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Poděkování

Není možné vypořádat se s  náročným projektem psaní nějaké 
odborné knihy bez poučení, pomoci, ovlivňování, inspirace a rady 

ze strany dalších lidí. Těch, kteří zkřížili mou cestu za osmadvacet let od 
té doby, kdy jsem vstoupila na pole psychoterapie, bylo příliš mnoho na 
to, abych je zde jmenovala jednotlivě, přestože všichni k mé práci něja-
kým způsobem přispěli. Společně bych ráda poděkovala všem učitelům, 
terapeutům, odborným poradcům a  výzkumníkům, kteří mi pomohli 
zformovat mé zkušenosti do použitelné podoby. Ti, kdo nejvíc ovlivnili 
mé myšlení ohledně teorie a léčení traumatu, jsou zmiňováni v odkazech 
na stránkách tohoto textu. Ráda bych však obzvlášť vyzdvihla Lisbeth 
Marcherovou a její kolegy v dánském Bodynamic Institute Petera Levi-
na a Bessela van der Kolka. Ti všichni hluboce ovlivnili vývoj myšlenek 
představovaných na těchto stránkách. Ráda bych také vyjádřila své vděč-
né poděkování mnoha studentům, účastníkům školení, praktikantům 
a klientům, kteří všichni v malém nebo ve velkém přispěli k obsahu této 
knihy. jako mnozí jsem se nejvíc naučila – a stále se učím – od těch, které 
jsem měla tu čest vyučovat a léčit.

Speciálně bych chtěla poděkovat Karen Bermanové, Dannymu  Bromovi, 
Alison Freemanové, Michaelu Gavinovi, Davidu Grillovi, johnu  Mayovi, 
yvonne Parkinsové, Gině Rossové a Simě juliar Stanleyové za jejich kritické 
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komentáře k  rukopisu této knihy. Navíc chci poděkovat spisovatelce 
Karin Rhinesové za to, že byla tak úžasným „koučem“ v průběhu celého 
tohoto projektu. její vědomosti o záležitostech psaní spolu s její nevysvět-
litelnou schopností poznat, kdy přesně povzbudit a kdy vyhubovat, byly 
neocenitelné.

Považuji se za velmi šťastnou autorku, když mám jako vydavatele Nor-
ton Professional Books. Předtím jsem četla mnoho vděčných uznání mé 
editorce Susan Munroové a  teď už vím, o  čem to všichni mluvili. Kro-
mě toho, že to byla zkušená, trpělivá a vždy dobře naladěná editorka, její 
znalost mého tématu spolu se znalostmi odborné literatury byly nedoce-
nitelným bonusem. Ve skutečnosti mě povzbuzovali všichni zaměstnan-
ci W. W. Norton, s nimiž jsem se dostala do kontaktu na obou stranách 
Atlantiku. Všichni do jednoho přispěli k tomu, že pro mě bylo psaní této 
knihy potěšením.
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Úvod

K niha tělo nezapomíná je zamýšlená jako doplněk k existujícím kni-
hám o teorii a léčbě traumatu a posttraumatické stresové poruchy 

a k existujícím metodám terapie traumatu. Doufám, že bude přínosem 
pro pochopení a  léčení traumatizovaného těla jako doplnění již dobře 
zavedených znalostí o traumatizované mysli a  intervencí pro její léčení. 
Psychoterapeuti pracující s traumatizovanými klienty zcela nepochybně 
zjistí, že teorie, principy a  techniky představované na těchto stránkách 
jsou aplikovatelné na terapeutické modely, v nichž jsou už vyškolení, a že 
jsou s nimi plně v souladu. Kromě toho by měli dospět k závěru, že zde 
prezentované informace je možné použít a bez rozporů adaptovat, aniž by 
se dostali do konfliktu s principy nebo technikami, které preferují, nebo 
aniž by tyto techniky museli opouštět.

O BUDOVÁNÍ MOSTŮ

tělo nezapomíná by měla být kniha, která buduje mosty. Doufám, že se 
mi podaří překonat minimálně dvě velké propasti v rámci oblasti trauma-
tologie. První most překlenuje mezeru mezi teorií vyvíjenou vědeckými 
pracovníky zejména z oblasti neurobiologie a klinickou praxí terapeutů 
pracujících přímo s traumatizovanými jedinci a skupinami. Druhý most 



XIV

Tělo nezapomíná

má za cíl spojit tradiční verbální terapie a  ty oblasti psychoterapie, jež 
jsou zaměřené na tělo (psychoterapie těla, tělová psychoterapie, anglicky 
„body psychotherapy“, pozn. překl.).

Propasti mezi myslí a tělem, tradiční psychoterapií a tělovou psycho-
terapií a  mezi teorií a  praxí jsou už dlouho předmětem mého zájmu. 
Zjistila jsem, že posttraumatická stresová porucha (PTSP) si vynucuje 
překlenutí těchto propastí. Dokonce i  ti nejkonzervativnější terapeu-
ti a výzkumníci uznávají, že PTSP není pouze psychickým stavem, ale 
rovněž poruchou některých důležitých somatických složek. Kromě toho 
všichni profesionálové, kteří se zabývají PTSP, zjišťují, že musí své teo-
rie a praxi rozšiřovat. jak psychoterapeuti, tak psychoterapeuti zabýva-
jící se tělem jsou nuceni věnovat větší pozornost neurobiologické teorii 
a objasňování a léčení somatických příznaků. Psychoterapeuti zabývající 
se tělem musí také najít způsoby, jak pracovat bez doteku a  jak zvýšit 
verbální integraci. A  pro výzkumníky je výzvou vytváření relevantněj-
ších spojení mezi teorií a praxí. Doufám, že tělo nezapomíná napomůže 
vytvořit smysluplná propojení při přemosťování těchto mezer.

Věda versus praxe

„Rozšiřující se propast odděluje laboratoř od pohovky“ zněl titulek v sek-
ci o ženském zdraví v New York times 21. června 1998 (Tavrisová, 1998). 
Většina psychoterapeutů to věděla, mnozí moji kolegové však byli pře-
kvapení, když takovou kritiku našli v tisku. Nemálo z nich cítilo dotčení. 
Autorka článku Carol Tavrisová v něm tvrdila, že „psychologická věda 
je oxymóron“. Kritizovala praktiky za to, že věnují jen malou pozornost 
vědě a často se víc zaměřují na techniku než na teorii. Většina profesioná-
lů, s nimiž jsem hovořila, s Carol Tavrisovou souhlasí, že vědecká teorie 
a praxe obvykle bývají příliš rozdílné, než aby byly relevantní ve chvíli, 
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kdy mají sezení s klientem. já jsem však přesvědčená, že tato mezera mezi 
vědcem a praktikem patří do oblasti sémantické spíše než do sféry princi-
pů. jazyk vědecké literatury bývá často obtížně čitelný a pochopitelný. je 
obtížné převést její obsah do jazyka praxe, přestože většina z toho, co je 
v ní předkládáno, je neobyčejně přínosné.

V knize tělo nezapomíná jsem se pokusila teorii představit ve snadno 
přístupné podobě, která bude relevantní pro přímou praxi. Tím, dou-
fám, se mi podaří zmenšit propast mezi vědcem z oblasti neurobiologie 
a behaviorálním výzkumníkem studujícím fenomén traumatu a psycho-
terapeutem, jenž přímo pracuje s traumatizovaným klientem. 

Teorie je tím nejhodnotnějším nástrojem pro terapeuty zabývající 
se léčbou traumatu, protože pochopení mechanismů traumatu tak, jak 
jsou předkládané psychologickou, neurobiologickou a  psychobiologic-
kou teorií, je velmi významným přínosem pro léčebný proces. Čím šir-
ší má terapeut teoretickou základnu, tím menší bude jeho závislost na 
mechanicky naučených technikách. Důkladné pochopení neurologické 
a fyziologické podstaty traumatické odezvy a rozvoje PTSP usnadní bez-
prostřední vytváření anebo adaptaci intervencí, jež jsou vhodné a přínos-
né pro konkrétního klienta či klientku s jejich konkrétním traumatem. 
Teoretický základ rovněž pomáhá terapeutovi v  aplikování technik, jež 
se naučil z různých oborů, a ve vybírání a podporování těch, které mají 
největší naději na úspěch v  každé jedinečné situaci. Terapeut, který se 
dobře orientuje v teorii, je schopný uzpůsobit terapii klientovi, místo aby 
předpokládal, že klient bude zapadat do terapie.

Psychoterapie versus tělová psychoterapie

Dále také doufám, že tato kniha vybuduje propojení mezi těmi, kdo 
praktikují tradiční verbální terapie, a těmi, kdo se věnují psychoterapiím 
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zaměřeným na tělo. jsem přesvědčená, že tyto dvě skupiny odborníků 
si toho při léčení traumatu a PTSP mohou vzájemně hodně nabídnout.

Prvním podnětem pro překonání této mezery pro mě byl klíčový 
článek Bessela van der Kolka „Tělo si vede záznamy (The Body Keeps 
the Score)“ v Harvard Review of Psychiatry (van der Kolk, 1994). Právě 
v tomto článku jsem našla první legitimní zmínku z oblasti konvenční 
psychiatrie o spojení těla a mysli. Kromě toho pro mě byla velkou inspi-
rací Descartova chyba (Descartes´Error) (1994) od Antonia Damasia. Tato 
průkopnická kniha představuje neurologický, teoretický základ pro spo-
jení mysli a těla. Obě tato díla položila základ pro moje chápání psycho-
fyzického, neurobiologického vztahu mezi myslí a tělem. Také nedávné 
práce (1995 Perryho, Pollarda, Blakleyho, Bakera a Vigilanteho), Scho-
ra (1994, 1996), Siegela (1996, 1999), van der Kolka (1998) a dalších 
o úzkých vztazích u dětí, o vývoji mozku a o paměťových systémech mají 
nesmírný dosah pro naše chápání toho, jak trauma může tak nepříznivě 
narušit nervový systém, že se u člověka rozvine PTSP.

Překlenutí mezery mezi verbálními a tělovými psychoterapiemi zna-
mená vzít ty nejlepší zdroje z obou místo vybírání jedné, nebo druhé. 
Integrovaná terapie traumatu musí brát v úvahu a využívat nástroje pro 
identifikování, pochopení a vyřešení dopadu traumatu jak na mysl, tak 
na tělo. řeč je nezbytná pro obojí. Somatické poruchy traumatu vyžadují 
jazyk, aby bylo možné je objasnit, pochopit jejich smysl, extrahovat jejich 
poselství a vyřešit jejich dopad. Při léčbě traumatu je rozhodující věnovat 
pozornost oběma – tělu i mysli; jedno bez druhého není možné vyléčit.

PRÁCE S TěLEM NEVyŽADUjE DOTEK

Dotýkání se těla a  práce s  tělem nejsou a  nemusejí nutně být jedním 
a tímtéž, pokud se jedná o psychoterapii nebo v tomto případě tělovou 
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psychoterapii či psychoterapii těla. Existuje mnoho způsobů, jak je mož-
né pracovat s tělem a začlenit do této práce důležité aspekty muskulár-
ních, behaviorálních a senzorických vstupů, aniž by docházelo k narušo-
vání fyzické integrity.

je mnoho důvodů k  tomu nepoužívat fyzický dotek jako součást 
psychoterapeutického nebo tělově psychoterapeutického léčení. Kromě 
zjevně možného vlivu na přenos je zde otázka respektu ke klientovým 
hranicím, a to zejména u klientů, kteří byli fyzicky nebo sexuálně týráni. 
Stejně důležité je brát v úvahu osobní preference klienta a osobní prefe-
rence terapeuta. Kromě toho mnohé pojistné smlouvy zaměřené na zne-
užití péče nebudou pokrývat léčebné metody, jež používají dotek, a regu-
lační komise většiny států ve Spojených státech to zakazují. Nechápejte 
mě špatně. Nejsem žádná extremistka. Domnívám se, že uvážlivý, cílený 
dotek může být užitečný, jestliže se na tom klient i  terapeut shodnou, 
v  této knize se ale zaměřuju na techniky těla, které nezahrnují fyzický 
dotek, protože podle mého názoru se jedná o ty nejvhodnější postupy pro 
použití v případě práce s traumatizovanými klienty.

POLEMIKA O FALEŠNÝCH VZPOMÍNKÁCH

Toto není kniha o falešných, nepravdivých vzpomínkách a  já zde neči-
ním žádná prohlášení k  této běžné polemice, ani se nesnažím ji nějak 
vyřešit. Nicméně protože tato kniha zahrnuje témata paměti a traumatu, 
nemohu se vyhnout tomu, abych zde vyjádřila své mínění ohledně této 
výbušné a obtížné záležitosti.

Můj náhled na tuto otázku je otevřený: jsem přesvědčená, že k vybave-
ní prvotních vzpomínek na trauma může někdy docházet s pouze relativ-
ní přesností, a rovněž jsem přesvědčená, že falešné vzpomínky mohou být 
někdy neúmyslně vytvářeny nebo podporovány – a to terapeutem stejně 
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jako klientem. Byla jsem svědkem příkladů na obou stranách u  svých 
klientů a studentů, přátel a členů rodiny a dokonce i sama u sebe.

Somatická paměť, jež je primárním zájmem této knihy, není podle 
mého názoru víc nebo míň spolehlivá ve srovnání se kteroukoli jinou for-
mou paměti – jak bude probíráno v dalších částech této knihy. Somatická 
vzpomínka může být souvislá a může být také „zapomenuta“ stejně jako 
vzpomínka kognitivní. Může být rovněž překroucena, protože je to mysl, 
kdo interpretuje a nesprávně interpretuje poselství těla. Mysl je samo-
zřejmě vystavena velkému množství vlivů, které mohou přesnost paměti 
v průběhu času změnit.

Přestože nepředkládám žádné řešení této polemiky, doufám, že kniha 
tělo nezapomíná bude nápomocná ve dvou oblastech: pomůže terapeu-
tům být víc obezřetní vůči riziku falešných vzpomínek a poskytne nástro-
je při identifikování, pochopení a  integrování toho, co si tělo skutečně 
pamatuje.

Mezinárodní společnost pro studium traumatického stresu (The 
International Society for Traumatic Stress Studies) se s touto kontroverzí 
potýkala řadu let. V roce 1998 vydala monografii na téma Vzpomínka na 
trauma z dětství (Childhood trauma Remembered), (ISTSS, 1998). Tato 
výstižná publikace poskytuje vyrovnaný náhled na tuto diskuzi a  já ji 
vřele doporučuji k prostudování.

USPOřÁDÁNÍ KNIHy

Tato kniha je rozdělena do dvou hlavních částí. První část nazvaná teo-
rie představuje a rozebírá teorii pro pochopení, jak lidská mysl a tělo 
prožívají, zaznamenávají a uchovávají v paměti traumatické události, 
a co může tyto schopnosti komplikovat stejně jako usnadňovat. jsou 
zde zahrnuté současné a nejpřesvědčivější důkazy z vědy o nervovém 



 XIX

Úvod

systému a psychobiologie stejně jako teorie, které obstály ve zkoušce 
časem. Ve druhé části nazvané Praxe jsou předkládané strategie pro 
pomoc traumatizovanému tělu stejně jako traumatizované mysli. jsou 
zde shrnuté bezdotykové nástroje pro pomoc těm, kdo přežili nějaké 
trauma, aby bylo možné najít vysvětlení a také jim poskytnout úlevu 
od jejich somatických příznaků. Zde nabízené nástroje jsou kompa-
tibilní s jakýmkoli druhem terapie zaměřené na práci s traumatizova-
nými jedinci.

ZřEKNUTÍ SE ODPOVěDNOSTI

Vědecké studium mechanismů traumatu, PTSP a  paměti postupuje 
vpřed tak velkou rychlostí, že je obtížné držet s ním krok. Mezi různými 
vědeckými skupinami se často vyskytují výrazně odlišné názory. Co je 
příčinou a co léčí PTSP a jak fungují paměťové systémy, je předmětem 
široké diskuze. Výzkumem podložené teorie jedné skupiny jsou zpochyb-
ňované skupinou jinou a naopak. V dobrém i zlém se zdá, že minimálně 
v tématech traumatu a paměti je věda otázkou názoru.

Tudíž to, co vám zde předkládám, jsou moje dobře uvážené názory 
založené na někdy se rozcházejících teoriích. Žádné jednoznačné pravdy 
na těchto stránkách nenaleznete, protože nic takového doposud neexistu-
je. Doufám ale, že vám tato kniha poskytne velkou inspiraci pro myšlení 
a také užitečné rady. Věřím, že každý čtenář či každá čtenářka si zformu-
luje své vlastní dobře uvážené názory.

Neurolog Antonio Damasio výmluvně vyjadřuje podobný náhled 
v úvodu ke své Descartově chybě (Descartes´Error). jsem přesvědčená, že 
jeho slova si zaslouží zopakování: „jsem skeptický k předpokladu objek-
tivity a  definitivnosti vědy. je pro mě obtížné vnímat vědecké výsled-
ky zejména v oblasti neurobiologie jako něco víc než pouhé provizorní 
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přibližné informace, z  nichž je možné se chvíli radovat a  které budou 
odloženy, jakmile dojde k nalezení lepších vysvětlení.“ (1994, str. xviii)

jedná se o minimalistickou knihu – strohou a s hutným obsahem – 
protože chci, aby si všichni, kdo mají zájem, udělali čas a pustili se do 
ní. Na těchto stránkách najdete srozumitelné teorie a použitelné tech-
niky, jež budou užitečné pro mnohé, byť ne pro všechny vaše klienty 
– vše v takové podobě, o níž jsem přesvědčena, že je nejlepší (jak by řekl 
Damasio) současnou přibližnou informací.


