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Co je PTSD?
 PTSD, posttramrtick sttesovk potaihr, je potaihr, ctetk vznick, cdyž člověc ptožije nebo je svědcem
sitarií,  jež jsoa exttémně ttramrticé nebo život ohtožajíií.  Aatot zmiňaje vojkcy v  Itkca, cteří  zržívrjí
vojenscé boje r tetotisticé htozby tzv. z ptvní tacy r jsoa trc vystrveni tizica tozvoje této potaihy. Podle
stadie zveřejněné v črsopisa New Englrnd Joatnrl of Mediiine (Hoge r col., 2004) ttpí 15 rž 17 % vetetknů
posttramrticoa  sttesovoa  potaihoa.   Doslovr  tsíie  rmetiicýih  vojkců  se  vtrií  s  vkžnoa  daševní
potaihoa, ctetk ovlivňaje nejen tyto vojkcy, rle i jejiih todiny. 
PTSD je emoční potaihr, ctetk vyplývk z ptožit adklost vyvolkvrjíií zkvržnoa sttesovoa tercii. Jedinii ttpíií
PTSD znova r znova ptožívrjí  ttramrticé adklost ve své mysli  ptostředniitvím nočníih můt r vttrvýih
vzpomínec. Tyto myšlency se mohoa stkt trc terlisticými r zkvržnými, že se příslašný jedinei zrčne ve
společnost izolovrt r seprtovrt,  zrčne se odiizovrt přktelům r členům todiny,  iož črsto nrtašaje ielý
todinný systém. PTSD je comotbidní s drlšími potžemi, jrco jsoa deptese, psyihiicé r daševní ptoblémy r
zneažívkní  lktec.   PTSD  není  potaihoa,  ctetk  soavisí  výhtrdně  s  vklcoa,  PTSD  může  vyvolrt  jrckcoliv
ttramrtick  zcašenost,  tj.  přítodní  crtrsttofy,  fyziicé  r  sexaklní  zneažit,   doptrvní  nehody,  nksilné
přeprdení rpod. Aatot symptomy PTSD ilasttaje i nr histotiicém příclrda – iitaje z deníca Srmaelr Pepyse,
ctetý zde vycteslaje velcý požkt Londýnr v toie 1666. Lidé žijíií ve městě nebyli  sihopni požkt zrstrvit,
zrihtknit svoje mrjetcy nebo oihtknit svoje domovy. V deníca je avedeno: „Nrnejvýš ohrvný, zkceřný r
ctvrvý oheň... trc velcý byl nkš sttrih ... byl trc velcý, že nks c smtt vyděsil“ (Bentley, 2005). I cdyž jeho
domov nebyl  zničen,  Pepys  avkděl  poiity  zloby,  noční  můty  r  vttrvé vzpomíncy,  cteté  ttvrly  po doba
něcolicr měsíiů po tomto iniidenta. 

Jak PTSD ovlivňuje vojáky a jejich rodiny
Nkvtrt vojkcr domů je obdobím velcé trdost, cdy todinr oslrvaje nkvtrt milovrné osoby. Když se všrc život
vtkt do běžné tatny, todinr si může všimnoat, že se vetetkn iít r jednk jinrc než před svým vklečným
nrsrzením. Tyto nové poiity r způsoby jednkní jsoa přímo spojeny s ttramrtem vklcy. Vetetkn si může
všimnoat,  že  mk  ptoblémy  s  nočními  můtrmi  r  sprním,  zvýšenoa  úzcost r  prnicoa,  neihtěnými
vzpomíncrmi  r  sttesajíiími  myšlencrmi,  podtkžděnost r  zlost,  emoční  otapělost r  zneažívkním lktec.
Všeihny tyto symptomy acrzají nr PTSD. 
Aatot avkdí, že Bowenovr teotie todinnýih systémů (Kett & Bowen, 1988) předpoclkdk, že cdyž se jeden z
členů todiny zrčne měnit, ostrtní členové todiny tm jsoa pozitvně nebo negrtvně ovlivněni. V příprdě
PTSD jsoa tyto symptomy črsto zkvržné r mohoa způsobit zksrdní nrtašení todinného systéma. Členové
todiny tergají nr ttramrtzrii milovrné osoby mnohr tůznými způsoby, jrco je symprte, deptese, sttrih r
obrvy, vyhýbkní se, vinr r stad, zlost, negrtvní poiity, dtogy r rlcohol, ptoblémy se spkncem r zdtrvotní
ptoblémy. Bez řkdné intetvenie r léčby může osobní ttramr dospět rž do fkze ttramrtzrie ielé todiny.  
(Poznámka:  Bowenova teorie rodinných systémů spatřuje úkol terapeutcké práce v dosažení diferenciace
každého člena rodiny. Diferencovaný, a tedy autonomní, člen dokáže mít blízký vztah k ostatním, ale zároveň
vůči nim zachovávat jasně vymezené hranice. Je samostatný a jeho představa o sobě samém je na mínění
ostatních členů rodiny v podstatě nezávislá. V terapii rodinných systémů vystupuje terapeut spíše jako trenér
nebo poradce.  Terapeut pomáhá klientovi uvědomit si, že cílem je diferencovat sám sebe, nikoliv obviňovat
či pokoušet se měnit ostatní. Cílem je posílit jedincovu diferenciaci, posílit diferenciaci "já".) 

Léčba PTSD
Tetrpeat, vetetkn r členové todiny vytvkřejí plkn léčby speiificý potřebkm příslašného jedinie i todiny.
Tento plkn se zrměřaje nr vzdělkvkní vetetknr i jeho todiny o PTSD, nkivic dovednost ce zvlkdnat sttesa,
vzteca, obrv r poiitů viny, opětovné ptožit ttramrticýih zcašenost  s iílem omezit sttrih, nr místě je i
medicrie (rntdeptesivr,  rnxiolytcr) rpod. Tetrpeat, cteří  ptriají  s vojkcy r jejiih todinrmi, zjišťají,  že
tetrpie  mlavením  zde  není  účinnk.  To  může  být  způsobeno  scatečnost,  že  hototy  vklcy  není  možné



odpovídrjíiím  způsobem  vyjkdřit  slovy.  Vetetkni  r  členové  todiny  trcé  mohoa  zjistt,  že  potřebají
hmrtrtelnější způsoby, jrc vyjkdřit svoje myšlency r emoie.

Trapie hrou s pískem 
(Poznámka:  Sandplay,  resp.  Sandtray  therapy,  v němčině Sandspiel,   znamená doslovně "hra  na písku".
Autorkou  této  terapeutcké  metody  je  Dora  Kalf,  Jungova  žačka,  která  vytvořila  specifckou  metodu
propojující prvky hry v písku s analytckou psychologií C. G. Junga. Terapeutcké pískoviště je metoda, která
otevírá  cestu  neverbálnímu  a  kreatvnímu procesu,  kdy  v  chráněném  a  bezpečném  prostoru  malého
pískoviště klient využívá svoji představivost k vytvoření trojrozměrného modelu svého vnitřního světa.  Klient
má pro práci v miniaturním pískovišt na výběr mnoho miniatur a fgurek , které instnktvně vybírá do svého
modelu  vnitřního světa.  V  podstatě  jde  o práci  se  symboly,  principem je  "obejit"  běžných racionálních
vzorců komunikace o problémech a přáních, a mnohem efektvnější "komunikace" na nevědomé úrovni.   
Metoda  je  vhodná  zejména  pro  ty,   kteří  z  jakéhokoliv  důvodu  nedokáží  svůj  vnitřní  svět  sdílet  pouze
mluveným slovem a zejména pro situace, kdy verbální způsob zpracování problému vede klienta opakovaně
do „bludného kruhu“ neřešitelnost.)
Tetrpie htoa s píscem je tetrpeaticým nksttojem, ctetý amožňaje clientovi vytvořit ttojtozmětný obtkzec v
ctrbiii s píscem (píscovišt) s minirtatrmi fgatec. Tato metoda lze poažít a dět i dospělýih r ptovkdí se v
přítomnost vyšcoleného tetrpeatr. Histotiicy mk nkdobr s píscem podoba obdélnícové ctrbiie o velicost
přibližně 57 x  72 x 7 im, ctetk je  nr spodní čkst r po sttrnkih nrtřenk modtoa brtvoa (Amrttadr &
Simpson, 1997). Při ptkii s píscem lze vyažít dvoa ctrbii, jedna nr saihý písec r dtahoa nr tzv. moctý písec.
Zdk se,  že moctý písec vyvolkvk víie emoií než saihý písec. Když tetrpeat ptriají  s emoč ně nrbitými
témrty, jrco je vklcr, měli by poažívrt saihý písec, docad si nebadoa jist, že client je připtrven ponořit se
hloaběji do svého ptožívkní. Sbítcr minirtat zrhtnaje „všeihno, io je ve světě, všeihno, io bylo r io může
být“ (Amrttadr & Simpson, 1997, s. 8). 
Obeině plrt,  že by sbítcr mělr obsrhovrt vždy po něcolicr fgatckih z nksledajíiíih crtegotií:  zvířrtr,
hmyz, mořšt tvotové, plrzi r obojživelníii,  příšety, jídlo, frntrsticé fgatcy, tostliny, crmeny, scořkpcy r
fosilie, hoty, jescyně r valckny, badovy, nkbytec, přeckžcy r ohtrdy, vozidlr, lidé, bojajíií fgatcy r daihovní
fgatcy... 
Sezení ttvrjí 50 rž 60 minat, přičemž 35 rž 40 minat je věnovkno ptkii s píscem. Ve zbývrjíiím črse ptobíhk
discase o předihozí ptkii nr píscovišt. Výsledné dílo se vyfot r může být ptostředcem c drlší tetrpeaticé
ptkii.  Důležité je,  rby dílo z písca „tozboatrl“ tetrpeat po odihoda clientr,  nicoliv  client skm.  Většinr
tetrpeatů poažívrjíiíih hta s píscem se shodaje, že nkdobr obsrhaje posvktné dílo, cteté by nicdy nemělo
být zničeno jeho tvůtiem. Ucrzaje ma to, že jeho ptkie je důležitk r ieněnk.  Poažité fgatcy by měly být
vtkieny zpět nr své místo do poličec. To vytvkří poiit ttvrnlivost r bezpečí v neastkle se měníiím světě.

Paul : Případová studie
Aatot  popisaje  příprd  Pralr.  Pral  tetrpeatr  vyhledrl  po  nkvtrta  z  vklcy  v  Itkca.  Jeho  snoabencr  ho
požkdrlr, rby se léčil, ptotože již nebyl sihopen vyjrdřovrt lksca r emoie. Ptvní čtyři sezení bylr ptoloženr
dloahým  mlčením.  Nrvzdoty  tetrpeatově  velcéma  úsilí  se  zdklo,  že  společnk  sezení  strgnají.  Pral  byl
oihoten discatovrt o ttiviklníih otkzckih; nebyl všrc sihopen jít hloaběji pod povtih. Až v ptůběha jednoho
sezení ma tetrpeat nrbídl píscoviště s minirtatrmi. Nklrdr sezení se ocrmžitě změnilr. Pral se ihned zrčrl
písca dotýcrt r vnímrt jeho sttactata r vkha, cdyž ma ptoprdkvrl  mezi  ptsty.  Prc shtomkždil  všeihny
vojenscé fgatcy r zrčrl vytvkřet živé siény. Nr conii sezení se tetrpeat zeptrl, zdr ihie sdílet něio z toho,
io vytvořil. Pral ackzrl nr čkst, cde leželo pod rtmkdními vozidly bez pohyba pět dět obličejem do písca.
Řecl,  že  trto  mrlk  tělíčcr  přejely  zksobovrií  vozy  rmetiicé rtmkdy  v  ptůběha mise  v  Itkca.  Dět byly
soačkst lidscého  zktrtrsa,  ctetý  měl  znemožnil  zksobovriím  vozům,  rby  dojely  c  vojkcům.  Nrvzdoty
scatečnost, že se jednrlo o dět, byly přícrzy jrsné: „Dotačte zboží, rť to bade stkt iocoliv.“  Pral si otřel slzy
z očí r  dívrl se nr ten obtkzec, zvlkštně odpojený r bez emoií. Dícy píscovišt byl sihopen popsrt hototy
vklcy, cteté dříve nedockzrl vetbklně sdílet. Dkle ratot popisaje ptůběh tetrpie, cdy nksledovrlo něcolic
podobnýih  sezení.  V  ptůběha  crždého  sezení  Pral  ptriovrl  s  píscem,  tetrpeat  seděl  mlčcy  r  jen  ho
sledovrl.  Mlavili vždy rž nr conii sezení, cdy Pral vyptkvěl o tůznýih siénkih. Něcteté siény nepopisovrl,
zřejmě ptoto, že byly příliš bolestvé. Nrconei Pral přestrl písec poažívrt. V tomto boda   tetrpie již byl
sihopen hovořit o svýih ptoblémeih nrhlrs. 



Rodinná hra s pískem
Aatot trcé zmiňaje scatečnost, že metoda lze poažít nejen individaklně, pto jednotlivie, rle i pto ieloa
todina. Tento dtah ptkie mk všrc svoje speiifick ptrvidlr.
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