
JAK MŮŽE POMOCI NAŠE TĚLO A VĚDOMÍ 
Pobyt  na  intenzivním  lůžku je bezpochyby silnou zkušeností. Pro pacienta i jeho blízké. Je ale 
také zároveň jednou z mnoha zkušenost í v jeho a jej ich dosavadním životním příběhu. 
Každý člověk je jedinečný, a proto by při zotavování se z traumatu měl postupovat s cit l i-
vostí a vnímavostí vůči své osobní historii. Při práci se sebou není zbytečné požádat o podpo-
ru psychoterapeuta, který při práci s traumatem a celým kontextem může být důležitým prů-
vodcem. Cit l ivost vůči sobě samému znamená postupovat po drobných krůčkách, tak jak 
nás vlastní tělo pustí. Ne rychleji, ne intenzivněji. 

Jak už bylo řečeno, podstatou traumatu je „zaseknut í“, „zamrznut í“ v cyklu sebezáchovné 
odpovědi, kdy člověk nevybi je mobi l izovanou energi i a odpoj í se od vnímání svého těla, 
které je tak v neustálém napětí. Existují cesty, jak se opět propojit se svým tělem, jak propojit 
prožívání (emoce), tělesné vjemy a rozum. Jak zk l idnit mysl,  lépe se koncentrovat, vypustit 
napět í a vnímat sebe sama. Jak opět pulzovat mezi napět ím a uvolněním, které je zdra-
vému životu vlastní.

Cest je mnoho. Každý nalézáme tu svou. Protože každý jsme jedinečná bytost. A tak je to v 
pořádku. Zde jen základní inspirace pro práci se sebou (jednotlivé přístupy se prolínají a dopl-
ňují):



Relaxační techniky
Relaxační techniky jsou různého charakteru, společné mají to, že jsou zaměřené na uvolňo-
vání napětí, tělesného i psychického, protože obé je provázáno. Jde o vědomou harmoni-
zaci a regeneraci těla, emocí i mysli. K základním patří Schultzův autogenní trénink, Jacob-
sonova progresivní svalová relaxace, relaxační mohou být také mnohá jógová cvičení za-
měřená na práci s dechem, jednoduché či složitější imaginace nebo meditace podporují-
cí především uvědomování a pozorování vnitřních tělesných a emočních prožitků. 

Práce s dechem
„Už stamiliony let se Země vyvíjí a dýchá. U každého organismu, od toho nejjednoduššího k 
nejsložitě j š ímu, probíhá stálá výměna plynů mezi ním a okolním prostředím. Rostlinstvo při- 
pravuje kyslík, který my l idé pot řebujeme k životu. Když jej při j ímáme a vydechujeme oxid 
uhličitý, z něhož zase ži j í  j iné organismy, začleňujeme se do velkého koloběhu vzájemného 
působení, dávání a braní.“  Dech, plynule proudící nádech a výdech, ovlivňuje naše zdra- 
ví, vitalitu, napětí i uvolnění, kvalita této výměny velmi souvisí s problematikou traumatu, du-
ševní i tělesné rovnováhy. Naše kultura jej opomíj í,  bere jako samoz řejmost,  ačkoli právě 
dechová kval i ta ovl ivňuje i  tělesné obtíže a subjektivní prožívání každého člověka. Práce s 
dechem jde od prostého vnímání až k posouvání dechových zlozvyků do přirozené polohy.
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Vědomé vnímání
Jde o schopnost záměrně vnímat, co se děje v p ř í tomném okamžiku „tady a teď“, bez 
hodnocení, či  překryt í předchozími nastaveními, předsudky, očekáváními. Vytvářením 
kontaktu s tím, co zažíváme, získáváme hlubší vhled, kontrolu nad tím, co se děje v nás i 
okolo nás. Umění vědomého vnímání jde ruku v ruce s autentickým prožíváním i cítěním 
svého těla a jeho reakcí. Vede k hlubšímu porozumění sobě samému a svému jednání v 
různých situacích a prostředích.

Práce s tělem
Tělesné prožívání a stav naší psychiky jsou spojené nádoby. Jedna ovlivňuje a formuje dru- 
hou. Práce s tělem a jeho vnímáním umožňuje pracovat také s psychickými bloky, emocemi, 
uvolňováním zablokované energie. Bránou k takové práci je opět uvědomělé pozorování 
toho, co se v našem těle za daných okolnost í dě je,  co nám jednotl ivé reakce ř íkají, zda 
jim nasloucháme a zda vše probíhá ve zdravé harmonii směrem k vitalitě a zdraví v nás. 



Pohybová meditace
Zážitek naslouchání svému tělu a jeho potřebám lze zakusit např. při pohybové nebo „ta-
neční“ meditaci. Nejde o to pohybovat se podle pravidel nastavených zvenčí, ale podle 
vlastních impulzů. Pohybová terapie může být úlevným a ozdravným zážitkem.


