
Trauma jako možnost růstu
Trauma jako takové je, bylo a bude součásti lidského života. Náš organismus je vybaven na 
to, aby traumatizující událost zvládnul. A po poprání se s ohrožením se mohl opět navrátit k 
rovnováze. Člověk uvíznutý v traumatu jako by nebyl plně spojen se životem. Je „zamrznutý“, 
pociťuje strach, ohrožení, strnulost nebo zahlcení. Poté, co však dokáže zbytkovou sebezá-
chovnou energii vybít, obnovuje svůj pocit celistvosti, je klidnější, uvolněnější a se svým živo-
tem více propojený.

Protože je trauma „zaseknuté“ v paměti těla, můžeme se učit vybíjet nahromaděnou energii, 
aniž bychom museli mít paměťovou stopu vedoucí ke skutečné události. Toto vybíjení může 
být bouřlivé a viditelné, stejně jako nenápadné a jemné. Může mít podobu silného třesu i 
„pouhého“ opocení. Důležité je, aby proběhlo. 

Po jeho skončení se mohou věci zdát srozumitelnější, chuť do života silnější, dokonce může 
dojít i k hlubším proměnám otevírajícím skutečnou moudrost. Trauma má polohu zotavení a 
pokud této polohy člověk dosáhne, jeho život se stane smysluplnější, autentický a více v sou-
ladu se sebou samým.

Je velice vhodné absolvovat cestu úzdravy s odbornou podporou (ideálně s terapeutem 
orientovaným na práci s traumatem). Peter A. Levine vyvinul také šetrný program léčby, 
který si může projít i každý sám . Nicméně platí, že v případě silných obtíží nebo osobních 
pochybností je žádoucí nepodnikat tuto cestu sám.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY LÉČBY TRAUMATU

POZVOLNA A ŠETRNĚ
platí, že je důležité dívat se na trauma, ale ne víc než je
třeba (dívat se intenzivně zpříma je spíše retraumatizace
než léčba), je tedy důležité pracovat zprostředkovaně

NEPŘETĚŽOVAT SE
klíčem k zotavení traumatu nejsou silné emoce, nýbrž 
fyzické vjemy (je podstatné naslouchat svému tělu,
v případě přetížení udělat pauzu, odpočinout si)

VĚDOMÉ VJEMY
soustředění na tělesné pocity, tady a teď, v přítomnosti,
bez hodnocení či odsuzování jakýchkoli emocí či reakcí,
vědomé pozorování

DLOUHODOBĚ
je potřeba provádět cviky dlouhodobě s cílem obnovit
spojení s tělem (výsledek a plná úleva se nemusejí dosta-
vit ihned, avšak postupně člověk navazuje lepší kontakt
se sebou a prohlubuje svou odolnost)

BEZPEČNÉ MÍSTO
cvičení a pozorování svých reakcí je nutné dělat na
bezpečném místě, ideálně ve společnosti druhé bezpeč-
né osoby (lidské osoby se necítí o samotě bezpečně,
obzvláště když se mají soustředit na svůj vnitřní svět)
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Léčba traumatu je „cestou hrdiny“. Není to cesta jednoduchá, avšak odměnou za ni se 
stává uvědomělý, plnější život v pravdě se sebou samým a směrem k celistvosti a harmonii 
duše, těla, spirituality i sociálního prostředí. Jinými slovy člověk žije více v souladu se svým 
mentálním i fyzickým zdravím, v souladu se svými hodnotami i druhými lidmi ve svém okolí.


