb ruky, pohyb těla. Není tedy pravda, že tělo má ruku, ale 
ruka má tělo. Ruka může v životním pohybu dosáhnout na věci v prostoru a čase. 
V tendování do světa je řeč nejdůležitější, tenduje do rescendence (res-věc) a 
transcendence. Ruka i řeč vede člověka „do života". Toto úzce souvisí s otevřeností, 
s aristotelovskou možností výběru možností (dynamis) a s Dasein. Otevřenost je 
nabídka možností, je tím, co k nám lidem patří již od samého počátku. Řeč dává smysl 
pro hloubku a rozumění, je základem autenticity člověka, selbst lze pochopit jen přes 
pozadí, přes které procházejí konkrétní podměty. 

Heidegger říká : „Slyšíme jen to, čemu jsme kdysi porozuměli".205 Vnímání samo 
je spoluurčováné ochotou vnímat - lidský zrak vidí to, co má zájem vnímat. Je zde 
důležitá chtějící vůle, jakési „čisté" vidění neexistuje a hodnoty bez motivovaného chtění 
též ne. 206 Pokud jsme laskavost nepotkali v bytostném prožitku právě doma, bude nám 
chybět domov celý život, a proto se budeme cítit ohroženi vším, co není právě projekcí 
nás samých, protože jsme se nikdy nenaučili brát jinakost těch, kteří tvoří domov jako 
svojství, jako součást domova. Teprve tam, kde slovo je nalezeno, je „věc" věcí, bytí je 
nalezeno ve slovu, ale toto musí být ztělesněno, prožito, pak teprve můžeme opakovat 
společně s Heideggerem : bytí toho, co je, bydlí ve slovu. Jednoduchost domova musí 
být vždy celá přítomná a nezahalená stejně jako je přítomen celek bytí v zážitku 
thaumadzein - údivu.207 

Pelcová narození a příchod dítěte do rodiny chápe jako vstup třetího, nově 
příchozícího, neznámého. A otázky,které směřují k tomu „třetímu" jsou: znamená ten 
třetí ztrátu nebo obohacení, břemeno nebo úkol,úzkost nebo přátelskou 
zvědavost,přináší radost nebo žal? Odpověď však nepřichází od toho, ke kterému 
otázky směřují,totiž od dítěte, odpovědí je živý výchovný vztah. Rodiče odpovídají na 
otázku výchovou a tím je vytvářen výchovný prostor. Prostor jako místo, v němž se 
zakládá legitimita výchovy, prostor s péčí o duší.208 

Nespornou psychoterapeutickou hodnotu mělo ozřejmení toho, co je v životě důležité, co 

jej naplňuje, jaké jsou rozhodující momenty, co je třeba s odvahou uchopit. Co je třeba umět 

odpustit - ostatním, ale také sobě. S poukazem na takové fenomény, jako je slib, přátelství, radost 

2 0 4 ( H e i d e g g e r , M . , P a r m e n i d e s , F r a n k f u r t a m M a i n : 1 9 8 2 , s . 2 1 8 ) 

2 0 5 (He idegge r ,M. ,Pa rmcn ides ,F rank fu r t am Main : 1982,s. 196) 

206 (Palouš,R., kolokviální přednáška PedF UK Praha, 2/2009/ vlastní záznam autorky) 
2 0 7 (He idegger ,M. , Básn icky bydlí č l o v ě k , P r a h a : O i k ú m e n é , 1993, s. 128 ,129 ,131 ,133) 

2 0 8 (Pe lcová ,N. ,czp .cuni .cz ,č .č lánku 2 0 0 4 0 2 0 1 0 9 ) 

109 



a štěstí (tak málo zažívané v životě pacientky) vize do budoucnosti, otevřenosti, s poukazem 

na existenciální možnosti. Dobro je třeba sdílet a bytostně prožívat. Dobré je u Heideggera 

původně ukazující se. K bytostnému prožívání je ale třeba počátkování. Počátek je tehdy, když 

počíná - když se rodí. Je to tedy to, co počíná, nevzniká z příčiny, není kauzálně vysvětlitelné. 

Pacientka ztratila možnosti počátkování ke svému bytostnému prožívání. 

Přítomný čas nemá žádného trvání. 

Augustin, Vyznání,Praha:Kalich, 1990,s.394 

Minulost je možno vnímat jako „stalo se a je vyřízené", ale také jako minulost, 
která se vrací a přichází Jakoby poprvé". Z minulosti k nám přichází to, co se nám 
otevírá z budoucnosti. Minulost se otevírá přes současnost a směřuje do budoucnosti. 
V ohňovém střetu světa je počátek, který tvoří i podstatu rodiny. Počátkováním člověk 
vrůstá do domova, do krajiny. Lévinas: „Říká se, že krajina je stav duše"209 Vrůstáme 
do stromů a cest, potoků a travin. Nalaďujeme se tělesně i duševně. Naše existence 
není jen kauzální řetězec účinků z předcházejících příčin. Jsme vnořeni do časovosti, 
v níž čas sám vzniká, a tak se podílíme na ontologické platnosti tohoto světa.210 Člověk 
„tvoří čas" tím,že jej naplňuje svým osobním „usebraným" vznikáním. Jde o nové a 
originální sebenarození. Každý je založen svou osobní zvláštností, dostává se k ní velmi 
těžce a vždy až velmi pozdě. Tyto zvláštnosti otevírají v nás slavnostní chvíle 
v prodlévání, které se nedají měřit,protože zde čas vzniká, „počátkuje"211 

Život je blouděním, na bytí je třeba se nalaďovat, dávat se k dispozici. Pacientka vedená 

rukou (prodloužené slovo) ztratila schopnost vycházení do pohybových figur života. Ztratila 

možnost vylaďování se na Dasein i na celek. Její osobní rozvrh světa byl protencionálně 

determinován tak, jak tomu je vždy u každého člověka. Volba toho, čeho si povšimneme, či 

nikoliv, co jsme schopni rozvrhovat, je předem nastavena působením výtěžku - protencí. Tyto 

protence jsou výsledky pasivních a aktivních syntéz retencí, které vyvolává zájem - inter-esse. 

Zájem (interes) je stupeň urimpresí (originalita přítomnosti). 

Toto je základ fenomenologického pohledu na to, co je nazýváno předporozumění, co si 

s sebou neseme, aniž bychom o tom věděli. Jde tedy o to, co je součástí osobního Selbst. S tímto 

je nutno počítat, právě tyto rozvrhy narážejí na hradbu neporozumění, odmítání. 

209 (Lévinas,E., Existence a ten, kdo existuje, Praha: Oikuméne 1997, s.47) 
210 (Hogenová, A., Jak pečujeme o svou duši?, Praha: PedFUK Praha, 2 0 0 8 , s.216) 
211 ( H o g e n o v á , 2 0 0 8 ) 
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V terapii je nutno počítat se střetem s touto hradbou. Selb není předmětem, substancí, 

věcí. Jde o nepředmětnou záležitost. Jak se tedy dostat k tomu, co je nepředmětné? Jediným 

možným způsobem, bytostným tázáním, je možno sdílet celek. Tázat se na podobu autentického 

prožívání. V terapii je nutno se zabývat kontexty. V rámci asymetrické zodpovědnosti nejdříve 

ponechat pacientce možnost najít své Selbst, aby mohla konstituovat své jáství, svou egoitu. 

Hogenová /2008/ píše, že „mezi pramenem, z něhož čerpáme jistotu sama sebe a mezi vrstvou 

reflexe jáství musí být příměří, harmonie, klid zbraní. Vážit si sama sebe, nepodvádět se." 

Z čeho pramenil tak silný pocit ohrožení a neklidu u pacientky? 

Cítila se nemocná, neschopná pracovat a vydělávat peníze na živobytí, obávala se ztráty 

partnera, nerozuměla si příliš se svými dětmi a cítila se osamělá. Vzpomínala na matku, měla prý 

podobné obavy. Neuměla být sama, děti jí prý nestačily k tomu, aby nepociťovala samotu. 

Za cenu ztráty svobody, obrovských ústupků, ztráty důvěrného vztahu se svými dětmi a i za cenu 

konce svého života nedokázala žít bez „iluze" partnerství s mužem. S matkou neměly čas si 

mnohé věci vyjasnit, pacientka odešla z domu za pohnutých okolností,kterým předcházel konflikt 

s matčiným partnerem. Od té doby se s matkou často nevídaly a v době nemoci matky, kdy už 

věděla, že není příliš času, měla sama vztahové problémy a malé děti,obojí jí nedovolovalo se 

k matce přiblížit. V terapii byla otevřena možnost dialogu se zemřelou matkou. Poprvé měla 

pocit, že jí matka naslouchá, je jí k dispozici, již nikam „ neodchází" a měla pocit sounáležitosti s 

ní. Byl to okamžik autentického prožívání, „ být při tom", opravdové, hluboké potkání dvou žen, 

které podobným způsobem rozvrhovaly svět. Obě své Dasein (pobyt v daném čase) nevolily, 

byly uvrhovány do otevřenosti bez jistoty a svého vlivu, což pro ně bylo děsivé. Pohyb na životní 

cestě byl oběma vnímán komplikovaně, nebyl jejich přirozeností, spatřovaly na cestě překážky, 

které byly natolik komplikované, že jim bránily v životním pohybu. 

Následně byla otevřena možnost i pro společné setkání pacientky a její dospělé dcery. 

Jasné transgenerační přenosy byly patrné i v tomto rozhovoru, dcera měla pocit, že jí matka nikdy 

nebyla „k dispozici", když jí potřebovala a její pocity byly podobné jako její matky ve vztahu se 

svojí matkou. Obě pociťovaly podobný pocit opuštěnosti a ztracenosti. Patočkův první životní 

referent nebyl naplněn ve své potřebnosti domova, zázemí, naplněním jistoty a důvěry a pro dítě 

nebyl tedy středem jsoucen. Oheň, tak potřebný pro teplo, pravdu, dobro a lásku nebyl předáván 

transgeneračně tak, jak je třeba. V dospělosti protendují retence, které spoluřídí současnost a 

budoucnost. 

111 



Druhý referent - Země - se „zatřásá", což je okamžik životních krizí, výsledkem je 

beznaděj a zoufalství a nelze se spolehnout na jistoty a základy, tak důležité v prvním životním 

pohybu Patočky. 

Symbolika „co budu dělat" je vyjádřena i konkrétností obtíže v somatické rovině. 

Nezáleží ale na etiologii obtíže, respektivě na její kauzální souvislosti, důležitý je subjektivní 

prožitek nemocné zejména s důrazem na fenomén časovosti a prostorovosti ve všech fázích 

různých obtíží. Jasně se zde ukazuje dlouhodobě omezená možnost jejího vztahování se otevřeně 

a svobodně k okolnímu světu, vnímat ho otevřeně a bez pocitu ohrožení. Pocit opuštěnosti, který 

pacientka již hojně zažívala uprostřed své primární rodiny byl přenesen do rodiny nově založené. 

Podobným rysem byla uzavřenost možnosti prožívat svobodně a hodnotně vztahy k ostatním i 

sám k sobě, což dle časové osy je problematikou předávanou generačně. 

Fenomenologicky je ale možno se na danou obtíž podívat nejen jako na poruchu, ale spíše 

jako na možný prostředek pro rozšíření životního prostoru. A to nejen pro nositele dané obtíže-

pro pacientku. Pro všechny členy rodiny, i potomky, je krize nabídkou možnost žádoucí 

proměny zúženého prostoru otevřenosti a svobody. Je to pronikání minulosti do přítomnosti, 

heideggerovské „Grundstimmung". 

Je nutné mít odvahu oslovit sám sebe, poodkrýt to, co je zakrýváno,co je přehlušováno 

prací, útěkem, mnohomluvením.To, co je nejvlastnější, je vždy nejtěžší.212 /pozn. autorky: Toto je 

velice důležité místo v celém psychoterapeutickém procesu, podpoření pacienta je velice důležité a dle mé klinické 

zkušenosti je dobré se obrátit právě v přicházející a do budoucnosti, s připomenutím existence potomků/. 

Celek v jednotlivci se jmenuje PARRHESIA, je pochopen jako kvalita v té 
nejdokonalejsi podobě. Není to jen dobré technické fungování tělesnosti, je to i plný 
smysl života, je to^ARETE. Je to maximálně svobodně prožívané JÁ, není předstírané 
je uměním života. Výchova k Areté je výchovou k tomu nejpodstatnějšímu k bytí 
samému. 

Při pocitu vlastní neužitečnosti se jedná o fenomén proměny existence 
ve světe.Tim se promění i Dasein, věci mlčí a v mlčení je odmítnutí.Význam užitečnosti 
se zjednodušil jen r\a oblast technickou, je pociťována prázdnota podobající se smrti 
(proto také strach pred smrtí). 

2 1 2 ( H o g e n o v á , 2 0 0 8 ) 

213 (Hogenová,A., Areté, Praha: Karolinum, 2000, str.5) 
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Zpřítomnění je proměněno na nic neříkající prázdnotu, mající existenci „dlouhé chvíle", 
člověk sám sebe pociťuje jako „nedostatečnost". Pocit sebeztráty je zárověň 
prolomením ontíckě platnosti „Cogito!" Následuje tedy něco jako ztráta onoho „sum" 
dokonce je možno říci celého „ergo sum!" Výsledkem je velmi negativní sebeprožívání. 
Bolest je touhou ze všech tvarů a hlavně z tohoto odejít. Bolest je absolutním rozdílem, 
protože je rozdílem i od sebe sama, od svého habituálního vzhledu / tj.od svého místa 
v prostoru a času/. 

9. DISKUSE KE KAZUISTICE 

„Být sám sebou neznamená nebýt v neustálém dialogu s druhými lidmi, 

ba právě naopak, 

naplno tu platí Heideggerovo určení, podle něhož jsme rozhovor. 

Být sám sebou pouze znamená nedávat druhým lidem ani institucím nad sebou moc, 

leda z vlastního zralého rozhodnutí". 

Cálek,0.:Skupinová daseinsanalýza,Praha:Triton,2005,s.546 

Na příkladu pacientky s chronickým zánětem epikondylu loketního kloubu je možno 

sledovat odlišnost kauzálního pojetí klasické přírodovědecko-biologické medicíny a 

fenomenologického, ne-kauzálního pohledu na nemoc.Systémové /holistické / nahlížení na daný 

problém přirozeně propojuje biologickou a psychoterapeutickou léčbu v celek a tím je překonáno 

kauzální pojetí. 

Při chronickém zánětu epikondylu loketního kloubu a při vyčerpání konzervativních 

možností léčby ortoped navrhl u pacientky operační řešení. Potíže však po operaci neustoupily, 

došlo naopak k jejich zhoršení. Příčinu nutno hledat v izolovaném chápání a řešení obtíže jako 

takové, v léčení orientovaném jen na místo bolesti bez celostního pohledu na daný problém. 

Orgánové založení medicíny s cílem léčby na určitý orgán tento celostní pohled 

znemožňuje, léčení je orientováno jen na tělesné struktury a izolované řešení bere v úvahu pouze 

biologický kontext nemoci a léčba probíhá v rovině „technické". Empiricky je možno vysvětlit 

krátkodobé zlepšení pacientů, kteří operační výkon podstoupí, i když u této nemocné k tomuto 

nedošlo. 

Úleva má své pozadí v péči a pozornosti k danému pacientovi nejen ze strany zdravotního 

personálu, ale i ze strany rodiny dojde na krátký čas k proměně emočního pole a právě tento 
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fenomén je zdrojem úlevy pro nemocného.Vzhledem k tomu, že člověk s obtíží má problém 

v ontologickém smyslu /často zmiňované téma Heideggera a Bosse/, jedná se o fenomén ontický 

- subjektivní zkušenost nemocného s časem a prostorem. V nemoci jsou v různé míře dotčeny 

otevřenost a svoboda vůči tomu, s čím se nemocný setkává, při hospitalizaci a operačním zákroku 

dochází k prudkému pozměnění a na krátký čas dojde i k pozměnění daného prožívání. 

Rozdílnost psychosomatického přístupu je v uznání řídící funkce nervové soustavy, která 

svým autonomním projevem ovlivňuje celý organizmus. Tím, že „ funkce vytváří orgán" má 

řídící systém vliv na celkovou činnost, ale má také formující účinek (otázka živé představy). 

MYSL jako nejvyšší úroveň řízení není sice viditelná ani uchopitelná, své projevy má však 

v autonomních reakcích a v chování pacient.214 Léčba u pacientky s cílem na konkrétní místo 

bolesti (orgánově zaměřená) byla neúspěšná z několika důvodů. 

1. Účinná léčba nemůže probíhat ve vztahu k nemocnému jako k pouhému objektu, a le je 

nutno celý proces zasadit do roviny terapeutického mezilidského setkání. Nemoc sice ukazuje 

na kolaps prostoru otevřenosti a svobody, ale je to také snaha a úsilí na ztracenou otevřenost a 

svobodu poukázat a znovu ji dosáhnout,získat,obnovit. 

2. Pacientka, dlouhodobě v přetížení z neupokojivé rodinné situace, bez zázemí a 

s pocitem osamocenosti , ztratila možnost výběru (DYNAMIS) a na své životní cestě spatřovala 

natolik nepřekonatelné překážky znemožňující životní pohyb, že ji činily strnulou (úzkost, strach, 

situace sochy). 

3. Ve strukturálním tělesném schématu došlo k přetížení z důvodů napětí v nestruktuře 

(vůle, cit, mysl a motorika). Výsledkem byla bolest v oblasti lokte, která situaci zhoršovala 

(ztráta zaměstnání, nepochopení ze strany partnera) a následně vzrůstala i úzkost (co budu 

dělat?). Je velice důležité si uvědomit souvislost místa bolesti (horní končetina-ruka) s kontextem 

nemoci. 

214 (Véle, přednáška na FTVS UK, 2000, vlastní záznam autorky) 

114 



4. Ruka našeho těla ukazuje na to, co má být posléze pojmenováno. K významům ukazuje 

pohyb ruky, pohyb těla.Proto má ruka tělo, ne naopak.Význam toho, že ruka ukazuje a ústa 

vyslovují slova je v samotném Dasein konkrétního člověka,v jeho životním pohybu. Ruka i 

slovo jsou tedy významem otevřenosti, arisotelovsky řečené - výběr možností - dynamis je 

odvislé od „něčeho" v člověku. Dasein je řídícím momentem lidského pohybu na cestě životem, 

otevřenost je pak nabídka možností. 

Cílem terapie bylo navrácení možnosti volby, překonávání překážek, ozřejmování se 

v ergonech vycházejících z arche a následné znovuobjevení smyslu života. Kontext obtíže je 

v rovině bio-psycho-sociálně-spirituální a to zcela neoddělitelně a také v rámci terapie se musí 

z tohoto vycházet. Je nutné se dotknout základních fenoménů lidskosti (arche, dynamis, energeia, 

telos). 

Kombinací technik práce s tělem a psychologickou intervencí fenomenologicky 

orientované daseinsanalýzy potíže u pacientky ustoupily, tím mohla alespoň částečně zabezpečit 

svoji existenci. Po individuální psychoterapii docházela pacientka do skupinové terapie, což 

zvláště v jejím případě bylo velice důležité. 

Psychoterapeutická skupina tím, že je uměle vytvořená skupina lidí, kteří se původně 

neznali,má možnost upřímnosti a otevřenosti, která je však mnohdy vnímána až neúnosně. Bez 

zábran se zde může hovořit o jinak zamlčovaných událostech, myšlenkách, zkušenostech a 

pocitech.Upřímnost je umožněna zvláštním nalaďováním skupinového spolubytí a spolehlivostí 

vztahů, které zde existují, předem se ozřejmují nově přicházejícímu a pevně se dodržují. 

Smyslem dění v terapeutické skupině je hledání pravosti (resp. pravdy) na cestě sdílení, sdělování 

a dorozumění. Tato autentičnost se týká více vzájemně propojených momentů. V první rovině jde 

o pravost sdělování a vzájemného dorozumění ve skupině, od tohoto se pak odvíjí pravost a 

opravdovost sdílení skupinového společenství jako celku. Tato konstelace následně umožní, aby 

každý člen šel po cestě života jako bytost samostatná, svobodná a odpovědná.A také, aby měl 

otevřenou cestu k počátkování.Toto „posvátné" v prožitku plnosti chvíle je však možné jen 

v ponechavosti."15 

215 (Hogenová,2008) 
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Fenomenologický pohled na nemoc není v žádném rozporu s nepopiratelnými 

diagnostickými a léčebnými možnostmi biologické medicíny. Tu naopak obohacuje 

o individuální přístup k nemocnému a odkrývá životně důležitou dimenzi jeho jedinečné 

osobnosti, kterou nedokáže diagnostikovat žádné zobrazovací ani biochemické vyšetření: totiž 

individuální perspektivu nemocného, vymezenou subjektivně prožívaným časem a prostorem, 

v níž se v „různé míře zdraví či nemoci" otevírá oblast svobody a odpovědnosti člověka. 

10. ZÁVĚR 

„Zít znamená rodit se každou minutu." 

Fromm,E., Ať zvítězí člověk, N. York, 1960, s. 89 

Rozdíl mezi obvyklým lineárně - kausálním viděním světa a systematickým viděním je 

zdánlivě nepatrný, ale důsledky v chápání světa jsou obrovské. Zvláště v oblasti medicíny se 

zaběhlé špatně kombinuje snovým podhledem psychosomatickým. Najednou i tak běžná 

diagnosa žlučníkových kamenů dává možnost nahlédnout do intimity rodiny pacienta a jen velice 

obtížně lze věřit v úspěšnost operačního zákroku se zachováním emočního přisycení rodinného 

systému. 

Hlavní předností antropologického psychosomatického řešení nemoci je skloubení tělové 

systematické terapie (celé spektrum rehabilitačních klasických technik), daseinsanalýzy, 

systematické body - psychoterapie (dharmické) a meditační psychoterapie (Tibetská škola) 

doplněné systemickou terapií rodin, stojící na pozici radikálního konstruktivizmu. Jen tak lze 

najít způsob práce, který by vyhovoval západním terapeutickým školám a přitom maximálně 

vycházel z našich poměrů a potřeb a zahrnoval i východní terapeutické školy. 

Základem každého léčebného procesuje stanovení plánu - tzn. zda a jak léčit, cíl terapie, 

počet sezení a tempo, způsob terapie. U pacientů s chronickou bolestí se zpravidla osvědčilo začít 

pracovat s tělem. Antropologické lékařství se bez tělových terapií neobejde, často užívaná 

akupunktura je toho dokladem. 
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Využitím symbolické teorie jin-jangu, která nepotřebuje výslovně zavádět dualitu těla a duše, se 

při akupunktuře pracuje v tělesném schématu (i nestrukturálním) a dochází k terapeutickému 

oslovení těla i mysli (vztah emocí a tělesných struktur). Akupunktura při své dobré a rychlé 

účinnosti na pestrou paletu symptomů vede k posílení vztahu pacienta s terapeutem a tím 

usnadňuje cestu k vyléčení. 

Kromě akupunktury a akupresury je velmi osvědčená technika Body Work - práce dle dr. 

Schmitta, což byl německý lékař, internista, který objevil tělovou terapii podobnou Reichovu 

přístupu. /W.Reich, německý lékař, zakladatel školy z které psychosomatika vychází/ . Práce je 

založena na teorii, že emoční konflikty a zranění jsou fixovány ve svalovém systému jako 

blokády dechové vlny. Nestačí tedy s pacientem jen pracovat v rovině psychoterapeutické, je 

třeba oslovit i strukturální oblast, blokády uvolnit a tím obnovit tok energie celým 

tělem.Výsledkem je uvolnění zadržené emoční energie a tu je možno následně zpracovat 

psychoterapeuticky. 

Terapii v tomto stadiu je dobré kombinovat s drobnými intervencemi psychologického 

charakteru typu paradoxu, uložení ortelu, rituálu, hádanky, komentáře na paralelním případě. 

Doplněním léčby o homeopatickou složku se otvírá prostor konstituční terapii, u pacientky byl 

zvolen terenní lék Pulsattila v ředění 15CH a homeopatikum cílené na místo bolesti-Arnica 

Montana 9CH,Ruta Graveolansl5CH. 

Chápeme-li lidský život heideggerovsky jako pohyb na cestě, pomáhá nám tento způsob léčby 

společně s pacientem překonat období, kdy z důvodů své obtíže nemůže již delší čas 

uskutečňovat své možnosti a není tudíž naplněna dynamis. Dynamis hraje v lidském životě velmi 

základní roli, předurčuje životní cestu. Korekce jsou dány přes paschein-trpění, což jsou situace, 

do kterých je člověk během života uvržen. Spousta možností se konstituuje pomocí pasivních 

syntéz retencí, tj. bez vědomé kontroly.V tomto procesu hraje významnou roli arche a telos. 

Situace, která je vždy neukončená a ohrožující se propojuje s počátkem a cílem putování -

směřování a výsledkem je rozhodnutí - entelecheia jakožto vnitřní cíl. Tento vnitřní cíl se 

uskutečňuje v podobě ENERGE1 a výsledkem je skutek - ergon. 

Růst a výběr nejlepších možností je komplikován nemožností „pohybu na cestě, situací 

sochy" a tímto je právě nenaplněna energeia a ergon. Situace je provázena strachem, úzkostí a 

zúžením otevřeného světa. 

N e - m o c í z t rác í č l o v ě k svoj i v ý k o n n o s t , c o ž ho č iní j e š t ě v íce ú z k o s t n ý m , z t rác í 
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„legitimnost" a nemůže se ubezpečovat o své existenci. Tak není naplněn telos (účel, horizont), 

neurčitost za horizontem je děsivá a člověk propadá existenciální úzkosti. 

Je to tedy Dasein (pobyt), co je dřívější, co je řídícím momentem lidského pobytu na cestě 
9 1 f\ 

životem. Dasein je vějířem možností, které můžou být možnostmi jen v původní otevřenosti. 

A tato původní otevřenost patří k Dasein jako to určující. Otevřenost je nabídkou možností, je 

tím, co k nám lidem patří již od počátku. 

Nejsme předmětem, k naším tělům patří i svět kolem nás - Umwelt, a k tomuto okolnímu 

světu patří svět jako celek bez marga. A právě tento svět jako celek bez marga se otevírá v bytí 

samém, jež nemá žádnou formu, a proto je někdy vnímáno jako NIC.217 

Člověka můžeme vnímat v subjekt-objektové pozici v rovině přírodních a většiny 

humanitních věd, ale také přes bytí, svět a situace, do kterých je ve svém životě uvrhován. 

Analytický přístup k člověku je zavádějící. Člověka není možné vykládat z částí, ale je nutné 

vědět o celku. Ovšem nikoli o celku, který vzniká adicí částí, ale je celkem bez marga- bez 

okraje. Jde tedy o základní intenci, která vždy penetruje jednotlivými částmi jako spojující 

nit.Jedině fenomenologicky lze porozumět, neboť fenomén propojující intence je to, co se 

vztahuje k Telos, vychází z Arché a podniká složitý boj s každou konkrétní situací v přítomnosti 

člověka. 

„Býtpři tom" je nejdůležitější a nejsložitější v lidském životě.218 

Fenomenologicky zaměřený způsob léčby je náročný na čas a prostor a vyžaduje 

vytvoření nového kontextu léčby, náročnost je kladena na obě strany procesu-pacienta i 

terapeuta. Zmíněná kombinace terapie je účinná svým obsahem bio-psycho-sociálně-spirituálního 

charakteru a tím je zajištěna NOETICKO-NOEMATICKÁ STRUKTURA VNÍMÁNÍ. 

2 1 6 ( H o g e n o v á , A. , J ak p e č u j e m e o svou d u š i ? P raha : P e d F U K , 2 0 0 8 , s . l 16) 

217 (Hogenová, A., Jak pečujeme o svou duši? Praha: PedFUK, 2008, s. 117) 
2 1 8 ( H o g e n o v á , A. , J a k p e č u j e m e o svou d u š i ? P raha : P e d F U K , 2 0 0 8 , s. 118) 
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11. RESUME 

Ne-moc tedy lze chápat jako dysaretaci, což je způsobeno neschopností prosazení 

CELKU do každé jednotlivé, konkrétní situace v životě. 

CELEK - ARETE je totéž, co jest agathón - dobro. Chceme-li pochopit agathon, pak 

nemáme před sebou předmět ohraničený, kartesiánský. Dobro není předmětně uchopitelné, 

odkrývá se jen v darech a přístup k němu je zprostředkován obdarováváním.219 

Pokud toto nedokážeme, potkáváme se jen s prázdnými věcmi, což zhoršuje dysaretaci. 

Jsme schopni uvěřit jen tomu, co má tvar, co je před námi jako před-mět a ztrácíme schopnost 

porozumět významům ohlašujícím dárky. 

Heidegger mluví o arete jako o svatbě Nebes a Země (HIEROS GAMOS) - má na mysli 

posvátnost samého DORRA. 

Dobro - AGATHON nelze zpředmětnit, nemůžeme je jen prožívat a v prožívání sdílet. 

„Nemoc se nemá dráždit léky" tvrdí Platon - trojúhelníky každého z nás mají svůj vyměřený čas, 

nelze proti tomu vybojovat jiný čas života ... 

Co ale znamená život - žití - žít? Jedná se o neustálou tvorbu nové a vždy originální 

jednoty. Jedním celkem je naše tělo, mysl a okolní svět. Tento celek se neustále rodí skrze naše 

činy, rozvrhy a hodnoty, které do světa umísťujeme. Překonávání překážek je obnovováním této 

jednoty, tohoto celku, jenž se rodí skrze nás samé, skrze život ve smyslu FYZ1S a KINESIS -

růst a pohyb. Touha po celku je láska, neustále se potkává se smrtí, vznikáním a zanikáním 

jednoty v lidském životě. Překážky jsou překonávány, jednota života se znovu konstituuje. 

V nemoci tomu tak není, nejsme motivování k životnímu pohybu. V této souvislosti Aristoleles i 

Heidegger zdůrazňují význam TELOS (vnější účel) a ENTELECHEIA (vnitřní účel) 

problematiku vyv-stávání nebo-li ex-sistenci jako pobyt v čase - DASEIN. 

2 1 9 ( H o g e n o v á , 2 0 0 0 ) 
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Život je pohybem po cestě směrem k horizontu a pokud je pohybem autentickým -

opravdovým, je neustálým rozením sebe sama v účastenství na jednotě CELKU - obsahující 

nejen ANWESUNG, ale i ABWESUNG.Tento pohyb je řízen protencionalitami, kterými proniká 

aristotelské Arché - počátek pohybu je řízen i cílem pohybu -účelem a i tím, v čem se pohyb 

nachází - situací. A právě situace je vždy neuzavřená. 

Být „in situ" znamená být vždy v určité otevřenosti. Právě z tohoto důvodu je nutné 

porozumění tomu, že v situaci, která nastala, je problém ale i volba. Jedná se o volbu takové 

možnosti-Dymwiw, která nejvíce odpovídá přirozenosti Arché a Telos daného člověka.220 Člověk 

se musí naučit žít v nejistotě, jedná se o akt zcela intencionální povahy a je založen aktivními, ale 

i pasivními syntézami retencí, prostřednictvím kterých se minulost protahuje do budoucnosti jako 

předočekávaní. 

Pohyb v lidském nitru není raciovatelný. U každého člověka je neopakovatelně jiný -

situačně vždy znovu a znovu utvářen. Ukazatelé cest života jsou jasné, ale i temné, což však 

nelze redukovat na logiku, neboť cesta životem je spletitá. Je to spíše blouděním po cestách 

života. Není zde řetěz evidence, jde o to, že na cestách života je skutečné tápání a je velice 

důležité o tomto tápání vědět a počítat s nezajištěností těchto situací. Vždy je nutné znovu a 

znovu originálně autenticky situace přijímat a v rovině otevřenosti řešit.221 

Jestliže není důvodu k rození jednoty celku, je to okamžik „sytosti svých dnů " a přichází 

smrt. Patočka /1996/ smrt spatřuje ve vymizení jednoty, vymizení víry ve společný svět. Je to 

jistá porucha k vlastnímu tělu, kdy je přerušena spojnice mezi herakleitovským lukem a cílem 

střelby, Heidegger /1996/ mluví o „ zur-Welt-sein". Tato intence je velice důležitá pro život 

člověka, pokud mizí,smrt nastává ne pro selhání některé vitální funkce, ale jeho urimprese je 

jinde, ne již v našem společném světě.222 Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží /Marek 

1,15/. 

Smrtí ale můžeme dle Hegela označit i zvyk, kdy se nerodí živá jednota, opakuje se 

přežití. Cílem je tedy ARETE, což je celek pronikající každou konkrétní chvílí v životě člověka. 

V každém „teď" je projekováno příští, a tak se pohyb - DASEIN klade jako průběh v okamžiku. 

220 (Hogenová,A., Jak pečujeme o svou duši? Praha: PedF UK, 2008, s. 47) 
221 (Palouš , R., ko lokviá ln í p řednáška PedF U K , 2 /2009 , Praha) 

222 (Hogenová , 2 0 0 8 ) 
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Nahlédnutí je podoba podob, tedy i CELEK všech celků. Jde o to CELEK nejen 

nahlédnout, ale i prožít - tělesně i bytostně. (Patočka: Věci jsou nějak - není řečeno jak - dány, 

duše je nějak těmi věcmi.) Na celek je nutno se naladit, proto „nálada" pomáhá naladit se na 

nepředmětný celek a tak mít ARETE. 

Lidský život, pojatý jako neustálé originální rození se do nových situací je životem 

„AUT-ESSE" - životem autentickým - a to proto, že je vždy absolutním celkem, podmíněným 

absolutní jedinečností jeho prožívání. 

„Brát vše, co v Životě přichází, jako výzvu, znamená být bojovníkem." 

Castanedu,C.,Příběhy síly, 1996,s. 101 
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