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Abstrakt

Název práce: Bioenergetická analýza a moţnosti vyuţití ve fyzioterapii.

Cíle práce: Zhodnotit bioenergetickou analýzu z pohledu fyzioterapeuta a navrhnout
moţné vyuţití celé metody nebo jejích prvků ve fyzioterapii.

Metody: Diplomová práce je koncipována formou teoretické práce, která vznikla
na základě literární rešerše dostupných relevantních literárních zdrojů. Literatura,
tištěné i elektronické monografie, učebnice, odborná periodika, byla získávána
z odborných medicínských databází, bibliografických databází, katalogů knihoven,
bylo vyuţito také zdrojů z oborů psychosomatické medicíny, psychologie, kineziologie.
Získané poznatky byly analyzovány z pohledu fyzioterapeuta s cílem navrhnout moţné
vyuţití dané metody nebo jejích prvků ve fyzioterapii.

Výsledky: Moţnost vyuţití bioenergetické analýzy a terapie jako celku ve fyzioterapii
se ukázalo jako nevhodné. Moţnost vyuţití prvků bioenergetické analýzy a terapie
se jeví jako vhodné.

Klíčová slova: bioenergetická analýza, obranné mechanismy, charakterová struktura,
postura, posturální a gestické chování

Abstract

Title of Diploma Thesis: Bioenergetic Analysis and its Application in Physiotherapy.

Purpose: To evaluate bioenergetic analysis from the point of view of the
physiotherapist and suggest the application of the whole method or some of its
components in physiotherapy.

Methods: Thesis is conceived as a theoretical work, was based on the literature
retrieval of the accessible relevant literary sources. Literature, pressed and electronic
monographs, textbooks, professional journals was derived from the professional
medical databases, bibliographical databases, library catalogues, were used also sources
from the specialization of psychosomatic medicine, psychology, kinesiology.
The obtained knowledge was analyzed from the point of wiev of the physiotherapist
with the goal to suggest the application of the method or some of its components
in physiotherapy.

Results: The possibility of the application of the bioenergetic analysis and the therapy
as a complex in physiotherapy turn out to be inconvenient. The possibility
of the application of the components of the bioenergetic analysis and the therapy seems
to be suitable.

Key Words: Bioenergetic Analysis, Defense Mechanisms, Character Structure,
Posture, Postural and Gestural Expression
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I.

ÚVOD

Cílem oboru fyzioterapie je zachování a obnovení optimální funkce pohybového
systému. Pohyb, jako jeden ze základních atributů pojmu zdraví, působí na ostatní
funkce organismu, včetně funkcí psychických. (44) Splnění tohoto cíle předpokládá
zvolení optimálního fyzioterapeutického postupu. V průběhu mojí fyzioterapeutické
praxe jsem si stále znovu ověřovala tvrzení, ţe na dané fyzioterapeutické postupy
reaguje kaţdý člověk odlišně. Tento aspekt zacílil mojí pozornost ke směrům,
které zkoumají moţné souvislosti mezi fyziognomií a osobností člověka. Právě takovým
směrem je Bioenergetická analýza. Je to psychoterapeutická metoda zaměřená na tělo,
vycházející především z tělesných projevů pacienta, tzn. gest, mimiky, hlasu,
dechových vzorů atd. Nejedná se tedy o ryze psychoverbální rovinu, ale implicitní
zahrnutí a zohlednění projevů těla.
Pochopení osobnosti člověka nabízí terapeutovi prostor optimálně zvolit
fyzioterapeutickou techniku v intencích individuality jedince. Tento celistvý přístup
zahrnuje téţ etický rozměr na základě respektu jedince a osobní odpovědnosti terapeuta
za prováděné terapeutické intervence do pohybového systému člověka.

Fyzioterapeut je úspěšný tehdy, je-li zároveň dobrým psychoterapeutem
a používá pohybové terapie jako zbraně při psychoterapii. Společný postup obou metod
je účinný jako ozbrojená psychoterapie a zdvojuje tím účinnost fyzioterapie. (93)
doc. MUDr. František Véle, CSc.
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1. Metodologie práce
Cíle práce
Zhodnotit bioenergetickou analýzu z pohledu fyzioterapeuta a navrhnout moţné
vyuţití celé metody nebo jejích prvků ve fyzioterapii.
Úkoly práce
1. Vyhledání dostupných a relevantních zdrojů.
2. Analýza zdrojů v oblasti psychoterapie zaměřené na tělo.
3. Analýza zdrojů z oblasti fyzioterapie související s daným tématem.
4. Komparace obou oblastí.
5. Na základě získaných relevantních výstupů, navrhnutí moţného vyuţití dané
metody nebo jejích prvků ve fyzioterapii.
Metody práce
Diplomová práce je koncipována formou teoretické práce, která vznikla
na základě literární rešerše dostupných relevantních literárních zdrojů.
Literatura, tištěné i elektronické monografie, učebnice, odborná periodika
(Psychosom, The Humanistic Psychologist), byla získávána z odborných medicínských
databází

(PubMed,

Medline,

Pedro),

bibliografických

databází

(PSYNDEX,

PsycBOOKS, PsycINFO, PsycARTICLES), katalogů knihoven (Národní lékařská
knihovna, Městská knihovna), internetových portálů APS (American Psychological
Association), IIBA (International Institute for Bioenergetic Analysis), EAP (European
Federation for Psychotherapy), EFBA-P (European Federation For Bioenergetic
Analysis – Psychotherapy), USABP (The United States Association for Body
Psychotherapy). Bylo vyuţito také zdrojů z oborů psychosomatické medicíny,
psychologie, kineziologie.
Získané poznatky byly analyzovány jak v obecnějším pojetí (např. analýzou
fotografií), tak i v uţším pojetí (např. analýzou jiţ existujícího materiálu) s cílem
zhodnotit výstupy dané analýzy z pohledu fyzioterapeuta a navrhnout moţné vyuţití
dané metody nebo jejích prvků ve fyzioterapii.
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II.

TEORETICKÁ ČÁST

2. BA v systému psychoterapeutických směrů zaměřených na tělo

Bioenergetická analýza je psychoterapeutická metoda zaměřená na tělo.
Dle Crawforda (10) psychoterapie obecně, je od svého vzniku zaměřena na léčení
a integraci vzpomínek do slov a narativních forem výrazu. Avšak psychoterapie
zaměřená na tělo vychází z předpokladu, jak je často v literatuře uváděno, ţe například
jedinec, který proţije, nejčastěji v dětství, traumatickou událost, si na ni často
nepamatuje nebo jí není schopen plně porozumět. Takový jedinec můţe být suţován
nepříjemnými tělesnými pocity, které nejsou plně integrovány a vzpomínkami,
které nejsou vědomě slovně vyjadřovány. Véle (93) v této souvislosti uvádí, ţe emoční
a motorické deprivace v raném dětství vedou k poruchám nejen pohybového chování,
ale i charakteru1 v dospělosti. Psychoterapie zaměřená na tělo se snaţí výše popsaným
souvislostem porozumět a léčit je na základě principu tělo-mysl jako principu
neoddělitelných entit.
Na základě toho, ţe tělo (např. svalové napětí a bolest) a psychika (např. úzkost)
na sebe vzájemně působí, vyvinuli psychoterapeuté s holistickým přístupem nejrůznější
techniky integrující psychologické a psychoterapeutické teorie (103). Samozřejmě
většina přístupů, které se zaměřují na práci s tělem, mají holistický přístup a usilují
o nějakou formu integrace těla a mysli klienta, existují značné rozdíly,
pokud jde o techniku, léčebný postoj a roli terapeutického vztahu v léčebném procesu.
Z hlediska jejich významu je důleţité rozlišovat mezi různými formami tělové terapie
a psychoterapií zaměřenou na tělo. (104)
Techniky, které jsou vyuţívány v tělové psychoterapii, jsou obecně velmi
náročné na individuální vnímání jedince, a učí se je zejména v rovině proţitkové.
Dle Younga (102) nejčastěji zahrnují uvědomování si vlastního těla (přístup
k emocionálním stavům, gestům, mimice, drţení těla, pozornosti jemných změn
dýchání, očního kontaktu, atd.), pohyby těla (pomalé plynulé pohyby, vývojové
1

Bioenergetická analýza rozděluje různé charakterové struktury do pěti obecných typů. Kaţdý typ
představuje v psychologické a svalové rovině specifický obranný vzorec, který jej odlišuje od ostatních
typů (19). Nejedná o třídění lidí, ale obranných postojů.
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pohybové vzory, autentické pohyby), metody dotyku (budování a vytváření hranic,
podpora relaxace, rovnováha ANS, působení proti disociaci), relaxační techniky.
Dříve byly pod názvem tělová psychoterapie zahrnuty uznávané směry
jako Gestalt terapie, Feldenkreisova metoda, Alexandrova technika. Tyto techniky
byly syntetizovány Ilanou Rubenfeld do nové Psychoterapie zaměřené na tělo. Nejvíce
rozšířenou je Painterova Posturální integrace, s některými prvky Gestalt terapie
a Jungova pojetí, do Psychoterapeutické posturální integrace a nové Psychoterapie
zaměřené na tělo, přijaté EAP (European Association for Psychotherapy)
za vědecky platnou. Jedná se o kombinaci různých technik vycházející z celotělových
psychoterapeutických postupů vznikajících na neurovědeckém podkladě. (103)
Bioenergetická analýza je psychoterapií zaměřenou na tělo, a na rozdíl
od ostatních, povaţuje psychologické intervence bez odpovídajících změn v těle
za intervence, které mají jen krátkodobý účinek. Dle Friedmana, Glazera (17)
se bioenergetika od ostatních směrů tělové psychoterapie liší tím, ţe povaţuje
za zásadní utvářet fyzické změny v souvislosti s psychodynamickým principem
charakteru, aby mohly být integrovány trvale.
Přehled nejznámějších psychoterapeutických směrů orientovaných na tělo
znázorňuje obrázek č. 1. Bioenergetická analýza, jak z tohoto zobrazení vyplývá,
je psychoterapeutickou metodou zaměřenou na tělo.

Obr. č. 1. Přehled směrů psychoterapie zaměřené na tělo a tělové psychoterapie. (74)
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Legenda – obr. č. 1.
Body oriented therapies and psychoterapies – Na tělo orientované terapie
a psychoterapie, Yoga – Yoga, Rolfing – Rolfing, Tai-Chi – Tai-Chi, Focussing –
Focussing, Eutonie – Eutonie terapie, Feldenkreis – Feldenkreisova metoda, Shiatsu –
Shiatsu, Bioenergetics – Bioenergetická analýza, Dance Movement Therapy – Tanečně
pohybová terapie, Analytical Body psychotherapy – Analytická na tělo orientovaná
psychoterapie, Body mind approach – Body mind přístup, Psychomotoricity –
Psychomotorická terapie, Biodynamic psychotherapy – Biodynamická psychoterapie,
Functional Relaxation – Funkční relaxace, Hakomi – Hakomi terapie, Character
Analytic Vegetotherapy – Charakterově-analytická vegetoterapie, Biosynthesis –
Biosyntéza, Thymopraktik – Thymopraktik, Concentrative Movement therapy –
Koncentrativní pohybová terapie, Body-Behaviour therapy – Tělově-behaviorální
terapie, Core-Energetics – Core energetika).
Fyzioterapeut, který by se ve své terapeutické praxi rozhodl vyuţívat prvky této
metody, zároveň přejímá odpovědnost nejen za terapeutické zásahy v rovině somatické,
ale zároveň intervenuje také do psychické sféry člověka, čímţ akcentuje etický rozměr
léčebného působení. Rozkrytí souvislostí tohoto směru, které se snaţím v následujících
kapitolách popsat, by mohlo nabídnout rozšířený potenciál dalších fyzioterapeutických
moţností a uţší zacílení na pacienta z hlediska jeho individuality.

3. Historie a směry determinující BA
Vhodným

východiskem

pro

historické

zkoumání

těla

v psychoterapii

jsou myšlenky Sigmunda Freuda. Tvrdil (80), ţe ego je především tělesným egem.
Můţeme tedy tvrdit, ţe vývojové a terapeutické implikace Freudova pohledu na ego,
jako na tělesné ego, poskytují teoretické zdůvodnění práce s tělem v psychoterapii.

3.1 Vliv Freudovy psychoanalýzy na BA
Jak jsem jiţ uvedla v předchozí kapitole, bioenergetika pokládá za nezbytné
pracovat s tělesnými projevy jedince vzájemně s jeho psychodynamickým charakterem.
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Význam charakterové struktury je v BA zásadní, její podstata a role, kterou
zastupuje v současnosti, jsou podrobně popsány v kapitole Diagnostika.
Základy psychoanalytického vysvětlení charakteru načrtnul Sigmund Freud,
zakladatel psychoanalýzy.
Vytvářel ji na konci minulého století na základě svých klinických zkušeností
s neurotiky, s jejich diagnózou a léčbou. Psychika člověka je chápána jako pudy
usměrňovaná distribuce energie, která směřuje k uvolnění uspokojením pudu
na objektu. Za zdroj této energie povaţoval libido jako pudově sexuální tendenci
k dosahování slasti. (68)
Dle Langmeiera (50) nejmenší dítě jedná pouze pod tlakem pudové energie,
a je tedy zaměřeno jen na sebeuspokojení bez ohledu na okolí. Nicméně má-li být
jedinec začleněn v socio-kulturním prostřední, ve kterém ţije, měl by přijmout určitá
omezení. Tato omezení se vztahují i k usměrnění výše popsané pudové – sexuální
energii. Freudovo pojetí je dnes dobře známé. Popsal psychickou strukturu
označovanou jako ,,id‘‘ (ono), kterou si jedinec neuvědomuje a zahrnuje pudovou
energii. Psychická struktura ,,ego´´ (já) je převáţně vědomá a zahrnuje kontakt
s realitou. ,,Superego‘‘ (nadjá) zahrnuje jakýsi ideál, svědomí. Langmaier (50)
vysvětluje, ţe jsou-li pudové impulzy potlačeny instancí ,,já“, vznikají neurózy –
potlačení (ale zachování) energie se projeví v poruchách proţívání a chování
či v narušené regulaci tělesných funkcí. Honzák (33) doplňuje, ţe výsledkem těchto
neuspořádaných mocenských vztahů je neuróza, jejíţ podoba a průběh je tím závaţnější,
čím dříve ve vývoji jsou psychické potřeby frustrovány (ale také přesyceny).
Freudova psychoanalýza člení vývoj jedince na pět základních etap. Hlavní
pozornost dítěte je zaměřena na libost. Získává ji z tělesných zón uspokojováním
sexuálního pudu, tělesné zóny se přesouvají v závislosti na vývoji dítěte, růstu jeho těla.
1. Orální stadium (zhruba první rok ţivota), hlavní zdroj pudového uspokojení
dítěte je stimulace orální zóny těla, zprvu hlavně sáním (kojení), později kousáním (51).
2. Anální stadium (zhruba druhý a třetí rok ţivota) je spojeno s přesunem zóny
těla na anus. Dítě získává pudové uspokojení především při vypuzování exkrementů
a (později) také při jejich přechodném zadrţování. Výchova k tělesné čistotě má přitom
značný význam: dítě můţe být za svůj výkon pochváleno a můţe také naopak vyvolat
ve vychovatelích hněv. Poznává, ţe můţe poslechnout nebo vzdorovat, můţe říci
,,ano“ i ,,ne“, můţe být pochváleno nebo káráno slovy ,,Styď se!“ (91)
Boadella (3) uvádí, ţe kdyţ Freud rozlišil orální a anální charakterové typy,
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začalo jeho zkoumání toho, jak charakterové postoje odráţejí záţitky v tomto období,
kdy je dítě velmi závislé na druhé osobě, co se týče aktivit obou konců střev. Reich
a Lowen tyto vhledy velmi rozšířili, kdyţ popsali některé vlastnosti tělových napětí
a obran vyvinutých lidmi, kteří zaţívali kolem těchto funkcí velký stres (80).
3. Falické stadium (zhruba od čtyř let), je první stadium genitální – zóna
je genitál, libost je získávána s manipulací s ním (51). Chlapec v té době podle
psychoanalytických představ miluje matku, a proto ţárlí na otce. Strach z jeho moci
však způsobuje vnitřní konflikt, který je za normálních okolností vyřešen tím,
ţe ve fantazii chlapec s otcem ztotoţní (identifikuje), a tak přejme jeho pozici
i jeho moc. To je podstata vyřešení tzv.,,Oidipovského komplexu“ (král Oidipus zabil
svého otce a vzal si za ţenu vlastní matku, kterou neznal, protoţe byl vychováván
u pěstouna). Podobný komplex u dívky (komplex ,,Elektřin“) je vyřešen rovněţ
potlačením lásky k otci a identifikací s ţenskou rolí matky. (Sexualita ve falickém
stadiu má tedy ráz ,,incestní“ – pohlavní styk mezi blízkými příbuznými. Potlačením
těchto sexuálních incestních přání je otevřena cesta k dalšímu stadiu latence a k pozdější
zralé sexualitě - ,,neincestní“, se vztahy k osobám druhého pohlaví mimo vlastní rodinu.
(3) Růţička (76) doplňuje, ţe Freud povaţoval tento komplex za nejdůleţitější faktor
v etiologii neuróz.
4. Stadium latence (asi od 5-6 let do začátku dospívání). Sexuální tuţby ustupují
v této době na čas do pozadí – po vyřešení bouřlivých vnitřních rozporů předchozího
falického stadia je dítě připraveno poznávat věcný svět. (51)
5. Genitální stadium (od počátky dospívání, tj. asi od dvanácti let). Je to druhé
stadium genitální. Znamená vlastně reaktivaci sexuálních pudů. Dospívající začíná
navazovat vztahy mimo rodinu – později hledá sociálně tolerované heterosexuální
vztahy. (3)
Nicméně, jak popisuje Gabbard (20), prošel psychoanalytický přístup
k psychoterapii hlubokou transformací od Freudových dob. Základní principy obsahují
uţ jen zlomek Freudových myšlenek, avšak, mnohé z nich zůstávají i nadále důleţitými
v procesu porozumění pacientovi a terapeutickým strategiím, které se na tomto
porozumění podílejí. (20) Boadella (6) doplňuje, ţe rané psychoanalytické vhledy
ohledně emocí a pudů, které vytvářejí základ pro pochopení psychické energie,
následovalo pochopení toho, ţe emoce se objevují v první řadě ve vztazích s druhými
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a ţe lidské energie nejsou jen intrapersonální, ale převáţně interpersonální.
V psychoterapii vytvářejí kontakt, přítomnost, dotyky, hlas a psychoterapeutova
péče prostor pro optimální rozvoj jedince v rámci terapeutického procesu, v souvislosti
s vývojem jedince v rodinném prostředí, ve kterém vliv rodičů, tzn. jejich slova,
postoje, způsob, jakým se na dítě dívají, jakým způsobem mu vyjadřují lásku
a porozumění, podporují jeho vývoj v pozitivním slova smyslu. Lowen (58) doplňuje,
ţe kdyţ upíráme dítěti základní a důležitá práva, dojde k fixaci v tom věku
a v té situaci, kde byl další vývoj zastaven, růst a rozvoj osobnosti jsou procesy,
v jejichţ průběhu si dítě uvědomuje stále silněji svá lidská práva. V bioenergetice jsou
charakterové struktury (podrobně jsou vysvětleny v kapitole Diagnostika) utvářeny
právě

v této

souvislosti,

tzn.,

jak

se

jedinec

vyrovná

s potřebou

lásky,

se svým usilováním o intimitu a slast.
1. Schizoidní charakterová struktura usiluje o právo na existenci. To znamená
být na světě jako individuální organismus, toto právo vstupuje všeobecně v platnost
v prvních měsících ţivota. Jestliţe nezačne platit, vznikne náchylnost ke schizoidní
charakterové struktuře. Nehledě na to ke schizoidní tendenci dochází pokaţdé,
je-li toto právo silně ohroţeno a dotyčný pochybuje o oprávněnosti své existence. (58)
2. Orální charakterová struktura usiluje o právo moci uspokojovat své potřeby.
Dle Lowena (58) se vztahuje se k podpoře a vyţivovací funkci matky v prvním roce
ţivota. Hluboká nejistota na této úrovni vede k této charakterové struktuře.
3. Psychopatická charakterová struktura usiluje o právo být samostatný
a nezávislý. To značí nebýt podřízen potřebám druhých lidí, toto právo vymizí
anebo nemůţe vstoupit v platnost, kdyţ jeden z rodičů fungoval jako svůdce.
Kdyby se dítě nechalo svést, bylo by rodiči vydáno napospas. Brání se tedy tím,
ţe svádí samo, aby získalo nad rodiči moc. (58)
4. Masochistická charakterová struktura usiluje o právo na samostatnost.
Uplatňuje se u dítěte sebeprosazováním a opozicí vůči rodičům. Jsou-li, dle Lowena
(58) sebeprosazování a opozice udušeny hned v jádru, vyvíjí se masochistická osobnost.
sebeprosazování začíná obvykle ve věku osmnácti měsíců, kdy se dítě naučí říkat ,,ne“,
a rozvíjí se v následujícím roce.
5. Rigidní charakterová struktura usiluje o právo přát si nebo poţadovat
a uspokojovat svá přání bezprostředně a otevřeně. Obsahuje v sobě důleţitý komponent
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tvorby já a uplatňuje se jako poslední z přirozených práv. Vyvíjí se ve věku
od tří do šesti let a úzce souvisí s prvními sexuálními pocity dítěte. (58)

3.2 Vliv Wilhema Reicha na vývoj BA
Jedním z psychoanalytiků studujících zblízka vývoj dítěte byl Wilhelm Reich,
který v USA roku 1950 zaloţil kliniku pro výzkum dětství. Reich zdůrazňoval
důleţitost brzkého kontaktu matky a dítěte v podobě dotykové interakce, očního
kontaktu a tvorby empatické vazby pro další psychodynamický vývoj. (6) Navázal
na Freudovy myšlenky o těle a libidu a nakonec se stal nejdůleţitějším průkopníkem
Psychoterapie zaměřené na tělo. (14)
Ústředním tématem Reichova přístupu, a moţná i jeho nejdůleţitějším
teoretickým přínosem, byl koncept ,,svalového krunýře“. Reich tvrdil, ţe neurotické
řešení dětského pudového konfliktu (chronický konflikt mezi poţadavky pudů
a proti nim stojícími poţadavky sociálního světa) je dosaţeno pomocí všeobecné změny
ve fungování člověka, která nakonec krystalizuje do neurotického ,,charakteru“. (6)
Smith (80) popisuje, ţe tento ,,charakter“ je tedy v podstatě narcistickým
obranným mechanismem, který původně slouţil k ochraně dítěte před trestem
za vyjádření pudů, přičemţ zdrojem trestu byli rodiče nebo jiní zástupci sociálního řádu.
Později je ,,charakter“ udrţován kvůli ochraně proti pudovým ,,nebezpečím“ zevnitř.
Reich (72) vysvětluje, ţe vnitřní rozpor je výsledkem dnešního způsobu utváření
struktury lidského charakteru, který biologický impulz a jednání jsou trvale odděleny,
člověk jedná reaktivně a svůj konflikt si nese v sobě. Charakter je tedy orgasmickým
jevem, který se projevuje na tělesné rovině jako chronické svalové napětí.
Reichovo rozpracování Freudova pojmu libido vedlo k pohledu na libido
jako na měřitelnou fyzikální energii, kterou nazýval ,,bioelektrická energie“ a později
,,orgonová“ energie. Spojením je orgon, fyzikální substance, jejíţ proudění je narušeno
nebo

blokováno

napětím

svalů,

tzn.

svalovým

pancířem.

Reich

popsal,

ţe kdyţ se uvolní svalové napětí, objeví se jeden ze tří druhů biologického vzrušení,
úzkost, vztek nebo sexuální vzrušení.(6) Reich (73) popisuje, ţe sex a charakter,
které jsou formovány výchovou, mají zásadní vliv na povahu a sexuální ţivot
v dospělosti. V knize Funkce orgasmu Reich pracoval na teorii sexuality, věřil,

19

ţe všechny neurózy jsou zapříčiněny blokovanou sexuální energií, tj. ţivotní silou.
Zdůraznil zejména energetický aspekt, kterým chápal energii jako spojující sílu těla,
emocí, mysli a duše (14).

3.3 Rozdíly reichiánského a bioenergetického konceptu

V souladu s Reichem povaţuje Lowen za kritérium léčby orgasmickou potenci,
protoţe plná orgasmická potence je moţná, pouze kdyţ je svalový pancíř rozpuštěn
a neurotické konflikty a strachy vyřešeny. (80)
Nicméně se tyto dva směry v mnoha ohledech zásadně liší, snad nejvíce svými
terapeutickými cíly. Glazer (8) popisuje, ţe ortodoxním Reichovým cílem je pomoci
klientovi dosáhnout ´´orgastické potence´´, stavu, ve kterém je jedinec schopen
svobodně proţívat a vyjadřovat svou sexualitu a emoce. Reich jako klíč k pancíři viděl
sexuální uvolnění, domníval se, ţe individuum, které je schopné adekvátního sexuálního
uvolnění,

není

schopné

podporovat

neurózu.

Naproti

tomu

bioenergetika

v terapeutickém procesu více uvaţuje i v souvislosti s charakterem jedince, proto více
směřuje k samotnému významu osobnosti, jeho já. Umoţní mu otevřeně a spontánně
vyjadřovat své emoce a uvědomovat si svůj vnitřní ţivot. Díky integraci pocitů
a tělesných proţitků, se snaţí uvést tělo do více ´´ţivého´´ stavu.
Brown (9) uvádí, ţe Lowen pevně netrvá na Reichem danými sedmi oblastmi
svalového pancíře a na jeho pevně daným terapeutickým postupem. To znamená,
ţe kaţdá oblast by se měla uvolňovat odděleně, oblast po oblasti, počínaje hlavou
a směřujíc k pánvi.
Dále se oba systémy liší v tom, jakým způsobem se zaměřují na tělo při analýze.
Smith (80) popisuje, ţe v reichiánské práci je charakter analyzován prostřednictvím
odporu v terapii a odpor se projevuje v ,,charakterovém´´ chování a ve svalovém napětí.
Avšak v bioenergetice se charakter diagnostikuje z celkové tělesné stavby a ze způsobu
pohybu. Takţe bioenergetika zaujímá k charakteru somatický přístup. Uvedeme-li
příklad, terapeut bioenergetik by interpretoval tělo jedince jako ,,orální´´ tělo,
reichiánský terapeut by totéţ tělo interpretoval jako ,,orální obrany´´, jejichţ projevem
je napětí určitých svalů. Reich se tedy zaměřoval na určitá svalová napětí a Lowen
na celkovou stavbu těla, jejíţ specifickou součástí jsou určitá svalová napětí.
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Další rozdíl můţeme spatřovat v tom, ţe bioenergetika se soustředí
na zpracování energie pomocí svalů ovládaných vůlí, zásadní je expresivní energie,
tzn. energie pohybu muskuloskeltárního systému. Reichiánská práce dle Smithe (80)
také zahrnuje ,,expresivní energii´´, ale zdůrazňuje ,,vegetativní energii´´, cílem
expresivní práce je v tomto případě uvolnění svalových bloků za účelem obnovení
normálního toku vegetativní energie v těle.
Oba přístupy se dále liší v technikách tělesného dotyku. Dle Browna (9) Lowen
mnohem méně vyuţívá technik přímého tělesného kontaktu neţ Reich, místo toho více
vyuţívá technik do-it-yourself jako jsou stresové pozice, aktivní cvičení a verbální
techniky podporující emocionální uvolnění. Young (101) doplňuje, ţe typ dotyku,
který uţíval Reich v Charakteroě analytické vegetoterapii byl silný, poněkud agresivní,
a často extrémně bolestivý. Bioenergetika klade více důraz na analýzu neţ reichiánský
způsob práce a přestoţe, oba systémy probíhají převáţně individuálně, bioenergetika
vyuţívá k výcviku i skupiny.
Wilhelm Reich i jeho díla byla v té době velmi kontroverzní a dodnes
jsou diskutována. Lore Reich Rubin (75) o svém otci napsala, ţe to byl velmi sloţitý
člověk, entuziastický, energický a oddaný psychoanalýze.

4. Bioenergetická analýza
Bioenergetickou analýzu vyvinul Dr. Alexander Lowen, který se narodil v roce
1910

v New

Yorku.

Bakalářský

titul

získal

v oblasti

vědy

a

podnikání.

Poté imatrikuloval na právnické fakultě, kde získal titul doktor práv. Experimentoval
s progresivní svalovou relaxací a jógou, ale nebyl s těmito přístupy zcela spokojen (21).
Poté se Lowen seznámil s Reichem a stal se reichiánským trenérem. V roce 1951
úspěšně dokončil studium medicíny ve Švýcarsku a vrátil se Států. Seznámil
se s Johnem Pierrakosem, taktéţ reichiánským trenérem a v roce 1956 zaloţili Institut
Bioenergetické analýzy (2).
Jak jiţ bylo uvedeno, bioenergetická analýza (BA) je psychoterapeutická
metoda, jejíţ kořeny sahají aţ k Freudovi, tj. k psychoanalýze. Nicméně, na rozdíl
od psychoanalýzy, která se zaměřuje na fantazie, myšlenky a sny jako na jediný projev
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nevědomí, BA navíc věnuje velkou pozornost tělesnému vyjádření pacienta,
jak se projevuje prostřednictvím gest, mimiky, hlasu a dechových vzorů (2).
Spíše neţ na rozdělení na tělo, mysl a duši BA je chápe jako nedělitelnou
jednotu, ve které kaţdá ovlivňuje ostatní a kdy terapeutické zásahy do jedné modality
mohou mít vliv na ty ostatní. Ba tedy předpokládá, ţe jsou funkčně identické a liší
se pouze sémanticky. To znamená dle Glazera, Friedmana (19), ţe co se odehraje
tělesně (např. napětí v oblasti pánve) ovlivňuje psychické procesy (např. sniţují
sexuální pocity), co se odehraje na psychické rovině (např. sexuální konflikty) ovlivňuje
fyzický výraz (např. zvýšení napětí v oblasti pánve), vzájemně recipročním způsobem,
a z tohoto pohledu, daný ´´charakter´´ - ový způsob proţívání (psychicky) a vyjádření
(fyzicky) definuje jedinou osobnost.
V bioenergetice je tedy zásadní pozorování těla, v literatuře se často objevují
popisy Lowenova pozorování tělesných struktur (tzn. postura) a funkce (tzn. pohyb)
jako ohromující. Při pozorování jedince téměř neomylně dokázal přečíst klíčové aspekty
jeho ţivota i jeho historie, to vše bez pouţití slov. Čerpal v tomto případě z Reichovy
práce s chronickým svalovým napětím, jako první linií proti ohroţujícím pocitům.
Protoţe, dle Friedmana, Glazera (18) jsou emoce (emotion, tj. e-´´motion´´)
etymologicky odpovídají pohybu, a protoţe svaly jsou základem pohybu, pancíř
inhibuje jak emoční cítění tak i výraz (např. svalové napětí čelisti můţe omezit
schopnost cítit a vyjádřit hněv). Tímto způsobem tedy funguje pancéřování, podobně
jako psychické obranné mechanismy, ale na tělesné úrovni a Lowen často zdůrazňoval,
v souvislosti s psychickými obrannými mechanismy, ţe tělo nikdy nelţe.
Bioenergetika vychází z předpokladu, jak jiţ bylo popsáno v kapitole 2,
ţe jedinec, nejčastěji v dětství, kontrahoval svaly a omezil dýchání, aby se vypořádal
s náročnou situací, kterou nebyl schopen přemoci. Proto, dle Millera (64), není divu,
ţe k náznaku tohoto původního problému dochází při uvolnění těla, a to pomocí cvičení,
jejichţ cílem je uvolnit chronické svalové napětí.
Lowenova cvičení mohou rychle navodit nejrůznější druhy vibrací, chvění,
pulsací a proudění energetického toku, odhalí omezení v dýchacím cyklu, chronické
svalové napětí. A přestoţe, dle Browna (9) tato cvičení představují druhy činností,
která jsou převáţně psychologického charakteru, jejich nácvik a osvojení představuje
obtíţný, ale nezbytný první krok v procesu postupného uvolňování chronického
svalového napětí, který musí být proveden před kaţdou a trvalou proměnou osobnosti
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nebo charakterové struktury. Lowen vyvinul základní tělesná cvičení a pozice,
které jsou dnes standardní techniky v bioenergetice.
V literatuře se uvádí, ţe Lowen od svých pacientů nevyţadoval, aby si odloţili
všechen svůj oděv v průběhu terapie, poţadoval od nich, aby se na počátku terapie
poloţili na pohovku a mohli tak provádět dechová cvičení. Stejně jako v ortodoxní
Reichově terapii, se v bioenergetice obvykle začíná terapie dechovými cvičeními,
typické jsou dále tzv. stresové pozice. Zahrnují tzv. pozici luku, nebo se provádějí
pomocí Lowenovy dýchací stoličky, nebo pacient leţí na zemi, jíţ se dotýká pouze
horní části hlavy, lokty a plosky chodidel.
Lowen se velmi zaměřuje na spojení a kontakt se zemí prostřednictvím pánve,
nohou a chodidly. Tato cvičení jsou nazývána grounding neboli uzemňování.
Grounding se stal těţištěm bioenergetické terapie (53). Smith (80) jejich opodstatnění
vysvětluje tím, ţe, aby byl organismus schopen ,,ustát“ silný energetický náboj a silné
vybití (energeticky vyjádřit emoce), musí být tělo dobře uzemněné (mít silný podpůrný
kontakt se zemí), v okamţiku kdy je člověk adekvátně uzemněný, bioenergetický
terapeut se přesune k práci na jakékoli zablokované oblasti těla, bez ohledu na pořadí
navrhované Reichem. Miller (22) doplňuje, ţe tím, ţe se pacient uvede do stresové
pozice a poté se opět vrátí zpět – znamená, kontrakci a pak relaxaci svalstva – základní
trauma se můţe vrátit do vědomí a tam být psychoanalyticky zpracováno.
Tyto ´´stresové pozice´´ jsou pojmenovány výstiţně, protoţe čím větší chronické
svalové napětí je přítomno, tím více stresující je pro tělo tyto pozice udrţet (16).
Tato cvičení jsou podrobně popsána v kapitole Terapie.
Další

typická

bioenergetická

cvičení

jsou

expresivní

cvičení

(jako jsou např. kopání nohama, údery rukama nebo do gauče spolu s verbálními
projevy např. křikem) tak dlouho, dokud to snesou. Brown (64) vysvětluje,
ţe tyto projevy jsou terapeuticky ţádoucí, protoţe pacientovi umoţní opustit
svou obvyklou kontrolu a uvolní velké mnoţství energie spolu se svazujícími
negativními emocemi.
Verbalizováním určitých slov nebo frází během kopání nebo bouchání do gauče,
se Lowen (9) domníval, ţe pacienti podstupují skutečný průlom v potlačování obsahů,
pokud zachytí určité známky spontánního vyjadřování a změnu v jejich výběru slov
a primitivních zvuků. Tato cvičení jsou podrobně popsána v kapitole Terapie.
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4.1 Teoretická východiska BA

4.1.1 Psychosomatická funkční jednota
Jedna ze základních tezí bioenergetiky, která byla přejata od Reicha, říká,
ţe veškeré biologické procesy se vyznačují polaritou i jednotou (58). Polaritu i jednotu
dostáváme do souladu v dialektickém konceptu, který znázorňuje obrázek č. 2.
Ve zdravé osobnosti pracují duchovní i tělesná funkční rovina společně,
aby podpořily pocit spokojenosti. Lowen (58) vysvětluje, ţe v případě narušené
osobnosti jsou oblasti citů a chování, kde působí tyto dvě funkční roviny
nebo osobnostní aspekty, vzájemně proti sobě a konfliktní oblast automaticky uzavírá
volné vyjadřování impulzů a citů. Tonella (84) doplňuje, ţe energie je společný funkční
jmenovatel těla a mysli.

Obr. č. 2. Energie je společný funkční jmenovatel pro mysl a tělo. (87)

Legenda – obr. č. 2.
Psyche – psychika, Soma – tělo, Psychosomatic antithesis – psychosomatická
antitéze, Divergent excitation – rozbíhavá excitace, Dual state – dvojí stav,
Psychosomatic identity – psychosomatická identita, Flow of excitation – tok excitace,
State of unity – stav jednoty, Source of biological energy – zdroj biologické energie.
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4.2.1.1 Energie v kontextu BA

Z výše uvedeného vyplývá, ţe společným jmenovatelem pro funkci těla i mysli
je energie. Definic energie i vědních oborů, které tento pojem uţívají je mnoho. Chown
(34) uvádí, ţe energie je téměř nedefinovatelná veličina, energii nelze vytvořit
ani zničit, jen převést z jedné formy do druhé.
Acab (1) vysvětluje, ţe bioenergetika pracuje s konceptem, ve kterém druh
energie můţeme vidět např. jako vibraci, barvu a kvalitu pokoţky, ţivost nebo její
nedostatečnost v těle a v očích, kvalitu hlasu, dýchání, pohybu a také emocionální
úroveň v souvislosti s vyjadřováním pocitů. Lowen (58) doplňuje, ţe nejsme zvyklí
vidět osobnost z hlediska energie a přitom jsou

obě od sebe neoddělitelné.

Kolik energie člověk má a jak ji pouţije, o tom rozhodne jeho osobnost, ve které se tato
energie opět odráţí. Impulzivní jedinec není např. s to zadrţet stoupající vzrušení
nebo energii a musí přebytek co moţná nejrychleji vybít (58). Smith (80) v této
souvislosti vysvětluje, ţe mnoho emocí není proţíváno a mnoho akcí není vyjadřováno,
protoţe rodinné prostředí nebo situace neposkytovala uspokojivé akomodace
nebo ,,odpovídající“ reakce na pocity a chování člověka.
Bioenergetika pouţívá k pozvednutí hladiny energie vzájemně související děje,
tj. nabíjení a vybíjení. Důleţitost představují nejen pro pozvednutí hladiny energie
jedince, ale také mu umoţní sebevyjádření a moţnost proudění pocitů v těle. Důraz
neustále leţí na dechu, emocích a pohybu (58).
Lowen ve své knize Bioenergetika (58) vysvětluje vztah mezi energií
a osobností na depresivních lidech, kteří dělají mnohem méně spontánních pohybů neţ
nedepresivní lidé, dýchají pomaleji, mají zmenšenou chuť k jídlu a velmi zesláblý
sexuální pud a počátečním krokem v terapii vidí právě aktivovat dýchání,
aby se pozvedla hladina energie, další kroky musejí být v souladu s analýzou dalších
moţných faktorů, které jedince deprimují.
V bioenergetice hraje rovnováha mezi nabitím a vybitím zásadní roli, je-li tato
rovnováha narušena, můţe vznikat úzkost. Lowen (58) popisuje, ţe se často v terapii
stává, ţe důsledkem hlubokého dodýchávání stoupá v organismu energie nebo vzrušení,
jeţ dotyčný nemůţe emocionálně vybít, protoţe je brzděn ve svém sebevyjádření, začne
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být nervózní a cítí se stísněně. Tento stav se upraví, je-li mu umoţněno se efektivně
vybít, ať uţ např. pláčem nebo zlostí, v opačném případě, musí omezovat své dýchání.
Smith (80) uvádí souvislost mezi mnoţstvím energie a sílou hranic člověka,
na kterou upozornil Keleman. Uvádí (80), ţe o mnoţství energie, kterou máme
k dispozici pro ţivot, rozhoduje úroveň náboje a náboj je potenciálem pro akci.
Na druhou stranu síla hranic je ekvivalentem toho, jakému mnoţství náboje
je umoţněno projevit se v akci a určuje, jak velké nabití necháme projevit a kolik
ho zadrţíme aţ do správné chvíle pro akci (80). Následující obrázek shrnuje některé
aspekty interakce mezi extrémní úrovní náboje a ohraničení.

Obr. č. 3. Aspekty interakce mezi extrémní úrovní náboje a ohraničení. (80)

Z hlediska patologických mechanismů můţe být přirozená úroveň náboje
narušena určitými způsoby dýchání. Síla hranic je funkcí svalového napětí.
Pokud je přítomen chronický vysoký svalový tonus neboli tělesný pancíř, jsou hranice
příliš silné. Jestliţe je to opačně – svalový tonus je příliš slabý, pak je člověk slabě
ohraničený.
Optimální úroveň svalového tonu umoţňuje spontánní nabití na úroveň,
která je dostatečná pro zamýšlenou akci – interakci, a následně spontánní vyjádření
tohoto náboje. (80) Lowen (58) doplňuje, ţe ţivý organismus můţe fungovat,
jen kdyţ existuje rovnováha mezi nabíjením a vybíjením energie, přijímáme jen tolik
energie, kolik můţeme vydat.
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4.1.2 Obranné mechanismy

V bioenergetice jsou psychické a fyzické obranné mechanismy chápány
jako mechanismy, které mají člověka chránit před úzkostí. Lowen (58) zdůrazňuje,
ţe úzkost způsobují všechny okolnosti, které překáţejí v činnosti ţivotně důleţitým
funkcím organismu. Úzkost produkuje i kaţdá překáţka procesu dýchání, dýchání
je pro ţivot člověka stejně tak důleţité jako krevní oběh (58). Lowen staví do popředí
srdce člověka, které je chráněno právě těmito obrannými mechanismy. Při úspěšné
terapii jsou tyto mechanismy zkoumány, analyzovány v kontextu ţivotních zkušeností
pacienta a pečlivě zpracovávány tak, abychom se dostali k srdci (58).

Vztah mezi orgasmickou potencí, jejíţ teorii převzal od Reicha, a otevřeným
srdcem, to znamená schopností člověka milovat, zdůrazňuje ve své knize Love
and Orgasm (vydané v roce 1965), ve které Lowen (58) tvrdí, ţe láska je stav
všeobjímající orgasmické reakce.
Schéma etiologie vzniku obranných mechanismů jsou znázorněny na obrázku
č. 4. Jsou zobrazeny jako jednotlivé vrstvy, chránící jádro člověka, tedy srdce. Vnější
vrstvu tvoří ego-obranné mechanismy, další je chronické svalové napětí, emocionální
vrstva, jádro člověka.
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4.1.2.1 Ego-obranné mechanismy

Typické obranné mechanismy já jsou popření, projekce, odmítání viny,
nedůvěřivost, racionalizace, intelektualizování (58). V literatuře najdeme mnoho definic
psychologické obrany. Kulka (48) uvádí, ţe obrana je obecné označení pro kaţdou
techniku, která nutí Ego, aby ji pouţívalo při konfliktech, jeţ mohou vést k neuróze.
Farková (15) popisuje např. obranný mechanismus racionalizace jako poţadavek ego,
který je natolik silný, ţe osoba vyvíjí jednání ve směru bezprostředního uspokojení,
avšak vzápětí proţívá silné pocity viny – vědomě ihned hledá zdůvodnění,
které by vysvětlilo společensky méně příznivé vzorce jiţ uskutečněného chování. Kulka
(48) dále upozorňuje, ţe tyto mechanismy mohou být také – i kdyţ méně často –
vědomé.
Práce s obrannými mechanismy osobnosti patři k ústředním tématům dynamické
psychoterapie. Svůj význam má však také v jiných psychoterapeutických přístupech,
neboť defenzivní mechanismy pacientů (a mnohdy i psychoterapeutů) se uplatňuji
jak na sezení, tak i mimo ně. Jedním ze ţádoucích efektů psychoterapie je dostat
tyto mechanismy pod kognitivní a afektivní kontrolu. Práce s typickými obranami
klienta nám dává nahlédnout do jeho způsobů vyrovnávání se s ţivotními problémy.
Pozitivní psychodynamická terapie poskytuje návod, jak s nimi pracovat a tvořivě
vyuţit vnitřní zdroje klienta.
Bioenergetika

se

ovšem

nezaměřuje

pouze

na

tyto

mechanismy,

ačkoli jsou samozřejmě velmi důleţité. Lowen (58) zdůrazňuje, ţe můţeme člověku
sice pomoci, aby si udělal jasno v tom, ţe tíhne ke lţi, k projekci, k odmítání pocitu
viny nebo racionalizaci, ale toto uvědomění působí jen velmi vzácně na svalové napětí
a nedovolí skoro nikdy, aby vyšly na povrch potlačené emoce.
Fyzioterapeut

se

s těmito

obrannými

mechanismy

nejčastěji

setkává

při vstupním rozhovoru – anamnéze. Při vstupním pohovoru by neměl věnovat
pozornost pouze informacím, které se týkají zdravotního stavu pacienta, ale rovněţ
by měl věnovat pozornost způsobu, jakým pacient informace sděluje, jednou z moţností
je věnovat pozornost právě obranným mechanismům uvedeným výše. Jak popisuje Véle
(93) zkušenost ukazuje, ţe anamnéza se podílí nejméně padesáti procenty na konečné
diagnóze.
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4.1.2.2

Chronické svalové napětí

Ve svalové vrstvě existují chronická svalová napětí, jeţ obranné mechanismy
podporují i ospravedlňují. Současně tyto mechanismy chrání dotyčného před vrstvou
potlačených pocitů leţících pod ní, které se neodvaţuje projevit (58). Ve fyzioterapii
se pod pojmem svalové napětí neboli svalový tonus dle Véleho (93) rozumí proměnlivé
napětí ve svalu závislé na stavu CNS, související palpačně s konzistencí svalu
a turgorem okolních tkání.
Vysvětlení pojmu chronické svalové napětí z pohledu bioenergetiky podává
Lowen následovně. Člověk je blokován, dostane-li se do emocionálního konfliktu,
který ho ochromí a znemoţní mu kaţdou účinnou aktivitu zaměřenou k dosaţení změny
situace. Zábrany tohoto druhu mohou být vědomé a nevědomé. Kaţdá vědomá
nebo nevědomá zábrana omezuje svobodu pohybu ve všech oblastech – tedy nejen
ve sféře, která souvisí s původním konfliktem. Kdyţ si člověk konflikt uvědomí,
ale nedovede jej řešit, cítí se jím brzděn. Nevědomé zábrany, které se jako všechny
emocionální konflikty strukturují do podoby chronického svalového napětí v těle. (58)
Reich tento druh chronického svalového napětí nazval svalový krunýř. Smith
(80) doplňuje, ţe kdyţ se uvolní svalové napětí, objeví se jeden ze tří druhů
biologického vzrušení: úzkost, vztek nebo sexuální vzrušení. Dle Lowena (58) se toto
napětí objevuje ve svalstvu brady, krku, svalech ramen, hrudníku a zádovém svalstvu,
svalstvu břicha i svalstvu v pánevní oblasti a je výsledkem emocionálních konfliktů,
které mohou zasahovat aţ do našeho dětství a jeţ mají blokovat a kontrolovat
ty impulzy, s nimiţ se člověk nechce vyrovnávat. Brouwn (9) v této souvislosti uvádí,
ţe také narušují a omezují kontakt jedince s druhými lidmi a vnějším prostředím. Smith
(80) popisuje, ţe klinický výzkum, který prováděl Braatoy, dokázal, ţe navyklé zvýšené
napětí tělesného postoje pomáhá pacientům zachovat vyrovnanost, a ţe postojové
návyky slouţí k zadrţení afektu. Podobně smýšlel i Lowen (58), který uvedl, ţe pokud
se drţíme těchto omezení, zůstáváme zbaveni úzkosti, ale náš ţivot je zúţen a omezen.
V bioenergetice se tedy terapeut nezaměřuje pouze na psychoverbální terapii,
tzn. ego obranné mechanismy, ale pracuje i s výše popsaným chronickým svalovým
napětím, které terapeutovi umoţní uvolnit potlačované emoce. Jak zdůrazňuje Lowen
(58) nemůţeme hovořit o pravé terapii, pokud bychom se zabývali pouze svalovým
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napětím, aniţ bychom analyzovali psychické obranné mechanismy nebo aktivovali
potlačené emoce.

4.1.2.3 Emoce v BA

V bioenergetice se nejčastěji hovoří o potlačených pocitech zlosti, paniky, hrůzy,
zoufalství, smutku a bolesti.
Naše city mají různé roviny a dosahují různého stupně intensity. Kdyţ budeme
uznávat omezení vytvořená svalovým napětím, jeţ brání volnému proudění citů
navenek, potom úzkost nevznikne. Úzkost vznikne teprve tehdy, kdyţ se nějaká silná
emoce pokouší prorazit a je v panické hrůze zadušena. (58) Smith (80) popisuje,
ţe Perls pohlíţel na neurotiky jako na lidi se zablokovaným vyjádřením emocí a léčba
se podle něj odráţí v pacientově schopnosti plně vyjádřit základní kontaktní emoce.
Glazer (8) uvádí, ţe Reich věřil, ţe emoce jsou formou energie, avšak jsou-li opakovaně
potlačovány, mohou vést ke vzniku chronického napětí ve svalu. Z výše uvedeného
jasně vyplývá, jak důleţitou roli emoce v bioenergetice zaujímají.
Jak na ně pohlíţejí další odborníci, jak je charakterizují a mají vztah
k pohybovému aparátu či vegetativním funkcím?
Koukolík (45) popisuje, ţe od Darwinových dob se mezi základní emoce
obvykle řadí štěstí, smutek, hněv, hnus a strach, někdy se přidává překvapení.
Dle Darwinova názoru byl výraz emocí původně účelnou reakcí (např. cenění zubů
ve vzteku bylo původně přípravou na kousnutí), která u člověka zanechává určitá
rezidua (např. zatínání pěstí ve vzteku, původně příprava k agresivnímu úderu) (68).
Nakonečný (68) vysvětluje, ţe pokud se potlačování exprese emocí týče, jde tu vlastně
o útlum v daném kulturním prostředí dezaprobovaných výrazových projevů emocí,
tedy o součást sebeovládání ve stavech zlosti, nenávisti, ale i radosti, smutku a dalších.
Kirchhof chápe výraz emocí jako druh komunikace, uvádí, ţe tu jde především
o dvě zásadní otázky: co vyjadřuje výraz subjektu a jak mu tělo rozumí. Jedná
se zejména o mimiku, pantomimiku (,,řeč těla“) a fyziognomii (ustálené vzezření
obličeje, resp. celé postavy). (68) Také Farková (15) v této souvislosti popisuje,
ţe průběh emocí se mimo jiné promítá na úrovni výrazové, tj. mimika, pantomimika,
pohybová aktivita, svalová tenze a na úrovni vegetativní, tj. změna pulsu, dechu atd.

30

Nakonečný (68) uvádí, ţe situace s psychickou a fyzickou zátěţí, kterým není
moţno se adaptovat, vyvolávají silné negativní emoce, jeţ mohou způsobovat různé
psychosomatické poruchy, protoţe jako stavy neúčelné aktivace mají téţ negativní
důsledky, zejména na činnost vnitřních orgánů (úzké sepjetí emocí s činností
vegetativní nervové soustavy).
Vzájemný vztah emocí a svalového systému popisuje P. Th. Young. Zejména
úzkost vyvolává zvyšování svalového napětí, coţ je provázeno i pocitem vnitřní tenze,
a ţe nejlepším místem pro zkoumání svalového napětí je hrdlo (68).
Young (102) uvádí, ţe neurovědy došly k poznání, ţe emoce jsou úzce spojeny
se všemi systémy našeho těla, neurotransmitery a dokonce i peptidy, které cirkulují
celým naším tělem. Výzkum neuropeptidů ukazuje, ţe tvoří bazi pro emoce a dokonce,
ţe určitý peptid se vztahuje k určité emoci. Předpokládá se, ţe limbický systém
obsahuje 40 krát více receptorů neţ jiné části mozku, a ţe se podobné receptory
nacházejí v krvi, svalech, kostech, imunitním systému i trávicím ústrojí. (102)
Dle Koukolíka (45) mapování pocitů ukazuje na úzký vztah mezi mapováním
a regulací emocí a homeostázy, čemuţ nasvědčuje aktivace jader horního kmene
a somatosenzorických korových oblastí. Podle D. Kreche a R.S. Crutchfielda
na fungování emocí, jejichţ komplexní vzorce zahrnují také endokrinní děje a děje
řízené autonomní nervovou soustavou, se podílí souhra tří částí mozku: frontální část
mozkové kůry, limbický systém a hypotalamus, který řídí činnost endokrinního systému
a autonomní nervové soustavy (68).
Fyzioterapeut by měl při své práci faktor emocí zohledňovat. Tím, ţe je schopen
u pacienta na základě diagnostiky diferencovat projevy somatické a zároveň
vyhodnocovat i ,,vnější‘‘ projevy emoční, získává širší prostor pro své terapeutické
působení. K těmto ,,vnějším‘‘ projevům se řadí např. neverbální komunikace (řeč těla),
verbální komunikace (intenzita hlasu, tok řeči apod.), dále je moţné pozorovat projevy
vegetativních funkcí (dechové stereotypy, srdeční rytmus, trofika pokoţky apod.).
Véle (93) uvádí, ţe pro fyzioterapeuta je činnost automního systému důleţitá,
a proto se musí nejprve přesvědčit o funkce autonomního systému řídícího vnitřní
orgány, která tvoří předpoklad i pro funkci pohybového systému (dechová funkce,
zaţívání, cirkulace, pocení, vyměšování, vnitřní sekrece, sexuální funkce).
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Nabízí se otázka, do jaké míry by mohl fyzioterapeut svými terapeutickými
intervencemi

ovlivňovat

emoční

proţívání

člověka.

Mluvíme-li

v kontextu

bioenergetiky, role emocí zde, dle mého názoru, zaujímají specifické postavení,
neboť mluvíme o emocích, které byly způsobeny traumatickými záţitky, situacemi,
které jedinec nebyl schopen překonat nebo se jedná o dlouhodobě působící negativní
podnět, který zásadně ovlivňuje ţivot jedince. Takové emoce se projevují určitým
způsobem drţením těla, poměrem tělesných segmentů apod. Takové emoce
a jejich projevy je schopen, dle mého názoru, správně analyzovat pouze psychoterapeut.
Fyzioterapeut by si ale měl být vědom propojení obou ,,celků‘‘ a vzájemné působení
zpětné vazby.

4.1.3

Jádro osobnosti

Cílem bioenergetické terapie by měla být schopnost osobnosti spontánně
se vyjadřovat ve všech rovinách. Obranné mechanismy, které měly za úkol
chránit jádro člověka, tedy srdce, které bioenergetika chápe jako nejcitlivější orgán
těla, by v ideálním stavu naopak umoţňovaly jedinci spontánního projevu. Glazer,
Friedman (18) doplňují, ţe Lowen byl přesvědčen, ţe intelektualizování nás vzdaluje
od toho, co on viděl jako neochvějně tvořící jádro, naše zakotvení existence. Reakce
i pohyby osobnosti by byly ladné
a jisté. Základním znakem tohoto
člověka

by

byla

vyrovnanost,

jeho základním laděním by byla
spokojenost. Uměl by být vţdy podle
situace zlostný, smutný, ustrašený,
veselý. Avšak Lowen (58) dodává, ţe
člověk nemůţe

úplně dosáhnout

ideálního stavu, ale není od svého
srdce tak oddělen, aby nemohl
pociťovat
Obr. č. 5. Ideální obraz osobnosti z pohledu BA. (58)

(58)
32

šťastné

okamţiky,

kdy se srdce otevře a je volné.

5.

Práce s úzkostí v bioenergetice

Obranné mechanismy popsané v předchozích kapitolách mají za úkol chránit
člověka před úzkostí. Z pohledu bioenergetiky dle Lowena (58) úzkost způsobují
všechny okolnosti, které překáţejí v činnosti ţivotně důleţitým funkcím organismu.
To znamená, ţe úzkost můţe vyvolat např. i kaţdá překáţka v procesu dýchání,
protoţe dýchání je pro člověka stejně důleţité jako např. krevní oběh.
Také Freud znal souvislost mezi dechovými potíţemi a úzkostí. Tyto souvislosti
popisuje Lowen (58) který říká, ţe napětí, jeţ se hromadí, překáţí dechovému procesu
a vyvolává úzkost. Nakonečný (68) doplňuje, ţe nedostatek vzduchu, dušení vyvolává
silnou úzkost a snahu opatřit si vzduch lapáním po dechu nebo jiným způsobem.
V bioenergetice se pouţívá pojem úzkost z pádu, která souvisí se základními
charakterovými typy, které Lowen popsal. Úzkost z pádu se u jednotlivých
charakterových typů projevuje specificky. Lowen (58) vysvětluje, ţe úzkost z pádu
pro schizoidní charakterovou strukturu představuje např. ,,soudrţnost“ – schizoid
se bojí, ţe jakmile

by se uvolnil nebo zbavil křečovitosti, ,,rozpadl by se“. Orální

charakter spojuje úzkost z padání s úzkostí ze samoty. U psychopatického charakteru
má úzkost z pádu stejný význam jako úzkost ze selhání, pro člověka s masochistickým
charakterem znamená padání, ţe se pod ním rozevírá půda a u rigidního charakteru vede
pád ke ztrátě pýchy. Obecně lze tedy říct, ţe padání představuje pro kaţdého pacienta
rozpad vnitřní soudrţnosti, tedy ochranného valu. Protoţe si zřídil tento val
jako mechanismus přeţití a záruku jisté míry kontaktu, samostatnosti a svobody, oţiví
kapitulace úzkost původní, která vlastně vedla k jejímu vzniku.
Další existence úzkosti byla podána psychoanalytikem Rollo Mayem, který říká,
ţe úzkost není nic jiného, neţ tíseň v úţinách těla (58). Úţinou se v tomto případě
rozumí např. úzký prostor dělohy, jímţ se jedinec musí protlačit na cestě k nezávislé
existenci a vzniká při tom úzkost např. v souvislosti s tím, ţe jedinec musí začít dýchat
samostatně. Lowen (58) doplňuje, ţe úzkost se můţe také vztahovat ke krku, tedy na ten
úzký kanál mezi hlavou a zbytkem těla, jímţ přichází vzduch k plícím a proudí krev
k mozku. Stejný druh svalového napětí v bránici a oblasti pasu můţe znesnadňovat
dýchání, protoţe omezuje její pohyblivost. Lowen (58) upozorňuje, ţe bránice
je nejdůleţitější dýchací sval a její činnost je silně ovlivňována emocionálním
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zatíţením, na stavy úzkosti reaguje tím, ţe se stáhne nebo zatuhne a stane-li se zatuhnutí
chronickým, vzniká predispozice k úzkosti. Další moţná úţina se nachází nad pasem,
který spojuje hrudní koš s podbřiškem a pánví. Kaţdý impulz mířící do spodní části těla
musí projít touto úţinou, jsou zde zadrţovány především sexuální impulzy, jedinec
přitom proţívá úzkost z pádu a následně dojde k zadrţení dechu.
Tyto pohledy na podstatu úzkosti jsou zobrazeny na obrázku č. 6. Ukazuje
proudění citů od srdce, přes tělesné úţiny k vnějším orgánům a částem těla. Obrázek
ukazuje, ţe cit plyne paralelně s krevním oběhem, který zásobuje buňky těla ţivotně
důleţitým kyslíkem a potřebnými ţivinami (58).
V reichiánském konceptu uvaţovali, ţe plná orgasmická potence u neurózy
schází. Smith (80) doplňuje, ţe dosaţení orgasmické potence bylo nutnou a postačující
podmínkou pro léčbu neurózy. Reich ve svém konceptu popsal sedm segmentů těla,
kde dochází k přerušení proudění orgonu v těle.

Friedman, Glazer (18) je popisují

jako segmenty v oblasti očí, úst, krku, hrudníku, bránice, břicha a pánve. Smith (80)
popisuje, ţe bloky v těchto segmentech je třeba uvolňovat postupně od očního segmentu
směrem dolů, skrze orální, krční, hrudní, brániční, břišní a nakonec pánevní segment.
Toto pořadí je v reichiánské práci při uvolňování segmentových bloků a obnově
normálního proudění orgonu v těle standardní.
Chronické

svalové

napětí

slouţí jako ochrana funkce, ale také
nás
a

omezuje

v proţívání

slasti

v ţivotě

(14).

spontaneity

s počátky

V souvislosti

přístupu

psychoterapie orientované na tělo
Chvála

(35)

o

Reichovi

píše,

ţe si byl jist, ţe pokud je psychický
záţitek zakotven v tělesné struktuře,
nejčastěji

v pohybovém

aparátu,

kde tvoří jakýsi pancíř, obranu proti
opakování
fyziologicky

nepříjemných
spojených

pocitů
s emocí,

nestačí si o traumatu jen povídat,
je třeba na pacienta také sáhnout.

Obr. č. 6. Moţné příčiny vzniku úzkostí.
(58)
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Dalším

přístupem

zabývající

se

úzkostí

byl

přístup

Fritze

Perlse,

který se účastnil Reichových seminářů. Popisoval tzv. retroflexi jako jeden z hlavních
způsobů, jak člověk omezuje své uvědomění vlastního fungování. Retroflexe označuje
proces odmítání nebo blokování impulzu k akci pomocí muskuloskeletálních napětí
působících proti tomuto impulzu, takţe tělesný pancíř znamená chronický stav
retroflexe (80).
Gerda Boyesenová pouţila termín ,,útrobní krunýř´´, který vyvinula, aby popsala
napětí gastrointestinálního systému. Boadella (6) doplňuje, ţe ve své práci
o psychoperistaltice vyvinula celou biologickou psychologii na základě vztahů napětí
a uvolnění v zaţívání a vegetativního toku energie mezi viscerálním a muskulárním
systémem.
Malcom Brown zastával názor, ţe v kaţdé oblasti těla se mohou vyskytnout
chronická charakterově- svalová napětí, ale kaţdá oblast také zprostředkovává
univerzální instinktivní duševní tendence. Smith (80) doplňuje, ţe jsou-li svalová napětí
uvolněna, objeví se primární neuspokojené pocitové potřeby a jejich uspokojení zakládá
léčení a růst. Jeho teorie zdůrazňuje funkci autonomního nervového systému.
Příklad práce s úzkostí v bioenergetice vysvětluje následující kazuistika,
kterou popsal Lowen (58), pacientka leţela na dýchací stoličce a zkoušela se hluboce
a intenzivně dodýchávat. Najednou se vztyčila v panické hrůze a selhávajícím hlasem
vykřikla: ,,Nemohu dýchat, nemohu dýchat!“ Uklidnil jsem ji a odpověděl,
ţe to za chvíli zase půjde. Asi za minutu začala zhluboka vzlykat. Jakmile začala plakat,
opět lehce dýchala. Plně jsem si uvědomoval vše, co se zde odehrálo. Nepočítajíc
s emocionálním vybitím, uvolnila svoji hruď a otevřela hrdlo. Hned nato se prodral
velmi silný impulz k pláči. Tento podnět vyšel z hlubokého smutku, který se uzavřel
v hrudi. Pacientka reagovala nevědomě tím, ţe se jej snaţila udusit a místo
toho přidusila svůj dech.
Toto a další pozorování potvrzují Mayovu definici úzkosti a ukazují
mechanismus, jímţ napětí v krku a hrdle ruší proces dýchání, a tak opět navozuje
úzkost. (58) To vysvětluje, proč určité terapeutické postupy vedou k proţitku úzkosti.
To ale také objasňuje, proč je vyvolávání úzkosti povaţováno za pozitivní jev.
Nutí dotyčného vlastně posuzovat své obranné mechanismy objektivně a usnadňuje
mu zpracovat své úzkosti na psychické i svalové rovině.
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6.

Práce s úzkostí v psychosomatické medicíně

Organismus pulzuje ze svého jádra – směrem do vnějšího prostředí. Tento pohyb
také nastává jako proces (na obrázku č. 7 schématicky znázorněno jako spirála) růstu
v čase – v průběhu měsíců a let – během nichţ dochází ke změnám orientace v prostoru,
ve vztahu k zemi: od zcela závislé po relativně nezávislé.

Obr. č. 7. Spirála růstu. (54)
Legenda – obr. č. 7.
Spiral of growth – spirála růstu, Mother – matka, Groung – země, Infant – dítě,
Adult – dospělý.

Francouzský filosof a psychoanalytik Lacan, i jeho německý protějšek Lorenzer
shodně poukázali na to, ţe se dostane do vědomí a dále vyvíjí jen to, co matka dítěti
zrcadlí, to ostatní zůstává vězet v nevědomí (70). Poněšický (70) pokračuje, vţdyť tělo
je původně nositelem všech základních lidských impulsů, citových hnutí a motivací
a zůstává i nadále spojeno s jejich diferenciací na psychické úrovni, tělem se dotýkáme,
senzomotoricky poznáváme okolní prostředí, tělo je nositelem naší jedinečnosti, našeho
narcismu a výkonnosti, ale i našich hranic. Chvála, Trapková (36) popisují, ţe dítě,
které

nemá

nejen

v prvním

roce

ţivota

k dispozici

dost

dobrou

matku,

nebo které.je vychováváno v emočně sterilním prostředí ústavu, má velkou
pravděpodobnost, ţe nebude v dospělosti v pořádku. Upozorňují také na fakt,
ţe pod vlivem výše uvedených událostí, dochází ke strukturálním změnám mozku.
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Chvála, Trapková (36) ji popisují jako nekontrolovatelnou stresovou reakci,
která je charakterizována trvající či stále se opakující aktivací kortikálních a limbických
struktur

mozku,

jakoţ

i

centrálně

periferního

noradrenergního

systému,

které se vzájemně potencují, takţe dojde k nadměrné aktivaci osy hypothalamushypofysa-nadledvinky s masivní stimulací buněk vyrábějících a vylučujících kortisol.
Následné zvýšení hladiny glukokortikoidů se projevuje destabilizací zaběhaných
synaptických spojení mezi neurony v mozku. Následné vyčerpání, a sníţení hladiny
noradrenalinu má za následek sníţený mozkový metabolismus, sníţenou produkci
neurotropních faktorů aţ po degeneraci noradrenergních axonů v kůře mozkové
a k zániku pyramidových buněk v hippocampu. Tak dojde k atrofii tohoto centra,
které organisuje a reorganisuje naši paměť a uspořádává naše záţitky do formy
osobních zkušeností. Poněšický nazval tento jev psychosomatózou mozku. Běţně
je zdrojem řady obtíţí, spolehlivě víme o dispozici k depresi. (70)
Podle Morrise, Silkové, Steinberga, Myerse a Robinsona (63) je citová vazba
mezi dítětem a jeho matkou a otcem jedním z faktorů utvářejících emoční klima rodiny
a výrazně se podílí na vývoji emoční regulace dítěte a schopnost regulovat emoce
je pak klíčovým předpokladem pro zdárnou psychickou adaptaci a well-being dítěte
a dospívajícího.
Stejnou problematikou se zabývá Horneyová (81), která popisuje, ţe základní
emoční stav úzkosti vyplývá z čehokoliv, co ruší v dítěti pocit bezpečí. Na podobném
principu vznikla také Psychomotorická terapie na počátku 60. let, kterou zaloţili
manţelé Pessovi. Podle jejích představ existují čtyři základní lidské potřeby jako péče,
potřeba podpory, ochrany a limitů. To jsou nutné podmínky růstu a vývoje self.
Tyto podmínky, jak popisuje Smith (80) nejprve poskytuje děloha, po narození dítěte
rodiče a potom ego, avšak pokud byla děloha nebo rodiče dysfunkční (tzn. děloha
nebo rodiče neposkytovali dostatek zkušenosti naplnění jedné či více potřeb), vznikne
odpovídající dysfunkce ega.
Koukolík popisuje podobné problémy, na které upozorňují Chvála a Trapková.
Koukolík (45) uvádí, ţe bez ohledu na typ onemocnění doprovázeného úzkostí aktivuje
vyprovokovaná úzkost pravostrannou dolní čelní kůru, paralimbické oblasti, lentikulární
jádra a oblasti mozkového kmene a dále, míře úzkosti odpovídá aktivita ohniska v levé
polovině mozkového kmene, jehoţ přesnější topografii nelze s ohledem na rozlišovací
moţnosti metody určit.
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III. HLAVNÍ ČÁST

7.

Diagnostika v BA

Bioenergetická analýza vyuţívá k diagnostice tzv. čtení těla a charakterovou
typologii. Při čtení těla vychází z gestické a posturální komunikace. Terapeut vyuţívá
metody fenomenologického pozorování, intuitivních metafor, sleduje moţnou
přítomnost asymetrie, identifikuje se s tělem pacienta na základě empatie. Charakterová
typologie je členěna do pěti obecných charakterových typů. Kaţdý z nich představuje
v psychologické a svalové rovině specifický obranný vzorec, který jej odlišuje
od ostatních typů. Nejedná se o třídění lidí, ale obranných postojů, podrobně
jsou popisovány v kapitole Osobnostní charakterové struktury.

7.1. Komparace diagnostických postupů v BA a ve fyzioterapii

Diagnostické postupy mají v BA i ve fyzioterapii mnoho společných prvků,
jejichţ základnou je cílená diagnostika na problém, který se manifestuje na těle.
V pohybové diagnostice jsou patrné rozdíly především v diagnostických metodách.
Jde o jinou formu postupů, které jsou předznamenány odlišným cílem obou oborů,
tj. získání informací, které ve fyzioterapii ukazují tělesné projevy, v bioenergetice –
co tyto projevy vyjadřují.
Fyzioterapeut se v řešení problému opírá o vnější, jasně definované normy
a postupy v léčení konkrétních problémů, přihlíţí ke konkrétní symptomatologii
a její fyzické manifestaci, kterou na tělesné úrovni léčí. Bioenergetik ve své činnosti
akcentuje individualitu jedince a faktor jeho výlučné jedinečnosti a vychází
tak z komplexního působení psychosomatické jednoty.
Fyzioterapeut analyzuje tělo z pohledu funkce, bioenergetik si všímá výpovědní
hodnoty projevu těla. Jinými slovy ve fyzioterapii sledujeme, jak tělo pracuje,
v bioenergetice co tělesná stavba a pohyby vyjadřují.
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7.2. Posturální a gestická komunikace

Bioenergetika spočívá na jednoduchém předpokladu, ţe kaţdý člověk je tělo
(58). Ţádný člověk nemůţe existovat odděleně od svého těla, ve kterém se naplňuje
jeho existence, jímţ se vyjadřuje a vstupuje do vztahu se svým okolím. Osobnosti
se tedy snaţí porozumět prostřednictvím těla, tělesných pozic a gest a vyuţívá
proto posturální a gestickou komunikaci.
Tato problematika je diskutována i ve světové literatuře, Americká akademie
psychoterapeutů uznala důleţitost porozumění posturální a gestické komunikaci
a věnovala jí speciální číslo svého časopisu (Voices, 1970, 6), toto číslo vyšlo
pod

názvem

,,Nevyřčené

chování“

a

obsahovalo

příspěvky

od

odborníků

na komunikaci, jakými jsou např. Ray Birdwhistell, Jay Halley a Albert Scheflen.
Důleţitost či opodstatněnost této problematiky dokládá Boadella (6) slovy,
ţe neverbální komunikace, náš systém tělesné sémantiky, představuje asi 80% našich
signálů při komunikaci tváří v tvář. Véle (93) uvádí, ţe pohyb sám má komunikační
charakter a umoţňuje neverbální komunikaci.
Porozumění posturální a gestické komunikace se děje také v našem
kaţdodenním

ţivotě,

kdy

mnoho

našich

základních

zkušeností

popisujeme

prostřednictvím výrazů související s tělem, jazyk tedy ukazuje, ţe jsme si v určité míře
vědomi těchto významů tím, ţe tyto postoje a gesta běţně slovně popisujeme. Nejčastěji
to jsou: drţí hlavu vzhůru, zatnul zuby, zavírá před tím oči, svěsil hlavu, napřímil
se, drţí to pevně v rukou, má staţený zadek, hrbí se před někým, podlamují
se mu kolena, stojí nohama pevně na zemi (40).
Obvykle je tedy pouţíváme ke sdělení pocitů, obliby či preference a mohou
pocity, které jsou sdělovány verbálně posilovat nebo naopak s nimi být v rozporu.
Porozuměním této problematiky by tedy fyzioterapeut získal moţnost verifikovat
pacientovo verbální sdělení. Stručně řečeno, jak uvádí Smith (80) posturální a gestické
chování pomáhá definovat styl neboli ,,jak“, zatímco lexikální chování definuje obsah
neboli ,,co“ komunikujeme.
Zvláště fascinující skutečností je, ţe velká část posturálního a gestického
chování se odehrává mimo vědomí, nebo pouze s vágním uvědoměním. Pro člověka
je charakteristické, ţe se primárně zaměřuje na verbální vyjádření, a tak ignoruje pozici
a pohyby svého těla (41). Ukazuje to, jak popisuje Smith (80) ţe kinetické chování,
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které je méně pečlivě vnímáno a korigováno, je přesnějším ukazatelem skutečně
proţívaných pocitů. Protoţe zatímco si člověk bedlivě všímá slov a snaţí se je pečlivě
volit, aby vystihl jemné nuance, nevěnuje pozornost svým postojům a gestům,
čímţ si dává příleţitost k autentickému projevu. Fyzioterapeutovi se tedy rozkrývá
prostor pro odhalení skutečně proţívaných pocitů pacienta a modifikovat tak terapii.
Míru, jakou si člověk uvědomuje význam těchto projevů, od nejvyšší po nejniţší
popisuje Smith (80) v pořadí: pantomimická gesta, nepantomimická komunikační gesta,
pohyby nesoucí informaci, tělesné postoje. Z toho vyplývá, ţe tělesné postoje
v porovnání s ostatními si člověk uvědomuje nejméně. Fyzioterapeut se ve své praxi
denně setkává s pacienty a pracuje s jejich těly, kdyby směřoval pozornost
také významu těla, do kterého zasahuje, umoţnilo by mu to zvolit takový terapeutický
plán, který je co nejvíce zacílen na individualitu pacienta.
Tělo můţe vyjadřovat strach, i kdyţ se dotyčný vůbec nebojí. Znamená
to ovšem, ţe ztratil kontakt se svým tělesným výrazem. Tento jev pozorujeme většinou
u lidí, kteří si osvojili určitý postoj či drţení. Tyto pózy se zabudovaly do organismu.
Takové chronické vzorce a napětí ztrácejí pozvolna svůj energetický náboj
a jsou vytlačeny z vědomí. Přestávají být vnímány jako nebo zakoušeny. Tělesný postoj
se stává ,,druhou přirozeností“ a v tomto momentě říkáme, ţe se stává součástí
charakteru. Nakonec ,,poznáme“ člověka podle jeho postoje, i kdyţ jsme ho předtím
ještě nikdy neviděli. První dojem z člověka je většinou nějaká tělesná reakce,
na níţ však časem zapomeneme, protoţe se soustředíme na slova a činy dotyčného. (58)
Smith (80) popisuje, ţe se člověk nemůţe zdrţet posturálního chování,
avšak kdykoli se můţe zdrţet chování gestického. Véle (93) uvádí, ţe klidová poloha
těla vyznačující se určitým uspořádáním (konfigurací) pohyblivých segmentů se nazývá
postura. Pro fyzioterapeuta to znamená, ţe postura je danou skutečností,
dle které se můţe řídit při volbě terapie a potvrdit tak verbalizaci obtíţí pacienta
nebo zpozornit v případě existence rozporu.
Uvaţujeme-li v širších souvislostech, tak posturální a gestické chování člověka
odráţí jak anatomické, tak kulturní podloţí. Potvrzují to Pototsching, Pesendorfer (71)
slovy, ţe kultura určitým způsobem determinuje naše chování, naše pocity, naše vzorce
myšlení, naše hodnoty a to vše se projeví na tělesných pozicích kaţdého člověka.
Pro fyzioterapeuta je posturální a gestická komunikace důleţitá, neboť nehodnotí
pouze způsob pohybu a jeho provedení, ale rozkrývá se mu také prostor pro pochopení
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příčiny daného drţení těla, jeho primárního důvodu a původní příčiny takového výrazu.
Dostává tím informaci o skutečném proţívání jedince. Lewis (56) uvádí, ţe postoj,
drţení těla, chůze, artikulace pohybu, řeč, smích, naklonění hlavy, to vše nějakým
způsobem odráţí naše navyklé způsoby řešení konfliktů.
V rámci jiţ zmíněného působení mezi terapeutem a pacientem je nutné
zdůraznit, ţe nepůsobí jen pacient svými signály na terapeuta, ale ţe stejný proces
je uplatňován i ve směru opačném.

7.3 Čtení těla

Čtení těla je zaloţeno na konceptu, ţe struktura je zafixovanou funkcí (80).
To znamená, ţe stavba těla je projevem psychobiologické historie a současného
způsobu ţivota člověka. Keleman (41) uvádí, ţe stavba těla je formována ţivotní
zkušeností. Je to nepřetrţitý proces, při kterém se stavba těla neustále vyvíjí podle toho,
jak na ni působí zkušenosti s interakcemi s fyzickým a sociálním světem (40).
Takţe ty části těla, které jsou uţívány, se vyvíjejí ke svým genetickým limitům. Naopak
ty části těla, které nejsou procvičovány a vyuţívány, se plně nerozvíjejí a mohou
atrofovat, nebo se projevit jako dysfunkční.
V tělesné stavbě člověka můţeme vidět aktuální průsečík vzájemného působení
genetického základu a proţívání ,,tělesného scénáře“. Tělesný scénář sestává ze všech
povolení a zákazů, které se týkají proţívání vlastního těla (uţívání, nepouţívání,
zneuţívání). (58) Boadella (6) popisuje, ţe vnější scénáře pracovních plánů a cvičebních
programů a vnitřní scénáře utváření charakteru mají společné to, ţe od našich těl
vyţadují jisté tvary. Tento poţadavek pochází zvenku, dokonce, i kdyţ je hluboko
uvnitř našeho nevědomí, kde můţe vyvíjet své účinky (6). Pochopení souvislostí,
které se v této kapitole snaţím popsat by mohlo fyzioterapeutovi vypovědět,
jakým způsobem se snaţí bioenergetika uchopit osobnost z hlediska její fyziognomie
ve zcela konkrétní podobě.
Svou roli zde zaujímá správné drţení těla. Otázka zní, jaký je vlastně ideální
obraz lidského těla a ideální konfigurace jeho částí. Véle (93) uvádí, ţe zjištěná
konfigurace se porovnává s ,,normální konfigurací´´ odvozenou ze zobrazení
v učebnicích, kterou je však třeba pokládat pouze za obecnou směrnici,
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protoţe je nutno brát v úvahu individualitu jedince. Ve fyzioterapii se vyuţívá mnoha
norem k ohodnocení fyziologické situace s cílem objektivizovat moţnosti situace.
Bioenergetika diagnostikuje pouze z hlediska souvislostí individuality.
Úkolem terapeuta, který ,,čte“ tělo pacienta, je poznat stavbu těla, zaznamenat
přítomné tělesné fenomény a na jejich základě vytvořit hypotézy o psychobiologické
dynamice pacienta (59).

7.3.1 Fenomenologické pozorování

Je pozorování bez hodnocení a interpretace viděného. V bioenergetice si terapeut
nejčastěji všímá, jak kvalitní kontakt se zemí pacient má. Kdyţ stojí oběma nohama
pevně na zemi, má odpovídající kontakt se skutečností a nenechává se ovlivňovat
vědomými nebo nevědomými iluzemi (59). Lowen (58) vysvětluje, ţe v pravém slova
smyslu stojí všichni lidé oběma nohama na zemi, ve smyslu energetickém tomu tak být
nemusí. Fenomenologická pozorování slouţí jako úvodní krok k interpretativní rovině
čtení těla, takţe schopnost fenomenologického pozorování je základem.

7.3.2 Identifikace s tělem pacienta na základě empatie
Jedním způsobem interpretace tělesného fenoménu je, ţe terapeut můţe udělat
s vlastním tělem totéţ co pacient a zakoušet to (80). Terapeutova vlastní zkušenost
s tím kterým jevem můţe být základem pro porozumění významu jevu pro pacienta.

7.3.3 Intuitivní metafory

Dalším způsobem interpretace je pouţití intuitivních metafor. Intuitivní metafora
se můţe vztahovat k určitému tělesnému jevu nebo k pacientovu tělu jako celku (59).
Tělo nebo jeho část je přeloţeno do nějaké metafory, překlad se děje intuitivně,
nikoliv analytickým procesem nebo záměrným hledáním metafory.
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7.3.4 Přítomnost asymetrie

Přítomnost asymetrie často odhalí důleţitou orgasmickou informaci(59). Takové
asymetrie jiţ byly popsány a interpretovány mnoha autory. Jedním z nich je Dychtwald,
jehoţ práce je zvláště důkladná (80). Identifikoval pět hlavních tělesných asymetrií:
vpravo-vlevo, nahoře-dole, vepředu-vzadu, hlava-tělo, trup-končetiny.

7.3.3.1 Pravolevá asymetrie

Tuto asymetrii je moţné poznat buď podle rozdílného vzhledu obou stran těla,
anebo pozorováním rozdílné aktivity pravé a levé strany. Pokud jde o přisuzování
významu pravé a levé straně, důleţité a konzistentní podněty nalezneme v několika
pramenech, např. Jungy, Perlse, Kurtze, Lowena a Dytchwalda, kteří se významem
pravé a levé zabývali (80). Při čtení těla si můţe terapeut vytvářet hypotézy na základě
odlišností v ţivosti, rozvoji a výrazu ,,pravé“ a ,,levé“. Ve stavbě těla a v pohybu je
moţné hledat svědectví, jakým způsobem člověk proţívá ţivot skrze dvě strany. Podle
několika autorů jsou tyto rozdíly patrné bez ohledu na pravo či levorukost.
Keleman (40) popisuje, ţe levá hemisféra obsahuje centra pro motorickou
a receptivní sloţku řeči, řídí pohyby pravé poloviny těla (včetně pravé – u většiny lidí
dominantní ruky), převládá v ní postupné analytické zpracování podnětů. V pravé
hemisféře převládají procesy zaměřené na vnímání sloţitých zrakových a sluchových
podnětů, včetně těch, které mají emoční sloţku (obrazy, hudba) (40). Komparace
významu pravé a levé strany těla je popsána na obrázku č. 8.
Tyto rozdíly jsou však relativní. Ve skutečnosti totiţ obě hemisféry nefungují
odděleně, ale vţdy úzce spolupracují, a to jak při řešení kognitivních úkolů,
tak při kreativní činnosti a emočním proţívání (41). Protoţe, jak uvádějí Langmaier,
Krejčířová (50), pouze koordinovaná, neporušená součinnost obou hemisfér umoţňuje
nerušený průběh psychických funkcí. Pokusy o ,,výchovu“ jedné či druhé hemisféry
byly zaloţeny na mylných předpokladech. Učení novým dovednostem podporuje nejen
rozvoj levé, ale i pravé hemisféry, naopak hudební nebo výtvarná výchova stimulují
vývoj nejen pravé, ale i levé hemisféry. Součinnost obou hemisfér je patrná
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také při vývoji řeči (při porozumění i vlastním mluvení), stejně jako při vnímání
citového zabarvení řeči (prozódie) (50).
Koukolík, Motlová (45) uvádějí, ţe obecně řečeno je naše pravá hemisféra
emočně spíše hlubší a snad spíše negativistická (nebo realistická) v porovnání
s kognitivně obratnější, pozitivně laděnou levou hemisférou.

PRAVÁ STRANA

LEVÁ STRANA

Ovládaná levou
mozkovou hemisférou.

Ovládaná pravou
mozkovou hemisférou.

Logické analytické myšlení.
Verbální a matematické
myšlení.

Orientace v prostoru,
holistický integrativní
kognitivní styl, jehoţ cílem
je vnímání celku,orientace.

Výstup se děje
prostřednictvím řeči a
psaní.

Výstup se děje
prostřednictvím
expresivního pohybu, gest.

Porozumění jazyku,
spojení pojmu a předmětu,
jazyková paměť.

Manipulace s předměty,
kreslení, smyslové
vnímání, prostorové
vztahy, vizuální paměť,
vnímání a produkce hudby.

,,Muţské´´.

,,Ţenské´´.

Jang.

Jin.

Animus.

Anima.

Rozum, logika myšlení.

City, emoce, intuice.

Vztah k otci.

Vztah k matce.

Expresivní, agresivní. (80)

Receptivní, pasivní. (80)

Moţnost interpretace: ,,V levé polovině těla jsem ukotvená, zde se cítím doma.
Přítomnost pravé horní poloviny těla trpím, protoţe je to nutné, ale neztotoţňuje
se s ní. Stojím převáţně na PDK a vytvářím tak prostor pro fungování levé horní
poloviny těla a chráním tak LDK. ´´
Obr. č. 8. Komparace významu pravé a levé strany těla.
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7.3.3.2 Asymetrie horní a dolní poloviny těla
Asymetrie horní a dolní poloviny těla předznamenává, ţe energie člověka
je rozdílně rozvinuta v horním a dolním segmentu (59). Význam horní a dolní poloviny
těla je popsán na obrázku č. 9. Segmentový posun rozeznáme podle toho, ţe horní
a dolní polovina těla vypadají, jako by k sobě nepatřily. Jedna polovina se můţe
zdát rozvinutá, zvětšená nahromaděnou statickou energií. Druhá se pak jeví jako méně
VÝZNAM HORNÍ POLOVINY
Sociální kontakt – mluvit, dotýkat se, obejmout, udeřit,
manipulace s předměty, smyslové funkce – vidět,
slyšet, čichat, chutnat, dýchání – (energetické nabíjení),
myšlení, veřejné části – tvář, ruce. (80)
SEGMENTOVÝ POSUN SMĚREM NAHORU
Nadměrné vyjádření expresivní společenské stránky,
potíţe s uzemněním, podporou, stabilitou, dává
přednost ,,akci´´ před ,,bytím´´. (80)

VÝZNAM DOLNÍ POLOVINY TĚLA
Kontakt se zemí – uzemnění, stabilizace, podpora,
pohyb po světě, sex – vybití energie, soukromé části.
(80)

SEDMENTOVÝ POSUN SMĚREM DOLŮ
Bliţší uzemněný, stabilní, soukromý, domácký aspekt
ţivota, dává přednost ,,bytí´´ před ,,akcí´´, potíţe být
agresivní, problém s pasivitou a netečností. (80)

Moţnost interpretace: ,,V horní části těla stále očekávám, ţe něco přijde, přijde-li to,
přikloním se k řešení dané situace levou horní stranou těla. V dolní části těla se cítím
jistější, aţ do okamţiku kontaktu se zemí, tam se uskromňuji v prostoru, ve kterém
stojím.´´
Obr. č. 9. Komparace významu horní a dolní poloviny těla
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rozvinutá, slabá a méně ţivá. Keleman (40) uvádí, ţe rozdíly mohou být také v barvě
a teplotě pokoţky, coţ svědčí o nerovnoměrné distribuci energie.
Segmentový posun je také patrný při pozorování pohybu člověka. Jeden

ze

segmentů působí jako aktivnější, elegantnější a více ,,proţívaný“, jsou zdůrazněné také
funkce související s více rozvinutým segmentem (41). A naopak, funkce související
s málo rozvinutým a nabitým segmentem jsou oslabené. Komparace významu horní
a dolní poloviny těla je popsána na obrázku č. 9.

7.3.4.3 Asymetrie mezi trupem a končetinami
Z nerovnoměrnosti v rozvoji a ţivosti těchto dvou částí můţeme vyvozovat
psychobiologické rozštěpení mezi ,,bytím“ (trup) a ,,děláním“ (končetiny) (80). Trup
je jádro. Zde se odehrávají ţivotní procesy. Z hlediska kontaktních cyklů se staţení děje
do tělesného jádra či do těla. Končetiny slouţí k vytvoření kontaktu.
Nohy jsou zdrojem podpory či uzemnění kontaktu a umoţňují pohyb organismu
jako celku směrem k lidem a věcem v prostředí, jeţ poskytují uspokojující kontakt (56).
Lowen (59) doplňuje, ţe nohy také mohou kontakt přímo vytvářet v případě vyjádření
vzteku, a to kdyţ chceme do něčeho kopnout.
Paţe a ruce umoţňují manipulaci s věcmi v prostředí – natáhnout se pro něco,
přitáhnout, drţet, odstrčit, udeřit. Paţe a ruce také hrají důleţitou roli v komunikaci.
Vytvářejí interpersonální kontakt prostřednictvím gestikulace (41).

7.3.4.4 Asymetrie přední a zadní strany těla
Jde o nedostatek předozadní symetrie, který naznačuje, ţe psychické kvality
odpovídající těmto částem těla jsou více či méně rozvinuty (56). Význam asymetrie
přední a zadní strany těla je posán na obrázku č. 10.
Přední část je skutečně ,,fasádou“ člověka. Právě tuto stránku ukazujeme
druhým, jsme si ji více vědomi a vědomě ji ovládáme. Takţe přední část zrcadlí sociální
self a vědomé self. V jejím vývoji se odráţí také ,,jemné“ emoce – štěstí, smutek, láska,
touha (80). Přední strana se také více podílí na neverbální komunikaci.
Zadní strana těla se naopak více vztahuje k soukromému a nevědomému,
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takţe jsou v ní zakódované neţádoucí a společensky odmítané emoce. Lowen (59)
uvádí, ţe jsou to věci, které chceme skrýt či ,,nechat za sebou“. V zadní části se tedy
odráţí vztek, krutost, tvrdost či nenávist (80). K celistvosti je třeba rozvíjet obě strany,
také tvořivý ţivot obnáší přiměřené uplatnění obou stran.

PŘEDNÍ STRANA

ZADNÍ STRANA

,,Fasáda´´ člověka.

Co člověk nechává
,,za sebou´´.
Soukromé self.

Sociální a vědomé self.

Nevědomí.

Vědomí.

,,Drsné´´ emoce.

,,Jemné´´ emoce.

(vztek, nenávist,
průbojnost, pud).

(šťastný, smutný, milující,
touţící, pečující).

Drţí se více zpět. (80)

Více komunikuje. (80)

Moţnost interpretace: ,,V zadní horní části jsem neměla a nemám oporu,
zezadu očekávám moţný útok jehoţ příchod nemůţu ovlivnit, soustředím se
tedy na to, co je přede mnou, to mohu ovlivnit. ´´
Obr. č. 10. Komparace významu přední a zadní strany těla.
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7.3.4.5 Asymetrie mezi hlavou a trupem

Rozdíl mezi rozvojem hlavy a těla se často přehlíţí, avšak pokud mu věnujeme
pozornost, je jasně viditelný a nabízí důleţité významy. Zatímco tělo od krku dolů
je ve většině situací převáţně zakryté, hlava a obličej jsou nejvíce sociálními částmi
těla, které jsou nejvíc vystavované vizuálnímu kontaktu s okolním světem (56).
Komparace významu asymetrie hlavy a trupu jsou popsána na obrázku č. 11.
HLAVA A OBLIČEJ
Sociální, maska (umělá), více vědomá část,
mysl, intelekt, myšlení, vysoký stupeň výboje,
smyslové vnímání (vidět, slyšet, chutnat,
čichat), v oblacích. (80)

TĚLO
Soukromé.
Přirozené.
Méně vědomá část.
Tělo.
Vášeň.
City.
Animální.
Intuice (cítí to ,,ve střevech´´).
Na zemi. (80)

Moţnost interpretace: ,,Kdybych uvolnila hlavu, ztratila bych kontrolu, situace
mi nedovolovaly a nedovolují takové uvolnění.´´
Obr. č. 11. Komparace významu asymetrie hlavy a trupu.
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Koukolík, Motlová uvádějí, ţe dynamické proměny sledované tváře jsou
reprezentovány kůrou g. temporalis superior přispívající ke kódování výrazu tváře
a směru jejího pohledu. Amygdala přispívá k poznání zrakových emočních signálů
jednak na základě vstupu z colliculus superior čtverohrbolí, a to prostřednictvím
pulvinar thalamu, jednak korovou cestou směřující do amygdaly z vizuální kůry.
Amygdala odpovídá zvýšením aktivity při pasivním sledování emočních výrazů
ve tváři, podílí se na rozlišování pohlavní příslušnosti tváří. (45)

7.3.4.6 Nejčastější drţení těla ţen dle Lowena

U ţen se často setkáváme s projevem blokování, který se objevuje
v tzv. vdovském hrbu (58). Hrb je tvořen masou tkaniva, které se nahromadí
právě pod sedmým obratlem, na místě spojení šíje,
ramen, trupu a je zobrazeno na obr. č. 12. Za své
pojmenování vděčí skutečnosti, ţe se vyskytuje
převáţně u starších ţen, zatímco u mladších jen
zřídka. Při analýze problému, který hrb ztělesňuje,
se jedná o konflikt mezi pozicí podřízení (dotyčná
osoba

chtěla

být

vţdy dobrým

děvčátkem,

z kterého má otec či celá rodina radost)
vyplývajícími pocity zloby, sexuální

a z toho
frustrace.

(58) Problém má kořeny v oidipovské situaci.

Obr. č. 12. Nejčastější drţení
těla ţen dle Lowena.

7.3.4.7 Nejčastější drţení těla muţů dle Lowena
Lowen (58) popisuje, ţe nejčastěji se setkáváme s drţením těla, jeţ přirovnal
k ,,věšáku na šaty“. Zaujímají jen skoro výlučně muţi. Ramena jsou lehce vytaţena
nahoru a působí výrazně hranatě, zatímco hlava a šíje jsou mírně předkloněny. Ruce
se klátí v kloubech a hrudník je také zvednut. Tento postoj vyvolává dojem, ţe tělo visí
na skrytém věšáku.
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Analýza projevů těla vysvětluje, jak tato
zábrana ,,funguje“. Povytaţená ramena jsou výrazem
strachu, můţeme to dokázat tak, ţe vědomě
zaujmeme postoj vyjadřující strach. Kdyţ jsou
ramena běţně povytaţená, svědčí to o chronické
úzkosti, jíţ dotyčný trpí a které se nedovede zbavit,
protoţe si ji neuvědomuje. Běţné drţení těla tohoto
typu se nevyvíjí z jediné zkušenosti, ale vzniká
v průběhu permanentního vystavení se úzkostné
situaci. Můţe se např. postupně rozvinout u chlapce, který se bojí svého otce. (58)

Kromě rozpoznávání výše uvedených asymetrií a drţení těla, si terapeut můţe
všímat také dalších asymetrií mezi určitou částí a zbytkem těla. Smith (80) uvádí,
ţe význam je moţné odvodit pomocí úvahy, k čemu tato část těla slouţí a zda je její
funkce nadměrně či málo rozvinuta – podle toho, jestli je nadměrně či málo rozvinutá
její struktura.

7.4 Osobnostní charakterové struktury
Zmínku o typech charakterových struktur nalezneme v počáteční formě
u Freuda, dále ji rozvíjí Abraham, Reich systematizoval další rozpracování tohoto
tématu v knize Character analysis (Analýza charakteru, 1949). Ve stejné myšlenkové
linii pokračoval Lowen publikováním rozšířeného a systematičtějšího uspořádání
charakterových typů a jejich vztahů (poprvé publikováno v roce 1958), upravená verze
v roce 1975).
Typologie je systém klasifikace zaloţený na určitých charakteristikách.
Při ,,čtení těla“ definuje přítomnost určité kombinace strukturních rysů tělesné typy.
Wögerbauer (96) doplňuje, ţe pokud existují psychobiologické charakteristiky,
které odpovídají tělesným typům, můţe ,,čtení těla“ odhalit orgasmický syndrom.
Bioenergetika rozděluje různé charakterové struktury do pěti obecných typů.
Friedman, Glaser (19) uvádí, ţe kaţdý typ představuje v psychologické a svalové rovině
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specifický obranný vzorec, který jej odlišuje od ostatních typů. Je zde nutné zdůraznit,
ţe se nejedná o třídění lidí, ale obranných postojů. Ţádné individuum není čistým,
nefalšovaným typem, v osobnostech lidí našeho kulturního prostředí se spojují v určité
míře různé obranné vzory (58).
Lowen (59) poukazuje na to, ţe označení jsou v psychiatrii známá a uznávaná
jako pojmy definující osobnostní poruchy. Toto rozdělení odpovídá pouţívaným
vědeckým kritériím.

7.4.1 Schizoidní charakterová struktura

,, Mohu existovat, pokud nepotřebuji žádnou intimitu.“ (58)
Trauma: Odmítnutí. (Cítí, ţe není vítán.)
Základní vzorec: Drţet pohromadě v reakci na strach z rozpadu či fragmentace.

Termín schizoid je odvozen od slova schizofrenie, označuje člověka, v němţ
existuje sklon k schizofrennímu stavu, jedná se o rozštěpení jednotného fungování
osobnosti, dotyčný má sklon např. rozdělovat myšlení a cítění, co si myslí, nezdá se mít
souvislost s tím, co cítí a jak se chová (58). Staţení se do sebe, přerušení anebo ztráta
kontaktu s vnějším světem či s realitou, omezené pociťování sebe samého, slabé
já a silně redukovaný kontakt ke svému tělu a jeho pocitům.
Dítě jiţ záhy bylo odmítnuto matkou, coţ vnímalo jako ohroţení své existence,
aby přeţilo, jedinou volbou bylo oddělit se od reality (výrazný fantazijní ţivot) a od těla
(abstraktní inteligence) a poněvadţ dominujícími emocemi byly panický strach
nebo slepá zuřivost, potlačilo svými obrannými mechanismy veškeré city (39).
V dospělosti nedostatečná identifikace s vlastním tělem, charakter je přecitlivělý,
coţ se vztahuje ke slabému vymezení já, arogantní postoj doprovázen pocitem
méněcennosti a poníţení, výraznou tendencí zabraňovat intimním citovým vztahům.
Akce a činy jsou motivovány rozumem, coţ dává schizoidnímu chování zdání
nepřirozenosti a nepřiléhavosti, zdá se, ţe vychází z citu, ale akce sama nevyjadřuje
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ţádný cit (19). Časté symptomy chronické úzkosti, objevují se i známky
sebedestruktivního chování, nenávist k sobě.

7.4.1.1 Tělesné znaky

-

Tělo úzké, působí staţeně, ztuhle. (58)

-

Primární pancíř v okulárním segmentu (58). Nedostatečné energetické spojení

mezi hlavou a zbytkem těla. Oči neexpresivní, prázdné, hledí skrze vás místo na vás
(39). Neudrţí ţádný kontakt, obličej jako maska.
-

Energie je odčerpávána z vnějších částí těla, a sice z orgánů, popř. partií těla,

které umoţňují kontakt s vnějším světem (tvář, ruce, genitálie a nohy). (92)
-

Chronické svalové napětí spodiny lebeční, ramenních kloubů, pletence

pánevního, svalové napětí v oblasti bránice ukazuje tendenci rozpůlení těla na dvě
poloviny. (19)
-

Ruce se nejeví jako prodlouţení těla, nýbrţ visí dolů jako ruce loutky (58).

Chodidla jsou ztuhlé a studené, často směřují ven.

7.4.1.2 Moţnosti vyuţití fyzioterapie
Cílem návrhu terapeutických moţností je uvolnění tkání oblasti hlavy a C páteře
(,,okulárního segmentu´´) jako základní problematikou schizoidního charakteru.
V průběhu cvičení, dle moţností, vyloučit zrakovou kontrolu pacienta - akcentace
vnímání tělesných proţitků a působení proti disociaci. Zvolení vhodného postupu
terapie, tj. zařazení těchto terapeutických moţností v rámci celkové léčby pacienta
je nutné posoudit dle individuálního stavu pacienta.
-

Dechová cvičení: lokalizace dle individuální potřeby pacienta, vyuţití doteku

ruky terapeuta jako facilitačního mechanismu a působení proti disociaci.
-

Relaxace okohybných svalů (např. dle Strnada).
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-

Pasivní, aktivní pohyby C páteře (všemi směry, důraz na rotace).

-

Techniky měkkých tkání: Relaxace krátkých extensorů Cp, horních fixátorů

lopatek, svalů obličeje, zvýšení protaţitelnost a posunlivost fascií hlavy, krku, prsních.
Dotek jako důleţitý prvek v působení proti disociaci.
-

Jemné mobilizační techniky C páteře.

-

Optimalizace svalového tonu svalů pletence ramenního (např. PNF lopatky).

-

Aktivace hlubokých flexorů krku, reedukace stereotypu flexe krku.

7.4.2 Orální charakterová struktura

,,Svoji potřebu podpory mohu uspokojit, pokud budu závislý a nesamostatný.“(58)
Trauma: Deprivace. (Matka je nedostupná.)
Základní vzorec: Drţet se někoho ze strachu z odmítnutí nebo opuštění

Osobnost má orální charakterovou strukturu, jestliţe vykazuje rysy, které jsou
typické pro orální fázi ţivota – kojenecký věk (39). Jedná se o nedostatek samostatnosti,
sklon být nablízku druhým, zmenšenou agresivitu a vnitřní pocit, ţe musí být drţen,
podporován a chráněn. U některých lidí jsou tyto postoje maskovány vědomě přijatými
kompenzačními postoji, jednají přehnaně samostatně, přesto se ale ve stresové situaci
tato fasáda boří (58).
V dětství bývají časté proţitky zklamání nebo frustrace při pokusu uchopit
matku, otce anebo sourozence a zajistit si tak jejich blízkost, kontakt a oporu (19).
Taková zklamání mohou zanechat v osobnosti pocit hořkosti. Typické jsou depresivní
fáze v pozdějším dětství nebo na začátku dospívání.
V dospělosti těţkosti stát na vlastních nohou – doslova i v přeneseném slova
smyslu, sklon věšet se na jiné nebo se o ně opírat, zvýrazněná potřeba kontaktu
s druhými lidmi, jejich blízkosti a pomoci. Trpí vnitřním pocitem prázdnoty a neustále
očekává od druhých, ţe ji vyplní, i kdyţ to někdy dělá tak, jako by to byl
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on, kdo poskytuje oporu (58). Vnitřní prázdnota odráţí potlačení silné touhy nebo přání,
které by vedly k osvobozujícímu pláči a hlubokému dodýchávání, kdyby je dokázal
vyjádřit. Z důvodů nízké hladiny energie podléhá výkyvům nálad od silné deprese
aţ k bezdůvodné radosti, typické je sklon k depresi jako symptomatický znak orální
osobnosti a postoj, jako by mu někdo něco ,,dluţil“.

7.4.2.1 Tělesné znaky

-

Nedostatečné nabití. Energie není zadrţována v jádru, plyne do periferie, ale jen

slabě (58). Nedostatek energie a síly je nejpatrnější na spodní partii těla.
-

Tělo působí, jako by se mělo zhroutit, coţ je zčásti podmíněno slabostí

svalového systému.
-

Svalstvo je nevyvinuté - nejvíce na rukou a nohou, dlouhé ruce, hubené

jako tříska, nohy jsou tenké a budí dojem, ţe nemohou unést tělo (19).
-

Oči jsou slabé a tíhnou ke krátkozrakosti, převaţuje v nich tázavý, prosebný,

nevěřící pohled (92).
-

Nesprávný dechový stereotyp, coţ vysvětluje nízkou hladinu energie (39).

Znemoţněné uspokojení orální potřeby zmenšilo sílu sacího impulzu, dobré dýchání
závisí na schopnosti hluboce nasát do sebe vzduch.

7.4.2.2 Moţnosti vyuţití fyzioterapie
Cílem návrhu terapeutických moţností je podpora stabilizace a zvýšení svalové
síly pohybového aparátu, jako základní problematika orálního charakteru. Terapie
jedince by měla směřovat ke schopnosti provádět cvičení samostatně, bez asistence
terapeuta. V průběhu cvičení, dle moţností, vyloučit zrakovou kontrolu pacienta jako sloţku, která má stabilizační funkci. Zvolení vhodného postupu terapie, tj. zařazení
těchto terapeutických moţností v rámci celkové léčby pacienta je nutné posoudit
dle individuálního stavu pacienta.
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Dechová cvičení - lokalizace dle individuální potřeby pacienta, důraz kladen
na hloubku nádechu a výdechu, vyuţití doteku ruky terapeuta jako facilitačního
mechanismu a podpory proţívání dané části těla.
-

Vyuţití doteku jako facilizačního mechanismu zvýšení svalového tonu DK

(např. Hlazení dle Hermachové)
-

Optimalizace svalového tonu svalů pletence pánevního (např. PNF pánve)

-

Aktivní cvičení, aktivní cvičení proti odporu – aktivace svalů plosky nohy, svalů

pletence pánevního
-

Stabilizační postupy – spolu s vyuţitím dechu nácvik aktivace m.transversus

abdominis a svalů stabilizující trup, koncept spinálních cvičení dle Véleho, koncept
Australské školy, cvičení dle Čápové.
-

Senzomotorická cvičení (např. labilní plochy při reedukaci stereotypu stoje)

7.4.3 Psychopatická charakterová struktura

,,Můžeš být v mé blízkosti, pokud ke mně vzhlížíš.“ (58)
Trauma: Přemoţení. (Cítí se pak zavalený, slabý, malý)
Základní vzorec: Drţí se nahoře (Proti tomu, aby spadl dolů)
Poznávacím znamením je popírání citů, touha po moci a potřeba jiné lidi řídit
nebo je ovládat (58). Existují dva způsoby, jimiţ můţe získat moc nad druhými,
zastrašování či tyranizování lidí nebo získání jejich důvěry, čímţ je určitým způsobem
podvede. Velmi investuje do image síly a nezranitelnosti.
Nejdůleţitější příčinný faktor vývoje u tohoto stavu je sexuálně svádějící rodič
(19). Svádění probíhá neznatelně a má uspokojit narcistické potřeby rodiče, směřuje
k tomu připoutat dítě na sebe. Svádějící rodič je nutně rodič odmítaný, coţ zasahuje
potřebu dítěte po podpoře a tělesném kontaktu (89). Svádivý vztah umoţňuje vzniknout
trojúhelníkovému vztahu, v němţ je dítě donuceno vyzvat a napadnout toho rodiče,
který má totéţ pohlaví jako ono samo. Tím se vytvoří překáţka, která brání potřebné
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identifikaci s rodičem téhoţ pohlaví a zvýhodňuje identifikaci dítěte s rodičem jiného
pohlaví. V této situaci je dítě mimořádně zranitelné, usiluje-li o kontakt.
V dospělosti

dělá

všechno pro to, aby zamezil

neúspěchu, poráţka

by z něho udělala oběť. Aby získal moc, pracuje neustále se svou sexualitou, vykonává
kontrolu pomocí svého lichotícího umění. Při sexuální činnosti je pod tlakem podat
výkon a slast u něho hraje druhořadou roli. Popírání citů v podstatě znamená, ţe popírá
potřebu druhých lidí. Svým psychopatickým manévrem chce ostatní dovést k tomu,
aby ho potřebovali, a on tak nemusel vyjádřit svou touhu po nich (58). Potřebuje
někoho, koho můţe řídit, alesoučasně je ale na dotyčném závislá. Potřeba řídit někoho
úzce souvisí se strachem být řízen, protoţe, jak uvádějí Friedman, Glazer (19) být řízen
znamená být vyuţíván.

7.4.3.1Tělesné znaky
-

Mimořádně hodně energie proudí k hlavě, čímţ je spodní část nedostatečně

nabita (19). Obě poloviny těla jsou vůči sobě viditelně v nepoměru, horní je lépe
vyvinuta.
-

Tělo je v horní polovině nepoměrně silně vyvinuté, vypadá nafouknutě,

coţ odpovídá nafouklé představě dotyčného o sobě (58). Spodní polovina těla
je hubenější a subtilnější. Proudění mezi oběma polovinami těla je narušeno.
- Svalové napětí zvýšeno především v ramenních kloubech, krku, pasu, v oblasti
bránice a orální oblasti (19).
-

Hlava je energeticky tak nabitá, ţe to vede k nadměrné psychické vzrušivosti,

je drţena velmi zpříma a tělo je neustále pod kontrolou, dotyčný neustále přemýšlí,
jak by mohl dostat situaci pod kontrolu a ovládnout ji.
-

Oči „tyranizující formy“ jsou bdělé a nedůvěřivé, aţ pichlavé (89). Psychopat

“svůdce“ - oči jsou měkké a svůdné.

7.4.3.2 Moţnosti vyuţití fyzioterapie
Cílem návrhu terapeutických moţností je nácvik výdechového postavení
hrudníku a koordinace pohybu horní a dolní části těla jako základní problematiku
56

psychopatického charakteru. V průběhu cvičení, dle moţností, vyloučit zrakovou
kontrolu pacienta – jako kontrolu vnějšího prostředí. Zvolení vhodného postupu terapie,
tj. zařazení těchto terapeutických moţností v rámci celkové léčby pacienta je nutné
posoudit dle individuálního stavu pacienta.
-

Dechová cvičení: lokalizace dle individuální potřeby pacienta, důrazem kladen

na maximální výdech, aktivaci meziţeberních svalů a posun ţeber směrem kaudálním
(spolu s aktivací HSS a zapojením svalů pánevního dna).
-

Relaxace svalů: krátké extensory C páteře, povrchové flexorů C páteře, svaly

pletence ramenního (např. PNF lopatky – relaxační techniky), bránice, ţvýkací svaly.
Zvýšit protaţitelnost a posunlivost prsní fascie a krku.
-

Zvýšení mobilitu hrudníku: dechová cvičení, rotační cvičení cílená na Th páteř.

-

Koordinační cvičení: cvičení aktivující horní a dolní polovinu těla současně

(např. aplikované techniky PNF, koncept spinálních cvičení dle Véleho).
-

Omezit cvičení ve stoji (navyklý způsob kontroly pohybu v běţném ţivotě),

preferovat polohy cvičení vleţe na zádech, na břichu, na boku. (znesnadnění navyklého
způsobu kontroly pohybu).
-

Postupně zařazovat postupy zdůrazňující pacientovu důvěru v terapeuta

(např. trakční techniky)

7.4.4 Masochistická charakterová struktura

,,Chci tě poslouchat a ty mě za to budeš mít rád“. (58)
Trauma: Je pod tlakem. (Panovačná matka, submisivní otec, láska
podmiňována poslušností.)
Základní téma: Drţet se uvnitř. (V reakci na strach něčeho se vzdát.)

Označuje člověka, který trpí, stěţuje si, ale podřizuje se (58). Podřizování
se je převládající masochistickou tendencí. Svým vnějším chováním sice vykazuje
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podřízený postoj, ale vnitřně je naladěn zcela opačně, na hlubší emocionální rovině
má výrazné pocity nenávisti, negativismu, nepřátelství a nadřazenosti. Tyto pocity
jsou ale blokovány strachem, ţe by mohly vyústit v násilnické chování. S tímto
nebezpečím ,,exploze“ bojuje pomocí tlumící svalové struktury (89). Má omezenou
schopnost sebeprosazení a potíţe být agresivní, výsledkem je téměř konstantní pocit,
ţe je pod tlakem, a úzkost.
Tato struktura se vyvíjí v rodině, kde láska a uznání kráčí spolu se silným
tlakem. Matka dominuje, obětuje se, otec je pasivní, podřizuje se (58). Dominující,
obětující se matka dítě přímo dusí, jako výsledek vnímá dítě silné pocity viny,
a to při kaţdém pokusu dokázat svoji samostatnost anebo prosadit opačný názor.
Všechny snahy bránit se i návaly vzteku byly hned v zárodku udušeny. Jako děti měly
bez výjimky návaly vzteku, jeţ museli zardousit (19). Má strach vystoupit ze sebe,
po něčem sáhnout, protoţe se bojí, ţe bude zraněn.
V dospělosti je agresivita podstatně menší, podobně sebeprosazení je omezeno.
Místo sebeprosazování se objevují nářky a hořekování, naříkání je jediný hlasový
projev, který projde lehce přes zablokované hrdlo(58). Namísto agresivity sledujeme
vyzývavé chování, které můţe vyvolat u partnera nebo protivníka silnou reakci,
jeţ masochistovi umoţní reagovat silně a explozivně. To platí jak pro sexuální,
tak i pro další situace, typický je podřizující se postoj se snahou zalíbit se (58).
Na vědomé úrovni se snaţí masochista zalíbit druhým, na nevědomé úrovni zastírá tento
postoj odporem, negativismem a nepřátelstvím. Charakteristická je silná fixace na jídlo
a vylučování.

7.4.4.1 Tělesné znaky

-

Silné nabití, je zadrţováno a tlumeno všemi prostředky, exprese je omezena

tak silně, ţe vede ke stlačení a kolapsu organismu (19).
-

Kolaps organismu v oblasti pasu, impulzy, které proudí nahoru a dolů,

jsou udušeny v krku a pase, výrazná tendenci k úzkosti.
-

Krátké, tlustší, svalnatější tělo, krátký, tlustý krk, hlava zataţená dozadu.

-

Předsunutá pánev, hýţdě hypotonické, ploché, postoj psa se zataţeným ocasem,

velké svalové napětí ve flexorech.
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-

Oči jsou smutné, převládá měkký, útrpný pohled (92).

7.4.4.2 Moţnosti vyuţití fyzioterapie

Cílem návrhu terapeutických moţností, s ohledem na základní problematiku
masochistického charakteru, je sníţení napětí tkání v oblasti krku a pánve, nácvik
aktivace svalů v oblasti krku a pánve ve správném pohybovém stereotypu. V průběhu
cvičení, dle moţností, vyloučit zrakovou kontrolu pacienta – omezit tak vyjádření
podřizujícího se postavení k terapeutovi a akcentace vnímání tělesných proţitků.
Zvolení vhodného postupu terapie, tj. zařazení těchto terapeutických moţností v rámci
celkové léčby pacienta je nutné posoudit dle individuálního stavu pacienta.
-

Dechová cvičení: lokalizace dle individuální potřeby pacienta, vyuţití doteku

terapeuta zjm. v horní klavikulární oblasti a břišní oblasti.
-

Relaxace povrchových flexorů krku, krátkých extensorů C páteře, obnovit

protaţitelnost a posunlivost fascie krku a prsní fascie. S vyuţitím dechových cvičení
cílených do klavikulární oblasti hrudníku.
-

Aktivace hlubokých flexorů krku a nácvik správného stereotypu flexe krku,

s cílem nastolení svalové rovnováhy hlubokých a povrchových flexorů krku
a nácvikem správného drţení hlavy.
-

Relaxace gluteálních svalů, flexorů a adduktorů kyčelního kloubu. Vyuţití

dechových cvičení cílených do břišní oblasti. (např. techniky měkkých tkání, PIR).
-

Optimalizace svalového tonu pletence pánevního (např. PNF pánve).

-

Aktivace svalů pletence pánevního ve správném pohybovém stereotypu (např.

extense kyčelního kloubu).
-

Vhodná jsou aktivní cvičení proti odporu s cílem podpořit sebeprosazení

a projevit jistou míru agrese.
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7.4.5

Rigidní charakterová struktura

,,Mohu být svobodný, když neztratím hlavu a nekapituluji před láskou.“ (58)
Trauma: Otec odmítá dát dítěti lásku.
Základní téma: Drţet se zpátky. (V reakci na strach z pádu na tvář, ze
zahlcení emocemi lásky a odevzdání se.)
Pojem rigidity nebo tuhosti se vztahuje na tendenci dotyčných lidí drţet se ztuha
– z pýchy nebo nepřístupnosti (58). Bojí se vzdávání se, protoţe kaţdé vzdání se spojuje
s podřizováním nebo se selháním. Je stále ve střehu z obavy, aby jej někdo nevyuţil,
nemanipuloval nebo nepodvedl. Schopnost tlumit se zakládá z velké míry na silném
zdůraznění já v kontrole chování, je také podporována silně zvýrazněnou genitální
pozicí (19). Tím způsobem je osobnost zakotvena na obou koncích těla,
čímţ je zabezpečen dobrý kontakt s realitou. Bohuţel zdůrazňování reality se pouţívá
jako obranný val proti touze po slasti – nechat tomu volný průběh – a to je konfliktem
vlastním této osobnosti (58).
Určující trauma je záţitek frustrace nebo selhání při usilování o erotické
uspokojení, obzvláště na genitální úrovni. Dítě povaţovalo zapovězení svého úsilí o
erotickou a sexuální slast jako úder po potřebě lásky (92). Erotická slast, sexualita a
láska jsou pro dětskou duši synonyma. Protoţe neomezený projev lásky a touhy po
tělesné intimitě a erotické slasti byl rodiči odmítán, pokouší se dosáhnout tohoto cíle
nepřímou cestou, přičemţ stále zůstává ve střehu (19).
V dospělosti jsou orientovaní na svět, jsou ctiţádostiví, bojovní a agresivní.
Pasivita je vnímána jako zranitelnost. Rigidní muţ se často jeví jako sebevědomý,
někdy aţ arogantní, a imponuje svou orientací na akci (58). Nemanipuluje, více
manévruje, aby dosáhl tělesné blízkosti. Srdce není odděleno od periferie těla, jedná
srdcem, i kdyţ kontrolovaně a umírněně. Uvnitř si tajně přeje zbavit se této kontroly
a plně následovat své srdce.

7.4.5.1 Tělesné znaky
-

Vnější kontaktní plochy těla s okolím jsou poměrně silně nabity, coţ zlepšuje

schopnost prozkoumat skutečnost dříve, neţ začnou jednat (58).
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-

Pohyby a gesta jsou ţivé a temperamentní, kůţe dobře zbarvená, hlas silný,

tempo řeči rychlé. Oči zářící (92).
-

Tělo má dobré proporce, jednotlivé části jsou harmonicky sladěny, tělo působí

integrovaně a souvisle, stejně tak je pociťováno. Míra ztuhlosti a nepruţnosti těla (19).
-

Výrazně rovná záda, hlavu nosí poměrně vysoko. Velké svalové napětí

extensorů (19).

7.4.5.2 Moţnosti vyuţití fyzioterapie
Cílem návrhu terapeutických moţností, s ohledem na základní problematiku
rigidního charakteru, je obnovit fyziologické křivky páteře a schopnost páteře
dynamicky reagovat na vnější podněty (nebo je nechat volně plynout). V průběhu
cvičení, dle moţností, vyloučit zrakovou kontrolu pacienta – omezit tak kontrolu
vnějšího prostředí a akcentovat vnímání tělesných proţitků. Zvolení vhodného postupu
terapie, tj. zařazení těchto terapeutických moţností v rámci celkové léčby pacienta
je nutné posoudit dle individuálního stavu pacienta.

-

Dechová cvičení: lokalizace dle individuální potřeby pacienta, dotek ruky

terapeuta jako facilitací mechanismus a mechanismus sniţující svalové napětí, dech
jako mechanismus relaxace, vnímání pouze dechových pohybů (ostatní věci nechat
volně plynout)

-

Sníţení svalového napětí extenzorových skupin (např. paravertebrální svaly).

-

Zvýšení mobility hrudníku (dechová cvičení, rotační cvičení).

-

Relaxační techniky.

-

Protahovací cvičení.

-

Jemné mobilizační techniky s cílem obnovy kloubní vůle.

-

Dotek jako mechanismus sniţující svalové napětí

-

Kompenzační cvičení svalových dysbalancí s cílem obnovit fyziologické křivky

páteře dle individuálního stavu a potřeby jedince.
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8. Terapie
Smith (80) popisuje, ţe kaţdá křeč, blok, tenze, obrana, odpor, kaţdý spastický
akt je zadrţováním či strachem před impulsem, který byl ve své původní formě jasný,
nekomplikovaný a v ţádném případě nebyl patologický. Reich připomíná, ţe na dně
kaţdého neurotického stavu je kus spořádané, prosté, nezdeformované lidské
přirozenosti (9).
Obecný postup psychoterapie směřuje k tomu, aby si pacient uvědomil
nevědomé konflikty a strachy, které omezují a ovládají jeho schopnost vnímat
a reagovat, a aby nahlédl, ţe tyto strachy a konflikty patří k minulosti a v přítomnosti
jiţ nejsou opodstatněné (74). Avšak takový přístup je v zásadě psychoanalytický.
Lowen (58) vysvětluje, ţe takový přístup bývá často neúspěšný, protoţe se odehrává
pouze v rovině myšlení, a proto mu schází silný energetický náboj, který je nezbytný
pro změnu. Z tohoto důvodu je bioenergetický postup následující:
1. Dostat se do kontaktu s napětím v těle.
2. Uvolnit napětí, a tím i emoce dříve potlačené chronickým svalovým napětím.
3. Poskytnout analytické interpretace vzpomínek a emocí, které se při práci
s tělem postupně vynořují z nevědomí.
V bioenergetice je větší mnoţství technik, které se při práci s tělem pouţívají.
Lowen, dříve neţ poznal Reicha, studoval ,,eurytmii“ Emila Jacquese Dalcroze,
Jacobsonovu progresivní relaxaci a hatha jógu. Jejich vlivy je moţné vidět
v bioenergetických cvičeních a pozicích.
Body Scan (pozornost v těle), Body Sensations (proţitky těla) a dechová cvičení
představují taková cvičení, která jsou primárně zaměřena na zkoumání vztahu
mezi jedincem a jeho tělem, tzn. vnímání těla a jeho reakcí na nejrůznější situace (17).
Tato cvičení učí vnímat souvislost mezi tím, co jedinec cítí a jak se to projeví
v jeho těle. Tvoří tedy základ při nácviku vnímání tělesných pocitů.
Cvičení, která se zaměřují na vztah mezi jedincem, druhými lidmi a zemí
zahrnují Grounding (uzemňování), Centering (jednota těla a mysli), Presencing
(být v přítomnosti) a Attachment (vazba, upevnění) (17).
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V bioenergetice se také vyuţívá aplikace tlaku. Cílem je zvýšení hladiny
energie, aplikuje se na staţené svaly formou hluboké masáţe.
Zvyšování hladiny energie je terapeutickým úkolem. Young (101) vysvětluje,
ţe bioenergetická analýza má za cíl osvobodit člověka od zafixovaných traumatických
záţitků jeho minulého ţivota, jeţ se manifestují jako křečovitost a chronické napětí
v těle. Aby bylo dosaţeno tohoto cíle, musí si člověk toto napětí uvědomit a naučit
se chápat, jak a proč vznikla. Kritériem úspěšné léčby spočívá v tom, ţe vyvolává
a podporuje proces růstu, který pokračuje dále bez pomoci terapeuta (9).

8.1 Body Scan (pozornost v těle)

Body Scan (pozornost v těle) je způsob, kterým jedinec vnímá, jak se cítí,
jak se jeho tělo pohybuje (nebo nepohybuje) v daném okamţiku

(99). Tento

jednoduchý postup je přínosem pokud jde o rozvoj všímavosti pocitů v těle, uvědomění
si schopností těla a objevování hlubších tělesných pocitů. Konečným cílem těchto
cvičení je jejich provádění kaţdý den, kaţdý okamţik.
Cvičení č. 1. Vnímání tělesných pocitů
Pro provádění tohoto cvičení je důleţité zvolení pohodlného, nehlučného,
příjemného místa. Pacient leţí na zádech, dolní končetiny extendované, horní končetiny
volně podél těla, oči či zlehka zavřené. Pacient je relaxován, ale v bdělém stavu. (9)
Pacient má za úkol:
-

Vnímat tělo jako celek (od hlavy k prstům chodidel), povrch pokoţky,

pocity které přináší kontakt těla s podloţkou, zemí, ,,ponořit´´ se do země a vnímat
její podporu.
-

Vnímat pocity zvedání a klesání břicha při kaţdém nádechu a výdechu, dýchat

přirozeně a pozorně, všímat si jaká část těla se při dýchání pohybuje, zda-li zůstává
nějaké místo, ve kterém dechové pohyby nejsou pociťovány nebo omezení, které brání
plnému nádechu a výdechu.
-

Směřovat pozornost a dech dolů k nohám a prstům, dýchat jakoby

,,ven a do´´ prstů. Pomalu přesunout pozornost do dalších oblastí, do nohou, kotníků,
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lýtek, kolenou, stehen, boků, hýţdí, pánve, břicha, dolní části zad, atd. Dýchat
do daných částí s cílem si tyto části uvědomovat.
Cvičení č. 2. Vnímání tělesných pocitů s vyuţitím molitanové podloţky.
Toto cvičení je modifikací cvičení č. 1. Pacient zaujímá stejnou polohu těla,
úkoly pacienta jsou obdobné. Je zde vyuţíván molitanový válec nebo smotaný ručník,
který můţe být umístěn v oblasti krku, hrudníku, pasu, bederní páteře a hýţdí (31).
Pacient vnímá jeho tlak v daném místě, dechové pohyby směřuje do daného místa.
Cílem je usnadnění vnímání daných částí těla.

Obr. č. 14. Vnímání tělesných pocitů s vyuţitím molitanové podloţky.

8.2 Body Sensations (proţitky těla)
Tato cvičení jsou cílena hlouběji neţ Body Scan, zaměřují se na vztah
mezi proţíváním těla jedince a vlivem okolního prostředí, ve kterém se nachází (12).
Jinak řečeno, jak se projevuje vliv okolního prostředí v proţívání těla jedince.
Internal Bosy Sensations (IBS), vnitřní pocity těla, nemají stejný význam
jako emoce, vznikají na různých tělesných úrovních, z mnoha různých druhů
energetických procesů v těle. Většinou jsou formovány dle smyslových vjemů z našich
fyzických smyslů, tj. vůní, zraku, zvuku, chutě, lehkého nebo hlubokého doteku,
vibrací, bolesti a společného postoje. (99)
Stav, při kterém se ptáme sami sebe, jak se cítíme, popisuje jako emoční pozadí
Kokolík (45) a vysvětluje ho jako »kombinaci jednodušších regulačních reakcí,
například základních homeostatických procesů, třeba metabolických adaptací,
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ale i chování spjatých s bolestí a slastí, stejně jako výsledků vyhodnocování proměn
zevního prostředí zvládaných jinými emocemi, potřebami, případně i intelektuální
rozvahou.
Z praktického hlediska, k porozumění výše popsaných proţitků, lze docílit
tak, ţe si jedinec vytvoří seznam prvotních pocitů těla, včetně bolesti, brnění,
pocitů tepla, chladu, znecitlivění, atd. Zaznamená, jaké pocity se vztahují k daným
záţitkům, a ve kterých situacích vznikly nebo se objevují.
Body Sensations jsou velmi silným nástrojem pro zpracování traumatu a nemoci
(9). Často jsou vzpomínky na rané trauma a bolestivé tělesné zkušenosti zaznamenány
pouze v somatické paměti, bez schopnosti verbálně je vysvětlit nebo jim porozumět.

8.3 Dechová cvičení
Nejzásadnější a snad nejsilnější procesy v celé tělové terapii jsou změny,
které u jedince nastanou v okamţiku, kdy si uvědomuje způsob svého dýchání,
co pro něj toto uvědomění znamená, co mu umoţňuje a přináší (9).
Kyslík představuje nejdůleţitější prvek naší vitality. Davis (12) vysvětluje,
ţe bez schopnosti hluboce se nadechnout nemůţe tělo fungovat zdravým způsobem
a nemá energii dokončit všechny své úkoly. Dýchání je řízeno mimovolně autonomním
systémem a systémem volním. Véle (93) popisuje, ţe se stýkají dva řídicí systémy;
jednak systém autonomní, mimovolní regulující dýchání podle saturace kyslíku a jednak
systém volní, regulující dýchání účelově. Young (99) doplňuje, ţe vědomá sloţka
umoţňuje měnit způsob dýchání, umoţňuje změnu stavu vztahující se k emocionální
regulaci, zvýšené vitalitě a schopnosti udrţet rovnováhu v našem těle. Rytmu dýchání
je rovněţ hluboce ovlivněn stresem, emocionálními traumaty, drţením těla a fyzické
nemoci. Obnovení kompletního dechového vzoru je v přímém vztahu s výše uvedenými
situacemi.

Neurofyziologický

pohled

doplňuje

Koukolík

(45),

který

uvádí,

ţe se předpokládá, ţe emoční reprezentaci a regulaci dýchání odpovídá aktivace
a deaktivace fylogeneticky starých oblastí alokortikálních a přechodných korových
oblastí společně s aktivací amygdal a jejich bezprostředního okolí.
V bioenergetice je význam dýchání popsán např. Boadellou (6), který uvádí,
ţe srdce embrya začne bít 21 dní po početí, v těle je mnoho pulzací a klíčová pulsace,
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jeţ se vztahuje k emocionalitě, je rytmus dechu, který se započíná přímo po porodu.
Nadechování tedy začíná při narození a vydechování končí po smrti. V bioenergetice
vytváří kaţdý nádech výţivu, containment, zvyšuje náboj a kaţdý výdech poskytuje
vyjádření, uvolnění a jistou úroveň nechání být a vybití, silné nebo slabé.
Způsob dýchání v kontextu nadměrné expanze a kontrakce popisuje Smith (80)
slovy, ţe nadměrně expandovaný člověk má tendenci k nadměrně vzrušenému dýchání,
coţ vytváří v těle alkalické prostředí a zvýšenou reaktivitu, a naopak nadměrně staţený
člověk má naopak tendenci k omezenému dýchání a v důsledku toho je strnulý a ztuhlý.
Staţené dýchání sniţuje okysličování, coţ ústí v hromadění oxidu uhličitého. Vzniklé
kyselé prostředí v těle vyvolává ţivé fantazie nebo dokonce bludné myšlení. Lowen
(58) došel aţ k tvrzení, ţe inhibice dýchání je klíčem ke všem osobnostním problémům.
Terapeut pouhým sledováním způsobu dýchání pacientů, můţe zaznamenat,
jakým způsobem se vyrovnávají se stresem, jak jsou schopni měnit svůj stav
a kolik energie mají (9).
V bioenergetice představuje obnova pulsujícího rytmu v těle hlavní roli
ve zvyšování ţivosti těla. Je toho docíleno pomocí intenzivní práce s dechem,
expanzí-kontrakcí, dotykem

a

jeho odnětím.

Nádech a

výdech představují

nejzákladnější pulsace v těle s ohledem na energeticketické výměny (17).
V bioenergetické práci se snaţí obnovit tuto pulsaci v těle, byla-li omezena. Omezení
dýchání doprovází téměř všechna citová trauma a obnova této pulzace znamená, ţe tělo
je schopné pracovat v přítomném okamţiku.

Cvičení č. 1. Vnímání dechových pohybů
Tato cvičení je doporučováno provádět v průběhu dne. Jedná se o vnímání
dechových pohybů, všímání si oblastí těla, která se v průběhu dýchání pohybují
a která nikoliv (74). Pozorovat jak se mění způsob dýchání v průběhu dne, atd.
Pacient hodnotí jaký způsob dýchání je pro něj charakteristický, zda si je vědom
svého normálního dechového cyklu, jak se mění způsob dýchání během stresové
situace, jaká část těla se při dýchání nejvíce pohybuje a v jakých místech pociťuje
omezení.
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Cvičení č. 2. Práce s dechem.
Práce s dechem zahrnuje např. prohlubování dechu, vědomé dýchání do oblasti
břicha, ţeber, bránice, zad, hrudníku. Young (99) upozorňuje, ţe je důleţité,
aby nedošlo k hyperventilaci, pacient je instruován k prohlubování dechu a pociťování
jeho účinku.
Pacient si všímá pocitů, které vznikají při zvětšování prostoru, do kterého dýchá,
většího objemu vzduchu, který vdechuje, zvětšováním tělních dutin. Pacient zaznamená
účinky z pěti těchto cvičení a popíše pocity, která vyvolala.
Cvičení č. 3. Lowenova dýchací stolička.
Toto cvičení je zaměřeno na oblasti hrudní páteře. Úkolem pacienta je vnímat
změny drţení těla, hrudního koše, zad, pletenců ramenních, kontakt plosek s podloţkou
(96). Dolní končetiny směřují k zemi v pravém úhlu, hýţďové svaly relaxovány, pánev
protlačená

směrem

ke

stropu,

hrudník

v extenčním

postavení,

hlava

v prodlouţení trupu. Dech je pravidelný, hluboký nádech i výdech, ústa pootevřená.
Míč je také moţno
umístit

do

oblasti

bederní, v tom případě
bude dech směřovat do
této oblasti, nebudou
kladeny takové nároky
na

stabilitu

bederní

páteře.
Obr. č. 15. Modifikace Lowenovy dýchací stoličky.

Cvičení č. 4. Práce s různými rytmy dechu.
Pacient má za úkol plynule dýchat v dechových cyklech, změnit poměr
nádechu a výdechu a zaznamenat účinky na stav bdělosti nebo relaxace (17).
Zaznamenat jaký je jeho nejpřirozenější rytmus dechu bez změny dechového cyklu,
a jaké účinky při tomto rytmu na sobě pociťuje.
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8.4 Grounding (uzemňování)
Grounding (uzemňování) je terapeutický postup, jehoţ prostřednictvím
se jedinec učí pociťovat kontakt se zemí, doslova i v přeneseném smyslu (17). Lowen
ve své práci velmi zdůrazňoval práci s pánví, končetinami, chodidly ve snaze docílit
právě optimálního kontaktu se zemí. Grounding se stal jedinečnou součástí a základem
v bioenergetické terapii.
Podstatu groundingu Lewis (54) vysvětluje tak, ţe přirozený vývoj dítěte si ţádá,
aby byl schopen vstát, odejít a podporu rodičů později nahradit svou schopností
podpory sebe sama. Cílem groundingu je tedy schopnost stát pevně nohama na zemi,
a to jak v pravém, tak i přeneseném slova smyslu. U některých pacientů je nerealistické
očekávat tuto schopnosti, neboť v průběhu dospívání byl u nich tento vývoj narušen
(99).
Lewis (54) uvádí, ţe rozšiřovat terapeutické moţnosti je moţné tehdy,
pokud pacient doslova získal pocit, ţe můţe chodit po zemi, ţe země je pod ním .
Bioenergetika tedy chápe vývoj lidského jedince také z pohledu funkce jeho končetin.
Zpočátku se postaví, balancuje či přešlapuje z jedné nohy na druhou, poté je schopno
stát na jedné noze, stát sám, a nakonec schopnost odejít pryč (54).
Princip groundingu by mohl být odpovědí pro terapeuta, který se rozhoduje,
jakým způsobem povede terapii. Boadella (6) vysvětluj, ţe klasický reichiánský přístup,
tak jak se vyvinul po Reichově smrti, se moţná aţ příliš vyvinul v techniku a tlačení
klienta určitým směrem. Reichiánský styl můţe být důleţitý a hodnotný pro rigidní
povahy. U klientů s oslabenou ego strukturou můţe taková práce způsobit psychotickou
epizodu nebo stav fragmentace v důsledku retraumatizace. (6) Proto musí být
v takových případech kladen důraz na formování pevnějších hranic, coţ Waalová
nazývala budování ega, Keleman obsáhnutí, bioenergetika grounding (uzemňování).
V bioenergetice se obvykle začíná u nohou. Lowen označuje práci s nohama
jako

,,uzemňování“

a

povaţuje

jej

za

základ

následné

práce

s tělem.

Aby byl organismus schopen ,,ustát“ silný energetický náboj a silné vybití (energeticky
vyjádřit emoce), musí být tělo dobře uzemněné (mít silný podpůrný kontakt se zemí)
(17). Kdyţ je člověk adekvátně uzemněný, bioenergetický terapeut se přesune k práci
na jakékoli zablokované oblasti těla, bez ohledu na pořadí navrhované Reichem.
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Grounding (uzemňování) zahrnuje mnoho cvičení. Nejčastěji se vyuţívají
tzv. stresové pozice, které jsou zaměřeny na uvědomování si spojení chodidel, nohou
a pánve se zemí. Dále strečink prstů chodidel, kotníků, lýtek, stehen, kyčelních kloubů
a spodní části zad (17). Důraz je kladen na prohlubování dechu. Základním účinkem
těchto cvičení je vliv na propriocepci.
Cvičení č. 1. Základní stresová pozice, pozice luku.
Cílem tohoto cvičení je získat kontakt se zemí, pacient vnímá kontakt
plosek s podloţkou, kolena

jsou mírně

pokrčená, pánev protlačená

vpřed,

hýţďové svalstvo relaxováno, hrudník v extenčním postavení, hlava v prodlouţení
těla, brada nesmí být předsunuta vpřed, pohled směřuje vpřed.
V této poloze má pacient za úkol uvolnit veškeré napětí, které v těle pociťuje
a které ,,nepotřebuje´´. Hluboce prodýchávat, při expiriu i inspiriu udrţet trup i hrudník
v extenčním postavení, dýchat především do oblasti břicha. Avšak právě tato pozice
ozřejmí, v jaké části těla je dech omezen a tam bude dech směřován. Pacient provádí
zpočátku pomalé a nepatrné pohyby
v kyčelních, kolenních a hlezenních
kloubech s cílem dosáhnout vibrací.
Tato pozice má také diagnostický
význam,

jak

naznačuje

obrázek,

ramenní klouby by měly být v jedné
linii s klouby hlezenními, je-li pacient
zakloněn více, např. v zádech, ukazuje
to např. na větší poddajnost jedince,
atd. Na obrázku č. 16. je vidět,
ţe hlava není v prodlouţení trupu,
z čehoţ

bychom

mohli

usuzovat

na nedostatečnost hlubokých flexorů
krku.
Obr. č. 16. Základní stresová pozice.
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Cvičení č. 2. Pomalá, pravidelní chůze.
Pacient má během chůze za úkol vnímat kontakt chodidel se zemí, kaţdý výdech
směřovat dolů do podloţky, od páteře dolů k chodidlům (31). Při chůzi jsou kolena
,,neuzamknutá´´. Toto cvičení zdůrazňuje především energetický aspekt groundingu.

8.5 Centering (jednota těla a mysli)

Centering znamená způsob, jakým organizujeme záţitky či zkušenosti
a představuje Self kaţdého jedince (101). Je to komplex zahrnující body sensations,
emocionální stav, představy, myšlenkové vzory a podstatu duše kaţdého jedince. Cílem
je zavést rovnováhu těla a mysli, centering vyţaduje být v přítomném okamţiku.
Jestliţe grounding zajišťuje záţitky spojení se zemí, centering zahrnuje záţitky
spojení sebe sama – se všemi částmi a oblastmi sebe sama (101).

8.6 Presencing (být v přítomnosti)
Young (101) uvádí, ţe kaţdý ţije s určitou mírou disociace či oddělení.
To je moţné ovlivňovat terapií, která je cílená k proţitkům bytí v přítomnosti současně
se spojením s vnějším světem, jinými lidmi. Mají vliv na pocity ,,stálé kontroly´´, dávají
jedinci pocit, ţe má na výběr. V bioenergetické analýze se často začíná a končí kaţdé
sezení s moţností centeringu a uvědomění si přítomného okamţiku. Je to způsob,
jakým se dostat do spojení s tím, co cítíme a tím, co se děje kolem nás. Z těchto cvičení
můţe mít uţitek pacient i terapeut. Jsou vyuţívána při terapii např. traumatického
záţitku z minulosti, jemné bilancování v záţitcích z minulosti a schopnosti proţívat
přítomné okamţiky (99).

8.7 Expresiv movement (vyjádření pocitů pohybem)
Expresiv movement se vyuţívají, chceme-li vyjádřit pocity, např. zvýšení hlasu,
jsme-li rozzlobeni, poţádaní o to, co potřebujeme, vyjádření lásky. Vyjadřují naše
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pocity, které se vztahují k někomu druhému. Existuje-li zábrana ve vyjádření pocitů,
můţe to negativně působit na naše zdraví. Cílem těchto cvičení je tedy podporovat
pohyby těla, která jsou omezována, objevit části těla, která jsou vyuţívána k tomu,
aby udrţely výrazy a pocity pod kontrolou (17).
Při těchto pohybech se např. vyjadřuje úsměv, coţ zpočátku můţe působit
poněkud mechanicky, avšak pohybem svalů dochází ke stimulaci fyziologických
procesů, dochází k uvolňování chemických látek ovlivňujících pocity štěstí a radosti
(79). V bioenergetické práci stejně tak terapeut můţe pomoci jedinci dostat
se do kontaktu s pocity hněvu, síly zranitelnosti, atd.

8.7.1 Vocalising (vokalizování)

Tato cvičení zahrnují projevy křiku, zpěvu, šeptání, hlasitého smíchu, všech
zvuků, které je jedinec schopen, atd. Freidman, Glazer (17) uvádějí, ţe cílem těchto
cvičení je tedy schopnost jedince vyjádřit zvuky prostřednictvím těla a naopak
poslouchat a cítit zvuky svého těla.

8.7.2 Reaching (poţádání a získání)
Zahrnují cvičení, která jsou cílena na schopnost jedince o něco poţádat,
něco uchopit a získat (79). Toto cvičení se provádí buď ve stoje, nebo vleţe,
kdy si pacient představuje, ţe se natahuje a získává něco, po čem touţí. Tato cvičení
jsou důleţitá, protoţe nacvičují získání toho, co tělo potřebuje a ţádá.

8.7.3 Kicking (kopání, výkopy)
Kicking (kopání, výkopy) představují taková cvičení, která vyjadřují schopnost
protestu, mobilizují energetické pohyby v dolní polovině těla, podporují schopnost
udrţet silný asertivní pocit (31).
Provádějí se vleţe na podloţce, kdy jedinec kope nohama, horní končetiny
má poloţeny volně podél těla, čelisti relaxované, oči otevřené. Můţe vyuţít hlasového
projevu, např. hlasitého ,,ne´´. Tato cvičení akcentují vyuţití hlasu a jeho hloubu.
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Další moţností je také přidat pohyby paţí a rozšířit výraz do celého těla, podobně
jako malé dítě, které vyjadřuje vzdor. Tato cvičení jsou vyuţívána k vyjádření agrese
těla a schopnost protestu.

8.7.4 Hitting (bouchání, údery)

Tato cvičení mají podobný charakter jako kopání či výkopy. Jsou zaměřena
na vyjádření zlosti, vzteku, hněvu či nenávisti a na uvolnění energie s těmito
pocity

spojené

(101).

Na obrázku č. 17 je zobrazena
nádechová

fáze

pohybu,

kdy jedinec akumuluje veškeré
pocity agrese, vzteku atd. Šipky
znázorňují

směr

pohybu

při expresivní části cvičení,děje
se tak s výdechem, ústa jsou
pootevřená,

čelisti,

svaly relaxovány,
přidat

i

ţvýkací
je moţné

verbální

projev,

dle individuality jedince.
Obr. č. 17. Vyjádření agrese prostřednictvím pohybu.

8.8 Touch (dotek)
V bioenergetické analýze představuje dotek a práce s taktilním kontaktem
důleţitou součást terapie. Můţe oţivovat veškeré potlačované pocity v těle,
jako je naděje, bolest, vztek, zoufalství, atd (12). Důleţitou roli hraje v terapii sniţující
pocity disociace. Young (99) zdůrazňuje význam studií, které byly provedeny
v dětských domovech o významu fyzického kontaktu pro tamější děti.
Reich pouţíval dotek silný, poněkud invazivní a často velmi bolestivý.
Byl uţíván k uvolnění chronického svalového napětí, které si jedinec v rámci obranných
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mechanismů roky utvářel. V bioenergetice je dotek pouţíván za stejným účelem,
avšak jeho intenzita bývá niţší.
Důleţitost kůţe a koţního kontaktu vysvětluje Boadella (6) tím, ţe se jedná
o náš nejranější a nejhlouběji zakořeněný záţitek světa, protoţe dlouho předtím
neţ chodíme po povrchu země a zaţíváme tah její gravitace na naše svaly, kontaktuje
nás skrze sdělení stěn dělohy, příjemné a uvolňující, či naopak bolestné a stresující –
podle stavu těla matky.
Smith popisuje Brownovy názory (z nedatovaného a nepublikovaného rukopisu
An Inctroduction to Direct Body-Contact Psychotherapy; Úvod do psychoterapie
přímým tělesným kontaktem, str.1), o lehkém tlaku na horní část břicha. Smith (80)
popisuje, ţe bioenergeticky zdravá reakce na tento počáteční přímý kontakt s tělem
má obvykle podobu postupného poddání se těla dotyku terapeuta, lze ji povaţovat
za nejprimitivnější reakci vegetativního nervového systému, který je poměrně
neporušený a plně funkční. Kdyţ se tělo poddává dotyku, dech se prohloubí a zpomalí
a postupně se zklidní metabolismus. Brown (9) doplňuje, ţe příčinou postupného
uvolnění tělesné periferie je mobilizace energetického náboje a průchodu krve.
Málokterý člověk je natolik bioenergeticky zdravý, aby tento účinek vyzařoval
do celého organismu pouze z dotyku v horní části břicha, proto se terapeut postupně
dotýká různých částí těla. Smyslem měkkých dotyků je odkrýt blokády energie,
které se poznají podle ,,zpevňujících“ místo ,,změkčujících“ reakcí a podle přerušení
hlubokého pomalého dechu (12).
Jak uvádí Véle (93) taktilní stimulace haptickým kontaktem (hlazením)
je moţno pouţívat rovněţ k vyrovnání tonusových dysbalancí lokálního charakteru.

8.9 Formy BA terapie
Bioenergetická analýza, tak jak je praktikovaná v dnešní době, zahrnuje
dvě formy terapie.
Individuální

sezení,

která

jsou

kombinací

práce

s tělem

a

klasické

psychoanalýzy. Lewis (54) vysvětluje, ţe terapeuti se zde zaměřují na uvolnění
chronického svalového napětí, vyuţívají mnoho různých metod, včetně agresivnějších
technik, vyjádření pláče, křiku, tlakové bodové masáţe, regulace dechu, atd. Nejčastěji
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se sezení s klientem zahajuje sdělením, co se v jeho ţivotě odehrává, ať uţ je to úzkost,
deprese nebo štěstí, úspěch. Pokud jsou pocity negativní, terapeut se snaţí rozpoznat,
jakým způsobem se takové emoce manifestují na těle jedince.
Skupinová sezení jsou prvkem, kterým se bioenergetika odlišuje od Reichiánské
terapie (64). V bioenergetických skupinách se terapeut snaţí jednotlivcům pomoci
naučit, jak jejich emoce ovlivňují jejich těla, a jak je jejich fyzické napětí ve vztahu
s emocionálními situacemi, které proţívají v kaţdodenním ţivotě. Skupinová cvičení
jsou méně soukromá, a mají zejména preventivní charakter.
Délka terapie je obvykle tři nebo čtyři měsíce dle aktuálního problému jedince.
Takový problém můţe představovat například deprese, úzkost, noční můry,
atd. Jakmile pacient porozumí svému problému a je schopen ho určitým způsobem
uchopit, poté, jak uvádí Glazer (8), je klientovi nabídnuta moţnost trvale se s daným
problémem vypořádat, a to prostřednictvím charakterové analýzy. V takovém případě
můţe terapie trvat dva nebo tři roky.

8.10 Profil terapeuta BA

Bioenergetický trenér stojí pevně na půdě vlastního bytí, protoţe tuto cestu –
přinejmenším její větší část – jiţ sám prošel. Kdo chce pracovat jako terapeut, musí
splnit několik zásadních předpokladů. Friedman, Glaser (17) uvádí, ţe se musí vyznat
v teorii osobnosti a vědět, jak se zvládají terapeutické problémy jako odpor a přenos.
Mimoto potřebuje ,,cit pro tělo“, aby mohl přesně rozumět jeho řeči. Sám také není
dokonalý (je vůbec někdo, kdo takový je?) a bylo by nepřirozené, kdybychom
očekávali, ţe sám neměl ţádné osobní konflikty.
Terapeutický základ tvoří čtyřletý výcvik a zahrnuje stovky výcvikových hodin,
sérii výcvikových workshopů a dalších padesát hodin pod vedením supervizora.
Velkým problémem bioenergetické terapie je síla proţitků, které u pacientů
můţe vyvolat. Je proto nutné, aby terapeut měl dlouholetou praxi a mnoho zkušeností.
Glazer (8) uvádí, ţe dobrým terapeutem se člověk můţe stát minimálně po deseti letech
praxe. Je to pomalý proces, avšak spojením analytické komponenty a práce s tělem,
které BA představuje, má obrovské benefity jak pro klienta, tak terapeuta.
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8.11Indikace BA

BA je indikována především dospělým jedincům, trpících neurotickým
a psychosomatickým onemocněním. Jak uţitečná je pro psychotické pacienty,
v současné době není zatím známo, neboť chybějí publikace o léčbě takových
onemocnění, popisuje Young (102). Také aplikace BA u dětí a dětských onemocnění
je v zárodku, avšak některé publikace jsou jiţ dostupné.
Většina dospělých pacientů, kteří mohou být klasifikovány podle MKN-10
se řadí do třídy F4 a zahrnuje např. neurotické poruchy, panické poruchy, úzkost,
nutkavé poruchy, problémy s přizpůsobením, deprese, atd. Menší část pacientů trpí
poruchami osobnosti a chování, a jsou klasifikováni ve skupině F6, stejný podíl
pacientů, kteří trpí afektivními poruchami, můţeme klasifikovat ve skupině F3. (103)
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IV. DISKUZE

Lowen vykonal nesmírně cennou sluţbu pro popularizaci základních poselství
reichiánské tradice. Smith (80) doplňuje, ţe pro šíření znalosti práce s tělem
v psychoterapii mezi širokou odbornou i laickou veřejností udělal více neţ kdokoli jiný.
Je jasné, ţe Lowen zde zanechal bohatý odkaz pochopení lidského těla, jeho dynamické
interakce s myšlenkami, pocity a emocemi. Lewis (53) uvádí, ţe Lowenův pronikavý
vhled o ţivotě v těle je jasně bezkonkurenční. Avšak existuje mnoho sporných oblastí,
která jsou diskutovaná jak v souvislosti s principem bioenergetické analýzy a terapie
samotné, tak s moţností jejího vyuţití ve fyzioterapeutické praxi.

9. Sporné oblasti bioenergetické analýzy a terapie

Často diskutovanou oblastí BA jsou diagnostické metody. Bioenergetická
analýza vyuţívá k diagnostice tzv. čtení těla a typologii zahrnující osobnostní
charakterové struktury. Při čtení těla vychází z gestické a posturální komunikace.
Ačkoli je její problematika diskutována i ve světové literatuře, zabývají se jí odborníci
jako Ray Birdwhistell, Jay Halley a Albert Scheflen, důleţitost či opodstatněnost této
problematiky dokládá Boadella (6) slovy, ţe neverbální komunikace, náš systém tělesné
sémantiky, představuje asi 80% našich signálů při komunikaci tváří v tvář a Véle (93)
uvádí, ţe pohyb sám má komunikační charakter a umoţňuje neverbální komunikaci,
přesto se interpretace tělesných projevů odehrává pouze na subjektivní úrovni. Terapeut
subjektivně vyhodnocuje signály, které pacientovo tělo vykazují. Ačkoli metoda čtení
těla zaujímá převáţnou část bioenergetické diagnostiky, neexistuje objektivní
zhodnocení daných jevů.
Další, často diskutovanou oblastí BA, je typologie zahrnující osobnostní
charakterové struktury, kterou vyuţívá k diagnostice. Charakterová typologie je členěna
do pěti obecných charakterových typů a kaţdý z nich představuje v psychologické
a svalové rovině specifický obranný vzorec, který jej odlišuje od ostatních typů.
Avšak její validita je stále diskutována. FRIEDMAN, GLAZER (19) provedli studii,
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která zkoumala validitu této charakterové typologie, za pouţití MTMM MultiTraitMulti-Metod. Byla publikována v časopise Humanistická psychologie v roce 2009.
Data z 25 fotografií celých postav byla hodnocena Thematic Apperception Test (TAT),
(tématický apercepční test), a ta byla porovnána s psychometrickými daty, zahrnující
Adjective Check List (ACL), (přídavný kontrolní list). Fotografická hodnoceni,
prováděná dvěma bioenergetickými odborníky, významně souvztaţná napříč všemi
5 typy, dokazují uspokojivý střední stupeň hodnověrnosti, avšak hodnoceni s TAT
a ACL neukázaly adekvátní hodnověrnost a porovnáni fotografického hodnoceni
s psychometrikou nedokázaly platnost typologie. Význam vývoje přístupu multi-metod
pro celostní výzkumy napřič všemi obory v rámci humanistické psychologie,
jako jsou metody zaměřené na mysl (psychologicky subjektivní záznam) a metody
zaměřené na tělo (fotografické hodnoceni), je zdůrazňován.
Bioenergetická

analýza

pracuje

s konceptem

energie, jehoţ principem

je rovnováha mezi nabitím a vybitím energie. Lowen (58) uvádí, ţe ţivý organismus
můţe fungovat, jen kdyţ existuje rovnováha mezi nabíjením a vybíjením energie.
Avšak Brown tento fakt vidí jako dosti problematický, neboť uvádí (9), ţe čím více
se pacientův metabolismus stane nabitý, coţ je vlastně cílem bioenergetické terapie,
tím se pro pacienta stává více nezbytné najít nějaké prostředky aktivního uvolnění
nahromaděného napětí, které není uzemněno a které vzniklo právě nadměrným
nábojem.
Model nabíjení a vybíjení energie jako regulace metabolické energie
představený Reichem a Lowenem přehnaně idealizuje jeho účinky. A to především
v souvislosti s naprostým uvolněním energie, jako měřítkem kvality určité dynamiky
povrchu těla. Tato dynamika povrchu těla byla chybně interpretována. Lewis (53)
uvádí, ţe v pojetí uvolnění chronického svalového napětí a emocionálních fixací,
kdy ve skutečnosti, vše co se děje, je ve většině případů způsobeno vůlí řízeným příčně
pruhovaný svalstvem, a má vliv na formování povrchového napětí, byla skutečně
vytvořena bio-energetickými stresovými pozicemi a aktivními cvičeními, avšak oblasti
organismu, kde docházelo k tendenci vzniku chronického svalového napětí, autonomní
čí hladké svalstvo uloţené hluboko uvnitř dutých struktur viscerálních efektorových
orgánů v centrálních oblastech těla, pod hrudníkem a břichem, zůstalo neovlivněno
nebo obranně organizováno proti činnosti na povrchu organismu.
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Další oblastí bioenergetické analýzy, která je diskutována, je léčba cílená ryze
na kvantitativní mobilizaci energetického hospodaření. To znamená, jak uvádí Brown
(9), ţe Lowen byl nakloněn k uvolnění energetického hospodaření, jakoby vlastnil
nějakou skutečnou léčebnou hodnotu. Jinak řečeno, pouhá mobilizace energie
je bezvýznamná vzhledem k zvyšování náboje nebo růstu osobnosti, jestliţe není
doprovázena a způsobena výbuchem hlubokých vnitřních pocitů. Lewis (9)
pokračuje, ţe Lowen staví vůz před koně, kdyţ tlačí pacienta během léčebného
sezení, aby prováděl jeho imobilizující stresové pozice a aktivní cvičení
tak často a dlouho, jak jen je to schopen snést. Toto jednostranné a intenzivní zaměření
provádět taková cvičení s cílem odstranit chronické svalové napětí, jak uvádí Brown
(9), eliminuje moţné angaţování hlubokých pocitů uvnitř osobnosti pacienta. Friedman,
Glazer (17) popisují Lowenovo zaměření na zvyšování energie prostřednictvím
stresových pozic tak, aby byl organismus schopen ,,ustát“ silný energetický náboj
a silné vybití (energeticky vyjádřit emoce), musí být tělo dobře uzemněné (mít silný
podpůrný kontakt se zemí).
Neméně sporným se jeví Lowenův koncept o podstatě ţivotní vitality. Young
(103) vysvětluje, ţe Lowen mylně pozoroval pohyby těla v souvislosti s vegetativním
aspektem ztělesňující schopnost spontánnosti a motility energetického toku. Young
(103) dodává, ţe někdy pouţíval tyto dva fenomény jako jeden a tentýţ, jindy nikoliv.
Dalším často diskutovaným tématem je místo mobilizace energie. Brown (9)
popisuje, ţe celý zásobovací proces těla energií je závislý na postupném sniţování
centra bytí osobnosti, od hlavy směřujíc dolů k břišní oblasti. To je důvod,
proč v regionu břicha

veškerá mobilizace energie začíná a končí, neděje

se tak v končetinách, jak nás chtěl Lowen přesvědčit (9). Hlava pouze pomáhá
kontrolovat vykonávání pohybů končetin, ale oba pouze zprostředkovávají vnitřní
a hlubší uspokojení, které se nachází uvnitř hrudníku a břicha. Čím více se člověk
vyvíjí, tím více, on nebo ona, dovoluje vnitřní oblasti hrudníku a břicha regulovat
kaţdou jeho akci a myšlenku stejně tak jako pocity. Je to břicho, které je centrem
osobnosti, nebo ,,hara´´ jak se nazývá v Zen Japonském buddhismu, je to místo
opravdové skutečné jistoty a kontroly ţivotního bytí - vitálního bytí. Navíc Lowen (58)
stavěl do popředí srdce člověka, jako nejdůleţitější orgán, jako opravdové jádro kaţdé
osobnosti. Tyto myšlenky popsal v knize Love and Orgasm, vydané v roce 1965.

78

Brown (9) při kritice Lowenovy práce vychází ze skutečnosti, ţe jedním z cílů
psychoterapie je usnadnění individuálního růstu prostřednictvím vyšších stupňů
individuality, prostřednictvím duchovního růstu. Brown (9) uvádí, ţe Lowenova terapie
tento prvek postrádá.
Friedman,

Glazer

(18)

uvádějí,

ţe

bioenergetický

problém,

je

ten,

ţe Reichiánský/Lowenův vývojový model má tendenci být výhradně kvantitativní.
Jednoduše

není

moţné

mapovat

kvalitativní

faktory,

podpořené

kontrolou

longitudinálního výzkumu. Klasický bioenergetický model je o mnoţství času, tj. tří let,
kdy by dítě mělo být hýčkáno a zahrnováno tělesným kontaktem. Dle Lowena dítě
v bioenergetické koncepci touţí, aby bylo opečováváno v nejdůleţitějším období,
tj. tří let (103). Avšak vlastnosti rodičů, které by měli vykazovat, aby se dítě stalo
bezpečnou

individualitou,

jednoduše

nejsou

v centru

pozornosti

a

Lowen

se v bioenergetické teorii i praxi jimi nezabývá (18). Je zajímavé, ţe tyto stejné kvality
bolestně postrádají rodiče jak Reicha tak i Lowena. Lowen proto nebyl schopen popsat
to, co nikdy nezaţil. Je zřejmé, ţe jak Alexander Lowen, tak i jeho učitel Wilhelm
Reich pocházeli z rodin s nejistou vazbou na dítě, se sexuálně podněcovanou vazbou
na dítě.

10. Efekt bioenergetické terapie, stálost terapeutických výsledků

BA je indikována především dospělým jedincům, trpících neurotickým
a psychosomatickým onemocněním. Jak uţitečná je pro psychotické pacienty,
v současné době není zatím známo, neboť chybějí publikace o léčbě takových
onemocnění, popisuje Young (99). Také aplikace BA u dětí a dětských onemocnění
je v zárodku, avšak některé publikace jsou jiţ dostupné.
Efekt bioenergetické terapie a stálost terapeutických výsledků zkoumala
Ventling (91) a studii publikovala v USABP Journal (USA Body Psychotherapy
Journal) v roce 2002. Studie podává zprávu o retrospektivním výzkumu účinnosti
bioenergetické terapie dospělých pacientů v soukromé praxi – ambulantně, a stálosti
terapeutických výsledků. Šestnáct certifikovaných bioenergetických terapeutů sdruţení
The Swiss Society of Bioenergetic Therapists (SGBAT), (Švýcarská společnost
bioenergetických terapeutů), poskytli data 319 bývalých pacientů, kteří ukončili
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svou léčbu před 6 lety, absolvovali 29 sezení po dobu 6 měsíců. Vyplnili dotazník,
který byl anonymní. Otázky se týkali psychické a fyzické kondice, interpersonálních
a psychosomatickým problémů, vlivu práce s tělem, kognitivních postřehů a změny
kvality ţivota. Statistická analýza ukázala významné pozitivní změny ve všech
oblastech dotazů a podloţila tak účinnost metod. Ve věci stability terapeutických
výsledků, 107 (75%) pacientů vykazovalo stálé nebo dokonce zlepšující se stav.
Ventling, Phil, Bertschi, Gerhard (95) provedli další studii, která zkoumala
efekt bioenergetické analýzy u pacientů s diagnózou ICD – 10 F (Clasification
of Mmental and Behavioural Dosorders). Byla publikována v USABP Journal (USA
Body Psychotherapy Journal) v roce 2007. V této studii byla účinnost bioenergetické
analýzy a terapie (BAT) hodnocena zpětně, pomocí dvou typů dotazníků, které byly
adresovány bývalým pacientům s diagnózou ICD-10-F. První dotazník SCL-90-R,
byl upraven tak, aby umoţnil posoudit příznaky na počátku a konci léčby. Druhý
dotazník byl upraven tak, aby umoţnil posoudit kvalitu terapeutické práce, práci s tělem
obecně, vztah klienta s terapeutem, pouţité terapeutovi techniky. Oba dotazníky byly
anonymní.

8 psychoterapeutů (lékařů a psychologů) se podílelo na kontaktování

103 bývalých pacientů. Analýza SCL-90-R ukázala vysokou aţ velmi vysokou redukci
daných symptomů. Pacienti, kteří absolvovali BAT, hodnotili terapii kladně, vztah
s terapeutem za velmi dobrý. Účinnost a spokojenost s léčbou byly hodnoceny vysoko.
Tato studie potvrzuje a doplňuje předchozí studii a účinnost BAT.

11. Vyuţití BA ve fyzioterapii

Moţnost vyuţití bioenergetické analýzy, jako kompletní psychoterapeutické
metody ve fyzioterapeutické praxi je limitována několika faktory. Zásadním limitujícím
faktorem je skutečnost, ţe fyzioterapeut nesplňuje poţadavky na vzdělání k provádění
této metody jako celku. Terapeut bioenergetické analýzy nejčastěji absolvuje studium
jednooborové psychologie a dále čtyřletý výcvik Integrativní psychoterapie zaměřené
na tělo, který je akreditovaný EABP (Evropskou asociací pro bodypsychoterapii).
Z výše uvedeného tedy vyplývá, ţe fyzioterapeutické a psychoterapeutické vzdělání
se liší jejím obsahem, délkou trvání, praktickým intervencím. Dalším zásadním
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limitujícím faktorem je oblast BA, která zahrnuje analýzu a interpretaci informací,
které terapeut získává od pacienta, fyzioterapeut k takové analýze a interpretaci
není erudován. Terapeut BA je školen několik let k tomu, jakým způsobem zacházet
a interpretovat pacientova sdělení, je školen jak se zachovávat v těţkých či krizových
situacích, jakým způsobem vést pacienta, tzn. rovnováha mezi intervencí a ponecháním
prostoru pro růst pacienta. Velkým problémem bioenergetické terapie je síla proţitků,
které u pacientů můţe vyvolat. Je proto nutné, aby terapeut měl dlouholetou praxi
a mnoho zkušeností. Glazer (8) uvádí, ţe dobrým terapeutem se člověk můţe stát
minimálně po deseti letech praxe, Glazer toto tvrzení směřuje samozřejmě k BA
terapeutům. Ačkoli je BA psychoterapií zaměřenou na tělo, je to stále metoda
psychoterapie. Z výše popsaných důvodů jasně vyplývá, ţe fyzioterapeut není erudován
k provádění této metody jako celku, nesplňuje-li poţadavky na vzdělání uvedené výše.
Vyuţití některých prvků BA ve fyzioterapeutické praxi se jeví více
pravděpodobné neţ vyuţívání celé této metody jako celku. Jak jiţ bylo výše popsáno,
bioenergetická

analýza

jako

celek

je

indikována

především

při

léčbě

psychosomatických onemocnění. Fyzioterapie je dnes běţnou součástí komplexní léčby
těchto onemocnění, proto vyuţití některý prvků bioenergetické analýzy se jeví
jako velmi vhodné. Mezi psychosomatická onemocnění se řadí např. úzkostné poruchy
a fyzioterapeutické postupy jsou v její léčbě vyuţívány. Stackeová (83) uvádí,
ţe působení fyzioterapeuta je zaměřeno jednak na tyto lokální funkční změny
pohybového systému, jednak na zlepšení vnímání těla, uvědomění si souvislosti
proţitků úzkosti a tělesných příznaků, dále na nácvik relaxace, dechová cvičení
a specifické metody kinezioterapie pracující s pohybem a svalovým systémem.
Avšak i zde existují určitá omezení. Fyzioterapeut, který by se ve své terapeutické praxi
rozhodl vyuţívat prvky této metody, zároveň přejímá odpovědnost nejen za terapeutické
zásahy v rovině somatické, ale zároveň intervenuje také do psychické sféry člověka,
čímţ akcentuje etický rozměr léčebného působení. Získává tak rozšířený potenciál
dalších fyzioterapeutických moţností a uţší zacílení na pacienta z hlediska
jeho individuality, coţ je v oboru psychosomatické medicíny nezbytné.
Nicméně fyzioterapie není součástí komplexní léčby pacienta pouze v oboru
psychosomatické medicíny. Fyzioterapie se stává součástí komplexní léčby u kaţdého
pacienta, u něhoţ je indikována. Z tohoto důvodu se jeví vyuţití prvků bioenergetické
analýzy také vhodné, avšak i zde existují určitá omezení limitující jejich aplikaci.
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Jako vhodné vyuţití ve fyzioterapii se jeví diagnostické postupy uţívané v BA.
Diagnostické postupy mají v BA i ve fyzioterapii mnoho společných prvků,
jejichţ základnou je cílená diagnostika na problém, který se manifestuje na těle.
Avšak v pohybové diagnostice jsou patrné rozdíly především v diagnostických
metodách. Jde o jinou formu postupů, které jsou předznamenány odlišným cílem obou
oborů, tj. získání informací, které ve fyzioterapii ukazují tělesné projevy,
v bioenergetice – co tyto projevy vyjadřují. Fyzioterapeut se v řešení problému opírá
o vnější, jasně definované normy a postupy v léčení konkrétních problémů, přihlíţí
ke konkrétní symptomatologii a její fyzické manifestaci, kterou na tělesné úrovni léčí.
UNIFY ČR (44) uvádí, ţe k pohybové diagnostice pouţívá fyzioterapie speciální
kineziologické postupy a testy, fyzikální měření ke stanovení rozsahu pohybu
v kloubech a stupně svalové síly, k vyhodnocení pohybových vzorů, posturálního
a lokomočního chování pacienta, klienta. Terapeut BA ve své činnosti akcentuje
individualitu jedince a faktor jeho výlučné jedinečnosti a vychází tak z komplexního
působení psychosomatické jednoty. Fyzioterapeut analyzuje tělo z pohledu funkce,
bioenergetik si všímá výpovědní hodnoty projevu těla.
Jako vhodné vyuţití ve fyzioterapeutické praxi se jeví aplikace diagnostické
metody čtení těla, která vychází z konceptu posturální a gestické komunikace.
Pro fyzioterapeuta je posturální a gestická komunikace důleţitá, neboť nehodnotí
pouze způsob pohybu a jeho provedení, ale rozkrývá se mu také prostor pro pochopení
příčiny daného drţení těla, jeho primárního důvodu a původní příčiny takového výrazu.
Dostává

tím

informaci

o

skutečném

proţívání

jedince.

Fyzioterapeutovi

se tedy rozkrývá prostor pro odhalení skutečně proţívaných pocitů pacienta
a má moţnost modifikovat terapii. Smith (80) uvádí, ţe zvláště fascinující skutečností
je, ţe velká část posturálního a gestického chování se odehrává mimo vědomí,
nebo pouze s vágním uvědoměním Fyzioterapeut se ve své praxi denně setkává
s pacienty a pracuje s jejich těly, kdyby směřoval pozornost také významu těla,
do kterého zasahuje, umoţnilo by mu to zvolit takový terapeutický plán,
který je co nejvíce zacílen na individualitu pacienta. Véle (93) uvádí, ţe klidová poloha
těla vyznačující se určitým uspořádáním (konfigurací) pohyblivých segmentů se nazývá
postura. Postura je tedy danou skutečností, dle které se fyzioterapeut můţe řídit
při volbě terapie a potvrdit tak verbalizaci obtíţí pacienta nebo zpozornit v případě
existence rozporu. V rámci jiţ zmíněného působení mezi terapeutem a pacientem
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je nutné zdůraznit, ţe nepůsobí jen pacient svými signály na terapeuta, ale ţe stejný
proces je uplatňován i ve směru opačném. Nevýhodou této metody jsou moţnosti
hodnocení výstupů, které poskytuje. Jejich interpretace se děje pouze v subjektivní
rovině, bez moţnosti objektivního hodnocení. Záleţí tedy pouze na terapeutovi,
jakým způsobem signály pacientova těla vyhodnotí. Z tohoto důvodu by bylo vhodné
zařadit tuto metodu do fyzioterapeutické diagnostiky jako metodu, která doplňuje
a uceluje konečnou fyzioterapeutickou diagnostiku.
Další

diagnostickou metodou BA je

typologie

tvořená

osobnostními

charakterovými strukturami. Fyzioterapeut samozřejmě můţe vnímat určité souvislosti
mezi osobnostní charakterovou strukturou a danými tělesnými znaky a měl by si být
vědom propojení obou ,,celků‘‘ a vzájemné působení zpětné vazby. Toto působení
popisuje Véle (93) slovy, ţe dlouhodobý stav mysli se vtiskuje trvale do konfigurace
segmentů pohybové soustavy i do pohybového chování a bývá patrný i na rysech
zemřelého. Avšak vyuţití výše popsaných fenoménů ve fyzioterapeutické praxi se jeví
jako méně vhodné, protoţe fyzioterapeut není erudován k analýze a interpretaci daných
jevů, neboť zde mluvíme např. o emocích, které byly způsobeny traumatickými záţitky,
situacemi, které jedinec nebyl schopen překonat nebo se jedná o dlouhodobě působící
negativní podnět, který zásadně ovlivňuje ţivot jedince. Takové emoce se projevují
určitým způsobem drţením těla, poměrem tělesných segmentů apod. Takové emoce
a jejich projevy je schopen, dle mého názoru, správně analyzovat pouze psychoterapeut.
Otázkou také zůstává validita typologie osobnostních charakterových struktur,
která je stále diskutována, jak to dokazuje např. studie provedená Friedmanem,
Glazerem (19).
V bioenergetické terapii jsou vyuţívány techniky Body Scan (pozornost v těle),
Body Sensations (proţitky těla), Dechová cvičení, Grounding (uzemňování), Centering
(jednota těla a mysli), Presencing (být v přítomnosti), Expresiv movement (vyjádření
pocitů pohybem) a Touch (dotek).
Vyuţití technik Body Scan (pozornost v těle) Centering (jednota těla a mysli),
Presencing (být v přítomnosti) je přínosem pokud jde o rozvoj všímavosti pocitů v těle,
uvědomění si schopností těla a objevování hlubších tělesných pocitů. Tato cvičení
pozitivně ovlivňují tělesné sebepojetí jedince. Stackeová (82) uvádí, ţe způsob, jakým
člověk vnímá své tělo a jaký má k němu vztah, určuje jeho fyzickou identitu (physical
Self) a také jeho vztah k pohybové aktivitě, ke sportu, ke své tělesné hmotnosti,
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k prezentaci své osobnosti a také způsob zvládání (coping) těţkých ţivotních událostí
jako je váţná nemoc, stárnutí apod. Jejich praktické vyuţití ve fyzioterapii je ovšem
limitováno několika faktory. Prvním limitem je náročnost těchto cvičení na čas, druhým
je nutnost interpretace výstupů z těchto cvičení, ke které fyzioterapeut není erudován.
Z těchto důvodů se jeví jejich vhodnost k aplikaci ve fyzioterapeutické praxi
jako cvičení preventivního charakteru, vhodná k rozvoji osobnosti jedince a indikovaná
např. k autoterapii, domácímu provádění.
Techniky Body Sensations (proţitky těla), které se dle Davise (12) zaměřují
na

vztah

mezi

proţíváním

těla

jedince

a

vlivem

okolního

prostředí,

ve kterém se nachází, jsou bezpochyby přínosem pro pacienta. Avšak vyuţití
ve fyzioterapeutické praxi je méně vhodné, protoţe fyzioterapeut není erudován
k interpretaci daných proţitků pacienta.
Dechová

cvičení

jsou

v bioenergetické

terapii

zaměřena

především

na pozorování, vnímání, uvědomování a proţívání dechových pohybů. Dále,
dle Younga (100) je práce s dechem zaměřena na prohlubování dechu, vnímání pocitů
při zvětšování prostoru, do kterého dýchá, většího objemu vzduchu, který vdechuje.
Tyto prvky se jeví vhodné jako doplnění technik, které vyuţívá respirační fyzioterapie.
Avšak cvičení, která jsou např. modifikací Lowenovy dýchací stoličky mají z pohledu
fyzioterapeuta jistá omezení, která je nutno zváţit vzhledem k určitým diagnózám.
Jedná se například o jedince s osteoporózou, vertigem, dále je diskutabilní indikace
těchto cvičení u seniorů a dalších rizikových skupin pacientů. Je tedy nutné vţdy zváţit
aktuální stav pacienta a jeho onemocnění.
Velmi specifickým a také diskutovaným cvičením v bioenergetické terapii
je Grounding (uzemňování). Tato cvičení podporují uvědomování si kontaktu těla
s podloţkou, pozitivně ovlivňují propriocepci a tím také stabilizační funkce, podporují
dýchání ve smyslu hloubky dechu a místa, kde jsou dechové pohyby nedostatečné
či omezené, jsou vhodným cvičením při nácviku správného a uvolněného stereotypu
stoje. Z pohledu fyzioterapeuta se výše uvedené aspekty jeví jako nesporně vhodné
k aplikaci v terapii. Nicméně vyuţití těchto cvičení ve fyzioterapeutické praxi
je limitováno několika faktory. Nácvik správného provádění těchto cvičení je náročný
na čas jak ze strany terapeuta, tak ze strany pacienta. Tato cvičení také předpokládají
určitou schopnost pacienta uvědomovat si a vnímat své tělo, z tohoto důvodu ne kaţdý
pacient je vhodný a schopný tato cvičení provádět. Vzhledem ke specifičnosti způsobu
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provádění a účinků, která tato cvičení vyvolávají, je nezbytná erudovaná instruktáţ
ze strany terapeuta. Grounding (uzemňování) je v BA vyuţíván také k diagnostice,
avšak ve fyzioterapeutické praxi se jeví jako nevhodný, protoţe fyzioterapeut
není k provádění takové diagnostiky erudován. V bioenergetické terapii je Grounding
(uzemňování) základem pro následnou práci s tělem. Glazer, Friedma (17) popisují,
aby byl organismus schopen ,,ustát“ silný energetický náboj a silné vybití (energeticky
vyjádřit emoce), musí být tělo dobře uzemněné (mít silný podpůrný kontakt se zemí).
Je tedy zřejmé, ţe základem bioenergetické terapie je Grounding (uzemňování).
Tento princip můţe být přínosem ve fyzioterapeutické praxi, neboť správný postup
terapie

je

fyzioterapeuty

často

diskutován.

Příčinou

je

mnoţství

technik,

která upřednostňují různé terapeutické postupy na základě jejich principu, takovou
technikou

je

například

Alexandrova

technika,

Stackeová

(82)

uvádí,

ţe podle jeho principu je nerovnováha v této oblasti tedy ve vztahu hlava – krk primární
před chybným vztahem mezi jinými strukturami kdekoli na těle.
Aplikace technik Expresiv movement (vyjádření pocitů pohybem), zahrnující
techniky Reaching (poţádání a získání), Kicking (kopání, výkopy), Hitting (bouchání,
údery), ve fyzioterapeutické praxi se jeví jako nepravděpodobné. Neshodují se cílem,
pro která jsou prováděna. Avšak jejich účinek není zanedbatelný. Friedman, Glazer (17)
popisují, ţe existuje-li zábrana ve vyjádření pocitů, můţe to negativně působit na naše
zdraví. Z tohoto důvodu je můţe fyzioterapeut doporučit jako cvičení mající preventivní
charakter, podporující rozvoj osobnosti, popř. uzná-li za vhodné nabídnout pacientovi
moţnost navštívit bioenergetická cvičení vedená bioenergetickým odborníkem. Vyuţití
techniky Vocalising (vokalizování) se ve fyzioterapeutické praxi jeví jako více vhodné.
Sám fyzioterapeut tuto techniku vyuţívá např. při terapii stresové inkontinence,
ve které jsou dechové pohyby, především výdech, podporovány vyjádřením určitých
souhlásek. Tyto techniky bioenergetické analýzy tedy nabízí moţnost rozšíření
a doplnění technik uţívané v respirační fyzioterapii.
Technika Touch (dotyk) a práce s taktilním kontaktem v bioenergetické
analýze představuje důleţitou součást terapie. Dle Davise (12) můţe oţivovat
veškeré potlačované pocity v těle, jako je naděje, bolest, vztek, zoufalství, atd.
A právě pochopení souvislostí, které BA popisuje v kontextu s uţíváním dotyku,
jako terapeutické techniky, se pro fyzioterapeuta jeví jako velmi vhodné.
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V. ZÁVĚR

Psychoterapie zaměřená na tělo, k níţ se řadí i BA, rozkrývá jako pojem oblast
četných teorií a je zřejmé, ţe v této oblasti došlo k metodologickému pluralismu.
Pro všechny směry psychoterapie zaměřené na tělo lze najít společného jmenovatele,
a to zacílenost na individualitu člověka. V přeneseném smyslu slova BA nahlíţí
na podstatu osobnosti jako na individuální otisk emocí, dynamiky proţívání a jejich
manifestace v somatické rovině, které jsou neopakovatelným originálem, jako ,,otisk‘‘
prstu člověka. V současné době ještě není moţno získané poznatky vyhodnocovat
například pomocí matematicky měřitelných dat a jejich převádění do obecně platných
vzorců. Zbývá zatím empirie a její poznatky, aby lidské vědění přiblíţily ke stále
vyšším formám validity a reliability výsledků.
Moţnost aplikace BA ve fyzioterapeutické praxi si vynutila potřebu detailního
pohledu na tuto problematiku, a to jak v jeho kvantitativní, tak i kvalitativní rovině.
Propojení teorie a praxe. Vyuţití bioenergetické analýzy a terapie jako celku se ukázalo
nevhodné. Důvodem je nedostatečná erudice fyzioterapeuta, zejména v oblasti analýzy
a interpretace daných jevů a fenoménů.
Naopak jako vhodné se jeví vyuţití prvků bioenergetické analýzy a terapie,
jejich aplikace je však limitována. Fyzioterapeutovi přesto mohou poskytnout cenné
informace pro zvolení optimálního terapeutického postupu.
Tyto limity zdůrazňují potřebu spolupráce odborníků, kteří se podílejí na léčbě
pacienta. Tato skutečnost poskytuje moţnost vyuţití komplexní léčby na straně jedné,
na straně druhé zohlednění jeho individuality.
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Seznam zkratek

APS

American Psychological Association
(Americká psychologická asociace)

BA

Bioenergetická analýza

Cp

krční páteř

DK

dolní končetina

EAP

European Federation for Psychotherapy
(Evropská federace psychoterapie)

EFBA-P

European Federation For Bioenergetic Analysis – Psychotherapy
(Evropská federace bioenergetické analýzy – psychoterapie)

HK

horní končetina

HSS

hluboký stabilizační systém

IIBA

International Institute for Bioenergetic Analysis
(Mezinárodní institut bioenergetické analýzy)

L

levý

LDK

levá dolní končetina

Lp

bederní páteř

m.

musculus

MKN

Mezinárodní klasifikace nemocí

P

pravý

PDK

pravá dolní končetina

PIR

postizometrická relaxace

PNF

proprioceptivní neuromuskulární facilitace

Th

hrudní páteř

TMT

techniky měkkých tkání

USABP

The United States Association for Body Psychotherapy
(Americká asociace psychoterapie zaměřené na tělo)
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