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Prednáška

Koncepty telovej psychoterapie

Ondrej Kolesár

Náš príspevok sa venuje psychoterapii zameranej na telo –
tradičnému, aj keď u nás menej známemu smeru psychotera-
pie. Vnímame určitú medzeru v informáciách o tomto druhu
terapeutickej práce a preto považujeme za dôležité priblížiť
odbornej verejnosti jej základné koncepty.
Ďalším motívom je fakt, že telová psychoterapia sa za-

čína udomácňovať aj v našej
”
psychoterapeutickej krajine“.

Rastie počet psychoterapeutov, ktorí získali (alebo získajú)
adekvátne vzdelanie a pracujú takýmto spôsobom. Mnohí
terapeuti využívajú prácu s telom vo svojej praxi parciálne.
Telová psychoterapia nie je smer zastúpený len jednou ško-
lou, ale pod touto hlavičkou sa skrýva niekoľko autonómnych
prístupov a množstvo techník. Považujeme preto za užitočné
ponúknuť prehľad o smeroch s ktorými sa môžeme stretnúť
na Slovensku.
Telesná psychoterapia je preklad z anglického

”
Body

Work“, ktorý sme sa rozhodli používať v rámci tohto
článku. Môžeme sa tiež stretnúť s alternatívnymi prekladmi
ako
”
práca s telom“,

”
na telo orientovaná psychoterapia“,

”
psychoterapia zameraná na telo“ alebo

”
somatická psycho-

terapia“, ktoré sú rovnocene používané.
V rámci Európy je najvyššiou autoritou pre tento tento

druh psychoterapie European Asociation for Body Psychot-
herapy (EABP), ktorá je súčasťou štruktúry Európskej Aso-
ciácie pre Psychoterapiu (EAP). Európska asociácia zastre-
šuje všetky smery telovej psychoterapie, ktoré spĺňajú stano-
vené kritériá. Faktom je tiež, že niektoré smery, ktoré sa ne-
hlásia priamo ku Telesnej psychoterapii sa zvyknú z rôznych
dôvodov (väčšinou ide o menej podstatný vplyv, alebo po-
dobnosť v teoretických východiskách) označovať, alebo od-
volávať na pojem

”
body work“.

Dôvodov, prečo je telová psychoterapia takto difúzna a ne-
prehľadná, je niekoľko a sú viac-menej historicky podmie-
nené. Niektoré z nich spomenieme v texte neskôr.
Od roku 2003 pracuje na Slovensku Asociácia pre Psy-

choterapiu Zameranú na Telo (APZT), ktorá združuje pro-
fesionálov, ktorí sa zaujímajú, alebo pracujú týmto štýlom
práce. Na Slovensku a v Čechách prebehlo v minulosti množ-
stvo vzdelávacích aktivít, zameraných na prácu s telom. Ok-
rem workshopov a zážitkových stretnutí s rôznou štruktú-
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rou, aj niekoľko kompletných psychoeterapeutických výcvi-
kov, ktoré spĺňajú kritéria EAP. Ponúkame ich stručný pre-
hľad, názov, miesto a čas ich priebehu. Ak je v zátvorke
uvedené EAP, jedná sa o modalitu uznanú európskou aso-
ciáciou.

Bioenergetická analýza (Brno 1992; EAP)

Biodynamická psychológia (Praha 2002, 2007)

Biosynthesis, alebo Biosyntéza (Brno 1996, 2001, Praha
2008; EAP)

Integrovaná telesná psychoterapia (Praha 2006, aktuálne
prebieha)

Okrem spomínaných výcvikov prebieha v Českej repub-
like tretí beh výcviku v tzv. Pesso Boyden System Psycho-
motor (Praha 1998, 2004, 2008), ktorý zvykne byť priraďo-
vaný k skupine Telesnej psychoterapie, aj keď sa nejedná
o priamu prácu s telom v spomínanom zmysle. Ďalej spome-
nieme výcviky, ktoré sa viac či menej odvolávajú na prácu
Wilhelma Reicha, alebo využívajú techniky označované ako
Práca s telom. Patria sem najmä:

Koncentratívne pohybová terapia

Na proces orientovaná psychoterapia

Gestalt terapia
Holotropné dýchanie, Rebirthing a iné spôsoby práce s dy-
chom

Telová psychoterapia patrí medzi relatívne prepracované
systémy. Počas svojho viac ako 50-ročného vývoja prešla
viacerými fázami a inkorporovala rozličné vplyvy. Spomí-
nané školy patria medzi tradičné smery telovej psychote-
rapie. Majú spoločný základ v hlbinnej orientácii, rešpek-
tujú a využívajú poznatky psychodynamickej psychotera-
pie a disponujú koherentnou teóriou. Nadväzujú a hlásia sa
k tradícii a práci Wilhelma Reicha. Odlišujú sa najmä v dô-
raze na rôzne aspekty práce s telom a tiež mierou iných vply-
vov, ktoré ovplyvnili ich tvorcov. Treba ešte podotknúť, že
tento vývoj pokračuje a telesnú psychoterapiu môžeme po-
važovať za otvorený systém, ktorý zohladňuje vývoj v tejto
oblasti, ako aj informácie z hraničných odborov.
Dnešná telová psychoterapia má silné korene v diele ra-

kúskeho psychoanalytika Wilhelma Reicha. Táto kontro-
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verzná a mnohovrstevná osobnosť je dodnes predmetom
mnohých diskusii, ale tiež mystifikácii a poloprávd. Napriek
svojmu nesporne významnému a rozpoznateľnému prínosu
pre psychoterapiu, ale napríklad aj sexuológiu, sa prakticky
s jeho menom v našej (rozumej slovenskej a českej) psycholó-
gii a psychiatrii stretávame len minimálne. Dôvodov je nie-
koľko a nie je možné v rozsahu tejto prednášky podrobne
prebrať všetky kamienky, ktoré vytvárajú mozaiku o tomto
psychoterapeutovi a vedcovi. Odkazujeme preto čitateľa na
externé zdroje. Pre naše potreby uvádzame v stručnosti zá-
kladné fakty, ktoré sú podľa nás dôležité pre orientáciu a po-
chopenie zdrojov, z ktorých telová psychoterapia čerpá.

Wilhelm Reich sa narodil sa 24.3.1897 v Galícii, časti vte-
dajšieho Rakúsko-Uhorska v židovskej rodine. Po skončení
2. svetovej vojny, do ktorej bol ako 18-ročný povolaný a bo-
joval na fronte, vyštudoval medicínu na Viedenskej univer-
zite. Počas svojho štúdia sa stretol s prednáškami Sigmunda
Freuda a stal sa jeho žiakom. V roku 1922 po absolvovaní
vlastnej analýzy sa začal venovať vlastnej psychoanalytickej
praxi.

Stal sa napriek relatívne mladému veku členom najuž-
šieho kruhu Psychoanalytickej spoločnosti. V rokoch 1921–
1930 viedol seminár pre terapeutickú techniku Viedenského
psychoanalytického inštitútu. Tento seminár sa, ako názov
napovedá, venoval najmä supervíznej práci, s problematic-
kými pacientami a jeho cieľom bolo prepracovávať a nachá-
dzať nové spôsoby práce s nimi. Výsledkom ich práce je na-
príklad

”
analýza odporu“, ktorá vznikla práve pri pacien-

toch, u ktorých z rôznych dôvodov nedochádzalo ku postupu
v terapii. Za zmienku tiež stojí vytváranie setingu psychote-
rapeutického sedenia, alternatívneho ku klasickému sedeniu
za ležiacim a voľne asociujúcim pacientom. V roku 1933 vy-
dal svoje zásadné dielo Analýza charakteru. Táto do dnešnej
doby vysoko oceňovaná práca, ktorá predznamenáva nástup
ego-analýzy, sa vo svojej dobe nestretla s pozitívnym ohla-
som u psychoanalytickej obce a znamená začiatok Reichovho
odklonu od psychoanalýzy. Po 9 rokoch prevzala vedenie
spomínaného semináru Anna Freudová, ktorá nadviazala na
jeho prácu a v roku 1936 vydáva Obranné mechanizmy Ega.
Môžeme skonštatovať, že Wilhelm Reich ako jeden z prvých
podporoval kongruentné vyjadrovanie emócií klienta voči te-
rapeutovi, čo je jeden zo základných pilierov humanistickej
psychoterapie a zameranie sa na kvalitu vzťahu v psychote-
rapii.

Ďalším vkladom Wilhelma Reicha pre rozvoj psychotera-
pie je jeho bádanie v otázke ukotvenia libida, ale aj iných
psychologických inštancií v tele klienta. Vychádzal pri tom
z práce Sigmunda Freuda, ktorý túto otázku vo svojich prá-
cach opakovane nastoloval. To viedlo k jeho zisteniu, že
traumy zažité počas raných vývojových období sú ukotvené
tiež fyzicky a to v rôznych vzorcoch supresie najmä pro-
stredníctvom svalstva. Súhrn týchto blokov označil pojmom

”
svalový pancier“. Ďalším krokom v jeho práci bolo hľadanie
možných fyzických intervencí, ktoré by podporovali terape-
utický proces. Je dôležité spomenúť, že pri tom pokladal
za dôležitú súčasť procesu vedomé porozumenie klienta vý-

znamu danej intervencie. Nerezignoval pri tom ani na etickú
rovinu.
Táto časť Reichovej práce je do dnešnej doby predmetom

mnohých viac či menej akademických diskusí o oprávnenosti
takýchto postupov. Snaha o objektívny prístup k psychoana-
lýze, ktorý dominoval v práci Wilhelma Reicha, ho priviedol
tiež k výskumu ľudskej sexuality v zmysle vývoja libida od
raných štádií až po dosiahnutie zdravého genitálneho obdo-
bia. V spojitosti s jeho zisteniami o povahe svalového pan-
ciera zadefinoval pojem orgastickej potencie, ako schopnosť
plnohodnotne a bez supresie prežívať sexuálny akt a orgaz-
mus. Zlepšenie v tejto oblasti stanovil ako jedno z kritérií
úspešnosti liečby. Venoval sa tiež sociálnym a politickým dô-
sledkom psychoanalytických a neskôr vlastných postojov pre
spoločnosť. V rámci psychoanalytickej kliniky otvoril ambu-
lanciu pre pracujúcich a menej majetných ľudí. Angažoval
sa tiež v sexuálnej výchove mladých ľudí.
V tejto časti svojej práce výrazne prekročil svoju dobu

a vytvoril novú paradigmu oproti dovtedy vládnucemu Des-
kartovmu dualizmu medzi Dušou a Telom, ktorý ovláda, ak
nie vedecké myslenie, tak kliniku dodnes.
Wilhelm Reich zanechal tiež výraznú stopu u ľudí (a tiež

v ich ďalšej práci), ktorí u neho absolvovali individuálnu
psychoterapiu, prípadne s ním istý čas spolupracovali. Me-
dzi nimi sa vyníma Fritz Pearls, zakladateľ Gestalt terapie
a Alexander Lowen, ktorý vytvoril psychoterapeutický prí-
stup s názvom Bioenergetika, ale aj mnohí ďalší. Za zmienku
stojí, že Reich ich podporoval vo vytvorení vlastného spô-
sobu práce, čo je jeden z dôvodov, prečo Telová psychote-
rapia nevystupuje ako jednoliaty smer, ale hlási sa k nej
množstvo prístupov. (Ďalším vplyvom je fakt, že podoba
Reichovej práce sa niekoľkokrát počas jeho života zmenila
a s ňou aj jej meno).
Vrámci nášho prehľadu, musíme spomenúť, že Wilhelm

Reich sa od 40. rokov venoval viac výskumu v biológii a fy-
zike. Vytvoril niekoľko teórií, vo všeobecnosti neprijatých
vedeckou verejnosťou. Tieto problémy vyvrcholili súdnym
sporom s americkým úradom pre potraviny a liečivá (FDA),
v ktorom sa Wilhelm Reich odmietol podrobiť rozsudku
(ktorý mimochodom zahŕňal zničenie jeho publikácií) a bol
odsúdený na dvojročné väzenie, v ktorom neskôr umrel.
Spoločenský dosah práce a myšlienok Wilhelma Reicha

zaznamenal vrchol v 60. rokoch minulého storočia, keď popri
nástupe novej hudby, odtabuizovaní sexuality, objavom vo
farmaceutickom priemysle a rastúcom černošskom sebauve-
domení, bola Reichova práca jedným zo zdrojov revolučného
hnutia.
Ďalší vývoj Telovej psychoterapie je spojený s Reichovými

žiakmi a spolupracovníkmi z rôzneho obdobia jeho života
a ich následovníkmi. V dnešnej dobe nastupuje prakticky
tretia generácia telových terapeutov, čo samozrejme zvyšuje
rôznorodosť a difúziu v tomto smere. Ako sme už spomínali,
Reich netrval na príslušnosti svojich následovníkov k jednej

”
značke“ psychoterapie. Naopak, podporoval ich v hľadaní
vlastných spôsobov terapeutickej práce. Dôsledkom takéhoto
prístupu je na jednej strane rozmanitosť a skutočné bohat-
stvo rôznych techník a aspektov práce s telom. Na druhej
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strane je fakt, že až v relatívne nedávnej dobe bola telová
psychoterapia schopná etablovať sa a oficiálne zodpovedať
otázky o svojej validite v odborných psychoterapeutických
kruhoch. Okrem toho musela a dodnes musí čeliť konfron-
táciám ohľadom vedeckých základov svojej teórie. Výrazný
bol tiež, ako sme už spomenuli, i vplyv 60-tych rokov a new
age, ktorý vniesol do Telovej psychoterapie množstvo kontro-
verzných pojmov a výrazný vplyv východných filozofií. Ich
prínos, prípadne vedeckú obhájiteľnosť ponúkame do disku-
sie.
Je dôležité zdôrazniť, že telesná psychoterapia v dnešnej

dobe disponuje jazykom a teoretickým backgroundom, ktorý
je akceptovateĺný aj pre vedeckú, prípadne konzervatívnejšiu
časť odbornej verejnosti.
Na záver tohto príspevku chceme vyzdvihnúť nový roz-

mer, ktorý práca s telom prináša do psychoterapie. Záujem

o fyziologické deriváty ľudskej psychiky a ich využitie, rozši-
ruje pole pôsobnosti a záujmu psychoterapie. Kladie tiež
množstvo otázok, ktoré majú interdisciplinárny charakter
a potenciál rozšíriť hranice ľudského poznania. Svojim prí-
stupom ku človeku tiež odpovedá na záujem spoločnosti
o holistický, syntetizujúci prístup k liečbe, ktorého dru-
hou stranou mince je silnejúci ekonomický a konzumný tlak
v tejto oblasti.
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