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Možnosti využitia koncentratívnej pohybovej terapie v liečbe psychosomaticky chorých

N. Kaščáková, M. Choudhury

Psychiatrická nemocnica Ph. Pinela, Malacká cesta 63, 902 18 Pezinok, Slovensko

Koncentratívna pohybová terapia je psychoterapeutická
metóda, ktorá sa považuje za vhodné doplnenie terapeutic-
kých možností pri liečbe psychosomatických pacientov. Cie-
ľom tohto článku je predstaviť koncentratívnu pohybovú te-
rapiu (KPT), vlastnú metódu KPT, jej špecifiká a vhodnosť
pre psychosomatických pacientov a základné spôsoby práce
a princípy pôsobenia v KPT terapii s psychosomatickými
chorými.

Teretické východiská a podstata koncentratívnej
pohybovej terapie

V snahe o celostné chápanie človeka vychádzala KPT z troch
prúdov prvej polovice 20. storočia. Prvým je filozofická tra-
dícia fenomenológie a existencializmu, ktoré prispeli k pre-
konaniu dualizmu tela a duše. Druhým prúdom bola práca
Elsy Gindler, ktorá už v 20. rokoch minulého storočia vyvi-
nula úplne novú formu pohybového výcviku, ktorá podporo-
vala autentické, celostné pohybové skúsenosti, na rozdiel od
orientovania sa na cieľ a na výkon. Jej metóda podporovala
osobnostný vývin, v zmysle celostného prežívania. Tretí prúd
predstavovali psychoanalytické koncepcie S. Freuda, práca
o telesnom obraze P. Schildera, aspekty práce S. Ferencziho,
egopsychologické teórie a teória objektových vzťahov.

Začiatkom 50. rokov rozvinul mníchovský lekár, psycho-
terapeut a psychoanalytik Helmut Stolze na základe práce
Elsy Gindler a jej žiačok na pohyb orientovaný, hlbinne psy-
chologický psychoterapeutický prístup, ktorý duševným, te-
lesným a kognitívnym procesom prisudzuje rovnakú dôleži-
tosť a zahrnuje postupy pozmeňujúce prežívanie a správanie.
Tento prístup nazval

”
koncentratívnou pohybovou terapiou“

a roku 1959 ho predstavil na psychoterapeutických pracov-
ných dňoch v Lindau.
Stolze metódu zasadil do rozšíreného hlbinne psycholo-

gického rámca. Spojil Weiszäckerovu teóriu vnímania po-
hybu s Piagetovými vývinovopsychologickými poznatkami
a egosychologickými teóriami. Toto prepojenie znázorňuje
model

”
gestaltovho“ kruhu podľa V. von Weizsäckera (obr.

1).

”
Vnímanie a pohybovanie“ sú vo vývine veľmi úzko spo-

jené a zodpovedajú v terminológii J. Piageta senzomotoric-
kej inteligencii, z hľadiska psychoanalýzy by išlo o primárny
proces. Až po prechode do druhého roku života vzniká u die-
ťaťa druhý okruh

”
myslenia a hovorenia“, ktorý podľa Pia-

geta vedie k formovaniu pojmovej inteligencie, v analytickej
predstave k formovaniu sekundárneho procesu.

Obrázok 1. Model „gestaltovho” kruhu podľa V. vom Weiz-
säckera

Teória KPT sa doplňuje s pokračujúcim rozvojom vývi-
novej psychológie o najnovšie poznatky z výskumu dojčiat
(Lichtenberg a Stern).

Metóda a metodika práce KPT

Metóda sa môže použiť pri individuálnej alebo skupino-
vej práci s pacientom. Pri KPT pracujeme na senzibilizá-
cii zmyslov človeka (zrak, čuch, sluch, chuť, hmat, pohy-
bový zmysel a hlboká senzibilita) na vnímanie seba samého
a svojho okolia. Podporujeme pacienta k navodeniu koncen-
tratívneho stavu – ide o akýsi

”
otvorený stav vedomia“,

o bdelú ochotu k vnímaniu seba a ostatných v rovine te-
raz a tu. V KPT sa často používa zavretie očí, keď sa oslabí
kontrolujúca funkcia zraku a stanú sa zreteľnejšími ostatné
zmyslové kvality.
Terapeut dáva ponuky k zmyslovému vnímaniu, k po-

hybu, k interakcii so živými a neživými objektami, v rôznom
prostredí. Pritom sa využívajú rôzne predmety so svojím
špeciálnym symbolickým a asociačným významom. Základ-
nými predmetmi sú lopta, palica a povraz, používa sa však aj
množstvo iných predmetov. Ponuky môžu byť štruktúrované
do rôznej miery (od jasne štruktúrovaných až po otvorené,
závisí to hlavne od štruktúry pacientovho

”
ja“, zjednodu-
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šene povedané – čím zrelšie je
”
ja“, tým otvorenejšia môže

byť ponuka).
Zložkou každej terapeutickej hodiny je ponuka na telesné

vnímanie, po nej nasleduje interakcia na verbálnej úrovni.
Vlastná pohybová terapeutická práca vzniká v spolupô-

sobení konania s telesným vnímaním, interakciou a rozho-
vorom, v ktorom sa to, čo bolo prežité, preberá, jeho vý-
znam sa reflektuje a prehlbuje asociáciami. Koncentratív-
nym zaobchádzaním s ranými rovinami skúseností sú oživo-
vané spomienky, ktoré sa v telesnom výraze objavujú ako
postoj, pohyb a správanie a ktoré môžu siahať späť až do
preverbálneho obdobia.

Prečo práve pohybovo orientovaná psychoterapia
u psychosomaticky chorých ?

Psychosomaticky chorý sa často prezentuje ako
”
normálny“,

bezproblémový človek, ktorý má
”
len symptóm“. Väčšinou

si vôbec neuvedomuje konflikt, ktorý by mohol súvisieť so
symptómom. Hovoríme aj o tzv.

”
hypernormalite“, s príliš-

nou prispôsobenosťou na požiadavky okolia, zameranosťou
na výkon. Myslenie týchto ľudí je často príliš vecné, konkre-
tistické, schopnosť abstrakcie a symbolizácie býva znížená.
Nápadné je oddelenie kognitívnych a emočných procesov.
Zmysel pre vnímanie citových rozpoložení a nálad je znížený,
konfliktné a emočne nabité situácie si títo ľudia uvedomujú
len v médiu telesnosti, v podobe archaickej, telesnej reči.
Obraz vlastného tela, ktorý sa vytvára v ranom detstve

v kontakte so sebou samým a primárnymi vzťahovými oso-
bami, je u psychosomaticky chorého narušený. Patogenéza
vzniku psychosomatických reakcií často poukazuje na trau-
matizáciu, zranenia, poruchy v narábaní s telesnosťou. Podľa
Kuttera prevládajú v raných vzťahoch archaické interakčné
vzorce, ktoré sa opisujú ako okupujúci, zanedbávajúci, od-
mietajúci alebo bezohľadne prenikajúci telesný modus. Kut-
ter to formuluje takto:

”
Pacient pri pokuse o zachovanie svo-

jej autonómie obetuje orgány alebo orgánové systémy v boji
s mocným zvnútorneným primárnym objektom.“
Keďže psychosomaticky chorému chýba vedomie kon-

fliktu a niekedy vôbec neprijíma možnú psychickú súvis-
losť svojich telesných ťažkostí, je veľmi problematické získať
takéhoto pacienta pre psychoterapiu. Vzhľadom na horšiu
schopnosť verbalizácie a prepájania sociálnych, psychických
a telesných súvislostí je verbálna psychoterapia ťažšie po-
užiteľná. Koncentratívna pohybová terapia ponúka v sebe
viacero možností, ako sa dá cez telesné prežívanie k týmto
pacientom priblížiť.

• Pri opakovanom uvedomovaní si svojho telesného pre-
žívania pri ponukách na bazálne vnímanie tela sa roz-
širuje a diferencuje telesná skúsenosť. Možnosť vní-
mať okrem negatívne obsadených častí tela súvisia-
cich so symptómom aj iné, pozitívne obsadené časti
tela, umožňuje posilnenie ega a aktivizovanie zdrojov
ako sebaúzdravných potenciálov. Korektívne emočné
a telesné skúsenosti v oblasti bazálnych deficitov pod-
mieňujú proces dozrievania. U psychosomatických pa-

cientov často zisťujeme vegetatívnu dysbalanciu. Pre-
hĺbené vnímanie seba a objektu spôsobuje reguláciu
svalového tonusu a preladenie vegetatívneho nervo-
vého systému (podobne ako pri relaxačných techni-
kách).

• Zažívanie tela sa znázorňuje symbolmi. Symbolizácia
poskytuje ochranu, umožňuje dištancovať sa a lepšie
verbalizovať, uvoľňuje kreatívny potenciál.

• Pri ponukách k interakcii s objektom sa spočiatku
môžu používať predmety ako bezpečnejší spôsob vzťa-
hovania sa k okoliu a až postupne sa začleňujú ponuky
interakcií so živým objektom. Pacientovi sa tak môžu
osvetliť jeho vzťahové vzorce vychádzajúce z raných
skúseností a môžu sa sprístupniť spracúvaniu.

Pri opakujúcich sa terapeutických krokoch: telesné vní-
manie – symbolizácia prežitého – verbálna interakcia s te-
rapeutickým objasnením/konfrontáciou/interpretáciou pa-
cient získava nové vhľady z hľadiska svojich motivácií, spô-
sobov prežívania a správania.

Špecifiká koncentratívnej pohybovej terapie
v liečbe psychosomatických pacientov a jej
použitie v nemocničnej liečbe

Prvky KPT sa používajú v liečbe psychosomatických pacien-
tov psychoterapeuticko-psychosomatického oddelenia Psy-
chiatrickej nemocnice v Pezinku necelé dva roky. Metóda
KPT sa postupne stala pravidelnou súčasťou skupinovej psy-
choterapie. Skupinová terapia je dvakrát týždenne jednu ho-
dinu, z toho je jedno stretnutie psychodynamicky vedená
verbálna skupina a s ňou sa pravidelne strieda hodina s po-
užitím KPT. KPT dopĺňa a obohacuje psychodynamickú te-
rapiu o prácu s telom, vnímaním a pohybom, teda s telesným
prežívaním.
V liečbe psychosomatických pacientov sa opierame o 4-

fázový model, ktorý opísal Hochgerner a v ktorom vychádza
z prác Furstenaua a Metzgolicha. Tento model rozdeľuje te-
rapeutický proces do štyroch častí – fáza budovania dôvery,
regresívna, progresívna a fáza rozlúčenia a ukončenia tera-
pie.

1. fáza – dôvera a senzibilizácia

Cieľom prvej fázy terapie je vybudovanie dôvery a vytvore-
nie súvislostí medzi telesným, psychickým a sociálnym pre-
žívaním. Na začiatku terapie dávame ponuky na vnímanie
a zoznámenie sa s priestorom okolo seba. Ponúkame im, aby
vnímali polohu tela a prípadne ju zmenili, vylepšili tak, aby
sa cítili príjemne. Potom im ponúkneme, aby vytvorili para-
lely k svojmu životu, či majú takéto dobré miesto v živote,
kde sa v súčasnej životnej situácii cítia príjemne a kde menej
príjemne. Pri bazálnom telesnom vnímaní v týchto ponukách
ide o vegetatívne preladenie, uvoľnenie a zníženie počiatoč-
ného strachu. Chápajúcim a objasňujúcim prístupom sa sna-
žíme vytvoriť emočne podpornú atmosféru s cieľom vybudo-
vať u pacienta dôveru k terapii a ku skupine. V tejto fáze
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ide ďalej o posilnenie a prehĺbenie vnímania samého seba
v prítomnosti, čo napomáha vyjasneniu prežívania, motivá-
cie a správania. Zameraním pozornosti na zdravé časti sa
podporujú vnútorné zdroje a posilňuje sa chuť do aktivity
a fungovania.

2. fáza – regres

Cieľom druhej fázy je uvedomenie si, čo z minulosti ešte
pôsobí, preladenie negatívnych obrazov o sebe a vytvore-
nie si nových, podporujúcich sebaobrazov. V tejto fáze te-
rapie sa využívajú ponuky vedúce k väčšiemu regresu, keď
sa vynárajú vzťahové konflikty a problémy z raného detstva
v podobe odporov, obrán a prenosov. Ponuky sú zamerané
na prácu s obrazom tela, ponuky na prácu priamo s telom
a prácu s primárnou rodinou.
Problematiku raného detstva a primárnej rodiny sa dá

prepracúvať pomocou zostavenia rodinnej scény z detstva
z predmetov, ktoré zobrazujú dôležitých členov. Porovnáva-
ním so scénou aktuálnej rodiny aj so začlenením symptómu
ako ďalšieho člena rodinného systému dokážu pacienti lepšie
uchopiť a pochopiť, čo z minulosti pôsobí dodnes.
Konkrétna regresívna práca s telesným obrazom môže

mať podobu
”
cesty vlastným telom“. Pri ležaní na podložke

sa pacient postupne zameriava na jednotlivé časti tela a uve-
domuje si, či sú prežívané ako príjemné, bezpečné, alebo sú
skôr miestom pre obavy. Po ceste telom pacient v kresbe tzv.
mapy tela farebne znázorní precítené časti. Možno fokusovať
problematickú oblasť tela alebo symptóm a napr. nadviazať
so symptómom dialóg. Napríklad pacient s Crohnovou cho-
robou viedol rozhovor so svojím črevom.
Práca s telom a telesným obrazom je cestou k raným

zvnútorneným objektovým reprezentáciám a sebareprezen-
táciám. Prostredníctvom ležania a starostlivého oslovovania
každej časti tela a vnímaním vnútorného telesného priestoru
môžu byť oslovené rané skúsenosti. Aktivovaním a sprítom-
nením si patologických vzorov môže prísť k lepšiemu pocho-
peniu, znovuspracovaniu a vytvoreniu nových, korektívnych
skúseností.

3. fáza – progresia

Hlavnou úlohou v tretej, progresívnej fáze je, aby si pacient
vytvoril realistickejší obraz o sebe a svojej budúcnosti. Na
pozadí predchádzajúcich krokov, teda na základe porozume-
nia symptómu a narušeným spôsobom fungovania v terapii
dostáva priestor nové prežívanie seba a vzťahov a plánovanie
budúcnosti. Skupina je skúšobným poľom pre nové interak-
cie, na učenie lepších sociálnych kompetencií, dáva priestor
na nové spôsoby narábania s negatívnymi emóciami – najmä
s hnevom a agresiou. Na to využívame interakčné ponuky,
ktoré poskytujú rôzne spôsoby kontaktu, napr. komunikova-
nie vo dvojici, alebo vo väčšej skupinke bez slov, prostredníc-
tvom palíc, hádzaním loptami. Užitočné sú ponuky spoločné
pre celú skupinu, napr. výstavba dediny, domu, postavenie
si zábrany, urobiť si svoje bezpečné miesto, vystúpiť z neho,

prijímať iného vo svojom priestore, navštíviť miesto iného,
priblížiť sa, vzdialiť a pod.
Konkrétna ponuka na viaceré spôsoby kontaktu je napr.

práca vo dvojici s rukami, kde jeden je aktívny a druhý pa-
sívne prijíma narábanie druhého človeka s jeho rukou, v dru-
hej časti rukou kladie mierny odpor vedeniu ruky len na-
toľko, aby druhý cítil jeho prítomnosť a v ďalšej časti sa snaží
presadiť a kladie najväčší možný odpor proti pohybu aktív-
neho spolupacienta. Potom si pacienti vo dvojici vymenia
úlohy, aby mal každý možnosť vyskúšať si byť aktívny alebo
pasívny, kooperatívny, konkurujúci a pod. Prežité môžu zná-
zorniť kresbou.
Pri tejto ponuke jedna pacientka (hospitalizovaná s pre-

trvávajúcimi bolesťami hlavy) prestala s pohybom s presved-
čením, že spolupacient vo dvojici s ňou už nechce ponuku ro-
biť, lebo nereaguje dostatočne na jej podnety. Prežívala pri
tom napätie. Z reakcie spolupacienta sa ukázalo, že nevedel
reagovať, lebo jej podnety boli príliš slabé a ledva zachyti-
teľné. Tu pacientka znovu inscenovala opakujúcu sa situáciu
z jej života. V situáciách konfrontácie z obavy z agresie a od-
mietnutia nedáva partnerovi jasné a dostatočne silné pod-
nety, a tak nedostáva ani odpoveď. Pri výmene úloh a zvý-
raznení jej sily a odporu zažíva príjemný pocit oživenia v tele
aj pocit úľavy z pozitívneho prijatia jej správania spolupa-
cientmi.
Práca v progresívnej fáze rozvíja kreatívny potenciál pa-

cientov. Probatórne správanie podporuje aktívne zvládanie
problémov. Pacienti majú možnosti zažívať si korektívne te-
lesné aj emočné skúsenosti, čo posilňuje ja.

4. fáza – ukončenie terapie a lúčenie

Cieľom poslednej fázy je odpútanie sa od terapie a života
na oddelení a lepšie fungovanie vo vlastnom životnom poli.
Bližšie sa rozpracúvajú otázky aktívneho zvládania života,
schopnosti rozhodnúť sa a niesť za rozhodnutie zodpoved-
nosť. V závere liečby môžeme dať pacientom ponuku, aby si
počas chôdze v terapeutickej miestnosti ešte raz spomenuli
na významné momenty, ktoré v terapii zažili a ktoré pred-
metmi znázorňujú, čo dôležité si z terapie odnášajú so sebou.
S ukončením a lúčením sú spojené pocity smútku a sklama-
nia. Psychosomatickí pacienti smútok často odmietajú. Pre-
žívanie smútenia z ukončenia môžeme podporiť ponukou,
v ktorej deka rozprestretá v strede miestnosti reprezentuje
spoločný čas terapie. Pacienti na nej stoja blízko seba a roz-
právajú, čo im ten čas priniesol. Potom postupne robia prvé
kroky von zo spoločného priestoru, smerujeme ich, aby sa
zamerali na to, ako pociťujú tieto prvé kroky. V tejto po-
nuke majú možnosť prežiť ešte raz pocit blízkosti v skupine,
prekročenie hranice terapie a potom postupné vzďaľovanie
a odpútavanie sa. Tu sa často vyplavujú pocity smútku alebo
obáv. V ponukách tohto druhu môže byť zažitá zlepšená kon-
štantnosť seba a objektov.
Je dôležité, aby sa v psychoterapeutickej práci s psycho-

somaticky chorým nezabudlo ani na jednu z ťažiskových tém
v predstavenom 4-fázovom modeli, čo sa snažíme dodržať aj
v obmedzenom časovom rámci hospitalizácie.
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Záver

Vhodnosť a prospešnosť tejto metódy pri práci s psycho-
somaticky chorými podporujú výsledky troch katamnestic-
kých štúdií o efektivite psychosomatických staníc v Rakúsku
a v Nemecku, ktoré prinášajú rovnako znejúci výsledok:

Opýtaní psychosomatickí pacienti v rámci týchto štúdií hod-
notili KPT ako metódu, ktorá im z terapeutickej ponuky po-
čas pobytu najviac prospela, teda sa najviac zúčastnila na
zlepšení ich stavu.

Do redakcie došlo 20.9.2003.


