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Abstrakt 

Název: Holistický přístup v léčbě chronických vertebrogenních syndromů 

Name: Holistic approach in treatment of chronic vertebrogen syndroms 

Cíle práce: Možnosti léčby chronických bolestivých vertebrogenních syndromů s 

využitím holistického přístupu a sledování efektu dovedností získaných v rámci 

skupinové terapie s holistickým přístupem na ovlivnění bolesti. 

Metoda: Kvalitativní studie bylo provedena metodou pozorování a řízeného 

rozhovoru s 10 účastnicemi třídenního skupinového semináře. Sledování proběhlo v 

průběhu semináře a během následujících čtyř měsíců. 

Výsledky: Potvrzují navržené hypotézy ohledně efektu naučených dovedností při 

snižování bolesti. 

Klíčová slova: chronický vertebrogenní syndrom, celostní přístup, bolest 
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, 
U vod 

V současné době se těší popularitě řada alternativních způsobů léčení. Pacienti 

zejména s chronickými onemocněními při neúspěchu klasické medicíny vyhledávají 

pomoc u alternativních způsobů léčby, které v řadě případů mohou pomoci. Skrývají 

se zde ovšem i jistá rizika. Řešením je celostní přístup léčby, který integruje klasickou 

a alternativní medicínu za účelem vyléčení pacienta. 

Celostní medicína posuzuje pacienta jako celistvou osobnost. Tělo duše a duch 

jsou neoddělitelné součásti lidské bytosti. Působení v oblasti tělesného vnímání se 

promítá do duševního dění osobnosti a naopak emoční stav a myšlení ovlivňuje 

tělesné pochody. Duch je hybnou silou, energií, motivací k uzdravení. Zdraví je 

rovnováha mezi fyzickou, psychickou a duchovní rovinou. Celostní přístup vychází ze 

schopnosti těla vyléčit se samo. "Medicus curat - natura sanat" (Lékař léčí - příroda 

uzdravuje). I když můžou nastat situace, kdy je zapotřebí pomoc zvenku v podobě 

farmakoterapie, fyzikální terapie, operační léčby. 

V diplomové práci jsem se pokusila nastínit holistický přístup léčby s jeho 

klady i zápory. Při objasnění souvislostí v rámci těla a duše a jejich vzájemného 

vztahu se zaměřuji na oblast osového orgánu. Věnuju pozornost možnostem léčby 

zad. Zaměřuju se na léčebné přístupy primární volby, které by mohly být zařazeny do 

fyzioterapeutické praxe. Společným prvkem metod primární volby je uvědomění si 

tělesných, duševních a duchovních potřeb. Prostředkem bývají pohybová aktivita s 

uvědomělým prociťováním tělesných pocitů, relaxace, meditace, výživa a pitný 

režim, terapie dotekem, objevování etických zásad a smyslu života. Použití metod 

primární volby vyžaduje aktivní postoj pacienta k procesu uzdravování. Ze strany 

terapeuta je očekáván individuální přístup spíše v roli poradce - učitele a člověka 

plného bezpodmíněčné lásky. 

Empirická část diplomové práce se zabývá pozorováním skupinového 

semináře jogy. Sleduju vliv naučených dovedností na odstranění nebo snížení 

vertebrogenních bolestí chronického charakteru a změny v životosprávě, 

přispívajících k odstranění bolestivého stavu. 
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1. Holistický přístup ke zdraví 

"Zdraví je stav prostý tělesného, duševního a sociálního utrpení." (WHO) 

Základní principy holistického přístupu vyplývají ze zákonů přírody, že celek 

Je vytvářen ze vzájemně závislých částí. Člověk je tvořen fyzickou, emocionální, 

mentální a duchovní složkou. Cílem je dosažení maximální funkčnosti ve všech těchto 

oblastech. Již Sokrates, 4.st. př. n. 1., varoval před ošetřením pouze jedné části těla. 

Jedna část nikdy nebude v pořádku pokud není v pořádku celek. Symptom je 

zprávou, že něco není v pořádku. Nemoc je manifestací dysfunkce celé osoby. 

Holistická medicina je systém zdravotní péče, který posiluje spolupracující 

vztah mezi zainteresovanými a vede k optimálnímu dosažení fyzických, mentálně

emočních, sociálních, duchovních aspektů zdraví. Základem je potřeba podívat se na 

celou osobu. Zahrnuje analýzu fyzické kondice, výživy, prostředí, emocí, sociálního 

stavu, duchovních a životních hodnot. Zahrnuje všechny uvedené modality diagnóz a 

ošetření včetně lékové a chirurgické terapie, pokud není bezpečnější alternativa. 

Holistická medicína se zaměřuje na výchovu a odpovědnost k vlastnímu zdraví a 

udržení rovnováhy (Canadien Holistic Medical Association v AHMA). 

1.1. Terapeutický přístup 

Při holistickém způsobu léčení, lékař spolupracuje s pacientem. Hlavní důraz 

je kladen na pacientovu autonomii se snahou aktivovat přirozený uzdravující systém. 

V praxi to znamená integraci konvenční a alternativní medicíny. 

Prvořadá je motivace pacienta k sebeuzdravení a změně životního stylu. 

Každý má v sobě potenciál k sebeuzdravení (Ventegodt,_2003). 

U.S. Centers for Disease Control and Prevention (U.S. centrum pro kontolu a 

prevenci nemoci) uvádí "Základní factory ovlivňující zdraví se nezměnily výrazně po 

dobu 20 let. Kvalita lékařské péče 10%, genetika 18 %, prostředí 19%, životní styl 

53% - rozhodnutí, co lidé udělají sami se svými zvyky, tj. Co konzumují fyzicky i 

psychicky (Walter, v http://ahha.org American Holistic Health Association). 

Holisticky orientovaný lékař pomáhá pacientovi nalézt smysl existence a 

dobrý vztah k sobě samému. Dle teorie životní mise, teorie charakteru a holistického 

procesu uzdravení je smysl života esenciálním k obnovení životní síly, lásky a důvěry 

(Ventegodt, Merrick, 2003/4). 
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1.2.Diagnostika 

Diagnostika zahrnuje posouzení celé osoby. Analyzuje se fyzicky, emočně, 

mentálně i duchovně. Součástí je celková historie zdraví, fyzikální a laboratorní 

vyšetření, psychologické testy. 

1.3. Ošetření 

Primárně volíme lásku dodanou na tělesné emoční, mentální i duchovní 

rovině. Spolu s dietou, pohybem, haptickým kontaktem, psychoterapií, sociálním 

prostředím, vztahy, duchovními konzultacemi a bioenergií. 

Sekundární ošetření zahrnuje fytomedicinu, homeopatii, akupunkturu, manuální 

medicínu, biomolekulární terapii, fyzikální léčbu, farmakoterapii, chirurgii. 

1.4. Slabosti holistického přístupu 

Holistická medicína je spíše uměním než vědou (Ventegodt, 2005/5). To 

znamená, že holistický přístup vyžaduje kromě intelektuálně naučených vědomostí i 

určitou dávku talentu a intuice. 

Není dostatečné vzdělávání holisticky orientovaných terapeutů ve formě 

tréninkových programů. Často dochází k vyjmutí určité části celostní medicíny z 

celého kontextu. Příkladem může být řada alternativních postupů, které aplikované 

izolovaně nebo bez dostatečného vzdělání mohou způsobit poškození pacienta. Někdy 

to může být nevhodné zvolení terapie: při akutním poranění nebo onemocnění 

ohrožující životní funkce volíme prostředky, které pacienta zachrání, i přestože se 

mohou vyskytnout nežádoucí účinky. 

Delší nástup efektu, nutnost dlouhodobého působení a nedostatečná motivace 

pacientů ke zdraví mohou vést k odmítání celostního přístupu samotným pacientem, 

pro kterého je pohodlnější přenést odpovědnost za nemoc na lékaře a vyžadovat 

uzdravení prostřednictvím "pasivní terapie" - fyzikální terapie, farmakoterapie nebo 

chirurgie. 
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1.5. Síla holistického přístupu 

Předností celostního léčení je, že vychovává pacienty k odpovědnosti za 

vlastní zdraví. Je cenově efektivní a to jak při léčbě akutních, tak i chronických 

onemocnění. 

Má široké uplatnění při léčbě celé řady nemocí. Jsou zaznamenány velmi 

dobré výsledky v prevenci při vytváření optimálního zdraví a při terapii chronických 

onemocnění. 

Skupinová holistická terapie se ukázala jako velmi efektivní 5 denní kurs 

osobního rozvoje lze srovnat s půlroční holistickou individuální terapií. Mnoho 

účastníků skupinových seminářů zažívá pozitivní emoční zážitky, účastníci se 

vzájemně podporují, nacházejí se ve stejné informační matrici, každý se učí od 

každého (Bohmův holo-movement) (Ventegodt, Andersen, 2004/4). 

2. Směry s celostním přístupem ke zdraví 

2.1. Joga 

"Místo toho, abychom hleděli na nemoc jako na něco děsivého, čeho je třeba 

se rychle zbavit, joga učí, že nemoc je z duchovního hlediska učitel a přítel. " 

(Mungar, 1990 v http://holisticonline.com/Yogalhol_yoga_pos_home.htm) 

Jóga je celistvá nauka pomáhající při vědomém utváření života a sebepoznání. 

Slovo "Jóga" znamená sjednocení, spojení, v kontextu jogové filozofie je to 

sjednocení individuální duše s duší univerzální - nalezení božského v nás samých. 

Existuje celá řadajogových postupů a technik k dosažení tohoto cíle. 

Jogová cvičení, dechové, relaxační, mentální techniky nám mohou pomoci při 

léčení nejrůznějších onemocnění jako bolesti pohybového aparátu, hlavy, 

kardiovaskulárních onemocněních, dechových problémech, trávících obtížích. 

Dosažení tělesného zdraví ovšem není hlavním cílem. Zdravá osoba je v joze chápána 

jako integrovaná jednota těla, duše a mysli, proto je důležitým faktorem uvědomování 

- poznání vlastních charakterových vlastností, mezilidských vztahů a jejich postupné 

zkvalitnění. Tak se může uzdravit celá osobnost. 
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2.1.1. Osm stupňů jógy 

Indický světec Patandžali (200 př. n. 1.) v jogasutře shrnuje základní principy jogy. 

Uvádí, že na cestě k fyzickému, psychickému a duchovnímu zdraví prochází jogín 8 

stupni. Žádný stupeň by neměl být vynechán, poněvadž by to mohlo mít nežádoucí 

účinky na tělo, duši nebo ducha žáka jogy (Zebroftová 1994, Bellová, 2001 ). 

1. Jama doporučuje 5 etických pravidel pomáhajících při cestě k vnitřní rovnováze 

rovnováze a harmonii. 

Ahinsá znamená neubližování jak fyzické tak duševní v podobě slov či myšlenek. 

Satja značí pravdivost a to v rovině vnější i vnitřní v podobě našeho svědomí. 

Astéjaje nescizení hmotných věci, ale rovněž emocí, myšlenek, prostoru. 

Aparigraha představuje sebeovládání a nechamtivost nejen materiálních věcí, ale 

rovněž např. postavení, moci. 

Brahmačarja je zdrženlivost, střídmost v uspokojování našich pudů (potrava, sex). 

2. Nijama zahrnuje osobní principy chování zušlechťujících charakter osobnosti. 

Sauča upozorňuje nabádá k čistotě těla i duše. 

Santóšaje spokojenost, kterou bychom měli zažívat, objevit více radosti v 

každodenním životě. 

Tapas nabádá k sebekázni a tím k vyšší odolnosti při těžších životních situacích. 

Svadhjána nás vede ke studiu a k sebepoznání. 

Išvara pranidhána nabádá k hledání smyslu života a vyšších hodnost. 

3. Asány představují cvičení pozic k posílení a zjemnění těla a duše. Zvyšují 

pružnost těla zejména páteře, a tím zajišťují prevenci případně korekci 

nesprávného postavení. Posilují svaly. Stimulují orgány pomocí lehkého stlačení. 

4. Pranajáma slouží k ovládání životní energie a udržení chemické i emoční 

rovnováhy pomocí dechových technik. 

5. Pratjáhára je osvobození od nadvlády smyslů prostřednictvím relaxace těla a 

mysli. 

6. Dhárána znamená nepřerušenou koncentraci zaměřenou na 1 bod nebo věc. 

7. Dhjána je meditace. 

8. Samádhí - transcendentální stav za meditací, v němž je vědomí ponořeno do duše. 

Je to stav pravdy a blaženosti. 
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2.1.2. Směry jógy 

Jóga se během své existence vydělila do několika směrů, kladoucí důraz na 

různé aspekty jógy. Lze si z nich vybrat dle individuálního zaměření. Všechny tyto 

směry mají základ v uvedených osmi stupních jogy a jsou vzájemně propojeny. Za 4 

základní směry jsou považovány: 

Radža jóga - královská joga přes kontrolu mysli a těla vede k etickému 

životu a tím očištění mysli a meditaci. 

Bhakti jóga využívá transformaci emocí na nesobeckou lásku. Využívá 

motlitby, zpívání manter, studium starých textů, služby druhým, meditace. 

Džnana jóga - joga poznání, moudrosti patří k nejsložitější. Přes sebepoznání 

se dochází k absolutnímu poznání univerzálního vědomí a osvícení, jež zbavuje 

bolesti a utrpení. 

Karma jóga je jógou a..lcce. Vych!l.zí ze zákona akce a reakce. "Co zaseješ to 

sklidíš". Principem je dělat věci bez nároků na odměnu. Uvědomění si spojení s 

druhými. 

Existuje celá řada dalších směrů. V současné době na západě patří k 

populárním: 

Hatha jóga - fyzická jóga. Ha znamená teplý vzduch jdoucí z plic do těla 

(sluneční energie) Tha je studený vzduch jdoucí do plic (měsíční energie) Využívá 

cvičení tělesných pozic (asán), dechových cvičení (pranajama) k usměrnění a 

zachování proudu energie, uzávěry (bandhy) zabraňující ztrátě energie a speciální 

vnitřní očistné techniky (krije). 

Tantra jóga patří k tajným učením praktikujícím různá cvičení k probuzení 

energie kundalini. Guru předával vědomosti svým žákům po dlouhé době příprav a 

očistných cvičení. 

Power joga využívá cvičení asán ke zvýšení síly a pružnosti. 

2.1.3. Energetická centra- systém čaker 

V systému jogy se setkáváme se systémem energetických center nazývaných 

čakry. Čakry se nacházejí v místech nervových pletení a souvisí se žlázami s vnitřní 

sekrecí. V joze jsou považovány za centrum aktivity přijímající, asimilující a 

vydávající energii životní síly. Sedm hlavních čaker je umístěno ve sloupci od kostrče 

po vrcholek hlavy. Jsou známy i menší čakry na rukou, nohou, kolenou, ramenou, 

konečkách prstů (Svámí, 1999). 
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Funkce čaker z pohledu západní psychologie 

1. čakra- muladhara (kořen) 

Nachází se na bázi páteře - na hrázi. Souvisí se sakrálním plexem a činností 

nadledvinek. Představuje energii země. Je odpovědná za naše zakořenění, uzemění. V 

přeneseném slova smyslu souvisí s naší rodinou, z které vycházíme, s domovem. Je to 

základ, bez kterého nelze dobře stavět. Zaručuje nám stabilitu, pevnost. Orientuje se k 

sebezachování a je tudíž spojena se strachem. Její porucha se projeví celkovými 

příznaky strachu: hypervigilita, nepokoj, úzkost, zvýšení hladiny některých hormonů 

(adrenalin), snížení koncentrace a dysfunkcí pánevního dna (hypertonus - stažený 

zadek při strachu, hypotonus- nedostatečná funkce). 

Rozhodující vývoj této to čakry probíhá od prenatálního období do prvníhoroku 

života. Jejím úkolem je fyzický růst, spolu s motorickým vývojem. K poškození může 

dojít vlivem prenatálního poškození, porodního traumatu, nedostatečné výživy, 

nedostatečného fyzického kontaktu. Dochází k poruchám motorického vývoje, 

stabilizace a koordinace, což při malé poruše může vést později v životě k funkčním 

poruchám pohybového aparátu jako bolesti zad z nedostatečné stabilizace a 

inkoordinace. Lze připojit i poruchy tlustého střeva, kostního aparátu, zubů, snížená 

imunita, přejídání-obezita, podvýživa. 

Vzhledem vzdálení se od matky země životem ve vysokých domech a obutím, 

modernizací porodů, apod. je dysbalance muladhary velmi častá. 

Vyléčení na úrovni muladhary nás vede k naslouchání vlastnímu tělu, které má 

svou vlastní inteligenci - ví, jak dlouho má spát, co jíst, jak cvičit. .. Techniky, které 

mohou pomoci k vyrovnání 1. čakry jsou uzemění - pevný kontakt nohou se zemí, 

práce s tělesným schématem, tělesný dotek formou hlazení, masáže. 

2. čakra swadhistana (příjemnost) 

Je umístěna v oblasti sakrálního plexu a podbřišku. Je sdružena s pánevním 

plexem a pohlavními žlázami. Jejím elementem je voda. Jejím základním posláním je 

pohyb, změna, city, emoce, touha, rozkoš, sex. Pohyb nám umožňuje rozšíření 

vědomí, více sensorických vjemů, větší svalovou sílu a koordinaci, utváření nových 

nervových spojení. Rozvíjí se cítění, které nám dává informace o vnitřním a vnějším 

světe a vzájemně je propojuje. Pro její vývoj je významé období od šestého měsíce do 

dvou let. Zprostředkovává vývoj lokomoce a smyslové zkoumání okolí. Jednou ze 

základních vlastností je prožívání rozkoše a radosti prostřednictvím pohybu, hraní, 
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sexu. Pokud tyto radosti jsou odloženy jsou nahrazeny sekundárními v podobě 

závislostí (alkohol, drogy, kouření, přejídání). Poruchy této čakry se projevují 

poruchami močopohlavního ústrojí, bolestí bederní páteře a kříže, problémy s koleny, 

snížení pružnosti, potlačení smyslových požitků (ztráta chuti k jídlu, sexu, do života). 

Příčinou bývá pocit viny způsobený emočním zneužíváním a manipulací (tvrdá 

výchova, náboženství, odmítání), fyzickým a sexuálním zneužitím. 

Vyrovnání 2. čakry lze pomocí pohybové terapie (transformace emocí), 

zařazení zdravých požitků, uvolnění emocí v průběhu psychoterapie. Rovněž tato 

čakra má velký význam při léčbě bolestí pohybového aparátu. A ukazuje na souvislost 

mezi pohybem a emocemi. Obojí je spojeno neustálou změnou. 

3. čakra manipura (místo zářícího drahokamu) 

Má své místo v oblasti solárního plexu. Ovlivňuje slinivku břišní. Přísluší jí 

element ohně. Odpovídá za úroveň energie, aktivitu, autonomii, individuaci, vůli, 

sebehodnocení, proaktivitu a moc. Rozhodující vývoj je v období od osmnácti měsíců 

do čtyř let, kdy dochází k separaci od matky a tvoření autonomie. Vyrovnaná 3. čakra 

zprostředkovává sebedůvěru, odpovědnost, silnou vůli, sebedisciplínu, osobní moc, 

schopnost postavit se překážkám. Dysbalance 3. čakry může vyvolat trávící a 

metabolické dysfunkce, hypertensi, svalové poruchy, artritidu. 

Narušení manipury může vznikat na základě příliš autoritativní výchovy, 

dominantních rodičů, věkově nevhodné odpovědnosti, fyzickému ohrožení 

(nebezpečné prostředí) a emoční manipulace (strach z trestu). Vyrovnání 3. čakry 

bude souviset rovněž s prvními dvěma předchozími (uzemění a emoční kontakt). Dále 

k harmonizaci manipury lze použít techniky kontroly stresu s nácvikem relaxace, 

praktikování aerobních cvičení (běh), bojová umění. Z psychoterapie práce na 

vytvoření zdravého ega, posílení vůle a autonomie. Pozor na "rozpuštění ega" 

předčasně, v době, kdy ještě není vytvořeno. K tomu může docházet při tzv. 

spirituálních technikách či neodborné psychoterapii, kdy jsou používány techniky 

vzdávání se ega u osobností nevyzrálých, mladých s nedostatečně vyvinutým "Já". 

4. čakra anahata (čistý zvuk stvoření) 

Nachází se v oblasti srdečního plexu, ve středu hrudníku. Je spojena s 

brzlíkem, který kontroluje imunitní systém. Odpovídá jí prvek vzduchu. Jejím cílem 

je láska a rovnováha. Podílí se na intimitě, oddanosti, přijetí sebe a druhých. Vyvíjí se 
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v době od čtyř do sedmi let, kdy probíhá utváření vzájemných vztahů s rodinou a 

vrstevníky a rozvoj osobnosti. Propojuje ostatní čakry. Nerovnováha anahaty se může 

projevovat kardiovaskulárními a dechovými poruchami, imunitní dysfunkcí (brzlíku), 

bolest na hrudi a mezi lopatkami, problémy s prsy a horními končetinami. K 

uzdravovacím technikám lze řadit především dechová cvičení, ruční práce, 

psychoterapii (manželskou, rodinnou). 

5. čakra višuddha (očištění) 

Má svou lokalizaci v oblasti krku. Má spojení s pharyngyálním plexem a se 

štítnou žlázou. Souvisí s komunikací (vyjadřováním i nasloucháním) a tvořivostí. 

Zprostředkovává sebevyjádření. K jejímu základnímu vývoji dochází mezi sedmým a 

dvanáctým rokem. K jejímu narušení může dojít při potlačování, případně 

překrucování pravdy v podobě lží, ať už sám sobě nebo druhým, což se projeví 

stažením v oblasti krku, šíje, čelistí, krčními, hlasovými a ušními potížemi. K 

léčebným technikám patří muzikoterapie, psaní deníku, poezie, psychoterapie 

zaměřená na komunikaci. 

6. čakra adžna (vnímat a ovládat) 

Je umístěna v oblasti "třetího oka" mezi obočím. Souvisí s kavenrozním 

plexem a hypofýzou. Podílí se na představivosti, intuici, vizualizaci, vnitřním vhledu, 

snech a vizích. Zprostředkovává sebereflexi, osobní identitu. Významné vývojové 

období je puberta. Její porucha vzniká z iluzí - t.j. realita, kterou vidíme neodpovídá 

tomu, co je nám tvrzeno. Dysbalance může být příčinou bolestí hlavy a očních 

problémů. K vyrovnání adžny lze použít vizuální arteterapii, meditaci, psychoterapii . 

7. čakra sahasrara (tisíc okvětních lístků) 

Nachází se na vrcholu hlavy. Kontroluje epifýzu. Zprostředkovává nám 

spojení s vyšší mocí, porozumění, transendenci, víru. Při jejím rozvoji, který probíhá 

od dospělosti do smrti dochází k asimilaci poznání a k uzrávání moudrosti. Na její 

nerovnováze se podílí především připoutání, duchovní zneužití (náboženské sekty), 

slepá poslušnost, potlačování zvědavosti. Což se může projevit jako materialismus 

nebo naopak duchovní závislost, apatie, problémy s učením nebo přehnaná 

intelektulizace, zmatenost, disociace od těla, psychotické jevy. Na tělesné rovině pak 

mohou vznikat migrény a mozkové nádory (Judith, 1996). 
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2.2. Wyda 

"Těchto se drž vědy, lásky, síly. Tak nad zlem zvítězíš" (Schwarz, 1994). 

Wyda je souborem tělesných a duševních cvičení k udržování zdraví a 

duchovnímu růstu. Zahrnuje druidskou filosofii a světonázor. Nejvýznamnější je 

zázrak života, proto je třeba ho chránit. Základem je poznávání sebe a světa kolem 

sebe a hledání harmonie mezi člověkem a okolím. Člověk je původně v jednotě s 

přírodou, do té doby než prostřednictvím zrození vstoupí do abredu - "Kruhu 

nutnosti". Kruh nutnosti byl podle druidů zdrojem veškerého trápení a utrpení. Jejich 

učení wyda bylo zaměřeno na přerušení abredu. Životním úkolem druida tedy bylo 

obnovit vlastním snažením jednotu s přírodou, aby prostřednictvím osvobození sebe 

sama mohlo být dosaženo vytvoření gwenwydu - "Moudrého světa" (osvícení). Ke 

gwenwydu vedla třístupňová cesta: vědění (poznání), moc (kontrola) a osvobození. 

Každý ze tří stupňů se opět dělil na tři stupně. 

2.2.1. Energetická centra 

Lidská životní síla je podle druidského učení za normálních okolností 

soustředěna do tří center, ze kterých proudí životní energie do lidského těla. Tato pole 

mají speciální funkce a spojení s přírodou. Vitální pole má své centrum v oblasti 

pupku a ovlivňuje zejména sexualitu, trávení a dodává nám sílu. Emocionální pole má 

střed v oblasti hrudníku působí především na srdce a dýchání. Rozvíjí lásku. Střed 

mentálního pole se nachází na hlavě mezi obočím a má vliv na mozek a nervový 

systém. Odpovídá mu naše vnímání a úsudek. 

Tato pole jsou v normálním stavu nevyvinutá, to znamená, že nejsou vůči sobě 

ve správném poměru a nejsou umístěna na správném místě. Aby byl vytvořen správný 

výchozí bod pro cvičení, je třeba podle druidů napřed energetická pole posílit. Dalším 

krokem je vzájemná harmonizace polí tak, aby optimálně spolupracovala. Závěrem se 

pole sjednocují, aby ideálně spolupracovaly všechny síly člověka. 

2.2.2. Princip cvičení 

Základem cvičení Je uvědomování si tělesných pocitů (pohybů, činnosti 

vnitřních orgánů, smyslových pocitů), duševních procesů (pocity, pudy), mentálních 

pochodů (myšlenky). Dále vnímání působení okolí (přírody) na člověka a využití pro 

zvýšení či harmonizaci energie. 
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2.3. Čínská medicína 

"Kdo zná druhé je chytrý. Kdo zná sebe je moudrý." (Tao te ting) 

Čínská medicina vycházi z filozofického názoru taoismu. Slovo "Tao" 

znamená "cesta" a zároveň existenci a neexistenci, je všude a nikde, je to vědomí 

vesmíru. Nelze jej pochopit, lze jej zažít - splynout s ním v jedno. Tato jednota s tao 

je cílem taoistických duchovních praktik. Dochází k ní při absolutním pohroužení do 

činnosti, kterou právě provádíte ať už je to meditace, sport, hraní, práce, sex ... 

Vychází z principu polarity JIN a JANG. JIN je záporné, ženské, temné, 

chladné, přijímající, pasivní, dovnitř směřující. JANG je naopak kladné, mužské, 

světlé, teplé, dávající , aktivní, ven směřující. Jin je obsaženo v Jang a Jang je 

obsaženo v Jin. Jeden bez druhého nemohou existovat. Jsou to komplementární síly, 

které při harmonii vytváří mír. 

Nedílnou součástí čínské medicíny je nauka o pěti prvcích dřevu, ohni, zemi, 

kovu a vodě. Tyto prvky jsou na sebe vázány ve smyslu tvoření. Dřevo je matkou 

ohně a z něj vzniká země (popel), ta rodí kov a ten dává vznik vodě a ta zalévá dřevo. 

Je zde přítomen rovněž princip ničení. Dřevo rozrušuje svými kořeny zemi, ta vsakuje 

vodu, která hasí oheň, jenž taví kov kácející dřevo. Ke každému prvku byly přiřazeny 

různé kvality jako barva, smyslový vjem, chuť, nálada, roční období, orgány a jejich 

funkce. Dřevo je spojeno s játry, žlučníkem pročisťuje a uskladňuje krev. Dodává sílu 

a vitalitu. Podílí se na emoci hněvu a deprese. Oheň ovládá srdce, tenké střevo, krevní 

oběh a sexualitu. Způsobuje vzrušenní a radost. Země působí na žaludek a slezinu. 

Zajišťuje tvorbu krve, trávení, regulaci metabolismu. Souvisí s melancholií. Kov 

ovlivňuje plíce a tlusté střevo a jejich prostřednictvím dýchání a vylučování. Je 

spojeno s žalem a touhou. Voda je propojena s ledvinami a močovým měchýřem. 

Zajišťuje rovnováhu tekutin a udržování teploty těla. Souvisí se silou vůle a strachem. 

2.3.1. Energetická centra 

Čínská filozofie zastává názor, že pro zdraví a správnou funkci je důležité 

neustálé proudění energie. Tato energie proudí v akupunkturních drahách a mezi třemi 

hlavními energetickými centry tzv. tan-tieny. Dolní tan-tien je uložen v oblasti břicha. 

Podílí se na udržování a doplňování síly, vitality a energie. Střední tan-tien se nachází 

v oblasti hrudníku. Zde má sídlo cit a odvaha. Horní tan-tien je v oblasti středního 

mozku. Odpovídá za inteligenci a uvědomění. 
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3. Bolestivé vertebrogenní poruchy 

Lidé s vertebrogenními poruchami JSOU nejčastějšími klienty 

fyzioterapeutických pracovišť. Vertebrogenní znamená poruchu způsobenou v oblasti 

páteře. Přičemž tato porucha může být funkční nebo strukturální. Vycházeme-li z 

předpokladu, že funkce tvoří strukturu a struktura se projevuje funkcí. Ovlivnění 

funkce bude mít vliv na strukturu a opačně. Organické poruchy související s 

kořenovým drážděním, metastázami, infekcemi, traumaty tvoří díky bohu pouze malé 

procento bolestí zad. 

Až 98% bolestí zad má původ v dočasné poruše funkce pohybového aparátu 

týkající se svalů, vazů, kloubů a meziobratlových plotének. Příčinou vzniku funkčních 

změn bývá nejčastěji přetížení v důsledku náročné nebo jednostranné fyzické zátěže, 

častěji ale dochází k přetížení v důsledku vadného držení těla nebo nevhodného 

pohybového stereotypu (Hnízdil 2005). 

3.1. Držení těla 

Postura (držení těla) je jedním ze základních předpokladů provedení pohybu. 

Její vliv se uplatňuje v průběhu celého pohybu. Postura je zajištěna vnitřními silami 

svalovou aktivitou řízenou CNS ve spolupráci s endokrinním systémem, 

exteroceptivním a proprioceptivním čitím. Každý jedinec má své individuální držení 

jako výraz somatické a psychické osobnosti. Posturální systém funguje jako celek. 

Postavení DKK i HKK osového orgánu se vzájemně ovlivňují (Véle, 1995). 

Držení těla má základ v posturálním programu utvářejícím se se v prvních 

letech života. První tři měsíce života bývají považovány za klíčové pro optimální 

funkci vertikálně postaveného osového orgánu. Přičemž nelze zapomenout, že držení 

těla se vytváří celý život. 

Dominantní úlohu v držení těla hraje osový orgán (páteř s pánevním okruhem 

a kostí křížovou). Jde o segmentovaný útvar, kde nastavení jednotlivých segmentů 

vůči sobě je dáno aktivitou hlubokých autochtonních svalů. Svalová vlákna těchto 

svalů jsou promíchána s vlákny vazivovými, které jsou při statickém zatížení méně 

energeticky náročná a jsou proto zhlediska držení páteře rozhodující. Autochtonní 

muskulatura nepodléhá bezprostřednímu volnímu vlivu. Tyto svaly jsou však 

zapojeny do automatických globálních motorických reakcí, které jsou programově 

spojeny na úrovni subkortikální a to se svalstvem trupu, jež cestou ovlivnění 
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nitrohrudního a nitrobřišního tlaku kontrolují osový orgán jako celek (Dvořák a 

Vařeka, 2000). 

Optimální držení je ryze individuální držení, které umožní vstup příslušných 

svalů (primárně autochtonní páteřní muskulatury, sekundárně muskulatury trupu 

včetně bránice a svalstva pánevního dna až k pletencovému svalstvu i svalstvu 

periferie končetin) do optimální synergie. Ta je podmínkou optimální centrace kloubů 

jak intervertebrálních, tak kořenových a potažmo i periferních. Toto správné držení 

těla umožňuje plnit optimální posturální a motorické funkce v rámci adaptace na vlivy 

zevního i vnitřního prostředí, není reálnou ani potenciální příčinou potíží a působí 

esteticky příznivým dojmem (Dvořák a V ařeka, 2002). 

3.2. Posturální model řetězení 

Vznik systémově uspořádaných dysbalancí vychází z existence tonického a 

fázického systému. Fázické svaly inklinují k oslabení jsou ve své posturální funkci 

(zajišťování postury z vývojového hlediska fylogeneze i ontogeneze) mladší než svaly 

tonické se sklonem k hypertonu (Kolář, 2001). 

Mezi svaly převážně tonické patří krátké extenzory hlavových kloubů, 

sternocleidomastoideus, scaleni, žvýkací svaly, horní trapéz, levator scapulae, 

pectorales, subscapularis, biceps brachii, pronatory, flexory ruky, thorakolumbální 

erector trunci, flexory kyčle, tensor fascie latae, adduktory stehna, ischiokrurální 

svaly, plantární flexory. 

Svaly převážně fázické jsou hluboké flexory krku, nadjazylkové svaly, dolní 

trapéz, serratus anterior, mezilopatkové svaly, supraspinatus, infraspinatus, 

deltoideus, triceps brachii, supinatory, extenzory ruky, přímý břišní sval, gluteus 

maximus, zevní rotátory pánve, gluteus medius, vasti, extenzory planty a prstů (Lewit, 

2001). 

Při poruše funkce dochází k použití jiných náhradních programů, které v 

akutní fázi mají organismus chránit před dalším poškozováním, mohou ovšem též vést 

k přetížení kompenzačních a substitučních struktur. Přičemž platí, že zásah do 

kterékoliv struktur z příslušného motorického vzoru se projeví reflexně v ostatních 

tkáních. Jsou empiricky vypozorovány svalová zřetězení na podkladě poruchy některé 

ze základních funkcí jako statika trupu, chůze (stojné nebo švihové fáze), horního 

typu dýchání, úchopu (flexní nebo extenzní fáze), příjmu potravy či řeči. V řetězci se 
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projevuje svalová dysbalance hypertonem převážně tonických svalů (vývojově 

starších) a hypotonem převážně fázických svalů. Na základě svalové dysbalance 

(zvýšené svalové napětí) dochází ke vzniku kloubních dysfunkcí (blokád). Jako výraz 

nocicepce nacházíme ve svalech řetězce bolestivé spoušťové body (trigger points). 

Zajímavý je fakt, že valná část trigger pointů má shodnou lokalizaci s akupunkturními 

body (Rašev - přednáška, 2005). 

Při vzniku posturálních dysbalancí hraje významnou úlohu hluboký 

stabilizační systém se svými hlubokými a naší vůli méně přístupnými svaly: pánevní 

dno, příčný břišní sval, multifidi, bránice. Při dysfunkci hlubokého stabilizačního 

systému jsou povrchové svaly nuceny kompenzovat jeho činnost a dochází tak k 

jejich přetížení (Lewit, 1994 ). 

3.3. Autonomní nervový systém 

Vegetativní nervový systém se skládá ze sympatického a parasympatického 

nervového systému. Vzájemná souhra sympatiku a parasympatiku se prostřednictvím 

regulace životních pochodů (metabolismus, oběhový systém, žlázy s vnitřní sekrecí) 

podílí na udržení života a zdraví. 

Vlákna sympatiku probíhají paraelně podél páteře a jsou spojeny s 

mozkomíšními nervy a autonomně (samostatně) inervují vnitřní orgány. Sympatikus 

má tonizační charakter vzhledem k vnějšímu prostředí. Při jeho aktivaci dochází k 

uvolňování energetických zásob. Uplatňuje se při pohybu, stresových reakcích. Z 

hlediska bolestí zad je důležité zejména zvýšení svalového tonu v posturálních 

svalech. 

Parasympatikus zajišťuje energetické zásoby přijímání potravy, trávení a 

ukládání energie tj.činnost směřující dovnitř. Aktivuje se při odpočinku, spánku, 

zažívání. V pohybovém systému způsobuje snížení svalového tonu. 

Autonomní nervový systém je nezávislý na naší vůli, ale můžeme pozorovat 

vzájemný vliv duševního stavu a vegetativního ústrojí. Při zvýšených emocích (hněv, 

strach, ale i velká radost) lze pozorovat aktivaci sympatiku. Pokud je organismus 

vystaven těmto emocem po dlouhou dobu bez adekvátní kompenzace dochází k 

poruše (vyčerpání) sympatiku. Dochází pak k vagotonii, která může mít různé 

projevy např. stavy deprese a sklíčennosti, pocity sevření v hrudi, celková ochablost a 

snížená výkonnost těla. 

21 



Vegetativní funkce jsou běžně ovládány autonomně bez našeho vědomí. I 

když schopnosti ovládat některé vegetativní funkce se lze naučit (jogíni, fakfři, učení 

s pomocí biofeedbacku). Udržování dynamické vegetativní rovnováhy může 

významně přispět ke zdraví (viz. též princip JING a JANG čínské filozofie). K tomuto 

účelu je možné využít řady prostředků od exteroceptivní stimulace, přes pohyb, 

výživu, dech, relaxace až po práci s naší psychikou. 

3.4. Vertebroviscerální vztahy 

Jsou všeobecně známy úzké vztahy mezi dysfunkcí páteře a vnitřních orgánů, 

které vyplývají jednak z anatomie t.j. segmentové inervace somatické (ovládající 

určité svaly) a vegetativní (zásobující specifické orgány). Reflexní dráždění v určitém 

segmentu vyvolá dysfunkci v celém reflexním oblouku. Lze si to představit asi takto 

periferní orgán vyvolá aferentní signalizaci do segmentu a odtud vychází eferentní 

stimulace k perifernímu orgánu. Přičemž periferní orgán je vnitřní orgán a klouby, 

svaly, fascie. 

Pokud se nachází "primární" porucha v osovém orgánu jedná se o 

vertebroviscerální syndrom. Jestliže "primární" porucha je ve viscerálním orgánu 

nazýváme jej viscerovertebrální syndrom. Změny kdekoliv v organismu se promítají 

reflexně do pohybového orgánu, které opět reflexně ovlivňují organismus. Vytváří se 

tak "bludný kruh". Primární poruchu je někdy velmi obtížné stanovit a z pohledu 

celostní léčby to není až tak důležité, jelikož je třeba pracovat na všech rovinách. 

Reflexní změny se projevují omezením hybnosti, zvýšeným svalovým napětím a 

spoušťovými body, poruchou funkce a bolestí (Jebavá, Rychlíková, 1997). 

Craniocervikální syndrom 

Zvýšené napětí v oblasti šíje (suboccipitální svaly, horní trapezius, levator 

scapulae a erector spinae), žvýkacích svalů , blokády atlantooccipitálního skloubení, 

cervikothorakálního přechodu, temporomandibulárního kloubu a přeneseně i 

sakroiliakálního skloubení mohou být příčinou bolesti hlavy. U studujících a lidí 

pracujích po dlouhou dobu s předklonem hlavy se může vyskytovat tzv. anteflexní 

bolest hlavy. Výše uvedené reflexní změny se vyskytují rovněž u tenzní bolesti 

hlavy, migrén a cluster headaces. 
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Chronická tonsilitida projevující se nespecifickými bolestmi v krku u dětí a 

dospívajících je velmi často spojena s blokádou atlantooccipitálního skloubení. 

Problémy s polykáním mohou souviset se zvýšeným napětím šíjového 

svalstva a pletence ramenního, s omezením hybnosti v průběhu krční páteře (C2- Thl) 

blokádami nebo osteofyty. 

Dechové dysfunkce mají velmi úzký vztah s osovým orgánem a to jednak 

prostřednictvím bránice, krerá se významně podflí na stabilizaci trupu a tím celkové 

statice. K její poruše může dojít při dráždění v oblasti C3/4 odkud je inervována. 

Projevuje se to pak spasmem bránice s následnou dyspnoí zejména při zvýšené 

námaze. Reflexní změny hrají úlohu při obstrukčních chorobách plicních. Setkáváme 

se zde se zvýšeným svalovým tonem a spoušťovými body v m. trapéziu, levator 

scapulae, scaleni, sternocleidomastoideu, pectoralis min. a maj., rigiditou a blokádámi 

horních žeber, střední krční páteře, cervikothorakálního přechodu, mezi lopatkami. 

Bolesti mohou být v oblasti hrudní kosti a šíje. 

Vertebrokardiální syndrom je vztahem mezi poruchami srdce a pohybovým 

ústrojím. Vyskytují se zde reflexní změny ve formě zvýšeného napětí v oblasti 

prsních svalů, vzpřimovače trupu a středního trapézu, scaleni, subscapularis, více 

vlevo. Blokády nacházíme v oblasti střední krční páteře, cervithorakálního přechodu, 

hrudní páteře a 2. - 5. žebra vlevo. Bolesti se projikují do oblasti krční páteře, mezi 

lopatky, za hrudní kost, v medioklavikulární a axilární linii, do levé horní končetiny 

až do malíku. 

Bolesti v oblasti břicha se obtížněji rozlišují. Většinou se setkáváme se 

zvýšeným svalovým tonem a spoušťovými body v m. psoas, v erector spinae (střední 

hrudní až bederní část), v přímých břišních svalech a blokádami v příslušné oblasti 

segmentové inervace specifických vnitřních orgánů. 

Ledviny souvisí s reflexními změnami a bolestí v oblasti thorakolumbálního 

přechodu. Zvýšený svalový tonus bývá v paravertebrálních svalech této oblasti, 

quadratu lumborum, adduktorech stehen, piriformis. 

Gynekologické poruchy úzce souvisí s oblastí pánve. Setkáváme se s bolestí 

a zvýšeným tonem v oblasti podbřišku, kříže, kostrče, adduktorech stehen, iliopsoas. 

V rámci řetězení též v oblasti atlantooccipitálního skloubení a 

temporomandibulárního kloubu. 
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3.5. Psychosomatický pohled na nemoc 

"Gnothi se auton - Poznej sám sebe - Pronikni k podstatě vlastního bytí, a to 

skrze svou vlastní proměnlivost." (Neubaer, 2001, s.l16) 

Nemoc je projekcí nevyřešených duševních témat (témat, jež jsou ve stínu) na 

tělesnou rovinu. To, co nechceme vidět nebo se bojíme řešit na úrovni duše, se 

promítá do tělesných příznaků. Nemoc nám tak odhaluje stín, který odmítáme. K 

uzdravení může dojít, pokud si tuto část stínu uvědomíme. Není to ovšem vůbec 

jednoduché, protože stínová část naší osobnosti je to, co odmítáme vidět. 

Existují výklady nemocí založené na empirických zkušenostech, s řadou z 

nich se setkáme v lidové mluvě. Tyto výklady by něměly v žádném případě 

způsobovat pocity viny. Pocity viny mohou způsobovat fyzické změny vedoucí k 

onemocnění. Z tohoto důvodu bychom nikoho neměly zahrnovat výklady, pokud o to 

nepožádá. A v případě, že tyto výklady použijeme mít vždy na paměti, že nemoc není 

trestem za provinění, ale spíše podanou pomocnou rukou trpící duši. Toto je též jedno 

z úskalí alternativní medicíny a tzv. New Age, která ve snaze pomoci může uškodit 

tím, že nemocnému říká, že je nemocný proto, že je "špatný" nebo se nějak provinil. 

Při procesu uzdravování je kromě uvědomění si problémových situací zrcadlících se 

na rovinu těla, rovněž důležitá víra ve vlastní sílu a možnosti a víra v uzdravení. 

Objevení smyslu nemoci je tedy klíčovým k uzdravení těla nebo duše. 

Psychosomatický přístup je možné uplatnit při léčbě všech onemocnění. Uvědomění 

si je předpokladem k trvalému uzdravení, proto má velmi dobré výsledky u 

chronických onemocnění. Pozor u akutních onemocnění zejména ohrožující život, 

kdy základem je poskytnutí první pomoci dostupnými prostředky klasické medicíny a 

pak je možno přejít k psychosomatickému léčení. 

3.6. Psychický vliv u bolestí zad 

Souvislost bolestí zad a psychickými vlivy potvrzuje celá řada vesměs 

zahraničních studií. Hlavními vlivy jsou deprese, úzkost, problémy v rodině, 

zaměstnání, sexu, obtížné vyrovnání se s fyziologickým procesem stárnutí (Hnízdil 

2001). 

Většina bolestí pohybového aparátu vzniká z nevědomého, chronického napětí 

svalů a jiných tkání. Bolest je často způsobena blokádami, které rovněž mohou být po 

čase příčinou strukturálních změn: výhřez disku, osteoartroza, kloubní degenarativní 
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změny. Z holistické teorie procesu uzdravování a teorie kvality života vyplývá, že 

návrat k přirozenému stavu je možný za předpokladu existencionálního uzdravení v 

rovině uvědomění, respektu, starostlivosti, poznání a přijetí podpory. Účinnost 

holistického přístupu byla potvrzena případovými studiemi pacientů s chronickou 

bolestí zad, bolesti kolen, revmatoidní artritidou, svalovými problémy (Ventegodt, 

Merrick, 2005/2). 

Psychické fenomény, které mají vliv na excitabilitu nervové soustavy budou 

nutně akcentovat vznik funkčních vertebrogenních potíží, které se při opakovaní 

převedou již na potíže organické (Véle, 1993). 

Souvislost mezi držením těla a emočním naladěním je dobře známa. Dobře ji 

vystihuje lidová mluva. Je ohnutý žalem. Při smutku má člověk tendenci k flekčnímu 

držení, pohyby jsou spíše pomalé, převažuje spíše parasympatický nervový systém 

snižuje se svalové napětí. Skáče radostí. Při radosti naopak je tendence k extenčnímu 

držení, rychlým pohybům, uplatňuje se více činnost sympatického nervového 

systému. Má stažený zadek strachem. Strach a úzkost se projevují stahem dolní části 

gluteálního svalstva a pánevního dna, hlava se dostává mezi ramena, která jsou 

elevována činností horního trapézu a levator scapulae. Zvyšuje se napětí žvýkacích 

svalů. Někdy lze pozorovat silný stisk čelistí k sobě - křečovitý srrúch. Začíná se 

aktivovat sympatický systém. Podobně se projevuje agrese a zlost, kde dochází k 

zvýšení svalového tonu a zvýšení prokrvení svalů a kůže. Zrudl zlostí. Hypertonus lze 

pozorovat zvláště v oblasti mimických svalů, v oblasti pletence ramenního a flexorů 

horních končetin (pěst připravená k útoku). Pokud tyto emoce jsou déle trvající, 

změna držení těla spolu s dysbalancemi svalového napětí ve smyslu zvýšení nebo 

snížení může vést k poruchám pohybového aparátu. Snížené svalové napětí 

dostatečně nestabilizuje, nezajišťuje oporu a dochází k poruše koordinace, snížení 

svalové síly. Zvýšené svalové napětí zase omezuje hybnost a pokud přetrvává po delší 

dobu i svalovou sílu. (Sval není schopen relaxovat ani regenerovat.) 

3. 7. Osový orgán a psychosomatický výklad 

Výklad symptomů souvisejících s osovým orgánem si lze odvodit od jeho 

stavby a funkce. Páteř- columna vertebralis neboli pilíř obratlů poskytuje tělu oporu. 

Dále plní ochrannou funkci pro míchu - centrální nervový systém, který slouží jako 
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informační, řídící, spojovací systém. Páteř spojuje to, co je dole na periferii s tím, co 

je nahoře v centru. Kromě toho by měla splňovat požadavek dynamiky a pružnosti, 

který zajišťují svaly. Odpružení nárazů zajišťují meziobratlové ploténky spolu s 

esovitým prohnutím páteře. Osový orgán se podílí na vzpřímení se a postoji. 

Hlouboké svaly páteře jsou nezbytné pro udržování stability. Pokud tento hluboký 

stabilizační systém optimálně nefunguje dochází k poruše koordinace, neekonomické 

práci svalů a svalovým dysbalancím. 

Z výše uvedeného lze odvodit řadu neřešených témat, při bolestech zad. Jako 

první nás napadá téma opory. V oblasti bederní páteře se bude jednat o ztrátu 

existenční (finanční) opory (strach ze ztráty zaměstnání). Existenční zátěž a starosti 

vyvíjí tlak, který se může přenést na meziobratlové ploténky. Při snížené funkci 

hlubokého stabilizačního systému lze předpokládat sníženou vnitřní stabilitu. Oblast 

hrudní a krční páteře je spojena s emocionální oporou. Snížená síla, pohyblivost, 

pružnost na tělesné rovině má svůj ekvivalent v psychické sféře (Dahlke,1998). 

Vzhledem k tomu, že působení těla a duše je vzájemné je možné tělesnou 

rovinu ovlivňovat prací na rovině duše a psychickou rovinu prací na tělesné rovině. 

Uvědomění si tělesného schématu a práce s psychikou je jedním ze základních 

terapeutických možností při léčbě vertebrogenních poruch. 

4. Bolest 

"Bolest je nepříjemná smyslová a emoční zkušenost, spojena se skutečným 

nebo potencionálním poškozením tkání, nebo který je výrazy takového poškození 

popisován" (Definice Mezinárodní asociace pro studium bolesti). 

4.1. Bolest a její psychosomatický původ 

Bolest je nepříjemný až nesnesitelný subjektivní pocit. Vyvolávajícím 

činitelem bývá poškození tkáně mechanickými, chemickými a tepelnými vlivy. Při 

vnímání bolesti se uplatňují rovněž psychologické faktory jako kognitvní očekávání 

(katastrofické, negativní myšlenky), osobnost postiženého (u vyzrálé osobnosti lze 

pozorovat větší toleranci k bolesti), a emoční naladění především strach a úzkost, 

zvyšující vnímání bolesti. Kromě toho významnou úlohu hraje historie bolesti (náhlá, 

pozvolná, akutní, chronická), sociální faktory (prostředí, situace a učení- pozitivní a 

negativní posilování). 
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4.2. V rátková teorie bolesti 

Současné pojetí bolesti vychází z "vrátkové teorie," (Melzack a Wall 1965), 

kde bolest je popsána jako subjektivní pocit, na němž se podílejí tři základní faktory: 

senzorika, kognitvní vyhodnocení a emoce. 

Senzorická složka je zajišťována volnými nervovými zakončeními 

umístěnými v kůži a podkoží, ve stěnách cév a vnitřních orgánů. Tyto nociceptory 

reagují na chemickou reakci vyvolávanou poškozením tkáně, zejména se uplatňují 

zánětlivé faktory jako prostaglandiny (senzibilující funkce), bradykinin (snižující práh 

citlivosti), histamin, serotonin, zánětlivý exudát, Lewisův P-faktor. Elektrický impuls 

vyvolaný bolestivým podnětem je pak dále veden buď myellizovanými A-d vlákny 

(rychlá bolest) nebo nemyelisovanými C-vlákny do míchy, kde substancia gelatinosa 

(2. a 3. vrstva) slouží jako vrátka (gate). Tato vrátka regulují přenos vzruchů z 

periferie do CNS. Zavření či otevření vrátek je modulováno poměrem aktivity slabých 

a silných vláken a sestupnou informací z CNS. Uzavření vrátek je způsobeno 

aktivitou silných vláken a zvýšenou inhibiční reakcí CNS, zajišťovanou pomocí 

endogenních opiátů (dymorfiny, endorfiny, enkefaliny). Tento endogenní opioidní 

peptidergní systém lze stimulovat proprioreceptivními (aktivací svalů), 

exterorecepivními podněty (akupunktura, akupresura, transkutánní stimulace, masáže, 

dotek, tlak) a mentálně-emočním působením (stavy ohrožení života, relaxace, 

hypnóza, meditace, kognitivní psychoterapie). 

K otevření vrátek, tedy průchodu bolestivé informace a následnému pocitu 

bolesti dochází při zvýšené aktivitě slabých vláken či poškození mozkové kůry a tím 

ke snížení tlumivé reakce. 

4.3. Ochranná funkce bolesti 

Bolest je varovným signálem, že dochází k poškozování člověka ať už jeho těla 

nebo duše. Vždyť u lidí s necitlivostí vůči bolesti často dochází k velmi vážným 

poraněním, které může končit až smrtí. Dalo by se říci, že bolest je náš přítel říkající 

nám pravdu a my místo, abychom mu věnovali pozornost se ho snažíme všemi 

možnými prostředky zapudit. V případě akutní bolesti se ještě ptáme, co je příčinou 

bolesti. V případě chronických bolestí se většinou hovoří o tom, že bolest už přestala 

mít smysl a to zvláště, když nenajdeme žádné strukturální změny. Opravdu, ale bolest 

přestala mít smysl? Neupozorňuje nás na něco, co je třeba změnit v našem životě - v 
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našich vztazích s partnerem, s rodiči, s dětmi, v práci, v péči o sebe sama? Nehovoří 

to k nám naše duše? Z mého pohledu každá bolest má nějaký význam. To, že je bolest 

chronická nebo recidivující vypovídá o tom, že jsme se stále ještě neprovedli 

potřebnou změnu. Dosti často i víme, co je příčinou bolesti, ale neděláme 

požadovanou změnu. 

5. Léčba bolesti zad primární volby 

Správná léčba bolesti zlepšuje spolupráci pacienta, posiluje imunitu, zlepšuje 

trávení, urychluje hojení a je prevencí kardiovaskulárních komplikací (Nešpor, 2003). 

Při léčení bolesti zad a pohybového aparátu lze použít mnoha přístupů. Na základě 

osobních zkušeností a četby literatury jsem vyvařila sedm skupin léčebných přístupů 

primární volby. Podle mého názoru by bylo optimální do celkového procesu léčby 

zařadit některý z léčebných přístupů z každé skupiny. 

S.l.Taktilní exterocepce 

5.1.1. Haptický kontakt 

Prostřednictvím přímého dotyku předáváme a přijímáme informace od 

druhého člověka. Dotyk je jedním z projevů neverbální komunikace může vyjadřovat 

jednak naše city (láska, náklonost, přátelství, úzkost, nepřátelství) nebo postoje 

(sympatie, dojetí, ponížení). Doteky nám zprostředkovávají taktilní senzorickou 

informaci, která je pro nás důležitá. Naše CNS potřebuje určité množství taktilních 

stimulů k optimálnímu fungování. Při nedostatku doteků dochází k taktilní senzorické 

deprivaci, kterou v současné době trpí především starší osaměle žijící lidé, děti, 

rozvedení. Dalo by se říci, že dnes stále více lidí trpí nedostatečnou exteroceptivní 

stimulací. Nohy jsme obuly do bot, které nás chrání před doteky matky země. Práce 

rukou, při nichž se dotýkáme různých předmětů za nás přebírají moderní stroje. Naše 

komunikace probíhá prostřednictvím telefonů a internetu a odpadá tím přátelské 

podání ruky nebo objetí. 

Podání ruky je v naší kultuře formou pozdravu, začínáme jím bližší kontakt. 

Může sloužit jako potvrzení smlouvy, slib, přísaha, vyjádření důvěry, záruky. 

Používáme ho při gratulaci nebo při vyjádření soustrasti. Podání ruky nám podává 

informace o hmatovém vjemu - měkkosti a tvrdosti, suchosti a vlhkosti, o vzhledu 
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ruky (úprava nehtů, osobní hygiena, suchá šupinatá kůže, choroby). Je celá řada 

pouček o tom jak podávat ruku, abychom dosáhli určitého efektu. Podle mého 

nejvhodnější podávat ruku "od srdce" t.j. řídit se svým citem, být autentický a vidět v 

druhém sobě rovného. 

Ve fyzioterapii je doteku hojně využíváno, přičemž je třeba mít na paměti, že 

se pohybujeme v intimní zóně druhého člověka a ne všichni vnímají dotek stejně. 

Vnímání jak se nás druzí dotýkají souvisí s naší osobností (sebevědomím a 

sebehodnocením), právě prožívanými emocemi, vzájemných sympatiích. Závisí 

rovněž na věku, pohlaví, kulturních tradicích, výchově, probíhající nemoci. Příjímání 

či odmítání dotekových podnětů lze při citlivém vnímání odečíst z neverbálních 

reakcí druhého jako výraz obličeje, oddálení- přiblížení, změna svalového napětí. 

Tak jako je terapeut schopen vnímat neverbální komunikaci podobně je tomu 

u ošetřovaného, který může vycítit, zda náš vztah k němu je sympatický, bez zájmu, 

nebo s odporem. 

Rovněž je třeba respektovat nejintimnější zóny člověka, kterými bývají břicho, 

oblast vnitřních stehen a pánve, hrudník u žen, vnitřek úst. Při jejich ošetřování 

začneme taktilním kontaktem na jiné méně intimní části těla jako je ruka, předloktí a 

postupujeme pomalu a velmi jemně, sledujeme reakce ošetřovaného. 

Vhodně zvolený dotyk může uklidňovat, navodit pocit blízkosti, zlepšit 

spánkový rytmus, snížit vnímání bolesti, ovlivnit svalové napětí. 

5.1.2. Využití taktilní exterocepce k ovlivnění svalového tonu 

Dysbalance svalového napětí je jednou z příčin i projevů belestivých stavů. 

Úprava svalového tonu většinou přináší snížení bolestí, zlepšení koordinace, 

schopnost relaxace a regenerace svalu. Svalové napětí je utvářeno centrálně nervovou 

složkou (významný je zejména podíl limbického systému a retikulární formace), 

spoluprácí svalů, prokrvením, exteroceptivním proprioceptivním a interoceptivním 

vnímáním. Svalové napětí a vnímání doteku se vzájemně ovlivňují. Intenzita vnímání 

má úzký vztah k regulaci svalového napětí měkkých tkání (kůže, svaly, fascie). 

Hypotonus se často vyvíjí u nedostatečné taktilní exterocepce. Hypertonus se může 

objevit po nepříjemném, bolestivém, velmi intenzivním taktilním podnětu. Pokud 

terapeut vnímá reakce pacienta může s pomocí kožní exterocepce ovlivnit svalový 

tonus (t.j. schopnost reakce a adaptace pohybové soustavy). Přičemž cílem je 

proměnlivé svalové napětí, které je schopné reagovat na změny a tím zajistit 
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koordinovaný pohyb. V terapii lze využít úpravy vnímání např. hlazením, které lze 

použít k relaxaci Uemný dotek, posun fascií) nebo facilitaci (intenzivnější dotek, 

poklepy, tření) (Hermachová,1999, 2001). 

5.1.3. Celostní masáž 

Holistická masáž působí na člověka jako na celek. Pohyby jsou pomalejší 

intuitivnější, meditativnější, uvážlivější. Masírující by se měl být uvolněný, 

zakořeněný a provádět masáž s láskou a plným soustředěním. Masírovaný věnuje 

aktivní pozornost dotekům a pocitům. Je tak možná hluboká souhra masírujícího a 

toho, kdo masáž příjímá (Lidelová, Thomasová, Portery, 1992). 

Na tělesné rovině může při masáži docházet k relaxaci, naladění svalového 

tonu, zvýšení proudění krve, nasycení kyslíkem, odplavení metabolitů, podpoře 

lymfatického toku, zvýšení elasticity vaziva. 

V psychické oblasti přináší snížení stresu a úzkosti a zvyšuje uvědomění 

vlastního těla, pocity radosti, pohody. 

V duchovní oblasti působí zvýšeným vnímáním a prožíváním přítomnosti. 

5.1.4. Reflexní terapie 

Reflexní terapie je 5 tisíc let stará metoda péče o zdraví. Původně se jednalo o 

metodu prevence, kterou lze využít jako součást terapie akutních a chronických 

onemocnění jako migrény, bolesti hlavy, zad kloubů, alergie. Pracuje s reflexními 

zonami na těle, do kterých se projikují viscerální orgány a části těla. Nejčastěji je 

využíván reflexní systém nohou, rukou, obličeje a zad. Pomocí reflexních zón 

nejčastěji na nohou lze provádět diagnostiku - při změnách kůže, podkoží nebo bolesti 

na reflexní plošce lze usuzovat na dysfukci příslušného orgánu. Po diagnostice 

následuje terapie s ovlivněním změněných reflexních plošek masáží. Ke stimulaci se 

používá intenzivního tlaku. Zatímco ke sklidnění spíše jemného doteku (hlazení). 

Velmi efektivní a cenově nenáročnou formou reflexní terapie je chůze na boso v 

přirozeném terénu (Janča, 1991). 

5.1.5. Akupunktura 

Akupunktura (akupresura) Je jedna část čínské medicíny, která je u nás 

poměrně známá. Dochází při ní k ovlivňování akupunkturních bodů. Akupunkturní 
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body jsou přesně lokalizovaná místa na těle lišící se od ostatního povrchu sníženým 

kožním odporem, změnou citlivosti, jiným percepčním vjemem. Akupunkturní body 

jsou spojeny do drah podle vztahu k jednotlivým orgánům. Nejznámější je 12 

párových orgánových drah a dvě dráhy nepárové (střední přední a zadní). 

Jinová dráha přední střední je drahou početí souvisí se zrodem života Jangová 

dráha zadní střední (vládnoucí) představuje CNS (mozek a míchu). Orgánové dráhy 

jsou přiřazeny k 5 prvkům. Dřevo obsahuje jinovou dráhu jater ovlivňující periferní 

nervový systém a jangovou dráhu žlučníku mající vliv na svaly. Součástí ohně je 

jinová dráha srdce spojeného s emocemi a jangová dráha tenkého střeva souvisejícího 

s metabolismem. Dále pak jinová dráha oběhu, která působí na vegetativní funkce a 

jangová dráha tři ohňů zajišťující termoregulaci. Země je spojena s jinovou dráhou 

sleziny - slinivky zajišťující imunitu a krevní oběh a jangovou dráhou žaludku 

podflející se na zažívání. Ke kovu náleží jinová dráha plic ovládající kůži s povrchem 

těla a jangová dráha tlustého střeva ovlivňujícího sliznice. Voda obsahuje jinovou 

dráhu ledvin mající na starosti vodní hospodářství a jangovou dráhu močového 

měchýře spojeného s kostmi. 

V těchto drahách koluje energie podle daných časových i místních zákonitostí. 

Pokud je tato životní energie, kterou Číňané nazývají Qi (čchi) v rovnováze je člověk 

zdravý. Pokud ovšem některá dráha trpí nedostatkem energie nebo naopak jejím 

přebytkem může vzniknout nemoc. Akupunktura (akupresura) se snaží tuto 

dysbalanci ovlivnit působením na akupunkturní body ve smyslu aktivace nebo 

inhibice. Je možné využít několika pravidel jako matka posiluje syna (např. pro 

posflení dráhy srdce (oheň) lze působit na dráze jater (dřevo). Lékař léčící 

akupunkturou bere v úvahu celkový stav pacienta (fyzický, psychický, vnější vlivy) a 

podle něj hledá možnosti ovlivnění proudění energie. Dá se říci, že v podstatě 

mobilizuje samouzdravovací schopnosti organismu. Součástí léčby jsou i různá 

doporučení ohledně životosprávy (Kajdoš, 1985). 

5.2. Pohyb 

Pohyb má účinek anxiolytický (harmonizace svalového tonu), antidepresivní 

(vyplavování endorfinů), abreaktivní (odreagování od stresu). Doba, po kterou efekt 
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pohybové aktivity přetrvává, závisí na osobnosti. U stabilních jedinců to může být 10 

hodin a více, zatímco u labilních jedinců to může být pouze několik minut. 

5.2.1. Vnímání pohybu 

Pro uzdravení člověka je důležité sebepoznání. Na tělesné rovině je možné ho 

dosáhnout vnímáním- uvědomováním si těla v klidu a v pohybu. Ovlivněním řízení 

pohybu přístupem z mysli dojde ke zvýšení jeho účinnosti. Je třeba ovšem mít na 

mysli, že koncentrace na pohyb by měla být jemná a nenásilná. Naše tělo nejlépe ví 

jak pohyb provést, my ho pozorujeme. Při zvýšeném soustředění dochází ke snaze 

ovládat pohyb mozkovou kůrou a tím ke snížení koordinace. 

5.2.2. Cvičení s úsměvem 

V první fázi učení se novému pohybu se uplatňuje především motorická a 

senzorická oblast mozkové kůry (obl. parietálního a frontálního laloku). V tomto 

období je řízení pohybu pomalé a únavné. Na fixaci pohybu do paměti se výrazně 

podílí limbický systém, tzn. hrají zde výraznou úlohu emoce. Po zapamatování si 

pohybu dochází k přesunu řízení na podkorovou úroveň, která umožňuje větší 

rychlost zapojení svalů do pohybu t.j. lepší koordinaci a menší únavu. 

Pohybová aktivita by měla proto navozovat příjemné pocity. Bolest, zvýšená 

námaha, či únava jsou překážkou. 

5.2.3. Jogové cvičení asán 

Cvičení provádíme s plným vědomím a jemnou pozorností soustředěnou na 

přítomný okamžik - teď a tady. Zažíváme každou buňkou svého těla přímou 

skutečnost - vlastní prožitek. A to je zásadní fakt, kterým se liší jógové cvičení od 

tělocviku, totiž mentální introspekcí - vnitřním prožíváním a uvědomováním si sebe 

sama v každém přítomném okamžiku. 

Účinky asán 

Působení asán lze rozddělit na fyzické a psychické, i když je stále třeba mít na 

paměti, že se vzájemně ovlivňují. 

Při většině asán se jedna skupina svalů protahuje a druhá aktivuje. Potom 

následuje chvíle uvolnění a procítění v neutrální poloze (stoji, sedu, lehu). 

Udržováním rovnovážných poloh se zlepšuje posturální držení a rovnovážné funkce. 
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Při různých polohách se prodýchávají určité části plic a zkvalitňují se dechové funkce. 

Orgány nebo žlázy jsou stimulovány a masírovány lehkým stlačením Zvyšuje se 

prokrvení určitých oblastí a tím přísun kyslíku do této oblasti. Většina asán je 

zaměřena na zvýšení pružnosti a optimální funkce páteře. Ovlivnění CNS, vnitřních 

orgánů a žláz s vnitřní sekrecí přispívá k celkové regeneraci. Svalová relaxace, 

vyrovnání svalových dysbalancí a aktivace proprioceptorů mohou přispět k ovlivnění 

bolesti. Uvědomění si těla a koncentrace na tělesné pocity při cvičení přispívá k 

porozumění limitům fyzického těla. 

V psychické oblasti lze pozorovat snížení stresu a psychického napětí 

způsobené svalovou relaxací a koncentrací na cvičení. Zlepšuje se tělesné sebepojetí, 

koncentrace a emoční rovnováha (Mihulová, Svoboda, 1995,Votava, 1988). 

5.2.4. Spinální cviky 

Spinální cviky vychází z jogového cvičení. Jedná se o dynamické cvičení. 

Vleže na zádech nebo na břiše provádíme rotační pohyby, přičemž ramena zůstavají 

fixována k podložce. Hlava se pohybuje jedním a pánev opačným směrem. K 

procvičení různých částí páteře využíváme různého postavení dolních končetin. Cviky 

jsou postupně koordinovány s dechem. Cvičíme pomalu a soustředíme se, vnímáme 

prováděný pohyb. Intenzita a rozsah pohybu má být optimální tzn. cvičení by mělo 

být příjemné a uvolňující. V žádném případě bolestivé nebo namáhavé. Po každé sérii 

cviků následuje dynamická relaxace. 

Spinální cviky mohou působit preventivně t.j. udržovat páteř pružnou, 

pohyblivou a silnou a tím snižovat riziko bolesti nebo poranění. Terapeutické využité 

lze vidět u vadného držení těla, idiopatické skoliózy. 

5.2.5. Tai-či 

Tai-či je původně bojové umění vycházející z principů jin a jang. Není pouze 

fyzickým cvičením, ale i vědomým tréninkem CNS. Duševní činnost je důležitější než 

fyzické pohyby. Cvičení umožňuje volné proudění energie tělem. Jedná se o soubor 

pomalých, ladných, kontrolovaných pohybů celým tělem. Jeden pohyb navazuje 

plynule na druhý. Soustředíme se na koordinované provádění pohybů a na volné 

dýchání. Při neustálé pomalé změně těžiště těla přenášením váhy těla z nohy na nohu 

kontrolujeme rovnováhu. 
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Doporučuje se cvičit v přírodě a ve volném oděvu. Cvičení probíhá často ve 

skupině. Kritériem správného cvičení je pocit příjemného tepla v celém těle, lehké 

zvlhnutí pokožky, pocit pohody a lehkosti. 

Tai-či má velice pozitivní vliv na zdraví od prevence až po léčebné působení. 

Pozitivně ovlivňuje bolesti zad, bolesti hlavy, obezitu, nervozitu, neplodnost atd. 

Cvičením dochází ke zlepšení srdečních, dechových a mozkových funkcí 

(Fojtík, 1996). 

5.2.6. Feldenkreisova metoda 

Feldenkreisovu metodu lze charaktezizovat jako učení sebeuvědoměním těla v 

klidu i v pohybu. Za pomoci jemných pomalých pohybů a soustředění dochází ke 

zrněně pohybových programů CNS. Zlepšuje se tělesné sebepojetí. Zvyšuje se 

citlivost, což přináší více možností provedení pohybu. Zvyšuje se efektivita 

prováděných pohybů. Feldenkreisova metoda je založena na principech fyziky, 

biomechaniky a empirického porozumění učení a lidskému vývoji. Využívá poznatku 

o zapojení lirnbického systému v procesu učení tzn. cvičení by mělo vyvolávat 

příjemné pocity, nernělo by být namáhavé nebo bolestivé. 

Indikace 

Feldenkreisovu metodu lze využít u chronických i akutních bolestí zad, šíje, 

pohybového aparátu, u poruch držení těla, po úrazech a po operacích, u centrálně 

nervových onemocnění (sklerosa multiplex, stav po CMP). 

Kontraindikace při správném provádění nejsou. 

Praktické provedení 

Feldenkreisova metoda je praktikována jako skupinové cvičení-uvědomění 

pohybem nebo jako individuální lekce- funkční integrace. 

Uvědomění skrze pohyb 

Učitel Feldenkreisovy metody slovně vede studenty k uvědomění si různých 

poloh a pocitů při jemných, pomalých pohybech. Pozornost je věnována více 

provádění pohybu než cíli. Začíná se pohyby jednoduššími přes složitější ke 

komplexním. Je zapojeno myšlení, imaginace, procítění pohybu. Pohyby vycházejí z 

vývojových stádií a z běžných pohybů (vstávání, sedání, lehání, podávání, otáčení se), 

z kloubně-svalových a posturálních vztahů . Cílem je uvědomění si, který pohyb je 
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nejefektivnější pro danou situaci a tím ke změně nevhodných pohybovýcch 

stereotypů. 

Funkční integrace 

Instruktor pomáhá vést pohyb skrze dotek. Vychází z taktilního vnímání 

zprostředkovaného instruktorem a kinestetickou komunikací. Instruktor se jemně 

dotýká a pohybuje s tělem, aby došlo k zažití situace, pohodlí, snadnosti a příjemnosti 

pohybu či polohy. Dochází tak reorganizaci pohybových návyků a rozšíření funkčních 

motorických vzorů. Pracuje přímo s nervovým systémem (Rywerand, 1994). 

5.2.7. Alexandrova metoda 

Alexandrova metoda upravuje posturální a pohybové dysfunkce za pomoci 

uvědomění si denních činností. Dochází při ní k psychofyzické reedukaci, není 

pasivním ošetřením, ale výchovným programem individuálně ušitým na míru.Věnuje 

se celému "Já" a způsoby jeho používání t.j. těla, ale také používání myšlenek a 

pocitů. Myšlenkové rozhodnutí vždy předchází i tu nejjednodušší činnost. 

Autor F. M. Alexander, australský herec. Vytvořil tuto techniku na přelomu 

19. a 20. století na základě hlasových problémů, které měl při recitaci. Pozorováním v 

zrcadle zjistil nepřiměřené napětí v oblasti krku způsobené zakláněním hlavy dolů 

dozadu, těžké dýchání související se zvýšeným zakřivením zúžením zad. Provedl tedy 

změnu v užívání svého těla a tím se zbavil hlasových, dechových problémů a 

zvýšeného napětí ( trémy před vystoupením). 

Zvýšená pozornost je věnována vzájemným vztahům pozice hlavy, krku a 

trupu při všech aktivitách. Vztah hlava - krk - páteř je osou primární kontroly. 

Užívání této osy je vrozené a zároveň ovlivněné někdy nevhodnými návyky. Tato 

technika je zaměřena na zbavení se zakořeněných zlozvyků a na uvědomění si 

optimální pozice páteře a hlavy. Toto optimální postavení umožní protažení páteře a 

rozšíření zad, dostaví se celkové zlepšení používání sebe sama, jehož výsledkem bude 

celkově lepší fungování (Forsstrom a Hampson, 1996). 

Indikace 

Alexandrova metoda má široké uplatnění v léčbě neurologických a 

myoskeletálních dysfunkcí, bolestí šije a zad (zaměření na spinální dekompresi a 

vyrovnání svalové dysbalance), funkčního postižení dýchacího systému, stresového, 

profesionálního postižení. Může přispět ke zlepšení deprese a úzkosti doprovázející 

chronická onemocnění. 
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Tato metoda správně prováděná nemá kontraindikace. 

Praktické provedení 

V praxi to znamená věnování pozornosti lehu, sedu, stoji, dýchání, kleku, 

dřepu pohybovým stereotypům jako chůze, sedání, lehání, pracovní činnosti. 

Terapeut pomáhá pacientovi instrukcemi a manuálním kontaktem objevit 

optimální polohu nebo pohyb. Při korekci stoje vypadají instrukce asi takto uvolnit 

krk, aby mohla jít hlava dopředu a nahoru. Záda rozšířit a prodloužit. Kolena uvolnit a 

dopředu. Nacvičuje se vždy jeden pohybový stereotyp, který si pak žák doma 

praktiku je. Po zvládnutí je možno přejít k nácviku dalšího pohybu. 

Žákům je doporučováno se během dne občas zastavit a soustředit se na 

dýchání vykonávaný pohyb, centrování postury. Při chronických bolestech zad si 

udělat čas na 15 minut relaxace vleže na zádech. 

5.2.8. Taneční terapie 

Tanec v sobě spojuje blahodárné účinky pohybu a emočního působení hudby. 

Rytmus a hudba může silně motivovat k pohybu. Vždyť již malé dítě, které ještě 

nechodí se pohupuje v rytmu hudby. Je to pravděpodobně proto, že tance používali 

již lidé dávných dob jako prostředku vyjádření emocí v náboženských a kultovních 

obřadech a později k umělecko-estetickému působení. 

Taneční terapie chápe tanec jako terapeutický pohyb. Estetická stránka zde 

ustupuje do pozadí a naopak se zdůrazňují faktory psychologické (schopnost 

nonverbálně komunikovat, zlepšit emotivitu apod.), fyzické zlepšení koordinace 

pohybu, celkové síly, rovnováhy atd.) i sociální vytvoření skupiny lidí, kteří si mají, 

co sdělit (Veleta 2002). 

Tanec je pohybem celého těla. Zlepšuje koordinaci ovlivněním mozkové 

činnosti. Zvyšuje stabilitu posílením posturálního svalstva zejména osového orgánu, 

pánve a dolních končetin. Zaměřením pozornosti na hudbu a pohyb dochází ke stavu, 

který by se dal nazvat meditací v pohybu. Při tanci v párech či ve skupině hraje 

významnou roli dotek (viz. haptický kontakt). Propojením fyzické a psychické 

aktivity při tanci lze zlepšit harmonii těla a duše. 

5.2.9. Uvědomělá chůze 

"Body-mind walking" je v poslední době doporučována zejména při potížích 

souvisejících se zvýšeným stresem. Pomáhá upevňovat celkové zdraví. Ovlivňuje 
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příznivě srdeční a dechové funkce. Posiluje imunitní systém. Pomáhá udržovat 

svalovou rovnováhu a napětí. Upevňuje duševní rovnováhu a snižuje účinky stresu. 

Učí nás být v přítomnosti. 

Lze ji začít praktikovat zpočátku soustředěním na dýchání při chůzi, na 

rytmus kroků a postupně prociťovat pohyby související s chůzí t.j. jak se nohy odvíjí 

od podložky, jak se pohybují dolní končetiny, pánev, paže, trup. Začínáme s 

uvědoměním 5- 10 minut a postupně dobu prodlužujeme alespoň na 30 minut denně. 

5.2.10. Fyzioterapeutické techniky 

Pohybu využívá celá řada dalších fyzioterapeutických technik. Mezi vhodné 

při bolestech zad patří cvičení dle Ludmily Mojžíšové, metoda vzpěrných cvičení 

Brunkowové, funkční pohybové cvičení dle KleinVogelbachové, funkční gymnastika 

Mesendiekové, Klappovo lezení, škola zad, metoda McKenzie, Briigger koncept, 

metody na bázi vývojové kineziologie - reflexní lokomoce, PNF, spirální dynamika 

Larsen, metoda senzomotorické stimulace. 

Je-li správně vyvinutý posturální program a vlivem nepříznivých podmínek 

došlo k jeho maladaptaci, pak jsou voleny techniky zaměřené na kvalitně napřímenou 

páteř a s optimálním postavením pánve (Alexandrova technika, Briigger koncept, 

cvičení podle Roswithy Brunkow). Pokud však u pacienta existuje patologický 

posturální program, musí být zvolen reflexní zásah využívající neurofyziologické 

zákonitosti řízení pohybového systému, jenž může do patologické situace vstoupit 

(senzomotorika, Vojtova reflexní lokomoce) (Dvořák & Vařeka, 2000). 

Použití jednotlivých fyzioterapeutických metod závisí především na 

preferenci terapeuta. Předpokladem úspěchu je nejenom zvládnutá technika, ale 

rovněž terapeutova víra v její účinnost, jisté zapálení, nadšení, které lze přenést na 

pacienta. Důležitou úlohu hraje rovněž osobnost, věk, zdatnost a celkový zdravotní 

stav pacienta. 

Každou techniku lze provádět se soustředěním, plným vědomím t.j. využitím 

spolupráce těla a mysli, čímž dosáhneme většího efektu. Otázka přfjemných pocitů v 

průběhu cvičení je rovněž důležitá, jednak co se týče fixace nacvičovaného do paměti, 

tak i pokračování v domacím praktikování. 
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5.2.11. Vhodné sporty při bolestech zad 

Běh 

Běh je přirozenou sportovní aktivitou. Při dodržování optimální techniky 

(uvolněná ramena, hlava v prodloužení trupu) a na měkkém povrchu bosi nebo ve 

vhodné obuvi se zapojují jak trupové svaly tak svaly končetin. Při pravidelném běhu v 

čistém prostředí (park, les) dochází ke zvýšení dechové kapacity a zpracování kyslíku, 

posílení kardiovaskulárního systému, podpoře trávení a metabolismu. Běh pomáhá při 

léčbě nadváhy, ischemických onemocnění, hypertenze, deprese a příznaků stresu. 

Běh na lyžích 

Podobně jako běh je velmi vhodným sportem při dodržování optimální techniky. 

Procvičuje všechny končetiny a trupové svalstvo. Zlepšuje vytrvalost. 

Tanec 

Je velmi doporučovanou sportovní aktivitou kromě svalové činnosti se stabilizující 

funkcí příznivě ovlivňuje naši duši (viz. taneční terapie). V poslední době je u žen 

oblíbený orientální tanec, který zlepšuje kloubní pohyblivost (mobilizační efekt), 

celkové držení těla, posiluje především svaly trupu, horních a dolních končetin. 

Většinou se tančí bez obuvi a tak vzniká významná exteroceptivní a proprioceptivní 

aference z plosek nohou ovlivňující centrální nervovou soustavu. Díky specifickým 

pohybům se zlepšuje prokrvení orgánů vpánevní oblasti, uvolňují se případná napětí. 

Plavání 

Plavání rovnoměrně zatěžuje svaly celého těla a zároveň umožňuje relaxaci svalstva, 

udržuje kloubní pohyblivost, odlehčuje pohybový aparát. Posiluje oběhový a dýchací 

systém. Otužuje organismus. Z plaveckých stylů jsou vhodné splývání,znak. U 

plavání prsou a kraula je třeba se vyvarovat zvednuté hlavy (zvětšení krční a bederní 

lordózy). 

Jízda na koni 

Je velmi vhodným sportem při vertebrogenních potížích viz hippoterapie. 

Bruslení 

Je vhodným sportem ovšem při dodržování správné techniky a vzpřímeného postavení 

páteře v kombinaci s protahovacími cviky. Nedoporučovala bych u pacientů se 

sníženou koordinací a stabilitou páteře. 
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5.3. Výživa 

"Je mnohem důležitějH vědět jaký druh člověka má nemoc než jaký druh 

nemoci má člověk." Hippokrates 

Důležitou úlohu v celostním přístupu hraje správná výživa. Byla vytvořena 

celá řada různých diet, které u někoho slaví úspěch, u jiného neúčinkují a u dalšího 

mohou stav ještě zhoršit. Dosti často se při jejich vytváření autoři inspirovali stravou 

domorodých obyvatel různých částí světa. Nebraly ovšem v úvahu individuální 

variabilitu podmíněnou dědičností, klimatem, kulturními podmínkami, zaměstnáním. 

S rozdělením výživy dle určitých typů se můžeme setkat v tradiční čínské 

medicíně a indické ajurvédě. I v západním světě došlo k vývoji v oblasti výživy dle 

individuálních charakteristik. Významně se na něm podíleli vědci jako Watson Preis, 

Frances Pottenger, a Royal Lee. Watson Preis ve 30. letech 20. století procestoval 

různá místa světa a na základě svých antropologických studií zjistil, že tam, kde lidé 

žijí tradičním způsobem neexistují civilizační choroby. Dalším významným 

badatelem v oblasti výživy se stal biochemik Roger Williams, díky své životní 

zkušenosti, kdy při operaci reagoval na podání morfinu úplně jinak než většina lidí. 

(Došlo u něj k excitaci, která se při zvyšování dávek ještě zvyšovala.) V roce 1956 

vyšla jeho kniha Biochemické individuality, kde došel k závěru, že tak jako se lišíme 

zvenčí, tak se lišíme zevnitř. Rozdíly jsou patrné již na buněčné rovině. Výživa se 

podílí na metabolismu buněk, který může být různě rychlý. Nevyváženost na buněčné 

úrovni způsobena nesprávnou výživou pak vyústí do chronických onemocnění. V 60. 

a 70. letech 20. století William Keily - zubař a biochemik se vyléčil za přispění stravy 

z rakoviny slinivky, která byla klasickou medicínou považována za smrtelnou. 

Pomocí zcela protikladné stravy pomohl k uzdravení své ženy z vážné intoxikace. Při 

svém zkoumání vlivu stravy na naše zdraví došel k vytvoření metabolických typů na 

základě funkce autonomního nervového systému. Sympatikus mobilizuje energii k 

utilizaci, uplatňuje se při stresové reakci (útok/útěk). Parasympatikus energii naopak 

skladuje uplatňuje se při odpočinku a trávení. Různé potraviny mohou stimulovat buď 

sympatický nebo parasymptický systém. Pokud u někoho převažuje sympatický 

systém, bude osobnost spíše typu A. K vyvážení bude potřeba strava stimulující 

parasympatický systém t.j. spíše nízkotučná strava blízká vegeteriánské. Zatímco 

pokud dominuje parasympatikus je třeba posílit sympatikus stravou bohatší na 

bílkoviny. Rozdělení se netýká pouze základních živin jako bílkoviny, tuky, 
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sacharidy, ale rovněž vitamínů a minerálů. Např. pro typ sympatikus není vhodné 

podávání vápníku, protože způsobuje aterosklerotické změny, a i v případě 

osteoporózy, kterou může zhoršovat. Sympatický systém se vyskytuje více u mužů 

(lovců), zatímco parasympatikus spíše u žen (matek). O tom zda někdo bude 

sympatikus nebo parasympatikus rozhoduje rovněž zaměstnání, jemuž se věnovali 

předchozí generace a jejich ekonomický status. Zemědělci budou tendovat spíše k 

parasympatiku, zatímco šlechtici (vojáci, lovci) s dostatkem masa v potravě k 

sympatiku. 

Ve stejné době George Watson dospěl k rozdělení stravy podle rychlosti 

spalování (buněčné oxidace). Lidé s rychlým spalováním (dochází u nich v buňkách k 

rychlé přeměně potravin na energii) potřebují pro dosažení metabolické rovnováhy 

větší množství těžších proteinů a tuků. Pomalé spalování naopak vyžaduje lehce 

stravitelné potraviny jako karbohydráty, které se spalují rychleji. Rychlé spalování 

mají např. eskymáci, živící se tradičně tučnými rybami. Zatímco pomalé spalování se 

vyskytuje v teplých subtropických a tropických oblastech, kde převažuje ve stravě 

ovoce a karbohydráty. Proto také slavná dieta "Fit pro život", propagující stravu 

obsahující velké množství ovoce a zeleniny slavila úspěchy v teplé Califormii, 

zatímco v chladnějších oblastech mohla způsobovat zdravotní problémy. 

Bill Walcott v 80. letech dále propojil vztah mezi metabolickými typy 

založené na autonomním nervovém systému nebo oxidativním systému (spalování) a 

dále ho doplnil o další metabolické faktory. Vytvořil systém s 9 faktory ovliňujícími 

zpracování potravin naším tělem. 

Na 1. nebo 2. místě dominuje autonomní nervový systém (sympatikus nebo 

parasympatikus) nebo oxidativní systém (pomalé nebo rychlé spalování). 

3. místo zaujímá katabolické spalování lipidů 

4. místo má endokrinní typ 

5. místo zastává výživa dle krevních skupin (0, A, B, AB) 

6. místo určuje acidoalkalický typ 

7. místo ovlivňuje konstituční typ 

8. místo stojí elektrolytická rovnováha 

9. místo patří prostaglandinové rovnováze 

Na základě tohoto systému se vytvoří individuální dieta, která vyrovnává celkovou 

biochemickou nerovnováhu způsobenou dědičností, stresem nebo nevhodným 

stravováním. Biochemická rovnováha na buněčné, orgánové i tělesné úrovni potom 
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umožňuje aktivaci samoregulačních a samouzdravovacích procesů těla. Tento 

nespecifický (nesymptomatický) přístup lze využít při léčení různých onemocnění. 

Velmi dobře pomáhá při alergiiích, trávících problémech, chronické únavě, změně 

nálad, depresi, snížené koncentraci hormonální dysbalanci, vysokém krevním tlaku, 

diabetu, artritidě, nádorových onemocnění, chronických bolestech. 

I přes individuální variabilitu složení stravy všechny systémy se shodují na 

škodlivém účinku umělých konzervačních látek, barviv, aroma, ochucovacích přísad 

Uako glutaman), uzenin, zvýšené spotřebě bílé mouky, cukru, a alkoholu. O 

posledních dvou platí, že v malé dávce mohou působit jako lék ve velkém množství 

jako jed. I když lze říci, že toto pravidlo lze vztáhnout i na ostatní p-otraviny ve 

velkém množství nás mohou "otrávit". Proto je dobré držet se starého přísloví "Jez do 

polosyta." 

Neméně důležitou úlohu hraje způsob stravování. Jíme v klidném prostředí, 

beze spěchu, s láskou a s vědomím. Pokud si budeme uvědomovat jak nám, co chutná, 

může dojít k probuzení našich intuitivních schopností, a samy rozpoznáme, co je pro 

nás vhodné. Jídla chuti vyvolávající v nás negativní emoce nebudou zřejmě optimální, 

i přestože jsou všeobecně považována za zdravá. 

Příjem tekutin 

Co pít je rovněž diskutovanou otázkou. Budou zde platit stejná pravidla jako u 

výběru stravy. Záleží na individualitě člověka, zdravotním stavu prostředí, klimatu, 

typu práce, kterou člověk vykonává. Základem přijímaných tekutin by měly být 

přírodní vody, které možno doplnit o bylinné, zelené čaje s přihlédnutím k 

individuálnímu typu, ročnímu období, atd. 

Množství tekutin doporučované pro dospělého člověka je kolem 2 litrů denně. 

I zde ovšem třeba respektovat individualitu, prostředí (teplotu, vlhkost), typ práce. U 

téhož člověka se spotřeba tekutin může měnit ze dne na den. 

Mnohem důležitější, než najít správnou formu diety, je objevení vlastní tělesné 

struktury. Elementy, které v první řadě určují náš život, musí dominovat i v naší 

stravě (Dahlke a Ehrenbergová, 2002). 

5.4. Dýchání 

Snížené dýchání zvyšuje napětí, úzkost a vnímání bolesti (Nešpor 2004). 
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Účinnost dechové terapie při léčbě bolestí zad je srovnatelná s 

fyzioterapií.(Mehling, Hamel, Acree, Byl, Hecht, 2005). 

Dýchání je jednou ze základních životních funkcí podílí se jednak na dodávce 

kyslíku do krve, který je esenciální zejména pro mozek a nervovou soustavu, vnitřní 

orgány, žlázy s vnitřní sekrecí a vylučování metabolických zplodin a toxinů. Kyslík se 

zásadně podílí na vzniku ATP, proto jeho nedostatek způsobuje energetický deficit na 

buněčné i orgánové úrovni projevující se únavou, svalovými křečemi, snížením 

imunitní odpovědi, zvýšením úzkosti a stavy deprese, sníženou kvalitou spánku, 

zaažívacími potížemi, zrakovými, sluchovými problémy, ischemickou chorobou, 

nádorovými onemocněními. 

V současné době většina lidí využívá kapacitu svých plic asi z 1110, protože 

dýchá povrchně a rychle. Snižuje tak dodávku kyslíku a vylučování oxidu uhličitého . 

Dochází k tomu z několika důvodů: zvýšené životní tempo a stresové situace, snížená 

fyzická aktivita, zvýšený pobyt v uzavřených prostorech a zhoršení kvality ovzduší. 

5.4.1. Fyziologie dýchání 

V nose dochází k čištění, ohřívání a zvlhčení vdechovaného vzduchu lze jej 

přirovnat k vysoce výkonnému klimatizačnímu zařízení. Dále proudí vzduch do 

hrtanu, kde se nacházejí mandle t.j lymfatická část zachycující choroboplodné 

zárodky. Odtud se dostává do průdušnice - pružné trubice s průměrem cca 2 cm a 

délkou 12 cm, kde dochází k dalšímu čištění pomocí kašlacího reflexu. Na dolním 

konci se průdušnice dělí na 2 průdušky (bronchy) vedoucí do pravé a levé plíce, kde 

dochází k dalšímu větvení na bronchie a bronchioly. Na konci cesty vzduchu jsou 

plicní sklípky (alveoly)- nepatrné dutinky, kterých je 350-400 milionů . Plocha těchto 

dutinek je velká 80-120 metrů čtverečních. Alveoly jsou pokryté sítí vlásečnic. 

Vnější dýchání probíhá v plicních sklípkách, kde se naváže kyslík na 

hemoglobin červených krvinek a oxid uhličitý se z krve uvolňuje. 

Krví je kyslík dopraven k buňkám, kde se uvolňuje a oxid uhličitý se vrací 

zpět do plic. Tento děj se nazývá vnitřní dýchání. 

Vdechovaný vzduch obsahuje 21% kyslíku a vydechovaný vzduch u průměrně 

zdatných lidí 17% kyslíku, u lidí se sníženou fyzickou kondicí 18%, zatímco u lidí 

pravidelně sportujících je to 16% a u vrcholových sportovců 12%. To znamená, že 

náš fyzický stav má vliv na schopnost uvolňování kyslíku ze vzduchu. 
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K řízení dýchání dochází automaticky z dechového centra v prodloužené míše. 

Toto centrum reaguje na obsah kyslíku a oxidu uhličitého v krvi a pH krve. Signály 

dostává jednak z viscerálních orgánů, kůže, svalů, nervových struktur, ale rovněž 

dostává zprávy o změnách psychického stavu. 

5.4.2. Význam bránice 

Bránice je plochý sval kupulovitého tvaru oddělující příčně břišní a hrudní 

dutinu. Svalové snopce bránice začínají po obvodu dolní části hrudníku na žebrech, 

dolní části hrudní kosti a prvních dvou bederních obratlech. Všechny snopce se 

sbíhají do šlašitého středu, který se při výdechovém postavení bránice nachází 

relativně vysoko v hrudní dutině v úrovni 4-5 mezižebří. 

Při vdechu se svalové snopce bránice koncentricky kontrahují a stahují šlašitý 

střed dolů do břišní dutiny. Vzniká tak větší prostor pro plíci, v které se vytváří 

podtlak umožňující nasát vzduch. Kopule se takto oplošťuje a vyvolává shora tlak na 

polštář břišních orgánů. Při výdechu svalstvo bránice ochabne a dojde k vyklenutí 

vzhůru do hrudní dutiny a smrštění plíce. 

Bránice a dechové svaly mají kromě dechové funkce rovněž posturální funkci. 

Její stabilizační účinek se projeví zejména v nádechovém postavení a pokud dojde 

zároveň k aktivaci pánevního dna stabilizační efekt se ještě prohloubí. 

5.4.3. Účinky hlubokého dýchání 

Hluboké dýchání může přinést řadu východ. Zlepšuje se kvalita krve (zvýšený 

obsah kyslíku a méně toxinů), trávení a asimilace živin z potravy a funkce nervového 

systénu (mozek spotřebuje 3x více kyslíku než ostatní orgány). Zintenzivňuje se 

regenerace žláz s vnitřní sekrecí. Pohyby bránice během dýchání masírují břišní a 

hrudní orgány dochází tak k jejich stimulaci a zvýšenému prokrvení. Zvyšuje se 

kapacita plic, což přispívá k prevenci dechových problémů. Zvýšeným obsahem 

kyslíku v krvi a tlakovými poměry mezi malým a velkým krevním oběhem se 

zefektivňuje práce srdce. Díky zvýšené dodávce kyslíku je umožněna účinější svalová 

práce. Za pomoci hlubokého dýchání je možno navodit relaxaci (Sturmer, 1998). 

5.4.4. Základní instrukce k dechovým cvičením 

Dechová cvičení mohou být velmi účinným lékem, ale je s nimi spojena i řada 

rizik. Proto by se mělo začínat s dechovými cvičeními vždy pod zkušeným dohledem 
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učitele či terapeuta. Dýchání by mělo být jemné, plynulé a nenásilné. Nemělo by 

vyčerpávat či rozrušovat. Začíná se s menšími časovými intervaly na dechový cyklus 

a malým počtem opakování. Věnuje se pozornost dechu a signálům těla. 

Dýchání by mělo probíhat nosem, který zabraňuje pronikání nečistot a 

choroboplodných zárodků a upravuje teplotu vdechovaného vzduchu. 

Při vysokém krevním tlaku a onemocněních srdce neděláme dlouhé nádechy a 

zádrže dechu po nádechu.Při nízkém krevním tlaku nebo depresích nepoužíváme 

dlouhé výdechy. 

Cvičíme na klidném a čistém místě - nejlépe venku v přírodě nebo ve 

vyvětrané místnosti. Volíme pohodlné oblečení i polohu. Nejčastěji jsou používány 

polohy vsedě se vzpřímenou páteří (na židli, některý z jogových sedů) nebo uvolněně 

vleže na zádech případně na boku. 

Základním pravidlem je nenásilnost, přirozenost, sledování dechu bez snahy 

jeho ovlivnění. 

Při nádechu dochází k plynulému naplnění nejprve dolní části plic (vyklenutí 

břicha a rozšíření dolních žeber do stran), poté střední (rozšíření hrudníku v 

předozadním směru) a nakonec horní (naplnění plicních hrotů v oblasti klíčků. 

Výdech probíhá obráceně napřed se vyprázdní horní část plic poté střední a nakonec 

dolní. Výdech je stejně důležitý jako nádech zbavuje nás oxidu uhličitého a jiných 

splodin. Po plném výdechu přijde díky podtlaku v plicích automaticky nádech. Na 

duševní rovině nás výdech učí dávat, pustit, nechat jít. 

5.4.5. Dechové techniky 

Existuje celá řada dechových technik. Zde je uvedena pouze jejich část 

příznivě ovlivňující bolestivé stavy. 

Vnímání dechu bez zasahování. Je to vlastně dechová meditace, jež vede k 

sebepoznání, prožívání přítomnosti. Spojením vědomí a dýchání dojde k samovolné 

úpravě dechu. 

Lokalizované dýchání 

Brániční dech zklidňuje a uvolňuje. Masíruje orgány v břišní dutině (stimuluje játra, 

žlučník, žaludek, slinivku, slezinu, střevní peristaltiku) Harmonizuje pánevní orgány. 

Hrudní dech stimuluje srdce a plíce a zvyšuje pružnost hrudního koše. 

Klavikulární dech pomáhá v prevenci nachlazení. Zvyšuje krevní oběh v horní části 

hrudníku, krku a hlavě. 
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Plný dech plynule spojuje břišní, hrudní a klavikulární dýchání. 

Lokalizaci dýchání lze ovlivnit soustředěním se na danou oblast, dotekem, polohou 

těla či použitím muder (poloh prstů) . 

Lokalizace dýchání s využitím polohy 

Existuje celá řada poloh pro prohloubení dýchání v určité oblasti. Jako příklad uvádím 

jednoduché polohy vleže na zádech. 

Brániční: vleže na zádech s pokrčenými dolními končetinami (paže podél těla nebo 

ruce na břiše). 

Hrudní: vleže na zádech nohy překřížené v kotníkách a horní končetiny flektované v 

loktech, ruce směřují k hlavě. 

Klavikulární: vleže na zádech s elevovaným hrudníkem a zakloněnou hlavou opřenou 

o temeno, paže volně podél těla. 

Facilitace dýchání pomocí doteku 

Dotekem a mírným tlakem prohloubíme dýchání v dané oblasti. Střední tlak má 

kromě prohloubení dechu, posilovací účinek. Velký tlak omezí dechové pohyby v 

dané oblasti a zvýší je v sousední. 

K posílení bránice a břišního dýchání, prohloubení výdechu a zvětšení dechového 

výkonu je možné použít jako pomůcku např. telefonní seznam, který položíme na 

břicho . 

Tlak konečky prstů proti sobě rovněž prohlubuje dýchání. Prsteníky a malíky 

posilují břišní dýchání, prostředníky a palce střední hrudní, ukazováky nebo palce 

horní hrudní. Spojení konečků všech prstů stimuluje kompletní dýchání. 

Hláskové dýchání: Vokalické (samohlásky) prodlužuje výdech a tím i 

nádech. Dochází tak k uvolnění napětí tělesného i duševního. Stimuluje vitalitu, 

prokrvení, regeneruje vnitřní orgány, léčí rýmu a nachlazení, posiluje sebedůvěru. 

"A" blahodárně působí na srdce, plíce, imunitní systém. 

"E" ovlivňuje štítnou žlázu a metabolismus. 

"1" zlepšuje činnost mozku a myšlení, nos, patro, hrtan. 

"0" aktivuje orgány v břišní dutině , mírní zažívací potíže a vegetativní poruchy, 

brzdí předčasné stárnutí. 

"U" maximálně zvyšuje průtok dechu, posiluje orgány malé pánve, játra, slezinu. 

Konsonatické (souhlásky) dýchání 

"F''zpružňuje bránici, posiluje plicní hroty, uvolňuje hlen. 
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"M" zlepšuje schopnost koncentrace, rovnováhy, pomáhá při závrati, kinetoze a 

nevolnosti. 

"N"mírní rýmu a sinusitidu. 

"S" aktivuje břišní svaly podporující výdech, prohlubuje dýchání a dodává energii. 

Kombinované hláskové dýchání 

"OM" (AOUM) je v Orientě považováno za dokonalý zvuk, slovo věčnosti. Přináší 

klid, vyrovnanost, čisté myšlení, vitalitu. 

"Š" Zbavuje tělo škodlivin, pomáhá při astmatu, bronchitidě, stresu, anorexii. 

"HÍ" pomáhá při sexuálních potížích a aktivuje plicní hroty. 

Dýchání v koordinaci s pohybem využívá celá řada cvičení a technik. 

Příkladem mohou být jogová cvičení ( např. Pozdrav slunci), čínská cvičení (Tai-či), 

mobilizační a automobilizační techniky. Jednoduchým a účinným cvičením je 

pokrčování kolen vleže na zádech. Obejmeme kolena a přiblížíme je k trupu. Při 

nádechu mírně povolíme kolena, při výdechu je přitiskneme k hrudníku. Toto 

jednoduché cvičení pomáhá při trávících, oběhových potížích, nachlazení a 

vylučování škodlivin stimulací lymfatického systému. 

Střídavé dýchání levou a pravou nosní dírkou. Dýchání levou nosní dírkou 

podporuje logiku a analytické myšlení (levou hemisféru). Dýchání pravou nosní 

dírkou stimuluje intuici a emoce (pravou hemisféru). 

Bhastrika je technika rychlého krátkého dýchání. V poloze na čtyřech 

provedeme rychlý nádech nosem a rychlý prudký výdech přes uzavřené zuby. 

Aktivuje játra, žlučník, slezinu, slinivku, pomáhá při zažívacích potížích. Pročišťuje 

vedlejší nosní dutiny, mírní rýmu, zánět hrtanu, mandlí a nachlazení. Oživuje tělesně i 

mentálně. Zlepšuje náladu a zvyšuje vitalitu při únavě, nedostatku energie. 

Kontraindikací jsou poškozené plíce, poruchy srdečního rytmu, hypo nebo 

hypertenze, oční a ušní nemoci. 

Dýchání s imaginací 

Některé techniky využívají propojení dechu s představou či autosugescí. 

Očista je dechová technika využívající imaginace. Při nádechu vdechujeme bílé jasné 

světlo plné energie a při výdechu vydechujeme šedý temný mrak plný nečistot, bacilů, 

negativních emocí. 

Vnitřní úsměv, při kterém uvolníme žvýkací svaly a jazyk. Zlepšuje náladu, snižuje 

napětí a depresivní ladění. 
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5.5. Relaxace 

Relaxace Je stav tělesného a psychického uvolnění, k němuž dochází 

prostřednictvím aktivity redukující zvýšené svalové i duševní napětí. 

5.5.1. Projevy stresu 

Stres vyvolává v lidském organismu celou řadu fyziologických reakcí, které 

jsou důležité pro přežití v případě nebezpečí. Dochází k vyplavování poplachových 

hormonů adrenallinu a noradrenalinu, k aktivaci sympatického systému a vyplavení 

energetických zásob cukrů - mobilizaci sil organismu. Má pohotovostní a obranný 

charakter. Pak následuje fáze adaptace, při níž dochází ke zklidnění organismu 

aktivací parasympatického systému a vyplavování ACTH, které stimuluje kůru 

nadledvin k produkci kortikoidů. Tato fyziologická reakce je doprovázena celou 

řadou psychických změn: katastrofické představy, negativné myšlenky, pocity 

nepohody, strach, úzkost, snížení koncentrace, nervozita, vyhýbání se (Baštecký, 

1993). 

Na pohybovém aparátu se zvýšená stresová zátěž projeví zvýšením svalového 

napětí v posturálních svalech a snížením tonu ve fázických svalech. Dále dochází ke 

změně dýchání, které se zrychluje, a probíhá převážně v horní části plic. 

Při dlouhodobé stresové zátěži bez adekvátní kompenzace vznikají svalové 

dysbalance. Při negativních emocích se snižuje funkce autochtonních svalů páteře, 

což narušuje schopnost stabilizace trupu a koordinace pohybů. 

5.5.2. Účinky relaxace 

Stav relaxace způsobuje řadu fyziologických změn: pokles zvýšeného 

svalového napětí a prokrvení svalů, snížení dechové a tepové frekvence, krevního 

tlaku a metabolismu, změny sekrece některých hormonů nadledvin a štítné žlázy, 

zvýšení kožně galvanického odporu. Dochází ke změnám elekrické aktivity mozku. 

Relaxace snižuje příznaky stresu, úzkosti a v některých případech depresevní ladění. 

Zlepšuje pozornost a sebevědomí. Zvyšuje se schopnost koordinace. Může pozitivně 

ovlivnit snížení pocitu bolesti (Wilson, 1997). 

5.5.3. Vhodné podmínky na relaxaci 

Pro nácvik relaxace volíme místo se sníženými akustickými a optickými 

stimuly a přiměřenou teplotou, pohodlné oblečení, pokud možno bez obuvi. 
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Relaxační poloha by měla umožňovat uvolnění. Většinou je vhodné začínat s 

polohou vleže na zádech s rukama mírně od sebe, lze podložit kolena, hlavu, bederní 

páteř. Lze zvolit polohu vleže na boku nebo na břiše. Pro jiného mohou být optimální 

polohy vsedě na židli nebo stoličce (jako jezdec na koni), v křesle s opřenýma rukama 

nebo některé z jogových sedů turecký, lotosový, diamantový. Pozice s vertikálním 

postavením páteře umožňují větší dynamiku dýchání a tím lepší průtok energie tělem, 

avšak nemusí být vhodné pro člověka trpícího bolestmi zad a se sníženou stabilizací 

páteře. Bolest nebo nepříjemné pocity pak znemožňují uvolnění. 

3.5.4. Praktické provedení 

Před začátkem nácviku relaxace je vhodné pacientovi řící: 

že se bude učit novou techniku, což vyžaduje čas. 

můžou se objevit zvláštní pocity jako brnění, vznášenní se, tíže. 

doporučit, ať nechá věci se dít (Nemusí mít strach ze ztráty kontroly.). 

relaxace není zkouška, v které by se propadalo, někomu to trvá déle. 

je možné najít si vhodnou polohu a pak pokud možno setrvat v klidu. 

zpočátku je možné mít otevřené oči a poté je zavřít. 

může se zvýšit citlivost k stresovým situacím, čehož lze využít k jejich 

lepšímu zvládání. 

Terapeut při vedení relaxace použije klidný, tišší a jemný hlas, rytmus pomalejší 

než normálně. Sám by měl být uvolněný. Může využít dechové vlny t.j. při výdechu 

prohloubení relaxace. Relaxaci ukončuje pozvolna. Může využít koncentrace na dech, 

vnímání podložky, jemného protahování. Sleduje pacienta zejména v prvních 

sezeních a pochvalí ho za snahu a povzbuzuje ho k otázkám při nejasnostech 

(http://www.ejerciciosderelajacion.com/RELAJACIÓN). 

5.5.5. Relaxační techniky 

Je známa celá řada klasických i nově vytvořených relaxačních technik. Řada z 

nich vychází z jogy. U nás jsou nejznámější progresivní svalová relaxace a autogenní 

trénink a některé jogové relaxační techniky. Optimální techniku vybíráme podle 

individuality pacienta. 
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Progresivní svalová relaxace 

Edmund Jacobson je tvůrcem progresivní svalové relaxace, která je založena 

na uvolnění svalového napětí a následném uklidnění mysli. Zjistil, že zapínáním a 

následným uvolňováním skupiny svalů a učením se rozlišovat mezi stavy napětí a 

relaxace svalů může člověk postupně dosáhnout hluboké relaxace. 

Původní Jacobsonova progresivní relaxace sestávala z 56 sezení. Z praktických 

důvodů Josep Wolpe techniku redukoval na 15 sezení po 20 minutách se dvěma 15 

minutovými cvičeními denně. Využíval více přímé sugesce a prvků hypnozy. V praxi 

se můžeme setkat s dalšími modifikacemi progresivní svalové relaxace 

(http://www.psicologia-online.com/autoayuda!relaxs/progresiva.htm). 

Autogenní trénink 

Vytvořil na základě zkušeností s jogovým cvičením neurolog a psychiatr 

J.H.Schultz. Tato metoda vyžaduje schopnost introspekce. 

Autogenní trénink má 3 stupně. 

Při 1. stupni se postupně nacvičují: 

pocit tíhy a to nejprve v dominantní horní končetině, druhé horní končetině, 

dolních končetinách, trupu a hlavě 

pocit tepla 

vnímání klidné srdeční činnosti 

vnímání klidného dechu 

pocit tepla v břiše 

pocit chladu na čele 

Při 2. stupni se využívá principu autosugesce. Pacient si ve stavu relaxace vštěpuje 

individuálně sestavené formulky. Používáme kladné jasné formulace. Lze pracovat s 

fyziologicky zaměřenými formulkami pro zlepšení tělesných funkcí nebo intenční 

formulky pro změnu psychických funkcí. 

Při 3. stupni dochází k řízené imaginaci. Pacient ve stavu relaxace vnitřně 

představuje určité témata. 
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J ogové relaxační techniky 

Joga nabízí celou řadu relaxačních technik, z kterých je možné si dle 

individuální preference vybrat. 

Jako příklady slouží: 

Relaxace na dech: Vnímáme dýchání a neovlivňujeme jej. Uvědomujeme si 

proud vzduchu procházející našimi nosními dirkami, pohyb hrudníku, břicha, zad. 

Tíhová relaxace využívá jemného nenásilného pohybu a po té pocitu tíhy, 

které prohlubuje tělesné uvolnění. 

Řízená imaginace 

Řízená imaginace využívá představ k ovlivnění psychických funkcí. Je 

součástí celé řady relaxačních metod jogových, autogenního tréninku, Silvovy 

metody. 

Silvova metoda kontroly mysli 

Sil vova metoda je program učící absoloventy vědomě fungovat v frekvencích 

EEG-alfa a theta, tím využívat více k myšlení pravou hemisféru. Nezávislými 

výzkumy bylo zjištěno, že činnost vln alfa je spojena s relaxací, klidem a 

odpočinkem, normalizací krevního tlaku, kromě toho také s inspirací, tvořivostí, 

soustředěním, rychlejším hojením, efektivním smyslovým promítáním. V hladině alfa 

lze kontrolovat některé autonomní funkce. 

Základní kurs Silvovy metody probíhá ve dvou víkendech (32 hodin). 

Absoloventi se učí 14 základních technik zlepšujících relaxaci, imaginaci, vizualizaci, 

pomáhajících při řešení problémů zdravotních (nespavost, bolestivé stavy, snížení 

váhy, snížení stresu ... ), rodinných (komunikace) pracovních a sociálních (zlepšení 

paměti, koncentrace, dosažení vytčených cílů, zvyšování tvořivosti a vnímavosti. Celá 

metoda je prostoupena pozitivním přístupem k životu. 

Silvova metoda používá řadu technik. Základem je kontrolovaná relaxace 

doplněná imaginací a autosugescí. Technika 3 prstů je založena na Pavlově 

podmíněném reflexu. Spojením 3 prstů nebo 3 hlubokými nádechy je vyvoláno 

působení v hladině alfa. Tuto techniku lze využít v situacích, kdy z časových, 

společenských či jiných důvodů nelze provést relaxaci. Technika zrcadla mysli 

využívá vizualizace a imaginace. Technika rukavicového znecitlivění (anestezie) 

prostřednictvím vyvolání zvláštních pocitů (mravenčení, pálení, chladu) až k pocitu 

necitlivosti v nedominantní končetině. Toto "znecitlivění'' lze přenášet na další 

bolestivá místa na těle. Technika sklenice vody napomáhá při řešení problémů a 
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hledání informací. Techniky efektivního smyslového promítání rozvíjejí schopnost 

efektivního využití vnitřních smyslů (intuice) k získání informací a k následnému 

řešení. Využívá vizuálních, sluchových, chuťových, taktilních a kinestetických 

představ. 

5.5.6. Spánek 

Spánek slouží k odpočinku a regeneraci těla a mysli. Lidé, kteří trpí 

nedostatkem nebo zhoršenou kvalitou spánku mívají následující potíže: ospalost, 

únava podrážděnost, snížení zájmů a energie, schopnosti učení a zapamatování. Při 

pokusné spánkové deprivaci může dojít k vážným psychickým a fyzickým změnám až 

k smrti. 

Fyzilogická podstata spánku 

V bdělém stavu převládá na EEG aktivita beta vln (14-30Hz). Při zavření očí v 

klidu je vystřídána rytmem alfa (7-14Hz). Spánek se dělí na dva typy REM fázi a 

NREMfázi. 

Fáze NREM se dále dělí na 4 stadia. První dvě jsou označována jako lehký 

spánek. V 1. stadiu (usínání) jsou přítomny rychlé vlny s příměsí vln theta (4-7Hz), 

pomalé pohyby očních bulbů, snižuje se svalové napětí klesají víčka. Jsme schopni 

reagovat na hlasitý dotaz. 2. stadium se projevuje dalším spomalením elekrické 

aktivity mozku. Objevují se zde specifické prvky-spánková vřeténka (série vln 8-14 

Hz) a komplexy K (ostrá bifázická vlna a série rychlých vln). Vymizí pohyb očních 

bulbů .Ve 3. stadiu se objevují vlny theta a delta (0,5- 4Hz). 4. Stadium se vyznačuje 

více než 50% aktivitou pomalých delta vln. 

Ve fázi REM (rapid eye movements) dochází k rychlému nepravidelnému 

pohybu očních bulbů, kolísání teploty, tlaku krve, srdeční a dechové frekvence, 

svalovým záškubům, desynchronizovanému EEG záznamu. Vzniká v retikulární 

formaci v mostu prostřednictvím mediátoru noradrenalinu. V této fázi se nám zdají 

sny. V novorozeneckém věku zaujímá asi 50% spánku a s věkem jeho podíl klesá a v 

dospělosti je to asi 20%. 

Celý cyklus NREM aREM fáze trvá 70-100 minut. V průběhu noci proběhne 

4-6 cyklů. Potřeba spánku je individuální 4-10 hodin. 

Na spánek mají vliv různé faktory jako počasí (změny tlaku), teplota místnosti 

(optimální 12- 24 °C), výživa, lůžko, hluk, pohyb, duševní napětí (Prusinski, 1991). 
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Využití relaxačních technik ke zkvalitnění spánku 

Nekvalitní spánek může souviset se zvýšeným psychickým napětím. Při 

problémech s usínáním spojených s rozrušením a velkou duševní aktivitou je možno 

využít relaxačních technik na principu "počítání oveček", kdy monotonní duševní 

činnost zahrnující obě mozkové hemisféry (počítání-levá heisféra, vizuální představa 

pravá hemisféra) zprostředkuje uklidnění mysli. 

"Násilné" probuzení se z hlubokých stádií spánku pomocí budíku sebou 

přináší řadu nepříjemných pocitů jako pocit únavy, nevyspalosti, malátnosti, jež 

mohou člověka provázet po celý den. Tyto pocity jsou způsebeny rychlým přechodem 

ze stavu, jež se vyznačuje pomalou elektrickou aktivitou mozku, sníženým svalovým 

napětím, srdeční a dechovou frekvencí. Z účelem probuzení se bez budíku lze využít 

relaxačních technik s autosugescí. Dojde tak k probuzení se na konci spánkového 

cyklu. 

5.5.7. Meditace 

Meditací je označován stav koncentrace, v němž mysl splyne s předmětem 

koncentrace. Dochází k pocitu klidu a vnitřního míru. Mysl je klidná a bdělá, v 

žádném případě není otupělá. Meditace je plné uvědomování si dané činnosti. 

Meditaci lze provádět jako cvičení v některém z jogových sedů s rovnou vertikálně 

postavenou páteří. Meditací ovšem může být jakákoliv činnost od chůze přes umývání 

nádobí až po tvořivou práci. Důležité je abychom, byli svým vědomím přítomní v 

daném okamžiku při dané činnosti. Líbí se mi vyjádření Vlastimila Marka -

muzikoterapeta a zenbudhisty. "Meditace znamená dělat něco, jako by šlo o život a o 

a o nic".Tato slova vyjadřují plnou koncentraci mysl a zároveň stav relaxace. 

Praktikování meditačních technik není jednoduché a měli bychom nejprve 

zvládnout relaxační a koncentrační techniky. Rovněž je prospěšné počáteční 

praktikování pod odborným vedením, které napomáhá orientaci se v 

neuvědomovaných oblastech. 

Meditaci není vhodné provádět při depresi a nervových poruchách. 

5.6. Zábava a tvořivost 

Simonton, Keily a Americká holistická asociace navrhují osobám trpícím 

vážným chronickým onemocněním vytvoření individuálního plánu léčby. Je 

doporučeno, aby součástí tohoto plánu byla úprava stravy, pohybová aktivita, 
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relaxačně-imaginační techniky psychoterapie, sociální vztahy, duchovní konzultace a 

v neposlední řadě zařazení většího množství radosti t. j. přijemných činností. K těmto 

aktivitám může patřit např. poslech hudby, zpěv, hraní na hudební nástroj, návštěva 

kulturních akcí, tvorba v podobě kreslení, malování, keramika, psaní poezie, ruční 

práce, starost o zahrádku či zvíře a mnoho jiných koníčků. 

5.6.1.Muzikoterapie 

Již ve starém Egyptě slovo pro hudbu bylo synonymem pro dobré žití a 

radost.V Indii se používají určité zvuky k harmonizaci energetických center, které 

jsou spojeny se žlázami s vnitřní sekrecí. V Tibetu sloužily zvony, misky, zpěv jako 

základ duchovních praktik. 

Účinky meditační a relaxační hudby jsou dnes již prokázány a dobře známy. 

Pravidelný poslech zlepšuje schopnost koncentrace, usnadňuje rozhodování, rozvíjí 

tvůrčí myšlení, tříbí paměť a fantazii, mírní bolesti hlavy, únavu, podrážděnost, 

zvyšuje kreativitu a celkovou pracovní aktivitu. 

Působení zvuku a hudby 

Zvuk je pohyb částic vzduchu. Zvukové vlny pronikají tělem a tyto vibrace 

jsou přenášeny tkáněmi (obsahující vodu, která vede zvuk 3x lépe než vzduch). Tělo 

se tak vlastně stává hudebním nástrojem. Zvuky a hudba působí na celého člověka. 

Na somatické úrovni zvuky a hudba způsobují změny krevního tlaku, 

srdečního tepu, rychlosti a objemu krve, hladiny krevního cukru, shlukování 

trombocytů, stavu prokrvení koronárních tepen, kožního galvanického odporu, 

činnosti žaludečních šťáv, střevní peristaltiky, svalového napětí, dýchání, funkce 

imunitního systému. Hlubší tóny působí na dlouhé kosti a větší části těla, zatímco 

vysoké frekvence na neurony a myšlenkovou činnost. 

Na emocionální rovině hudba ovlivňuje přímo centra emocí -limbický systém. 

Dochází k uvolnění skrytých pocitů, abreakci traumatických zážitků. Zvyšuje se 

produkce peptidů a endorfinů, která má pozitivní vliv na snižování pocitu bolesti. 

Na mentální rovině hudba aktivizuje pravou mozkovou hemisféru. Zvyšuje 

schopnost učení. Napomáhá synchronizaci CNS a rozpouštění mentálních vzorů. 

Působí na podvědomé úrovni. 

Na duchovní úrovni vhodná hudba může mít transformační charakter. 

Inspiruje celou bytost. 
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Receptivní muzikoterapie se soustřeďuje na poslech hudby. 

Dr. Tomatis, francouzský ušní specialista, psycholog a terapeut, objevil a v 

praxi dokázal souvislost mezi "jasným" slyšením a řadou onemocnění a 

psychosomatických problémů, které se schopností naslouchat, nemají na první pohled 

vůbec nic společného. Učí své pacienty naslouchat. Při dobré schopnosti naslouchat si 

člověk volí hudbu, harmonizující jeho tělesné a psychické funkce. 

Pro uklidňující hudbu je charakteristická plynulá melodie a rytmus, stálé 

ladění, stálý táhlý tón (ladí a uvolňuje tělo), opakování, harmonické tóny, pomalejší 

tempo, s nízkou hlasitostí a bez dynamických kontrastů, s převahou středního registru 

tónů, celková symetrie ve skladbách, absence nástrojů s pronikavou barvou. 

Hudba aktivující má rychlejší tempo, velké melodické, rytmické a dynamické 

rozdíly, lehce neklidnou metriku se silnými rytmickými akcenty, kontrastující 

melodiku. 

Aktivní muzikoterapie využívá aktivního tvoření hudby tj. hraní na hudební nástroj 

nebo zpěv. 

Zpěvu jako povzbuzujícího prostředku a působícího proti únavě používali lidé 

odnepaměti - zpívání při dlouhých pochodech, při namáhavé práci. Rovněž byl 

využíván jeho emočně-abreakční účinek. Pythagoros, zakladatel hudební terapie 

zpíval svým žákům, aby je zbavil starostí, problémů a vyčistil jejich intelekt a duši. 

Lidové písničky vyjadřují naše emoce smutek, radost, lásku, strach ... 

Dle Indů je lidský hlas nejdokonalejším nástrojem a zároveň ukazatelem 

celkového zdraví. Zdravý hlas je citlivý, výrazný, jasný, průrazný, upřímný, 

optimálně hlasitý, relaxovaný, vitální, plný. Je prokázána souvislost práce 

hlasivkových svalů s napětím těla a s mozkovými vlnami. Při stresu dochází ke 

zvýšenému napětí hlasivkových svalů, svalů šíje. 

Terapeutická hodnota zpěvu je dnes již vědecky prokázána. Při zpěvu se mění 

dechová dynamika a uvolňují se hlasivky. Zvuk masíruje spodní část mozku, 

harmonizuje jednotlivé buňky a neurony (Marek, 1996). 

5.6.2. Arteterapie 

Arteterapie neboli léčba uměním je poměrně mladý psychoterapeutický obor. 

Jako poprvé výraz "art theraphy" použila M. Naumburghová ve 30. letech 20. století. 

Umění ovšem působilo léčebně na člověka již od prehistorických dob. 
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Arteterapie slouží k neverbální komunikaci (vyjádření emocí). Zvyšuje 

kreativitu, percepci prostoru a tvaru, vnímání barev. Zlepšuje sociální, psychickou a 

fyzickou integraci jedince. Někdy může napomoci vnitřnímu očištění, naplnění nebo 

abreakci emocí. 

Arteterapie slouží jednak jako pomoc při diagnoze, kde se většinou vychází z 

psychoanalytického pojetí. Terapeutické využití nachází východiska v různých 

psychologických směrech jako psychoanalýza, tvarová psychologie, humanistická 

psyhologie, existencionální psychologie. V současné době se stále více uplatňuje 

eklektické pojetí. 

Arteterapie využívá dvou základních přístupů recepivního a produktivního. 

Při receptivní (pasivní) arteterapii k léčebnému účelu slouží návštěva výstav, 

galerií, obrazáren, divadel, promítání diapozitivů, filmů. Dochází tak k promítání 

vlastních emocí do uměleckého díla, může pomoci objevit v sobě duchovnost, životní 

sílu, naději. 

Produktivní arteterapie vyžaduje aktivní tvorbu. Využíváme výtvarných 

technik jako malba, kresba, grafika nebo haptické techniky, při kterých se uplatňuje 

jemná motorika, stereognozie, propriocepce. Jako příklady slouží práce s dřevem, s 

kamenem, keranúckou hlínou. 

Vytváření mandaly 

Mandala v sankrtu značí svatý kruh. Dle Jungovské psychologie je vztažena 

ke středu osobnosti- centru duše, ke kterému se vše ostatní vztahuje. 

Je to v podstatě jakýkoliv kruhový tvar, jež má střed. Byla používána od 

pradávna ať již ve východních náboženstvích, tak v křesťanství. Mandala může být 

používána jako prostředek k sebepoznání, aby si člověk ujasnil, co je v centru jeho 

života. Při jejím vytváření lze použít různých technik - malby, kresby, koláže, 

vytváření z přírodních materiálů - kamínků, různých plodů, rýže, atd. 

Působení a význam barev 

Barva má dvojí povahu. Chová se jako energie (vlnění) i jako hmota (proud 

částic).Je prokázán fyzický i psychický vliv barev na člověka. Působení určitých 

barev a jejich kombinací je individuální. Podobně jako každý má svůj tón, každý má 

svou barvu. 

55 



Bílá barva značí čistotu, jasnost, nevinost, naivitu. Může symbolizovat jednotu, 

integraci. Všechny barvy jsou v ní obsaženy. 

Černá je barvou smutku, tajemna, konce, zmaru, deprese. 

Červená je znakem síly, vitality, aktivity, agresility, tepla. 

Růžová je zjemnění červené. Je spojována s láskou mateřskou nebo partnerskou, s 

naivitou a nezralostí. 

Modrá je barvou vody a nebe Symbolizuje starostlivost, matku a 

povinosti.Může prohlubovat sebepozorování. 

Žlutá je barvou nervového systému. Stimuluje myšlení. Zároveň je symbolem slunce, 

světla, tepla, poznánání a pravdy. 

Zelená je rovnováha mezi žlutou a modrou. Podporuje nervový systém. Uklidňuje a 

přináší naději. 

Oranžová kombinace žluté a červené - intelektu a životní energie. 

Fialová vzniklá z červené a modré - energie a starostlivosti, sebepozorování. 

Je považována za barvu duchovna. 

Velmi zajímavá je hypotéza o tom, že lidstvo se postupně učilo barvy 

rozeznávat podobně jako malé děti. Nejprve pravděpodobně vidělo barvu červenou, 

žlutou, černou až naposledy se setkáváme s barvou modrou (Sicková, 2002). 

5.6.3. Ergoterapie 

Ergoterapie neboli léčba prací. Práce člověka zaměstnává, odpoutává ho od 

nemoci, ale rovněž otvírá jeho srdce. S radostí vykonávaná práce poskytuje duši 

náplň, může pomáhat vytvářet smysl života. Při volbě vhodné pracovní aktivity 

věnujeme pozornost tomu, zda člověka tato práce baví. Při bolestech zad by bylo 

vhodné doporučit práci kompenzující jeho dosavadní životní styl. Při sedavém 

zaměstnání kromě instruktáže k ergonomii pracoviště a optimálnímu sedu lze volit 

fyzickou práci, která pacienta uspokojuje a baví. Oblíbenou bývá práce na zahrádce. 

Sekání kosou vzhledem k rotačním pohybům páteře může napomáhat k udržení a 

pružnosti páteře. Dá se, ale říci,že jakákoliv aktivita prováděná s plným vědomím a 

respektováním optimální postury (viz. Alexandrova metoda) je vhodná. 
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5.6.4. Petterapie 

Terapie pomocí domácích zvířat je úspěšně využívána při léčbě poruch 

pohybového aparátu, chronických bolestivých stavů, kardiovaskulárních onemocnění, 

depresí, poruch chování. Při kontaktu se zvířetem dochází k změnám jako: snížení 

tepové frekvence a vysokého krevního tlaku, celkovému zklidnění. Může zvyšovat 

pacientovu chuť do života, motivaci k uzdravení a snižovat depresivní ladění. 

Významná je role exterocepce a propriocepce při manuálním kontaktu se zvířetem, 

která kromě zlepšení jemné i hrubé motoriky a koordinace může napomáhat snížení 

bolesti (viz. vrátková teorie bolesti). Starání se o zvíře může přispět k určitému 

smyslu života zejména u starších a bezdětných pacientů. Může zajišťovat zvýšení 

pohybové aktivity - procházky se psem. V každém případě je vhodné dobře zvážit 

druh a velikost zvířete. Kromě toho, že je nutný pozitivní vztah pacienta ke zvířeti, je 

třeba zvážit zvýšení stresové zátěže. Pořízení velkého psa do malého bytu se čtyřmi 

dětmi a neurotickým partnerem nebude zřejmě to nejlepší 

Hippoterapie 

Terapie, jež využívá jako léčebného prostředku koně. Lze u m pozorovat 

podobné tělesné a fyzické účinky jako u pettei·apie. Při jízdě na koni kromě toho 

dochází k přenosům pohybů zvířete na pánev a trup, na které musí jezdící reagovat. 

Podporuje stabilizaci a koordinaci. Hippoterapie je indikována především u hybných 

poruch na základě dysfunkce CNS, při vadném držení těla, chronických bolestech zad 

a dalších ortopedických a neurologických onemocnění. 

5.7. Etikoterapie 

,.Etikoterapie hledá v životě nemocného místo, kde se odklonil od vesmírného 

řádu věcí, od zákona lásky a jednoty. Je-li nalezeno a odstraněno ono blokující 

přesvědčení a změněn životní způsob, může teprve dojít ke skutečnému uzdravení a 

tím i vymizení hmotných příznaků těla." (V. Vogeltanz, 1997) 

5.7.1. Historie 

Název etikoterapie neboli léčba mravností pochází od italského vědce, lékaře a 

filozofa 15. století, žijícího na dvoře Medicijských a zabývajícího se vztahem mezi 

duší, duchem, morálkou a tělesným stavem. 
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Ve 20. století ho znovu objevil český ortoped Hanousek. Podrobněji pak 

propracoval MUDr.Ctibor Bezděk, který se věnoval společně se svou ženou 

psychosociální oblasti. Založili Červený Kříž, oddělení sociální péče, poradnu pro 

matky a kojence a abstineční poradnu. Ze své praxe si uvědomil vysoký podíl 

psyhosociálního stavu na zdraví jedince. Při uzdravování kladl velký důraz na mravní 

zásady klienta (dobro a zlo) v životě klienta a naplnění životního smyslu. 

O znovuzavedení etikoterapie do praxe se zasloužil MUDr. Vladimír 

Vogeltanz. 

5.7.2. Princip etikoterapie 

"Etikoterapie je vlastně psychoterapie, která kromě obvyklých složek a 

pomůcek se snaží v psychoterapeutickém léčení zjistit mravní stav duše, utvrdit dobré 

osobní vlastnosti, odstraňovat kazy. Snaží se dát životu nemocného správný směr tím, 

že ho učí hledat Boha, blížit se K Bohu a hledat v Bohu útočiště ve všech svých 

nedostatcích a bědách" (Bezděk, 1989, s. 145). 

Etikoterapeut neléčí je spíše poradcem, pomocníkem při sebeuzdravování a vědomém 

duchovním růstu těch, kteří chtějí převzít zodpovědnost za svůj život do vlastních 

rukou. Etikoterapeutický přístup je jemný, citlivý a individuální. 

Prvním krokem zpravidla bývá snaha nalézt období, kdy se nemoc začala 

projevovat a uvědomit si předcházející události. Po té dát do souvislosti a uvědomit si 

emoční a duchovní doprovod těchto událostí se vznikem nemoci. Nejedná se o 

penetraci do podvědomí. Je to vědomé hledání souvislosti vnějšího světa a vnitřního 

prožívání. 

Při individuálním sezení etikoterapeut především naslouchá klientovi celou 

svou bytostí. Zřídka klade otázky, které směřují k uvědomění si nevědomého, což je 

prvním krokem k provedení změny. Neuděluje rady, poněvadž i dobře míněná rada, 

pokud ji klient vnitřně nesdílí nepovede k trvalé změně. Pokud člověk pochopí 

symptomy nemoci, co si jejím prostřednictvím duše odžívá může dojít k vybrání jiné 

formy odžití, poznání. K uzdravování dochází uvědomováním si obsahu vlastního 

stínu. 

Učí člověka ptát se při jakémkoliv rozhodnutí: "Je to, co cítím? Jak mi je při té 

myšlence? Je v tom obsažena láska?" 

" Světlo v srdci může buď opravit neznalosti zákona příčiny a následku anebo 

prostě vede i bez jeho znalosti k výšinám dobra a spásy" (Bezděk). 
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5.7.3. Léčebné prostředky etikoterapie 

Kromě empativního naslouchání využívá etikoterapie dalších způsobí k 

podpoře uzdravování. Mezi ně patří např. smysluplná práce pro sebe i druhé 

vykonávaná s radostí, dávání či předávání hmotných věcí i zkušeností, informací, 

úprava životosprávy (strava, pohyb), zpěv uvolňující negativní emoce. Klade důraz na 

život v harmonii s přírodou, se sebou i s druhými. Dále využívá motlitby, při níž se 

otvírá srdce a napojuje se na vyšší princip (Bůh, Láska, Vesmír, Energie). Přičemž 

motlitba typu "Buď vůle tvá" bývá z hlediska uzdravení nejoptimálnější. 

"Člověk se zajímá o boha a ani o tom neví. To, co někteří nazývají instinktem 

nebo intuicí, není nic jiného než bůh. Bůh je ten hlas v nás, který nám říká, co máme 

dělat a co ne. Jinými slovy naše svědomí" (Jung s. 81 v Puškárová). 

5.7.4. Psychoterapie 

V celostním přístupu má své nezastupitelné místo léčba duše, k čemuž je 

vhodná celá řada psychoterapeutických metod od racionálních, přes sugestivně

hypnotické, psychoanalytické, empatické, interpersonální. 

Kognitivně behaviorální, komunikační přístupy a využití hypnosugesce může 

pomoci při zvládání bolesti, nácviku relaxace a sociálních dovedností. 

Při uzdravování hraje významnou úlohu sebepoznání a uvědomování. Zde se 

budou dobře uplatňovat hlubinná a dynamická psychoterapie, Gestalt terapie. 

Existenciální a humanistická psychoterapie budou pomáhat při nalezení 

motivace a smyslu života. 

Při bolestech zad spojených se svalovými dysbalancemi a zvýšeným svalovým 

tonem se je možno použít bioenergetiku. Pracuje s tělem tak, aby došlo k uvolnění 

potlačených emocí prudkými pohyby (kopání, údery), křikem, pláčem. 

Ve fyzioterapeutické praxi lze použít Rogerovský přístup empatického 

naslouchání a autentičnosti terapeuta. 
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6. Léčba bolesti zad sekundární volby 

6.1. Farmakoterapie 

V léčbě bolestí zad je velmi často používáno různých analgetických přípravků 

od nesteroidních antirevmatik až po opiodní analgetika. Kromě toho, že zde dochází 

pouze k symptomatické léčbě a neřešíme příčinu, mohou mít řadu nežádoucích účinků 

(zvláště při dlouhodobém užívání). 

Pokud lékař dojde dále a zjistí zvýšené napětí v oblasti zad nasadí 

myorelaxancia, které sice svaly uvolní. Bohužel i ty, které jsou v hypotonu. Velmi 

často pak dochází ještě k prohloubení potíží. Dalším krokem bývá nasazení 

antidepresiv a anxiolytik ke snížení úzkosti a frustrace. Krátkodobě mohu mít tyto 

léky své opodstatnění, aby pomohly nabrat pacientovi sílu k řešení problému. 

Dlouhodobě ovšem problém rovněž neřeší. V případě, že např. podnikající workholik 

nehodlá změnit nic na svém stylu života, může bolest zad vystřídat jiné onemocnění 

např. srdeční nebo mozkové selhání. 

Fytoterapie 

Léčivé byliny mohou pomáhat při různých potížích - navození relaxace a 

zlepšení spánku, snížení bolesti. Lze je využít jako výživové doplňky (stopové prvky). 

Vždy by měla být respektována individualita viz. výživa. Rovněž působení je 

podobné jako u klasické farmakoterapie a při nevhodné indikaci a dávkování mohou 

mít rovněž řadu nežádoucích účinků. 

6.2. Fyzikální terapie 

Fyzikální terapie je dalším velmi hojně používaným prostředkem při léčbě 

bolesti zad. Od běžně používané termoterapie, elektroterapie jako diadynamické 

proudy, interferenční proudy, TENS, přes ultrazvuk a modernější magnetoterapii a 

laserterapii. U elektroterapie je analgetický účinek přisuzován zavření vrátek díky 

kožní exteroceptivní stimulaci. Termoterapie působí na stejném principu, kromě toho 

lze u ní využít možnosti ovlivnění zvýšeného nebo sníženého tonu. 

Hlavní roli při snížení bolesti možná hraje placebo efekt, který bohužel není 

dostatečně oceňován. Výhodou fyzikální terapie by mohlo být, že nemá tolik 

nežádoucích účinků. Další přínos aplikace fyzikální terapie lze vidět v tom, že člověk 
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s hektickým stylem života se alespoň na chvíli zastaví, odpočine si. Kdyby se přitom 

ještě vědomě soustředil na bolestivé místo mohlo by to přispět k uzdravení. 

6.3. Biofeedback 

Biofeedback- biologická zpětná vazba pracuje na základě toho, že lidský organismus 

má určitou schopnost vědomě ovlivňovat některé fyziologické funkce. Tato schopnost 

se individuálně liší a lze ji do určité míry vytrénovat. Většina lidí umí vědomě 

aktivovat a relaxovat učité skupiny svalů za účelem pohybu, měnit rychlost, hloubku, 

lokalizaci dýchání. Ve fyzioterapii je běžně princip biofeedbacku používán při 

cvičení před zrcadlem, kdy dochází k vědomé korekci pohybů. Podobně se dá využít 

videokamera. Dále se využívají speciální přístroje (EMG, EEG, tlakoměr, posturomed 

atd.) zaznamenávající a zobrazující určitou fyziologickou činnost, kterou se pak 

cvičící snaží aktivně ovlivnit. K nácviku relaxace lze použít EMG a EEG 

biofeedback. Pressure a EMG biofeedback se uplatňuje při učení zapojování určitých 

svalových skupin. 

6.4. Použití ortopedických pomůcek při bolestech zad 

Krční límce, bederní pásy, korzety jsou pomocníkem při léčbě bolestí zad 

umožňují odlehčení, stabilizaci, pasivní korekci vadného držení těla. Jejich 

krátkodobé používání je účelné zejména po úrazech nebo operacích zad, případně u 

starších pacientů s vážnou osteoporózou. Dlouhodobé používání bývá spojeno se 

snížením svalové síly. Práci svalového korzetu převezme uměle vyrobený. Může dojít 

k prohloubení svalových dysbalancí a zhoršení bolesti. 

6.5. Operační léčba u bolestí zad 

Indikací k operační léčbě bývají těžké degenerativní změny, zlomeniny a stále 

častěji výhřezy meziobratlových plotének. Při výhřezu dochází k provalení měkkých 

částí ploténky skrz vazivový prstenec a tyto uvolněné struktury pak mohou dráždit 

nervové kořeny, což může způsobit krutou kořenovu bolest, poruchy čití, trafiky a 

svalové síly v oblasti inervace drážděných kořenů. Operace při výhřezu disku se 

provádí v případě, že krutá bolest neodpovídá na konzervativní léčbu, přetrvávají 

pozitivní napínací manévry a svalové poruchy, jsou alterovány reflexy příslušných 

segmentů páteře. Absolutní indikací k operaci je masivní výhřez se syndromem 
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kaudy, při němž dochází k poruše sfinkterů, změně citlivosti v perianogenitální 

oblasti. Zda operace bude mít dobrý efekt záleží jednak na vhodné indikaci, tak i na 

pooperační rehabilitaci a životosprávě. Co se týče ústupu bolesti může mít operace 

rychlejší efekt než konzervativní terapie. Zde by se mohl uplatňovat rovněž velmi 

silný placebo efekt operačního výkonu. Z dlouhodobého hlediska je skupina pacientů 

s výhřezem disku, kteří prodělali operaci srovnatelná s pacienty, kteří ji neprodělali 

(Hnízdil, 2005). 

Operace může sebou přinášet řadu komplikací. Jednou z nich je jizvení, které 

se může projevovat řadou reflexních změn (snížení posunlivosti a napětí kůže, svalů a 

fascií). Tyto změny se pak mohou řetězit do celého systému. 

6.6. Placebo efekt 

"Víra tvá tě uzdravila". 

Placebo efekt je označován rovněž jako subjektivně očekávaný efekt. Jedná se 

fenomén, kdy pacientovy symptomy se zmírní při jinak neúčinném ošetření, protože 

věří, že ošetření bude fungovat. Opakem placebo efektu je nocebo efekt, kdy dochází 

ke zhoršování příznaků při podání neúčinné látky, z důvodu negativního postoje k 

účinnosti látky. 

Beecher (en.wikipedia.org./wiki/placebo_effect-42k.) udává, že čtvrtina 

pacientů s bolestí zad udávala zlepšení po podání placeba. Zlepšení se projevilo 

jednak subjektivně snížením bolesti, ale rovněž objektivními změnami, které nebyly 

pozorovány u pacientů, kteří neobdrželi placebo. 

Při analgetickém účinku placeba lze vysvětlit asi takto. Lidé v určitých situacích 

(podání léku, fyzikální terapie) očekávají analgesii. Pokud tato situace nastane mozek 

odpoví spuštěním programů nervové aktivity tvořící objektivně analgesii. 

Pravděpodobně k tomu dochází zvýšením výdeje endogenních opiátů (endorfiny). 

Pacienti, u kterých došlo k analgezii po podání placeba, po aplikaci naloxanu 

(inhibující efekt opiátů) udávali návrat bolesti. 

Placebo efekt se může být pozorován u různých typů ošetření od 

farmakoterapie, přes fyzikální terapii až k operační léčbě. 

62 



Empirická část 
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I. Cíle práce 

Cílem této práce Je pozorování skupinového semináře s celostním zaměřením. 

Zhodnocení přínosu semináře z pohledu účastníků a zjištění efektu naučených 

dovedností zhlediska ovlivnění bolesti, zdravotních změn a životosprávy. 

Práce by měla být přínosem pro terapeuty při volbě léčby bolestivých vertebrogenních 

syndromů . 

Úkoly práce 

1. Pozorování skupinového semináře s celostním přístupem 

2. Řízený rozhovor s vyplněním holistického evaluačního dotazníku 

3. Sestavení a vyplnění dotazníku změn 

4. Zhodnocení výsledků 

Hypotézy 

Na základě prostudované literatury a praktických zkušeností jsem si utvořila 

několik hypotéz. 

1. Pomocí naučených dovedností t.j. relaxačně imaginačních technik, pohybových 

cvičení s uvědoměním dojde nejméně u poloviny dotazovaných ke snížení či 

odstranění pocitu bolesti hlavy, šíje a zad. 

2. Po semináři zavede nejméně 80% dotazovaných jednu techniku (uvědomělý 

pohyb, relaxace, projekční kresba, vedení deníku) ze semináře do běžného života. 
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II. Metodika 

Věnovala jsem se sledování skupinového semináře jogy "Sebeléčení světlem" 

Použila jsem metody pozorování a řízeného individuálního rozhovoru, které by mi 

měly pomoci potvrdit či vyvrátit hypotézy. 

Metoda pozorování 

Pozorování bylo krátkodobé skupinové v průběhu semináře a individuální během 

rozhovorů a vyplnění dotazníků. S některými účastníky jsem se setkávala i v době 

mezi seminářem a závěrečným rozhovorem. 

Metoda řízeného individuálního rozhovoru 

Sestavila jsem holistický evaulační formulář doplněný dotazníkem týkající se změn, 

které nastaly po absolovování semináře. Individuální řízený rozhovor s vyplněním 

dotazníku proběhl po 4 měsících od konání semináře "Sebeléčení světlem" . 

Základní údaje o skupině: 

• Celkový počet dotazovaných: 10 

• Věk: 18 let- 53 let 

• Věkový průměr: 36,2 roku 

• Ženy s chronickými bolestmi zad 

Z důvodu zachování anonymity (ochrany osobnosti) neuvádím jména pozorovaných. 

III. Zhodnocení výsledků 

Metoda pozorování 

Průběh semináře "Sebeléčení světlem" 

Jednalo se o třídenní seminář jogy s celostním přístupem. Zúčastnilo se jej 18 

účastníků, z toho jeden muž. Seminář byl veden zkušenou instruktorkou jogy. Nejprve 

došlo k seznámení a představení účastníků . V úvodní části byla nacvičována relaxace, 

s hledáním vhodné relaxační polohy. Byla zjištěna motivace (vůle) účastníků k 

uzdravení pomocí škály 0-10 (O - žádná a vůle 10 - maximální vůle). Pouze jeden 

účastník měl hodnotu 3, naznačující nepřipravenost na zásadní změny a subjektivní 

výhody nemoci. Pět účastnic udávalo hodnotu 4-6, znamenající rovnováhu mezi 

zdravím a nemocí a s určitými výhodami nemoci. Dvanáct účastnic mělo hodnotu 7-

10 ukazující na velkou připravenost k provedení změn a touhu po zdraví. 
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V průběhu semináře se rozvíjeli dovednosti vizualizace, relaxace a práce s 

tělem. Bylo vyzkoušeno několik stylů relaxačních technik, aby si každý účastník mohl 

pro sebe zvolit tu, která mu vyhovuje. Při vizualizaci bylo pracováno na posílení vůle 

k uzdravení. Byly prováděny relaxace s imaginací na téma: "cesta na ostrov 

regenerace", "vytvoření léčivého trojuhelníku" a "procítění energie lásky". Po každé 

relaxaci byly dojmy zaznamenány do deníku nebo tvořivě zpracovány 

prostřednictvím kresby, koláže, případně konzultovány s ostatními účastníky 

semináře. V práci s tělem bylo využíváno především uvědomělé chůze a některých 

jogových cvičení Uednoduché protahovací cviky, použití muder). Závěrečná relaxace 

byla propojena se zpíváním manter. Účinek relaxačních technik a cvičení byl 

umocněn působením hudby. Na závěr bylo doporučeno vedení deníku se 

zaznamenáváním osobně významných událostí běžného života a prožitky v průběhu 

relaxačních cvičení. 

Atmosféra během semináře byla velmi příjemná se vzájemnými sympatiemi 

účastníků. Na konci hodnotily všechny účastnice seminář jako podnětný, s velkým 

množstvím nových dojmů. 

V době mezi seminářem a závěrečným rozhovorem jsem se 5x setkala s šesti 

účastnicemi. U všech šesti účastnic bylo možné pozorovat po semináři pozitivní 

naladění, psychickou vyrovnanost. Uváděly zlepšení pocitu zdraví po používání 

technik. Všechny si uvědomovaly souvislost mezi tělesným a duševním zdravím. 

Jedna z nich to charakterizovala: "Já vím, co mám dělat, ale nevím jak to změnit. 

Mám strach to změnit." S časovým odstupem od semináře byla tendence k poklesu 

používání relaxačně - imaginačních technik. Projevily se některé zdravotní potíže, což 

vedlo ke opětovnému praktikování technik. Tři z účastnic uvádějí, automatickou 

kresbu jako velmi podpůrnou metodu při zdravotních potížích a psychické rozladě. 

Metoda řízeného rozhovoru 

Odpovědi zaznamenané v průběhu řízeného rozhovoru jsem vyhodnotila takto: 

Výsledky metody řízeného rozhovoru a pozorování potvrdily hypotézu č. 1 snížení či 

odstranění pocitu bolesti hlavy, šíje, zad s pomocí naučených dovedností. Viz 

následující grafy. 
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Ovlivnění bolesti hlavy pomocí relaxačně 
imaginačních technik 

Ovlivnění bolesti šije pomocí relaxačně 
imaginačních technik 

7% 

93% 

Ovlivnění bolesti zad pomocí relaxačně 
imaginačních technik 

13% 

87% 
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Ovlivnění bolesti hlavy pomocí uvědomované 
pohybové aktivity 

Ovlivnění bolesti šije pomocí uvědomované 
pohybové aktivity 

11% 

89% 

Ovlivnění bolesti zad pomocí uvědomované 
pohybové aktivity 

12% 

88% 
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Relaxačně imaginační techniky při snižování bolesti hlavy a šíje byli při pozorování 

celé skupiny efektivnější než uvědomělá pohybová aktivita. V případě snižování 

bolesti zad relaxačně imaginační techniky i uvědomovaná pohybová aktivita měly v 

rámci skupiny podobný efekt. Efekt technik se individuálně lišil. Kromě relaxačních 

technik a pohybových aktivit polovina dotazovanách příznivý efekt při odstraňování 

bolesti s využitím automatické kresby s autosugescí. Osm dotazovaných při 

odstraňování bolesti používá kombinaci technik. 

Byla potvrzena hypotéza č.2, že účastnice zavedou naučené dovednosti do běžného 

života (pohyb, relaxace, projekční kresba, vedení deníku) a to nejméně 80% 

dotazovaných alespoň jednu techniku. 

Zařazení naučených dovedností do běžného 
života 
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Osm z dotazovaných právádělo relaxaci a tělesná cvičení s uvědoměním 

nejméně hodinu dvakrát týdně. S odstupem od semináře frekvence používání 

naučených technik měla tendenci oscilovat v závislosti na aktuálních zdravotních 

potížích. 

Devět z deseti dotazovaných si uvědomovalo souvislost bolesti zad a 

psychickým stavem. Bolesti šíje se objevovaly u poloviny dotazovaných při 

subjektivně nepříjemné stresové zátěži. Bolesti v kříži šest účastnic spojovalo se 

strachem a existenčním pocitem nejistoty. Bolesti mezi lopatkami tři dotazované 

dávali do souvislosti s pocitem osamělosti. 

IV. Diskuse 

Názory na celostní přístup v terapii se liší. Skeptický pohled na celostní léčbu vychází 

často z neporozumění termínu nebo záměně za alternativní techniky léčby. Holistická 

medicína přistupuje k člověku jako celku vzájemně propojených částí těla, duše a 

ducha. V léčbě využívá klasické i alternativní postupy za účelem pomoci pacientovi 

uzdravit se. Uzdravení na všech úrovních nebývá jednoduché a rychlé. Kromě toho je 

kladen velký důraz na autonomii pacienta a aktivní přístup v procesu uzdravování. 

Toto může být velkým oříškem v dnešní konzumní společnosti, která nám nabízí 

"rychlou a účinnou" pomoc na každou bolest a nemoc. Holistická medicína zahrnuje 

celé spektrum léčebných postupů, což může vést k nepřehlednosti nebo vyjmutí pouze 

určité části. Dle mého názoru velké množství léčebných postupů nemusí být na 

závadu na závadu, protože dává možnost individuálního výběru. Je zde ale úskalí 

našeho věku internetu, že přemírou informací můžeme být přehlceni nebo 

nepronikneme do hloubky. 

Ve své práci jsem vybrala sedm základních složek léčebného postupu primární volby 

při léčbě bolestí zad: dotek, pohyb, výživa, dýchání, relaxace, zábava a tvořivost, 

etikoterapie, resp. psychoterapie. Pro úspěch při léčbě bolestí zad předpokládám 

zahrnutí všech těchto složek do terapie, přičemž jednotlivé metody a techniky 

vybíráme dle individuality pacienta. Na základě svých osobních zkušeností a 

pozorování během empirické práce jsem došla k těmto závěrům. 
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Dotyk 

Dotyk je využíván v mnoha fyzioterapeutických technikách a pacienty je 

oceňován v podobě masáže nebo tzv. technik měkkých tkání. I přestože byl zjištěn 

významný efekt masážních technik při snižování bolestí zad, mnoho fyzioterapeutů 

má k masáži ambivalentní postoj. Je považována za pasivní terapii, oproti aktivní 

pohybové terapii. Až tak bych s tím nesouhlasila. V průběhu masáže dochází ke 

zpracování taktilních podnětů, což je aktivní proces, který lze umocnit vnímáním, 

uvědoměním. Zejména v případech taktilní deprivace časté u osaměle žijících lidí, je 

terapie s použitím doteku na místě. Velmi úspěšně využívá taktilní exterocepce s 

celostním přístupem fyzioterapeutka Helena Hermachová k úpravě svalového tonu. 

Pohyb 

Pohybová terapie je základem léčby bolestí zad a pohybového aparátu. Ne 

vždy se ale setkává s kladnou odezvou u pacientů. Někoho to cvičení prostě nebaví. 

Můžeme se snažit jej "přesvědčovat" o tom jak je cvičení prospěšné, pokud mu 

nepřináší uspokojení a nevychází z jeho vnitřní potřeby, nebude jej provádět nebo po 

určité době přestane cvičit. Proto úkolem terapeuta společně s pacientem by mělo být 

nalezení pohybové aktivity spojené s příjemnými pocity. Existuje celá řada různých 

metod, z kterých lze volit. Ať už je zvolena jakákoliv metoda nebo cvičení, efekt se 

zvýší při vědomém, vnímaném provádění. K technikám na toto přímo zaměřeným 

patří Feldenkreisova metoda, Alexandrova metoda, jogové cvičení, bojová umění. Dle 

mého pozorování a řízeného rozhovoru největší oblibě u žen středního věku se těší 

jogové cvičení, případně pohyb s doprovodem hudby (aerobic, tanec), ženy mladšího 

věku preferovaly spíše dynamický pohyb (tanec). Při mém sledování jsem zjistila 

výrazný efekt vědomě prováděné pohybové aktivity na snižování pocitu bolesti zad, 

šíje a hlavy. 

Výživa 

Využití výživy v léčbě má dle mého názoru velký potenciál. Je ovšem nutné 

respektovat individualitu. Neexistuje zdravá výživa pro všechny. Pozornost věnovaná 

smyslovým vjemům, tělesným i duševním pocitům při jídle a po něm může pomoci 

objevit vhodnou "dietu" (typ stravování). Při svém pozorování a rozhovorech jsem 

zjistila, že většina dotazovaných si uvědomuje důležitost stravy. Dokonce ví, která 

jídla jim nedělají příliš dobře, ale nedokáží se jich vzdát. Existuje tu určitá forma 

závislosti. 

Dýchání 
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V joze je dech spojen s energií a je prostředkem k lepšímu zdraví, vyššímu 

vědomí. Západní medicína dochází ke stejnému závěru. Kyslík je hraje nezastupitelné 

místo v buněčné oxidaci a vzniku ATP stává. Dýchání je ovládáno autonomním 

nervovým systémem a zároveň je ovlivnitelné naší vůlí. Stává se tak prostředníkem k 

ovládání emocí. Jako nejoptimálnější se jeví začít s vnímáním - uvědomováním 

dechu, čímž dojde k jeho samočinné úpravě - prohloubení a spomalení. Při léčbě 

bolestí zad spojených s vadným držením těla se uplatňuje lokalizované dýchání 

stimulované polohou, dotekem, soustředěním. Ke snížení napětí a úzkosti přispívá 

vnímání dechu, dechové techniky s prodlouženým výdechem, dech spojený s 

imaginací. Dýchání s uvědoměním s využitím jógové mudry (pozice rukou) 

hodnotily účastníci semináře jako velmi aktivující, energetizující, odstraňující únavu. 

Relaxace 

Vzhledem k tomu, že relaxace má pozitivní vliv na snižování tělesného i 

psychického napětí, pocitu bolesti a zlepšení koordinace má uplatnění v léčbě 

vertebrogenních syndromů souvisejících se zvýšeným svalovým napětím. Při mém 

pozorování se ukázala relaxace s imaginací nebo autosugescí jako velmi efektivní při 

snižování bolesti. Při pravidelném praktikování docházelo rovněž k celkovému 

zlepšení pocitu zdraví a spokojenosti. V běžné fyzioterapeutické praxi jsem se s 

nácvikem celkové relaxace setkala velmi zřídka. Mám pocit, že relaxace je 

považována za "pasivní'' terapii a místo ní je upřednostňována fyzikální terapie, 

farmakoterapie nebo pohybová terapie. Přitom relaxace je rovněž aktivní proces 

uvědomování si svalového napětí a jeho uvolnění. Myslím si, že např. zařazení 

nácviku krátké relaxace na závěr skupinového pohybového programu by bylo 

přínosem. 

Psychoterapie 

Uzdravování na úrovni duše má nezastupitelné místo při celkovém zdraví. Lze volit 

různé psychoterapeutické metody dle individuality pacienta. Ve fyzioterapeutické 

praxi se může dobře uplatnit empatické naslouchání nebo etikoterapie, která využívá 

empatického naslouchání a zároveň se povzbuzuje pacienta k objevení příčiny nemoci 

a provedení změny. Ve skupině pozorovaných si většina uvědomovala 

psychosomatické vztahy. 

Muzikoterapie 

Všechny dotazované při řízeném individuálním rozhovoru hodnotily poslech 

hudby velmi pozitivně. Oceňován byl především relaxační účinek účinek hudby. I 
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když více než polovina uvedla aktivační a motivační účinek hudby. Zpěv byl oblíben 

zejména pro vytvoření pocitu pohody. V průběhu semináře Sebeléčení světlem bylo 

využito skupinového zpěvu samohlásek k navození pocitu klidu a lásky. Všichni 

zúčastnění to hodnotily jako velmi intenzivní a příjemný zážitek. 

Arteterapie 

Arteterapie není při pohybových poruchách běžně používána. Při mém 

pozorování tři účastnice udávaly pozitivní vliv projekční kresby na snížení bolesti, 

pocit spokojenosti. Při kresbě v závěru bylo používáno autosugesce většinou 

prozáření situace, boží požehnání. i. 

Skupinové semináře s podobným zaměřením t.j. nácvikem relaxačních a 

imaginačních technik, vědomě prováděným tělesným a dechovým cvičením, prvky 

muzikoterapie a arteterapie by mohly přispět k zefektivnění léčby. I když je třeba mít 

na paměti, že pozorování a získané informace pocházejí od účastníků dobrovolného 

kursu s celostním pojetím. Lze tedy předpokládat u jejich účastníků jistou motivaci k 

učení něčeho nového a sebepoznávání. Ne všichni pacienti s bolestí zad budou 

přístupni podobnému způsobu léčby. 

Dále existuje určité úskalí, že nedojde ke správnému pochopení působení 

pozitivních sugescí, které budou působit podobně jako placebo efekt. Pozitivní 

sugesce mohou na určitou dobu mohou zbavit bolesti, ale pokud nedojde k potřebným 

změnám na tělesné, psychické a duchovní rovině, nedojde ani k uzdravení. Kromě 

toho je zde nebezpečí, že budou přehlédnuty vážné zdravotní problémy. Může nastat 

situace, kdy bude nutné použít metody sekundární volby, které volíme dle svého 

nejlepšího svědomí, tak aby nedošlo k poškození pacienta. Vladimír Vogeltanz na 

jedné ze svých přednášek etikoterapie na otázku jakou by poskytl pomoc člověku s 

akutním zánětem slepého střeva odpověděl: "Odvezu jej do nemocnice." 

Základním předpokladem úspěšné léčby je aktivní přístup pacienta v péči o 

zdraví. Pacient je rovnocenným partnerem při léčbě. Terapeut se stává poradcem -

učitelem. Je vzorem, což na něj klade určité požadavky ve smyslu sebepoznávání a 

vnitřního růstu. Nejúčinější terapeutickou metodou se jeví láska k pacientu jako k 

člověku a víra v jeho samouzdravovací schopnosti. 
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Závěr 

Celostní léčba je velmi rozsáhlé téma. Mým záměrem nebylo podat 

vyčerpávající přehled o všech léčebných možnostech. Jedná se o návrh celostně 

zaměřené terapie prakticky použitelné ve fyzioterapii. Vzhledem k celostnímu 

přístupu bude princip a metody léčby použitelný i u ostatních onemocnění. 

Některé techniky primární volby celostního přístupu se ukázaly jako efektivní 

při odstraňování vertebrogenních bolestí. Skupinový seminář s celostním zaměřením 

byl podnětem k zařazení naučených dovedností (relaxace, pohybová aktivita, 

tvořivost) do běžného života. I když s časovým odstupem klesá používání naučených 

dovedností a osciluje v závislosti na zdravotním stavu. Bolest a nemoc se ukázaly 

jako motivační prostředek k provádění relaxačních technik, většímu ponoření se do 

sebe, uvědomění, sebepoznání. Jedna zpozorovaných to vyjádřila slovy: "Pokud mě 

něco bolí, začnu se zabývat více svými pocity, více dělám relaxaci. Prosím boha 

upřímně o pomoc." 

Pozorování v empirické části může být zatíženo subjektivním pohledem. Při 

pozorování mi mohly některé skutečnosti uniknout nebo jsem nepovažovala za 

důležité se k nim vyjádřit. Soubor dotazovaných byl malý. Výpověď dotazníků může 

být zkreslena momentálním psychickým nebo fyzickým stavem. 

Tato práce mi pomohla pochopit, že terapeut nemůže pacienta uzdravit. Může 

ovšem pracovat na svém uzdravení a tím ukázat cestu. 

Nejde ani tolik o znalost podstaty nemoci, jako o schopnost přijímat nemocné 

lidi takové, jací jsou. Neposuzovat je. Mohu se pokusit do jejich situace vcítit a věřit v 

jejich sílu a schopnosti uzdravit se. 
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Přílohy 

1. Holistický evaluační formulář zdraví 

Narození: 

Pohlaví: 

Jaké jsou Vaše zdravotní priority? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Prosím popište se. 

Prosím zkontrolujte, zda některý z příznaků se Vás týká v přítomnosti, 

minulosti a jak často, případně specifikujte. Daný příznak podtrhněte nebo 

tučně zvýrazněte, případně zaškrtněte. Můžete jej blíže popsat. 

Obecně 

frekvence 

Přihrání na váze 

Úbytek na váze 

Horečka 

Únava 

N oční pocení 

Oči 

Dvojité vidění 

Skvrny před očima 

Změny vidění 

Oční choroby nebo zranění 

Brýle/kontaktní čočky 

Oční chirurgie ke korekci zraku 

Glaukom (šedý zákal) 

přítomnost minulost 
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Rozmazané vidění 

Uši, nos, krk 

Bolesti uší 

Zvonění v uších 

Částečná ztráta sluchu - hluchota 

Nevolnost- závratě 

Problémy s dutinami 

Bolesti v krku 

Opary na rtech 

Zubní problémy 

Problémy při dýchání nosem 

Krvácení z nosu 

Chrápání 

Kardiovaskulární systém 

Bolestivé dýchání 

Bolest na hrudi 

Dušnost I těžkosti s dýcháním 

Otoky kotníků a nohou 

Palpitace na srdci 

Srdeční problémy 

Srdeční šelesty 

Rychlé nebo nepravidelné bušení srdce 

Respirační systém 

Senná rýma/ astma 

Kašel s vykašláváním krve 

Dušnost I nedostatek dechu 

Chronický kašel 

Kašel s vykašláváním hlenu 

TBC nebo pozit.TBC test 
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Zápal plic 

Anginy 

Kosti, klouby, svaly 

Svalová slabost 

Artritis - bolesti, otoky kloubů 

Ranní ztuhlost trvající déle než 1 hod 

Otoky rukou nohou 

Problémy s chůzí 

Ztuhlý krk 

Bolesti zad 

Zlomeniny kostí 

Trávící systém 

Průjem 

Stolice černá nebo s krví 

Nevolnosti -zvracení 

Zvracení krve 

Zácpa 

Hemeroidy 

Používání projímadel 

Problémy s trávením tučných a smažených jídel 

Žloutenka, hepatitis 

Jiné problémy s játry 

Žlučníkové onemocnění 

Křečovité bolesti břicha 

Vředy 

Pálení žáhy 

Použití antiacid 

Problémy s polykáním 

Netolerance kořeněných jídel, kofeinu, alkoholu 
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Močový měchýř , ledviny 

Krev v moči 

Bolesti při močení 

Urgentní potřeba močení 

Zvýšená frekvence močení 

Nedostatečné vyprazdňování 

Únik moči při kašlinebo kýchání 

Ledvinové kameny 

Problémy se začátkem močení vstávání v noci na močení 

Kůže 

Suchá kůže 

Mastná kůže 

Vyrážky 

Vředy 

Nervový systém 

Nevolnost 

Brnění, změny citlivosti 

Bolesti hlavy 

Poruchy hybnosti 

Poruchy rovnováhy 

Závratě 

Jiné 

Abnormální žízeň 

Por. štítné žlázy 

Svědění 

Rány nepřestávají krvácet 

Zvětšené lymfatické uzliny 

Anémie 
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Alergickoimunologické 

Alergie 

Autoimunitní onemocnění 

HIV I AIDS 

Jiné imunitní deficity 

Jaké léky berete? 

Výživa 

Držíte nějakou dietu ? Jakou? 

Máte potraviny, které nesnášíte (nejíte)? 

Které potraviny naopak hojně konzumujete? 

Jak často denně jíte? 

Co jíte? 

Jak dlouho? 

Liší se Vaše strava ve všední dny a o víkendu? 

Jak jíte pomalu v klidu a pohodě nebo rychle ve spěchu.? 

Jak často jíte sladkosti? 

Co pijete a kolik? voda, minerálky, čaje, džusy, 

Jak často pijete alkohol? Co a kolik? (pivo, víno, aperitivy, atd) 

Jak často pijete kávu? Kdy? 

Kouříte a kolik cigaret denně? 
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Energie 

Označte kolik máte energie? 

o 2 3 

Ráno 

4 5 

Odpoledne 

6 

o 1 2 3 4 5 6 

Večer 

o 2 3 4 

Jak spíte? 

Rodinná historie: 

Které choroby prodělala vaše rodina? 

Matka: 

Otec: 

Sourozenci: 

Prevence zdraví 

5 6 

7 8 9 10 

7 8 9 10 

7 8 9 10 

Účastníte se nějakých fyzických aktivit (chůze, sport, cvičení, práce na zahrádce)? 

Děláte nějaké cvičení na pružnost (Taichi, joga, streching)? 

Co a jak často? 

Sociální historie 

Žijete s někým? (I zvířata) 

Jaký je váš vztah? 

Jste v něm spokojení? 

Je váš vztah naplněný? 
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Máte nějaké problémy? 

Koho byste zavolali na pomoc? 

Jste člen nějaké společnosti? 

Účastníte se nějakého podpůrného léčebného programu? 

Kde jste se narodili? 

Kde jste žili a žijete? 

Jste tam spokojení? 

Jaká je vaše práce? 

Jste v práci spokojení? 

Naplňuje Vás vaše práce? 

Cestovali jste? 

Kam byste chtěli jet? 

Jaké jsou Vaše koníčky? 

Co čtete? 

Děláte nějakou dobročinnou práci? 

Máte děti? 
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Emocionální a spirituální zdraví 

Cítíte se šťastní? 

Pokud ne proč ? 

Co jsou stresory ve vašem životě? 

Co byste chtěli změnit? 

2. Dotazník pro účastníky semináře - Sebeléčení světlem 

1. Popište své zážitky ze semináře? 

2. Jaké "techniky" používáte? 

3. Pomáhají Vám relaxačně imaginační techniky naučené na semináři při snižování 

nebo odstraňování: 

bolesti hlavy 

bolesti šíje 

bolesti zad 

bolesti kříže 

Pokud bolest úplně neodstraní uveďte prosím o kolik procent ji sníží. 

4. Jak často používáte naučené relaxační techniky ze semináře? 

5. Pomáhají Vámjogová cvičení naučená na semináři při snižování nebo 

odstraňování 

bolesti hlavy? 

bolesti šíje? 

bolesti zad? 

bolesti kříže? 

Pokud bolest úplně ne odstraní uveďte prosím o kolik procent ji sníží. 
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6. Jak často cvičíte? Můžete uvést i jinou pohybovou aktivitu než jogová cvičení. 

?.Pomáhají Vám některé jiné dovednosti (automatická kresba, zpívání manter) 

naučené na semináři při snižování nebo odstraňování 

bolesti hlavy? 

bolesti šije? 

bolesti zad? 

bolesti kříže? 

Pokud bolest úplně neodstraní uveďte prosím o kolik procent ji sníží. 

8. Jak často používáte 

automatické kresby? 

zpívání manter? 

9. Zařadily jste po semináři do denního života 

Relaxační techniky 

Pohybová cvičení 

Automatickou kresbu 

Zpívání manter 
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