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Pokročilá teorie v terapii
Editor série: Keith Tudor

 

Většina knih o přístupech individuální terapie je určena pro potřeby stu-
dentů a výcviky. Tato série ale zahrnuje pokročilé a rozvíjející se teorie 
a její záběr nabízí čtenáři srovnání mnoha terapeutických přístupů.

Pokročilá teorie v terapii je určena pro profesionály a postgraduální 
studium a pokrývá velkou paletu teorií. V každém titulu jsou odkazy 
k případovým studiím a lze v něm najít:    

aktuální průlomové vědecké objevy 
zařazení každé teorie a její aplikace do příslušného kulturního kontextu
a zároveň kritický pohled na teorii a praxi

Tituly v sérii:

Body-psychoterapie
(editor Tree Stauntonová)

Transakční analýza: Vztahová perspektiva
Helena Hargadenová a Charlotte Sillsová
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Představení série

 

Tato série je zaměřena na pokročilé a rozvíjející se teorie v psychoterapii. 
Jejím cílem je představit teorii a praxi v rámci specifi cké teoretické ori-
entace nebo přístupu na pokročilé, postgraduální úrovni; rozvíjet teorii 
prezentací a přehodnocováním nových myšlenek a jejich vztahu k pří-
stupu; zasadit orientaci a její aplikace do kulturního kontextu jednak 
z hlediska historického původu přístupu a jednak z hlediska současných 
diskuzí o fi lozofi i, teorii, společnosti a terapii. A nakonec je jejím cílem 
představit a rozvíjet kritický pohled na teorii a praxi, zejména v kontextu 
diskuzí o moci, organizaci a narůstajícím profesionalismu terapie.

Jsem potěšen, že jedna z prvních dvou knih, které byly vydány v této 
sérii, reprezentuje současný myšlenkový proud různorodé praxe body-
-psychoterapie zejména proto, že na tělo se ve vztahu k  psyché velmi 
často nahlíželo jako na „nízké“ a občas jako by bylo na překážku – a to 
dokonce ve stěžejních dílech psychoterapeutické literatury. Stejně jako 
byl Wilhelm Reich vyloučen z psychoanalytické organizace a levicových 
politických stran (a měl tu „čest“, že jeho knihy byly páleny v nacistickém 
Německu i ve Spojených státech), tak i body-psychoterapie je nápadná 
tím, že chybí na policích knihoven a ani na ni není brán zřetel v mnoha 
výcvikových kurzech psychoterapie, poradenství, poradenské psycho-
logie a příbuzných oborech. Německý fi lozof Friedrich Nietzsche tvr-
dil, že fi lozofi e musí začít od správného pochopení těla. Pokud zeitgeist 
(duch času, duch doby) přivádí současnou psychoterapii k  procesu 
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integrace (ať už to znamená cokoliv), pak psychoterapie musí taktéž 
začít od poznání a pochopení těla – těla osobního i těla politického. 
Tato kniha, kterou dovedně sestavila a editovala Tree Stauntonová, je 
významným příspěvkem k pokročilé teorii v tomto oboru.

 Keith Tudor
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Předmluva 

 

Tato kniha by měla podpořit ty psychoterapeuty, kteří se ve výcviku 
setkali s body-psychoterapií jen letmo, případně vůbec, aby zauvažovali 
o zařazení tělesné perspektivy do své současné praxe. A samozřejmě, 
body-psychoterapeuti v ní najdou obrovský a užitečný zdroj – význam-
ný, podnětný a obsáhlý.

Různí autoři prezentují body-psychoterapii jako hnutí, které je uce-
lenější než se obecně uznává. To ještě neznamená systém univerzálně 
přijímaných principů, ale na úrovni historie kořenů hnutí v práci Reicha, 
Freuda a Junga panuje názorová shoda. To také znamená, že „partyzán-
ství“ je zmírněno všeobecně uznávanými předpoklady. Proto by mohlo 
být možné vytvořit pluralistický přístup k body-psychoterapii, ve kterém 
by byl obor defi novaný názorovými rozdíly. Jste „v“ oboru body-psycho-
terapie, když rozumíte, o čem spolu diskutují body-psychoterapeuti.

Mnoho z autorů v této knize si jasně uvědomuje předsudky vůči body-
-psychoterapii, které mají jiné typy psychoterapeutů a nejspíš i společnost 
obecně. Otázka, zda body-psychoterapie nepatřičně zvyšuje sexuální na-
pětí mezi terapeutem a klientem, riziko možného přehrávání, potřeba 
udržet tělesnou perspektivu bez skutečného dotýkání se traumatizova-
ného klienta, jak lze smíchat verbální a neverbální intervence (pokud je 
lze smíchat) – tato témata jsou podrobena důkladnému zkoumání. Je to 
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vliv oblasti, která je citlivě seberefl exní. Nežádá mnoho, ale je dostatečně 
vybavena zdravým narcismem, aby odmítla různá nařčení (nebo projek-
ce?), která ji v minulosti pronásledovala.

Zejména mě zasáhly pokusy autorů najít přijatelnou rovnováhu mezi 
doslovným tělem z masa a kostí a tělem jako metaforou pro ucelené self 
(nebo dokonce podle jungiánské konvence uceleného Self) subjektu. 
Tenze mezi doslovnými a metaforickými dimenzemi našeho chápání 
života, přítomná v celé psychoterapii, je zde podrobena mimořádně in-
spirativnímu a hlubokému zkoumání.

Je jasné, že tělo je obojí - cíl i prostředek k dosažení cíle, věc sama 
o sobě a také prostředek k  pochopení tajenek naší existence. Zaujal 
mě fakt, že někteří autoři považují různé části těla (končetiny, orgány) 
za hermeneutický soubor1 a jiní chápou tělo jako „an sich“ (doslovné tělo 
spíš než tělo jako metaforu), holistické tělo.

Obor psychoterapie vstupuje do nové éry, ve které se bude věnovat 
mnohem víc pozornosti spojení psychoterapie s  neuroanatomií a neu-
robiologií. Tkví v tom nebezpečí, že psychoterapeuti, kteří ještě nezažili 
body-psychoterapii, si mohou tělo idealizovat a považovat je za kompe-
tentnější, než skutečně je. Zkušení body-psychoterapeuti, kteří napsali 
tuto knihu, si tělo neidealizují ( i když ho mají rádi a cítí k němu úctu), 
takže by tato kniha mohla paradoxně sloužit jako korekce přemrštěné-
ho zanícení té části psychoterapeutů, kteří uvažují o těle a jeho spojení 
s psyché poprvé. 

Nakonec bych rád obrátil čtenářovu pozornost ještě dál. O těle si lze 
myslet, že je bezčasové a univerzální a vlastní esenciální a elementární 
moudrost. Já osobně s tím nesouhlasím, i když se zdá, že někteří z autorů 
příspěvků v této knize ano. Ale byl jsem zasažen způsobem, jakým byl 
esencialistický úhel pohledu uveden do rovnováhy s  kulturně citlivěj-
ším úhlem pohledu, ve kterém je tělo – může se zdát, že tato myšlenka 
protiřečí veškeré intuici – také entita vytvořená společností a kulturou. 

1 pozn. překl.: hermeneutika - fi lologická a fi losofi cká nauka o metodách správného 
chápání a výkladu textů 
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Přál bych si, aby knihy na jiná témata, např. pohlaví, mohly procházet 
po visutém laně přesné metodologie stejně působivě.

Z vlastní zkušenosti vím, že body-psychoterapie není jenom hrubě 
působící terapeutický nástroj. Většina verbálních psychoterapeutů to ne-
zjistí. V jejich fantazii se při práci s tělem prochází podél nemotorných 
obecných linií, zatímco ti, co pracují se slovy a nevědomím, můžou po-
užívat jemněji vyladěné rozlišování a dosáhnou přesnějšího porozumění 
klinickému materiálu, kterým se prezentují. To není pravda! Tato kniha 
urazila dlouhou cestu při potírání tohoto mýtu a jak už jsem řekl na 
začátku, mohla by být silným impulsem pro psychoterapeuty, kteří se 
neorientují na tělo, aby začali vážně přemýšlet o podstoupení dalšího 
výcviku body-psychoterapie podle svého výběru (buď celý výcvik nebo 
intenzivní studium a supervize).

Andrew Samuels
profesor analytické psychologie
Universita v Essexu
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Úvod
Tree Stauntonová

 

Naše tělo a mysl nejsou dvě, a nejsou ani jedno. Pokud si myslíš, 
že tvé tělo a mysl jsou dvě, mýlíš se; pokud si myslíš, že jsou jedno, 
také se mýlíš. Naše tělo a mysl jsou obojí, dvě i jedno.

Shunryu Suzuki, Zenová mysl, mysl začátečníka

V minulosti nebyla body-psychoterapie braná v profesionálních kruzích 
tak vážně jako tradičnější psychoterapeutické přístupy. Byla přiřazovaná 
k „alternativním“ body-terapiím – primal terapii, rebirthingu, Rolfi n-
gu, shiatsu, Alexandrově a Feldenkraisově metodě – a hledělo se na ni 
jako na „okrajovou“ metodu. Freudovo „tabu doteku“ a vyloučení Rei-
cha z analytických kruhů za porušení tohoto tabu přispělo k vyloučení 
body-psychoterapie z hlavního proudu psychoterapie, takže v důsledku 
nepřispívali body-psychoterapeuti k profesionálnímu dialogu tak, jak by 
mohli.

Dnes už lze nepochybně říct, že somatika je v oboru psychoterapie na 
vzestupu, ale v příslušné literatuře zůstává mezera. Možná je to funkce 
neverbální oblasti, kterou zkoumáme: není vždy snadné najít slova. Je to 
také disciplína kultivovaná v naší metodologii. Pokud slova přijdou příliš 
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brzy, dojde ke zkrácení hlubšího procesu nebo se obejde. Tělo uchová-
vá preverbální vzpomínky a zážitky, které se mohou ztratit při přenosu 
do verbální úrovně. Pro tento přenos už nastala doba a naše americ-
ké protějšky si počínají pružněji než my v Evropě: „somatická psycho-
logie“ (Johnson a Grand 1998:8) a „somatická psychodynamika“ (John-
son a Grand 1998:171) nabízejí nové a vzrušující vývojové trendy v ob-
lasti psychoterapie, zdraví a sociální psychologie. Feminismus zdůraznil 
politickou důležitost identity s tělem a „body-politikou“. „Sociální soma-
tika“ (Johnson a Grand 1998:182) zkoumá „společenské formy“ a tělesné 
introjekty skupiny a počátků kultury. Somatická práce se šokem a trau-
matem má velké přednosti, jak je popsáno v 5. kapitole této knihy. Práce 
s „jemnohmotnou energií“ by se mohla stát v budoucnosti centrálním 
těžištěm ve vědeckém myšlení a v Anglii dochází k průlomu při aplikaci 
práce s jemnohmotnou energií v lékařské praxi.1

Cílem této knihy je představit odborníkům psychoterapii orientova-
nou na tělo a spektrum metod a přístupů, které používá. Pro terapeuty, 
kteří už v této oblasti pracují, se snaží osvětlit některé z aktuálních dialo-
gů a různých aplikací současné body-psychoterapie.

Množství různých přístupů v psychoterapii reprezentuje fi lozofi cké 
světové názory, víry a hodnoty a upřednostňování různých psychologic-
kých poloh. Výzkum, který prováděl Dr. Andrew Arthur (Arthur 1998; 
2000), představuje teorii, že „psychologické charaktery  ovlivňují výběr 
orientace a vedou ke ‚shodě‘ mezi psychoterapeutem a modelem, která 
je už předem daná“ (Arthur 2000). Takže možná není náhoda, že jako 
klient nebo terapeut skončíme u určitého přístupu. „Promlouvá k nám“ 
nebo „to tak cítíme“, „dotýká se nás to“ nebo „nám to sedne“ nebo 
Gestalt. V naší orientaci je hlubší význam. Tak proč si v psychoterapii 
vybrat přístup orientovaný na tělo?

Některé z nejvyživujících a nejcennějších okamžiků jsou uchovány 
v paměti těla: vůně, dotek, pohled, který probudí touhu, vyvolá opětov-
né procitnutí, přenese nás zpátky k něčemu esenciálnímu... pocit vztahu 
nebo celého časového období může být otisknutý do obrazu nebo pocitu. 
A hluboko v těle je uložený také prožitek bolestivých a traumatických 
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vzpomínek. Spojení s prožitkem uloženým v těle umožňuje přímý pří-
stup k  nevědomí a otevírá nás bezprostřednosti našeho subjektivního 
světa.

Když pracujeme jako terapeuté s tělem, pracujeme v místnosti s kli-
entem také s vlastní tělesnou realitou a máme k dispozici bohatý zdroj 
informací, ke kterým musíme mít přístup, abychom je mohli použít v te-
rapii. Nasloucháme svým tělem a nasloucháme klientovu tělu. Můžeme 
se ptát, co má naše prožívání s určitým klientem na srdci... jak nám toto 
prožívání sedí... jaká je vůně nebo textura setkání... je to jemné nebo tvr-
dé, těžké nebo lehké? Jaký impuls to v nás vyvolává... bojovat, vyživovat, 
tlačit nebo táhnout? Do setkání přinášíme naši ztělesněnou imaginaci.

Tělo může být vneseno do psychoterapie jako „pacient“, nositel 
ne-moci, aspekt self, který žádá o pozornost. Víme, že pokud klienti hle-
dají terapeuta, který pracuje s tělem, zřejmě vnímají svůj „problém“ přes 
tělesné prožívání, případně jim chybí. Žádají, aby se jich terapeut dotý-
kal. Potřebují dotek, aby se začali vnímat v těle, i když dotek může být 
také ohrožující.

Body-psychoterapie je lidově známá jako regresní a katarzní forma 
psychoterapie a některé z prezentací v této knize by mohli tento dojem 
ještě zesílit. Ale Grand (1998: 172) poukazuje na to, že

Formování tělesného prožívání a tělesného strukturování emocí, 
pocitů a efektivnosti pokračuje celý život mimo původní rodinu.

Johnson a Grand 1998: 172

Proces stárnutí je příležitost smířit se s tělesnou realitou, které se nemů-
žeme vyhnout. Rigidita mysli a energetické bloky v těle se časem kon-
kretizují a uzavírají mezeru mezi idealizovanou představou a tvrdou rea-
litou. Vždyť když naše těla jen stárnou, jsou méně pružná, víc obydlená 
a určitým způsobem i opotřebovanější, v tělesné formě začíná krystali-
zovat substance duše. Možná když je materiální tělo méně hutné, začíná 
skrze něj prosvítat éterické tělo.


