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Anotace
Diplomová práce se zabývá jedním z nejobtížnějších témat lidského života. Je to
téma vyřešení osudové situace ve smyslu těžké osobní ztráty, případně
závažných psychických problémů. Tyto situace lze zahrnout do kategorie
existenciálního traumatu.

Tato práce se zabývá existenciálním traumatem

nejprve z hlediska teoretického. Jsou zde uvedeny ukázky různých typů krizí a
následných terapií. Většina z nich je dobře známa a zdokumentována, a proto
byl dán v další části větší prostor dvěma méně rozšířeným možnostem řešení.
Jedná se o hlubinnou abreaktivní psychoterapii a návrat po časové stopě.
Druhá část práce, praktická, obsahuje pět případových studií. Formou rozhovorů
je představena podstata traumatu jednotlivých lidí a způsob jejich řešení. První
tři klienti prošli traumatem bez terapie, druzí dva vyřešili svou situaci za pomoci
výše uvedených metod. Porovnání těchto studií, shrnutí a posouzení přístupů je
obsahem závěrečné kapitoly diplomové práce.

Annotation
The diploma thesis focuses on one of the most difficult factors of human life: facing a fatal
situation, such as a personal loss and/or serious psychic problems. These situations fall into
category of existential trauma. Firstly, the thesis deals with the existential trauma from a
theoretical point of view. Examples of different types of crises and appropriate therapies are
given. Most of them are well-known and documented, therefore more space have been given
to two not such widespread approaches. Namely, The In-depth Aberactive Psychotherapy and
The Return along the Trace of Time.
The second part of the thesis is practical, consisting of five case studies. In the form of
dialogue, the trauma of individual persons is introduced, followed by the description of
particular solutions. First two clients have not undergone any therapy, the second two have
solved their situation with the help of the two methods mentioned above. The last chapter of
the thesis contains the comparison, summary and evaluation of all cases.
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Úvod
Každý z nás čelí v každodenním životě stresujícím událostem. Může jimi být
například to, že dostanete špatnou známku ve škole, že Vás kamarád shazuje
před dívkou, které se chcete zalíbit nebo to, že se ztratíte v neznámém městě.
Když nás taková událost potká, cítíme se obvykle tak trochu nesví, ale jakmile ji
překonáme, zapomeneme na ni a naše pocity vymizí.
Někdy ale mohou být stresující události tak závažné a citově zraňující že
zanechávají dlouhodobé psychické následky. Tyto závažné stresující události
nazýváme traumaty (Praško 2002,18).
V životě jsou chvíle, kdy jsme plni energie. Jsou v něm však i chvíle jiné.
Říkáme jim těžké. Je možno se zamýšlet nad tím, co pěkného, krásného,
radostného nás v životě potkalo. Je však možné ptát se i na to, co bylo opačného
charakteru. Dva psychologové se tak ptali velikého počtu lidí, co nepříjemného,
smutného a těžkého v životě zažili. Zjistili, že mezi těžké chvíle v životě počítají
různí lidé různé věci: od změny zaměstnání a stěhování až po odchod někoho
z lidí blízkých (Preiss 2000, 35).
Když tito dva psychologové ( Holmes, Rahe viz Knoppová 1997, 23) měli takto
bohatý seznam těžkých životních událostí, předkládali ho řadě lidí s prosbou,
aby tam

zaškrtli

těžké události, které sami zažili. A nejen to. Úkolem

dotazovaných bylo vzít vždy dvě z těchto těžkých událostí a porovnat je. Říci,
která z nich byla těžší. Takzvanou metodou párového porovnávání dostali
žebříček či stupnici těžkých životních událostí, kde nahoře - na jejím vrcholu byly nejtěžší z věcí těžkých a dole ty poměrně nejlehčí (i když přece jen těžké).
Podívejme se na tuto stupnici. Řekněme si nejprve: které události byly na
dolním - na tom lehčím - místě? Byly to např. konflikty, střety, hádky a
nedorozumění jak v rodině, tak v zaměstnání. Byly tam odchody dětí z domova,
např. do učení, na studie, ale i odchody poměrně trvalé, např. když se dcera
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vyvdala z domova nebo když se syn oženil a odešel, aby si založil svou vlastní
rodinu. Byly tam však i výpovědi z práce, údobí nezaměstnanosti, změny
zaměstnání, bydlení, odchod do důchodu.
Které těžké události patřily mezi ty nejtěžší, takže byly na vrcholu této
pyramidy? Byly zde nemoci, a to jak vlastní, tak i nemoci členů rodiny, pobyty
v nemocnici, operace a údobí rehabilitace po operacích či úrazech, nástup
chronického onemocnění, rozpady manželství a rozvody. Na samém vrcholu
této „pyramidy těžkých životních událostí" byly jednoznačně případy úmrtí
(odchodu ze života - exitu, smrti). V prvé řadě lidí nejbližších - pro děti odchod
někoho z rodičů, pro rodiče někoho z dětí. Pro manžela to byl odchod manželky,
pro ženu pak odchod manžela. Byly zde i odchody přátel, příbuzných a
známých, kteří nám zvláště přirostli k srdci (Knoppová a kol. 1997, 23).
Tyto životní „šrámy" mohou zanechat v člověku takzvané bloky, které ho v
podobných životních situacích ovlivňují v jeho rozhodování, v reakcích na
okolní podměty. Život člověka se skládá z mnoha životních zkoušek, kterými
z větší či menší úspěšností prochází. Řekli bychom, že ty méně „povedené" se
nám jakoby znova a znova vrací, stále jsme jakoby dokola stavěni před ten samý
problém. Proto se diplomová práce zaměřuje na možnost odstranění traumat
(problémů, bloků) pokud možno je eliminovat či odstranit.
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1 Teoretická část
Speciální pedagogiku, potažmo speciálního pedagoga, nezajímá jen současný
stav pacienta, ale zajímá ho osobnost jako celek. Aby tento obraz byl ucelený
tzv. kompletní, zajímá nás také jeho „životní historie" (tento pojem používá
Křivohlavý 1985,21).
„Zajímá se o to, co tento člověk ve svém dosavadním životě prožil, čím prošel,
co si probojoval, jaké rány utrpěl, které těžké životní situace poznal na vlastní
kůži, jaké bylo jeho mládí - a zvláště pak jeho mládí nejranější - jeho základní
rodina, dospívání, manželství, vlastní rodina apod.
Zajímá-li se o současný stav daného člověka, pak věnuje pozornost tomu, co
tomuto člověku dělá radost a co mu dělá starost, s čím je spokojen a s čím je
nespokojen, jaké má těžkosti a bolesti, nač myslí, o čem uvažuje, na co se těší a
čeho se obává, až děsí, které má nejistoty a které hodnoty jsou pro

něho

nepohnutelné. Má li mu porozumět, pak nutně musí brát v úvahu i to, co je
možno se dozvědět o jeho pohledu do budoucnosti: které motivy ovlivňují jeho
snahy, k čemu je upnuta jeho naděj e" (Vizinová 2001, 18).

1.1 Krizový stav pacienta

„V češtině se dnes slovem krize rozumí rozhodný obrat, např. v průběhu
nemoci. Rozumí se jím i těžká, vážná až svízelná situace v životě" (Knoppová
1997,21).

Krize (z řečtiny krisis od krinenin - rozhodnout, z latiny crisis - rozhodný obrat)
se vymezuje jako reakce na situaci, kterou jedinec nemůže snadno řešit v rámci
Dagmar Císařová 10
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obvyklých vyrovnávacích strategií, jakými je zvyklý zvládat zátěž. Je to reakce
na situaci, jež přesahuje běžný repertoár copingových strategií jedmce.
(Vymětal 1995,20).

Krize má subjektivní charakter a pro každého jedince

znamená něco jiného. Krizový stav zpravidla trvá od 1 dne do 6 týdnů. Po této
době dochází ke změně jako následku krize v podobě možnosti dosáhnut,
životního posunu zrání, ke změnám regulativních způsobů chování. Kr,ze nese
možnost změny ať už pozitivní nebo negativní. Je tedy zároveň n e b e z p e c m ,
příležitostí.

V medicíně se pojmu krize používá pro ten okamžik nemoci, kdy se rozhoduje o
převaze či ústupu nemoci. Krize je tedy rozhodnou chvílí, rozhodným obratem
(v případě nemoci). Krize je i nebezpečným, povážlivým stavem (př. vládnt,
hospodářské krizi). V literárním smyslu je krize vyvrcholením děje románu nebo
dramatu, jehož částmi jsou expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofy a
katarze.

1.2 Příčiny krize

Obecné příčiny, precipitující faktory
Pro vznik určité reakce organismu, je zapotřebí propojení vnitřních a vnějších
precipitorů..

Mezi

vnější

urychlovače

(precipitoty)

krize

označujeme

(Vymětal viz Knoppová 1997, 21 ) tři aspekty:
- ztrátu obiektu (např. smrt, rozchod, zklamání, zradu, stud, rozplynut,
očekávaného - nedostaví se očekávané^ovýšení, nezdaří se zkouška, nastane
potrat, narodí se defektní dítě)
_.•

z á r o v n í h o atmosférické změny, změna

- změnu (zdravotního stavu, rodinného, pracovmno, aimu
letního a zimního času apod.)
- volbu mezi dvěma stejnými kvalitami
vnitřní precipitory krizí:
Dagmar Císařová
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- nutnost adaptace subjektu na svůj vlastní vývoj a změny z toho pramenící, to
znamená, že precipitorem může být právě neschopnost vyhovět požadavkům
vývoje, nárokům, zodpovědnosti.

Dle Knoppová (1997, 22) typickými precipitory krize jsou:
- ztráta objektu, smrt, rozchod
- přerušení vazby na dřívější zdroj pomoci, zklamání, zradu, stud, zranění
- změnu stavu - zdravotního, rodinného, pracovního,...
- potřebu vyhnout se nárokům a zodpovědnosti
- rozplynutí očekávaného - nedostaví se očekávané povýšení, nezdaří se
zkouška, nastane potrat, narodí se defektní dítě...
- nezvládnuté vnitřní impulsy
- destruktivní postoje - nenávist, vzdor, žárlivost, pocity viny, závist...
- citlivost vůči meteorologickým vlivům

1.3 Typologie krizí

Krize můžeme rozdělit podle průběhu na krize akutní a krize chronické. Akutní
krize jsou ohraničeny jasným začátkem i koncem. Často bývají reakcí na
traumatické životní události, ztrátou životních jistot apod. Chronické krize se
mohou projevovat nenápadně, dlouhodobě, mohou však vyústit v krizi akutní.
Jedná se zde především o vztahové problémy, dlouhodobé neuspokojivé sociální
podmínky.

Následující klasifikační systém, o němž píše Knoppová (1997, 32), vytvořil
Baldwin. Systém je založen na odstupňování závažnosti krize. Při posunu od
třídy 1 ke třídě 6 se krize stává závažnější a zdroj stresu přechází od vnějšího
k vnitřnímu.
Dagmar Císařová
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Situační krize
Tranzitorní krize
Krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresoru
Krize zrání, vývojová
Krize pramenící z psychopatologie

1.3.1 Situační krize

Situační krize nastává na základě náhlého nepředvídatelného a nepřiměřeného
stresového podnětu. Závažnost krize souvisí se subjektivním nazíráním jedince
na podnět a na volbě obranných strategií. Spouštěcí krize zde může být ztráta a
její hrozba, změna a volba (Knoppová 1997,32).

1.3.2. Tranzitorní krize - Krize z očekávaných životních změn

Krize zrání můžeme vymezit jako předvídatelné procesy růstu a vývoje, které se
rozvíjejí v určitém časovém období. Jsou definovatelné v rámci jednotlivých
vývojových etap jednotlivce (např. puberta, adolescence, klimakterium nebo
v rámci života rodiny-výběr partnera, sňatek, narození prvního dítěte atd.). Tyto
krize vystihuje Eriksonova teorie psychosociálních stádií vývoje, která je
chápána jako rozšíření

Freudovy

teorie

psychosexuálních

funkcí. Tyto

psychosociální stádia zahrnují zejména ego procesy. Erikson definuje osm
hlavních životních stadií, kdy jedinec musí úspěšně zdolat každou z krizí
doprovázející tato jednotlivá stádia, a tím je schopen uspokojivě řešit
psychosociální úkoly, které jednotlivé životní etapy provázejí (Koťa 2004, 178191,).
Dagmar Císařová
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1.3.3 Krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresoru

Spouštěčem této krize je silný vnější stresový podnět v podobě situací typu
válečných krizí, přírodních katastrof, znásilnění, náhlé úmrtí blízké osoby. Na
tyto nové a neznámé situace nejsou vytvořeny vzorce chování, a proto je zde
nutná podpora a terapeutický zásah (Jedlička 2004,171-178).

1.3.4. Krize zrání, vývojová

K vývojovým krizím dochází v té chvíli, kdy nedošlo k uspokojivému zvládnutí
krize tranzitorní, jejíž podstatou je reakce člověka a jeho bezprostředního okolí
na přirozené změny či vývojové úkoly. Přínosem vývojové krize je, že se
jedinec „dorovnává" do přirozeného toku života. Vývojová krize je možným
prostorem pro dořeší těch vývojových otázek a úkolů, potřeb, které jedinec ve
svém životě přeskočil či nedošlo k jejich plnému a uspokojivému naplnění.
Může se jednat například o tyto otázky: jistota, bezpečí, nasycení - emoční i
fyzický hlad, symbióza - separace, moc - hranice, intimita - neohraničenost,
moc - bezmoc, tělo, tělesnost - nemoc, zrání, zralost - nezralost, sexualita,
sexuální identita, vztahy, partnerství, rodičovství, gravidita apod.

(Knoppová

1997,34).

1.3.5 Krize pramenící z psychopatologie
Tato krize je svoji podstatou shodná se znaky krize vývojové, týká se však
především jedinců, u kterých je možno diagnostikovat závažné neurotické
obtíže, poruchu osobnosti, závislost na drogách či alkoholu, těžší stupeň deprese
nebo psychózu. Jedinci se sklonem k duševnímu onemocnění jsou častěji
zranitelnější a více citlivější než tzv. běžná populace. Krize má tedy rovněž
n
Dagmar Císařová
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podklad v neřešených nebo provizorně řešených vývojových otázkách. Kořeny
obtíží však směřují do rannějších vývojových období (Vymětal 1992, 171).

1.4 Průběh krize

V průběhu krizového stavu můžeme vymezit několik fází:
- nadměrné zvýšení úzkosti na domnělé či skutečné ohrožení a aktivace
obranných strategií
- pokud se těmito mechanismy nepodaří současný stav zvrátit, dochází k dalšímu
zmatku, větší zranitelnosti a nedostatku kontroly nad situací
- zde je jedinec přístupný novým způsobům řešení, předefinováním krize ve
snaze o návrat k předkrizové fázi fungování
- v této fázi je patrná psychická dezorientace, hlubší změny v prožívání jak ve
složce emocionální tak i po stránce kognitivní. Terapeutický zásah je zde
zpravidla nutností.
Nepodaří-li se krizový stav přijatelně a uspokojivě zvládnout, může dojít až
k syndromu psychického ohrožení. Zde jsou typické prožitky jako nesnesitelná
úzkost, neúnosné pocity viny, studu, snížené sebehodnocení. E Ringel popisuje
dynamické zúžení percepce jako jeden ze znaků presuicidálního syndromu, tzn.
snížení schopnosti

vnímat druhé lidi, sebe, hodnoty. Dochází k rozvoji

únikových reakcí ať už v podobě útěku od zdroje ohrožení, nebo regresí na nižší
vývojový stupeň nebo do nemoci, fantazie, snů. Dalšími znaky presuicidálního
syndromu je

potlačovaná

a proti

vlastní

osobě

zaměřovaná

agrese

a

sebevražedné tendence.

Dagmar Císařová
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1.5 Shrnutí
Výše uvedené kapitoly definují krizi, její příčiny, typologii a průběh. Z toho
vyplývá, že krizová intervence (pomoc) by měla být okamžitá, snadno
dosažitelná a kontinuální (v případě potřeby možnost kontaktu s dalšími
odborníky). Pomoc by měla být aktivní, je-li nutné direktivní. Péče by měla mít
definované minimální cíle. Od klasické formy se krizová intervence liší
především krátkodobostí a tendencí zvládnutí aktuálního problému. Přesto je
však nutné mít na zřeteli prevenci možného zhoršení stavu a předcházet mu.
Celou péči je vhodné zasadit do kontextu klientova sociálního prostředí, včetně
případných rodinných vztahů

1.6 Traumatická událost

Dle Praška (2003, 21) Porozumění vlastním reakcím po traumatické zkušenosti
může pomoci zbavit se pocitu, že je člověk v této situaci osamělý. Poslední
výzkumy Ukazují, že u přibližně 25%lidí, kteří jsou vystaveni nějaké
katastrofické události, se rozvine PTSD (Posttraumatická stresová porucha,
z anglického posttraumatic stress disoder). Procento výrazně narůstá u situací,
kterou zavinili druzí lidé.
I když každý z nás zažije během svého života řadu stresujících situací, ne každý
se setká s traumatickou událostí. Podle definice je traumatická událost zážitek,
který téměř u každého vyvolává v době ohrožení pronikavou tíseň a výraznou
stresovou situaci. Vesměs jde o událost, při kterých jde o ohrožení života,
zdraví, tělesné či psychické integrity nebo nejdůležitějších hodnot. Událost se
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stává traumatickou, když z různých důvodů překročí schopnost člověka emočně
ji zvládnout. Mluvíme o emocionálním zranění.

1.6.1 Co je to posttraumatická stresová porucha

vr
Poprvé se začalo o této poruše mluvit více v době první světové války. Část
vojáků po válečných děsech silně trpěla a byl problém, dostat je zpět na frontu.
Posttraumatickou stresovou poruchou trpí miliony lidí na celém světě, kteří byli
vystaveni hrozivé nebo katastrofické události.
Jde o událost, která téměř u každého vyvolá v době ohrožení pronikavou tíseň a
výraznou stresovou reakci ( Praško 2001, 46). „Odborníci udávají, že v populaci
trpí posttraumatickou stresovou poruchou přes 10% lidí. Postihuje muže ženy i
muže. Průběh poruchy může být různý. U někoho příznaky posttraumatické
stresové poruchy odeznějí v průběhu času samy, u jiných lidí přetrvávají mnoho
let, někdy celý život. Záleží na celé řadě faktorů, jako je vnitřní dispozice,
osobnost člověka, pomoc druhých, životní podmínky apod. Posttraumatická
stresová porucha bývá často komplikována depresí, zneužíváním alkoholu a
v poslední době drog" (Praško 2001, 47).
Zažije-li někdo trauma, není ale jisté, že musí nastat posttraumatická stresová
Porucha. „Platí však, že čím těžší je trauma a větší bezmocnost se mu bránit a
čím menší je podpora od ostatních, tím je pravděpodobnost rozvoje PTSD vyšší.
Ne všichni lidí, kteří prožijí traumatickou událost, onemocní posttraumatickou
stresovou poruchou. Je však velmi důležité mít co nejdříve po události možnost
se se svými prožitky svěřit v bezpečné atmosféře přijetí. Mnozí potřebují
profesionální pomoc, protože je trauma zasáhlo příliš silně, neboje pro ně těžké
zatížit traumatem ještě své blízké" (Praško 2003, 31).
K tomu to tématu se vyjadřuje Křivohlavý, J. ve své knize Psychologická
rehabilitace zdravotně postižených, Avicenum, 1985. Viz. Tabulka - Přehled
situací, které působí jako psychická zátěž.
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Body:
Míra zátěže je uvedena v rozmezí 0 - 1 0 0 bodů
Smrt manžela či manželky
Rozvod
Rozpad manželství
Věznění

"TÔT
73
65
63
63

Smrt blízkého člena rodiny
53
Nehoda nebo choroba lehčího rázu
50
Sňatek
47
Výpověď z práce
45
Odchod do důchodu
Choroba blízké osoby
Těhotenství
Narození dítěte
Negativní změna příjmu
Smrt přítele
Změna zaměstnání
Manželský spor
Odchod dítěte z domova
Konflikt s tchýní (tchánem)
Nástup do nového zaměstnání
Konflikt s představeným
Změna bydliště
Změna rytmu spánku a bdění

44
40
39
38
37
36
36
29
29
28
23
20
15
10

Dopravní přestupek
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Většina terapeutů se domnívá, že by se léky měly kombinovat s psychoterapií,
neboť sami o sobě onemocnění nevyřeší, jenom trochu zmírní jeho příznaky a
usnadní postiženým život.
A zde přicházejí ke slovu terapeuti a členové svépomocných

sdružení

(Křivohlavý 1985,59).
Na následujících řádcích přináším charakteristiku některých terapií, které se
problematice existenciálních traumat věnují.

1.7 Třídění terapií

Dynamická psychoterapie
Kognitivně behaviorální terapie
Rogersovská terapie
Logoterapie
Systemická terapie
Hlubinná abreaktivní psychoterapie
Regresní terapie s návratem po časové stope
(podle Knoppové 1997, 32-35, Dragomireckého 2002,3, Velechovská )
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1.7.1 Dynamická psychoterapie (dynamis, řec. síla)

Vychází z předpokladu existence psychických sil ovlivňujících duševní pohyb
jedince. Takovými silami jsou např. proces, pud, vývoj, konflikt, vědomé a
nevědomé duševní pochody, obranné mechanismy, apod. Psychoanalýza a další
hlubinné směry od ní odvozené, vycházejí ze zásadního významu ranných stadií
lidského vývoje, z klíčových potřeb (pudových i interpersonálních), z následků
poruch vývoje těchto období a hledají cesty, jak tyto klíčové momenty objevit a
opravit.

1.7.2 Kognitivně behaviorální terapie

Vychází z důrazu na význam učení a osvojování si nejrůznějších dovedností
v průběhu života. Hlavní zájem již není zaměřen na časná vývojová stadia, ale
předpokládá, že problém mohl vzniknout kdykoli, i v dospělosti. Přesto je ale
důraz kladen na širší chápání vývoje jedince a vzájemné souhry chování,
myšlení a prožívání, kdy terapeutova intervence přihlíží ke všem souvislostem
vztahů v sociálním prostředí.
Pro zvládání krize může být přínosné nácvik postupů, jednání, řešení

1*7.3 Rogersovská psychoterapie

Dle tohoto humanisticky orientovaného psychologa je kladen důraz na
terapeutovu autenticitu vlastního projevu na jeho empatii a bezpodmínečné
Přijetí klienta. Takto orientovaní psychoterapeuti omezují své terapeutické
Dagmar Císařová
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zásahy na minimum, více dávají najevo své porozumění klientovi i jeho způsobu
nazírání. Klient je veden k sebevyjádření, kontaktu se sebou samým a se svými
pocity a potřebami.

1.7.4 Logoterapie

Vychází z předpokladu, že každý člověk potřebuje vnímat smysl vlastní
existence.

Nenaplnění

této

potřeby

vede

k existenciální

frustraci

a

k neurotickým poruchám. Touha po smyslu vlastního života tedy patří mezi
základní lidské potřeby.

1.7.5 Systemická terapie

Systemická terapie je jednou z forem rodinné terapie, kde léčebnou jednotkou je
problémem utvářený systém. To znamená systém, do kterého patří a aktivně
Přispívá každý, koho se problém nějakým způsobem dotýká, kdo se zabývá jeho
řešením, kdo o něm hovoří (Nakonečný, 1997). Systémový přístup znamená, že
Psychoterapeut vnímá klienta jako jedinečnou součást širšího celku.
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1.7.6 Hlubinná abreaktivní psychoterapie

„Hlubinná abreaktivní psychoterapie je psychoterapie, která vychází z
teoretického předpokladu, že člověk není tvořen jen tělem, ale i duchem".
„Psychické a psychosomatické potíže, jimiž lidé trpí, jsou pak ve své podstatě
všechno jen následky traumat, prožitých v minulosti. Pokud se s teorií
seznámíme, zjistíme, že je vybudována přísně axiomaticky, tj. jsou formulovány
axiomy (předpoklady, které se pokládají za pravdivé a nedokazují se) z nichž se
vychází a všechna další tvrzení jsou pak již z nich odvozena" (Dragomirecký,
2002, s. 3). Teorie, není pouze podkladem pro hlubinnou
psychoterapii,

abreaktivní

a l e j e to ve své podstatě psychologická teorie osobnosti, z níž lze

odvodit všechny jevy, s nimiž se v psychologii setkáváme.

"Z filosofického hlediska je zajímavá praxe hlubinné abreaktivní

psychoterapie,

protože vám dá velice jasný a plastický obraz mechanismů, kterým člověk
podléhá a které ovládají jeho život. Z tohoto hlediska je tato terapie velice
zajímavá i pro ty, kterým nejde v daném okamžiku o nějakou
Psychoterapeutickou práci na sobě, ale spíše o poznání různých duchovních
zákonitostí. Mnoho lidí si často klade otázku, jak posuzovat a srovnávat
jednotlivé techniky a směry, které umožňují práci na sobě samém"
(Dragomirecký, 2005). Podle názoru autora jde hlubinná abreaktivní
Psychoterapie skutečně k podstatě věci a je-li prováděna správně a důsledně,
nejen že dává vynikající psychoterapeutické výsledky, ale zároveň umožňuje
relativně velice rychlý pokrok v poznání duchovních zákonitostí.
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1.7.7. Rozhovor s terapeutem a učitelem Andrejem

Dragomireckým

Otázka: Co je hlubinná abreaktivní psychoterapie?

A.D.: Je to psychoterapie, která hledá a nachází příčiny

psychických

a psychosomatických obtíží v traumatech, která člověk prožil v minulosti.
Jaký je přesný význam slova „abreaktivní"?
Abych to mohl formulovat přesně, musel bych nejprve vysvětlit co je to
korektivní událost, co je zúžený stav vědomí a co je to restimulace. Ale to už
bych musel alespoň v kostce vysvětlit podstatu teorie.

Otázka: Můžete to, prosím, vysvětlit?

A.D.: Zúžený stav vědomí je takový stav vědomí, kdy je část pozornosti člověka
věnována bolesti, kterou právě prožívá. Bolest je pro nás něco jako havarijní
signál a proto nejsme schopni jí naši pozornost nevěnovat, pokud se vyskytne.
Čím je bolest intenzivnější, tím větší část své pozornosti jí věnujeme. Čím větší
část pozornosti věnujeme bolesti, tím menší část pozornosti jsme schopni
věnovat ostatním informacím.

. .

Představme si to tak, že do vědomí přicházejí informace stále, ale my si je
nemusíme uvědomovat. Všechno, co naše smysly registrují, se neustále zapisuje
do naší paměti zároveň s informací o tom, jak tyto vjemy prožíváme. Naše
smysly registrují stále, bez ohledu na to, zda si jejich registraci uvědomujeme.
Jestliže například tady v pokoji bude mluvit rádio, ale já budu hovořit s tebou,
tudíž mu nebudu věnovat pozornost, moje uši ho stejně zachytí a moje paměť ho
zaznamená. Lze demonstrovat například v hypnóze, že pokud se člověk do této
situace vrátí, záznamy v paměti jsou skutečně kompletní.
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Ve stavu zúženého vědomí se tedy do paměti zapíše řada smyslových vjemů,
kterým

jsme

nevěnovali

pozornost.

V takovém

případě

hovoříme

o

nekomentovaných paměťových záznamech. To neznamená, že bych jinak musel
všechny vjemy mentálně komentovat. Komentářem je myšleno, že si vjem
prostě uvědomuji, že je součástí mého prožívání.
Při zúženém stavu vědomí je tedy ochuzen komentář paměťového záznamu.
Čím je prožívaná bolest větší, tím je komentář ochuzenější. Krajním stavem je
bezvědomí, kdy je informační obsah komentáře takřka nulový.

Otázka: Záznam se do paměti ukládá i při bezvědomí?

A.D.: Ano. To lze demonstrovat například tím, že vedu-li někoho v regresi do
jeho minulosti, je schopen si projít i dobu svého bezvědomí, ať je způsobeno
úrazem či narkózou.
V zúženém stavu vědomí se do paměti zapisují nekomentovaně i všechna slova,
která člověk slyší, nebo si je i jen pomyslí. Takové nekomentované záznamy
nazýváme engramy. Pokud se podíváme do starší psychologické literatury,
hovoří se tam o engramu v širším slova smyslu jako o jakémkoliv paměťovém
záznamu. My tento termín používáme v užším smyslu. Engramy jsou takové
záznamy, které vznikly za přítomnosti bolesti, při zúženém stavu vědomí a mají
ochuzený komentář. Souvislá řada engramických záznamů tvoří engramickou
událost. Tyto engramické události jsou příčinou všech aberací. Aberace je
Popisována jako odchylka od normálního stavu. Já bych ji popsal jako odchylku
od ideálního stavu. No a aberace se mohou projevit různými psychickými a
psychosomatickými potížemi.
Jestliže chceme negativní vliv engramických událostí odstranit, musíme vytvořit
takzvanou korektivní událost. Ale teď narážím na to, že jsem ještě neřekl, co je
to asociace.
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Otázka: Řekněte mi, prosím, co je to asociace?

A.D.: Naše paměť má určité vlastnosti. Jednou z nich je prakticky neomezená
kapacita. Člověk může vystudovat několik vysokých škol a nemusí mít strach,
že se mu to do hlavy nevejde. Druhou důležitou vlastností je způsob
vybavování, který je velmi odlišný například od vybavování z paměti v počítači.
Tam musí být pro každý záznam známa jeho adresa, pomocí níž je záznam
vybavován.

Není-li

adresa

známa,

musí

se počítačová

paměť

pracně

prohledávat. Lidská paměť má jiný způsob vybavování, data vybavuje na
základě asociace, neboli podobnosti.
Představme si, že nyní vnímám současnou situaci - tebe, pokoj, kamna, určitou
atmosféru. To všechno se zapisuje do paměti. Asociativní vybavení tohoto
záznamu proběhne tehdy, kdy na vstup mé paměti přijde příště nějaký údaj,
který

má

s uloženým

záznamem

nějakou

podobnost.

Pak

je

jistá

pravděpodobnost, že se mi uložený záznam vybaví z paměti. Pravděpodobnost
je tím větší, čím je větší podobnost obou událostí. Tento záznam se mi může
vybavit, třeba když tě potkám na ulici. V tu chvíli si mohu vzpomenout, jak
jsme tady spolu seděli a hovořili. Ještě více se mi ta událost může vybavit, když
Příště přijdeš opět sem. Tímto způsobem se vybavují data z paměti. Vybavením
myslím vybavení dat ke zpracování do té oblasti psychiky, kde se s nimi dále
manipuluje, nemam na mysli vědomi.
Ještě si musíme zavést pojem restimulace. Znamená to opětné vybavení.
Restimulace označuje situaci, kdy mi určitá aktuální událost připomene a vybaví
z paměti dřívější záznam. Tady je třeba zdůraznit, že vybavení vůbec nemusí
dojít tak daleko, abych si je uvědomil. Může se odehrát pouze do takzvaného
podvědomí,

někam,

kde

se informace zpracovávají, ale nemusejí

být

uvědomovány.
Představme si, že byl někdo ve čtyřech letech hospitalizován a prodělal operaci
slepého střeva. Pro malé dítě je obvykle takový pobyt v nemocnici traumatem.
n
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traumatická

neboli

engramická událost. Pak byl tento člověk mnoho let zdravý a třeba dnes, ve
třiceti letech, najednou chodí do nemocnice někoho navštěvovat. Nemocniční
prostředí mu chtě nechtě začne vybavovat do podvědomí řadu záznamů z jeho
vlastní hospitalizace. Vidí doktory v bílých pláštích, cítí charakteristický
nemocniční pach a to všechno mu restimuluje staré paměťové záznamy. Znovu
zdůrazňuji, že si to vůbec nemusí uvědomit, na svoji hospitalizaci si nemusí
vzpomenout. Pokud se takových záznamů vybaví více, nebo se budou vybavovat
častěji, mohou se vybavovat i nekomentované paměťové záznamy. Bude se cítit
nepříjemně nebo ho začne bolet břicho. To je projevem restimulace engramu.
Restimulace se projeví zejména tehdy, je-li častá, řekněme chronická, nebo je-li
jednorázová, ale velmi intenzivní. Pak může dojít k trvalému zaklíčování, kdy se
data z paměti do procesoru vybaví trvale. Ale protože v době, když byla tato
data pořizována, byl jejich komentář v důsledku zúženého stavu vědomí
ochuzený, dostanou se při takové restimulaci do procesoru nekomentovaná data.
Může to být bolení břicha nebo nějaké verbální obsahy. Jelikož procesor se
chová jako hloupý počítač, nedokáže už rozlišit, že se tato data vztahují k staré
události, a interpretuje je tak, jakoby platila aktuálně dnes. Jestliže by tato data
obsahovala verbální výrok „musíš být hodný a musíš poslouchat", bude se
dotyčný člověk podvědomě, aniž si to uvědomí, řídit příkazem „musíš
poslouchat". Bude-li taková restimulace intenzivní, bude se chovat jako
submisivně
Vzniká praktická otázka, dá-li se s těmito mechanismy něco dělat. Ve starých
paměťových záznamech není možné ani nic přemazat, ani nic přepsat. Co se
jednou zapíše, to tam zůstane.
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Otázka: Co všechno lze pomocí hlubinné abreaktivní psychoterapie léčit?

A.D.: Už jsem řekl, že lze léčit všechny psychické a psychosomatické nemoci.
Pro psychické potíže to platí obecně. Léčení neuróz není problémem. Psychózy
jsou léčitelné také, ale terapie je náročnější a nelze ji dělat ambulantně.
Psychosomatické choroby jsou takové, které se jeví jako somatické, to znamená
tělesné potíže, ale při somatickém vyšetření není žádný nález. Obvykle lze přijít
na to, že potíž je psychického původu a vyléčit ji.
Když si toto přečte psycholog nebo psychiatr, bude nevěřícně kroutit hlavou.
Hovořím tady o příliš širokém záběru, než na jaký jsou zvyklí. Ale zkušenost to
potvrzuje. Máme již zkušenost i s úspěšným léčením sexuálních deviací.
Sám jsem vyléčil např. několik pacientů s migrénou. Na migrény sice existují
léky, ale ne v tom smyslu že by léčily, tedy odstranily příčinu, ale že potlačují
symptomy. Migrény se podařilo vyléčit tak, že si klient prošel svoje porodní
trauma. Důkladným zpracováním porodního traumatu migréna zmizela.
Léčit lze prakticky všechno. Jsou například lidé, kteří mají často úrazy. To je
také psychického původu, je to dáno nepozorností. Řeklo by se, že když někoho
Přejelo auto, nemělo to s psychikou nic společného, byla to náhoda. Ale proč se
dostal pod to auto? Řadu věcí si ale člověk zaviní sám svojí nepozorností. Na
statistice úrazů se významnou měrou podílí malá skupina „úrazářů", lidí, kteří
mají úrazy mnohem častěji, než ostatní. Příčina bývá psychického původu, je
možno ji najít a odstranit.

Otázka: Kdy se hlubinná abreaktivní psychoterapie použít nedá?

A.D.: Klinický psycholog, který má k dispozici uzavřené oddělení, by se mohl
Pouštět do čehokoliv. Ale ambulantně není možné pouštět se například do
terapie hraničních psychotiků -

nevyvážených labilních osobností. Jejich

Problémy nelze vyřešit v jednom sezení a je tam velké nebezpečí, že terapie je
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vychýlí z jejich problematické stability a nezkušený terapeut je tam nemusí být
schopen dostat zpátky. Výsledkem bude, že pacient po takovém zásahu skončí
na psychiatrii a bude z toho vinit terapeuta. On by dříve či později na té
psychiatrii skončil stejně, jenomže když mu to v dobré vůli terapeut urychlí, tak
už mu nikdy nevymluví, že je to jinak. Tyto lidi zkušený terapeut rozpozná
velmi snadno. Pokud tuto zkušenost nemá, měl by být opatrný a nepouštět se
tam, kde má jakoukoliv pochybnost.
Kontraindikací je silný vliv farmak, zvláště psychofarmak, léků proti bolesti,
léků na spaní a drog. Praktická zkušenost ukazuje, že pak nejsme schopni
vytvořit korektivní událost a k abreakci nedochází. Biochemický mechanismus
zatím není prozkoumán.
Není žádoucí pracovat se ženami ve vyšším stupni těhotenství. V regresi klient
mnohdy prožívá velmi silně. Prožívání stresující události může do jisté míry
prožívat s matkou i dítě, ale na rozdíl od ní u něj při tom nedojde k abreakci.
Nelze léčit toho, kdo o to nemá zájem, tedy proti jeho vůli. Platí to i pro malé
děti. Terapie spočívá v komunikaci a malé děti ještě nespolupracují.

Otázka: Kolik lidí už prošlo touto terapií s úspěšným výsledkem?
Kdy a kde?

A.D.: U nás v Čechách, za dobu po kterou se touto terapií zabýváš.
To si netroufám říci. Tuto terapii dělám asi od roku 1979, mám hromadu
kasuistik. Dříve jsem ji dělal osm hodin denně a věnuji se jí stále. Nicméně
údaje, které mohu poskytnout, by statistiky neuspokojily. Je otázka, jestli
v tomto případě je statistický přístup ten vhodný. Dám příklad. Budeš-li chtít
zjistit, jestli tento vypínač funguje a skutečně rozsvěcí světlo - kolikrát ho
zapneš a vypneš, aby ses přesvědčil, že světlo svítí? Budeš to dělat tisíckrát?

Da
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V terapii nepoužívám metodu pokusu a omylu. Je možné postupovat cíleně
standardním způsobem a standardním způsobem také dosahovat výsledku.
Rozdíl u jednotlivých lidí je jenom v tom, že někdo je více aberovaný a jiný
méně. S někým to jde rychleji a s někým pomaleji.

Otázka: Jak probíhá takové typické sezení?

A.D.: Rozlišil bych první sezení od těch dalších. V prvním sezení, když přijde
někdo, kdo o terapii nic neví, strávím alespoň prvních dvacet minut stručným
vysvětlením základů, ze kterých se vychází. Nedělám to proto, že bych chtěl
klienta vzdělávat, ale aby věděl, proč co děláme. Zajistím si tím jeho lepší
spolupráci.
Klientovi řeknu, že si bude vybavovat minulé prožitky, že si může projít porod a
že může jít i před svůj porod. I v případě, kdy si dotyčný myslí, že mu to
nepůjde, že tomu nevěří, už pouhý fakt, že to konstatuji, mu pomůže nějaké
zábrany odbourat. Rychlost postupu totiž do značné míry závisí na tom, nakolik
si dotyčný člověk vytváří zábrany. Každý, kdo přijde na terapii, je do nějaké
míry ochoten spolupracovat, protože se chce zbavit svých obtíží. Lidé často
předem říkají: „Se mnou to nepůjde, já si pořádně nepamatuji, co jsem dělal
minulý týden, natož abych vykládal, co jsem dělal před mnoha lety". Pak je
otázkou mé profesionální zručnosti, aby si klient potřebné vjemy vybavil.
Takže v prvním sezení vysvětlím základy teorie a pak velmi stručně vysvětlím
standardní otázky, které se při regresi používají. Vysvětlím, jak tyto otázky a
Příkazy chápat a jak na ně reagovat, aby komunikace

byla jasná

a jednoznačná.

V dalších sezeních už vše probíhá stále stejně. Ať se jedna o psychosomatické
Potíže, neurotika, nebo pacienta s migrénou, postup je pokaždé až jednotvárně
stejný. Jednotliví terapeuti se liší jenom tím, jak dobře a rychle dokáží klienta
vést do jeho minulosti.
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Představme si, že někdo přijde s bolestmi hlavy a chce se jich zbavit. Vysvětlím
mu tedy postup a požádám jej, ať se posadí, zavře oči a nechá je zavřené, dokud
neskončíme. Pak může dialog vypadat například takto:
„Kdy vás naposledy bolela hlava?"
„Mně bolí vlastně pořád."
„Kdy vás v poslední době bolela hlava zvlášť silně?"
„Včera odpoledne to bylo zvlášť hrozné."
„Jděte k včerejšímu odpoledni" (tím myslím, ať se tam v duchu přenese).
„Jsem tam."
„Jak dlouho to trvalo?"
Asi hodinu."
„Běžte na začátek a řekne mi, co vidíte."
„Vidím manželku u dveří."
„Projděte od tohoto okamžiku celou hodinu."
Tím myslím, aby událostí procházel v přítomném čase: „teď přicházím domu,
otvírám dveře, bolí mě hlava, beru si mokrý hadr, dávám si ho na hlavu, lehám
si na kanape..." atd. Ne aby jenom vzpomínal, co dělal věera. To Jsem mu
vysvětlil už na začátku.

..

Nechám ho projít událostí několikrát za sebou a tím asociativně pracuj, s jeho
pamětí. Při každém průchodu se mu zcela automaticky, aniž by na to myslel,
vybavují starší podobné události, ve kterých jej také bolela hlava. Po nekohka
průchodech se zeptám:

.

—- událost/ Tím
ve smyslu stejneho
„Je nějaká podobná časnějsi
l i m mmíním
i n r n podobná
p
bolení hlavy.
„Týden před tím, když jsem šel z fotbalu, mě strašně bolela hlava."

_

Tuto událost pak zpracujeme stejným způsobem. Tak můžeme pokračovat porad
dál, až se

k události, kde se mu skuteěně něco stalo s hlavou,
1
uHpříl se.
se Velice často byva bolem
například kdy jako dítě spadl se schodu
a„ udeřil
d

o

s

t

a

n

e

m

e

hlavy z porodního traumatu.
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Když se dostaneme k příčinné události, procházíme ji víckrát. Pokud je to
skutečně takzvaný primární engram, lze při tom pozorovat řadu ukazatelů, že se
při procházení skutečně vytváří korektivní událost. Zatím co v předchozích
procházených událostech jej hlava bolela čím dál tím víc, v okamžiku vytváření
korektivní události bolest hlavy mizí. V dalších průchodech mizí nejen
somatické příznaky, ale i negativní emoce. Nastupuje euforie a klient se
subjektivně cítí dobře. Je to pozorovatelné i objektivně, vidím na něm, že se
začíná usmívat. Pokud se při terapii používá měření psychogalvanické reakce,
lze ukázat, že v okamžiku abreakce má psychogalvanická reakce

zcela

charakteristický průběh.
V léčebném procesu se obvykle klientovi vybavují události z jeho minulých
životů. Lze to považovat za důkaz pravdivosti teorie reinkarnací?
Ne. Pokud si někdo vybavuje své minulé životy, nijak to nedokazuje, že se to
skutečně stalo. V rámci terapie ani takový důkaz nepotřebujeme. Člověk
například zpracuje událost, u které má pocit, že proběhla třeba před dvěmi sty
lety. Z terapeutického hlediska je podstatné, že jestliže ji zpracujeme, jakoby se
stala před půl rokem, klient se zbaví svých dnešních potíží. Pokud někdo předem
n'ká, že na reinkarnace nevěří, odpovídám mu, že ani věřit nemusí. Pokud se mu
bude něco podobného vybavovat, může to pokládat za produkt své fantazie.
Pokud to zpracujeme, jakoby to byla reálná vzpomínka, tak mu to pomůže. Lidé
většinou přicházejí proto, aby se zbavili svých obtíží, nikoliv proto, že by se
chtěli přesvědčit o svých reinkarnacích.
Na druhé straně se řada regresních terapeutů zabývala snahou o exaktní ověření
výpovědí jejich pacientů, kterým se vybavoval minulý život. Pokud pacient
vypráví o minulém životě třeba před sto lety a ten se odehrával v kulturní zemi,
kde se vedou matriky, není zásadním problémem zjistit, že člověk toho jména
tam skutečně tehdy žil. Potvrzuje se, že lidé si nevymýšlí. Vybaví-li se někomu,
že za druhé války padl jako námořní kapitán na určité lodi v konkrétním místě,
není tak velký problém zjistit, zda se v danou dobu tato loď skutečně potopila.
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Takových prací byla dělána řada a pravdivost výpovědí pacientů v regresi se
vesměs potvrzuje.
Zlé jazyky a skalní oponenti říkají, že pacient předem něco četl nebo viděl.
Myslím, že nemá smysl ztrácet čas s autory takových výroků. Tito lidé
k možnosti regrese přistupují zásadně negativisticky, přesvědčit je nelze a nemá
smysl se o to pokoušet.
Otázka: Lze se pomocí hlubinné abreaktivní psychoterapie „vyptávat" na
podrobnosti svých minulých inkarnací, například co jsme si dříve prováděli se
svým současným partnerem?

A.D.: Pokud chci dělat regresi z důvodů zvědavosti či výzkumu, není podle mě
vhodné zrovna tím začínat. Jestliže někoho zajímá, co dělal ve třináctém století,
a představuje si, že po půlhodinovém sezení to bude vědět, bude pravděpodobně
zklamán. Pokud by se někdo o svou minulost zajímal opravdu hlouběji, měl by
Přistoupit na to, že bude tuto záležitost dělat delší dobu systematicky, aby se
nejprve zbavil alespoň těch nejzávažnějších engramů. Jestliže je zpracuje, tak
nejen že se bude cítit lépe a zdravěji, ale cesta do minulosti se mu tím
zprůchodní. Když si potom vybaví třeba nějakou událost ze třináctého století,
nejprve bych se podíval, jestli tam není nějaké trauma, které bych zpracoval.
Pak už není problém zjišťovat tam další podrobnosti. Ano, lze to, i takové věci
jsme dělali a vypadá to velice zajímavě.

Otázka: Z jakých teoretických základů hlubinná abreaktivní psychoterapie
vychází?

A.D.: Vychází se z toho, že příčinou potíží je trauma prožité v minulosti.
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Otázka: Myslím tím, čí je to původně myšlenka?

A.D.: Tato myšlenka je velice stará a autorů je mnoho. Už Freud ve svých
ranných pracích, ještě než se dal na psychoanalýzu, pracoval s hypnózou a
prováděl hypnotickou regresi s hysterkami. S údivem konstatoval, že když své
klientky dovedl do dětství, objevilo se, jak je to v paměti všechno chronologicky
uspořádáno, a když si to klientky všechno dobře vybavily, ulevilo se jim. O
mechanismu abreakce, tak jak jsme tu o něm mluvili, sice ještě nic nevěděl, ale
konstatoval výsledek.
Jeden známý bádá na poli egyptologie. Vyslovil domněnku, že tato technika
byla známa již starým Egypťanům a že již zasvěcenci Osirise se těmito věcmi
zabývali.
Otázka:Jak se k fenoménu hlubinné abreaktivní psychoterapie staví naše
oficiální psychologie?

A.D.: Dnes je situace jiná, než byla před deseti lety. Zdůraznil bych, že nejen u
nás, ale i v celém světě. Nabývá na síle nový proud, kterému se říká
transpersonální psychologie, a do kterého spadá i tato psychoterapie.
Řada lidí se poněkud mylně domnívá, že za minulého režimu nebylo možné
dělat nic, kde by se hovořilo o reinkarnaci. Vládnoucí ideologie to tehdy sice
nedovolovala, ale totéž platí i dnes, zejména u té, jak říkáš oficiální psychologie.
Podívejme se do historie psychologie v devatenáctém a dvacátém století.
Devatenácté století bylo věkem elektřiny a páry. Tehdy se psychologie chtěla
exaktností přiblížit takovým vědám, jako je matematika, fyzika a chemie.
Vyhraněným produktem takového postoje je ranný americký behaviorismus.
»Protože nějaké vědomí nejsme schopni ani vidět, ani měřit, je to pojem, který
nás nezajímá, a nebudeme se jím proto vůbec zabývat." Pokud se někde pracuje
s Parapsychologií, je většinou snaha i na ni nazírat čistě materialisticky. Takový
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přístup kvěci s různými odstíny platil v univerzitních kruzích ještě i po celé
dvacáté století. Nebylo možné, a do značné míry to není možné ani dnes, vyjít
s nějakou reinkarnací. Ostatní kolegové by prohlásili: „Ale pane kolego, to je
nevědecké!" Výsledkem je pak společenskovědní znemožnění dotyčného autora.
Není to tedy jenom otázka ideologie, která tady vládla za předchozího režimu, je
to dáno celosvětovým vývojem psychologie v posledních dvou stoletích. Díky
nástupu transpersonální psychologie, kam spadá například také holotropní
dýchání, se ale situace začíná měnit.

Otázka: Kdo se může hlubinnou abreaktivní psychoterapii naučit?

A.D.: TO myslíte jako z hlediska požadovaného IQ?

Otázka: Například psychoanalytikem se může stát jen málokdo, vstupní
Podmínky na vzdělání a praxi adepta jsou velice náročné.

A.D.: Tam je to do značné míry otázka byznysu, nepřipustit si nové lidi do
svého cechu, pak by nás bylo moc a obchody by už nebyly takové...
2 hlediska technického se hlubinnou abreaktivní psychoterapii může naučit
každý, kdo má zdravý selský rozum. Abys mohl dělat tuto terapii dobře a
s úspěchem, nestačí znát pouze formálně teorii a sled příkazů. V průběhu terapie
musíš navazovat mentální kontakt s klientem, což lze nacvičit. Kdo chce být
úspěšným terapeutem, měl by mít určitou vytrvalost a schopnost koncentrace.
Není to jenom otázka rutiny, algoritmu, který na klienta nasadím, a půjde to
samo. Musí tam být i určitá mentální práce terapeuta, která na první pohled není
vidět, ale kdo ji nedělá, nemá výsledky.
Teorii se lze naučit z knížky Informační teorie psychiky a praktický postup je
Popsán v knížce Cesta do vlastní minulosti Obě tyto knihy jsou běžně k dostání.
Když jsem je psal, měl jsem pocit, že je to popsáno křišťálově průzračně.
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Bohužel praxe mě přesvědčuje, že pro mnoho lidí to tak jasné a průzračné není.
U řady lidí to může být nezvyk více abstraktně uvažovat. Pořádáme kurzy, na
kterých vidím, že pro řadu lidí není jednoduchá ani praxe. Je to dáno tím, že lidé
mají řadu vlastních aberací, které jim v provádění terapie brání, a proto se jich
potřebují napřed zbavit.

Otázka: Na kurz se může přihlásit zcela kdokoliv?

A.D.: Zcela kdokoliv. Osobně na kurzu nejvíc vítám takové, pro které je
psychoterapie povoláním, tedy kvalifikované klinické psychology, protože chci,
aby si efektivitu tohoto postupu vyzkoušeli právě ti, pro které je psychoterapie
zaměstnáním.

Otázka: Nemáte obavy, že takto zveřejňované know-how bude zneužíváno?

A.D.:Řekni mi, co kdy lidé vymysleli a při tom to nebylo zneužito.
Třeba paní doktorka Foučková si svoje know-how střeží a nezveřejňuje je.

, opakuji
W iiotazKu.
otázku ivŘekněte mi, co z toho, co lidé vymysleli,
Otázka: Dobře, ale
nebylo zneužito.

A.D.: Jasně, zneužít lze všechno.

^

A také, pokud vint, všechno zneu

nic d ě , a , N e u t ř e p ř i s t u p o v a t ^ ^
ostatním z obavy, že by je n
veškerý výzkum. Je-li ^
^
^
první ho zkonstruují a použiji vojan.
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uvažovat o tom, jak působit na lidi, aby žili harmonicky a nehádali se. Všechno
se bude zneužívat, pokud budou lidé aberovaní.

Otázka: Chtěl byste říct něco na závěr?

A.D.:Ano. Pokaždé, když na se na kurzu začne o těchto věcech hovořit, vždycky
se zákonitě přihlásí několik lidí s otázkou „prosím vás, není to nebezpečné?"
Řekl bych, že z těchto lidí hovoří jejich engramy. Projevují se tak jejich aberace,
kvůli kterým žijí pořád ve strachu, že je cokoliv může ohrozit.
Mezi lidmi se v souvislosti s regresními terapiemi tradují strašidelné historky o
tom, že někdo si vybavil něco ze čtrnáctého století a pak v něm „zůstal".
Doporučuji každému, kdo se takovou historku doslechne, aby ji hned nevěřil,
vyptal se na podrobnosti a dotyčného „zanechaného ve čtrnáctém století" našel a
sáhl si na něj. Obvykle se ukáže, že to není pravda.
Jestliže se lidé chtějí opravdu něco dozvědět, ať se přesvědčí vlastní zkušeností a
Přihlásí se třeba na kurz. I když někdo nechce přímo dělat terapeuta, kurz mu
otevře jiný pohled na svět. Najednou pozná, že věci jsou trochu jinak, než si
doposud myslel. Podstatné je, že to dnes už může poznat vlastní zkušeností.
(www.volny.cz /Havelka)
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1.7.8 Regresní terapie s návratem po časové stopě

Každý z nás si během svého života prožil řadu traumatizujících událostí. Zvláště
ty zraného dětství si vědomě nepamatujeme. Jsou však hluboce uloženy
v našem podvědomí a občas jsou netušenou příčinou našich současných potíží,
ať už v oblasti vztahů (s partnerem, dětmi, rodiči, ...) či fyzických i psychických
zdravotních problémů, fobií apod. (Velechovská, 2004)

17.9 Rozhovor s terapeutkou Ernestínou Velechovskou

Otázka: Při své terapii používáte jako jeden z nástrojů návrat po časové stopě.
Mohla byste o této metodě říct něco bližšího?

E. V , Návrat po časové stopě: Jednak, je to naladění se na svou mysl a na své
paměťové zápisy už jenom automaticky tím, že člověk si uvědomuje, co dnes
žije, jakou má dnes životní situaci, náladu, problém, atd. A už jenom tím, že
vlastně na to myslí, tak je naladěný na svou časovou stopu, protože je naladěn
automaticky na své paměťové zápisy. To je potřeba si u této metody uvědomit.
V člověku se rozrezonovávají jednotlivé sféry naší mysli, které s tím co dnes
člověk žije, souvisejí. Ta mysl má svojí část řekněme takovou analyzující, která
skutečně registruje, co se mi stalo, co se mi děje, jaká je barva věcí a tak dále.
Další část, která reaguje na to, co se mi děje ta to zapisuje. Zapisuje emoce, naše
Pocity, všechno co souvisí s tím prožitkem dané situace, tak zapisuje. Další část
souvisí snáší fyzickou pamětí, paměť těla existuje a také tato část naší mysh
spouští reakce fyzické - somatika, somatická část. A tyto části mysli se aküvujt
v okamžiku, kdy já jenom tak přemýšlím nad dnešním problémem, protože ten
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mi ještě připomíná nějaký další. A z tohoto já při své práci čerpám. Ze
zkušeností z předcházející doby, je důležité si uvědomit, že v nás vznikají nějaké
programy nebo vznikly nějaká programová východiska řešení, reakce. Dnes
umíme najít nějaké řešení i díky spolupráci jednotlivých částí naší mysli, tak
vlastně náš mozek spustí reakci. Podléháme těmto programům, postojům a
snažíme se naplnit několik takových svých vnitřních požadavků.
Požadavků to znamená za prvé: všichni máme prožitkovou potřebu cítit se
dobře. Za druhé: máme jakýsi vnitřní motor, který nás nutí posouvat se dál ve
smyslu vyvíjet se dál, zkvalitňovat se. Ten vývojový program jde automaticky a
zároveň jsou v nás takové, řekněme, dvě tendence. Jednaje prožívat radost, cítit
se dobře a vede nás k té radosti a ta druhá s ní velice úzce souvisí a ta nás vede
k tomu, abychom netrpěli. A co to znamená pro terapii? Znamená to to, že
každý člověk touží po radosti a zároveň se snaží vyhnout bolesti. Ale jestliže
v naší mysli je nějaký paměťový zápis, který je spojen s prožitkem bolesti, tak
nastupuje jakási snaha v y ř e š i t tu situaci, aby se bolest neopakovala. Protože
bolest je destruktivní ať už je psychická nebo fyzická. Pocit destrukce nás nutí,
utéct od toho a vrátit se k radosti. Ale ten zápis je v nás pořád zapsaný, takže
vlastně tyto dva proudy, které v nás jsou k radosti a od bolesti, tak ty vlastně
zajistí, že člověk se naučí takové ty kličky. A protože se to jednou naučí a zjistí,
že to nebolelo, tak to opakuje, ale nic nevyřeší. Zápis ho nutí, vyčistit se,
vyvinout se dál, udělat změnu, a pokud ji neudělá, tak přichází stagnace. A ten
vývojový program funguje dál.

Otázka: Je metoda návrat po časové stopě vhodná pro každého?
E

- V.: Možnost podstoupit tuto metodu má v podstatě každý člověk, ve smyslu

je bezpečná pro každého, ale důležité je nakolik se ten člověk dokáže otevřít.
Ale ani ne tak té metodě, ale vlastně sám sobě. Někdy je strach v nás tak velký,
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že nám zabrání vůbec nějakému návratu, protože se tak šíleně bojíme, co se
dozvíme. Program je velice silný, takže člověk má pocit, že to na něj nefunguje.
Ale k paměťovému zápisu máme všichni přímý přístup a máme na něj jakýsi
„nárok" řekněme, morální, životní nárok.
Ještě se vrátím zpátky k t é metodě. Když je někdo takto hodně zablokovaný,
zavřený a neotevře se, tak s tím člověkem se dá pracovat nejdříve přípravně.
Aby vůbec získal aspoň trošku pocit bezpečí v sobě a začal si připouštět, že se
sebou může něco udělat. Že už není v takové bezmoci, protože ta bezmoc,
bezvýchodnost, bezradnost - to jsou tři základní prožitky nebo postoje, které
člověka nepustí vlastně k tomuto otevření. Některou tuto variantu umírnit a
potom se po ní kousek po kousku otevírat.
Otázka: Co je možné pomocí regresní terapie po časové koleji odstranit?

E. V.: V podstatě veškeré programové vybavení, které řídí náš život, která se
zapisují, jak vnáší mysli, v pocitech, tak v našich následných reakcích a
zákonitě se zapisují i v našem fyzickém těle. Takže ve všech těchto oblastech lze
Pracovat a s tím souvisí například odstranění různých zdravotních problémů,
fobií, traumatických vzpomínek, vztahových problémů, kdy se bojíme ve vztahu
nebo se chováme nepřiměřeně a tak dále.

Otázka: Kdy se metoda použít nedá?

E. V , Metoda se nedá použít například u mentálně postižených lidí. Kdy mysl
nepracuje čistým způsobem, pracuje úplně jinak. Nedá se použít u těžkých
schizofrenií. Se schizofrenií se musí pracovat trošku jinak. Dále je metoda malo
funkční u lidí, kteří jsou pod vlivem silných medikamentů, které utlumuj,
psychiku. Metoda se dá použít vědomě, člověk jí používá, ale on sám ve svem
nitru se nepustí do kontaktu se svým podvědomím, protože tam díky
n
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medikamentům to propojení je zavřené a tím se nedá zpracovat ten původní
zápis. Tam je potřeba tělo vyčistit jednak od těch léků, ale součástí toho je také
připravit ho, nějakým vhodným způsobem. Oslabit stávající programy, které ho
dostávají a které ho vlastně donutily brát tu chemii. Aby je nemusel brát.

Otázka: Jak dlouho tuto terapii používáte s úspěšným výsledkem?

E. V.: Dělám jí od roku 1997. Důležité je, co to je s úspěšným výsledkem?
Důležité je uvědomit si jednu věc, že ta metoda nemusí zafungovat hned, často
lidé čekají spásu za několik sezení. Ale mentální bloky jsou uloženy v několika
vrstvách a i všechny prožitky jsou v několika vrstvách. Když si tam člověk
zvlášť spojí v té jedné linii ještě nějaké další linie, tak musí opakovaně čistit tu
stopu z různých pohledů, blok naprosto zklidnit a vynulovat. Takže je někdy
Potřeba vícekrát Úspěšný výsledek je, když se člověku uleví a ví co dělat se
svým životem, co zítra změnit a jak to změnit. Cítit se dobře psychicky i
fyzicky.

Otázka: Jak probíhá typické sezení?

E. V , S člověkem si popovídám o tom, co ho trápí, co by chtěl ze svého života
odstranit. Zeptám se ho na několik problémů, které vnímá, pakliže jich má více.
Mluvíme o tom, co žije, jak žije, abych zjistila ten jeho program, který ho řídí.
Potom si nechám napsat takové základní jeho postoje k životu, k sobě, k lidem.
Dále si člověk vzpomene na nějakou nedávnou událost v

souvislosti s

Problémem a on mi začne vyprávět. A jak ji vypráví, tak samozřejmě pakliže je
to správné, ta správná linie, tak se v něm rozrezonují nějaké nepříjemné pocity.
Nepříjemná emoce, ten člověk se rozpláče nebo se nějak cítí, fyzicky se citi
Dagmar Císařová 40

Universita Karlova v Praze

• , - e i it.
Pedagog.cka fakulta

katedra SpPg

nepříjemně, nějaká reakce v něm nastane. Včetně smutku nebo apatie, to je také
reakce.
Je potřeba, aby si člověk uvědomoval to, jak se cítí. Já se ho ptám, ptám se ho,
co v něm vlastně je, jak tu situaci prožívá niterně, pocitově. Jaké emoce v něm
jsou a jak reaguje jeho tělo, jak ho vnímá, fyzické reakce. A každá situace pro
nás má nějaký vzorec. A z toho vzorce vyplývá, že ta situace má zaěátek a
konec. Když dojdeme k určitému konci, to je důležité, aby terapeut vycítil, kdy
ta situace už skončila. Jinak by to bylo jen povídání o ničem. Tak se zastaví
v prožívání toho příběhu a vracíme se zpátky na začátek a celý příběh se znovu
prožívá. A takto dokola několikrát s tím, že postupné se snaží terapeut vést toho
klienta ktomu, aby si uvědomoval hlouběji a hlouběji všechny ty prož.tky
niterné, emoce, somatika, pocity, které v něm jsou. Protože ty jsou uložené ve
vrstvách a při tom opakovaném prožívání se jednotlivé vrstvy rozkrývají. A
zároveň tím, že člověk nahlas, opakovaně neustále prožívá dokola v přítomném
« s e tu událost, naladí se na ten čas, na ten okamžik, ve kterém ten zápis
vzniknul. A tím, že to takto opakovaně prožívá, tak vlastně dochází k velmi
důležitému jevu. Zápis, který ho ovládá z podvědomí, se najednou dostává do
vědomí. A on si vědomě uvědomuje všechno, co v něm je uloženo v souvislosti
s

tou jeho reakcí. Protože si to vědomě uvědomuje, tak mozek může zapojit

analytickou část své mysli. Zároveň vytváří tzv. logický komentář k tomu, co
vlastně vnímá mozek, ta část mysli, co ten dotyčný prožívá. A protože naše nitro
je moudré, tak i ten logický komentář najednou způsobí, že člověk se osvobodí
°d pocitu, že je mu ubližováno, že je mu smutno, že se musí bránit, útočit, atd.
Nastane úleva, člověku se uleví. Nastupují takové reakce, že je mu to jedno, je
to úplně lhostejné, vždyť o nic nejde a podobně. Tady, ale je důležité si
«vèdomit, že to je velice důležitá cesta, která vyvedla člověka ven z mentálního
bl

<*u. Ale ještě nepřepsala původní zápis prožitkový. Dostáváme se do stavu

nu

' a , kdy zápis

nám

přestává škodit, ale prožitek emoční zůstává a člověk

Potřebuje tu situaci opakovat tak dlouho, až prožije radostný prožitek té situace.
Da
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Takže vyměníme původní destrukční, negativní prožitek emoce, pocitu za
pozitivní. A v tom případě máme jakoby vyčištěno. Plus a mínus se vyruší.
Člověk je osvobozen od automatického ovlivňování a zároveň i naše mysl. Náš
mozek má zápis nového prožitku, kvalitativně samozřejmě jiného oproti tomu
Původnímu a to je ten zápis, co jsme si řekly na začátku. Naší přirozeností je
cítit se dobře a teď mozek má zápis, že se i v takové situaci může cítit dobře. A
už nemusí utíkat před situacemi, už se jich nemusí vnitřně bát. Nemusí se v něm
aktivovat při každé vzpomínce tato bolest a strach.

Otázka: Jak se k této metodě staví psychologie?
E. V , Psycholog, který si uvědomuje silu našeho myšleni, sílu parně,"ových
^

a souvislost snáším dalším prožíváním, tak tento psycholog ,e tomu
. ., ,„ a m o z ř e i m ě má své strachy a tem podléhá,
J
otevřený. Ale ten kdo
se boji, takk ssamozreji
Potřeboval by odblokovat.

.
nadeny na terapeuta?
Otázka-. Jaké nároky jsou
kladeny
- - velké Právě Vtom jeho otevření se
E. V , M ů j názor je, že jsou skutečné
^
^
^ ^
sêlovèkem,
hlubokým vnitřním pravdám. Nen, to j
naslouchat mu a vnímat eo řiká, co P r o * ^
být ve vhledu do hlubší úrovně bytí.

^
^

^

a b y terapeut

^ ^

'

u m i vcítit,

když

V hlubokém nadhledu. To se domnívám ja, ^

bloků. Protože pokud není, tak on m u «
každého. Zákonitě si přitáhne do života
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on a potom si zarezonuje terapeut sám. Řeší sebe a nedokáže toho člověka vést,
nemá ten nadhled. Terapeut by měl být naprosto vyčištěn bez ovládání nějakých
svých bloků. Měl by mít hluboké porozumění a poznání principů jak mysl
funguje. Ono to není zase tak komplikované, opakujeme všichni v podstatě
stejné nesmysly jenom v různých variantách. Těch programů až tolik není, ale
toto je důležité. Navíc když člověk chce pracovat s druhými lidmi, tak musí být
v hluboké pokoře a odevzdanosti a to souvisí s tím vhledem do nitra

1.8 Souhrn
Předchozí text pojednává o traumatické události a jsou zde uvedeny příklady
možného řešení pomocí terapií. Z širokého rejstříku různých terapií je uvedeno
sedm, které zastupují široké spektrum možností, které má moderní psychologie
k dispozici. Větší prostor je dán dvěma přístupům, a to Hlubinné abreaktivní
Psychoterapii a Regresní terapii s návratem po časové stopě. Ty jsou nejprve
teoreticky

popsány

a

posléze

rozvedeny

v záznamu

rozhovorů

se

zkušenými f a c i l i t y . Přestože jsou tyto dvě terapie méně známé, neměly by
být opomíjeny, protože mohou nabídnout alternativní řešení. Důležité je však,
aby terapii vykonával kvalitní terapeut, s odpovídajícím vzděláním.
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2 Praktická část

2

-l Studie č. 1

Matka: 21 let, nynější věk je 34 let
0t

e c : 21 let, nynější věk je 34 let

Manželé, žijí v menším městě u Prahy.

^ lednu 1992 se jim narodila dcera. Narodila se předčasně ve 33 týdnu
těhotenství v Praze.
^iagnóza-vrozená vývojová vada atresie jícnu.
porodu nikdo neřekl matce, jak je stav dcery vážný, co ji čeká, jak se bude
zdravotní stav přibližně vyvíjet. Matku odvezli zpět na pokoj pro budoucí
Maminky, na rizikové oddělení, což byla pro matku nepříjemná skutečnost. Po
týdnu převezli holčičku do fakultní nemocnice Motol, kde proběhla první
°Perace, holčička sílí a roste. Matka ji s otcem pravidelně navštěvuje, přicházejí
dobré zprávy, jsou další a další operace, zdravotní stav je téměř jako „ na
^upačce".

Rodiče absolvují několik genetických vyšetření s negativním

úvěrem. Po dvou měsících od narození dcery manžel nastupuje na vojnu, která
trvá
nast

6 měsíců. Zvažují možnost odkladu, ale pak se s manželkou domlouvají, že

oupí co nejdříve, aby byl brzo doma, až budou mít dceru u sebe.

at

ka stále navštěvuje dceru, pokud není na dýchacích přístrojích, tak si ji

chov

á , má z ní radost. Zdravotní stav se stále rychle střídá. Po půl roce života

h

°lčičky se matka chystá za ní na návštěvu, v tom přichází telegram o smrti
dcery.
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Rodina
v podstatě normální stav, nechovají se nijak zvláštně - to jsou slova matky,
čekají sami na informace, které dostanou. Ve dnech smrti dcery, dostávají
manželé byt, matka se jím s pomocí rodiny zaměstnává, aby nějak krizi
Překonala. Bez léků na spaní nemůže spát, přichází myšlenky typu „ proč zrovna
já", sestře matky se v těchto dnech narodila zdravá holčička. Přichází lítost a
smutek. Výbavičku pro dceru postupně dává sestře a od září nastupuje do práce.
Již se nevrací do starého místa, ale nastupuje na nové místo, kde nikdo neví o
její rodinné minulosti. Je ráda, že nemusí nikomu nic vysvětlovat, nikdo o ní nic
neví. S manželem se dohodli, že budou chtít další dítě, ale o něco později.
V říjnu prodělává chřipku a v listopadu se potvrzuje těhotenství. Vzhledem
k Předchozí nemoci jsou velké obavy ze zdárného průběhu. O tomto početí vědí
Pouze rodiče a lékař, všichni čekají na

v ý s l e d e k

z genetického vyšetření, z d a j e

vše v pořádku či ne, to by znamenalo potrat. Genetické vyšetření dopadá dobře,
matka dostává těhotenský průkaz. Oba manželé zažívají velký strach a zároveň
radost. Začíná výběr jména, oba se shodují nad tím samým pro holčičku, které
"ž jednou své dceři dali. Jejich prarodiče toto rozhodnutí nelibě nesou, zdá se
to velice nevhodné, ale oni jsou pevně rozhodnuti. Ze strany příbuzných
nastává přísné dodržování všech pověr spjatých s očekáváním

příchodu

miminka a probíhá velká péče o budoucí maminku. Celkově j e očekáván
Pochod štěstí do rodiny.
konce prosince chodí matka do zaměstnání. Po novém roce přichází další
š

<*- Objevuje se krvácení, okamžitě přichází myšlenka potratu. Matka odjíždí
nemocnice, kde zůstává týden, pak se ukazuje, že je vše v pořádku a je

Propuštěna domů na rizikové těhotenství. Celá rodina se o budoucí mammku
stará, má přísný režim plný procházek, odpočinku a upnmne sleduj,
v oíl n ý čas" budoucí maminky, Druhé
, ' dite,
J V kluk, se
se narodilo v cervenci 1992
Zdravé a
silné, což trvá doposud.
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O první dceři se v rodině nemluví, mezi manželi vůbec. Maminka si na svou
holčičku vzpomene, trošku jí připomíná neteř, dceru od sestry, která se narodila
ve stejných dnech jako její holčička. To, že o své dceři s manželem nemluví,
necítí nijak smutně. Necítí potřebu vracet se k minulosti, ale na svou holčičku
nikdy nezapomněla a nikdy se se ztrátou úplně nevyrovnala.
V tomto místě rozhovoru mně přichází otázka-Proč manželé nemluví o dceři, o
jejím životě, smrti? Při této otázce mi matka nedokáže jednoznačně odpovědět,
nechce o tom mluvit.
z rozhovoru mám pocit, že matka by možná i mluvila, ale až po promluvě
s manželem, cítí to jako první k r o k v tomto prožitku. Až potom se o tom dá
mluvit s někým jiným, s někým cizím. Cítí, že její manžel o tom mluvit nechce.
Je to bolavá událost, kterou není dobré „vytahovat", aby nebyl narušen „klidný
chod rodiny".
Mám pocit, že manželé „nahradili" ztrátu své dcery narozením prvního syna. Na
tokto přímě položený dotaz mi matka dává za pravdu a usmívá se. Ktomu
dodává: „ Ano, asi máte pravdu, naše péče o prvního chlapce byla opravdu
trochu přehnaná jak z mé, tak i otcovi strany, ale divíte se"?
P

° Pravdě odpovídám: „ne".

IV|

tví,,,.,.
„ narození, syna v m.m.a jako
;„L,„ vency
„eikv uai
dar aa větší
o to, že přišel tak „brzo".
yslim, ze
ve
Dn

e s je šťastnou matkou svých dvou synů.

^ o u
ně

kam šla po smrti její holčička, se nezabývá, ale připouští, že asi bude

kde nahoře ve velké rodině plné štěstí a lásky.

Po

smrti dcery, dostala mladá maminka kondolenci od své o mnoho let starší

Přit

<%ně, ráda bych ú ^ v e k citovala, mám pocit, že sc naplnil doslova.

Jiz

v a se hned nezacelí, ale další radostí se zmírní, a ta přijde, věřte mi!"

Da8m
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„Všichni kolem vás s Vámi cítí a myslí, ale to pochopit může pouze ten, který
tuto bolest ponese až do konce svého života".

Myslím, že toto přání se vyplnilo téměř přesně.

„Náhlá, nečekaná smrt milovaného člověka patří mezi největší tragédie, jaké
člověk může v životě zažít. Naší společností, která se realitu smrti snaží jakoby
negovat, býváme příliš chabě vnitřně vybaveni, než abychom ztrátu někoho
blízkého dokázali dobře snášet - pokud jí nepředchází onemocnění, jež nás na
blížící se konec života zvolna a postupně připraví.
Je mimořádně důležité, abychom se snažili truchlící rodině pomoci a ušetřit ji
tak nenapravitelných vnitřních traumat a nekonečného trápení. Příliš mnoho lidí,
kterým se nedostalo v pravý čas dostatečné pomoci, pak v sobě buďto dlouhá
léta nese nestrávený a nedožitý zármutek, anebo se později dostanou do stavu,
jenž už vyžaduje pomoc psychiatra".

Otázka: Dovolte mi pár doplňujících otázek.
Matka: Prosím.

Otázka: U dcery šlo opravdu ,jen" o atresii jícnu?
Matka: Ano.

Otázka: Jakým způsobem a kdy Vám řekli o nemoci Vaší dcery?
Matka: Lékař mi to řekl osobně na pokoji. Řekl mi diagnózu dcery, a že je
potřeba udělat několik operací, pak se uvidí dál. Bylo to den před mým
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propuštěním z porodnice. Mě propustili domů a ji vezli do fakultní nemocnice
Motol.

Otázka: Jaké genetické vyšetření Vám dělali a kde?
Matka: Na Vinohradech. Vyšetření to bylo na všechno možné. Z krve zkoumali
patogeny, zvířecí onemocnění, prodělání infekce. Pro mě je důležité, že nic
nenašli. Při dalším těhotenství jsem měla jít opět na genetické vyšetření.

Otázka: Šlo u Vaší dcery o stav neslučitelný se životem?
Matka: Ne, to ne, její zdravotní stav se slučoval se životem. Ale vždy v době
léčení došlo k nějaké nepředpokládané komplikaci, což její zdravotní stav
zatěžovalo. Například prodělala zápal plic.

Otázka: Měli jste dceru vůbec doma?
Matka: Ne, dcera doma nebyla vůbec. My jsme ji s manželem jen navštěvovali.

Otázka: Věřili jste, že se Vaše dcera uzdraví?
Matka: Ano a lékaři nás v tom utvrzovali, slibovali, že dítě je vitální, silné,
životaschopné.
Otázka: Jak dlouho jste nemohla spát bez prášků na spaní?
Matka: Od smrti dcery do konce září, po té, co jsem nastoupila do práce, se
spánek upravil.

Otázka: Každé Vaše těhotenství bude geneticky sledované?
Matka: Ano.
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Otázka: Se ztrátou dcery jste se vyrovnala?
Matka: Necítím potřebu vracet se veřejně k minulosti, hovořit o ní. Na svou
holčičku jsem v mysli nikdy nezapomněla. Naučila jsem se s tím žít, sama se
s tím musím vyrovnat.

Otázka: Jste věřící?
Matka: Ne, jsem ateista. Připouštím, že mohou být věci, které nemohou být
vysvětleny.

Otázka: Jak tomu mám rozumět?
Matka: Věřící nejsem, každý strůjcem štěstí svého. Aleje pár zázraků nebo dějů,
které racionálně nejde vysvětlit.

Otázka: Co Vám pomáhá žít dál?
Matka: Myslím, že mí dva synové, manžel, rodina.
Děkuji Vám za příjemné povídání.
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2.2 Studie č. 2

Milan K., 22 let
Před pěti lety zemřela Milanovi matka na těžkou nemoc. Do roka zemřel otec.
Milanovi bylo v té době za týden osmnáct let. V obrovském šoku řešil situaci
s úřady, které ho chtěly dát na týden do dětského domova atd.
Ale zjistil ještě jedno překvapení, o kterém do té doby neměl tušení, jeho rodiče
ho adoptovali.
Když jsem se tento příběh dozvěděla, kontaktovala jsem pana Milana, on mi
velmi ochotně slíbil rozhovor. Několikrát jsem ho kontaktovala a nikdy na náš
dohodnutý sraz nepřišel, telefon nezvedal. Až po několika dnech na mé zavolání
telefon zvedl a řekl, že mu to nevyšlo. Po několika takových pokusech jsem mu
poděkovala za ochotu. Nevím, zda jeho chování souvisí s jeho prožitkem, ale u
nikoho z dalších dotazovaných jsem se s tím to chováním nesetkala.
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2.3 Studie č. 3

Marek B., 27 let, nynější věk je 32 let
Martin B., 27 let
Matka 55 let, nynější věk 60 let
Otec 58 let, nynější věk 63 let
Rodiče žijí v Praze.
Marek B. ženatý, žije v Praze.
Martin B., s přítelkyní žije ve společné domácnosti v Praze.

Jednovaječná dvojčata prožívají dětství v úplné harmonické rodině. Od malinka
jsou stále spolu, jsou to hodně živé děti, společně vymýšlejí lumpárny.
Marek vzpomíná, že maminčina oblíbená historka na toto období je: "Když jsem
s našimi dvojčaty chodila na procházky, pravidelně se rozutekl každý na jinou
stranu. Nevěděla jsem, za kterým dřív běžet". Při vzpomínce na toto vyprávění
Marek úplně září. (Touto problematikou se zabývá ve své knize Dvojčata, jejich
vývoj a výchova, Klára Rulíková, Portál, 2002).
Už ve školce byli sourozenci rozděleni každý do jedné třídy, moc zlobili.
Na základní škole byli rovnou od první třídy rozděleni, každý do jiné třídy, nijak
tím nestrádali, po vyučování byli opět spolu.
Vyrůstají v pospolitosti, prožívají „vše" společně. Mají společné zájmy.
Jejich hlavním zájmem je sport. Od deseti let se věnují basketbalu. V patnácti
'etech Marek začíná dělat atletiku. Martin, ačkoliv se zdá být velkým talentem
V basketbalu, se po roce k Markovi přidává a společně přestupují z dopravní
Průmyslovky na sportovní gymnázium se zaměřením na atletiku.
Oba dva jsou v atletice úspěšní - oba dva drží československé juniorské
re

kordy doposud. Martin ve vrhu koulí 19,96 m. Marek v hodu diskem 58,22 m.

ha
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Úspěšně maturují, po maturitě se začínají věnovat sportu profesionálně. Ve věku
23 let se od ledna připravují na olympijské hry v Atlantě.
Martin se na olympijské hry nekvalifikuje, Marek ano.
Po olympijských hrách oba dva plánují přestup do jiného oddílu. Mezitím si
Marek nechává vyšetřit svůj zdravotní stav a na základě všech vyšetření
ukončuje sportovní kariéru. Diagnóza je artróza 3. stupně levého kolene,
posunutá čéška, chybějící křížový vaz. Vyšetření, které podstupuje, mimo jiné i
magnetickou rezonanci, posílá na sportovní kliniku ve Stuttgartu. Operace byla
příliš drahá (25 000 DM, bez záruky na zlepšení). Shání peníze přes Nadaci
Ivana Lendla, podstupuje další doplňující vyšetření. Spojuje se s lidmi, kteří
podobnou operaci absolvovali, a ptá se na míru zlepšení jejich zdravotního stavu
po operaci. Na to konto se rozhoduje, že operaci nepodstoupí a léčbu ukončuje.

Až do dospělosti jsou sourozenci „stále" spolu, dopomáhá tomu i společný
zájem o sport, všechny tréninky, soustředění, které jsou časově náročné, zažívají
spolu. Společně bydlí jen oni dva v jednom bytě. Poprvé se opravdu rozdělují,
až když Marek končí se sportem. Kontakt udržují stále, ale vzhledem k jiným
aktivitám, (pracovním) to není již tak intenzivní. Po půl roce co skončí Marek se
sportem, se Martin stěhuje ke své přítelkyni.

Martin v novém klubu se sportem pokračuje a začíná žít v bytě své přítelkyně,
mají finanční problémy.

Oba bratři mají své partnerky, žijí svým životem, již spolu netráví tolik času
Jako dříve.
dvou letech Martin také končí se sportem.
Ve dvaceti pěti letech začíná pracovat s Markem v nočním klubu, kde se jeho
finanční situace výrazně zlepšuje.
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Martin je méně zodpovědný, jeho přístup k věci je někdy laxní. Nedělá mu
problém přijít někam pozdě... Daleko více žije momentálním prožitkem, teď si
užiji a pak se uvidí.

Krátce na to je oběma bratrům, nezávisle na sobě, nabídnuta droga.
Marek odmítá, Martin jí zkouší, (pervitin)

Otázka: Proč drogu vzal Martin a vy ne?
Marek: Myslím, že to je právě ten momentální prožitek, kterým on hodně žil a
byl pro něj tak důležitý. Stalo se, že tři dny před prvními závody v olympijském
roce Martin zmizel na dva dny, nikdo nevěděl, kde je. Po dvou dnech jsme ho
s rodiči našli v hospodě úplně opilého a nemohli jsme ho přesvědčit, aby šel
domů.
Nakonec za půl dne přišel sám. Rodiče nechápali, co se děje. Pro něj byl
momentální zážitek v restauraci mnohem zajímavější, než myslet co bude zítra.

Otázka: Z toho důvodu si vzal drogu?
Marek: V podstatě asi ano, chtěl to zkusit, aniž by si uvědomoval možné
důsledky.

Otázka: Proto jste ji nezkusil, vy?
Marek: Ano, já se bál a nechtěl jsem to pokoušet.

Otázka: Myslíte si, že byl důležitý

i moment, že se Martin na

OH

nekvalifikoval?
Marek: Ne myslím, že ne. Je to sport, vždy záleželo na okolnostech, které
nemůžeme zas tak moc ovlivnit. Nekvalifikoval se o dva centimetry, což není
velký rozdíl, ale na kvalifikaci to nestačilo. Je to sport.
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Otázka: Práce v nočním klubu přinesla nabídku drogy?
Marek: Ano.

Otázka: Jaká je Martinova diagnóza?
Marek: Přesnou diagnózu nejsem schopen definovat. Jen vím, jak se projevoval.
Mluvilo se o schizofrenii a stihomamech, ale podrobnější popis neznám.

Otázka: Droga byla spouštěčem psychického onemocnění?
Marek: Ano, myslí že ano.

Otázka: A to lékař předpověděl?
Marek: Ano již při první hospitalizaci předpověděl, že jeho jednání může vést
k sebevraždě.

Marek se o tom dozvídá po půl roce, když si Martin před ním „šňupnul". Marek
je překvapený, snaží se mu to rozmluvit, na jednu stranu nechce Martina zradit
tím, že by to řekl rodičům, na druhou stranu má o něj strach.
Martin začíná být nespolehlivý v práci, při rozhovoru mu často není rozumět.
Začíná být jasné, že to nejde déle tajit před rodiči.
Marek jde k rodičům a sděluje jim oběma, že Martin bere pervitin.

Ještě ten den rodiče Martina navštíví a snaží se od něj dozvědět, jak se věc má.
On je nepřístupný, nechce o tom mluvit.
Rodiče vyhledávají odbornou pomoc, Martin jí odmítá. Nechce nic řešit!
Na tuto snahu pomoci r e a g u j e zvýšenou dávkou drog. Jeho stav se zhoršuje,
Propuká (schizofrenie, stihomamy).

Martin navštíví Marka v jeho bytě, kde mu sekáčkem na maso zdemoluje byt,
v

ětšinu cenného zařízení.
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Marka zatlačí na balkon, drží sekáček na maso v ruce a snaží se mu sundat
brýle. Sápe se po něm. Říká: „Sundej ty brejle, aby ses podíval na to správnýma
očima. Oni mě sledujou a ty v tom jedeš s nima. Já to vím. Přiznej, že v tom
jedeš s nima a dej mi rozhřešení....".
Manželka Marka zavolá rodičům a po dohodě s nimi volá policii.
Policie přijíždí se Záchranou službou, Martina v poutech odvádí do sanitky a
vezou do léčebny v Bohnicích na detoxikační oddělení...

V Bohnicích v léčebně je tři měsíce.
Tam ho rodina a přátelé navštěvují.
V rozhovoru mu není rozumět. Stále hovoří o nějaké vyšší moci, o někom kdo
ho sleduje, o rozhřešení.
Po třech měsících ho propouští z léčebny domů.
Jde k rodičům, po čtrnácti dnech se stěhuje k přítelkyni a ambulantně dochází na
terapii do Bohnic.
Má zakázaný alkohol, což úplně nedodržuje.

Vyčítá rodině, bezdůvodně. Rodina je v kontaktu s psychologem, snaží se
Martinovi pomoci.
Martin se dívá na svět z pohledu, že je lepší žít naplno s drogou a kratší dobu
než bez drogy déle a své bytí si neužít.
Rodina mluví s psychiatrem, ten se domnívá, že vše směřuje k sebevraždě.
Chování Martina není příliš přátelské, přátelství spíš ničí, tzv. pálí mosty.
Marek toto vše vnímá jako bezvýchodnou situaci, ve které nejde pomoci, nejde
s
ním promluvit, není řešení.
Měsíc se zdá, že je vše v pořádku, rád by začal podnikat a půjčuje si od otce
Peníze.
T
T

u ^ cpfími dnech bdění a užívání drogy zkolabuje
V prohrává v automatech, po sedmi dnecn ouem

v

herně u automatu. Záchranka ho odváží opět do Bohnic.
54
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Zde stráví stejné tři měsíce léčení jako poprvé.
Je propuštěn do domácího léčení k rodičům.

Po nějakém čase (6 týdnů) se zdá, že se jeho psychický stav zlepšuje. Zdá se, že
bude vše v pořádku. Nachází si práci a stěhuje se zpět ke své přítelkyni. Tam se
zdá, že vše probíhá normálně.
Přibližně po šesti týdnech odchází od své přítelkyně z bytu s tím, že se za půl
hodiny vrátí zpět s jídlem.

Odjíždí do domu rodičů, (cesta trvá cca. 30 minut) kteří bydlí v pátém patře
panelového domu. Tam v pravé poledne vyskakuje z průchodu v devátém patře
a dopadá na chodník přímo před okna svých rodičů, kde je na místě mrtev.

Asi v jednu hodinu odpoledne sousedka sděluje tuto událost otci.

Otec

telefonuje Markovi, co se stalo, ten je doma ve svém bytě, který je cca 400
metrů od domu rodičů.
Ptá se otce, jestli si nedělá legraci, a když říká, že ne, tak se mu podlomí nohy a
doslova si sedne na zem, telefonní hovor stále probíhá, po půl minutě se zmohli
slova a domluvili se, že Marek přijde hned za otcem do bytu.

Marek přichází k domu rodičů, Martin tam už není, je tam jen kaluž krve
posypaná pískem. Po příchodu do bytu se s otcem objímají a okamžitě řeší,
jakým způsobem to sdělí matce (ta je v té době v práci). Nakonec jí telefonují,
ať přijde hned domů, ale nic bližšího jí nesdělují.
Matka přijíždí domů, tuší, že se stalo něco vážného, ale nečeká, takovou
tragedii. Posadí se do křesla, a když se vše dozvídá, tak tomu nevěří a je bez
sebe.
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V této chvíli, kdy dělám rozhovor s Markem, tak přiznává, že co bylo v příběhu
právě v tuto chvíli, dál opravdu neví. Ví, že se s rodiči domluvili na dalším
postupu. A asi za hodinu odchází domů do svého bytu.

Cesta domů (400 m) je neuvěřitelně dlouhá, trvá asi hodinu. Doma se pokouší
opít, ale není schopen nic pozřít.

Má na Martina vztek, nahlas nadává. Přitom se střídají pocity žalu a bezmoci.
Po úplném vyčerpání spí celou noc.

Ráno Marek přichází do bytu rodičů, jedou na patologii, tam už je i přítelkyně
Martina.
Všichni společně jdou k Martinově tělu, které má sváteční šaty a přikrytou
hlavu. Marek toto považuje za nezbytnou povinnost, smutek je velký, ale
návštěvou se neumocnil.
Při pitvě se ukázalo, že Martin neměl v sobě žádný alkohol ani drogy měsíc
dozadu. Vyšetřování ukázalo, že nezanechal žádný dopis.

Po čtrnácti dnech byl pohřeb.
Těchto čtrnáct dnů byla rodina co nejvíc spolu, byly otázky, proč to udělal, kde
to začalo, kdo za to může, nebylo obviňování.
Marek vidí vinu v něm samotném (Martinovi), tak to i prezentuje.
Nakonec se společně domluvili, že si vybral svou cestu, o které mluvil.
Tvrdil, že bude žít možná kratší dobu, ale intenzivně.

Marek celou noc před pohřbem zapíjí bratra s kamarády, vzpomíná se na něj,
Připíjí...
Pohřeb probíhá normálně, schází se rodina a kamarádi.
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Marek s manželkou již dlouho plánují cestu do zahraničí, na kterou nakonec za
měsíc po pohřbu odjíždí. Markovi to pomáhá se od věci odreagovat. Rodiče
navštěvují psychologa.
Tento rok tomu bude pět let, co se celá událost odehrála. Dneska se Marek na
věc dívá jako na svobodné rozhodnutí svého bratra. Má na něj vztek, na to co
udělal, celý problém je v drogách, které bratra poškodily natolik, že rozhodnutí
sebevraždy je už jen důsledek jeho poškození.
Sám vztah s bratrem popisuje jako " vše jsme dělali spolu, já jsem byl spíš ten
vůdčí tip, měli jsme velký společný zájem sport, společné známé, kontakt
s drogou byl společný, ale já jsem odmítl".
V duchu na něj vzpomíná, někdy si říká, že nad ním drží ochranou ruku, v těžké
životní situaci mi možná pomohl.
Sám říká „ j á se s tím srovnám, ale rodiče si to nezasloužili. Rodiče ke mně více
přilnuli. Bratra nesoudím. Už to asi nikdy nebude stejné jako před tím, ale vše
vyléčí čas".
Na otázku v čem vidí problém, říká „Drogy, zkušenost osobní je ta nejsilnější a
tu já mám".
Dále mi říká, že by rád uchránil své rodiče od bolesti, kterou už jednou prožili,
ztráta syna a dodává-,, hlavně musím umřít až po nich", široce se při tom na mě
usmívá.

Otázka: Mohu se Vás zeptat, jak se s tím vyrovnávají Vaši rodiče?
Marek: Asi dva roky navštěvovali psychologa, bohužel nevím, co přesně řešili,
jak vše probíhalo. Pro mě je ale jasné, že už to nesmí zažít znovu.

Otázka : Můžete mi to popsat nějak podrobněji?
Marek: Rád bych, ale opravdu o jejich terapii víc nevím.
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Otázka: Je nějaké trauma, které si nesete dál?
Marek: Špatně spím. Když zavřu oči a usínám, tak se mi někdy objevují zážitky,
které jsem zažil v posledních měsících jeho života. Lékaři mi neumějí pomoci.
Prošel jsem nějaká relaxační cvičení u psychologa, ale v podstatě mi to moc
nepomohlo.

Otázka: Máte ještě chuť s tím něco dělat?
Marek: To bych moc rád, ale popravdě nevím co.

Děkuji Vám za rozhovor.

2.4 Studie č. 4

Veronika B., let, nynější věk 26 let
Matka 40 let, nynější věk 51 let
Otec 44 let,
Rodina žijící v Praze.

Veronice je v červnu patnáct let, je studentkou prvního ročníku gymnázia.
Otec vědecký pracovník na Akademii věd. V srpnu se rozhodují s partou kolegů,
tři muži a jedna žena, že pojedou na horolezecký výlet do Francie na Mont
Ölanc.
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Matka s dcerou, babičkou (matka matky) a sestřenicí odjíždí na chalupu do
Harrachova na prázdniny, otec do Francie lézt na Mont Blanc.
V sobotu se má vrátit do Prahy a v pondělí přijet pro rodinu do Harrachova a
odvést je zpět domů.

V sobotu se matka náhle rozhoduje, že odjede do Prahy, zbytek rodiny zůstává
na chalupě. Matka má špatný, nevysvětlitelný pocit, pocit že se něco děje, musí
jet domů, do Prahy.
V pondělí přichází soused z chalupy s informací, že mu rodiče Veroniky
telefonovali a nemohou pro ně přijet, ale nic se neděje, do Prahy je odveze on
sám. Je nervózní, ale nikdo tomu nepřikládá hlubší význam.
Sestřenici vysazuje u rodičů, se kterými žije.
Babičku (matka matky) odváží do jejího bytu (bydlí od Veroniky deset minut).
Veroniku odváží domů k matce a otci.
Matka právě přijíždí autem s kolegou z práce a všichni se setkávají před domem.
Matka je „vyšinutá", kolega se tváří nápadně „divně", zasmušile.
Veronice nikdo nic neříká, na přímý dotaz co se stalo, ještě před domem, jí je
řečeno, že nic.
V bytě začíná kolega s matkou (matka nebyla schopna říct souvislou větu)
Veronice vysvětlovat co se stalo.
Otec se nevrátil z Francie. Nikdo nevíme proč, ale prarodiče (rodiče otce) slyšeli
ve zprávách, že se čtveřici Čechů stala při výstupu na Mont Blanc nehoda. Neví
se, kdo to je, aleje možné, že to byli právě oni.
Matka se má spojit s ambasádou a zjistit podrobnosti o nehodě a poskytnout
údaje o manželovi, (otci Veroniky)
Veronika říká, že to je nesmysl, nechce zůstat v bytě s matkou v nepříjemné
atmosféře. Zdá se jí nepravděpodobné, že by se zabili všichni čtyři, možná
jeden, ale víc ne.
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Jde k prarodičům (rodiče otce), sebou bere morče, nechce jít sama, prarodiče
bydlí přes ulici. Matka ji pouští, zdá sejí to v pořádku.
U babičky s dědečkem (rodiče otce) Veronika líčí zprávu, kterou dostala od
matky. Prarodiče Veronice potvrzují, že to s největší pravděpodobností jsou
opravdu oni. Přičemž se mezi sebou hádají, babička nechce dělat ukvapené
závěry a chce počkat, až se událost potvrdí. Dědeček s tím ostře nesouhlasí, říká,
že není na co čekat, že věc je jistá. Oba jsou rozčílení.
Veronika oběma vynadá, co jí to vykládají všichni za nesmysly, nařkne je, že se
na ní spikli a jde za babičkou, (matkou matky) co s ní byla v Harrachově (morče
má s sebou).

Otázka: Mohu se zeptat proč spiknutí? Jak Vás to napadlo? Zdá se mi to jako
neobvyklé slovo.
Veronika: Celá ta věc byla pro mě neobvyklá, takže i pocity byly nezvyklé.

Cestou k babičce začíná mít pocit, že se možná nejedná o spiknutí příbuzných a
začíná připouštět, že by na tom nějaká pravda mohla být. Napadá ji otázka, co
budu dělat s tou matikou. Protože se s otcem v prvním ročníku gymnázia
pravidelně učila a připravovala na hodiny matematiky.

Otázka: V této situaci, kdy nevíte, zda Váš otec je na živu, tak Vaše první starost
je o matematiku?
Veronika: Dnes se tomu také divím, ale tehdy to, tak opravdu bylo.
S matematikou jsem měla vždy potíže a on jediný mi s ní v té době pomáhal.
V tomto směru jsem se cítila být na něm závislá.

Na gymnázium šla kvůli otci, sama by raději studovala na obchodní akademii.
Gymnázium mělo matematické zaměření a hlavně studovat na tomto gymnáziu
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byla rodinná tradice. Studovala zde matka otce, otec sám a měl jasnou
představu, že i jeho dcera tam bude studovat.
Veronika s matematikou "zápolila", ale pod vedením svého otce ji bez větších
problémů zvládala. Bylo ale jasné, že bez jeho pomoci by hrozilo až propadnutí.

Přichází k babičce, kde jí říká, co se jí údajně stalo a chce slyšet, že to je
nesmysl.
Babička říká, že by byla moc ráda, kdyby to nebyla pravda, ale spíš se přiklání
k ostatním.

V tom volá babičce sestřenice Veroniky, se kterou byla v Harrachově, ta už to ví
od svých rodičů.
Brečí do telefonu a mluví s Veronikou.
Veronika jí vynadá, co brečí, když není nic jistého a i kdyby bylo, tak neví, proč
by měla kvůli němu brečet, když jeho heslo bylo, ,jsme sobci, když mu bráníme
v klidném odchodu mimo náš reálný svět a nenecháme ho v klidu odejít".
Pak se smiřuje s možným faktem, že se to opravdu mohlo stát.

Vrací se domů k matce (i s morčetem). Matka už je klidnější, během Veroničina
hledání „pravdy", telefonuje babičkám, kde přesně je.

Matka stále telefonuje, vyřizuje podrobnosti o manželovi a dceru utěšuje, což je
jí nepříjemné. Druhý den se vše potvrzuje.

Veronika nechce soucit, hlazení po hlavě, úvahy co bude dál. Nechce se o tom
bavit, nechce o tom slyšet.

Za pár dní začíná škola, druhý ročník gymnázia.
Veronika nechce, aby to ve škole někdo věděl, ale vědí to všichni.
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Profesorka, ještě před příchodem Veroniky do třídy, to spolužákům oznamuje.
Veronika nechce se svými spolužáky a učiteli o události mluvit.

Pohřeb.
Hrozná záležitost. Matka „v pohodě", bere uklidňující léky, ale ostatní příbuzní
a známí Veroniku litují a diví se jejímu chování. Veronika nebrečí, okolí jí
rozčiluje, chce mít celou věc rychle za sebou. Mluví o historkách z minulosti,
odmítá mluvit o pohřbu, pocitech z události. Chce se z té věci vyzout, utéci,
odmítá chodit na hřbitov.

Když je sama, prohlíží si fotky, vzpomíná na historky, které měla ráda, ale u
toho musí být sama. Tento stav má velmi zřídka, je to tzv. teskná chvilka.
Jinak je naštvaná, jak ji tu nechal na pospas matematice, starosti, starosti
v

t

v

_

s převozem z Francie do Cech, existenční starosti. Říká si „Celkově nás tu
nechal, vyhodíme mu věci ze skříně, ať je pryč se vším všudy".
Když přichází ke skříni, že to všechno vyhodí a zlikviduje, zničí, tak drží v ruce
šusťáky, se kterými jí naskočí krásná vzpomínka na Paříž, kde společně byli a
podobně. Všechno zase uklízí zpět na své místo do skříně.
Věci po otci roztřídí až matka po několika měsících.
Na hřbitov nechodí, jenom na Vánoce povinně s rodinnou, ale je jí to krajně
nepříjemné.
Zpětně si uvědomuje, že ve druhém ročníku se s nikým nekamarádila. Měla
pocit, že na ní spolužáci „zíraj", obávala se dotazů jak se má? To se jí zdálo
zavádějící. Toto jí později potvrdili i spolužáci z gymnázia.

Otázka: Mohu se zeptat? Jak myslíte „zavádějící"?
Veronika: Zdálo se mi, že narážejí na naší záležitost s otcem a o tom jsem
mluvit nechtěla.
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Otázka: Říkáte „záležitost" není výstižnější slovo tragédie?
Veronika: Ano, máte pravdu, ale v té době se mi toto slovo zdálo příliš
dramatické a to už celá věc byla dost.
Začala mít pocit, že je sama a nebyla cesta zpět ke svým spolužákům. Měla
mnoho

zameškaných

hodin,

nechtělo

se jí

mezi

spolužáky,

problém

s matematikou (jak předpokládala), pak vyřešily doučováním.

Dnes o tom se mnou normálně mluví, ale přiznává, že dřív by to nepřicházelo
v úvahu.

Veroniko, mohu se Vám položit ještě několik doplňujících otázek?
Veronika: Ano, můžete.

Otázka: Proč je Vám nepříjemné chodit na hřbitov?
Veronika: Hřbitov jako takový mi nevadí, dá se říci, že mi je jedno. Ale jít tam
z důvodu připomenout si mého tátu se mi zdá bezpředmětné. Už v rozhovoru
s Vámi jsem řekla, jak reagoval na oplakávání mrtvých. Brečet nad zetlelými
tělesnými ostatky se mi zdá zbytečné a vždy mě k tomu otec i vedl. Proto jsem
tam šla jen na Vánoce povinně s rodinou.

Otázka: Myslíte si, že člověk není jenom fyzickým tělem?
Veronika: Ano, myslím že není jen fyzickým tělem. Už za života otce vím, že
měl své osobní duchovní prožitky, které to potvrzují.

Otázka: Můžete to popsat nějak konkrétně?
Veronika: Otec pravidelně meditoval, a když jsem se ho ptávala, proč to dělá,
říkal: Podstata člověka není fyzické tělo ani mysl, ale vnitřní Já, které toto vše
oživuje a po smrti fyzického těla přetrvává. V meditaci, když se člověk dostane
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za své myšlenky a spojí se se svou vnitřní skutečností, se svým pravým Já, stává
se sám sebou. Někdo tomu říká duše. Protože duše nejsou na hřbitově, nechodím
tam.

Otázka: Jak si vysvětlujete, že se toto neštěstí stalo právě jemu?
Veronika: Otec říkával, že zde na Zemi máme splnit uloženou učební látku,
když jí splníme, můžeme z tohoto světa odejít.

Otázka: Co Vám pomáhá žít dál?
Veronika: Právě filozofie mého otce. I když sama nemedituji, cítím, že měl
pravdu a jeho myšlenkám věřím.

Otázka: Kdy jste k tomuto pochopení dospěla?
Veronika: To bylo až po terapii.

Otázka: Vy jste chodila na terapii?
Veronika: Ano. Po smrti otce jsem se stáhla do sebe, stranila jsem se spolužáků.
Jeho odchod jsem cítila jako podraz. Jak mi to mohl udělat. Až po maturitě se
mi dostala do ruky kniha Andreje Dragomireckého o psychoterapii.
Velice mě to zaujalo, byly tam popsány podobné případy, jako jsem zažila já.
Zjistila jsem, že pomoc existuje. Absolvovala jsem několik sezení a problém
zmizel. Pak mi došly i další souvislosti, o kterých jsme již mluvily.

Veroniko, děkuji Vám za zajímavý rozhovor.

Stažení se do sebe a zabývání se traumatem, popisuje například i K. M.
Porterfieldová ve své publikaci Jak se vyrovnat s následky traumatu, 1998,
NLN.
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2.5 Studie č. 5

Hana, C.: 25 let, dnes 26 let

Slečna Hana, podstoupila regresní terapii s návratem po časové stopě u
terapeutky Ernestíny Velechovské. Já jsem ji z tohoto důvodu kontaktovala,
abych zjistila jaké má zkušenosti s terapií ona sama.
(Tento příběh budu psát v první osobě. Klientka, se kterou jsem rozhovor psala,
byla tak autentická a plná upřímnosti, že mi bylo škoda tu hloubku jejího
prožitku „kazit" jinou osobou.)

Žiji partnerství a mám pocit, že žiji opět příběh, který už znám. Stále se
opakující děj. I s bývalými partnery nastaly po čase úplně stejné problémy.
Chodím s přítelem naprosto normálně jako většina mladých žen v mém věku. Po
nějakém časovém úseku, většinou půl roce až roce, začíná být situace s mým
partnerem naprosto neúnosná. Téměř bych řekla, že začíná být v mé přítomnosti
podrážděný, plný napětí, což se v zápětí odráží na jeho náladě a na našem vztahu
vůbec.
Sama jsem nespokojená, nevím proč, nic zásadního se neděje. Přesto cítím, že
se děje. Tato situace není sama sebou.

V situaci, kdy dochází ke střetu s mým partnerem, později to není ani střet, ale
pouze rozhovor, mám tyto pocity: stahuje se mi krk, tlačí mě v něm, vím, že
tento pocit není poprvé, opakuje se, znám ho. Jsem jako by na zajeté koleji.
Nastává obava, že to opět skončí jako vždy před tím, zůstanu sama. Jsem
přehnaně ostražitá, nad vším co se děje kolem mě, bych chtěla mít kontrolu.
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Jsem ve fázi uvědomění, vím, že s mou situací musím něco udělat. Vím, že to je
má situace, nikdo zvenčí mi nepomůže, vím, že toto musím jenom já sama.
Začínám se zamýšlet, proč toto žiji, hledám způsob jak to uchopit.
Vidím, co žiji, ale nerozumím tomu, nevím co s tím.

Našla jsem terapeuta:
Přicházím na domluvenou schůzku do ordinace. Terapeut se mě ptá, jaký mám
problém, krátce vysvětluji, o co jde. Dělá si poznámky ohledně mé sociální a
rodinné anamnézy.
Požádá mě, abych si vzpomněla na poslední hádku (problém), kterou jsem
s partnerem měla a nahlas jí popisovala a prožívala.

Pohodlně si sedám do

křesla, zavírám oči (je mi to přirozenější) a nahlas vyprávím průběh poslední
hádky.
Začínáme okamžikem, kdy se stal poslední "problém" v nejbližší době s mým
partnerem. „ Jsem doma, telefonuji s partnerem a hádáme se".
Očekávám, že to rozebereme, vše pochopím a bude hotovo.
Vše je jinak, opakuji stále svou situaci nahlas dokola.

Terapeut mě trpělivě poslouchá a chce po mě vědět, jaký mám při vzpomínce na
situaci pocit.

Ve mně probíhá pocit křivdy, pocit, že mě neuznává, napadá.

Cítím

nespravedlnost, ukřivdění. Výsledek je, že se mu nebudu vnucovat.

Pro terapeuta vůbec není důležité mé pochopení, ale zajímá ho především, jak se
cítím, jaké mám pocity, emoce, jak reaguje mé tělo.

A tak si pojmenovávám: ukřivděnost, nedoceněnost, pýcha, uraženost.
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Somatické vjemy: škrábání v krku, tíha na hrudi - kterou moc dobře znám ze
situací v životě. Uvědomuji si, že cítím reakce těla a vždy ve stejném okamžiku
příběhu jsou reakce na mém těle identické.
Mluvím o svých emocích, o svých pocitech. Po x-tém průchodu, opakování si
téže situace si uvědomuji, že mé tělo je v klidu, bez emocí a somatik.

Terapeut mi pokládá jednoduchou otázku: „ Existuje nějaká podobná starší
událost - starší proti toku času? Přesuň se k ní".

Já nevím, jak se mám posunout dozadu proti času. V mysli si představuji
orientační šipku směrem do leva. V tomto naladění na šipku se sama vynoří
vzpomínka na situaci z mého dětství.
„Je mi čtrnáct let, je neděle, všichni doma-bratr, maminka, víme, že se od nás
táta stěhuje, to víme od soboty. V neděli jedeme na oběd do restaurace. Má to
být snad sváteční nebo co, moc tomu nerozumím, myslím, že není co oslavovat.
Beru to alespoň tak, že maminka nemusí vařit.
Po obědě jedeme domů. V pondělí jde táta do práce, já s bratrem do školy.
Normální pondělí, jenom táta už nepřijde domů. Už bydlí jinde, ve svém bytě.
Celý týden to doma řešíme. Další pondělí přijíždí s prádlem na vyprání a
vyžehlení. Kontroluje, co je nového a odjíždí".

Mé pocity: jsem z toho zklamaná, mám bolest v krku, tíha na hrudi, jsem
ukřivděná kvůli tátovi, vůbec neví, že ho potřebujeme, pro mě je zklamání, že
rně táta podvedl, je to zklamání, jsem nedoceněná, opuštěná.

Uvědomuji si, že vzorec situace je stejný, jako jej dnes prožívám v situaci s
Partnerem. Stejné jsou i mé reakce.
Stále nahlas dokola popisuji tutéž situaci, popisuji jak děj, tak i mé pocity,
zvláště somatické. Pocity slovně velmi těžko pojmenovávám. Uvědomuji si, že
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jsou hluboko ve mně schované, je to něco co nechci, zároveň, ale cítím, že
opakováním se prožitek prohlubuje. Dokonce já statečná, silná pláču, opravdu
fyzicky brečím v příběhu z mého dětství. Tento pocit, tu energii a pocity jsem si
nechala v sobě, až dnes je prožívám.

Proces se opakuje nahlas, nic se nesmí nechat nevyslovené, každou myšlenku,
pocit, bez cenzury i s vulgarismy. Terapeut po mě chce, abych vše prožívala
s pocity, fyzickými vjemy. Jak vše prožívám, tak si najednou uvědomuji, že
vlastně o nic nejde, ulevuje se mi.

Následuje opět posun po časové ose. Objevuje se další situace, která je vzorcem,
opět stejná, já reaguji také stejně. Už mě to i zlobí, uvědomuji si, jak je to pořád
stejné. Tuto křivdu a vzdor znám už od svých dvaceti pěti, dvaceti, šesti, pěti, tří
let, jen lidé na jevišti se mění.
Terapeut: „Co je impulsem?"
Já: „Impulsem je, když mi někdo bere důvěru."
Terapeut: „ Jaký máš pocit"?
Já: "Já mám pocit, že nevím, co okolí po mě chce. Pak reaguji, urazím se,
odmlčím se, uzavřu se do sebe."
Vyčisťuji si situace v dětství, je mi špatně, uvědomuji si, že i bez posouvání mi
je hůř i mě více bolí na hrudi, sám se mi odvinuje nový příběh, rovnou jsem
skočila někam jinam.
Po úlevě z p ř e d c h á z e j í c í h o příběhu se nestačím vzpamatovat a mám další nové
Xjemy. Nevím, kde jsem v mysli, co se se mnou děje. Jen vím, že je kolem mě
tma a trošku těsno, ale příjemně.
Terapeut: „Pokračujte, všechno prožívejte nahlas".
Najednou mi dochází, že jsem u maminky v bříšku. Je to tak jasné, vím, že jsem
v

tom okamžiku, není pochybnost.

V

D

nímám mámu, jak se na mě těší, a jsem ráda. Cítím z toho jistotu.
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Šokuje mě zjištění, že vím, co si myslí táta, babička, okolí. Vím, co se děje
„venku".
Terapeut chce, abych měsíc po měsíci jen tak volně prožívala až do porodu,
první kontakt s matkou a otcem.
Teď si opakuji celé prenatální období.
Uvědomuji si, jak se mi daří, jak se mi v bříšku líbí, ale v jednom okamžiku
cítím nepříjemný pocit. A to když maminka své matce sděluje radostnou
událost, že čeká miminko (mne). Cítím, že babička se zarazila, možná se lekla,
jako by ji píchlo.

Popisuji mou reakci, pocit co mi to dělá.
Vědomě si uvědomuji, že to je opět stejné, opět mě někdo nechce.
Pocity: v krku velmi silná bolest, cítím vzdor.
Mé myšlenkové pochody - slib matce. Zdá se mi, že se babička zprávy lekla, to
mě urazilo. Slibuji matce, že ji nikdy neopustím.
Zde si uvědomuji tu obrovskou sílu mého rozhodnutí.
Tím, jak opakuji svůj příběh, je mi jasné, jak tímto slibem je ovlivněn můj život
až do současnosti. S jakou urputností se slibu držím a jak mě v různých situacích
ovlivňuje, ovládá.
Např." Když partner chce, abych se nějak zachovala, zaujala samostatný postoj,
abychom něco společně budovali...
Já se stále ohlížím, co by tomu řekla moje matka.
Po narození si jasně uvědomuji svůj slib, který jsem matce dala a znovu se
v něm utvrzuji.
Opět je vzorec zpracování stejný, ale umocněn o to, že stále dokola opakuji
událost, ale neumím „překmitnout" do klidu, protože mě drží v nepříjemném
pocitu psychickém i fyzickém můj slib.
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Terapeut chce, abych stále dokola nahlas opakovala slib.
Vůbec nechápu, proč mám tuhle „blbost", která mi je teď nepříjemná dokola
omílat, ale poslouchám a opakuji. Je mi vysvětleno, že opakováním se mysl
nasytí, překmitnu a vytvoří se tzv. logický komentář a můj prožitek tohoto
postulátu se změní. Moc tomu nerozumím, ale pravdou je, že po opakování, (cca
dvě hodiny), přišla změna postoje, osvobození. Úleva psychická i fyzická.

Znovu procházím prenatální období a cítím, že zůstává nedobrý pocit: „Už jsem
se narodila - v bříšku to bylo dobré, tam jsem to pozorovala, měla jsem radost
z toho, jak roštu. Maminka se na mě těší, tatínek také - diví se, že už takhle brzo
mě čekají, ale je rád. Maminka je pyšná. Takhle krásné to bylo v bříšku. Ale
teď, teď jsem se narodila a jsem na světě. Vůbec se mi tu nelíbí. Všechno co
jsem doposud znala, věděla, zapomenu. Nikoho tu neznám - ještě že mě mají
rádi. Dvacet let teď budu „zakrňovat" (to je přibližná doba, co budu u rodičů a o
ni se budou o mě starat, vychovávat mě), mám o sebe starost. Mám pocit
nadřazenosti. Cítím svou současnou bezmocnost, vyplývající z mého malého
těla. Všichni se ke mně chovají jako k miminku, ale mé vědomí si pamatuje, ví,
ale brzy zapomene.
Musím to přijmout, tak jak to je, ale radost z toho nemám. Žiji si svůj život a
s tím venku se nechci moc ztotožňovat. Mám svou cestu a nechci se zdržovat.
Už mám pochybnosti. Ty ale patří tady na ten svět, ne ke mně".

Uvědomuji, si jak to souvisí s mým současným životem.
Terapeut chce, abych svůj prožitek znovu opakovala.
Znovu procházím můj prožitek, ale vidím něco nového: ,jsem ve zlatostříbrném
světle, je tu klid, rovnováha, líbí se mi tu, nechci pryč, je mi tu dobře. Už mě to
vtahuje do černého kornoutu, děsně rychle, je to tu hrubé, drsné, tuším obtíže,
ale jsem spíše zvědavá, cvak. Jsem u maminky v bříšku, je tu měkoučko, roštu si
tu, líbí se mi tu. Mám ráda, když má něco vzestupnou tendenci".
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Jsem překvapená tímto zážitkem a neumím si to vysvětlit. Terapeut mi
vysvětluje, že se to někdy stává. Člověk se jakoby dostane svým vědomím do
doby před početím. Jestli tomu budeme říkat vědomí duše nebo fantasie je pro
nás nepodstatné.
Znovu procházím můj prožitek:,jsem ve zlatostříbrném světle, je tu klid, líbí se
mi tu, je tu rovnováha, harmonie. Pomalu plynu černým trychtýřem, je pořád
ostrý, ale nijak mi neubližuje. Hup a jsem ve vajíčku u maminky v bříšku, tam je
klid. Maminka s tatínkem se mají rádi, tam se mi daří, roštu si, nechce se mi
narodit, odrazím se jako žába a jsem venku. Ostré světlo, sestry na porodním
sále už nejsou tak hrozné, u maminky se mi líbí nejvíc. Za pár dní se vidíme
s tatínkem a jedeme domů. Nejsem spokojená, když jdou ode mě pryč, to
brečím, jinak jsem spokojená a jsem ráda, že jsem u nich".

Konkrétní příklady: V partnerství-při neshodách v hádce, má pýcha, ješitnost,
hloupost. Už v prenatálním období jsem se narodila s tím, že jsem vůči svému
okolí nadřazená. Sestry v porodnici jsou „nemožný", okolí je „zaostalý", nechci
se s tímto pocitem ztotožnit.
Matce jsem v bříšku slíbila, že jí nikdy neopustím, což vedlo k mé neschopnosti
se osamostatnit, svobodně se v mém životě rozhodovat. Vždy tam byl důležitý
faktor, co by tomu řekla maminka. To v partnerském životě vede k obavám, že
mě partner opustí. Projevovalo se to nedůvěrou, přehnanou ostražitostí, nad
vším mít kontrolu.
Takto zpětně to působí legračně, ale souvislosti a prožitek jsou pro mě tak jasné,
nemám nad čím pochybovat, je pro mě hlavní co žiji.

Slečna Hana je zde tak sebejistá, absolutně nad svým prožitkem nemá
Pochybnost. V tuto chvíli, kdy s n í rozhovor dělám, mi až imponuje, s jakou
jistotou svůj problém zvládla, jak vše do sebe zapadá. Musím podotknout, že ji
znám jen z našeho rozhovoru, působí na mě velmi příjemně a vyrovnaně.
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Terapeut mi říká, ať si projdu ještě jednou od narození svůj život až do
současnosti. Procházím znovu své narození, dětství, dospělost. Vše se odehrává
již rychle, bez zastávek. Linie je vyčištěná od neprožitých emocí, pocitů.
Při prožívání ve mně najednou zůstává niterný moudrý klid. Cítím se fyzicky
lehčí, mám klidnou mysl. Uvědomuji si, jak se tělo uvolňuje od emoční zátěže.
Po skončení terapie odcházím do běžného života s pocitem porozumění
zákonitostem svého života, uvědomění si, že nic není náhodné. Vždy jsem měla
možnost své chování změnit, ale neuměla jsem to.
Po tomto „nereálném prožití" jsem změnila svůj pohled na život a tím i jeho
řešení situací.
Došlo mi, že každý můj pocitový prožitek mě nutí k nějaké reakci, která nemusí
být vždy správná. Pokud je emoční situace hodně silná, naše vědomí je schopné
šiji přenést z jednoho životního příběhu do druhého.
Nejdůležitější je porozumět tomu, co žiji, co se mi děje, zákonitostem života.
Zamyslet se nad tím, proč jsem v takové situaci. Je nesmírně důležité pracovat
s pocity, s emocemi a hledat pochopení, souvislostí, nalézat porozumění životu.
Život má své zákony, nic není náhoda. Před sebou člověk neuteče.
Stejně jako prožíváme smutek a trápení, tak i radost a moudrost. Něco co si
můžeme odnést dál do dalšího bytí.
Proto je důležité, jak člověk stárne umět se poučit z životních zkušeností a
dozrávat „do moudrosti stáří". Je důležité získávat nadhled, moudrost a ne
životu propadat.
Sami si svými reakcemi a myšlenkami prožíváme, životní proces, který je
nekončící řetězec zkušeností našeho vnitřního Já.
Nic není náhoda, vše se děje zákonitě, předchozí lehká situace nám nestačila, je
potřeba razantnější situace.

Mysl nás ovládá skrze pocity a cílem je, abychom ovládli mi ji.

S toto větou se se mnou slečna Hana rozloučila.
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2. 6. Souhrn
V praktické části nahlížíme na existenciální trauma očima pěti klientů, jejichž
život byl takto zasažen. Uvedené studie doplňují teoretickou část. Dokreslují
hloubku a závažnost situací a dokumentují různé možné přístupy k řešení
existenciálního traumatu.

První studie se zabývá situací rodičů čelících těžké nemoci a následnému úmrtí
dcerky s vrozenou vývojovou vadou. Rodiče v době přibližně 9 měsíců od
narození dcerky, její nemoci, následném úmrtí a období největšího smutku
procházeli různými stádii. Nejprve se jednalo o šok po zjištění postižení dítěte,
pak přišlo období otázek o smyslu-např. proč se narodila právě jim, proč právě
ona byla postižená, je to něčí vina atd. V tomto období rodiče stále doufali v
uzdravení dítěte. Po smrti holčičky nastoupilo období smutku, kdy se
vyrovnávali s prázdným místem ve svém životě a kladli si otázky, zda bylo lepší
pro dcerku zemřít, nebo žít dále postižená. Posléze se dostávala do popředí
otázka budoucnosti. Rodiče přemýšleli, zda nemoc byla dědičná, zda jsou
schopni mít další zdravé dítě atd. Některé z výše uvedených otázek si
zodpověděli, jiné opustili jako nepodstatné. Postupem času dospěli k přijetí
situace jako jedné ze skutečností života a rozhodli se zaměřit na budoucnost.
Jejich druhé dítě se narodí velmi brzy a představuje pro ně dar a jakési ukončení
smutku . Od té doby o své dceři nehovoří, stává se jakýmsi rodinným tabu.
Uvědomují si, že nesou v sobě bolestivé vzpomínky, ale nechtějí je jitřit.

Druhým kontaktovaným klientem je mladý muž, jehož rodiče krátce po sobě
zemřeli a on se až po jejich smrti dozvěděl, že byl adoptován. V tomto případě
se klient musí vyrovnávat na jedné straně se všemi otázkami spojenými s
úmrtím rodičů, tj. prázdné místo v životě, ztráta opory, vzoru, ochrany, citových
vazeb atd. Současně se však musí ptát sám sebe, kdo je, kdo jsou jeho rodiče,
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kam vlastně patří. Čelí pocitům zrady, vykořeněnosti, ztráty identity. Celá jeho
osobnost je rozkolísaná a v průběhu následujících let těžce hledá sám sebe.

Třetí studie zachycuje prožívání muže, jehož bratr-dvojče nejprve propadl
drogám a poté spáchal sebevraždu. V tomto případě klient především čelí pocitu
obrovské prázdnoty, ztráty svého druhého já. V bratrovi ztratil nejbližšího
člověka, s kterým si vždy dokonale rozuměl, s nímž měl v určitých fázích života
až symbiotický vztah. Po bratrově smrti se musel učit žít sám jako samostatný
jedinec. To se mu však ne zcela daří. I dnes po pěti letech je jeho dvojče součástí
jeho každodenního života. Stále na něho vzpomíná, připomíná společné
historky, bratrovy názory ap. Tímto způsobem se mu podařilo situaci zvládnout
a celkově přijmout.

Čtvrtou studií je příběh patnáctileté dívky, jejíž otec tragicky zahynul v horách.
Ztráta otce znamenala pro dívku velký šok-zpočátku odmítala uvěřit, že k úmrtí
vůbec došlo. Reagovala hněvem a naprostým odmítnutím situace. Tento fakt
však musela přijmout. Jako prvotní vstoupilo do její mysli vědomí ztráty opory.
V otci vždy cítila jistotu, moudré vedení a pomoc v nesnázi. Po jeho smrti cítila
velké prázdno a pocit zrady-"Jak mě tu jen mohl nechat." S pomocí terapie se
vyrovnala se svými emocemi a posléze došla k zjištění, že i bez fyzické
přítomnosti otce může nalézt oporu v jeho zásadách a životní filozofii, které jí
zanechal. Tímto způsobem se dokázala s traumatickým zážitkem vyrovnat.

Pátá studie se zabývá poněkud odlišným tématem. Přitažlivá mladá žena se snaží
pomocí terapie dobrat příčin svých opakovaně selhávajících vztahů. Pro tuto
klientku byly a jsou partnerské vztahy klíčové pro vnitřní spokojenost a
celkovou životní rovnováhu. Opakovaná zklamání ji přinesla dlouhodobý pocit
nenaplněnosti, životní bezútěšnosti, absence životního cíle. Díky terapii b>la
schopna nahlédnout na svůj život z jiného pohledu a objevit chyby, kterých se
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opakovaně dopouštěla. Vyřešit jejich příčiny a postoupit ve svém duševním
vývoji tak, aby se již neopakovaly.
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Závěr
Cílem diplomové práce: „Existencionální traumata a možnosti jejich řešení" je
co nejpřehlednější seznámení s aspekty krizí a existencionálních traumat.
Zaměřili jsme se na kvalitu života osob po existenciálním traumatu a vliv
konkrétního způsobu řešení. Jak se vyrovnáme s traumatizující událostí, záleží
na mnoha doprovodných faktorech. Jsou to: celkový přístup člověka k životu,
jeho životní zkušenosti, sociální prostředí a v neposlední řadě jeho rodinné
zázemí. Nejčastějším postojem je „to chce čas, ono to přebolí". Hlavně se
nedotýkat svých bolestí a doufat, že samy pominou. Postižení se pak potýkají
s důsledky svých obtíží. Neřeší však příčiny svých obtíží, ale pouze důsledky,
např. pomocí léků proti nespavosti ap. Proto zpravidla trvalou a zásadní pomoc
nenacházejí a důsledky traumatu stále ovlivňují kvalitu jejich současného a
budoucího života. Jak vyplývá z této práce, tento přístup zjevně není optimální.

Pomoci lidem po takovém traumatu je úkolem psychoterapie. Přestože se jedná
o různé příběhy se specifickými druhy traumatu, můžeme v nich nalézt společné
rysy. Především se jedná o pocit prázdnoty, ať už po blízkém člověku, který
zemřel, nebo po blízkém člověku, který v životě chybí. Od této prázdnoty se
odvíjí celá řada dalších problémů-narušeného rodinného života, absence opory a
citového naplnění, pocity samoty, opuštěnosti, sebelítosti. Důležitým faktorem
je i strach z budoucnosti. Všichni postižení se potřebují podělit o svůj zármutek,
hledají oporu a pomoc.

První tři zkoumané případy žádnou hlubší terapii nepodstoupily. Je zřejmé,
že přestože se jejich život po čase ustálil, stále si nesou v sobě bolestivé
emocionální šrámy. Velmi citlivě reagují na rozhovory o daných tématech,
zjevně je to stojí značné přemáhání a objevují se i další komplikace, které
mohou souviset s traumatem, např. noční můry, nespavost atd. V případě Milana
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K. je situace zvlášť vyhrocená. Přestože se snaží s ní rozumově vyrovnat a sám
se opakovaně nabízí se svým příběhem, ke skutečnému rozhovoru se však nikdy
nedostaví. Může to být signálem přetrvávajícího traumatu, který by bylo dobré
řešit. Na rozdíl od prvních třech klientů, kteří se nesnažili využít odbornou
pomoc, druzí dva tuto pomoc vyhledali.

Jeden klient absolvoval hlubinnou

abreaktivní psychoterapii a druhý terapii návratu po časové stopě. Obě terapie
jsou založeny na znovuprožití traumatu a odstranění iracionálního strachu s ním
spojeného. V případech obou klientů došlo především k uvolnění hluboce
uložených bolestných emocí. Lidé překonali psychickou bariéru bránící jim se
traumatem zabývat, a tím se od něho následně, po terapeutické práci osvobodit.
V těchto dvou případech byla terapie účinná. Klienti cítí výraznou úlevu,
spokojenost a kvalita jejich života se velmi zlepšila.
Uvedené případy ilustrují účinnost dvou poměrně neobvyklých terapií: hlubinné
abreaktivní psychoterapie a terapie s návratem po časové stopě. Na základě
svého šetření můžeme konstatovat, že tyto terapie jsou přínosné.
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