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Zuzana Vaňková

Co je primární terapie a jaký význam má 

pro psychické zdraví člověka
Článek byl zařazen po recenzním řízení

Čím dál více jsme obklopeni tlakem společnosti, nucení jít směrem, kterým mnohdy ani jít nechceme. Jsme inteli-

gentní bytosti, používající složité komplexní mozkové procesy, proto se dokážeme přizpůsobovat mnoha prostředím 

bez značných potíží. Mnohdy ale nemáme tušení o tom, co je naše skutečné já a co ovlivňuje naše chování a činnosti 

v průběhu našeho vlastního života.

Increasingly we are surrounded by various kind of pressure from our society and forced to choose a path that we 

don‘t really want to follow. We are intelligent beings, employing sophisticated complex brain processes, so that we can 

adapt to many environments without signifi cant problems. However often we have no idea what does our true „inner 

me“ says and what infl uences our behavior and actions in the course of our own lives.

Klíčová slova: primární terapie, neurotický otisk, psychické trauma, neuróza, potřeba lásky.

Key words: primary therapy, neurotic impression, psychological trauma, neurosis, need for love.

Primární terapie

Primární terapie je tady již řadu let a 

psychology čím dál více využívaná. Za-

kladatelem je Dr. Arthur Janov, oprav-

dový profesionál ve svém oboru a velmi 

významný člověk svojí osobností, který 

jako první začal spojovat obor neurově-

dy a psychologie. Je to terapie zajímající 

se o hlubokou strukturu našeho emoč-

ního světa, mnohdy úspěšně potlače-

ného logikou. Přičemž, pokud chceme 

v terapii dosáhnout reální a trvalé změ-

ny, musí umět terapeut nahlídnout do 

hlubších vrstev mozku k fyziologickému 

posunu, který umožní mozkovým struk-

turám rekalibrovat se a optimalizovat 

ka, jež nás může ovlivňovat po zbytek 

života. Primární terapie je systematická 

a dokáže se dostat přesnými kroky do 

vzpomínek prenatálního emočního ob-

dobí [1].

V mnoha tradičních psychoterapiích 

převládá názor, že duševní zdraví může-

me ovlivňovat a je tedy dílem mysli, ra-

cionálně uvažující prefrontální mozkové 

kůry, tedy stručně řečeno, že se ke zdraví 

můžeme „promyslet“. Z toho by logicky 

vyplývalo, že i nemoc je jen problémem 

mysli, že si duševní onemocnění praktic-

ky vzato „vymýšlíme“. Mnoho klasických 

psychoterapií stále věří, že si změnou 

stavu mysli, můžeme změnit svůj psy-

své funkce. Tato změna nemůže nastat, 

pokud se pohybujeme v terapii pouze 

v kognitivní rovině a nedostaneme se 

do hlubších struktur, kde jsou ulože-

na naše traumata v podobě vtištěných 

vzpomínek emočního charakteru [1]. 

Propojíme-li podkorové struktury naše-

ho mozku, které umožní vyzdvižení hlu-

boko uložených traumatických vzpomí-

nek, jedná se o primární terapii. Podsta-

tou tedy je, znovuprožití neurotického 

otisku, kterému říkáme psychické trau-

ma raného věku. Ústředním pojmem 

primární terapie je otisk, který se vrývá 

nejen do mozku, ale do všech tělesných 

systémů, jako nesmazatelná vzpomín-

Závěr

Pokud dojde ke ztrátě domova, měly by jim být poskytnuty 

základní potřeby a poté nabídnuta podpora reintegrace jako 

např. azylové bydlení, kvalifi kace, rekvalifi kace a vzdělávací 

programy. Cílem je osamostatnění a odpovědnost klienta. 

Prevence bezdomovectví přispívá k zachování lidské důstoj-

nosti a podporuje integraci jedince ve společnosti.

Na prevenci bezdomovectví můžeme nahlížet i ve významu 

pomoci jedincům ohroženým bezdomovectví při naplňování 

jejich práv.

Téma představuje výzvu a morální povinnost společnosti, 

hledat a nalézat odpovědi na teoretické i praktické otázky.
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chický zdravotní stav. Přičemž neuróza, 

fyzická a psychická odchylka systému 

od normálu se do mozku neukládá jako 

myšlenka, nýbrž jako prožitek, který 

zanechá fyziologickou stopu [2]. Proto 

žádná psychoterapie, která se opírá o 

jazyk, nemůže neurózu vyléčit. Dojde 

pouze k úspěšnému potlačení a objeví 

se zase někdy příště, až bude vhodná, 

nebo spíše nevhodná chvíle [1].

Neurotický otisk - 

psychické trauma

Všichni se rodíme se základními bi-

ologickými potřebami a většina z nás 

umírá, po celoživotním boji, aniž své 

potřeby uspokojí. Naše základní potře-

by nejsou velké, stačí nám být nakrme-

ni, v teple a suchu a cítit lásku, hlazení 

a klid, který napomáhá přirozenému 

vývoji a růstu. Tyto potřeby jsou základ-

ní realitou malého dítěte a jsou k nim 

přiřazeny i adekvátní refl exy, aby dítě na 

realitu bylo vybaveno. Neurotický pro-

ces začíná v momentě, kdy tyto potřeby 

přestanou být uspokojovány [5]. Malé 

dítě neví, že by mělo být chováno, neví 

co se děje pokud je samo v postýlce a 

nikdo si jej nevšímá nebo, že by mělo 

být odstaveno od matčina prsu a přitom 

touží právě po matce a jejím doteku. 

Z počátku dítě dělá všechno co je v jeho 

silách, vede neustálý dialog s matkou 

umlčeni bez vyslechnutí, mohou v poz-

dějším životě nutit druhé, aby mu na-

slouchali a rozuměli mu. Neuspokojené 

dítě se naučí své potřeby skrývat a mění 

v symbolické potřeby [2]. Proto není nic 

výjimečného, že někteří klienti, kteří mají 

nutkavou potřebu být těžkým kuřákem 

(jsou jedni z dětí, které byli příliš brzy 

odstaveni od matčina prsu). Jejich po-

třeba kouřit je symbolickou potřebou a 

podstatou neurózy je snaha dosáhnout 

symbolického uspokojení. Neuróza je 

tedy symbolické chování, které člověka 

chrání před přílišnou psychologickou 

bolestí. Potlačujeme-li naše skryté trau-

ma dlouho a intenzivně, není divu, že 

organismus vstoupí do stavu neustálé 

pohotovosti a cítíme tlak, napětí, které 

nás nutí utéct z dané reality a přebíjíme 

to jinými způsoby, například přílišnou 

fyzickou aktivitou [3].

Neuróza vždy nevzniká tam, kde dítě 

svůj první pocit potlačí, lze však říci, že 

v tento okamžik začíná první neurotický 

proces. Dítě se uzavírá postupně s kaž-

dým dalším potlačeným pocitem, až 

jednoho dne dojde ke kritické změně a 

dítě se stane více neskutečným, než sku-

tečným. Skutečné já, jsou skutečné po-

třeby a pocity. Neskutečné já je povrch 

těchto pocitů, nutkavé chování, které se 

stává fasádou, jež neurotici k uspokoje-

ní potřeb potřebují.

Zuzana Vaňková

pomocí zvuků, které zachytíme jako 

pláč. Ale málokdy zachytíme odlišnost 

a jasnost sdělení. Dále dítě natahuje 

ruce k matce, protože touží být chová-

no, dává si ruce do pusy, když má hlad a 

neustále nám ukazuje, že touží po tom, 

aby jeho potřeby vzali rodiče na vědo-

mí [4]. Pokud však nejsou jeho potřeby 

uspokojeny delší dobu, dítě trpí neustá-

lou vnitřní bolestí, dokud se mu nepo-

daří donutit rodiče, aby jeho potřebu 

uspokojili nebo dokud nepotlačí bolest 

tím, že svoji potřebu potlačí. Je-li bo-

lest příliš silná, dítě může umřít, tak jak 

se tomu běžně děje u savců v přírodě 

[5]. Aby k tomu ale u lidí nedocházelo, 

máme zabudovaný instinktivní manévr, 

jehož cílem je potlačení přílišné bolesti a 

ohrožení nás na životě. Jde o instinkt já-

dra buněčných soustav, za každou cenu 

přežít. Organismus se tak rozdvojí, aby 

svoji kontinuitu chránil. To však nezna-

mená, že neuspokojené potřeby zapsa-

né jako traumatický otisk zmizí. Síla otis-

ku je udržena častokrát i po dobu něko-

lika desítek let skrytě v podvědomí. Aniž 

bychom o tom věděli, může ovlivňovat 

naše zájmy. Vědomí v pozdějším věku 

sílí a velmi obratně dokáže takovouto 

bolest potlačovat, proto je člověk nucen 

tuto potřebu uspokojovat symbolicky. 

Těm, kterým nebylo dovoleno v dětství 

vyjadřovat své názory a častokrát byli 
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Co je ale pozitivní, je fakt, že čím dál 

více se ozývá klientů, kteří se dokáží 

zastavit a uvědomit si, že jsou mnohdy 

ovlivňování podvědomím a chtějí s tím 

něco dělat a navždy se tak zbavit potla-

čování z bolesti, které by nás jako malé 

dítě mohla ohrozit, ale jako dospělého 

už ne.

Láska v raném dětství 

formuje mozek

Od počátku našeho života jsme 

schopni zvnitřňovat vlastní prožívání 

vnějšího světa a tím se naše fyziologie 

mění. Vypadá to, jakoby do nás zkuše-

nosti vrůstaly. Přijímání neboli naopak 

nedostatek lásky v raném věku vyvolá-

vá v mozku dítěte nevratné změny. Na 

množství lásky, kterou zažijeme v dět-

ství, závisí, jak dobře budeme vycházet 

s lidmi, zda budeme schopni dávat a při-

jímat lásku, jak moc budeme na ostatní 

agresivní, jak pevné budou naše vztahy, 

jak silná bude naše motivace intuice a 

empatie. Jak dobře se budeme učit a jak 

pevné bude naše zdraví [5]. Hormony 

jako oxytocin a vazopresin bývají často 

označovány za hormony lásky a nedo-

statek lásky a péče v raném věku může 

jejich hladiny dlouhodobě snížit [3]. 

Ztrácíme tak přirozený cit pro druhé. Kli-

enti, kteří neměli láskyplné vztahy v dět-

ství, mívají často potíže v partnerských 

vztazích, ale také v udržení pozornosti 

pozorovatelné již od dětství. Mnohdy 

přijdou s diagnózami hyperaktivity, při-

čemž jde o vnitřní upoutání pozornosti 

a touhu po dialogu s matkou, přesně tak 

jak tomu bylo, když byl člověk ještě dítě-

tem a jeho touha nebyla vyslyšena. Nit-

roděložní život má tak zásadní význam 

proto, že dítě v tomto období prochá-

zí kritickými fázemi vývoje. V prvních 

měsících života se nastavují výchozí 

hodnoty fyziologických funkcí. Na co je 

potřeba ale upozornit, je nepřiměřené 

chování, laskání a rozmazlování dítěte. 

Skoro vždy se tak děje kvůli nenaplně-

ným potřebám rodičů, nikoli dítěte. Ro-

dič dostal po letech možnost naplňovat 

symbolicky vlastní nenaplněné potřeby 

z dětství.

Závěr

Systém našeho vnitřního emoční-

ho fungování je velmi komplikovaný, 

dnešní psychologie by se měla dívat 

na klienta komplexně a psychoterapii 

neprovádět bez ohledu na neurologic-

ké procesy. Každý máme životní volbu 

chtít, nebo nechtít porozumět našemu 

vnitřnímu emočnímu systému. Je jen 

na nás, jestli si při prvních příznacích 

vnitřní nepohody, vezmeme uklidňující 

pilulku, nebo najdeme odvahu a bude-

me naslouchat našemu vnitřnímu já, co 

nám chce sdělit, aby nám bylo lépe.

Literatura
1. Janov, A. Primal Hearing : Career, 2006. 

ISBN-13:978-1-56414-916-9

2. Janov, A. Beyond Belief : Published by 

reputation books, LLC, 2016. ISBN 978-0-

9862031-7-6

3. Doidge, N. Váš mozek se dokáže změnit: 

CPress, 2012. ISBN 978-80-264-0111-7

4. Vaňková, Z. Naučte se řeč vašeho mimin-

ka: 2012. ISBN 978-80-260-2289-3

5. Janov, A. Biologie lásky: Maitrea, 2013. 

ISBN 978-80-87249-42-0

A. L. Vasiľčuk

Hnědá, šedá a černá informačně-energetická 

hmota jemnohmotných těl člověka
Článek byl zařazen po recenzním řízení

Pokračování z čísla 10

Resumé. Jsou enioanatomicky popsány necharakteristické informačně-energetické hmoty jemnohmotných těl člo-

věka – hnědá, šedá a černá, je ukázán jejich pozitivní a negativní význam pro člověka, jeho těla, vlastnosti, zvláštnosti, 

schopnosti, funkce, funkční, psychické, sociální, duchovní, PSI-fenomenální a jiné možnosti člověka. Je vysvětleno, za 

jakých podmínek vznikají v jemnohmotných tělech tyto necharakteristické informačně-energetické hmoty, kdy a jak je 

těla začínají využívat.

Resume. They are enioanatomical described uncharacteristic energy-informational substances of subtle bodies – 

brown, gray and black, is shown their positive and negative signifi cance for human, his bodies, characteristics, traits, 

abilities, functions, functional, psychological, social, spiritual, PSI- phenomenal and the other man‘s possibilities. It is 

explained under what circumstances arise in subtle bodies uncharacteristic energy-informational substances, when 

and how the body begin to use these materials.
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Aktualita. Bez všestranného výzkumu necharakteris-

tických hnědých, šedých a černých informačně-energe-

tických hmot jemnohmotných těl člověka není možné 

vysvětlit většinu poruch enioanatomické normy jemno-

hmotných těl člověka, příčiny nedostatečného vývoje člo-

věka, nemravného, neetického, kriminálního a sociálně 

nebezpečného chování člověka, příčiny a faktory vzniku 

nemocí, zvláště onkologických a nespecifi ckých těžkých 

duševních nemocí, a také možnost vzniku nových jem-

nohmotných těl člověka a zvláštních PSI-fenomenálních 

schopností v procesu jeho evolučního vývoje a mnoho 

jiného. Absence enioanatomických znalostí o těchto ne-


