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Zuzana Vaňková

Jak se projevuje neuróza kolem nás
Článek byl zařazen po recenzním řízení

Naše základní potřeby nejsou velké, stačí nám, abychom byli nakrmeni, v teple a v suchu, cítit lásku, pohlazení, klid 

a chceme někam patřit. Psychické trauma neboli neurotický otisk, je začátkem života neurotiků. Mnoho lidí dokonce 

slovo neurotik používá, jakmile se ocitne v blízkosti lidí s neočekávaným emočním nábojem. Otisk z raného traumatu a 

následný vznik neurózy se vyznačuje podobnými a mnohdy i stejnými vzorci chování.

Our basic needs are not big. It is enough for us to be fed, warm and dry, to feel the love, endearment, peace, and 

we want to belong somewhere. The psychological trauma or neurotic imprint, is the beginning of neurotics life. Many 

people don´t even use the word neurotic, once they appear close to people with an unexpected emotional charge. The 

imprint of an early trauma and the subsequent emergence of neurosis is characterized by similar and often identical 

patterns of behavior.

Klíčová slova: primární terapie, neurotický otisk, psychické trauma, neuróza, symbolické uspokojení potřeb, potlačování 

neurotického otisku.

Key words: primary therapy, neurotic imprint, psychological trauma, neurosis, the symbolic satisfaction of needs, neurotic 

suppression imprint.

Příběh Karla bojující se svou vlastní neurózou

Seznámím vás se vzorci chování Karla, který bojoval spous-

tu let se svou neurózou. Přichází do ordinace a už při uvítání 

není jeho pozornost schopna se soustředit na přímý oční kon-

takt. Neurotik je často roztěkaný. Soustředit se na danou rea-

litu a nového člověka před ním, je pro jeho koncentraci velmi 

těžký úkol. Jakmile se Karel usadí do křesla, okamžitě se jeho 

pohled rozběhne po místnosti a skáče z jednoho předmětu 

na druhý. Při položení otázky: „Co vás ke mně přivádí?“, se jeho 

mysl se zastaví a hledá odpověď. Přemýšlí pár minut, jakoby 

hledal ta správná slova. Přichází odpověď, stejná nebo podob-

ná u všech klientů s neurózou, kteří mě kdy navštívili. „Necítím 

se být sám sebou!“ Jeho mysl je rozdvojena na skutečné a ne-

skutečné já. Skutečné já jsou skutečné potřeby a pocity, ne-

skutečné já je povrchem těchto pocitů, nutkavé chování, které 

se stává fasádou, jež neurotici k uspokojení potřeb potřebují.

Karel začne vyprávět svůj příběh o nespravedlnosti života 

kolem něj, o tom, jak neustále bojuje o postavení v rodině, 

o uznání okolí, o uznání sebe sama. Přeskakuje z tématu na 

téma a není schopen se soustředit na sebe a fi xovat pozornost 

na své vlastní životní úspěchy a pozitiva. Vypadá to, jako by 

mluvil o někom jiném a jde vidět, jak logika převzala vedení. 

Po několika minutách se logické myšlení unaví a dochází k na-

pojení na emoční strukturu. Celé jeho tělo najednou ochabne, 

jeho obličej se změní na obličej zoufalého člověka, který proží-

vá pocit osamělosti tak intenzivně, že není schopen ten skliču-

jící pocit v prvních minutách popsat. Dále jen čekám, jak silný 

je Karlův systém potlačování. U člověka bez neurózy nastává 

pláč, zpočátku vzlykavý a nezastavitelný, poté jen intenzivní, 

trvalý jako kdyby nešel zastavit, ale už bez emocí. Až poté lo-

gika zpět převezme vedení a člověk je schopen se uklidnit a 

podívat se na to, co se stalo. U člověka s neurózou vyhodno-

cuje logické myšlení pláč jako ohrožení fyzického těla. Nastává 

chvilka napětí, co bude dál, jestli Karel s tímto pocitem doká-

že pracovat v přímé realitě a zvládne ovládat emoční výboj 

a následující pláč společně s logikou, která se nevzdá vedení. 

Ne, jeho reakce jsou stejné jako u jiných klientů s neurotickým 

otiskem. Vytvoří si příběh a přeskočí na povídání o tom, jak 

úžasně umí s pocitem osamělosti pracovat, toto ho přece ne-

může nijak ohrozit bez uvědomění si, že popírá svou vlastní 

realitu, popírá svoji osamělost, která ho tíží hluboko v jeho 

podvědomí a je tam uložena jako otisk opakované situace, 

která nastávala v jeho dětství. Povídá o tom, jak je rád s druhý-

mi lidmi, jak má potřebu stále s někým komunikovat, být mezi 

lidmi, i když je nezná, bez uvědomění si, že se jedná o útěk 

od katastrofi ckého pocitu samoty, se kterým vnitřně bojuje. 

Jeho primární trauma je osamělost, na kterou si dnes nepa-

matuje a kterou si v dětství prožil opakovaně za sebou. Jeho 

život se stal neurotickým bojem, bojuje sám proti sobě. Od té 

doby co zjistil, že jeho chování je nepřijatelné, začal reagovat 

buď přehnaně, nebo vůbec. Což ho vede k odpovědi na otáz-

ku: „Co vás ke mně přivádí?“ „Necítím se být sám sebou.“ Jeho 

primární potlačování je samota, jakmile dále mluví o svém ži-

votě, objevuje se to v mnoha dalších příbězích a pochopitelně 

i v jeho vztahu se ženou, se kterou žije 22 let. Mluví o ní hezky, 

láskyplně, jako by byli jeden z těch mnoha párů, kteří si proží-

vají harmonický pohodový vztah. Mluví o tom, jak s ní rád tráví 

čas, jak je vtipná a milá a když s ní není, cítí se být osamocen, 

proto se snaží být jí na blízku. Symbolicky uspokojuje svoji 

potřebu a potlačuje tak svůj pocit osamělosti. Stejně tak, jako 

se tomu děje v přítomnosti jiných lidí. Karel byl požádán o to, 

aby přišel na příští sezení společně s manželkou, souhlasila a 

přišli společně. Mluvila ze začátku o tom, jak je úžasný člověk, 

ale strašně žárlivý, že ji nikam nepustí a stále musí mít přehled 

o tom co se v jejím životě děje. O všem musí vědět, i o tom, 

s kým hovoří po telefonu nebo komu píše. Jak ji Karel neustále 

kontroluje a ona má z jeho strany pocit manipulace. Karel má 

tendence rozhodovat o tom, kam jeho žena půjde a s kým, i 

když se jedná stále o tentýž okruh přátel, které oba důvěrně 

znají. Jeho žárlivost několikrát významně narušila jejich vztah 

a děje se to opakovaně, i když slíbil, že bude jednat uvážlivěji 

a nechá ženě více volnosti. Žárlivost Karla je pouze aspektem 

jeho hněvu, který nosí v sobě a je způsoben nedostatkem ro-

dičovské lásky, která mu byla v jeho dětství odpíraná.

Žárlivost u dětí vzniká, když si dítě opakovaně myslí, že 

svůj podíl (uspokojení) nedostává. Za tímto pocitem se skrý-

vá představa, že existují jakési podíly. Tento názor je běžný 

v neurotických rodinách, jež rodiče dávají dětem všechno jen 
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pod určitou podmínkou. Děti pak musejí o všechno bojovat. 

Jsou poté naštvaní na ostatní členy rodiny, nejčastěji však na 

sourozence, protože mají pocit, že nic nedostanou zadarmo a 

všechno si musí vybojovat. Být milován, znamená nebýt žárli-

vý, děti nejsou od přírody žárlivé, stejně jako nejsou naštvané 

[4].

Dále jeho žena mluví o tom, jak mají rozvrh společenských 

schůzek na měsíce dopředu, vědí, ke komu půjdou na návště-

vu za tři měsíce a ona musí všechny absolvovat. Karel v ten 

moment jakoby zůstal stát na místě pozorujícího sám sebe 

jako někoho cizího. Žádný pocit, žádná reakce, jen nechápavý 

pohled, jak je možné, že ji to vadí. Žil v zastřené naději, že je 

vše v pořádku. Přičemž Karel nedokázal vnímat skutečnou re-

alitu, v níž se nacházel, protože jeho mozek se neustále snaží 

řešit vlastní potlačování pocitů. Neurotici mají zvláštní poža-

davky, a proto vyhledávají lidi, kteří sdílejí jejich neskutečné 

názory a postoje [1]. Karel je nucený vyhýbat se vlastní realitě 

až do doby, kdy bude připraven uvědomit si svoji vlastní. Stá-

vá se destruktivní sám k sobě, ale má obrovské štěstí, že má 

vedle sebe ženu, která je ochotná ho akceptovat takového, 

jaký je, díky její vyrovnané povaze bez potlačování traumat. 

Po terapii, kdy nastalo sebeuvědomění, se jejich vztah stal in-

tenzivnější a Karel si začal uvědomovat všechny vzorce cho-

vání, které prováděl. A to, co doposud nedokázal, se pro něj 

stalo realitou všedního života. Začal si hluboce vážit své ženy, 

být na ni hrdý, a to jen díky tomu, že ženu přestal vnímat jako 

nástroj pro uspokojování vlastní samoty. Otevřely se mu nové 

možnosti poznání vlastního života a života žití sám se sebou.

Příběh Karla, je jedním z těch pozitivnějších realit, jeho žena 

dokázala odrážet a pracovat s jeho vzorci chování. Ne všichni 

neurotici se projevují jako Karel, záleží na charakteru raného 

traumatu a podle toho, co je příčinou spuštění reakcí. Poté 

jsou specifi cké vzorce chování a samozřejmě hledání uspoko-

jení té dané potřeby, která nebyla v dětství naplněna.

Mnoho vědců zabývající se primárními traumaty ukazuje, 

že mnoho druhů rozpolceného chování úzce souvisí s poru-

chami mozkové činnosti a že to může být důsledkem zablo-

kovaných pocitů a následného hromadění napětí [2]. Tento 

těžký náklad zatěžuje mozek člověka natolik, že není schopen 

fungovat hladce. Mimo neurotické příznaky to může mít za 

následek koktavost, poruchy myšlení, poruchy chování a jiné 

vzorce chování s emočním nahromaděním.

Každý člověk je ztělesněním své vlastní pravdy. Pravdou 

neurotika bývá jeho prvotní bolest, lež mysli, která způso-

buje bolest těla. Ačkoli neurotikova mysl říká, že je všechno 

v pořádku, jeho tělo říká opak. Proto je důležité klást důraz na 

psychosomatické projevy, které jsou pravdou těla. Neurotické 

napětí tedy není normální, když neurotik nepodlehne nemoci 

způsobené chronickým napětím, může se stát obětí zlozvyků 

neboli symbolickým uspokojováním, které napětí uvolňují [1]. 

Neurotické symptomy jsou pouze důsledkem boje mezi ne-

skutečným a skutečným já. Předpokladem trvalého fyzického 

i duševního zdraví, je odstranění napětí mezi tělem a myslí.
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