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Telo ako partner pre dialóg (z pohľadu psychoterapeuta)

R. Krasulová

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

Úvodom

Cieľom tejto práce je analyzovať niektoré vlastné telesné
pocity psychoterapeuta a ich vplyv na psychoterapeutickú
prácu. Obrazne možno povedať, že táto práca vznikala ako
reč môjho tela.
V mojom tele sa mi dosiaľ prebývalo vcelku pohodlne.

Poskytovalo mi dostatočný priestor pre žitie a nikdy ma
nejako výraznejšie netrápilo, nespútavalo. Nepatrím medzi
ľudí, ktorí somatizujú, nemávam migrény, koliky, závrate,
náhle seknutia, nebolí ma brucho ani srdce. Poznám však
odozvy hnevu, smútku, úzkosti, radosti, hanby. Výraznej-
šie som bola na svoje telo upriamená ako na objekt vlastne
len dvakrát v živote. Prvýkrát v období dospievania a ranej
mladosti, keď som si niekedy s radosťou a niekedy ustarost-
nene všímala každú fyzickú zmenu – vrátane materstva –
a cez telo som si uvedomovala svoje potreby, túžby, najmä
túžbu byť prijímaná, milovaná, patriť niekam, byť potrebná.

Nestačilo mi len platonicky snívať a túžiť, potrebovala som
tam byť celá aj so svojím telom.

Druhýkrát sa telo dostáva do centra mojej pozornosti
teraz – s pribúdajúcimi rokmi, pretože ma často pobolieva,
cítim únavu, úbytok energie, vitality, reumatické bolesti.

Roky psychoterapeutickej práce ma naučili lepšie si vší-
mať vlastné telesné pocity v kontakte s ľuďmi a využívať
svoje telesné pocity ako nástroj k lepšiemu porozumeniu pa-
cientovi, sebe, k prehlbovaniu kontaktu s ním a jeho vlast-
ným prežívaním.

Okrídlená psychoanalytická veta, že v psychoterapii je
dôležité, aby terapeut vyladil svoje nevedomie na nevedo-
mie pacienta, mi bola dlho záhadou – pokým mi nedalo na
ňu odpoveď práve moje telo.

Uvediem tri príklady zo svojej psychoterapeutickej
praxe:
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Kazuistika 1

Nedávno som sa rozprávala s jednou mojou klientkou
v strednom veku, ktorá sa považuje za úspešnú a ktorej ži-
votný štýl sa vyznačuje veľmi bohatými a divergentnými ak-
tivitami, o jej potrebe slobody, dobrodružného života a ne-
ustálej zmeny, ale aj o strachu zo stereotypu a stálosti. Pri-
tom mala meravú tvár s prázdnym výrazom a úplne mo-
notónny hlas. Bola som najskôr z toho zmätená a začala
som si uvedomovať pocit stiesnenosti a tlaku na hrudi, str-
nulosť, ťažšie sa mi dýchalo. Rozhodla som sa priniesť jej
tento svoj pocit. Prekvapila ma jej emočná reakcia. Otvo-
rili sa brány smútku a zabarikádovaného pocitu neslobody,
klientka si začala sama seba uvedomovať prvýkrát ako otro-
kyňu mnohých svojich túžob, za ktorých naplnením sa stále
vrhala – a možno aj vedela prísť do cieľa, ale nevedela ich
prežívať, vnútorne stráviť, asimilovať, a tak po nej pocit
uspokojenia skĺzal ako po skle a zostával len pocit prázdnoty.
Od tej chvíle sa začala viac otvárať prežívaniu prítomnosti
a spomaľovaniu.

Kazuistika 2

Druhým príkladom je zážitok, ktorý sa mi viackrát stal v te-
rapeutickej komunite. Niekedy sa v komunite stáva, že sa
členovia akoby rozštiepia na dve antagonistické skupiny –
povedzme na tzv. utlačovateľov a utláčaných, rebelov a sub-
misívnych, expresívnych a utiahnutých – čo vyvoláva napä-
tie, pocity izolácie v komunite, opustenosť, hnev. Aj ja som
sa cítila nepríjemne a rozhodla som sa dôkladnejšie skúmať
v tej chvíli svoje pocity. V tele som si uvedomovala veľkú sla-
bosť, ťažobu, srdce mi silne búšilo, cítila som sa bezmocná,
úzkostná, malá. A zrazu som pochopila: takto sa môže cí-
tiť malé dieťa, ktoré je bezradné, vyplašené, dezorientované,
nemá oporný bod, chýba mu pocit bezpečia, asi pod ťarchou
príliš veľkých a často protirečivých očakávaní niekoho. Tento
pocit som začala prinášať do terapeutickej práce a napodiv
– niektorých členov komunity to oslovilo. Malé, bezmocné,
do izolácie zahnané dieťa v nich sa odvážilo vystúpiť trochu
viac zo svojho bezpečného, ale izolujúceho úkrytu. Možno
pocítilo pochopenie. Neprichádzal k nemu niekto veľký, do-
spelý, ale ktosi, kto prežíva čosi podobné.

Kazuistika 3

Niekedy klient prináša v terapeutickej práci tému zneuži-
tia, násilia, veľkého sklamania, opustenosti, zrady, ale takým
spôsobom, že pri tejto téme, ktorá väčšinou vyvoláva silné
emócie, nemám v tele žiadnu odozvu. Len pocit prázdna,
akoby prievanu, chladu, bez pocitu, bez akejkoľvek emócie.
Žiadna odpoveď vo mne nie je. Spočiatku som sa toho zľakla.
To som taká bezcitná, surová, že nemám súcit s obeťou ?
Pomaly som začala tento pocit v sebe rešpektovať ako fakt.
V takej chvíli neotváram náruč, nesnažím sa byť neauten-
tická a štylizovať sa do súcitu, pohladenia. Zachovávam síce
rešpekt, ale aj odstup, a len prinášam svoje prázdno a chlad.
Odčítavam z tej situácie silné znecitlivenie ako formu krea-
tívneho prispôsobenia pôvodne veľmi bolestivej situácie, ale

aj tvrdú manipuláciu – aj manipulatívnosť obete. Zároveň
viem, že desenzitizácia je u mňa tiež jeden zo spôsobov, ako
narábať so svojím hnevom, pretože s unášaním hnevu u seba
i u druhých mám stále problémy. V tejto situácii viem, že
je vo mne hnev na kompulzívne

”
acting out“ traumatickej

situácie u dotyčnej osoby. Nie je to pravidlo, ale mám skúse-
nosť, že príliš rýchle provokovanie emočnej reakcie vyvoláva
v pacientovi pocity viny, zmätenosť, strach – aj netolerova-
teľný odpor voči približovaniu a prehlbovanie bezmocnosti.
A tak sa mi stalo, že som pacienta aj stratila.

Pocity, ktoré som uviedla, nazýva psychoanalýza protip-
renosovými, teda týkajúce sa terapeuta. Ja – ako terapeut –
môžem v tej chvíli cez svoje telesné pocity zachytávať pocity
svojho klienta, alebo jeho najbližšej vzťahovej osoby, alebo
svoje vlastné pocity vyplývajúce zo sily prítomného zážitku
alebo nejakej časti seba, napr. dieťaťa v sebe alebo introjiko-
vaných objektov matky, otca. Ako ich odlíšiť od seba ? Ne-
viem celkom – a ani to nepovažujem za dôležité. Pre mňa je
dôležité, že je to prítomné, zachytené a poskytuje to oporný
bod pre mňa a pre pacienta. Podobne ako pri práci so snami
je pre mňa dôležitejší proces – tá cesta hľadania zmyslu.
Všetky naše prejavy vyvierajú z rôznych vrstiev našej psy-
ché a majú veľa významov.

V klinickej praxi sa často stretávame s tým, že u pa-
cienta dochádza k rozštiepeniu celistvosti človeka na psyché
(teda to, čo obyčajne stotožňujeme so sebou) a telo (čosi,
čo spravidla neposlúcha, vzdoruje vôli). Často sú dva ex-
trémy. Buď sa človek usadí v hlave, redukuje seba len na
hlavu, logos, ratio, keď je stále v prepiatom strehu v oča-
kávaní nepríjemností a z tela si urobí

”
kontajner“ na vy-

vrhovanie odmietaných častí seba, väčšinou potrieb alebo
netolerovateľných emócií, následkom čoho dochádza k po-
tláčaniu seba, tzv. retroflexii až desenzitizácii, znecitliveniu,
čo môže časom vyústiť do rôznych somatických ochorení. Do
hlavy sa presídli Ja človeka, keď je vystavovaný permanent-
nému stresu. Druhým extrémom je v prípade veľmi krehkých
osobnostných štruktúr (narcistických, borderline osobnosť),
kde je integrita osobnosti taká slabá, že sa človek usídli v tele
a stane sa obeťou rôznych bolestivých telesných symptómov.
Rôzne migrujúce bolesti rezistentné voči všetkým terapiám
v rôznych častiach tela sú akoby jediným oporným bodom
osobnosti, okolo ktorej sa osobnosť organizuje a má pocit
identity. Strata symptómu môže viesť až k hlbokej dezinteg-
rácii.

V psychoterapii sa akýkoľvek symptóm – aj telesný – po-
važuje za signál, obranu, miesto intrapsychického konfliktu,
kde je zadržiavané veľké množstvo energie, ktorá môže mať
až bolestivý charakter.

Psychoterapeutická práca s telesnými symptómami,
ktoré pacientom sťažujú život a sú odpoveďou na nezvládané
životné okolnosti a zároveň formou kreatívneho prispôsobo-
vania pacienta ťažkým podmienkam (spolu s terapeutovými
telesnými pocitmi, ktoré sú odpoveďou na pacientom pri-
nášané témy), je cestou práce so symbolmi. Je rozvíjaním
kapacity symbolizácie. Schopnosť symbolizácie je význam-
nou funkciou selfu človeka, ktorá ho odlišuje od ostatných



192 PSYCHIATRIA, 10, 2003, č. 4

druhov – u pacientov s duševnými poruchami je v rôznej
miere narušená.

Symbol je jednou z najranejších mentálnych reprezen-
tácií neprítomného podnetu (napr. cumeľ je symbolom
matky). Symbol je definovaný ako niečo, čo reprezentuje
alebo označuje niečo iné (sú vedomé symboly – vytváranie
obrazov, fantázií, pojmov, numerické symboly, ale aj neve-
domé symboly – sny, telesné symptómy, halucinácie). Keď
potreba alebo emócia narazí na odpor, môže byť potlačená,
vyvrhnutá do tela a dochádza k symptómu. Cez telesný pocit
sa v terapii posúvame k obrazu, metafore, znovuvybaveniu
pôvodnej emócie a jej validizácii.

Symbolizujúca osoba je osoba, ktorá sa aktívne a veľmi
tvorivo vyrovnáva s nárokmi prostredia a s okolnosťami
a symbol je nástroj na dosiahnutie vnútornej harmónie, ce-
listvosti a uspokojenia.
Práca s telesnými symbolmi (vrátane symptómov ako

symbolov dávnych a prítomných konfliktov) ponúka fasci-
nujúcu cestu i oporné body do nekonečnej ríše našej psyché,
v hlbinách ktorej sú zdroje a piliere nášho duševného zdra-
via, uvoľnenia a oslobodenia. A to aj vďaka tomu, že klient
a terapeut sú spolu – vďaka zážitku ľudskej spolupatričnosti.

Do redakcie došlo 5.10.2003.


