
Čo je to
psychosomatika

a ako funguje?



Telo a duša sú jedno. Vedel to už Platón, ktorý povedal, že „ak 
chceš zahojiť telo, musíš najskôr zahojiť dušu.“ Nemecký psycho-
lóg Gerhard Danzer zase veril, že „o čom nemožno hovoriť, tým sa 
musí ochorieť.“ Pozadu nezostal ani otec medicíny Hippokrates, 
ktorý zase veril, že pocity môžu ovládať jednotlivé orgány.

Podstatou psychosomatiky je holistický (celostný) pohľad na člo-
veka a predpoklad, že choroba tela je volaním duše o pomoc. Psy-
chosomatika ale nie je žiadna „pivničná veda na hranici okultizmu.“ 
Je to prístup, ktorý sa opiera o stáročné skúsenosti lekárov. V po-
sledných rokoch si psychosomatický spôsob liečby nachádza medzi 
lekármi, psychológmi a terapeutmi čoraz viac priaznivcov. A to je 
dobrá správa. Je to ako keď máte vlhký dom a v obývačke vám neu-
stále opadáva omietka. Buď môžete do aleluja maľovať a zametať,
alebo zistiť, prečo vám tečie do domu, príčinu odstrániť
a vymaľujete raz a načisto.

Ako sa duša v tele zrkadlí?

Príčinou sú konflikty a nepohodlie v našich
vzťahoch a vnútornom svete. Dlhodobý
stres a negatívne emócie sa jedného
dňa môžu spojiť s ďalšími vplyvmi
(napríklad genetikou, životným
štýlom alebo vírusmi) a nájdu si cestu,
ako sa vyjadriť. Bohužiaľ, formou
choroby. Človek potom lieta po
doktoroch so žlčníkom, bolesťami
hlavy alebo dokonca bojuje
s onkologickým ochorením.
Západná medicína dokáže
obdivuhodne dobre potlačiť
príznaky chorôb, ale to je len
polovica úspechu.



Lecron a jeho sedem kľ účov 
k nemoci
Leslie Lecron (1892 – 1972) bol americký psychológ a hypnotera-
peut, ktorý dal dokopy sedem najčastejších psychologických príčin 
somatickej choroby.

1. Konflikt vo vnútri nás

Vnútorný, čiže intrapsychický konflikt, je následkom pôsobenia
protikladných potrieb naraz. Typickým príkladom vnútorného
konfliktu môže byť napríklad kolízia túžby po blízkosti a strach
z odmietnutia. Alebo morálne zásady versus pudy.

2. Motivácia podmienenými výhodami

Hovorí sa tomu tiež „únik do choroby.“
Pre rad chronicky chorých je prijateľnejší
sociálny status a rola pacienta, než
zdravé bytie a živobytie.
Psychiater Radkin Honzák to
veľmi výstižne opísal slovami:
„Chronicky chorý človek volí
závetrie choroby pred
rizikom zlyhania na zdravom
povetrí života.
Choroba je mu akýmsi
štítom, ktorý ho bráni pred
nárazmi, ktoré by mohli
byť zraňujúce a tak si ju
nevedomky radšej rozmaznáva,
než aby sa jej vzdal. To sú
ľudia, ktorí sa chcú liečiť,
ale nie vyliečiť.“



3. Autosugescia

Určite poznáte biblické „Ver a viera tvoja ťa uzdraví.“ Funguje
to aj naopak. Keď sa človek dostatočne dlho presviedča, že trpí
nejakou chorobou, začne objavovať jej príznaky a nakoniec ňou
naozaj môže ochorieť.

4. Sebatrestanie

Dlhodobo negatívny vzťah k sebe samému môže viesť až k chorobe. 
Pocity viny a nízke sebavedomie môžu stáť za migrénami aj rakovi-
nou. Prepuknutie choroby totiž podvedome prinesie úľavu v podobe 
„vykúpenia sa“ za všetko zlé, z čoho sa viníme. Onkologické ochore-
nie je svojou deštruktívnou podstatou prakticky formou najvyššieho 
trestu.

5. Identifi kácia z vernosti

Keď ochorie človek, ku ktorému nás
viaže silné puto, môžeme pociťovať
rovnaké príznaky choroby, ktorou
trpí náš blízky. V extrémnom
prípade môžeme skutočne
ochorieť. Dôvodom je práve
identifi kácia s chorým. Môže
sa to prihodiť napríklad tým,
ktorí často počuli „ty si celá
mama.“ Choroba sa v tomto
prípade stane sebapotvrdením
a akousi „výrobnou značkou.“



6. Traumy z minulosti

Ak malé dieťa prežije veľkú bolesť, s ktorou sa prirodzene nedokáže 
samo vyrovnať, je zamiesené na chorobu. Môže sa stať, že dieťa, 
ktorého rodičia sa hádajú a spejú k rozvodu, sa obetuje za zachova-
nie rodiny a ochorie. Podvedome totiž dúfa, že spolu rodičia zostanú 
aspoň kvôli nemu. Niekedy si tiež dieťa môže myslieť, že je vinníkom 
hádok a choroba je potom formou trestu. Veľa ľudí ale ochorie ná-
sledkom tráum o veľa rokov neskôr a svoje ťažkosti si s minulou
skúsenosťou nespoja.

7. Reč a zdravie

Niektorí psychosomatici veria, že jazyk, ktorým hovoríme, môže 
ovplyvniť náš fyzický stav. Keď budete často cítiť, ale aj hovoriť veci 
ako „je mi z neho zle od žalúdka,“ či „bolí ma z toho srdce“ alebo 
„toto nikdy nestrávim,“ dosť možno sa vám podarí sa naprogramovať 
k chorobe, ktorá bude mať príznaky, o ktorých príslovie hovorí. Rad 
odborníkov, ktorí sa psychosomatikou zaoberajú, však tento bod 
považuje za prehnaný.



Ukážme si na nich!
Psychologickú príčinu má, podľa odborníkov, najmenej 70 %
všetkých telesných ťažkostí. Diagnostická publikácia Medzinárod-
nej klasifi kácie chorôb je ale veľmi dlhé čítanie. Preto sme vybrali 
len niekoľko ochorení, ktoré na celostnú liečbu reagujú najlepšie.

Alergia

Prehnaná reakcia imunitného systému môže súvisieť s pocitom
ohrozenia a nebezpečenstva. Veľmi zaujímavé sú štúdie, ktoré 
preukázali ľahostajnosť organizmu alergika v bezvedomí voči 
látkam, na ktoré v bežnom živote reagoval okamžitou vyrážkou, 
astmatickým záchvatom alebo opuchom. Psychologické príčiny 
alergie môžu byť rôzne a líšia sa tiež podľa toho, na čo je organiz-
mus človeka prehnane citlivý.

Angína

Jedna angína nemusí nic
znamenat. Pokud se ale
opakují často, je dobré
se zamyslet, jestli jim
nejdeme naproti.
Chronické angíny nás
mohou upozorňovat na
tíseň, kterou prožíváme.
Možná se kolem nás děje
něco, co takzvaně nechceme
nebo neumíme “spolknout”.



Astma

Je to peklo. Neschopnosť voľne dýchať môže mať svoj pôvod
v potlačenej agresii, prehnanej túžbe vyniknúť či strachu
z nedostatku. V cieľovej rovinke tejto honby čaká obvykle kŕč,
ktorý postihne dýchacie ústrojenstvo. Astmatik chce všetkého
veľa, ale sám niekedy dáva málo.

Bolesti hlavy a migréna

Ak nám často treští v hlave, môže to byť signál, že sme príliš
zameraní na rozum a potláčame význam emócií, hlavne hnev.
Ľudia, ktorí trpia bolesťami hlavy, bývajú veľmi pracovití
a majú sklon k perfekcionizmu.

Bronchitída

Chronický zápal priedušiek nám odkazuje, že sa zdráhame
vyjadriť svoj názor a máme strach z konfliktu. Že v sebe
zadržujeme pocit krivdy, bojíme sa plného prežívania.
Častými zápalmi priedušiek trpia deti,
ktoré nežijú v harmonickom domove
a sú svedkami hádok medzi rodičmi.

Cukrovka

Diabetik nesmie sladiť, v prenesenom
slova zmysle tak neprijíma slasť. Striktne
psychosomatický výklad cukrovky hovorí
o nevďaku a neschopnosti slasť poskytovať
druhým. Ľuďom, ktorí ochorejú cukrovkou,
by tak mohlo pomôcť zamyslenie
sa aj nad svojím vzťahom k sebe.



Dna

Hovorí sa jej choroba kráľov, ale bez okolkov postihuje aj tých,
ktorí kráľovský pôvod nemajú. Jej podstatou je nadmiera
kyseliny močovej, ktorá sa usádza v kĺboch a chová sa v nich
ako piesok v ložisku. Každý pohyb potom bolí ako čert.
Príčinou môže byť mentálna stuhnutosť, nespokojnosť
a prílišná potreba dominovať.

Ekzém

Koža je náš najväčší orgán a ak ju sužuje ekzém, možno máme
problém s potlačenými emóciami. Hlavne tými negatívnymi.
Ak sa urputne snažíme za každú cenu vyžarovať, že sme
v ťažkej pohode, ekzém nám „na just“ naruší našu imidž
dokonalosti.

Horúčka

Môže znamenať vzdor a disrešpekt
k vlastnému telu. Chronická
horúčka, ktorá nás pripúta
na lôžko tak býva nositeľom
informácie, že sa máme
upokojiť a počúvať, čo nám
telo hovorí. Napríklad to,
že sme neboli už dva roky
na dovolenke alebo že sa
máme prestať niekam hnať
za každú cenu.



Infarkt

Asi aj ten najzarytejší odporca psychosomatiky vníma spojitosť
srdca s emóciami a citmi. Pokiaľ vo svojom počínaní dlhodobo
zameriame svoju pozornosť na rozum a city zatlačíme do
pozadia, naše srdce slabne. Infarkt zrkadlí tvrdosť človeka
k druhým aj k sebe. Je to výkrik srdca, z ktorého pomyselne
vytryskne všetka potlačená negativita. Je pozoruhodné,
ako málo sa infarkty vyskytujú u „primitívnych“ národov.
Čím to je? Títo ľudia sa totiž väčšinou na nič nehrajú a ich
konanie je v súlade s ich pocitmi.

Nespavosť

Poruchy spánku sú častým príznakom veľkej časti psychických
ochorení a teda je dobré pátrať po príčine primárnej choroby.
Ak však trpíme „iba“ nespavosťou, dosť možno je na vine
úzkosť, obavy alebo pocit, že musíme neustále mať všetko
pod kontrolou.

Obezita a nadváha

Asi vás neprekvapí, že psychologickým
pozadím problémov s váhou sú citové
útrapy a zvýšená potreba bezpečia.
Namiesto toho, aby sme naplnenie
hľadali vo vnútri seba, budujeme
si vonkajšiu tukovú „ochrannú“
bariéru, ktorá sa ale nakoniec
stane zničujúcou izoláciou.



Rakovina

Onkologické ochorenie môže stretnúť každého z nás. Napriek
tomu však s väčšou pravdepodobnosťou číha na ľudí s určitými
osobnostnými rysmi. Väčšina pacientov s nádorovým ochorením
bola aj v zdraví skôr depresívneho ladenia, mala sklon
k rezignácii alebo sa vyhýbala konfliktom a negatívne pocity
zametala do svojho srdca. Lekári, ktorí sa zaoberajú celostnou
medicínou, potom ďalej rozlišujú konkrétne príčiny
jednotlivých typov nádorových ochorení podľa orgánu,
ktorý je bujnením postihnutý.

Závislosť na alkohole

Až príliš často je u ľudí závislých na alkohole prítomný pocit
bezmocnosti a (domnelá) neschopnosť čeliť problémom
v reálnom svete. Niekedy môže byť alkoholizmus podvedomým
únikom do dojčenského veku, teda obdobia, kedy sme neniesli
žiadnu zodpovednosť.



Náš zoznam psychosomatických ochorení a ich príčin nie je
úplný. Táto brožúra ale túto ambíciu nemá. Aj striedmy súpis
nás môže priviesť k zamysleniu nad vzťahom choroby tela
a duše. Nie je totiž vôbec jednoduché prijať fakt, že choroba
spravidla nebýva bleskom z čistého neba, ale že sme si na
ňu často sami zarobili potláčaním svojich pocitov a prístupom
k životu. Pre niekoho môže označenie jeho choroby psychosoma-
tickou znamenať „zneváženie“ stavu. Ale nie je to tak.
Psychologický pôvod chorôb nijako neznižuje závažnosť jej
príznakov. Môže nám však ukázať cestu k uzdraveniu, alebo
aspoň k zlepšeniu nášho stavu. Známy český lekár, ktorý
sa zaoberá celostnou medicínou, MUDr. Jan Hnízdil,
to vystihol slovami:

„Keď sa ma ľudia pýtajú, kde nájdu
kvalitného psychosomatika, tak im
hovorím: Žiadneho nehľadajte.
Najlepším psychosomatikom ste
si vy sami. Keď sa objaví zdravotný
problém, zastavte sa a zamyslite,
na akú chybu vás telo chorobou
upozorňuje. A keď sa vám
to nepodarí, hľadajte lekára,
ktorý bude zvedavý a bude
ho zaujímať nielen vaša choroba,
ale aj životné príčiny,
ktoré k nej viedli.“


