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1. Úvod 

 

Anna: To mluvíte přesně o mé zkušenosti, vlastně jsem se s tím setkala přesně 

tím způsobem, že když jsme byly malý se sestrou a když nás něco bolelo, tak úplně 

intuitivní bylo, že prostě hned maminka nám tam dala ruku a ona sice … 

Lenka: Nevěděla, co dělá, ale prostě to ta intuice, prostě ta matka se nechá vést 

intuicí vůči těm dětem, že jo. 

Anna: Přesně tak a vlastně mi to zůstalo doteďka, jo, vůbec nad tím nepřemýšlím. A 

je pravda, že mamka si pak taky po revoluci udělala teda jenom první stupeň a taky 

všechny ty Silvovy metody a takovýhle věci, no nějak se to k nám dostávalo, ale 

prostě přijde mi to úplně přirozený. 

Lenka: Ono to je normální, jenom ta západní medicína z toho udělala, nejdřív to 

potlačila no a teď se na tom vydělává. 

(Z rozhovoru s terapeutkou Lenkou) 

 

Jak naznačuje úryvek z rozhovoru s jednou z mých informátorek, téma 

terapie sebe sama či druhých lidí prostřednictvím doteku mne doprovází od dětství. 

K tomuto tématu jsem se dostala prostřednictvím mé matky, která v porevoluční 

době, kdy ezoterika masivně vstoupila na český trh, absolvovala první stupeň 

zasvěcení do učení reiki. Kdykoli, kdy nás se sestrou něco bolelo, ať už hlava nebo 

břicho, přikládala nám na tato místa ruku a my jsme z ní cítily vycházet příjemné 

teplo, které nás uklidňovalo. Děti jsou hodně kontaktní a potřebují a vyžadují doteky 

od svých rodičů. Pak dospějí a tato rovina se vytrácí a později ji nahrazují partneři a 

posléze vlastní děti. Domnívám se, že už jen samotný dotek může být terapeutický a 

nemusí být nutně zarámován nějakým systémem či naukou.  

V dospělosti jsem si uvědomila, že když mě něco bolí, dělám totéž, co před 

lety moje matka - intuitivně a bez přemýšlení si na to místo přiložím ruku. Když 

jsem o tom začala více přemýšlet a ptát se na toto téma lidí kolem sebe, uvědomila 

jsem si, že jev přikládání rukou na tělo, když bolí něco nás či naše blízké, je jev 
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poměrně rozšířený. Začala jsem se tedy více zajímat o reiki a před více než rokem 

jsem absolvovala první terapii reiki. Průběhem terapie jsem byla příjemně 

překvapená. Zaujalo mě, co všechno se v mém těle může odehrávat pouhým 

působením ruky terapeuta na mé tělo. Zároveň jsem tomu nerozuměla a ovládal mě 

pocit, že se jedná o něco mezi nebem a zemí, co mohou vykonávat jen lidé 

obdarovaní nějakými speciálními schopnostmi. Po skončení terapie jsem si 

s terapeutkou ještě povídala a dozvěděla jsem se, že i ona měla v průběhu terapie 

různé tělesné projevy. To mě zaujalo natolik, že jsem se posléze rozhodla, že se o 

této problematice pokusím dozvědět co nejvíce a zjištěná data pak zužitkuji ve své 

bakalářské práci.  

Tělo máme všichni, všude nás doprovází a vstupujeme skrze něj do světa. 

Nese množství kulturních významů. Je základním předpokladem k uskutečnění 

terapie reiki. Ve středu zájmu mé bakalářské práce tedy stojí tělo klienta a terapeuta. 

Zajímá mě, jak je s oběma těly nakládáno během terapie, co dělají a co se s nimi 

děje. Zajímají mne tělesné prožitky klienta i terapeuta v rámci terapie reiki.  

První část práce věnuji představení teoretických konceptů, do jejichž 

souvislostí jsem reiki zasadila. Jedná se o koncept francouzského filosofa Gillese 

Lipovetskyho (1998) o soudobé éře narcismu, a dále o různé koncepty antropologie 

těla, pojednání o nových náboženských směrech založeném zejména (a nejen) na díle 

religionisty Zdeňka Vojtíška (2004) a v posledku zasazení reiki do souvislostí 

medicíny.  

V druhé části práce představuji metodologii empirického výzkumu. 

Skutečnost, že zpracovávám bakalářskou práci na téma, které se mne osobně dotýká, 

může průběh výzkumu a posléze finální podobu práce ovlivnit, čehož jsem si 

vědoma a toto téma pojednávám ještě v kapitole o etice výzkumu.  

 V poslední, empirické části předkládám data shromážděná prostřednictvím 

svého etnografického výzkumu (autoetnografie, polostrukturované rozhovory) a 

pokouším se je analyzovat a interpretovat v rámci literatury nastíněné v části 

teoretické.  

 

  



- 8 - 

 

2. Teoretická část 

2.1 Obrat k tělu v humanitních a společenských 

vědách 

 

Tématu lidského těla se humanitní a společenské vědy začaly více věnovat až 

v průběhu 20. století, kdy můžeme hovořit o obratu k tělu 1 . Vedle sociologie, 

filosofie a historie se téma těla dostává i do antropologie. Práce se bude zabývat 

tématem těla na pozadí sociokulturní antropologie.  

Tělo nabývá dříve nepoznaných rozměrů, a to kulturních. Již nemluvíme o 

těle jen v diskursu biologických věd jako o hmotné schránce, obalu něčeho, co je 

uvnitř. Tělo nestojí mimo kulturu, ba naopak, samo nese různé významy a plní různé 

sociální funkce (Šanderová 2011). 

Tento obrat může souviset s překonáním karteziánského rozdělení na tělo a 

duši.  René Descartes (lat. Cartesius) na několik století předurčil směřování vědy.2 

Rozlišuje mezi pomíjivým tělem a nezničitelnou duší: sféra mysli – res cogitans (věc 

myslící) je protiváhou oblasti hmoty – res extensa (věc rozprostraněná). Lidské (a 

zvířecí) tělo přirovnal k pouhému stroji: „Moje mysl srovnává nemocného člověka a 

špatně vyrobené hodiny s mojí představou zdravého člověka a dobře udělaných 

hodin“ (Capra 2002: 68). Tělo a duši bychom měli studovat odlišnými metodami: 

duše (mysl) má být studována introspekcí, zatímco tělo se má studovat pomocí 

přírodních věd. Descartova metoda je metoda pochybností, pochybuje o všem a tedy 

i o tom, zda má tělo. Jediné, o čem Descartes nepochyboval, byla existence sebe 

sama jako myslícího (Cogito, ergo sum), což ale znamená, že mysl je jistější než 

hmota. Capra (Ibidem) upozorňuje, že tento dualismus duše (ducha) a těla (hmoty) 

měl hluboký dopad na západní myšlení s přesahy do mnoha oblastí. Sami sebe 

vnímáme jako izolované entity uzamčené uvnitř našich těl; práce duševní je 

                                                             
1 Soukup (2014) hovoří o 20. století z hlediska společenskovědních disciplín jako o století 
obratu ke kultuře, jazyku a tělu.  
2 Základ karteziánské filosofie a světonázoru tvoří víra v jistotu vědeckého poznání (Capra 
2002). 
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nadřazena práci manuální; lékaři se jen stěží zajímají o psychologické aspekty 

nemocí a psychoterapeuti se o těla svých pacientů téměř nezajímají.  

Jedním z důvodů, proč se sociální vědy začaly v posledních desetiletích o tělo 

zajímat, jsou dle Bryana S. Turnera (podle Hamar 2006) sociální změny, které se 

odehrály v západních společnostech vlivem přechodu k post-industriální společnosti. 

Turner (Ibidem: 18) mluví o konceptu somatické společnosti, tedy takové 

společnosti, kde „hlavní politické a morální problémy doby jsou vyjádřené 

prostřednictvím lidského těla.“ Klíčové politické a etické otázky jsou tak 

vyjadřovány skrze diskursy zabývající se tělesností. Turner mluví stejně jako 

Lipovetsky (1998) o posedlosti tělem v post-industriální společnosti. Zatímco 

Lipovetsky, jak bude dále uvedeno, tento obrat přičítá éře narcismu, Turner 

rozeznává pět symptomů somatické společnosti.  

Vlivem prudkého technologického vývoje narůstá množství volného času a 

míra konzumního chování a vzniká prostor k tomu, aby se tělo přetvořilo v komerční 

objekt. Krásné a zdravé tělo nabízí iluzi kvalitního života. Každý chce být krásný a 

zdravý, protože co je krásné a zdravé, je i dobré a kvalitní. S prvním symptomem 

souvisí symptom druhý - adorace těla, a to samozřejmě těla mladého, zdravého, 

esteticky přitažlivého. Stárnoucí tělo je odmítnuto a kosmetickým chirurgům 

závratně rostou zisky. Třetím symptomem je legitimizace tělesných rozkoší a 

hédonismu. To se děje prudkou změnou materiálních podmínek práce, nyní již není 

třeba tělo tolik, ba jestli vůbec, namáhat tělesnou prací, a tak je čas na to, aby se tělo 

oddávalo činnosti s naprosto opačným prožitkem, než je tělesná práce – fyzické 

rozkoši. Za čtvrté dochází k rozmělnění dominantního pojetí těla jako zafixované 

entity. Počet různých emancipačních hnutí roste (feminismus, gayové a lesby, hnutí 

Afroameričanů) a každé hnutí má své pojetí těla. Zkušenosti různých forem 

ztělesnění jsou tak nesouměřitelné a většinou odlišné od dominantní kulturní 

reprezentace těla. Posledním symptomem somatické společnosti je nabytí nových 

představ o povaze a limitech lidského těla vlivem rozvoje medicínských 

biotechnologií. Hranice toho, co je ještě přirozené tělo a do jaké míry se s ním dá 

manipulovat, se posunuly (Hamar 2006).  

  



- 10 - 

 

2.2 Zamilováni sami do sebe (a do svého těla) 

 

„Buďte šťastní, buďte zdraví, tak zní jedno z hesel dneška. Individuální štěstí 

a zdraví (tělesné, psychické i duchovní) se během posledních desetiletí staly 

hodnotami, ze kterých vychází řada sociálních hnutí, včetně hnutí náboženských“ 

(Lužný 2006). 

Toto individualistické zaměření dnešní společnosti je viditelné téměř na 

každém kroku, a to na billboardech ve městech, nápisech ve výlohách apod., ale i ve 

sdělovacích prostředcích, kde jsme vystaveni propagaci životního stylu zaměřeného 

na dosažení krásy, zdraví a štěstí. 

Dle Lipovetskyho (1998) dnešní dobu symbolizuje Narcis. Ten se jako 

metafora dnešního počínání ve světě vyznačuje dosud nevídaným vztahem k sobě a 

svému tělu, ale i k bližním, celému světu a dnešní době. Na pozadí postmoderny3 se 

rozvíjí čirý individualismus. Nezávisle na hospodářských krizích dneška dochází 

k odklonu od dění ve společnosti a zájem lidí se soustřeďuje na osobní záležitosti. 

Vše, co je kolem nás, je neutrální a všední, což ale neplatí o soukromé sféře našich 

životů. Soukromý život každého se dostává do popředí našeho zájmu.  

Lipovetsky hovoří o novém duchu doby – neonarcismu, který se rodí 

následkem odklonu od politiky. „Nastal konec člověka homo politicus a přichází éra 

člověka homo psychologicus4 , lačnícího po vlastním blahobytu a vyšší životní 

úrovni“  (Lipovetsky 1998: 65). Homo psychologicus je novou podobou Narcise. 

                                                             
3 Postmodernou autor míní „pomalý a složitý globální přechod k novému typu společnosti, 
kultury a člověka, k typu vznikajícímu z moderní éry, jejímž je pokračováním“ (Ibidem: 97). 
Modernismem pak rozumí stav hluboké a otevřené kulturní krize, umělecký trend 
vyznačující se přelomy a diskontinuitou a těžící z popírání tradice a z kultu novosti a změny. 
Rozšířil se zejména mezi léty 1880 až 1930, kdy nejvýrazněji trvá posedlost obnovou a 
nenávistí vůči tradicím. Oproti tomu postmoderna zažívá svůj vrchol v 60. letech 20. století 
(studentské bouře, móda marihuany a LSD, sexuální revoluce ad.). Postmoderní kultura se 
projevuje několika rysy: snažením se o kvalitní život, zaujetím pro osobnost, odklonem od 
velkých názorových systémů, kultem sebevyjádření atd. Zatímco doba moderní byla posedlá 
výrobu a revolucí, postmoderna je posedlá sebevyjádřením a informacemi (Ibidem).  
4 Této tendence si můžeme povšimnout v nedávné době vznikajících „lifestylových“ 
psychologicky orientovaných časopisech. Za všechny jeden příklad: časopis Moje 
psychologie má na svých webových stránkách v úvodu charakteristiku časopisu: „ Moje 
psychologie je lifestylový časopis pro všechny, kteří chtějí porozumět svým pocitům i pocitům 
ostatních lidí, (…) chtějí lépe poznat sami sebe, využít svých možností a zbavit se slabostí. 
Moje psychologie je časopis pro všechny, kteří chtějí začít žít sebevědomější, bohatší život.“ 
[Citováno 8. 11. 2014]. Dostupné z: http://www.mf.cz/produkty/moje-psychologie/.  
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Pracuje na osvobození svého já a na dosažení autonomie a nezávislosti. Hlavním 

heslem je život v přítomnosti bez ohledu na to, co bylo a na to, co bude.  

Lasch (1979: 5) mluví o „ztrátě smyslu pro historickou kontinuitu.“ Veškeré 

politické a hospodářské krize a terorismus vyvolaly pokles důvěry v politické vůdce 

a očekávání blížící se katastrofy. V takovém ovzduší se pak vyvinula „narcistická 

strategie přežití“ (Lipovetsky 1998: 65), jenž slouží k zachování zdraví fyzického i 

psychického. Budoucnost vypadá nejistě, je proto třeba se zaměřit na přítomnost a 

hýčkat si ji. „Bez jakékoli naděje na zlepšení života v některém z ohledů, na kterých 

skutečně záleží, lidé přesvědčili sami sebe, že to, na čem záleží, je zdokonalování své 

psychiky: být v kontaktu se svými pocity, jíst zdravě, chodit na lekce baletu nebo 

břišního tance, ponořit se do moudrosti východu, běhat, učit se, jak navazovat vztahy 

a překonat strach z potěšení a radosti5“ (Lasch 1979: 4).  

Od kolektivní historické paměti se přesouváme ke „kolektivnímu narcismu, 

společenskému příznaku všeobecné krize buržoasních společností, neschopných 

stavět se k budoucnosti jinak než s beznadějí“  (Lipovetsky 1998: 65). Narcismus tak 

vzniká odklonem od společenských hodnot a cílů zkřížením hédonického 

individualistického trendu ve společnosti s trendem terapeutickým a 

psychologickým, který už v 19. století vychází z psychopatologického přístupu 

(Ibidem). 

 Lasch (1979) mluví o hnutí za uvědomění probíhající v postmoderních 

společnostech (Awareness Movenment, 3nn), které se vyznačuje podporou 

poznávání sebe sama a seberealizace, což lze vypozorovat díky bujení různých 

psychoanalytických a komunikačních metod, meditací a orientálních cvičení 

(Lipovetsky 1998). Ekonomický růst je v době hospodářské stagnace nahrazen 

psychickým rozvojem a „konzumace jógy, psychoanalýzy, výrazového tance, zenu, 

skupinové terapie či transcendentní meditace se stává novým obžerstvím (…)“  

(Ibidem: 68). 

Narcismus se projevuje i v počínání s naším tělem. Jmenujme např. úzkost 

z tělesného stárnutí; posedlost zdravím, hygienou a celkovými lékařskými 

prohlídkami; údržba těla (masáže, sauna, sport, diety); kult opálení. „T ělo přestalo 

být vnímáno jako jinakost (res extensa), jako něco materiálního a němého a začalo 

                                                             
5 Z anglického originálu přeložila autorka. 
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být ztotožňováno s člověkem jako subjektem, s jeho osobou“ (Lipovetsky 1998: 76). 

Tělo už není jen stroj či něco zavrženíhodného, naopak je znakem naší nejhlubší 

identity a nabývá nebývalé důstojnosti: tělo musíme respektovat a pečovat o něj a 

bojovat proti jeho stárnutí, i kvůli přítomnému imperativu mládí. Protiklad, který 

panoval mezi tělem a duchem, zmizel. Tělo už tedy není pouhé materiálno, které je 

v protikladu s vědomím a stává se nerozlišitelným prostorem, směsí toho, co vnímá a 

co je vnímáno.  

Hranice těla je obtížné určit, kde např. začíná a končí tělo v moderním tanci 

či józe? Tělo tak je třeba si uvědomovat, objevit jej zevnitř a zkoumat jeho 

subjektivní možnosti, a to pomocí nejrůznějších výrazových, relaxačních i 

koncentračních technik. S posedlostí sebepoznáváním jde ruku v ruce i vášeň pro 

odhalování svého já projevující se dnes oblibou autobiografií i psychologizací 

politického jazyka. Vše je třeba říkat v první osobě, mluvit o svých důvodech, 

obnažovat sama sebe a své city a vyjadřovat své nejniternější pocity.6 

Jenže čím více se lidé vyjadřují, tím méně mají toho co říci a navíc, tento 

proud slov vlastně nikoho nezajímá, tedy kromě řečníka samotného. „Právě to je 

narcismus: vyjadřování čehokoli, přednost komunikace jakožto činnosti před 

povahou sdělení, lhostejnost k obsahu, hravé pohlcování smyslu, komunikace bez 

účelu a bez publika, jejímž hlavním příjemcem je sám mluvčí“  (Ibidem: 20). 

Narcismus v postmoderní době tak spěje k prázdnotě.  

  

                                                             
6 Příkladem této tendence může být potřeba některých lidí neustále ostatním lidem ve 
virtuálním prostoru sdělovat, co právě dělají a jak se cítí, sdílet fotografie své osoby a 
vyjadřovat tak své názory i několikrát za den prostřednictvím sociálních sítí Facebook či 
Twitter.  
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2.3 Tělo v antropologii 

2.3.1 Tělo jako subjekt i objekt 

 

Ač máme tělo všichni, každý ho zakouší po svém. Lidské tělo je pozoruhodná 

kombinace subjektivity a objektivity. Náleží jedinci i společnosti zároveň (Erban 

2006).  

Tělo je objekt – je viditelný, dá se postřehnout všemi smysly a skrze něj 

můžeme vstoupit v interakci s ostatními. Tělo je také subjekt -  skrze něj zakoušíme 

okolí, taktéž všemi smysly a je pořád s námi a všude nás doprovází. Dle 

francouzského fenomenologa Maurice Merleau Pontyho (podle Kaščáka – Obertové 

2012)7 je tělo prostředkem bytí ve světě, skrze nějž vstupujeme do okolního světa. 

Tělo je tedy výrazem naší identity a jedinečnosti, zároveň díky němu vstupujeme do 

vnějšího světa. Merleau Ponty hovoří o vzájemné tělesnosti a zavádí pojem 

interkorporeita (mezitělesnost). Když se dostaneme do kontaktu s jinými lidmi, 

začnou těla navzájem interagovat, navzájem vyvolávají pocity a „jakoby se ustavičně 

prohledávala a dotýkala“ (Ibidem: 8)8 . Tělo je prvotním médiem v sociálních 

vztazích (Ibidem). Mezi tělem jednotlivce a sociálním a přírodním světem tak 

dochází k neustálé interakci (Bowie 2008). 

 

2.3.2 Tělo jako prostředek porozumění kultuře 

 

Lidské tělo je také výjimečným prostředkem pro porozumění určité kultuře. 

Podle Erbana (2006: 207) tělo „nese obzvlášť těžký náklad kulturní symboliky.“ Jak 

jsme již uvedli, tělo není pouhou hmotou, nýbrž kulturní entitou, která nese mnoho 

významů a plní nejrůznější sociální funkce. V minulosti se vyvinuly dva odlišné 

přístupy k tělesnosti. Přístup, jenž se zaměřuje na tělo jako biologický organismus, a 

                                                             
7 Maurice Merleau – Ponty věnoval tématu těla dílo Fenomenologie vnímání z roku 1966. 
8 Ze slovenského originálu přeložila autorka. 
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pohled na tělo jako na pouhou zkušenost s okolním světem pod vlivem působení 

sociálních faktorů. Oba samostatné přístupy jsou ale redukcionistické, protože plně 

nezhodnocují význam lidské tělesnosti (Schilling podle Šanderové 2011). Toto 

rozdělení je zřejmé i v klasickém dělení antropologie na jednotlivé disciplíny 

(Šanderová 2011). Antropologie je sice biokulturní věda, ale tomuto termínu 

propojujícímu vše živé a kulturní dostojí jen jako celek. Jednotlivé disciplíny 

pojímají svůj předmět zájmu již redukcionisticky, tedy např. fyzickou antropologii 

zajímá přírodovědný výzkum biologické lidské rozmanitosti, zatímco sociokulturní 

antropologie se zabývá lidskou kulturou. (Soukup 2011) Dle Šanderové (2011) se 

dnes vědci snaží oba přístupy k tělu propojit a přispět tak k vytvoření ucelenější 

koncepce lidského těla. Zda se to daří i samostatně vzniklé disciplíně antropologie 

těla je otázkou, ale vzhledem k její snaze o interdisciplinaritu soudím, že má správně 

nakročeno.  

Termínem embodiment se v sociálních vědách označuje „fyzická a mentální 

zkušenost existence. Je podmínkou možnosti vztahovat se k ostatním lidem a 

okolnímu světu“ (Cregan podle Šanderové 2011: 18). Podle amerického antropologa 

Thomase J. Csordase (1993) je tělo biologickou entitou, zatímco embodiment je 

možno chápat jako neurčitou oblast metodologie definovanou zkušeností vnímání a 

způsobem, jakým jsme zapojeni do světa. Paradigma embodimentu znamená, že 

vtělená zkušenost je výchozím bodem pro poznání toho, jak se člověk účastní dění ve 

světě.  

Kultura je v lidském těle zakotvena dvěma způsoby: tělo je předpokladem 

kultury a zároveň je kulturou tvarováno, je objektem působení kultury (Csordas 

podle Šanderové 2011). Podle Šanderové je lidské tělo „ambivalentní entitou, kterou 

není možné zařadit (…) ani do světa přírody, ani do světa kultury“ (Šanderová 2011: 

18). Svět kolem nás vnímáme a poznáváme skrze naše lidská těla, jenom díky nim 

můžeme ve světě jednat a dávat mu smysl. Proces je to obousměrný, dochází tak také 

k „ formování těl skrze kulturní normy vytvořené člověkem“ (Ibidem: 18).  

Lidské tělo je nabyto mnoha významy, např. etickými, morálními, 

politickými, náboženskými, genderovými, ekonomickými. Tyto významy můžeme 

označit jako vtělené, Šanderová (2011) připomíná, že tyto významy spojené s tělem 

jsou kulturně specifické.  
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Tělo je předmětem studia samostatné disciplíny, antropologie těla.  

 

2.3.3 Antropologie těla jako disciplína 

 

Antropologie těla studuje lidské tělo „v čase a v prostoru, a to s ohledem na 

jeho biologickou, sociální a kulturní dimenzi“ (Soukup – Balcerová 2011: 31). 

Rozvíjí se od 90. let 20. století. Tělo pojímá jako subjekt a promýšlí vztah kultury a 

subjektivity vycházející z tělesnosti. Sleduje, „jak se tělo podílí na konstituování 

subjektivních a intersubjektivních zkušeností, na základě kterých se konstituuje 

identita subjektu. Základním východiskem je, že tělesné vnímání a zkušenost 

představují existenciální podmínku lidského života“ (Kaščák – Obertová 2012: 9).9 

Tato samostatná oblast antropologie vyžaduje interdisciplinární přístup a 

inspiraci ve vědách o člověku, společnosti a kultuře. Čerpá z psychologie, sociologie, 

historie, filozofie a biologie. Pro názornost uveďme několik otázek, na které se 

antropologie snaží nalézat odpovědi: Jak kultura s tělem zachází a jaké funkce a 

hodnoty mu připisuje? Jaký je vztah jedince k tělu a jak spolu souvisí tělo, duše a 

vliv prostředí? Jaký význam má lidské tělo v rámci historických kulturních proměn? 

(Soukup – Balcerová 2011) 

Disciplíně antropologie těla významně přispělo mnoho autorů se svými texty 

k tématu těla z různých perspektiv. Vzhledem k interdisciplinaritě tohoto odvětví nás 

nepřekvapí, že je zaměření těchto autorů vskutku rozmanité. K nejvýznamnějším 

příspěvkům k tématu těla patří vybrané texty Marcela Mausse, Pierra Bourdieua, 

Michela Foucaulta, Mary Douglas, Roberta F. Murphyho, Maurice Merleau – 

Pontyho a dalších. Zatímco posledně jmenovaný je fenomenolog, Mauss či Bourdieu 

jsou sociologové, Douglas a Murphy jsou sociální antropologové a Foucalt se kromě 

filosofie věnoval též psychologii. Ambicí této kapitoly ale není vyložit názory a 

koncepty všech těchto autorů, nýbrž se zaměřit na kulturní dimenzi lidského těla a 

studium těla na dvou strukturálních úrovních – tělo jako norma (disciplinace těla) a 

význam (semiotizace těla) (Soukup – Balcerová 2011). 

                                                             
9 Ze slovenského originálu přeložila autorka. 
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2.3.3.1 Semiotizace těla: srdce 

Lidské tělo samo o sobě žádné významy nenese, ty dostává až vlivem kultury, 

kdy se částem těla přikládá nějaký význam. Každá známá kultura přiřazuje lidskému 

tělu a jeho částem různé významy. Ty mohou nabývat smyslu co do představ o kráse, 

dokonalosti či vhodnosti. Teprve semiotizováním těla a jeho částí lze tělo 

disciplinovat a upravovat. 

 Jako pěkný příklad možnosti semiotizace nám poslouží jedna z částí lidského 

těla - srdce. V každé kultuře napříč staletími neslo srdce různé významy. Ve 

starověkém Egyptě bylo srdce sídlem duše. Po smrti bylo srdce zváženo bohy a 

posuzovala se míra vykonaných dobrých a špatných skutků. Aristoteles zase srdce 

považuje za východisko veškerého pohybu a místo zvláštního smyslového ústrojí. 

Srdce je v jeho pojetí zdrojem životního tepla, které umožňuje zpracovávat potravu a 

vyživovat tělo. Do srdce přichází informace ze všech smyslových orgánů. 

V křesťanské ikonografii má srdce též své místo. Aurelius Augustinus10 o něm mluví 

jako o sídlu duše a ptá se, jak do jeho srdce může zavítat Bůh. Dnes je pro 

západoevropský kulturní okruh srdce místem emocí, lásky a duše (Soukup – 

Balcerová 2011). 

I různá rčení či úsloví obsahující slovo srdce metaforicky naznačují to, jaké 

významy srdci dnes přikládáme. Když nám někdo citově ublíží, máme zlomené 

srdce. Když se zaobíráme vztahy s druhými lidmi, nenaplněnou láskou atd., řešíme 

srdeční záležitosti apod. Tímto se dostávám k oblasti, která dle mého názoru úzce 

souvisí se semiotizací těla, resp. v rámci svého učení ji přímo a konkrétními způsoby 

provádí. Nabízím tedy stručný exkurz do oboru zvaného psychosomatika.  

2.3.3.2 Psychosomatika: srdce a oči 

Psychosomatika11 vychází z předpokladu, že emoce12 mohou silně působit na 

tělo.  

Slovo psychosomatika označuje propojení tělesných a duševních procesů. Na 

psychosomatické reakci ještě není nic nemocného, naopak. Každý pocit vyvolá 

                                                             
10 Raně- křesťanský filozof a teolog a zakladatel patristiky. 
11 Z řečtiny: psýché=duše, sóma=tělo.  
12 Z latiny: motio=pohyb.  



- 17 - 

 

nějakou tělesnou reakci, stejně jako tělesná reakce vyvolá nějaký pocit. Až termíny 

psychosomatická choroba či psychosomatóza označují patologické stavy vztahu těla 

a duše. Termín psychosomatika nicméně můžeme chápat dvěma způsoby. Jednak 

jako postoj k diagnostice a terapii nemocí a pak jako samostatný obor. První způsob 

odkazuje k psychosomatice jako k interdisciplinárnímu konceptu, který bere v úvahu 

stejnou měrou faktory tělesné, duševní a psychosociální. Druhý způsob hovoří o 

psychosomatice jako o klinickém oboru a směru výzkumu. Zkoumá a léčí vzájemné 

působení těla a duše při různých nemocích a jako obor je ve světě různě zastoupen 

v nemocnicích a na klinikách (Morschitzky – Sator 2012).  

Danzer (2001) uvádí, že psychosomatika odhaluje a překonává 

metodologické, diagnostické a terapeutické deficity medicíny. Jde zejména o 

„srozumitelnou rekonstrukci celé osoby“ (Ibidem: 15). Aby se tak dařilo, musí 

využívat metody a výsledky somatické medicíny, stejně jako poznání antropologické 

a filozofické.  

Každá lidská nemoc se dá posuzovat v dimenzích duševních a tělesných 

zároveň, nicméně se psychosomatika jako obor zajímala více pouze o několik 

konkrétních nemocí.13 A zde se konečně dostávám k semiotizaci těla a k významům, 

které jsou dnes přikládány srdci. Dle psychosomatiky je srdce „psychosomatický 

orgán par excellence“ (Morschitzky – Sator 2012: 31). Vrátím se ke rčením a 

souslovím vyjadřujícím vztah k různým částem těla. Ta se v psychosomatice 

s vděčností interpretují a jsou do ní pevně zabudována. Rčení (mít sevřené srdce, mít 

srdce až v krku, mít těžké srdce, srdce nám bije na poplach, samým žalem pukne 

apod.) vyjadřují emociální význam srdce. Prožívání těchto emocí pak má přímý 

dopad na tělesné zdraví. Tělesná či duševní zátěž (např. stres, zlost, zuřivost, úzkost) 

zvyšuje srdeční aktivitu tak, že sympatický nervový systém zrychluje frekvenci srdce 

a jeho výkon. To pak pocítíme jako silné bušení srdce, nepravidelný tep, či bolest na 

hrudi (Ibidem). 

Jedni z průkopmíků psychosomatické medicíny, němečtí lékaři Dahlke a 

Dethlefsen jdou ještě dál a k jednotlivým tělesným orgánům přímo stanovují 

psychické paralely. V jejich díle Nemoc jako cesta (1995) podle svých slov chtějí 

                                                             
13 Psychoanalytik a průkopník psychosomatiky Franz Alexander definoval v 50. létech 20. 
století jako psychosomatózy např. bronchiální astma, vysoký krevní tlak bez zjevné 
organické příčiny, migrénu, revmatickou artritidu, cukrovku a jiné další (Danzer 2001). 
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dostat do popředí „metafyzické aspekty nemocného stavu“ (Ibidem: 7). Z tohoto 

hlediska se pak příznaky nemoci jeví jako „tělesné formy vyjádření psychických 

konfliktů a díky své symbolice jsou schopny odhalit aktuální pacientův problém.“ 

(Ibidem). Ve své knize popisují 15 okruhů onemocnění (např. infekce, dýchání, 

trávení, kůže, krevní oběh, ale i nehody, rakovina a AIDS). Jako příklad 

psychosomatického přemýšlení uvádím onemocnění očí krátkozrakostí a 

dalekozrakostí: 

„Sílu odporu vidět se takoví, jací jsme, určuje počet dioptrií našich brýlí. 

Brýle jsou protézou a klamou nás. Korigujeme jimi uměle svůj osud a tváříme se, 

jako by bylo všechno v pořádku. (…) Krátkozrakost se vyskytuje především v mládí, 

dalekozrakost je pak častější ve stáří. Je to přirozené, neboť mládí vidí většinou jen 

svůj okruh a chybí mu širší rozhled. Stáří už má od věcí větší odstup (…)“ (Ibidem: 

160, 161). Kdo má problémy s očima, měl by si sám sobě položit tyto otázky: „Co 

nechci vidět? Nebojím se vidět věci v jejich ostrosti? Dokážu vůbec vidět věci takové, 

jaké jsou, a snést to?“ (Ibidem: 164)  

2.3.3.3 Disciplinace těla: pláč 

Z lidského těla se jeho upravováním či deformováním dle sociokulturních 

norem té konkrétní společnosti stává artefakt14. Stejně tak je tělo i disciplinováno. Od 

narození se učíme svá těla ovládat a disciplinovat: učíme se např. uspokojovat 

základní tělesné potřeby či kontrolovat své emoce. Mezikulturně se tak liší i základní 

tělesné návyky, jako např. způsoby chůze, běhu nebo plavání (Ibidem).15 

My se pro účely této práce zmíníme o pohledu na lidský projev emocí - pláč. 

Německý filozof Helmuth Plessner (Ibidem)16 chápe smích a pláč jako projevy, 

kterými disponuje jen člověk. Charakteristická pro tyto projevy je jejich eruptivní 

povaha, kdy lidé reagují pláčem a smíchem v určité situaci tehdy, když ztratí 

kontrolu nad svým tělem a nad tou situací. Dle Plessnera se snaží člověk ze svého 

světa vyloučit vše, co by mohlo působit cize a neutěšeně a odporovalo by jeho 

aktivitám. Pakliže se to nedaří a svět člověku klade v jeho úsilí odpor, reaguje 

pláčem. Pláč také provází bolest a některé vypjaté emoce. Pláč je ovšem společností 

a kulturou regulován. V mnoha západních zemích je pláč mužů (nejen) na veřejnosti 
                                                             
14 Více rozpracováno v Soukup – Balcerová 2011. 
15 O tomto pojednává dílo Techniky těla Marcela Mausse z roku 1936.  
16 Z díla Lachen und Weinen (Smích a pláč, 1941) podle Soukup -  Balcerová 2011. 
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považován za nevhodný. Pro maskulinní kultury, jako jsou např. Japonsko, 

Rakousko či Venezuela platí, že pláčou dívky a chlapci nikoli. Přitom do 17. století 

běžně na veřejnosti muži plakali. Nejde však o kulturní univerzálii, protože např. 

v papuánských společnostech se muži běžně při veřejných událostech nebojí slzy 

ukazovat (Hofstede – Hofstede podle Soukupa – Balcerové 2011). 

Závěrem uvádím citát Václavíka (2006: 250) shrnující obrat k tělu a jeho 

pevnou pozici v otázkách náboženství: „T ělo přestalo být nejen přehlíženo a 

zatracováno, ale v souvislosti s jeho znovuobjevením začalo být také chápáno jako 

nedílná a podstatná součást lidské bytosti, která je stejně živá, prodchnutá energií a 

inteligentní jako duše. Ba co víc. Z těla a tělesnosti se stala jedna z klíčových otázek 

současné spirituality.“  

   

  



- 20 - 

 

       2.4 Nová náboženská hnutí, kult a ezoterismus 

 

Jako nová náboženská hnutí17 označujeme ta hnutí, pro jejichž vznik je 

motivací nějaká nová náboženská idea. Její novost je však relativní a záleží na stavu 

společnosti, do níž přichází. Na začátku vzniku takového hnutí stojí osobnost, která 

je schopná zformulovat a artikulovat novou náboženskou ideu tak, aby oslovila 

určitou část společnosti. Úspěšná idea se dotýká zanedbaných a opomíjených oblastí 

duchovního života a hledá odpovědi i na otázky, které dosud nebyly naplno 

vysloveny a přitom část společnosti zajímají. Aby se skupinka vůdcových přívrženců 

skutečně zformovala v hnutí, je třeba existence nábožensky pluralitní společnosti, 

tedy společnosti, ve které vedle sebe mohou existovat skupiny s odlišnými 

náboženskými idejemi. V Evropě zažívá vznik nových náboženských hnutí největší 

rozkvět na přelomu 19. a 20. století a pak od 60. let století dvacátého. Tato hnutí 

vznikají jak z vlastních duchovních tradic, tak importem z USA.18  

Nová náboženská hnutí jsou protestního charakteru a vznikají s myšlenkou, 

že dosavadní způsob náboženského života nedostačuje. Protestují proti tomu, co je 

v oblasti náboženské i v oblasti hodnot a životního stylu považováno za normální. 

Jednou z motivací pro vznik těchto hnutí je i znepokojení, které přinesla určité části 

lidí existence mnoha různých náboženství. Tyto ideje nemohou být současně všechny 

pravdivé a v některých ohledech se přirozeně musí navzájem vylučovat. To vede 

k frustraci a silné potřebě idejí, které by tyto rozdíly překlenuly (Vojtíšek 2007). 

Slovo „nové“ v pojmu nových náboženských hnutí nás neodkazuje ani tak 

k novosti idey co do její neotřelosti (protože tato náboženská idea je málokdy 

skutečně nová – často se jedná o inovaci starších myšlenek zkombinovanou s prvky 

jiných náboženských tradic), ale spíše k neetablovanosti toho náboženského hnutí. 

Nová náboženská hnutí ještě nedosáhla plného respektu a jsou považována za 

odchylky od normy, hnutí podivná a podezřelá (jsou proto mnohdy označována 

v pejorativním smyslu jako sekty). Jsou alternativou k běžnému způsobu duchovního 
                                                             
17 Tento termín se objevil v sociologické literatuře v 70. letech 20. století a označoval 
některé kontroverzní náboženské skupiny té doby (např. Boží děti, Hnutí Haré Kršna či 
Scientologie). Dnes se termín užívá stále spolu s termínem nová religiozita (Lužný 1997).  
18 Jen pro porovnání: V USA se počet skupin, které můžeme označit za nová náboženská 
hnutí, pohybuje kolem dvou tisíc, u nás je to něco kolem stovky (Vojtíšek 2007). 
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společenského života, proto jsou často nazývána také jako „alternativní hnutí“, 

„netradiční náboženství“ apod. (Ibidem: 19)19 . Vojtíšek upozorňuje i na 

problematičnost slova náboženské: některá hnutí mají blíže k léčitelství a 

psychoterapii než k náboženství, taková ale zařadíme spíše pod pojem kult20. 

Ne z každé náboženské ideje skutečně vznikne nové náboženské hnutí. Nové 

fenomény v náboženském světě, které nevyžadují existenci skupiny a poskytují 

náboženské služby zájemcům (klientům), nazývá Vojtíšek kulty. Klientům je 

náboženskými prostředky (věštba, zasvěcení, meditace, modlitba, předání energie 

apod.) za úplatu poskytován náboženský zážitek a často i zdraví, řešení osobních 

problémů, vhled do budoucnosti apod., a to bez vyžadování jakéhokoli členského 

závazku. Podle Vojtíška kulty nejlépe vyhovují současným požadavkům na 

náboženský zážitek a terapii těla i duše, stejně tak jako individualistickému duchu 

doby. Nejvíce kultů tak vychází z tradice esoterismu (Ibidem)21. 

Všechny staré a velké náboženské systémy mají i svou ezoterní podobu, tj. 

vnitřní a skrytou, kdy oproti veřejně přístupným náboženským naukám a obřadům 

jsou určené jen těm, kdo jsou zasvěceni. Tyto tajné nauky skýtají možnost neustálé 

inovace, jsou proměnlivé a jejich prvky lze kombinovat. V rámci jednoho přístupu 

tak můžeme najít prvky různých náboženství, což odpovídá pro ezoterní hnutí 

typické touze proniknout za všechna zjevná náboženství ke skrytému duchovnímu 

prazákladu všech lidí, náboženství a dob. Důležitou myšlenkou ezoterismu je 

přesvědčení, že pod povrchem různých náboženství se skrývá skutečné a pravé jádro 

poznání (vhled do podstaty života a kosmu), které ale může být odkryto jen těm, 

kteří o to stojí.  

Jmenujme jen některé příklady ezoterních nauk velkých náboženství: 

v judaismu je to kabala, v islámu súfismus a v hinduismu a budhismu tantra. Na 

západě se rozvíjí západní ezoterismus (hermetismus), jehož kořeny můžeme nalézt 

                                                             
19 Vojtíšek zde upozorňuje, že vzhledem k tomu, že nová náboženská hnutí nedosáhla ve 
společnosti, ve které působí, respektovaného postavení, neměli bychom tyto skupiny samy o 
sobě označovat za nové náboženské hnutí, „ale měli bychom hovořit o tom, že určitá 
náboženská skupina má v určité společnosti postavení nového náboženského hnutí“ (Vojtíšek 
2007: 20).  
20 Vojtíšek zdůrazňuje, že tento pojem v tomto kontextu nenese negativní význam a je zde 
použit v „hodnotově neutrálním sociologickém smyslu tohoto slova“ (Ibidem: 23). 
21 Z řečtiny: ésotéros = vnitřní. 
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v helénismu, kdy se ve Středomoří a na Blízkém východě od druhé poloviny 4. 

století př. n. l. šíří nejen řecké umění, filozofie a jazyk, ale také místní náboženské 

tradice. Když se v Římské říši ve 4. století n. l. stalo křesťanství státním 

náboženstvím, dostaly se ezoterní nauky až na úplný okraj proudu společenského 

života a přetrvaly jako neoficiální a stínový náboženský fenomén.22 

Vrcholem zájmu o ezoterní nauky je tedy epocha renesance, doba posledních 

desetiletí 19. a prvních desetiletí 20. století a s odstupem času bude dle Vojtíška 

(2004) jako vrchol považováno i období od osmdesátých let 20. století. Tento trend 

dnes stále trvá, od 90. let nicméně slábne. 

Vojtíšek (2007: 150) charakterizuje ezoterní nauky: 

„Oproti vnějším veřejně přístupným náboženským naukám a obřadům jsou 

ezoterní nauky (a aktivity z nich vyplývající) určené jen těm, kdo jsou zasvěceni. Tito 

zasvěcenci se na základě těchto tajných nauk pokoušejí čistit a otvírat čakry (což jsou 

podle indických skrytých nauk tělesná centra duchovní energie), poskytovat energii 

reiki (japonskou obdobu představy všepronikající kosmické energie), odhalovat 

budoucí děje na základě postavení vesmírných těles, karet, kreseb na dlani apod., 

diagnostikovat nemoci na základě duchovního poznání a léčit je působením duchovní 

energie (pod jménem životní síla – vis vitalis, živočišný magnetismus, psóra, ód, 

prána, čchi, ki a dalšími), rozeznávat tzv. geopatogenní zóny (…), dávat do 

tajemných souvislostí data, čísla, písmena, barvy, vůně, minerály, lidské tělní orgány, 

charakterové vlastnosti apod.“ 

Souhrn těchto různých služeb, jejichž obliba na Západě narůstá od 80. let 20. 

století, tvoří důležitou součást fenoménu New Age (hnutí Nového věku).23 

                                                             
22 Za hlavní tři kořeny starověkého západního ezoterismu Vojtíšek (2004) považuje gnozi, 
novoplatonismus a astrologii. Ve středověku se objevují např. alchymie, magie, satanismus. 
Až renesance vynesla ezoterní nauky z okraje společenského zájmu do jeho středu, 
z novověkých nauk západního ezoterismu jmenuji např. okultismus, z něhož se vyvinula 
dnešní parapsychologie či přírodní léčba, jež je dnes známá pod pojmem homeopatie a jiné 
způsoby ezoterického léčitelství.  
23 Přičemž jako kulty můžeme dnes označit také na našem území vznikající ášramy 
v indickém stylu či aktivity spojené s poutními místy lidového katolicismu (Vojtíšek 2007). 
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2.5 New Age a ezoterismus 

 

Na rozdíl od jiných nových náboženských hnutí nevytváří vlna Nového věku 

žádnou náboženskou organizaci. Jedná se o poměrně široký proud zahrnující 

jednotlivce či různě velké skupiny, jež spojuje podobná orientace týkající se 

náboženství a světonázoru. Toto synkretické24 hnutí bez jednotné organizace usiluje 

o odklon od stávající dominantní náboženské a kulturní tradice Západu a nese naději 

na sociokulturní proměnu skrze probuzení a rozvinutí duchovního potenciálu 

každého jedince. V rámci New Age najdeme proudy odmítající kapitalistický způsob 

života (stavějící na kmenovém společenství, šamanismu, lesní moudrosti apod.), ale 

stejnou měrou také proudy zaměřující se na osobní růst a úspěšnost jedince 

orientované na zisk (některými autory označovány jako New Age kapitalismus) 

(Lužný 1997). 

 Vlna Nového věku přináší nejen oživení ezoterických nauk, ale i zcela nový 

obor, a to psychoterapeutické metody s náboženskými přesahy, jako např. 

reinkarnační terapie, karmická psychoterapie, floating, rebirthing, holotropní 

dýchání.25 Dále přinesla demokratizaci západního ezoterismu a očekávání změny 

v evoluci lidstva i planety Země a brzký příchod lepšího a blaženého období 

(milenialismus).  

Milenialismus je po dvě tisíciletí znám z křesťanské tradice ve smyslu 

tisíciletého Kristova kralování. Milenialismus katastrofický, jenž v této tradici 

převažuje, očekává totální kolaps starého systému. V Novém věku lze hovořit o 

progresivním milenialismu, jenž vyzývá citlivé lidi k postupnému spojování v jakési 

ostrůvky, kde bude Nový věk uskutečňován.26 Mezi západními vzdělanci se idea 

příchodu nové epochy šíří ve větší míře od 70. let zřejmě v souvislosti s hrozbami 

válek, ekologických katastrof a ekonomických krizí (Vojtíšek 2007). Nový věk 
                                                             
24 Partridge (2006) tvrdí, že ať už o Novém věku řekneme cokoli, může to být pravda, což 
považuje za hlavní problém při úsilí o porozumění tomuto fenoménu.  
25 Více o těchto naukách Vojtíšek (2004), s. 289-296. 
26 Pro názornost jmenujme tři příklady komunit či městeček, jež vznikly za účelem 
sdružování lidí, kteří se společně připravují na příchod Nového věku: komunita Findhorn 
vzniknuvší v roce 1962 v severním Skotsku se proslavila pěstitelskými úspěchy a duchovní 
hloubkou a každoročně přitahuje několik tisíc návštěvníků. A dále městečko Auroville 
budované od roku 1968 v jižní Indii či městečko Arcosanti v Arizoně, zamýšlené pro pět 
tisíc obyvatel (Vojtíšek 2004).  
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nepřijde s vývojem vědy a techniky, ani mu v příchodu nenapomohou dosavadní 

náboženství a jejich instituce, nýbrž proběhne pouze s hlubokou duchovní proměnou 

každého západního člověka (Ibidem a Vojtíšek 2004).  

Ezoterismus až s příchodem vlny Nového věku přestal být výsadou tajných, 

uzavřených spolků či jednotlivců na okraji společnosti a stal se masovou záležitostí. 

Tato demokratizace ezoterismu pomohla v posunu tendence západní společnosti 

individualizovat náboženský život, a tak se náboženský zážitek najednou stal 

obchodní záležitostí.27 Ve středu tohoto obchodu stojí duchovní centra nabízející 

léčitelské, vzdělávací či umělecké aktivity doplněné nakladatelskou produkcí, 

tematicky zaměřenými prodejnami, restauracemi apod. (Vojtíšek 2004). Partridge 

(2006: 309) Nový věk označuje jako „spirituální konzumní supermarket.“ 

Konzumenti těchto služeb jsou klienti chápající tento byznys jako svůj životní styl a 

neváhají za něj utrácet mnohdy přemrštěné finanční částky.  

To se týká také reiki28. Zasvěcenci do reiki netvoří žádná pevná společenství. 

Po celém světě existuje tisíce mistrů reiki, kteří nabízí zasvěcení a terapie (Vojtíšek 

2004). Kolem reiki tak vzniká byznys, který může být pro klienta značně nákladný. 

Jedna terapie reiki se obvykle pohybuje kolem 600 korun českých, první stupeň 

zasvěcení stojí okolo půl druhého tisíce, každý další je zhruba o tisíc korun dražší a 

cena čtvrtého mistrovského stupně se pohybuje mezi pěti až čtyřiceti tisíci 

korunami.29 Nechybí také obchody nabízející různé předměty týkající se reiki. Jde 

nejen o literaturu a časopisy s tematikou reiki nebo hudbu vhodnou jako doprovod 

terapie reiki, ale též upomínkové předměty s různými nápisy.30 

  

                                                             
27 Nové myšlení vlny Nového věku dalo vznik i obchodní metodě víceúrovňového 
marketingu (multi-level marketing), resp. systému pyramidy. Účelem je vytvořit pyramidu 
samostatných prodejců, jejichž úspěch záleží na získávání dalších prodejců a prodávání 
všemožných produktů. Novým náboženským hnutím se podobají semináře těchto firem, 
které probíhají ve vzrušené atmosféře, společném zpěvu a skandování, moralistickém kázání 
a zbožštění prodávaných produktů. Průkopníkem je firma Amway (Vojtíšek 2007). 
28 Reiki podrobněji představím v páté kapitole.  
29 Zjištěno rešerší webů nabízejících tyto služby. Překvapující je široká variace cen 
mistrovského stupně. 
30 Na webových stránkách Mezinárodní asociace reiki si můžete zakoupit plyšového 
medvídka, hrnek či tašku s nápisy: Be reiki, May you be blessed with the joy of reiki apod. 
[citováno dne 6. 12. 2014]. Dostupné z: 
http://www.cafepress.com/reikiiarp/5514588?cmp=aff--us--
branded&utm_source=shareasale&utm_medium=affiliate&utm_term=389818&utm_campai
gn=branded. 
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2.6 Ezoterické léčitelství 

 

S hnutím Nového věku je spojen také obnovený zájem o léčitelství. To 

existuje snad od počátku našich dějin, ale až s rozvojem vědy se dostává do 

protichůdného (alternativního) postavení vůči hlavnímu proudu vědecké medicíny. Je 

přitažlivé pro ty, kdo se zklamali vědeckou medicínou. V tomto opozičním postavení 

vůči vědecké medicíně tak léčitelství připomíná situaci nových náboženských hnutí. 

„Ezoterickým léčitelstvím rozumíme praxi, která vychází z náboženských 

předpokladů křesťanského ezoterismu (Vojtíšek 2004: 191). Je součástí tzv. 

alternativní medicíny a je založené kromě léčitelské praxe na jiných náboženských 

východiscích či je úplně bez náboženského základu (např. bylinářství a přírodní 

medicína). Ezoterické léčitelství můžeme rozdělit na tři větve, přičemž první se 

zabývá představou léčivé energie (životní síly), druhá větev obsahuje homeopatii31 a 

jí příbuzné metody a třetí zahrnuje ostatní podněty ezoterického léčitelství.  

Evropské léčitelské metody volně prostupuje představa univerzální, 

všepronikající energie, která je přítomná ve všech živých organismech. Koncepce 

této energie byla převzata z okruhu indického a čínského náboženství a stala se velmi 

populární. Takto byl převzat původně indický koncept prány a vyústil v celosvětově 

rozšířenou metodu pránického léčení filipínského léčitele Choa Kok Suiho či stejně 

tak byla taoistická koncepce čchi přeformulována v japonský pojem ki a objevuje se 

v metodě šia-tsu či reiki. Tato energie je zatím fyzikálně neobjasněná a v rámci 

různých léčitelských nauk nabývá rozmanitých pojmenování: kromě výše uvedené 

prány, čchi a ki dále např. orgonová energie Wilhelma Reicha32 či bioenergie 

Alexandra Lowena33. Tato energie může mít léčivé účinky taktéž v rozmanité škále 

                                                             
31 Homeopatii (řecky homoios – podobný) založil na počátku 19. století německý lékař 
Samuel Hahnemann. Jde o nejrespektovanější léčitelský směr stojící na zásadě léčby 
pacienta podle příznaků nemoci látkou, která u člověka zdravého vyvolá podobné příznaky 
nemoci (Vojtíšek 2004 a 2007).  
32 Tento rakousko-americký psychiatr rozpracoval koncept orgonové energie, která údajně 
pochází z vesmíru a lidské tělo je jejím přijímačem. Sestavil orgonovou komoru, kde mělo 
docházet k léčbě vystavováním silnému proudu orgonu. Jeho materiály o orgonu byly za 
druhé světové války ve velké míře zničeny [citováno dne 7. 12. 2014]. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Reich. 
33 Američan Alexander Lowen navázal na W. Reicha a orgon přejmenoval na bioenergii. Do 
souvislostí dal psychický stav klienta a jeho tělesné pohyby, prostřednictvím práce s tělem 
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podob: mohou být malovány léčivé obrazy (z u nás nejznámějších jmenujme Zdeňka 

Hajného), tuto léčivou energii mohou vysílat i minerální drahé kameny, barvy či 

esence květů (Bachova květová terapie). „Jako důkaz existence živočišné energie, 

vyzařující z každé živé bytosti, bývá často udávána aura, jakýsi energetický obal 

hmotného těla, o jehož existenci byli přesvědčeni ezoterici všech dob a snad i 

různého náboženského zaměření“ (Ibidem: 193). Tento jev má různé výklady, mezi 

nimiž se objevuje pojetí aury jako projevu astrálního těla, jemněhmotných energií či 

biopole. Na základě barvy a tvaru aury lze určit fyzické i psychické zdraví člověka, 

interpretace barev se ale již liší (optimální barva aury je buď světle zelená či fialová 

a nemocný orgán se může ukazovat jako černá či tmavě hnědá barva v místě orgánu). 

Metoda aura-soma využívá energie rostlin, drahých kamenů a barev a koncentruje je 

do lahviček s různobarevnými esencemi, které jsou aplikovány zevně (Ibidem) 34. 

Jak bylo uvedeno výše, ezoterické léčitelství stojí v opozičním postavení proti 

konvenční medicíně. Nyní nabízím stručné nahlédnutí do medicíny konvenční a 

nekonvenční.  

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                             

klienta tak lze odhalit a léčit osobnostní problémy. Bioenergetika je téměř všeobecně 
přijímaná psychoterapeutická technika (Vojtíšek 2004). 
34 Bakalářskou práci věnující se i této metodě napsala Argyro Ouzounoglou (FHS UK).  



- 27 - 

 

2.7 Medicína konvenční a nekonvenční 

 

„Konvenční medicínou se rozumí vědecky podložené postupy školské západní 

medicínské nauky a praxe“ (K řížová 2004: 15). V opozici stojí různorodé směry a 

postupy, jejichž legitimita se opírá buď pouze o empiricky pozorovaný efekt, nebo o 

ničím nedokázanou spekulaci. Tyto směry se kromě absence vědeckého důkazu 

jejich účinnosti vyznačují i tím, že některé jsou v rozporu se známými 

přírodovědnými poznatky. Křížová pro tyto směry navrhuje použití termínu 

nekonvenční raději než alternativní. Podle ní tento termín lépe vyjadřuje skutečnost, 

že tyto nevědecké postupy mohou být užity buď jako náhradní léčba (zde tedy 

skutečně alternativně), nebo, a to je mnohem častější, současně s konvenční léčbou. 

Vedle nelékaře může nekonvenční praktiky poskytovat i lékař konvenční medicíny. 

Křížová (Ibidem) rozděluje jednotlivé koncepce nekonvenční medicíny např. 

podle jejich stáří či konzistentnosti. Směry konzistentní charakterizuje jako ty, které 

jsou „logicky propojené a mají vlastní interpretační rámec“ (Ibidem: 17). Jako 

příklad uvádí tradiční čínskou nebo indickou medicínu. Oproti tomu směry okultní 

nedokážou vysvětlit principy svého působení (iridologie).35 Zajímavé na tomto 

rozdělení je to, že některé směry zařazené do nekonvenční medicíny mají přitom 

tradici dlouhou několik tisíciletí (jako např. čínská medicína), zatímco jiné, jako 

např. kineziologie, jsou staré jen několik desítek let.  

Podívejme se, co směry nekonvenční medicíny dále spojuje. Uznávají 

celistvost materiálního a duchovního světa a hledají propojení mezi jedincem a 

kosmem. Hledají souvislost mezi způsobem života nemocného, jeho prožíváním a 

jeho nemocí. Kladou důraz na osobní kontakt s nemocným, nepoužívají přístroje a 

chemické léky a volí jemné prostředky36, jež vzbuzují pocit bezpečí. Orientují se na 

podporu zdraví z dlouhodobé perspektivy. Vyléčení interpretují jako opětovné 

nalezení schopnosti organismu být zdravým, nikoli jako pouhé popření či překrytí 

potíží. Často kombinují léčebné techniky, např. kombinují změny v různých 

oblastech života. Léčba může sestávat např. z úpravy dietní (bylinky), pohybové 
                                                             
35  Iridologie (Irisdiagnostika) je diagnostická metoda, která tvrdí, že patologické změny na 
vnitřních orgánech se zobrazí na oční duhovce, a to změnou její barevnosti, v pigmentových 
skvrnách, proužcích apod. (Křížová 2004). 
36 Tzv. high touch, low tech (Křížová 2004). 
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(jóga), duševní (meditace) a úpravy prostředí, ve kterém žijeme (feng shui). Kladou 

důraz také na symboliku a rituály – estetická úprava prostředí, věnování se vůním, 

barvám, materiálům.  

V předchozí kapitole zmiňovaný nástup nových náboženských směrů 

odpovídá stoupajícímu zájmu o nekonvenční metody trvající od 80. let 20. století.37 

Křížová (Ibidem) jej vysvětluje ze sociologické perspektivy: pacient vyhledá pomoc 

nekonvenční medicíny v případě, že mu nedokáže pomoci medicína konvenční nebo 

je taková léčba doprovázena nepříjemnými jevy, jako např. bolestmi. Dále pak se 

může jednat o jedince, kteří podlehnou životnímu stylu nových náboženských směrů 

(Křížová používá termín nové spirituality) a vyžadují od lékaře kromě péče o tělo 

také péči o svou duši. V neposlední řadě se pacient uchýlí k nekonvenční medicíně 

proto, že chce být aktivní a mít kontrolu nad léčbou. Nekonvenční medicína totiž 

zesiluje aktivní roli nemocného a posiluje jeho emancipaci.  

Křížová (Ibidem) se pozastavuje nad tím, jak je možné, že obliba 

nekonvenční medicíny stoupá zrovna nyní ve věku vědeckého a technického rozvoje. 

Jev vysvětluje tak, že následkem přespříliš technologizované a racionalizované 

medicíny nezbývá prostor k blízkému vztahu lékaře a pacienta a nedává pacientovi 

dostatečný prostor a pozornost. Nemocnice dnes mají obraz velkovýroben, kde se vše 

odvíjí jak na běžícím pásu. Nesmíme ale zapomenout i na další než jen 

psychosociální aspekty zvýšení zájmu o nekonvenční medicínské směry. Akutní 

nemoci se totiž v posledních desetiletích posunuly k těm chronickým, souvisejícím 

se životním stylem pacienta. Zde se opět dostáváme k jedné z výše zmíněných 

charakteristik nekonvenčních směrů, a to chápání nemoci člověka v širších 

souvislostech jeho životního stylu.  

Šimek (2004) se též zamýšlí nad oblíbeností nekonvenční medicíny. I přesto, 

že je faktická účinnost nekonvenčních metod pochybná a nikdy ve své historii tyto 

metody nedosáhly výsledků srovnatelných s konvenční medicínou, jejich obliba 

roste. Důvod oblíbenosti nám může pomoci objasnit psychosomatická medicína. Ta 

se snaží člověka nahlížet z hlediska psychosomatické jednoty. Šimek upozorňuje na 

to, že v rámci konvenční medicíny nebyl překonán výše zmiňovaný karteziánský 

                                                             
37 Výzkumy hovoří o 30 procentech lidí západní Evropy, kteří ročně využívají některou 
z nekonvenčních metod léčby, často se tak děje souběžně s využitím medicíny konvenční 
(Křížová 2004). 
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dualismus duše a těla38 a že vědecké teorie a modely člověka byly vypracovány 

zvlášť pro tělo a zvlášť pro duši. Vznikly dva odlišné proudy smýšlející o člověku 

tak rozdílně, že mezi nimi zeje velká propast. Tak psychologie a psychiatrie nemá 

pojmosloví zahrnující somatické fenomény a naopak psychické dění je těžko 

uchopitelné somatickou medicínou. Holistická koncepce člověka chybí. 

Psychosomatická medicína se však snaží o reflexi těchto obou proudů 

upozorňováním mj. také na to, že psychické mechanismy se uplatní v rozvoji nemoci 

stejně jako v procesu uzdravování a psychosomatická medicína tak může pomoci 

vysvětlit jevy, které jsou pro konvenční medicínu nepřijatelné. Přichází s pojetím 

nemoci jako záležitosti těla a duše zároveň a přináší do konvenční medicíny 

holistické principy (Šimek 2004). 

  

                                                             
38 Srovnej s kapitolou o obratu k tělu v sociálních vědách.   
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2.8 Reiki 

 

Reiki považuji za kult spadající do ezoterického léčitelství39 hnutí New Age, 

které je jedním z proudů nových náboženských směrů a zároveň terapeutickou 

metodou nekonvenční medicíny.  

 Slovo reiki pochází z japonštiny a skládá se ze dvou částí, kdy rei znamená 

vesmírné dávání života a ki je výraz pro energii. Tento výraz se používá jak pro 

terapeutickou metodu, tak pro vesmírnou životadárnou energii, která je při terapii 

využívána40. Pro získání energie pro sebe i ostatní je nutné projít minimálně dvěma 

iniciačními kroky vedenými mistrem, pro předávání této metody dalším adeptům je 

nutné projít čtyřstupňovým zasvěcením. Terapie je uskutečňována přikládáním rukou 

terapeuta na klientovo tělo nebo kousek nad něj s cílem harmonizovat energii klienta. 

Energetická nerovnováha v těle je totiž příčinou onemocnění. Metoda předpokládá 

existenci vesmírné energie reiki, „jejíž působení může být blahodárně využito ve 

prospěch lidského zdraví“ (Vojtíšek 2007: 129). V průběhu terapie se pracuje s 

čakrami.41 Lidé, kteří věří v energii reiki, usilují jejím prostřednictvím nejen o vnitřní 

klid a harmonii, ale též o světový mír a lásku mezi všemi lidmi. Omezení reiki 

představuje pouze lidská mysl, a to pochybováním o jejích účincích (Vojtíšek 2004).   

 

2.8.1 Původ 

Stáří této metody nelze jednoznačně určit, odhady se rozbíhají v rozmezí 10-3 

tisíc let. Starodávné záznamy o tomto učení údajně nalezl japonský učitel a 

křesťanský duchovní Mikao Usui (1865-1925). Podle jiných verzí byl Usui 

budhistickým mnichem, diskutuje se také o místě nálezu dokumentů (Indie nebo 

Tibet) a o autoru těchto záznamů (Ježíš, Budha ad.). Nicméně biografie Usuiho 

                                                             
39 V textu budu dále používat už jen slovní spojení terapie reiki a nikoli léčení reiki, protože 
to odkazuje spíše ke konvenční medicíně. Tím ale nevylučuji přináležení této metody 
k ezoterickému léčitelství hnutí New Age. V empirické části bude vysvětleno, že i samotné 
terapeutky se pojmu léčitelka vyhýbají a nechtějí být takto označovány.  
40 Dle významu budu slovo reiki používat v ženském rodě, když budu hovořit o energii reiki 
a ve středním rodě, když budu mluvit o terapeutické metodě reiki.  
41 Čakra (slovo pochází ze sanskrtu) znamená kolo a v přeneseném významu též psychická 
centra v jemněhmotném těle, jinak řečeno centra vibrační energie člověka (Minařík 1992).  
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časem nabyla v podání různých mistrů reiki legendárních rysů (Vojtíšek 2004). 

Traduje se, že Usui měl během své pouti a jedenadvacetidenního půstu na hoře 

Kurijama poblíž Kjóta vidění, a od té doby byl obdarován schopností uzdravovat 

nemocné. Hall (2004: 21)42, které legendu vyprávěl její mistr reiki, tuto událost 

popisuje následovně:  

„Poté se světlo rozzářilo ještě silněji a jemu se zdálo, že umřel a dostal se do 

nebes, protože ještě nikdy nezažil takový pocit euforie. Kam dohlédl, všude se 

rozpínala obrovská pestrobarevná duha, z níž vyplouvaly zlaté, bílé, modré a fialové 

kruhy. V každém kruhu byl holografický znak sanskrtu, se kterým se seznámil ve 

spisech tibetských buddhistů. Pak uslyšel hlas, který řekl, zde je klíč k léčbě. Nauč se 

tyto znaky, zapamatuj si je a nedovol, aby byly zapomenuty.“  

Ať už se ve skutečnosti stalo cokoli, učení skutečně zapomenuto nebylo. Na 

sklonku svého života předal Usui učení v Japonsku 16 učitelům, mezi nimiž byl 

japonský lékař Churijo Hayashi, jenž poté založil první kliniku reiki v Tokiu. A jeho 

žákyně Hawayo Takata pak ve 20. letech minulého století učení přenesla do USA, 

kde zůstalo bez povšimnutí až do 80. let. Zanechala po sobě v USA dalších dvacet 

dva vyučených mistrů reiki a v roce 1980 založila první americkou organizaci reiki 

(The American Reiki Association). Poté se učení rychle rozšířilo do Evropy a byly 

zakládány další organizace, např. americká The Reiki Alliance43 či evropská The 

International Association of Reiki44 (Ibidem a Vojtíšek 2004). 

2.8.2 Použití  

Mari Hall (1994) uvádí, že reiki lze použít kdekoli, kdykoli a pro cokoli a po 

zasvěcení je člověku dána tato schopnost po celý život. Terapie reiki není 

stanovováním diagnózy, nýbrž zjišťováním, zda je tělo v rovnováze a posléze 

snažením ji znovu nastolit, pokud v rovnováze není. Nerovnovážný stav – tedy 

nerovnoměrné rozdělení energie po těle, vede k onemocnění. V rovnovážném stavu 

se každý organismus může uzdravit sám. Reiki tedy napomáhá dovedení organismu 

                                                             
42 Popularizační literatury k tématu reiki existuje obrovské množství. Vybrala jsem texty 
Mari Hall, protože tato americká terapeutka patří k prvním průkopnicím této metody po 
revoluci v České republice. Pořádala zde přednášky a zasvěcovací kurzy. Dále čerpám z díla 
Waltera Lübecka, protože jeho literatura o reiki patří k nejcitovanějším. Z odborného 
hlediska se k reiki vyjadřuje nemnoho autorů, já cituji z díla Zdeňka Vojtíška (2004 a 2007). 
43 http://www.reikialliance.com/en [citováno 8. 12. 2014]. 
44  http://iarp.org/ [citováno 8. 12. 2014]. 
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do rovnovážného stavu, a to přikládáním rukou či jejich držením v malé vzdálenosti 

nad tělem. 

Reiki není jen terapeutickou metodou, ale zahrnuje v sobě také vnitřní 

filosofii, ke které patří dodržování pěti zásad týkajících se přístupu k lidem a světu 

celkově. Toto „desatero o pěti bodech“ zahrnuje tyto zásady: dnes v sobě utiším 

všechnu zlobu; dnes zapomenu na všechna trápení; dnes si připomenu, kolik milosti 

se mi dostalo; dnes budu svou práci dělat poctivě; dnes budu laskavý ke všem živým 

bytostem (Ibidem). 

Reiki je vhodné předávat lidem, ale i zvířatům nebo rostlinám a jejich 

semenům, neboť reiki působí na vše živé. „M ůžete přiložit ruce z obou stran na 

akvárium a dodávat tak energii rybičkám. (…) Pokud jde o rostliny, reiki energii je 

nejlépe předávat kořenům. Podržte květináče každý den několik minut v obou rukou a 

budete se divit, jak budou vaše květiny sílit a prospívat“ (Ibidem: 93). Kombinování 

reiki a jiných ezoterických metod je vítané. Reiki se tak často kombinuje 

s fyzioterapií, psychoterapií, akupunkturou, homeopatií a mnoha dalšími. 

 

2.8.3 Vznik nemoci 

Příčiny nemoci lze najít v emocionálních či duchovních úrovních. Na určitých 

částech těla se dle přesného schématu demonstrují různá onemocnění. Hall uvádí 

příklad klienta, který dlouhou dobu prožívá strach. To má za následek projevy této 

nemoci v oblasti solárního plexu, protože „strach obvykle stahuje energii do těchto 

míst, tj. pevný, studený žaludek“ (Ibidem: 19). Nebo se nemoc projeví v oblasti hrdla, 

kde se ze strachu vyjádřit svůj pocit hromadí energie, dochází k nerovnováze a 

zvětšuje se tak riziko onemocnění.  

2.8.4 Iniciace a stupně reiki 

Po počáteční iniciaci do učení adept získává tzv. první stupeň reiki. Ten 

spočívá v otevření a sladění čtyř hlavních čaker, a to čakry srdeční, hrdelní, čakry 

třetího oka a korunní čakry. Iniciaci vede mistr reiki, který absolvoval minimálně tři 

stupně zasvěcení. Celý proces trvá většinou den až dva, adeptům je ukázáno, jak 

přikládat ruce a harmonizovat sami sebe, ale i ostatní. Je to přípravný stupeň pro 
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pokračování ve druhém stupni. Na tomto kurzu, většinou již jednodenním, dochází 

k otvírání dalších čaker, znásobení množství energie, práci s pozicemi rukou a 

symboly45 reiki a k učení terapie na dálku v nepřítomnosti klienta. Poslední dva 

stupně jsou stupně mistrovské, kdy se adept připravuje na to stát se mistrem a 

předávat učení dál.  

 

2.8.5 Čakry  

Rozlišujeme sedm hlavních čaker, které odpovídají sedmi žlázám s vnitřní 

sekrecí (viz obrázek 1, strana 75). Jsou to centra energie, kterými do těla tato energie 

může proudit. Každá čakra souvisí s některými orgány a nemocemi, které tu kterou 

část těla postihují. Pro příklad si uveďme např. čakru třetího oka. Nachází se nad 

obočím uprostřed čela, souvisí s hypofýzou. Jde o centrum vůle, intelektu a 

sebekontroly. Hall (Ibidem) zmiňuje řeč těla, která upozorní na to, jaká část je 

v nerovnováze. V případě zablokované třetí čakry si např. škrábeme čelo, podpíráme 

si jej rukou, když čteme, mračíme se. Co se týče onemocnění, tak hypofýza řídí 

ostatní žlázy endokrinního systému, nos, uši, dutiny, nervový systém, hypothalamus, 

spodní část mozku. Pakliže je některý z těchto orgánů v nepořádku, vyskytne se např. 

hormonální nerovnováha, migréna, zánět dutin, deprese či problémy očí a uší. Je 

nemožné rozdělit všechny symptomy nemocí podle čaker, ale přesto má každá čakra 

svou oblast nemocí, které vznikají zablokováním energie v té čakře. Každá nemoc 

má své emocionální příčiny. Vzpomeňme na tomto místě na exkurz do 

psychosomatiky. Hall (Ibidem) připomíná, že je třeba se na každého člověka dívat 

jako na bytost celistvou sestávající ze složky fyzické, mentální, emocionální a 

duchovní. Symptomy nemocí se projeví na různých úrovních a každá nemoc má 

nějakou emocionální příčinu. K tomu Hall (106):  

„Nemoc je výsledkem nerovnováhy, která je obyčejně způsobena mentálním 

rozhodnutím vyplývajícím z emocionální reakce na určitou událost v našem životě. Je 

důležité, aby každý objevil ono dobrodružství zapojování naší mysli při léčení 

                                                             
45 Symboly reiki jsou různá grafická vyobrazení, která mají napomoci terapii konkrétních 
obtíží. Fungují tak, že si je terapeut při léčbě představuje, může též jejich tvar rukama 
naznačit nad tělem klienta (pozn. autorky).  
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nemoci. Tvé myšlení je mocný nástroj, který může pracovat pro i proti tobě. (…) 

Reiki ti může pomoci vyčistit tvé myšlení a otevřít tvé srdce lásce a zdraví.“  

Zpět k čakře třetího oka. Na příklad onemocnění uší může mít tyto příčiny: 

nechceme slyšet určité věci, nepřijímáme život kolem sebe. K onemocnění očí: 

krátkozrakost je strach z budoucnosti a dalekozrakost strach z přítomnosti. 

Srovnáme-li tato data s přístupem psychosomatickým, dojdeme v tomto příkladu 

onemocnění očí ke shodě (viz kapitola o psychosomatice).  

 

2.8.6 Průběh terapie 

Reiki lze předávat sám sobě či druhým lidem. Každodenní působení reiki má 

přinést vnitřní vyrovnanost a zabránit tak vývoji nemocí. Terapie probíhá vsedě nebo 

vleže, kdy si na místa, která odpovídají jednotlivým čakrám, přikládáme ruce, a to 

zepředu i zezadu (Hall 2004). 

Přikládání rukou na druhé lidi v nich vyvolává pocit uvolnění a klidu, bezpečí 

a jistoty. Hall (Ibidem) doporučuje si na provádění terapie vyhradit klidnou místnost 

s masážním stolem, u kterého se dá sedět. Léčení trvá přibližně hodinu, takže je 

důležité zajistit pohodlí pro klienta i terapeuta. Klient zůstává oblečený, měl by si 

odložit šperky a neměla by mu být zima. V místnosti může hrát meditativní hudba. 

Ruce se na jednotlivá místa přikládají zlehka či se pouze k tělu přiblíží. Hall (Ibidem) 

dále upozorňuje, že se může stát, že terapeut sám pocítí bolest klienta, a to ve stejné 

oblasti, kde cítí bolest klient. Neznamená to ale přebírání bolesti na sebe, je to spíše 

ukazatel, který pomůže poznat, kolik energie bude klient pro léčbu potřebovat. 

Lübeck (1994) upozorňuje, že po nějaké době práce s reiki se stanou ruce citlivějšími 

a budou sloužit jako brána k informacím, co se děje v těle klienta. Určité symptomy 

onemocnění vyvolávají u řady lidí na rukou podobné pocity. Svědění rukou znamená 

zánět v těle klienta, chlad starou blokádu, lepivý pocit na rukou může znamenat 

naléhavou potřebu reiki, dále rozlišuje bodavou, tupou a vystřelující bolest na rukou, 

které značí opět blokády energie.  

Terapie se začíná hlavou a přední stranou těla, pak se klient otočí a pokračuje 

se stranou zadní. Doporučené pozice terapeutových rukou na těle klienta jsou 

následující: dlaně terapeuta na čele, temeni, krku, na prsou, na hrudníku, v pase, na 
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pánvi, na kolenou a kotnících a chodidlech. To samé zezadu, když se klient otočí na 

břicho. Tyto pozice sledují jednotlivé čakry a působí na konkrétní onemocnění. Např. 

první pozice rukou na čele klienta s prsty ležícími na tváři klienta je blahodárná při 

těchto obtížích: oční potíže, zduření sliznice a zablokované dutiny, bolesti hlavy a 

migréna, mrtvice, alergie, senná rýma, bolesti dásní a zubů (Hall 2004).  
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3. Metodologická část 

3.1 Výzkumný problém a výzkumné otázky 

 

Na počátku procesu psaní této práce stála ve středu mého zájmu terapie reiki 

zarámovaná optikou nových náboženských hnutí a to, jak terapeuti poskytující reiki 

zacházejí s tělem klienta. Do výzkumného problému jsem tuto oblast zájmu 

zformulovala takto:  

Jaké významy nese tělo v rovinách reflexe i praxe v procesu terapie prostřednictvím 

reiki?  

Během sběru dat skrze provádění rozhovorů se předmět mého zájmu 

postupně zpřesňoval. Stanovila jsem si konkrétnější okruhy zájmu, ze kterých pak 

postupně, s každým dalším provedeným rozhovorem, vyplývaly výzkumné otázky. 

Tyto okruhy se týkaly jednak osobnosti terapeuta; dále praktického způsobu, jakým 

provádí reiki a v neposlední řadě terapeutova teoretického pojetí a porozumění tělu 

klienta. Z okruhů jsem pak zformulovala výzkumné otázky. Uvádím nejdůležitější 

výzkumné otázky: 

Co zahrnuje terapeutovo pojetí těla (podoba těla, významy těla, funkce těla)? 

Jak terapeut během terapie demonstruje toto pojetí? 

Jak je tělo v procesu terapie semiotizováno a disciplinováno? 

 

3.2 Výzkumná strategie 

Vzhledem k charakteru mého výzkumného problému jsem zvolila kvalitativní 

strategii výzkumu. Kvalitativní metody používáme, když chceme odhalit a 

porozumět tomu, co je podstatou jevů, o kterých toho ještě tolik nevíme (Strauss-

Corbin 1999). Dle Creswella (podle Hendla 2008: 50) je kvalitativní výzkum „proces 

hledání porozumění založený na různých metodologických tradicích zkoumání 

daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní, holistický 
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obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí 

zkoumání v přirozených podmínkách“.  V provádění výzkumu mi šlo zejména o co 

nejhlubší porozumění dané sociální situaci pomocí jejího zkoumání v přirozených 

podmínkách, a to pomocí vhodně vybraných technik sběru dat. 

Jedním ze základních přístupů kvalitativního výzkumu je etnografický 

výzkum. Prostřednictvím pozorování a rozhovorů se pokouší o zdokumentování 

každodennosti jedinců a získání celistvého obrazu určité skupiny, instituce nebo 

společnosti (Hendl 2008). Není to ale jen pouhá technika sběru dat, jak tvrdí 

Stöckelová a Abu Ghosh (2013: 7). Je to „kreativní proces, ve kterém se prolíná 

vytváření dat, teoretizace, reflexivita, různé způsoby psaní stejně jako sociální vztahy 

v terénu i epistémické komunitě.“ 

 

3.3 Techniky sběru dat 

Volba technik sběru dat se řídí výzkumným problémem (Hendl 2012). Pro účely 

mé práce se v souladu s konceptem etnografického výzkumu vyjevily jako 

nejvhodnější techniky dva způsoby sběru dat, a to autoetnografie a polostrukturované 

rozhovory. 

Autoetnografie je přístup k výzkumu a psaní textu, který se skrze popis a analýzu 

(-grafie), osobní zkušenosti (auto-) snaží porozumět nějakému kulturnímu jevu (-

etno-). Výzkumník využívá zásady autobiografie a etnografie. Autoetnografií 

rozumíme jednak proces, kdy výzkumník popisuje svou zkušenost s určitým jevem a 

také výsledný produkt – text, který výzkumník zhotovuje (Ellis – Adams – Bochner 

2011). 

V autobiografii výzkumník retrospektivně popisuje nějakou zkušenost či zážitek 

z minulosti. Psaný text autoetnografie by měl být estetický, zaujmout čtenáře a 

vtáhnout je do děje – přesněji do myšlení, emocí a jednání. 

V rámci etnografické části se výzkumník snaží o co nejhustší popis kultury, 

jejímž cílem je usnadnit porozumění tomuto jevu všem – tedy i široké veřejnosti, 

které si tradiční výzkum nevšímá (Ibidem).  
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Autoetnografický přístup jsem ve svém výzkumu uplatnila tak, že jsem u 

informátorky vždy nejprve absolvovala terapii reiki a až poté jsem s ní provedla 

polostrukturovaný rozhovor. Co nejdříve po absolvování terapie jsem sepsala text o 

proběhlé terapii zaměřující se na popis okolností, toho, jak vše probíhalo a na mé 

tělesné prožitky při terapii (někdy jsem ale text psala třeba až po týdnu, což se 

projevilo v množství dojmů, které jsem si pamatovala). Snažila jsem se být velmi 

konkrétní a popsat co nejpodrobněji jakýkoli detail, na který jsem si vzpomněla. 

V rámci výzkumu jsem takto zhotovila pět autoetnografií. Nutno uvést, že při terapii 

jsem měla vždy zavřené oči, takže jsem nemohla popisovat, co jsem viděla, ale 

popisovala jsem to, co jsem cítila na svém těle. Zároveň je taky třeba říci, že během 

terapie spolu terapeut a klient většinou nekomunikují, takže se přímo během terapie 

nelze doptávat na to, co terapeut provádí. Zde jsem se dostala do rozporuplné situace, 

kdy se během terapie prolnula má role klientky a výzkumnice. Terapie jsem 

nepodstupovala jen jako součást výzkumu, ba naopak, vždy jsem přicházela 

s konkrétní potřebou zlepšení mého fyzického či psychického stavu. Důvody, proč 

jsem přicházela na terapie, v textu pro jejich osobní povahu neuvádím. Snažila jsem 

se tedy soustředit na své tělo a své prožitky, zároveň jsem se ale nikdy terapii 

nedokázala úplně odevzdat, protože jsem stále přemýšlela a analyzovala, co se 

v určitém okamžiku právě odehrává a co asi zrovna dělá terapeut.  

Domnívám se, že skutečnost, že jsem měla při terapii zavřené oči, mohla 

napomoct lepšímu vnímání tělesných počitků, které jsem během terapie měla. A to 

bylo v posléze sepisovaných autoetnografických textech to nejpodstatnější – otázka 

toho, jak se cítilo mé tělo během terapie, co se s ním a v něm odehrávalo apod. Cílem 

provádění autoetnografie také bylo zjistit, jak terapeutky při předávání reiki zacházejí 

s tělem klienta, jak to na klienta působí a co klient při aplikaci reiki cítí na svém těle.  

Polostrukturovaný rozhovor se vyznačuje tím, že si tazatel dopředu připraví 

tematické okruhy či širší otázky, ale nikoli seznam přesných otázek jdoucích po 

sobě. V tom spočívá i hlavní výhoda tohoto typu dotazování.  Informátorovi i tazateli 

se otevírá velký prostor pro improvizaci a díky tomu se mohou odkrývat nová, 

předem nepřipravená témata.  

Uskutečnila jsem celkem pět rozhovorů s pěti informátorkami, přičemž každý 

rozhovor trval v průměru hodinu. Držela jsem se připraveného schématu, kde jsem 

měla napsané okruhy otázek. Po prvním či druhém rozhovoru jsem si znění 
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jednotlivých otázek přibližně zapamatovala a snažila se je v dalších rozhovorech 

pokládat ve stejném znění. I pořadí jednotlivých otázek bylo v rozhovorech přibližně 

stejné, samozřejmě ne vždy, protože průběh rozhovoru se vždy řídí dle nastalé 

situace, a tak se pořadí otázek flexibilně přizpůsobuje. Postupně se ukázalo, že každá 

informátorka si v našem rozhovoru našla to své téma, kterému jsme věnovaly 

nejdelší časový úsek. S každou informátorkou jsem se setkala jednou a jednu 

informátorku jsem ještě později kontaktovala po mailu s prosbou o zodpovězení 

několika doplňujících otázek. Jeden rozhovor probíhal v kavárně, ostatní čtyři 

v pracovním prostředí informátorky. V pracovnách informátorek mi bylo vždy 

nabídnuto něco k pití a rozhovory probíhaly vždy v soukromí nás dvou.  

Rozhovory jsem se souhlasem informátorek nahrávala na diktafon a poté 

převedla doslovnou transkripcí do písemné podoby. Zajímalo mne také, zda mohou 

být výzkumné rozhovory přínosem i pro dotazované. Ve dvou případech jsem 

zaznamenala pozitivní ohlas, kdy informátorky ocenily to, že si skrze odpovídání na 

mé dotazy některé věci pěkně urovnaly a ujasnily, v jednom případě jsem 

zaznamenala úlevu po skončení rozhovoru Po mém oznámení konce rozhovoru a 

poděkování následovala reakce: „No hurá, už mě to nebaví“ (Lenka, 56 let). Téměř u 

všech informátorek jsem se setkala s počáteční nedůvěrou nejen v provádění 

rozhovoru jako takového, ale i v provádění výzkumu zrovna na toto téma. Počáteční 

nejistota informátorek se ale během vedení rozhovoru vždy rozplynula.  

  Podle Vaňkové (2009) může být polostrukturovaný rozhovor vysoce validní, 

protože oba aktéři mají možnost si ujasňovat a ověřovat významy věcí vyřčených. 

Obsah rozhovoru závisí na interakci informátora a tazatele a na celkové situaci, v níž 

se nacházejí, v ideálním případě jsou oba zúčastnění partnery a rozhovor neprobíhá 

jako výslech. Vztah mezi výzkumníkem a informátorem je pro kvalitativní výzkum 

zcela zásadní (Nosková 2004). Nosková (Ibidem) ale uvádí, že komunikace 

v kvalitativním výzkumu je asymetrická a výzkumník má jakoby navrch. Tomu jsem 

se snažila zabránit, což se, soudím, povedlo díky charakteru výzkumu, kdy 

polostrukturovaným rozhovorům vždy předcházela terapie, kdy má dominantnější 

úlohu terapeut a dochází k výměně rolí. Rozhovory probíhaly ve velmi přátelské 

atmosféře a domnívám se, že jsem jako výzkumník navrch neměla i vzhledem 

k tomu, že jsem často opouštěla výzkumnickou roli a informátorkám k probíraným 

tématům sdělovala relevantní osobní zkušenosti. Toto vyplynulo vždy spontánně, ale 
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při zpětné reflexi si uvědomuji, že to mohlo podnítit komunikativnost informátorek a 

podpořit je v hloubce jejich odpovědí na mé otázky. Podrobněji se k tomuto vyjadřuji 

v kapitole o etice výzkumu.  

  Pomocí rozhovorů jsem zjišťovala data, která by se dala rozčlenit do tří oblastí. 

U každé oblasti uvádím příklady otázek, které jsem informátorkám pokládala.  

• Osobnost terapeutky. Jak jste se dostala k reiki? Co vám vaše práce přináší a 

bere? Co je vaším cílem při práci? 

• Tělo. K čemu nám slouží tělo, symbolizuje něco? Jaké má tělo funkci? Co je 

tělo a co je duše a jaký je mezi nimi vztah?  

• Terapie reiki. Jak probíhá? Co při ní přesně děláte? Co dělá klient? Máte při 

ní nějaké tělesné prožitky, popř. kde a jaké?  

 

3.4 Výběr vzorku 

Vzorek by měl být dostatečně velký, aby sebraná data měla relevantní výpovědní 

hodnotu, ale zároveň ne tak rozsáhlý, abychom byli vůbec schopni výzkum provést a 

data zanalyzovat. Výběr vzorku se obvykle vyčerpá teoretickou nasyceností daného 

problému (Novotná 2009).  Do svého výzkumu jsem zařadila pět informátorek. Ke 

stoprocentní teoretické nasycenosti výzkumného problému jistě nedošlo, ale zároveň 

jsem nasbírala tolik dat, že počet pěti informátorek považuji za optimální co do 

výpovědní hodnoty a zároveň co do množství času, který jsem ke zpracování dat 

měla k dispozici. 

Vzorek jsem vybrala účelově, což znamená, že kritériem pro zařazení osoby do 

vzorku je výzkumný problém. Podmínkami pro výběr do vzorku tedy bylo, aby se 

informátor ve své terapeutické praxi zabýval reiki (resp. aby měl minimálně druhý 

stupeň zasvěcení do reiki, který již umožňuje aplikovat reiki na klientech). Věnování 

se dalším terapeutickým metodám nehrálo roli, všechny informátorky se věnují ještě 

jiným metodám terapie, což je v této oblasti běžná praxe. Reiki slouží v drtivé 

většině jako doplněk jiných terapeutických technik.  

Od první informátorky (mé kamarádky) jsem se pak metodou nabalováním 

(metoda sněhové koule) dostala k dalším informátorům, kterých jsem se pak ptala na 
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další možné kontakty. Takto jsem získala kontakt na další informátorky, podařilo se 

mi domluvit se ale pouze s jednou. Ta mi doporučila další informátorku -  svou 

známou, kterou jsem taktéž kontaktovala. Čtvrtá informátorka mi byla doporučena 

mou kamarádkou a tu poslední jsem si vyhledala v rámci jedné terapeutické instituce, 

kam jsem začala z vlastního zájmu docházet. Při kontaktování informátorek jsem 

měla snazší vyjednávací pozici, když jsem se při vlastním představení mohla odkázat 

na známou, která mi informátorku doporučila.  

Vybraný vzorek informátorek je homogenní co do povolání, kterému se 

informátorky věnují (reiki). V tom je zároveň i heterogenní, protože kromě reiki se 

všechny věnují i jiným druhům terapeutických technik nekonvenční medicíny. Dále 

je vzorek heterogenní co do věku informátorek, vzdělání, rodinného stavu a počtu 

dětí, místa původu. Všech pět informátorů jsou shodou okolností ženy, záměrem to 

ale nebylo. Stručně shrnuji vzorek: jedná se o 5 žen, které se reiki věnují v průměru 7 

let. Jedna patří do věkové kategorie do 30 let, ostatní čtyři do kategorie 50-60 let. 

Čtyři pracují v Praze, jedna střídavě v Ostravě a Praze. Dvě jsou vysokoškolského 

vzdělání, tři středoškolského.  

 

3.5 Analytické postupy 

Při analýze etnografických dat se nepostupuje podle přesně daného schématu.  

Analýza prostupuje celým výzkumným procesem od úplného počátku. Cílem není 

nasbíraná data čtenáři jen předat v písemné podobě, ale pokud možno mu 

zprostředkovat významy, které se skrývají za daty a které se snaží výzkumník 

neustále objevovat. Ač jsem největší podíl práce věnovala analýze nasbíraných dat až 

skutečně ve finální fázi práce, výpovědi mých informátorek jsem neustále promýšlela 

a v myšlenkách jsem se vracela k provedeným autoetnografiím a přemýšlela jsem 

nad možnými skrytými významy a jejich interpretacemi.  

Prováděla jsem souběžně redukci a zobrazování dat: data jsem z audionahrávek 

převedla do psané podoby doslovnou transkripcí v mírně redukované podobě 

(nepřepisovala jsem data, která jsem považovala za nerelevantní k tématu). Souběžně 

s postupným přepisováním dat a zejména na konci, kdy jsem měla k dispozici 
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transkripty všech pěti rozhovorů, jsem se pokoušela o vyvozování závěrů, resp. o 

hledání pravidelných jevů s cílem vysvětlit zkoumaný problém.  

Zvolila jsem si metodu analýzy založenou na segmentaci, kódování a 

poznámkování textu. Jde o sociálněvědní tradici, kdy nám text slouží jako prostředek 

k porozumění. Pozornost není upřena k textu jako takovému, jak je to u lingvistické 

tradice, nýbrž k jeho obsahu a k tomu, co se ve skutečnosti děje v sociální realitě 

(Heřmanský 2009). S transkripty rozhovorů a autoetnografiemi jsem pracovala 

stejným způsobem. Aby se mi s texty lépe pracovalo (transkript jednoho rozhovoru 

měl v průměru 15 stran a autoetnografie v průměru 5 stran), rozdělila jsem je na 

úseky textu – segmenty, kdy se každý segment týká jednoho klíčového tématu. Tato 

témata jsem pak okódovala kódy popisnými, resp. interpretativními, tedy označila 

jsem je slovem vyjadřujícím to, o co v tom konkrétním segmentu jde, resp. co mohou 

segmenty znamenat a psala jsem si k nim poznámky, které mne průběžně napadaly. 

Nepoužívala jsem žádný počítačový program pro zpracování dat, jednotlivé 

segmenty jsem si ve vytištěném textu odlišovala barevně a poznámky psala přímo do 

textu.  

 

3.6 Kvalita výzkumu 

Abych zajistila pro výzkum nutnou důvěryhodnost, použila jsem metodu 

triangulace. Pod tímto pojmem rozumíme kombinaci různých metod, různých 

výzkumníků, rozdílných zkoumaných skupin nebo osob a různých teoretických 

perspektiv (Hendl 2005). To jsem zajistila používáním dvou různých technik sběru 

dat (autoetnografie, polostrukturovaný rozhovor), průběžným konzultováním 

s vedoucí mé práce a vycházením z více teoretických perspektiv. Pro zajištění 

validity jsem se snažila po celou dobu přemýšlet, zda se průběh výzkumu ubírá 

správným směrem, tedy zda příliš neodbočuje od výzkumného problému a zda se 

otázky v rozhovorech snaží skutečně zjistit to, co jsem si nastínila v rámci 

výzkumných otázek.  

Jsem si vědoma skutečnosti jevu situovanosti, tedy toho, že vzdělání, sociální 

identita a osobnost výzkumníka mohou ovlivnit výzkumný proces. Domnívám se, že 

typ mé osobnosti předurčil vztah s informátorkami a došlo tak snáze k navázání 
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přátelského vztahu. O problematičnosti přátelského vztahu mezi výzkumníkem a 

informátorem pojednávám v kapitole o etických otázkách výzkumu.  

V průběhu výzkumu jsem se snažila neustále reflektovat to, co dělám a jak to 

dělám.  Dbala jsem na pečlivé zaznamenávání a sběr dat co nejvíce do hloubky, na 

transparentnost vyhodnocení výzkumu (neopominout žádný krok vedoucí 

k výsledkům) a transparentnost ve vztahu k informátorkám. O záměru a průběhu 

výzkumu jsem je vždy informovala a byla jsem připravená jim zodpovědět případné 

dotazy. K žádným dotazům týkajícím se výzkumu ale nedošlo, došlo jen na pár 

dotazů ohledně toho, proč mne toto téma zajímá, čemu bych se chtěla v budoucnu 

věnovat, co studuji apod. O transparentnost se snažím i nyní v rámci této kapitoly 

zabývající se metodologií výzkumu – snažím se popsat všechny kroky výzkumu a 

všechny etické problémy a nic nezamlčet.  

Jsem si vědoma toho, že skutečnost, že oblast tohoto výzkumu je i oblastí mého 

osobního zájmu, mohla ovlivnit průběh rozhovorů a tak i výslednou podobu práce. 

Informátorky věděly, že se o danou oblast zajímám a něco již o ní vím, takže mohly 

mít tendenci některé skutečnosti nezmiňovat nebo nevysvětlovat, protože se mohly 

domnívat, že by to bylo zbytečné. Mohla jsem se tak dostat k neúplným informacím, 

což mohlo vést k nesprávným interpretacím daných skutečností. 

V rámci výzkumu jsem absolvovala pět autoetnografií a provedla 

polostrukturované rozhovory s pěti informátorkami. Vzhledem k tomu, že je každé 

tělo jiné a prožitek terapie reiki je velmi individuální zážitek, si uvědomuji, že 

zařazení i dalších informátorů v roli klientů do výzkumu a zahrnutí jejich reflexe 

terapie by závěrečnou analýzu a interpretaci výzkumu jistě obohatilo. Obávám se ale, 

že takový rozsah by v danou chvíli sahal nad možnosti bakalářské práce.  

 

3.7 Etické otázky výzkumu 

V rámci etického jednání výzkumníka ve vztahu k informátorům a k získaným 

datům je dle Ezzeddine (2009) třeba dodržovat 4 pilíře – princip dobrovolné 

participace, princip důvěryhodnosti, neubližování a princip správnosti a integrity.  
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Zásada dobrovolné participace hovoří o tom, že je informátor poučen o cílech a 

průběhu výzkumu a kdykoli může svou účast na výzkumu ukončit. Již při prvním 

telefonickém kontaktu s informátorkou jsem se snažila stručně vysvětlit, o co v mém 

výzkumu jde (většinou jsem to formulovala tak, že mě zajímá, jak terapeuti pracují 

s tělem klienta při poskytování reiki) a jak bude výzkum probíhat (že bych se kromě 

rozhovoru také ráda zúčastnila terapie reiki).  

Zásada o důvěryhodnosti hovoří mj. o tom, že nasbíraná data budou uchovávána 

na bezpečném místě a nebudou tak poskytnuta žádné třetí osobě a pakliže si to bude 

informátor přát, budou data anonymizována. Tuto informaci jsem vždy uvedla na 

úplném začátku našeho rozhovoru. Čtyři informátorky souhlasily s ponecháním 

křestního jména, jedné informátorce jsem na její návrh křestní jméno změnila.  

Třetí pilíř o neubližování stanovuje nutnost zajištění emočního bezpečí 

informátora a snahu mu v žádném ohledu neublížit. Dle kodexu American 

Anthropology Association (Scheffel podle Noskové 2004) existuje šest okruhů 

odpovědnosti antropologa: odpovědnost vůči lidem, které studuje; vůči veřejnosti; 

vlastnímu oboru; studentům; zaměstnavateli a vládám. V rámci mého výzkumu byly 

relevantní dva, maximálně tři okruhy, z nichž se nejproblematičtější ukázala být 

otázka odpovědnosti vůči lidem, které jsem studovala.  

Od postoje, který zformuloval Agar (podle Hrešanové 2004: 127), že „Etnografie 

je opravdu docela arogantním počinem“ se sociální vědy posunuly k větší etické 

zodpovědnosti vůči informátorům a lidé jako objekty zájmu antropologů 

provádějících etnografii již nejsou vnímáni jen jako prostředky k budování své 

vlastní reputace (Hrešanová 2004). Nosková (2004) píše o tom, že se během svého 

výzkumu nemohla zbavit pocitu, že své informátory vlastně oklamala a využila, 

protože jim nabídla přátelství, ale po získání všech potřebných dat se s nimi 

rozloučila (dle jejích slov utekla) s tím, že jim jejich otevřenost nemá jak oplatit a že 

se s nimi již nikdy neuvidí (a ani nechce vidět). Já bych chtěla nabídnout odlišný 

pohled na věc, který vychází z mé zkušenosti s informátorkami v mém výzkumu. Na 

úplném počátku v rámci telefonického spojení s informátorkou a s prosbou o 

participaci na výzkumu jsem se pokaždé cítila poněkud nepatřičně v tom smyslu, že 

informátorky žádám, aby mi věnovaly svůj drahocenný čas. Všechny informátorky, 

které jsem předtím neznala, se při tomto prvním kontaktu vyjadřovaly nedůvěřivě až 

bojácně, a tak bylo mým úkolem je jemně přesvědčit, že se výzkumu nemusí bát, že 
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bude vše anonymní, budou-li chtít, a že jim tolik času snad neseberu. Dvě 

informátorky se mi nepodařilo přesvědčit a z důvodu časového vytížení mi účast při 

prvním telefonátu rovnou nepřislíbily. Z mých realizovaných rozhovorů s pěti 

informátorkami jsem k participaci na výzkumu přesvědčovala tři. Zbylé dvě 

informátorky jsem již nějakou dobu znala (u jedné informátorky jsem před započetím 

výzkumu a nezávisle na něm byla na terapii a druhá informátorka je má kamarádka), 

a tak jsem měla snazší vyjednávací pozici. Velmi důležité pro mne pak bylo, když 

jsem po skončení rozhovoru od dvou informátorek dostala pozitivní zpětnou vazbu 

(viz kapitola o technikách sběru dat).  

Takto nepříjemně jsem se však cítila zejména na počátku během kontaktování 

informátorek. Jak jsem již zmínila výše, v rámci svého výzkumu jsem prováděla 

autoetnografii, a to tak, že mi všechny informátorky nejdříve poskytly terapii reiki, 

za kterou jsem jim zaplatila. Rozhovor většinou následoval až v jiný den, jen 

v jednom případě jsme z časových důvodů musely rozhovor uskutečnit hned po 

provedení terapie. Uvědomila jsem si, že jsem absolvování placené terapie v roli 

klienta brala i jako odměnu pro informátorky za čas, který mi poté při zodpovídání 

mých dotazů věnovaly. Stejně mi ale přišlo vhodné jim ještě za jejich ochotu 

poděkovat darováním nějaké drobné pozornosti. Matoušek (2005: 15) mluví o 

rychlém či jednorázovém kontaktu s informátorem: „Pokud je ovšem třeba do 

komunity proniknout rychle, potom je možné kontakt vykoupit. Spíše než samotné 

peníze bych volil cigarety nebo kávu.“ Já jsem zvolila květiny či čokoládu.  

Dále bych se chtěla zmínit o vztahu výzkumníka a informátora. Nosková (2004) 

průběh svých výzkumů rozdělila do tří částí, a to navázání kontaktu s informátorem, 

vytváření vztahu mezi oběma během výzkumu a ukončení tohoto vztahu po 

dokončení výzkumu. S tímto průběhem se ztotožňuji až na to, že trval kratší dobu, 

protože jsem se, na rozdíl od Noskové, s informátorkami více než dvakrát nesetkala. 

Jako problematické označuje Nosková poslední dvě fáze, zatímco pro mne, jak jsem 

již zmínila, byla nejproblematičtější fáze první.  

  Neproblematičnost následujících dvou fází se mi ale vyjevila v průběhu 

výzkumu jen jako zdánlivá díky reflexi prováděných rozhovorů. Jelikož každému 

rozhovoru (v různém časovém odstupu několika dní až několika týdnů) předcházelo 

absolvování již zmíněné terapie, která je pro terapeuta poměrně intimním exkurzem 

do osobnosti klienta, naše další setkání opanovala uvolněná a přátelská atmosféra 
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(překvapilo mne na-příklad, že při druhé návštěvě jedné informátorky mne na 

uvítanou spontánně objala). Tím jsme se s informátorkami dostaly do spontánní 

přátelské roviny, která z mé strany nebyla vypočítavostí. To se ale odrazilo v tom, že 

jsem měla (zpočátku nereflektovanou) tendenci své informátorky tak trochu chránit a 

nepokládat jim otázky konfliktní nebo takové, které by je, jak jsem vycítila, přivedly 

do rozpaků nebo nesnází. Nemyslím si, že by tento fakt ovlivnil kvalitu mého 

výzkumu nějak zásadně. Spíše mne inspiroval k diskusi, zda jsem vůbec schopná 

výzkumnického odstupu. Jeggle (podle Noskové 2004: 125) píše o vztahu mezi 

výzkumníkem a informátorem: „(…) slíbíme-li partnerovi přátelství jen proto, 

abychom mohli pak napsat knihu, zraníme tyto pocity a máme depresi. Obráceně, 

pokud uzavřeme přátelství a následujeme tento pocit, pak je nemožné, abychom 

knihu napsali. (…) Jednoznačné řešení neexistuje, ale ukazuje se, že určitá distance 

je pro jistotu vlastní i partnera nepostradatelná.“  

   Domnívám se, že abych si nepřipadala, jak uvedla Nosková (Ibidem), že 

informátory jen využívám k účelům napsání práce, potřebuji s nimi navázat přátelský 

vztah.  

S většinou mých informátorek bych se ráda setkala i po skončení výzkumu. 

Došla jsem tedy k opačnému zjištění než Nosková (Ibidem), která se necítila dobře, 

když je poté, co se jí informátoři v rámci svých mnohdy emotivních výpovědí 

otevřeli, opustila. 

Výše popsaný charakter vztahu mezi mnou a informátorkami pravděpodobně 

vznikl na základě dvou skutečností. Za prvé tento vztah předurčila oblast, ve které se 

pohybujeme. Lidé zabývající se terapiemi na pozadí ezoterického léčitelství mají 

mnohdy některé totožné osobnostní rysy. Všech pět mých informátorek jsou ženy 

empatické, komunikativní, taktilní a zvyklé na otevřené a přímé jednání. Dovoluji si 

se domnívat, že se tyto charakteristiky dají vztáhnout i na mou osobu, coby zvídavou 

a nadšenou konzumentku těchto služeb. Přirozeně pak dochází rychle a snadno 

k navázání přátelského vztahu. Setkávání s informátorkami pro mne vždy bylo 

přínosem a velkou radostí, nesmím zapomenout také na to, že terapie mi subjektivně 

pomáhaly a cítila jsem se po jejich absolvování vždy dobře.  

 Za druhé mohl vztah mezi mnou a informátorkami ovlivnit můj upřímný zájem o 

zkoumanou oblast (zmiňovaný v úvodu práce), který, nutno říci, prodělal během 
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provádění výzkumu značnou změnu. Dalo by se říci, že jsem zpozorovala proměnu 

počáteční zvídavé a nepříliš kritické pozice k pozici stále zvídavé, ale už o něco 

kritičtější a někdy i poněkud cynické. Nemyslím si ale, že můj zájem o problematiku 

jako takový vedl práci zkresleným směrem a doufám, že ani jedna ze jmenovaných 

pozic k problematice není v této práci příliš citelná.   

Poslední pilíř etického jednání výzkumníka staví na zajištění, aby byla data 

z výzkumu správná, že interpretace nepřekračují zvolené téma výzkumu a že správně 

cituji (norma ISO 690) (Ezzeddine, 2009). Od informátorek jsem vždy získala ústní 

informovaný souhlas k provádění rozhovorů a jejich nahrávání. Otázkou bylo, zda 

nezvolit souhlas písemný.  Písemný souhlas je vhodný zvolit v případě, když se jedná 

o citlivá data. Některá data poskytnutá informátorkami mají citlivý charakter, protože 

se týkají i klientů informátorek, ti ale nikdy nejsou jmenováni a nikdy o nich nejsou 

sdělovány jakékoli osobní informace vedoucí k jejich identifikaci či potenciálnímu 

poškození. Vyžadování písemného souhlasu může narušit vztah mezi výzkumníkem 

a informátorem (Ibidem). Vzhledem k přátelskému charakteru kontaktu mezi mnou a 

informátorkami jsem tento vztah nechtěla ohrožovat formalizací v podobě písemného 

souhlasu.  
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4. Empirická část 

 

Empirická část bakalářské práce sestává z popisu celého průběhu terapie reiki a 

interpretace textu zarámovaného vybranou literaturou představenou v teoretické části 

práce. Analýza a interpretace prostupuje celým následujícím textem a na konci je 

ještě krátce shrnuta. V rámci popisu průběhu terapie postupně odhaluji témata, která 

se mi v terapii reiki jeví jako klíčová a zároveň mohou pomoci zodpovědět 

výzkumné otázky (tato témata odpovídají jednotlivým podkapitolám). Identifikovala 

jsem také různá pojetí těla, která se v rámci terapie reiki uplatňují. Ta jsou v texu 

tučně zvýrazněna.  

V textu používám místo termínu léčitel46 termín terapeut. Důvodem pro to je, 

že se mnohé informátorky vůči používání termínu léčitelky vyhradily: „Já neléčím, 

já jsem jen ten nástroj k té pomoci tomu druhému člověku. Při tom zasvěcení je tam 

taková ochrana daná, že při tom z toho člověka nic nejde a ani z toho klienta nemůže 

nic přijít na toho, kdo ho léčí. To nedělám já, nejsem léčitelka. Vy tam jenom jste ten 

prostředník“ (Olga). Souvisí to také s tím, že všechny informátorky kromě reiki 

vykonávají i jiné terapeutické metody, jako např. různé druhy masáží (biodynamická, 

lymfatická, reflexní terapie), kineziologie, EFT47 atd.  

Průběh terapie jsem rozdělila do tří fází navazujících na sebe, a to fázi 

přípravnou, fázi terapeutickou a fázi zakončovací. První fáze zahrnuje přijetí klienta 

do prostoru, kde se bude terapie odehrávat, případný rozhovor terapeuta a klienta a 

jeho uvedení na lůžko48, kde bude provedena terapie. 

 Fáze terapeutická zahrnuje samotnou terapii. 

                                                             
46 Tento termín vyplývá z pojetí reiki jako léčitelské metody ezoterického proudu, jak již 
bylo uvedeno v teoretické části.  
47 Emotional Freedom Technique je verbální terapeutická metoda, která zbavuje emočních 
příčin problémů [citováno z webových stránek terapeutky http://blahulenka.cz/eft.html, 28. 
12. 2014]. 
48 K těmto účelům se využívá masérské lehátko. Někteří terapeuti ale provádí terapii reiki jen 
na zemi na karimatce.  
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Zakončením je završen terapeutický proces. Zahrnuje ukončení terapie 

terapeutem, postupné probrání klienta a případnou další konverzaci s terapeutem, 

následně klient odchází.  

Nutno dodat, že každý terapeut při terapii používá naučenou techniku 

provádění terapie, která je jednotná, ale zároveň ji přizpůsobuje klientovi, takže 

výsledná podoba terapie je zcela originální a je šitá na míru klientovi. Následující 

popis terapie obsahuje postup, který byl u všech informátorek shodný.  
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4.1 První fáze: příprava 

 

Chce-li někdo zkusit terapii reiki na vlastním těle, cesta k tomu není nikterak 

složitá. Pomocí internetu si z velkého množství nabídek lze vyhledat terapeuta, který 

ošetření reiki nabízí, zkontaktovat jej a objednat se k němu. Nutno si taktéž připravit 

obnos kolem šesti set korun, tato cena je většinou za hodinové ošetření. Důvodem 

pro vyhledání takového typu terapie může být nevyhovující tělesný nebo duševní 

stav, stres, potřeba se duševně rozvíjet49 či jen zvědavost a chuť vyzkoušet něco 

nového. 

Převládá představa, že si reiki dokáže poradit i s obtížemi emocionálního 

rázu, může tak plnit i psychoterapeutickou funkci: kromě potíží z oblasti 

partnerských vztahů přicházím i s fyzickými potížemi - s bolavým břichem a svíravým 

úzkostným pocitem, který nejsilněji cítím na hrudníku (jako by mi něco znemožňovalo 

dýchání). (…) Těším se nejvíc na to, až se mi (…) fyzicky i psychicky uleví 

(Autoetnografie, 18. 5.).  

Terapie probíhá v místnosti k tomu určené, která slouží jen terapeutovi a je 

zařízena dle jeho představ. Tuto místnost si terapeut může pronajímat mimo místo 

svého bydliště a klienti i terapeut tam dojíždějí.  

Vstupuji do malé světlé místnosti, okna jsou orientovaná do ulice, je to první 

patro, na oknech jsou roztažené žaluzie. Na stěnách visí obrovský obraz lidského těla 

od Leonarda da Vinciho a pár menších obrázků, místnosti vévodí masérské lehátko. 

Je zde i křesílko a pak jakýsi paraván, za kterým si asi ti, kdo přišli na masáž, mohou 

odložit oblečení. Vedle je ordinace zubaře a vlastně i tato místnost na mě působí 

trochu lékařsky, vše je takové čistě bílé (Autoetnografie, 12. 6.).  

         Terapie se také může odehrávat v místnosti, kterou má terapeut vyhrazenou pro 

vykonávání terapií ve svém domě či bytě: „Mám to v rodinném domku, protože to je 

nejjednodušší a nejideálnější. Mám dvě místnosti, takovou malinkou, kde teda je 

                                                             
49 Toto demonstruje v teoretické části zmiňovanou teorii Lasche (1980) o probíhajícím hnutí 
za uvědomění projevující se v dříve nebývalém zájmu o poznání sebe sama.  
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masérna, tam se masíruje, tam je intimno, a pak mám jednu velkou místnost právě na 

ty ostatní terapie“ (Lenka, 56 let).  

 V posledním patře domu se nachází její byt, do kterého vstupujeme. Ihned mě 

zaujme vůně vonné tyčinky, která se line celým bytem. Zouvám se a odkládám svrchní 

oděv a terapeutka mě zve do místnosti, kde se léčí. Je to pokoj střední velikosti, na 

zemi je zelený koberec a zhruba veprostřed je uspořádané jakési lůžko- karimatka a 

na ní je deka rozprostřená tak akorát na délku a šířku lidského těla a polštář pod 

hlavu, další deky leží vedle a jsou tam i další polštáře. V jednom rohu místnosti je 

pohovka potažená barevným potahem s orientálními motivy, v druhém rohu je 

středně velká asi dřevěná socha slona a u ní CD přehrávač se dvěma připojenými 

reproduktory a naproti je skříňka potažená opět orientální látkou a na ní je několik 

předmětů, mezi nimiž je třeba velké srdce z křišťálu nebo mísa, na které jsou do 

kruhu vyskládané drahé kameny ametyst, růženín a křišťál. V pokoji je dost světla, 

jsou vytažené žaluzie a závěsy nejsou zatažené (Autoetnografie, 7.11.).  

       Prostory určené pro terapii jsou zařízeny tak, aby se v nich klient cítil bezpečně a 

zároveň, aby obsahovaly pro terapeuta důležité předměty a cítil se v nich taktéž 

dobře. Zastoupení těchto předmětů se v různých terapeutických místnostech často 

velmi podobá, najdeme zde drahé kameny, sošky indických bůžků či Buddhy, ale i 

vyobrazení Ježíše, mandaly, vonné tyčinky, orientální motivy na stěnách či potazích 

pohovky apod. (viz obrázek 2, strana 75). Tento synkretismus co do předmětů, které 

mají pro terapeuty svou důležitost, odkazuje k přináležení k ezoterním naukám (viz 

strana 25nn). Jak uvádí Lipovetsky (1998: 141) : „Rozmach nejrozmanitější 

duchovnosti a ezoterismů ani zdaleka není v rozporu s hlavním trendem naší doby, 

pouze jej dovršuje, neboť obohacuje škálu možností a výběru v soukromém životě a 

umožňuje namíchat si v souladu s procesem personalizace vlastní názorový koktejl.“ 

           Terapie většinou začíná rozhovorem terapeuta s klientem, kdy, pakliže již tato 

konverzace neproběhla předem po telefonu, je klient tázán, proč na terapii přišel, 

jaké má potíže a co od terapie očekává. :„Jo, to povídáme. Proč vlastně přišel, co 

chce a tak dále, to je vždycky, takový to uvedení. Jestli ví, vysvětlení reiki, co to je, to 

všechno je. A ten klient i potřebuje něco říct. Každej to má jinak. Někdo potřebuje 

něco říct, někdo vůbec nechce nic říct, to všechno vyplyne“ (Olga). Někdy je ale 

počáteční rozhovor vynechán, protože není pro terapeuta nikterak zásadní: „Já se 

neptám. Když ten člověk chce něco říct, tak já ho vyposlechnu, když chce mluvit, tak 
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s ním mluvím, ale já se neptám. Jako pro mě to není důležitý. Pro mě je důležitý ten 

proces, kterej se vodehraje na tom lehátku a pak si o tom můžem povídat. Ale mně 

neni k ničemu vědět, že ten člověk včera chtěl skočit z mostu“ (Markéta). Absence 

rozhovoru může klienta zaskočit, a to zvlášť, když je na rozhovor připraven a 

očekává jej: Zdravíme se a podáváme si ruku. Zouvám si boty sama od sebe, 

nedostávám ale žádné instrukce. Terapeutka mlčí a dívá se na mě, je mi trochu 

nepříjemně. Nic neříkám, ač bych se právě v takové trochu divné situaci snažila něco 

říkat a prolomit tak ticho. Neptá se mě, proč jsem tu, a co potřebuji, jen mi dá 

konečně pokyn, abych si lehla na lehátko na záda hlavou k oknu a předtím si sundala 

všechny šperky“ (Autoetnografie, 12. 6.).  

Předtím, než se klient položí na masérské lehátko (viz obrázek 3 a 4, strana 

76) či na zem (dle preference terapeuta), je upozorněn, aby si odložil šperky kvůli 

tomu, že kovové předměty umístěné na těle zabraňují proudění energie. Oblečení se 

neodkládá, protože klientovi by při terapii neměla být zima. Terapeut klienta přikryje 

dekou a postará se o jeho pohodlí -  zeptá se ho, zda mu je dostatečně teplo a zda 

něco nepotřebuje. Terapeut klientovi sdělí, že si má zavřít oči a snažit se uvolnit a 

volně dýchat. Terapie reiki začíná. 
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4.2 Druhá fáze: průběh terapie 

 

           Lze si vybrat, zda klient absolvuje terapii trvající hodinu či devadesát minut.  

Takto jsou časové dotace uvedeny společně s cenami na webových stránkách 

terapeutů.  

           Klient leží na zádech na lehátku a terapeut pouští pomalou, relaxační hudbu, 

to ale každý terapeut nepreferuje: „Já to nepotřebuju, já jsem hodně ráda v klidu a 

tichu, já ani doma si nepouštím nic a kromě toho je naprosto jednoznačný, že ten 

klient, když přijde, tak během deseti minut vůbec nevnímá, co se kolem děje. To je 

prostě vosvědčený, že to maj lidi jenom pocit, že tam u toho musí něco běžet a pak to 

už vůbec nevnímaj a podle mě je to naopak prostě blbě, protože oni když se při 

masáži nebo při čemkoli dostanou do toho limbu, tak oni se vystřelej do tý roviny 

alfa a tam vlastně potom dostávaj v podobě hudby, v podobě slov tý písně, můžou si 

do hlavy zacpat něco, o čem vůbec nevědí, že se jim tam dostane (…)“ (Markéta).  

         Pak někteří terapeuti provedou svůj vlastní rituál, který slouží k napojení se na 

energii reiki: „(…) Já si zapálím svíčku, aby teda celou dobu ta svíčka hořela no a 

umejt ruce, a tak jako že poprosit a pak zase po skončení si teda opálím ty ruce u té 

svíčky a umeju se, spláchnout tu energii, i když, je to víceméně rituál, protože já už 

dneska věřím tomu, že to je všechno tady (ukazuje na hlavu). Takže na příklad 

nedělám žádný čistění místnosti, nedělám žádný odhazování, spalování energie nebo 

tak, prostě já to mám postavené tak, že si to ten vesmír vyřeší sám“ (Lenka).  

       Pro terapeuta nyní začíná práce s tělem klienta, kdy je klientovo tělo objektem 

terapeuta, tedy aktuálním předmětem jeho zájmu, který lze vidět a hmatat, a tím, že 

se jej terapeut dotkne, vstoupí s ním do interakce (viz strana 13). Samotná terapie 

reiki sestává z toho, že terapeut drží ruce nad jednotlivými částmi těla klienta, 

odpovídajícími čakrám, a to podle naučeného schématu pozic rukou. Ruce pokládá 

přímo na tělo nebo je drží v malé vzdálenosti nad tělem. Terapeut vychází z nauky o 

pozicích, která mu byla předána při iniciaci, zároveň ale nauku přizpůsobuje 

potřebám klienta: „To je systém, kterej jsem se naučila od toho svého mistra tady, 

ale vždycky, když někde teda cítím něco nebo když přijde ke mně člověk, já nevím 

třeba s nějakým problémem někde mimo tyto pozice, tak si tam volně ty ruce 
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přikládám podle potřeby, měním si to podle potřeby“ (Lenka). Začíná se od hlavy 

klienta a postupuje se dále po těle dle jednotlivých čaker, poté se klient otočí na 

břicho a provede se to samé. Končí se opět u hlavy. 

           Nejprve slyším, jak se Olga přesunuje za mou hlavu, kde usedá. Já zhluboka 

dýchám a hudba mi pomáhá se zklidnit. (…) Cítím, jak mi obě ruce dává na mé 

spánky. Překvapuje mě, že má studené ruce. Je mi to až nepříjemné a napadá mě, že 

mi za chvíli bude zima. Pak ruce přesunuje pod mou hlavu-bere mi ji do rukou a 

chvilku hlavu drží tam, kde se dotýká země. Pak následuje sled různých pohybů jejích 

rukou, které buďto drží nad různými částmi těla (poznám podle letmých dotyků) nebo 

přímo na mém oblečeném a částečně přikrytém těle. K srdeční oblasti se několikrát 

vrátí a drží mi ruce na hrudníku. Tato oblast je jediným místem na těle, kde během 

léčení cítím nějaký výraznější pocit, v tomto případě nepříjemný. Připadá mi, jako by 

mne na hrudníku něco tlačilo, a to i poté, co ruce sundá. Pocit přetrvává i 

následující den. Poté, co Olga přejede celé tělo a postupně ruce přikládá od hlavy 

dolů na hrudník, mé dlaně, boky a chodidla, dostávám instrukci, abych se otočila na 

břicho, a Olga postupuje stejně, od hlavy směrem dolů. Ruce drží postupně nad 

hlavou, na zádech a na bocích. Nohy vynechává (stejně jako když jsem ležela na 

zádech) a přesouvá se k chodidlům, které nakonec drží obě v dlaních“ 

(Autoetnografie, 7.11.).  

        Na konci může terapeut opět provést rituál ukončující napojení na energii reiki: 

„Na konci jsem se během mantry odpojila od energie reiki a ještě si řekla mantru, 

aby nedocházelo k přenosům, tedy aby nic z léčitelky nepřecházelo na klienta a 

naopak, aby se všechno vrátilo tam, kam má“ (Alena).  

 

4.2.1 Energie 

Během terapie reiki dochází k předání energie tělu klienta. Nejedná se však o 

energii terapeuta, nýbrž energii univerzální, která je podle nauky reiki všudypřítomná 

a pochází z vesmíru: „Je fakt, že ta energie je posilující, vyživující a není to nic mezi 

nebem a zemí, je to prostě úplně normální energie, kterou máme všichni, protože 

všichni živí tvorové nebo to, co je tady na té planetě, má určité vyzařování, určité 

frekvence, určitej elektropotenciál nebo magnetopotenciál nebo prostě něco, takže je 
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to jen o tom vycvičit si ty své schopnosti natolik, abychom je mohli používat tak, jako 

používáme třeba zrak, hmat, sluch a to, co prostě sportovci trénujou určité partie 

svalů podle toho, kterej sport dělaj, takže toto je úplně stejný. Prostě trénujete 

vlastně ten svůj energetickej potenciál“ (Lenka).  

K této energii má přístup každý, aby nám ale byla k dispozici, je třeba si 

uvědomit, že ji může využívat: „Každej člověk má k tomudle přístup a každej s tím 

vlastně umí, mohl by s tím pracovat, kdyby chtěl a věděl o tom.  A já jsem věděla, že 

prostě tu energii v rukách mám, že s tím umím, ale já jsem si to potřebovala nějakým 

způsobem jako dovolit. (…) takže defakto, když jsem se nechala třikrát zasvětit, do 

toho prvního, druhýho, třetího stupně, tak jsem si to vlastně sama sobě povolila, že 

s tím můžu dělat, no“ (Markéta). Tato energie podpoří samoléčebné schopnosti 

organismu. Cílem je uvést organismus klienta do rovnováhy, zharmonizovat ho: „No 

a když se působí na toho klienta, tak on vlastně zprostředkovaně dostává tu energii, 

kterou si tedy neumí stáhnout sám nebo nabít se sám a vlastně jim se ulevuje, 

uklidňují se, nabíjejí se tou energií, odcházejí různé bloky, protože se rozpouštějí, to 

zase terapeut cítí, každej ten terapeut to máme jinak, já třeba, když cítím někde 

chlad, tak tam zůstávám o to dýl, dokuď tam teda neucítím teplo, já tomu tak obrazně 

říkám, dokud neprorazím ten kanál, že tam zůstávám dýl, až teda cítím to teplo, tak 

se posunu dál no a ono těm lidem se uleví (…) Cítím, kde bere víc energie a kde 

prostě nebere, kde ten blok má, takže to musím prorazit a pak teprve cítím, jak to 

úplně stahuje a teprve, když se to vyrovná, tak můžu jít na další místo“ (Lenka).  

„Člověka porovnat, zharmonizovat a umožnit mu, aby, záleží na tom, jak ten 

člověk je schopnej se uvolnit, jo, ale prostě pomoct mu, aby mu začala energie líp 

běhat, protože když běhá líp energie, tak se odbourávaj taky ty bloky, že jo, tělo se líp 

jako celý okysličuje“ (Markéta). To může vést k celkovému zlepšení emočního a 

tělesného stavu: „Jojo, i poznání i intuice, to je probuzení celé bytosti. To nejde 

oddělit. Týká se to, jako nemůžeme oddělit fyzické tělo od ostatních těl 

jemněhmotných (…) ono (reiki) působí na celou bytost. Takže to všechno se tam 

mění, to všechno se harmonizuje“ (Olga).  
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4.2.2 Sedm těl člověka 

 

Lidské tělo je terapeuty pojímáno jako schránka obsahující lidskou duši.  

„Tělo je oblek pro duši“ (Markéta).  

„Ano, (tělo je) krásná schránka. Máme se naučit ji opatrovat, že jo, aby byla zdravá. 

Nemyslím jako jí opečovávat, že si budeme dávat umělý věci jo (smích), ale opravdu 

opečovávat, mít ji v lásce“ (Olga).  

„Hm (tělo je), zhmotněná ta duše a vědomí“ (Alena).  

Toto pojetí se shoduje s karteziánským rozdělením na duši a tělo, tím ale 

podobnost končí. Tělo a duše jsou dle pojetí terapeutů v symbióze a vzájemně shodě. 

Ač je tělo hmotné a smrtelné a duše nehmotná, jeden bez druhého nemohou 

existovat. Tělo a duše vlastně spolupracují, protože duševní onemocnění jsou často 

rozpoznatelná skrze onemocnění tělesná. Tělo je tedy jakýmsi ukazatelem toho, co 

se děje v duši: „V mým pohledu je to symbióza. Já to beru jako, že to jsou spojený 

nádoby, že, co se stane duši, tak to je potom vnímatelný přes tělo“  (Alena).  

Duše a tělo jsou jakési vrstvy v rámci jednoho celku, které spolu souvisí a 

interagují: „Jako kdyby sis představila, že takhle jako je ňáká koule a vevnitř je ta 

duše a tam je to nejvíc duchovní a pak to jakoby jde třeba přes ty emoce nebo 

myšlenky a pak až dál je jakoby tělo. Možná třeba jako letokruhy by bylo dobrý si to 

představit. Ale že to je vlastně jeden strom. Je to jeden strom a uprostřed má tu duši, 

toho ducha, duši, emoce, myšlenky a ta kůra je vlastně to tělo, který to ohraničuje 

jakoby zvnějšku“ (Alena).  

Je pravděpodobné, že lidské tělo každého člověka není jen jedno, nýbrž je 

jich sedm a jsou všechna propojená: „Oni jsou všechny hmotný, jenže tamty jsou 

jemněhmotný a tohle (dotýká se sebe) je hrubohmotný a reiki pracuje úplně se 

všema, protože nejdou ty těla oddělit od sebe. To nejde. Oni jsou všechny prostě 

propojený“ (Olga). Existence více hmotných těl člověka se v pojetí terapeutů nejvíce 

blíží k pojetí jógické filozofie, kdy se tělo „dělí na sedm kategorií nebo principů: 

hmotné tělo, astrální tělo, prána, káma, manas, budhi a átman“ (Minařík 1992: 416). 

V kontextu provádění terapií reiki se ale rozdělení těla na sedm kategorií nezdá jako 
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příliš zásadní: „No asi jo50, ale já to nevidím, takže to tak nějak nerozvádím. Někdy 

auru51 vidím, ale jinak z toho nic, neřeším to“ (Lenka). „No, sedm, třeba pět, to už 

říká každé vlastně učení dost podobně, takže je úplně jedno, kolik jich je, to je úplně 

jedno, každá literatura bude to nazývat jinak, ale jsou to samozřejmě jemněhmotná 

těla“  (Olga).  

Následující vysvětlení terapeutky, jak spolu souvisí duše a tělo, jen ilustruje 

silný vliv psychosomatické nauky, která pojednává o tom, že emoční pochody 

ovlivňují tělesný stav (viz strana 16nn.): „Já to klientům úplně jednoduše říkám, že 

ne ani duše, protože na to taky spousta lidí dneska ještě nehraje, takže říkám, to tělo, 

to je jako auto, a ta psychika, to je jako ten řidič. Takže když máte auto, kde svítí 

brzdová kontrolka, tak jedete do servisu nechat vyříznout brzdovou kontrolku, 

protože třeba koleno je kontrolka ledvin, že jo. Tak vy chcete vědět příčinu, vy chcete 

spravit tu příčinu, a ne vyříznout tu kontrolku. No a musíte mít řidiče i auto 

v pořádku. Když máte blbý auto, dobrýho řidiče, no tak co s tím autem udělá, když to 

je nepojízdný. A zas na druhou stranu, když máte supr auto, ale blbýho řidiče, no tak 

to auto vám to nezachrání, tak se nabouráte na každým rohu, takže musíte mít oboje 

v rovnováze“ (Lenka).   

 

          4.2.3 Terapeut: ruce 

 

Terapeutovy ruce jsou hlavním nástrojem, který je k reiki používán. Když 

terapeuti drží ruce na těle klienta, dochází u nich na rukou k subjektivnímu vnímání 

různých tepelných a jiných jevů. Nejčastěji tyto jevy pojmenovávají jako pocit 

chladu, tepla, horka či žáru, jehliček či píchání v ruce. Pakliže terapeut drží ruce nad 

určitým místem těla klienta a cítí na svých rukách chlad, znamená to, že toto místo 

intenzivně potřebuje působení reiki a je třeba zde vytrvat, dokud terapeut neucítí na 

rukou zas teplo. Některý terapeut si potřebu onoho místa léčit může vyložit právě 

                                                             
50 Odpověď na otázku, zda má člověk více hmotných těl.  
51 Aura (z řečtiny ovzduší, opar, vánek) zde odpovídá astrálnímu tělu. Jde o těžko 
postřehnutelnou fosforescenci obklopující každý jev, ve fyzikálním slova smyslu je aura 
„emanační energií hmoty, která většinou nemá dost energie, aby se stala vnímatelným 
zářením, ale někdy tomu tak skutečně je“ (Minařík 1992: 38).  
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naopak, a to u svých horkých dlaní: „A vlastně pokaždý to je jiný, někdy se mi stane, 

že mi ty ruce do toho člověka jako úplně vrostou. Jedna paní, u který se mi tohleto 

stalo, to vnímala a sama mi, já jsem jí to neříkala, že se jí to stalo a říkala, hele, já 

jsem měla pocit, že jsi měla ruce až někde ve mně a měla jsem dojem, že to jako bylo 

léčivý. Takže ona to vnímala takhle, já jsem vnímala, že ty ruce nemůžu odtrhnout. 

Že tam prostě budou tak dlouho, až to povolí. Jo, a když ta určitá partie prostě 

potřebuje to doplnění, tak ty ruce začnou prostě žhnout, jsou jako kamna“ (Markéta). 

Někdy je potřeba chvíli počkat, než začne terapeut (i klient) cítit z terapeutových 

rukou teplo: „No ty jehličky, (…) někdy to přijde úplně samo, já si to neumím 

vysvětlit, prostě když položíte ruce, tak někdy mně okamžitě začnou takový jehličky a 

ten člověk jako by vás vysával, jako paprsky z nějakýho science fiction jdou do něj a 

někdy si říkám, že se nic neděje, tak si řeknu o to reiki ještě jednou. Tak musím 

počkat, chvilku to trvá a pak třeba on cejtí už to teplo“ (Alma). Na rukou terapeuta 

jsou pocity rychle zaznamenatelné a pro terapeuta nejsnáze interpretovatelné 

              V teoretické části bylo nastíněno, že lidské tělo slouží jako prostředek 

k lepšímu porozumění a pochopení určité kultury. Percepce jevů objevujících se na 

rukách terapeuta mu slouží jako prostředek k porozumění tomu, co se odehrává v těle 

klienta. Ruce jsou tedy jakousi pomůckou, která jim dokáže pomoci pochopit, co tělo 

klienta potřebuje.  

          Mezi tělem terapeuta a tělem klienta dochází k vzájemné tělesné výměně, 

interkorporeitě (Merleau-Ponty podle Kaščáka-Obertové, 2012), kdy obě těla spolu 

komunikují a navzájem vyvolávají pocity (ruce terapeuta jsou jakousi sondou 

položenou na těle klienta a tělo klienta rukám odpovídá a sděluje jim své potřeby). 

Nerovnováha na určitém místě v těle klienta způsobí jev na rukou terapeuta (horko, 

jehličky), který terapeut následně vyhodnotí jako určitou potřebu klienta a tomu 

přizpůsobí svůj terapeutický postup. A zároveň, dotek terapeuta na těle klienta 

v klientovi vyvolá určité pocity, a to tělesné i duševní (viz dále).  

        Dle Maurice Merleau Pontyho vstupujeme skrze tělo do okolního světa 

(Ibidem). Terapeut zde vstupuje skrze své ruce do dění v těle klienta a odhaluje tak 

jeho vnitřní pochody. Někteří terapeuti tak dokážou vstoupit i do emocionálních 

pochodů klienta: „No ale jako vnímám přes to tělo vlastně ty různý typy toho napětí, 

že jestli to je takový to z tý únavy nebo jestli tam má člověk takový to, že je takovej 

jako sevřenej a nemůže se normálně projevit nebo jestli tam má zkostnatělost v těch 
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kloubech a nemá to teda že bych třeba jako vnímala a vy máte tady na játrech to a to, 

že bych viděla nějaký diagnózy, to nevim, ale vnímám takový ty jako emoce nebo 

takový ty nastavení myšlenkový, takový ty programy, tak to jsem schopná přes to tělo 

jako nějak navnímat, ale spíš si myslím, že to je otázka tý praxe, než že bych měla 

nějakou jako schopnost jako výjimečnou. Že spíš jak s tím pracuju, tak se mi to 

kultivuje“ (Alena).  

„Eště se mi nestalo, že bych jako poznala, já nevim, zanesený játra nebo to. 

Spíš je to všecko na tý psychický úrovni, jo, že to tělo jako řekne, co se děje. Jako, 

víte co, protože vono vlastně všechno, co je v psychice, tak se do toho těla ukládá. A 

tělo vlastně je jenom taková zásobárna informací a pokavaď ukládá informace 

správně, tak tělo je vlastně zdravý a když ne, no tak holt tak dlouho ukládáme, až 

jsme nemocný“ (Markéta).  

4.2.3.1 Tělo jako symbol 

K rozpoznání konkrétních diagnóz tělesných onemocnění nedochází touto 

cestou skrze terapeutovy ruce, nýbrž skrze semiotizaci některých míst na těle. Tělo 

(či jeho určitá část) je tedy symbolem, který vyjadřuje, co konkrétně je s ním 

v nepořádku. Terapeuti vychází z psychosomatické nauky o tom, že se na 

jednotlivých místech těla mohou zobrazovat některé psychické problémy a místo 

k nim příslušejícím na sebe většinou upozorní bolestí či jiným tělesným projevem. 

Tělo je tak také prostor, na kterém se skrze tyto projevy zobrazuje, co je s ním 

v nepořádku. Skrze bolest se rozpozná problematické místo a interpretací tohoto 

místa dle různých nauk se zase rozpozná, co člověka trápí v psychické rovině. 

K vyléčení by mělo dojít odstraněním oněch psychických obtíží či projevů.  

„Todleto je vypozorovaný prostě tisíce letama v čínský medicíně, když se 

budete zajímat o psychosomatiku, tak vám to zase řekne jako z pohledu východní 

medicíny, je to to stejný. Prostě určitý nemoci v těle souvisej s určitýma psychickýma 

potížema“ (Markéta).  

          „No statisticky jsou určitý části těla, kde se tadyhlencty různý emoce 

projevujou, jsou na to knížky, třeba od Dahlkeho, ten to má výborně popsaný ty 

témata a takhle, ale potom každej to má trošku individuálně, každej jsme jinej, každej 

máme vlastní změny, ale třeba konkrétně ta úzkost, mně přijde, že se projevuje, 

opravdu jako kdyby se člověk zúžil tou úzkostí, jako že se mu stáhne hrudník, špatně 
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se dejchá; bolest třeba na prsou; strachy, tak někdo vnímá v krku, to vlastně taky 

píše Dahlke, že krk je takovej hodně zranitelnej, že, jde ti o krk, se třeba řekne. Jo 

nebo taky že jo, přes krk, vždycky se popravovalo, že jo, pověšení, stětí, uškrcení, to 

je takový docela choulostivý na ten strach. Někdo cítí strach v břiše, někdo 

v kolenou, (…) to je jako různý, jsou různý projevy“ (Alena).  

Stejně tak se na těle mohou zobrazovat tělesné nemoci. Někteří terapeuti jsou 

k tomuto přístupu ovšem skeptičtí: „Já mám na reflexní masáž52 skripta a máme tam 

obrázek, co když mačkáte, co to asi ovlivňuje. A dost často to odpovídá, ale já zase, 

jak jsem takovej trochu pragmatik, tak někdo mi říká, no tady mě to bolí, co tam je? 

No a já mu třeba řeknu, ledviny no a on říká, no, já mám s tím problémy, nebo tam, 

kde jsou ženský orgány, já mám zánět močáku. Já říkám, no, ale taky to můžete mít 

z bot. Pakliže to sedí na tu jejich diagnózu, a nebo to prostě bolí a oni říkaj, že to 

místo bolí, ale ničím se neléčej, tak já říkám, tak se na to vykašlete prostě, možná 

boty, možná jste unavená, to ne, že máte ortodoxně nemocný ledviny, protože vás 

tady bolí“ (Alma).  

         Tělesné nemoci vznikají následkem duševní nerovnováhy v těle: „Já si myslím, 

že je to všechno z té hlavy, že ta psychika s námi mluví přes tělo, takže 

psychosomatika jednoznačně (…). Vy zabijete breberky53, ale za půl roku je máte 

stejně znova, že si to tělo nějak přitáhne, protože když máte brouka v hlavě, tak 

vlastně ta psychika s vámi neumí mluvit jinak než přes to tělo, takže buď si zlomíte 

nohu nebo si přitáhnete breberky, nebo to je jedno, to tělo si něco vymyslí a vy to 

nějak zpracujete na té fyzické úrovni, no ale když to nezpracujete na té psychické 

úrovni, tak za půl roku to máte stejně nebo jinde, jo, to je to, co doktoři, já nevim, 

vyoperujou jednu kyčel a za rok máte druhou kyčel. Vyoperujeme vám druhou kyčel, 

tak máte koleno, prostě ten problém se stěhuje a je potřeba to vyřešit (…) na té 

psychické úrovni. A dokud to nevyřešíte v hlavě, tak to tělo vám to bude říkat pořád 

dokola. (…)“ (Lenka).  

                                                             
52 Tato terapeutka má jako jednu ze svých živností i provádění různých masáží, z nichž jedna 
je i reflexologie. Jedná se o terapeutickou techniku, která předpokládá, že na chodidle se 
nacházejí jednotlivá místa, která odpovídají tělesným orgánům (Vojtíšek 2004).   
53 Breberkami Lenka míní různé cizopasníky, bakterie, viry či plísně, které se údajně nachází 
v našich tělech a zatěžují tak organismus a snižují imunitu. Pomocí elektrického přístroje 
plazmový generátor vysílající frekvence se v těle klienta tyto organismy ničí (pozn. autorky).  
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Tělo slouží jako zásobárna informací, kterých když je v těle až moc, 

vznikne nemoc: „My přijímáme za den hromadu informací, který ňákým způsobem 

jako zpracováváme a dokavaď ty informace zpracováváme v pořádku, budu tomu 

říkat v pořádku, jo, tak tělo prostě pracuje, pracuje dobře (…). Třeba, budu se pořád 

vztekat. A furt se budu vztekat a furt budu zuřit a nedám si říct a budu to v sobě živit, 

tak to odnesou játra. A já třeba potom, když začnu s tím člověkem takhle pracovat, 

tak mě tyhlety vzteky, já nebudu vědět, jako že to je z jater, mně nepřijde ta 

informace, třeba někomu jinýmu jo, mně ne, ale budu toho člověka vidět jako šíleně 

vzteklýho. Jo, takovýho prostě čertíka, kterej zuří. Jo, tak takhle se to potom promítá 

a pak je k tomu dobře znát ty psychosomatický příznaky, protože se to potom dá 

dávat dohromady (Markéta). Přitom má každé tělo od narození samoléčebnou 

schopnost, kterou jsme ale očividně zapomněli používat: „Tam je totiž problém 

v tom, že my jsme tu schopnost tomu tělu rozumět kdysi měli a ztratili jsme to a 

musíme se to naučit znovu (…). Musíme se naučit vlastně navázat s tím tělem, že 

máme prostě určitou tělesnou moudrost, se kterou jsme se narodili, ta se pohybuje 

v tom obalu kolem nás, takže s tím navázat kontakt a požádat, aby nás naučila to tělo 

vnímat a ta moudrost, aby nás vedla k tomu (Markéta). Tělo tak nabývá významu 

samoúzdravné entity, se kterou je třeba se naučit pracovat, aby fungovala tak, jak 

má.  

 

         4.2.4 Terapeut: kašel a pláč 

 

        Kromě vjemů pozorovaných na terapeutových rukou se může probíhající terapie 

projevit na terapeutově těle i jinými způsoby, a to kašlem nebo pláčem.  

       Ležím se zavřenýma očima, hluboce dýchám. Najednou se terapeutka prudce 

rozkašle. Trochu se leknu, ale nevěnuji tomu větší pozornost, říkám si, že je asi 

nastydlá. Po asi deseti minutách se rozkašle znovu. Kašle chvíli, ke konci dodá pár 

citoslovcí jako uf nebo fuj. Dojde mi, že to souvisí s reiki a že tohle to s ní dělá. Na 

chvíli si připadám hrozně, že v sobě mám asi dost věcí špatně, když na to reaguje 

takto. Za celou dobu terapie se rozkašle asi třikrát nebo čtyřikrát (Autoetnografie, 

12. 6.). Tento jev terapeutka vysvětlila takto: (Stane se to), „když je toho na mě moc. 
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(…) ono to nemusí bejt daný tím konkrétním místem, kde jsem, i když třeba u vás to 

tak bylo, že jako tam bylo hodně, kolem tý srdeční čakry to bylo hodně silný, tak 

potom, když už jsem šla tím tělem níž, tak už to bylo lepší, jo, (…) ale tam byl prostě 

velkej bordel, takže to na mě takhle působilo a v podstatě pro mě to je jako ventilace. 

Ňákym stylem to ze mě musí ven a ňákym stylem to mnou projde a já to vnímám tak, 

že tímdle způsobem já vlastně toho člověka částečně vyčistim. Že to vlastně jako 

vemu, protože energie jako mnou prochází, já si jí nevyrábim, že jo, já jsem vlastně 

jako vodič. No a tak prostě jak přichází, tak vodchází a je to asi tak jako, jako 

čistírna si to představuju, jo, že když je toho ve vás jako moc, tak já to vnímám a 

tímhle tím stylem to jde pryč a někdy se rozbrečím třeba, což zase už potom ten klient 

neví, protože většinou je v limbu, ale buďto to je takhle, jako že to vykašlu, a nebo 

brečim často“ (Markéta). Markéta také uvádí, že se jí občas stane, že se jí po terapii 

udělá špatně od žaludku a chce se jí zvracet. Vždy ale zatím zůstalo jen u pocitu. 

Terapeuti se domnívají, že by jim během či po léčení nemělo být fyzicky špatně, 

protože provádění reiki posiluje i terapeuta, ovšem pokud skutečně předává jen tu 

vesmírnou energii.  

 Terapeut může mít během aplikace reiki i zrakové vjemy: „Já vídám obrázky, 

ale ne vždycky. Prostě se může něco odehrávat. Třeba já ráda držim nohy v rukách54. 

A v každým kloubu se ukládá vlastně bordel, emoce a kloub je dobrý hodně čistit a 

každá noha je jiná. Málokdy se mi stane, když takhle si ty nohy chytnu, že bych je 

cejtila stejně. A když je na to čas, tak kolikrát ty nohy začnou o sobě něco povídat. 

Většinou to tak je, že jedna noha je žena, jedna muž a teď začnou o sobě něco 

povídat. Měla jsem třeba takovou holku, to bylo legrační, (…), když jsem se učila, to 

jsem se učila tu reflexní terapii a na boku nohy jsou zóny pro páteř, a když jsem jí 

masírovala55 bederní páteř, tak mi úplně jasně vyskočil jako mužskej pohlavní úd. 

Jsem na ní koukala a ptala jsem se jí teda, jestli jako má potíže se sexem a ona jako 

že jo, že teďko mění partnera, že má“ (Markéta).  

  

                                                             
54 Markéta stojí u nohou klienta ležícího na lehátku a levé chodidlo klienta drží v jedné ruce 
a pravé v druhé.  
55 Markéta se kromě reiki zabývá i praktikováním různých masáží.   
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          4.2.5 Klient-pláč a uvolnění 

            Během terapie i klient zaznamenává různé tělesné počitky. Z hlediska klienta 

je tělo subjektem, na kterém se zobrazují různé vjemy vznikající následkem terapie 

reiki. Skrze své tělo klient zakouší dotek terapeuta a svými smysly vyhodnocuje, co 

to s ním dělá (viz strana 13). Časté jsou emocionální reakce jako pláč, což terapeut 

vnímá jako přínos: „Je to dar musím říct pro mě, protože to už jako, ten klient je 

ochotnej se čistit“ (Markéta). Terapeut o takovou reakci klienta stojí, protože ji 

chápe jako potvrzení toho, že má jeho práce konkrétní dopady. Klient je podporován, 

aby nechal tělesným projevům svého těla volný průběh a necítil se kvůli tomu 

nesvůj: „Ale prostě příště se nestyďte (…) a normálně to pusťte, protože to je úplně 

to nejlepší, co může bejt. Normálně i řvát můžete, všechno. Ne, fakt jako, já to znám 

od sebe, to jsou prostě stavy (…) a když necháte tomu volnej průběh, to tělo vždycky 

udělá, co potřebuje. (…) Vám se to nelíbí, to už je jiná věc, že jo, zas prostě je to 

řízení toho ega, který si myslí, že ví nejlíp, co má dělat. Ne, tělo to ví nejlíp. A jen ho 

prostě nechat“ (Markéta).  

        Klient takovou situaci může popsat takto: Jak jsem u vás byla poprvé, tak jsem 

měla dva takový silný okamžiky, který si teda vybavuju, nevím, možná jsem vám to už 

říkala, kolem tý srdeční čakry to bylo. Jeden moment byl, kdy se mi chtělo strašně 

smát, fakt až hystericky se rozesmát na celý kolo, ono se to stupňovalo a stupňovalo a 

v jednom okamžiku se to zastavilo a já jsem v tý chvíli byla ráda, byla jsem u vás 

poprvý, styděla bych se trochu, ale věděla jsem, že by to bylo fajn, kdyby se to stalo, 

ale pak se to prostě jako úplně rozplynulo ta potřeba. A úplně ten samej pocit byl pak 

za chvíli, myslím, že jste mi i tlačila na nějakej bod myslím tady v týhle oblasti 

(ukazuji na oblast kolem pánve), a to se mi zase chtělo hrozně brečet a byl to úplně 

stejnej scénář, jo – stupňovalo se to a pak se to najednou zastavilo, takže jsem pak už 

neměla potřebu. Věděla jsem ale, když jsem od vás odcházela, že bych si bejvala byla 

přála, abych to dala tomu průchod těm emocím, ale prostě, mám pocit, že jsem si to 

sama v sobě zastavila, protože jsem nechtěla, což jsem věděla, že je škoda a špatně, 

ale třeba někdy příště se to podaří“ (z rozhovoru s Markétou).  

Kromě projevů emocí může klient na svém těle pociťovat tlak vyvíjený na 

určité místo: K srdeční oblasti se několikrát vrátí a drží mi ruce na hrudníku. Tato 

oblast je jediným místem na těle, kde během léčení cítím nějaký výraznější pocit, 
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v tomto případě nepříjemný. Připadá mi, jako by mne na hrudníku něco tlačilo, a to i 

poté, co ruce sundá. Pocit přetrvává i následující den (Autoetnografie, 7. 11.). 

Přitom tento tlak nemusí pocházet ze skutečného dotyku terapeuta: „N ěkdo cítí třeba 

velký horko, někdo cítí tlak, někoho se třeba ani vůbec nedotýkám a i přesto cítí velký 

tlak, že na něj tlačím, takže ono je to velmi různý, u každýho je to jinak“ (Olga).  

Klient během terapie má i veskrze příjemné počitky: Pamatuju si, že mi po 

dlouhé době bylo fakt uvolněně a nádherně. Nejradši bych na tom lehátku zůstala 

ležet a usnula bych a probudila se až ráno (Autoetnografie, 22. 11.). Nohy vynechává 

(stejně jako když jsem ležela na zádech) a přesouvá se k chodidlům, které nakonec 

drží obě v dlaních. To je mi z celého léčení asi nejvíce příjemné, cítím se najednou 

bezpečně. A už cítím teplo vycházející z jejích dlaní (Autoetnografie, 7. 11.). Jsou to 

počitky týkající se celkového stavu uvolnění, bezpečí, bezstarostnosti.  
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4.3 Třetí fáze: zakončení 

 

         Na konci terapie je klientovi sděleno, že je terapie u konce a je mu doporučeno, 

aby si ještě chvíli poležel a pomalu se zvednul: Pak mě několikrát pohladí po vlasech 

a po ruce a říká mi, že je konec a ať se pomalu proberu (Autoetnografie, 7. 11.). 

Většinou dostane klient napít a je tázán, jak se cítí. Je upozorněn, že po zbytek dne 

by se měl šetřit a že se ještě mohou objevovat dozvuky terapie v podobě náročnějších 

emočních stavů.   

      Když je terapie u konce, Markéta mi říká, že si mám ještě poležet, jak dlouho 

budu chtít a pak se zvednout. Otevřu oči, protáhnu se a pomalu se na lehátku zvedám 

do sedu. Markéta mi dává sklenici vody, kterou hned vypiju a poprosím o další a pak 

mi taky nabízí čokoládové bonbony, které vytahuje ze skříně. Sním asi čtyři. Říká, že 

bych se po dnešní zbytek dne měla šetřit, ideálně jít domů spát a že bych měla hodně 

pít. A že ať se připravím na to, že se ve mně můžou odehrávat různé emoční stavy. 

Ještě chvíli si povídáme, ptám se jí, co při terapii cítila (Autoetnografie, 12. 6.).  

K upozornění, že je terapie u konce ale vždy nemusí dojít, klient se pak může 

cítit trochu zmatený: Tuším, že reiki už bude končit, ležím na břiše a terapeutka teď 

drží moje chodidla. Pak se přesouvá k mé hlavě a několikrát mě pohladí po vlasech a 

po celém těle. Vím, že to je skutečně konec, ale terapeutka mi nic neřekla. Pak 

odchází a z koupelny slyším téct vodu. Já se převracím na záda a ještě ležím, nechce 

se mi vstávat. Nedostala jsem k tomu ani žádný pokyn. Pak přichází do místnosti, a 

když mě vidí stále ležet na lehátku, směje se. Tak se pak už pomalu zvedám z lehátka 

(Autoetnografie, 22.11.).  

Podle preference terapeuta a klienta pak ještě mezi nimi probíhá dialog o 

průběhu terapie a dojmech jich obou. Poté klient odchází.  
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4.4 Interpretace – shrnutí 

 

Terapeutický proces předávání reiki terapeutem tělu klienta probíhá jako 

dialog mezi jejich těly.  

Tato vzájemná tělesnost, interkorporeita, je podmíněna disciplinací těla 

klienta i terapeuta a prostoru, ve kterém se terapie odehrává. Místnost, kde se terapie 

odehrává, je k tomu přizpůsobena: je vybavena masérským lehátkem nebo 

ohraničeným místem na zemi, kam se pokládá klientovo tělo. Klient je instruován, co 

má dělat, a tyto instrukce dodržuje. Terapeut disciplinuje sám sebe tím, že před 

každou terapií provádí rituál a pak se už jen soustředí na klientovo tělo a nemluví. 

Pokud klient chodí na terapie pravidelně, vždy už ví, co má dělat a co bude 

následovat – sundat šperky, položit se na lehátko, zavřít oči, uvolnit se a klidně i 

usnout. Stejně tak terapeut též pokaždé vykonává rituál před započetím každé 

terapie, aniž by mu přikládal hlubší význam. Terapeut ani klient nemluví, 

vyjadřovacími prostředky jsou pouze těla, která vstupují v dialog. 

Klient prostřednictvím svého těla terapeutovým rukám předává informace o 

tom, co se svým tělem potřebuje udělat a terapeut tyto informace následně přečte 

prostřednictvím jevů vnímaných na jeho rukách (horko, chlad) a dle toho přizpůsobí 

průběh terapie. 

Terapie může probíhat pouze za předpokladu existence tzv. všeprostupující 

energie. V terapii se tak pracuje s nehmotnou energií, prostřednictvím dotýkání se 

hmotného těla (a zřejmě taktéž dalších neviditelných těl), terapie probíhá na čistě 

tělesné úrovni a často dochází k výrazným tělesným projevům, ať už se jedná např. o 

počitky na rukou či kašel nebo pláč. 

Terapii reiki provází myšlenka, že tělo je entitou s vlastní inteligencí, které se 

v případě nemoci dokáže samo uzdravit, potřebuje k tomu ale disciplinovat – 

absolvovat terapii reiki a takto si připomenout, že tuto samoléčebnou schopnost má. 

Než terapie započne, je klientovo tělo pro terapeuta objektem a klient je ve 

svém těle jako subjekt. Zároveň je tělo klienta v tuto chvíli také, viděno optikou 

pojetí ezoterismu jako obchodnických aktivit, prostředkem k vydělání peněz. 
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Z hlediska průběhu terapie je tato funkce těla ale bezvýznamná, protože posléze, co 

začne probíhat terapeutický proces, pozornost se plně přesune k dialogu dvou těl.  

Komunikaci těl terapeuta a klienta na tělesné úrovni si lze představit takto: 

terapeut klientovi jakoby pokládá otázku týkající se toho, jak se cítí klientovo tělo, a 

to prostřednictvím přiložení rukou na tělo klienta. Terapeut na svých rukách ucítí, co 

je v klientově těle v nepořádku (na úrovni nerovnováhy jednotlivých čaker), což je 

klientova odpověď na vznesenou otázku. Podle tohoto zjištění terapeut komunikuje 

rukama dále, tedy reaguje na klientův stav a snaží se mu pomoci tím, že reguluje 

množství předávané energie (nejvíce energie dodává tam, kde bylo odpovězeno 

největší potřebou této energie). Když je na tom oslabeném místě klientova těla opět 

nastolena energetická rovnováha, klientovo tělo odpoví skrze změnu na tomto místě, 

terapeut tuto odpověď vnímá opět skrze ruce a může se posunout na další místo 

klientova těla. Takto probíhá komunikace až do konce, kdy má terapeut pocit, že jsou 

všechna místa na těle klienta v rovnovážném stavu a klientovo tělo terapeutovi již nic 

nesděluje a umlčí se. Komunikace se přemění ve verbální až v závěru terapie, kdy 

terapeut klientovi oznamuje ukončení terapie. V některých případech k tomu nemusí 

dojít, a tak je čistě tělesná komunikace dovedena až do úplného konce. 

Optikou terapeuta dochází v průběhu terapie k překročení pojetí klientova těla jako 

objektu. Tělo klienta se pro terapeuta stává subjektem, protože terapeut pociťuje, co 

se v klientově těle odehrává a na dobu trvání terapie se tak jakoby stává tělem 

klienta. To je někdy umocněno prožitky vlastní tělesnosti vloženými do těla klienta 

(např. vrůstání rukou terapeuta do těla klienta). To potvrzuje zařazení reiki do 

nekonvenční medicíny, která staví zejména na intuici, zatímco konvenční medicína 

je řízena racionálním pohledem na skutečnosti a tělo je pro ni pouhým objektem 

zájmu. 

5. Závěr 

 
          Ústředním tématem této bakalářské práce bylo to, jak terapeuti nabízející 

terapii reiki pracují s tělem klienta a dále jaké významy a funkce mu přiřazují a jak 

tělo klienta semiotizují a disciplinují.  
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       V teoretické části práce jsou představeny koncepty, které zarámovaly výzkumné 

otázky. Prvním rámcem je pojetí individualistického zaměření dnešní postmoderní 

společnosti Gillese Lipovetskyho. Dalším rámcem je antropologické pojetí těla jako 

entity, která nese rozličné významy a je nositelem kultury. A konečně, optika nových 

náboženských směrů dala možnost nahlédnout reiki jako součást ezoterického 

léčitelského směru, který se formuje pod hlavičkou hnutí New Age, stejně tak jako 

obchodní záležitost, která je obživou pro terapeuty a životním stylem pro klienty. 

Reiki lze také nahlédnout jako terapeutickou metodu mající své místo v nekonvenční 

medicíně, tedy opoziční straně medicíny konvenční. 

       V metodologické části práce jsou uvedeny bližší informace o podobě výzkumu. 

Za použití kvalitativní výzkumné strategie jsem pomocí autoetnografie a 

polostrukturovaných rozhovorů shromáždila data v prostředí terapeutek nabízejících 

terapii reiki. Zamyslela jsem se nad zajištěním kvality výzkumu a zmínila jsem 

etické zásady a potíže, které jsem během sběru dat měla.  

        V poslední empirické části práce jsou uvedena shromážděná data, která jsem se 

v textu průběžně snažila analyzovat a interpretovat. V rámci této interpretace jsem 

odpověděla na výzkumné otázky:  

Jak je tělo v procesu terapie semiotizováno a disciplinováno? 

Terapie reiki probíhá jako dialog mezi tělem terapeuta a klienta, kdy jediným 

vyjadřovacími prostředky této komunikace jsou tato dvě těla. Disciplinace obou těl je 

přitom nutná podmínka k uskutečnění takového dialogu. Těla jsou disciplinována 

přijetím pravidel, která jsou nutná pro to, aby terapie probíhala tak, jak má. Terapeut 

na začátku každé terapie provádí rituál a během terapie se soustředí a nemluví. 

Klientovi jsou většinou sdělena pravidla týkající se toho, jak se má během terapie 

chovat. Disciplinován je i prostor pro provádění terapií, a to např. přítomností 

masérského lehátka. 

Tělo je v rámci terapie semiotizováno různými způsoby. Na-příklad v rámci 

přesvědčení vycházejícího z psychosomatického přístupu, podle kterého emoce 

působí na tělo a formují jej co do rozmístění jednotlivých tělesných obtíží po těle 

souvisejících s různými emočními stavy (tak např. úzkost se promítá do hrudníku a 

projevuje se potížemi s dýcháním či bolestí v těchto místech). Převládá přesvědčení, 

že duše s člověkem mluví skrze tělo a dává mu najevo, co je s ní na emoční úrovni 
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v nepořádku. Stejně tak se na některých částech těla (např. na chodidle) mohou 

promítat tělesné orgány a působením na odpovídající místa (tlakem či masáží) lze 

ovlivňovat stav těchto orgánů.  

      Co zahrnuje terapeutovo pojetí těla a jak je demonstrováno v rámci terapie? 

      V rámci popisu terapeutického procesu reiki jsem identifikovala několik pojetí 

těla, platných jak pro terapeuta, tak pro klienta. Klientovo tělo na začátku terapie pro 

terapeuta představuje objekt jeho zájmu, v průběhu terapie se ale mění v subjekt, 

jehož tělesné a emoční prožitky dokáže vnímat i terapeut. Smrtelné tělo je příbytkem 

nesmrtelné duše, tyto dvě složky spolu žijí v symbióze. Tělo je také jakýmsi 

projekčním plátnem toho, že v duši není něco v nepořádku. Je to symbol, kdy 

jednotlivé části těla mohou vyjadřovat příslušné emocionální potíže. Jako schránka 

shromažďující informace funguje bezchybně tak dlouho, dokud není informací 

přespříliš, tělo posléze onemocní. Má ale samoléčebnou schopnost, která se nejprve, 

právě působením reiki, musí probudit.  

        Úplným závěrem: terapie reiki má své pevné místo v rámci nekonvenční 

medicíny. Odkazuje k tomu celkový charakter této nauky a samotný průběh terapie. 

Termín Křížové (2004) high touch, low tech, jímž charakterizovala právě 

nekonvenční směry medicíny, zde plně nabývá svého významu. Ve středu pozornosti 

terapie reiki je tělo jako jeden celek sestávající z hmotného těla a nehmotné duše, jež 

fungují v symbióze; tělo obdarované samoléčebnou schopností, kterou je nutné právě 

prostřednictvím reiki probudit. Doteky přímé nebo jen naznačované, teplo, 

porozumění, komunikace tělesná i verbální, to vše je pro reiki zásadní.  

      Ač je nekonvenční medicína mnohdy trnem v oku (nejen) lékařům zastávajícím 

pozice medicíny konvenční, domnívám se, že dokáže nabídnout něco, co v rámci 

konvenční medicíny bohužel chybí - zájem o lidskou bytost jako celek, kterou dle 

mého názoru nelze zjednodušit jen na hmotnou úroveň a v případě nemoci nelze 

stanovovat diagnózy jen pouhou analýzou tělesných příznaků. 

      Karteziánský dualismus duše a těla nebyl v konvenční medicíně skutečně stále 

překonán, nekonvenční medicíně se to ale podařilo. V celostní, psychosomatické 

medicíně vidím potenciál, který nám předkládá pojetí lidské bytosti jako jednoty těla 

a duše, pročež je záhodno ve svém zkoumání zdraví a nemoci člověka zahrnout vždy 

obě tyto složky. Terapie reiki skýtá v teorii i praxi velmi zajímavé pojetí tělesnosti, 
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které si, myslím, zasluhuje další zkoumání stejně jako jiné nekonvenční metody 

medicíny. 
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Obrázek 3: Interiér místnosti, kde probíhají terapie u jedné z terapeutek 
(vyfotografováno autorkou dne 18. 5. 2014) 

 

Obrázek 4: Interiér terapeutické místnosti bez masérského lehátka (foto poskytnuto 
terapeutkou dne 11. 11. 2014) 


