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Fenomenologie psychosomatiky
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Souhrn

Husserlovsko-patočkovská fenomenologie transcenden-
tální hledá soulad mezi empirickými vědami a přirozeným
světem. Překročení hranic věd empirických do sféry věd
eidetických, o podstatách, může ukázat nemoc jako psycho-
logický problém. Sestup k podstatám může nalézt hluboké
souvislosti. Rozhodující vhled poskytli Kannerovi autisté,
postrádající imprinting času a emocí, žijící na basi myšlení
hypotalamického. Poruchy kardiovaskulární a onkologické
ukazují důsledky rozdělení světa a psyché, schizofrenie vy-
zní jako nezdařený pokus o nalezení přirozeného světa a La-
zarův syndrom jako velký chirurgický desimprinting.

Patočkovo tělesnění čili zvědomění těla dovolí léčení
rakoviny meditacemi a zvědomění vlastního vnitřního zla
léčení poruch oběhových. Psychosomatika je ve své ei-
detické podstatě stejně jako fenomenologie husslerlovsko-
patočkovská záležitost vědomí (obr. 2).
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Minulé století přineslo řešení globálních krizí především
v Einsteinově pojetí časoprostoru, kde je to čas, který roz-
hoduje o povaze prostoru. Paralelou je Husserlova filosofie,
jež jako transcendentální fenomenologie překračuje hranice
empirického světa v metafysice. Umožňuje vhled pod povrch
skutečnosti vědecké i skutečnosti všední, k podstatám při-
rozeného světa husserlovsko-patočkovského. Ten se liší od
povrchu, představovaného produkty civilizačního procesu,
které se navíc mění v čase. V psychologii je možno uvést
Freuda a Junga, s evolučním zaměřením Piageta a zvláště
Bachtina, který vychází přímo z Einsteina.

Překonat hranice mezi vědami empirickými, vědami
o skutečnostech, a vědami eidetickými, vědami o podsta-
tách, působí téměř nepřekonatelné problémy. Empirické
vědy Newtonovského paradigmatu považují svět za objek-
tivní realitu, existující nezávisle na našem vědomí, kde je
jeden čas a jeden prostor. Z hlediska popperovského je em-
pirická podoba světa teoretickou konstrukcí na svět promí-
tanou a místo něho viděnou. Nehledě k tomu, že je více
prostorů, více světů, více lidských horizontů. Z pozice situ-
ovanosti do přirozeného světa a z úhlu pohledu eidetických

věd se může nemoc ukázat jako psychologicky vysvětlitelná
a léčitelná.

Poučení z Kannerova autizmu

Kannerovi autisté byli velkou záhadou psychiatrie. Byli po-
važováni za různým způsobem nemocné, defektní, nebo ne-
bezpečné, agresivní. Z hlediska Tinbergenovy etologie po-
strádají imprinting času a emocí. Oni jsou pouze jiní a my
jim nerozumíme. Nebyl jim inkarnován dispečink smyslo-
vých, časových a emočních struktur limbických. Jejich psy-
ché se realizuje hypotalamickým myšlením reptilního kom-
plexu MacLeanova.
Snad můžeme uvažovat o přirozeném světě reptilním, na

nějž mohou poukazovat některé techniky jógy, včetně před-
stavy

”
hadí síly“. Tento svět k nám doléhá v různých ri-

tuálech a když vypadne funkce, která jej tlumí. Zejména
u katatonie, parkinsonského syndromu a různých deliberací
CNS.
Kannerovi autisté žijí mimo čas, který jim musí být

do pokročilého věku organizován zvenčí. Postrádají dlou-
hodobé zaměření života a to, co známe jako inteligenci,
jež je na čase založena. Nemají projevů emocí a sexu-
ality. Nelze u nich mluvit o osobnosti a jednání. Reagují
sensomotoricky bez zpracování vyššími etážemi. Jsou pří-
tomny hyperkinesy,

”
záliba“ ve stejnosti, stereotypie, auto-

matizmy. Při nesnázích dochází k přeskokovému jednání, až
po
”
sebepoškozování“. Jejich percepce bolesti je jiná. Vní-

mání je charakterizované synesteziemi, dysesteziemi, hype-
resteziemi.
Řada těchto projevů mizí po vypracování

”
facilitované“

komunikace, jež dovolí nahlédnout do jejich vnitřního světa
a jež může být základem intergrace o běžných školních tříd
s asistentem-facilitátorem.

Schizofrenie

Příkladem chaotické cesty k podstatám lidského přirozeného
světa může být schizofrenie. Vygotský kdysi vzbudil pozor-
nost studiem

”
rozpadu“ pojmů u schizofrenie.

Zhruba v téže době se Ladislav Klíma, který se mnoha
psychiatrům jevil jako schizofrenik, avšak který vždy zůs-
tával na půdě reality, zabýval fenomenologickou redukcí
pojmů.
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Pojmy jsou produkt
”
moderní“ doby po ztrátě přiroze-

ného světa a rozdělení psyché. Na schizofrenii se může ukázat
nesmírná obtížnost překonání hranic z oblasti empirické do
eidetické, i když jde vlastně jenom o zvědomování, zpřístup-
nění mýtu, který v nás stále žije, našemu vědomí. Zprávy
o psychoterapii schizofrenie se proto ozývají jen slabým hla-
sem.

Limbické myšlení, onkologická a oběhová onemocnění

Limbické myšlení je založeno na bázi savčího mozku. Savci
překonali ještěrky díky teplokrevnosti, jež umožňovala akti-
vitu v dobách, kdy byli plazi ztuhlí chladem (obr. 1). Emoce
poskytovaly vzepětí sil, plazům nedostupné. Savci měli zcela
jinou sexualitu a péči o potomstvo. Limbický systém vytvo-
řil předpoklady rozvoje neokortexu. Se svými savčími přáteli
sdílíme společné základy chování a nyní tak studované řeči
těla. Přirozený svět savců není daleko od přirozeného světa
lidí.

Obrázek 1. Schematické znázornění plazího komplexu, lim-
bického systému a mozkové kůry v lidském mozku podle Mac-
Leana

Složitost neokortexu umožnila rozdělení světa a psyché
na duši a tělo, které navodilo masový výskyt onemocnění on-
kologických. Rozdělení na dobro a zlo masový výskyt poruch
oběhových.

Vždyť také až rozdělení na subjekt a objekt přineslo
vědu, která život jaksi znehybňuje a umrtvuje. A rozdělení
na duši a tělo mění tělo ve víceméně pasivní oběť nemoci
a objekt léčení.
Patočkův pojem tělesnění vyjadřuje opětné spojení duše

a těla, jež tělo oživuje a zvědomuje. Na tomto principu je
založena léčba pokročilé rakoviny meditacemi podle dr. Ma-
erse a zvědomováním nádorů podle manželů Simontových.
Zvědomění zla jako vlastního problému na svět promí-

taného je obdobným principem výkladu a řešení oběhových
poruch. Zde nabývá na významu Lazarův syndrom, vyskytu-
jící se častěji při kardiochirurgických výkonech, kdy se ma-
sově proniká do nitra choroby somatické. Následné zvědo-
mění můžeme chápat jako důsledek chirurgického desimprin-
tingu dosahujícího také do hlubokého nitra psyché.

Závěr

Vrchol empirické mediciny umožňuje ponor k hlubokým pod-
statám psyché cestou zvědomění (obr. 2), které je hlavním
smyslem fenomenologie.

Obrázek 2. Podstata psyché cestou zvědomění

Můžeme předpokládat, že se bude svět proměňovat ve
smyslu koncepce de Chardinovy. Globalisace vnější bude
svou expanzi stále více obracet do nitra, kde se empirická
a eidetická hlediska shodnou ve prospěch bytostných potřeb
přirozeného světa lidí.

Do redakcie došlo 22.9.2003.


