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Psychoterapia

Neuropsychologická teorie změny v psychoterapii

Jan Poněšický

Často se hovoří o biopsychosociálním modelu člověka. Co
to znamená v aplikaci na psychoterapii? Je nutno terape-
uticky intervenovat na úrovni té které poruchy, tedy na
úrovni tělesné, interakčně-behaviorální, emocionální, kogni-
tivní, duchovní či sociální ? Přitom by neměla sejít ze zře-
tele ona celistvost, kterou právě psychosomatická medicina
zdůrazňuje.

Začněme tělesnou a tělesně-interakční úrovní. Vědci, kteří
studují vývoj mozku během ontogenese zjistili, že dochází
v prvém roce života k nejprudšímu a nejrozsáhlejšímu učení.
Mozkové buňky konkurují o přístup k podnětům, a zkuše-
nosti s nimi vedou k jejich množení i tvorbě nových synapsí.
V této preverbální fázi dítě dělá stále nové psychomotorické
zkušenosti se sebou samým i se svým okolím. Z rejstříku
možností uskuteční jen ty, které se setkají s positivní reso-
nancí. Nereagování, či aversivní reagování rodičů vede na
všech vývojových stupních k tomu, že se tyto možnosti ne-
realisují či zůstávají na úrovni fyziologických reakcí.

Tam, kde již dochází ke spojení tělesného reagování
s emoční evaluací může být i tento proces skrze tabu-
isace, zákazy či traumatisace inhibován, takže

”
zbyde“ po-

uze tělesná reakce spojená s původním prožitkem úzkosti,
studu či viny. To samé se odehrává opět na další úrovni ře-
čového pojmenování emočního chování dítěte, kde jde o to,
co se dostane do vědomí, tj. zdali byl dítěti jeho rodiči umož-
něn a zprostředkován pravý význam určité interakční scény,
a co zústane v nevědomí. Tělesně emocionální reakce, jenž
ztratila návaznost na její význam v té které situaci, je pro
takového člověka nepochopitelná a tudíž prohlášena za cho-
robný symptom. Otázkou je, zda stačí uvést onu symptoma-
tickou

”
odpověď“ do kontextu té které zátěžové situace, na

základě čehož pacient nahlédne její nynější i tehdejší význa-
movost a tím porozumí smyslu svého příznakového chování,
řeči svého těla. Otázkou tedy je, zda tento vhled povede
k integraci a spojení této tělesné či tělesně-emoční reakce
s celkovým prožíváním té které situace včetně její převedení
do intencionálního jednání.
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Alternativně je třeba se tudíž zamyslet nad tím, zda je
možná korekce dosavadních spojů v mozku – a jejich nová
tvorba – pouze skrze interakce a nové zkušenosti na původní
tělesné či tělesně-emoční preverbální úrovni. Intuitivně se
tento názor prosazuje jak je zřejmé ze stále rostoucí obliby
tělesně orientovaných terapeutických postupů. Jde o mož-
nost, resp. nutnost korekce časných preverbálních zkušeností
opět preverbálními interakcemi. I během klasické formy roz-
hovoru na sebe obě strany reagují tělesně, mimikou, ges-
tikulací, vzájemným postojem a chováním, terapeut stále
reaguje na něco kladně nebo kriticky a něco nechává ležet
stranou – mimo jiné i to, co se nehodí do jeho terapeutic-
kého přesvědčení. Jedná se jak o verbální, tak i neverbální
rozhovor, jenž by si měl terapeut zvědomovat. Právě proto
doporučuje Heigl místu principu interpretace aplikaci prin-
cipu selektivně-emoční odpovědi s možností vytváření nové
interakční zkušenosti, obohacené emočním vcítěním i emo-
cionálním reagováním terapeuta.
To je důležité i u poruch, jež vznikly na emocionální

úrovni – tam je bezpodmínečně nutné zasáhnout a vlast-
ními intervencemi aktivovat emoční, limbický systém (Roth,
Kernberg). Ten rozhoduje o tom – jak prokazují výzkumy
činnosti mozku – zdali pacient přijme perspektivu druhého
či nikoli. Emoční systém lze přirovnat ke kompasu v nás
(s kognitivní sebeinformující složkou i s tendencí se určitým
směrem chovat), dle kterého jednáme. Nový způsob jednání
musí být přítažlivější, uspokojivější co se týče našich basál-
ních potřeb po vztahovosti a jistotě na jedné straně a po
individuaci a růstu na straně druhé. Předpokladem toho
je vlastní motivace vzdát se dosavadních maladaptivních
vzorců chování a dosáhout positivních smysluplných cílů
(např. nutnost vlastní motivace k redukci váhy). I neurofyzi-
ologové se na základě svých výzkumů domnívají, že učení no-
vému umožňuje odblokování tím starým, což se kryje i s tzv.
paradoxní teorií změny v gestaltterapii: Člověk se nezmění
tím, když se bude snažit být tím, kým není, nýbrž pakliže se
stane sebou samým. To je výchozí bod, z kterého lze teprve
nabývat nové, tj. autentické zkušenosti.
Motivace k psychoterapii je dle různých výzkumů velmi

dobrým prediktorem jejího úspěchu. Tu je však třeba mít
i během terapie neustále na mysli, tj. i zásadu, že se pacient
může jen tehdy něčeho vzdávat, když si zároveň ve spolu-
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práci s terapeutem něco nového vytváří, a to nové musí být
přítažlivější. V našem mozku funguje odměňovací systém:
nové, úspěšnější řešení aktivuje vyplavení dopaminu, který
působí na další struktury, na nucleus accubens, jenž je od-
povědný za expresi endomorfinů, což má za následek pocit
uspokojení či štěstí a což tudíž vede k opakování úspěšného
jednání (jež může být i maladaptivní) – a na DNA a tím
i vytváření jak mozkových bílkovin a nových nervových bu-
něk, tak i na vytváření spojů mezi nimi. Ať již jde o bioche-
mickou či nervovou aktivaci nucleus accumbens, výsledný
zážitek(zkušenost) musí předčit očekávání. Z toho by vyplý-
valo, že je třeba nenavozovat v pacientovi vysoké očekávání
a zároveň ho získat pro představu obtížné práce na sobě
s možností jak pokroku, tak i neúspěchů.
Z hlediska terapeuta jde tudíž o otevření se dosud neži-

tému, tomu co je blokováno pacientovou úzkostí, studem či
vinou, a zároveň o dodávání odvahy k rozšíření žití o tyto
oblasti lidského prožívání a chování. To není vždy lehké : pa-
cient upřednostňuje navyklé, důvěrně známé chování, aby se
tím vyhnul nejistotě či retraumatisaci, i když si zároveň přeje
změnu. Terapeut se nachází v těžké situaci : má to oslovit,
čemu se pacient vyhýbá a co jej zúskostňuje, ač tento u něj
hledá zklidnění ? Kromě toho se chová i dle svých vlastních
preferencí a nejistot, takže inklinuje k tomu se s pacientem
dohodnout na výběru témat, o čem se bude hovořit a jakým
způsobem komunikovat. Právě to se nazývá – oboustranným
– odporem s nebezpečím, že to v interakcich nerealisované
je i to, co pacient ze svého prožívání a chování vytěsňuje.
Pacient samozřejmě velmi citlivě vnímá svého terapeuta,

opravdovost jeho zájmu o něj i jeho přesvědčení o smyslupl-
nosti nových cest. Právě identifikace s jeho postojem přispívá
k motivaci ke změně. Neurovědci objevili v mozku člověka
tzv. zrcadlové neurony, prostřednictvím kterých vnímáme
psychický stav druhého. Náš mozek simuluje jeho jednání
včetně empatického prožitku jeho emocí, motivací a úmyslů.
Tím se nám stává chování druhých pochopitelné, vypočita-
telné, což souvisí s naší potřebou po resonanci, vazebnosti
a spolupráci.
Jedná se tudíž o neustálou směnu, o interakci na vědomé

i nevědomé úrovni, což se ukázalo jako evoluční výhoda
ve vývoji člověka, podmíněnou stále intesivnější spoluprací.
Tato intersubjektivní specifičnost lidské komunikace podtr-
huje její lidskou, emocionální působnost, což je třeba mít i na
zřeteli v psychoterapii. (Viz pokusy s osvojenim si mateřské
řeči, ke kterému je nutný přímý mezilidský kontakt. Ob-
dobně ovlivňuje exposice předchozí emoční vřelou či agre-
sivní situací následné chování).
A navíc : motivování pacienta k otevření se novým vzta-

hovým možnostem – zvláště v situaci zde a nyní v interakci
s terapeutem – musí být kongruentní s jeho osobností. Te-
rapeut, mající zábrany bude jen těžko pacienta přesvědčivě
motivovat k odvážném chování. A tak se změna ve smyslu
hlubšího porozumění a tím i otevření se tomu dosud neži-
tému musí udát napřed u terapeuta, což se neděje v případě,
že je sám stejným oblastem uzavřen.
S tím souvisí i další psychoterapeutická zkušenost, jež byla

neuropsychologicky ověřena, že se zapisují do naší dlouho-

dobé paměti především zkušenosti, na kterých jsme se podí-
leli svou vlastní aktivitou. Snad i to je podmínkou výše zmí-
něného překvapivě-pozitivního zážitku, že jsem to opravdu
já, komu se něco povedlo, kdo něco dokázal. I tato schop-
nost aktivního zásahu do přírody se stala druhou evoluční
výhodou, mající za následek prudký vývoj předního mozku.

Vlastní aktivita je důležitá v naší postmoderní době zej-
ména ve smyslu sebeřízení. Lidský mozek se vyvíjel ze šim-
panzího mozku po dobu 160 000 let, přijímajíc jen takové
změny, které byly evolučně výhodné, kterými jsme se odli-
šili od našich předků a označujeme je tudíž za typicky lidské,
což v sobě zahrnuje nejenom vědomí a inteligenci, nýbrž i již
zmíněnou vysoce diferencovanou emocionalitu, komunikaci
a vzájemné vcítění, vztahovost. Této determinaci se člověk
nemůže vymknout, jen uvnitř ní jsme více méně svobodní –
je to jakási jeho zevní kostra, kterou spoluvytváří tradice,
kultura a výchova jež zprostřekují obecné normy chování.
To však ustupuje do pozadí na úkor postmoderní libovůle
pod pláštíkem svobody – jakoby bylo vše možné a člověk
byl svým vlastním výtvorem bez ohledu na jeho lidské ko-
řeny, jeho opravdové možnosti a omezení. Výsledkem je stále
častější chaotická psychopatologie, přibývá např. hraničních
poruch osobnosti, násilného chování apod. Zde je na místě
postupovat opačně nežli jsme na to byli doposud v psychote-
rapii zvyklí, místo osvobozování od zábran je nutno dosáh-
nout posílení sebeřídících, sebedisciplinujících schopností.

Na závěr ještě jedna myšlenka ohledně pojmu psychoso-
matoza mozku.

Dnes si dovedeme názorně představit, jak vede stress ke
zvýšené sekreci žaludeční šťávy či bolestivému napětí ve sva-
lech. Tím spíše však vyvolává trauma či trvalá zátěžová
situace biochemické a synaptické změny v mozku, jež se
mohou stát chronickými, takže lze následné poruchy fun-
gování psychiky označit jako psychosomatosu mozku (např.
coby změnu synaptických spojení, kterých máme přibližně
10 na patnáctou). Zobrazovací metody mozku prokázaly ku-
příkladu u úzkostné poruchy inhibici prefrontální kůry moz-
kové (např. verbální vyjadřovací schopnosti), a naopak do-
chází k normalisaci v situaci důvěry a sebedůvěry. U výše
zmíněných hraničních poruch osobnosti existuje významná
korelace mezi úspěchem v léčbě a zvýšenou aktivitou pre-
frontální kůry mozkové. Tyto i další neuropsychologické ná-
lezy by mohly přispět ke sblížení biologicky a psychologicky
orinetovaných psychiatrů a psychoterapeutů.

Vcelku jsem získal z výsledků výzkumu mozkové činnosti
potěšující dojem v tom, že potvrzuje mnoho psychoterape-
utických a psychoanalytických zkušeností, např. vliv dět-
ských zkušeností na pozdější chování či existenci vědomého
i nevědomého zpracování informací. Zároveň poskytují ne-
uropsychologické experimenty zajímavé informace o tom, co
skutečně zabudováváme do naší dlouhodobé paměti a na co
by měla efektivní psychoterapie dbát: Celý proces by měl být
kreativní, bez plánovaného sebestresujícího hledání nových
řešení; pacient by měl být aktivním tvůrcem a činitelem; měl
by se sice sám namáhat hledat nová řešení či smysl, avšak ne-
měl by být pod tlakem; měl by být positivně naladěn, avšak
bez přílišného očekávání, aby jej mohl i skromnější výsledek
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positivně překvapit; a terapeut by na něj měl neverbálně,
emocionálně i kognitivně působit, a to silou své osobnosti,
i se mu osobně otevřít a nastavit se na to dosud nežité, a to
podporovat na základě vlastního přesvědčení a zájmu.

Prednesené na 12. konferencii psychosomatickej medicíny
s medzinárodnou účasťou

”
Psychosomaticka praxe“ v Li-

berci 24.–26.4.2008.
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