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JAK JSEM SE K TÉMATU TRIÁD DOSTALA?

• Impulzem pro mě byla kniha „Hovory s 
Bohem“ od N.D.Walsche

• Zde mě oslovilo téma TROJJEDINOSTI, 
které jsem dále začala rozvíjet již pod 
označením TRIÁDY

• Jak jsem se pročítala dále knihami s 
podobnou tématikou, dostala jsem se 
k teorii fraktální geometrie 
(B.Mandelbrot), která „dokresluje“ celý 
KONCEPT TRIÁD



TROJJEDINOST

Trojjedinost = jedinečnost 3 elementů

• klasické křesťanské vyjádření Boha, ve 
spirituálním pojetí je evoluce vnímána jako 
proces:

Vědění – OTEC je „tím, co dává něčemu 
vzniknout“ (tvůrčí akt) = rodič všeho pochopení, 
zkušenosti – neboť nemůžeme zakusit to, co 
neznáme

Zakoušení – SYN představuje „to, co vzniká“ 
(zkušenost) = ztělesněním všeho, co o sobě OTEC 
ví, neboť nemůžeme být tím, co  jsme nezakusili

Bytí – DUCH SVATÝ zastupuje „to, co je“ 
(myšlenka) = nadtělesnění všeho, co Syn zakusil, 
bytí je možné jedině skrze vzpomínky na vědění a 
zakoušení 



TRIÁDY

• trojjedinost uznávána a využívána u většiny 
dogmat, která se zabývají tématem vztahů 
- jakožto „jemných životních vztahů“
(vyšších, výjimečnějších vztahů)

• Ve sféře „vyšších vztahů“ neexistují 
protiklady. Existují souvztažně, jsou částí 
téhož celku, existují v „tutéž dobu“.

• jejich triadický koncept se nachází 
v mnoha oborech a pohledech. Psychika: 
nadvědomí-vědomí-podvědomí. 
Spiritualita: mysl-tělo-duch. Věda: energie-
hmota-éter. Čas: minulost-přítomnost-
budoucnost. Prostor: tady-tam-prostor mezi



DYÁDY

• Dyády jakožto „hrubé vztahy“ - ve své 
podstatě dyadické - není žádné „mezi“. 
Nemohou existovat bez svého protikladu, 
resp. bez svého protikladu by se nedaly 
vyjádřit. 

• Jde o takové jako: vpravo-vlevo, nahoře-
dole, velký-malý, rychlý-pomalý, horký-
studený, zdravý-nemocný a největší 
existující dyáda: mužský-ženský. 

• Tyto vztahy vyjadřují naši realitu. Jsou 
jednoduché – přímé, dají se i přímkou 
graficky vyjádřit – na každém z konců je 
místo pro jednu z protikladů neboli polarit



ROZDĚLENÍ TRIÁD

„SPIRITUÁLNÍ“ (IMAGINÁRNÍ)

• Otec-syn-duch (svatý)

• Vědění – zakoušení - bytí

• Myšlenky – slova - činy

• Pravda – radost - láska

• Energie – hmota - éter

• Princip reality – princip slasti – princip 
dokonalosti

• Porozumění – cítění - přijetí 

• Mysl - tělo – duše

• …

„VĚDECKÉ“ (FAKTICKÉ)

• Nadvědomí – vědomí – podvědomí

• Superego – ego – id

• Kapalné – pevné – plynné

• Rodič – dítě - dospělý 

• Moci – chtít - umět

• Minulost – přítomnost– budoucnost

• Tam – tady – prostor mezi

• 8h spánku – 8h práce – 8h osobního 
života

• …



KONCEPT TRIÁD
Triády vykazují určitou principiální podobnost, jsou charakteristické 
tím, že jedinečností svých elementů obsáhnou danou podstatu 
oblasti, pro kterou jsou stanoveny. Vykazují také rekurzi.

• Princip nazírání se nachází v triádě: MYSL – TĚLO - DUŠE

• Princip řešení se nachází v triádě: POROZUMĚNÍ – CÍTĚNÍ - PŘIJETÍ

• Princip jednání se nachází v triádě: MYŠLENKA – SLOVO – ČIN

Jednotlivé principy charakterizují proces (opět triadicky):

VĚDĚNÍ – ZAKOUŠENÍ - BYTÍ



FRAKTÁLNÍ GEOMETRIE
• Definuje princip (v určité 

paralele strukturu života) –
kdy neustále se opakující 
„sobě podobná“ schémata 
jsou vnořena jedno do 
druhého, pozorujeme je v 
jakémkoliv měřítku a rozlišení 
– je zde vztah mezi schématy 
v celé struktuře i mezi 
schématy, která vidíme v 
částech celé struktury

• Rekurze je poté stav, kdy je 
objekt v nějakém smyslu 
součástí sebe samotného



VYUŽITÍ TRIÁD V PSYCHOTERAPII

JÁ

MYSL

TĚLODUŠE



MYSL – TĚLO – DUŠE

Triáda, která vymezuje podstatu lidské bytosti 3 jedinečnými elementy 

• Element MYSL  = mentální uvědomělost, která nám dává vědomí a vědění - realizuje se 
prostřednictvím funkcí mozku a psychických procesů 

• Element TĚLO představuje naši fyzickou podstatu – komunikuje s námi a spolupracuje 
pomocí pocitů a emocí, kterými informuje o svém somatickém fungování

• Element DUŠE představuje komponentu, která nám do života přináší víru, smysl, možnost 
sebepřesahu a sounáležitosti s celkem – je „skryta“ někde v pocitech intuice či „šestého 
smyslu“, překvapivě nás přepadá cestou tzv. „vnuknutí“, přichází na řadu ve chvíli, kdy 
se „vypořádáváme“ s následky biologického imperativu, který je dán základním 
mechanismem chování zodpovědným za „vůli přežít“

PSYCHO – SOMATICKO – SPIRITUÁLNÍ PŘÍSTUP



DUŠE

• Jakmile si člověk uvědomí svoji smrtelnost, biologický imperativ který je dán základním 
mechanismem chování zodpovědným za „vůli přežít“, začne běžet na plné obrátky – neustále 
analyzuje možnou hrozbu v každém pohybu či záměru (jinak to mají zvířata a malé děti)

• Typy chování spojené s biolog. imperativem řídí podvědomá mysl, pokud se tomu začne věnovat 
vědomá mysl, jedince soustředí na neustálý strach z umírání (tedy toho, že přestanu „být“) – tím 
poté trpí buňky, tkáně i orgány těla, jež jsou ovlivněny neustálým vylučováním stresových hormonů

• Existuje řada výzkumů – lidé duchovněji založení (tedy přístupní a otevření své spirituální 
komponentě) se lépe vypořádávají se zdravot. problémy, daří se jim lépe v otázce jejich 
duševního zdraví, což má poté fyziologické důsledky, které ovlivňují fyzické zdraví - snížení rizika 
onemocnění, a to pozit. vlivem na imunitní a endokrinní systém. Vykazují lepší indikátory imunit. 
Fcí: vyšší počet bílých krvinek a vyšší hladinu protilátek – významně méně podléhají infekcím, nižší 
hladinu stresových hormonů nadledvinek (kortizol a epinefrin) – přímo potlačují činnost imun. 
systému

• Zdraví podporující vliv spirit. vědomí spočívá alespoň částečně  ve skutečnosti, že duchovní 
vědomí nabízí naději a poskytuji alternativu k našemu vrozenému strachu ze smrti

• Tento strach může být skryt také např. za ztrátou smyslu životě, absenci život. cílů atd.



VÝZNAM TRIÁD V PSYCHOTERAPII

• Zajistí komplexnost přístupu pro danou oblast, která je v centru pozornosti (např. 
psycho-somaticko-spirituální přístup v pohledu na člověka). Odborník pracující s 
člověkem by měl být tedy něco mezi: psychoterapeutem – fyzioterapeutem –
knězem/mnichem (spiriterapeutem :o)

• Pomůže neopomenout žádný z jedinečných elementů – rozloží pozornost 
rovnoměrně, čímž chrání klienta proti naší inklinaci k urč. tématu (např. když klient 
mluví pouze o minulosti, může to být signálem k hledání problému v ostatních dvou)

• Triády se vzájemně provazují - jednotlivý element nabízí prostor pro vyjádření jiných 
triád, pomůže držet rámec (např. v případě práce s režimem se můžeme ptát na to, 
jak se dařil v minulosti, jak nyní a jaký má klient výhled, plán do budoucna)

• Pomocí triády se dá jednoduše a přehledně vysvětlit určitý proces (např. řešení 
konfliktu: – porozumění – cítění – přijetí, proces jednání: myšlenky – slova – činy atd.

• Vybízí k tomu: INTEGROVAT A PROPOJOVAT PŘÍSTUPY, SMĚRY I NÁSTROJE (eklektický 
přístup)



PRAKTICKÉ NÁSTROJE A TECHNIKY

• MYSL: pscht rozhovor, škálování, pozitivní afirmace, 

• TĚLO: např. dramaterapie, konstalace, peso boyden, kyneziologie – svalový 
test atd.

• DUŠE: např. imaginace, meditace, volné asociace, intuitivní/volná kresba 
atd.)

Mezi: např. hypnóza…



LITERATURA A VĚDECKÉ TEORIE

• „Hovory s Bohem“ – N.D. Walsch

• „Jak onemocněl svět“ – R. Dhalke

• „Biologie víry“- B.H. Lipton

• „Dohoda s nemocí“ – V. Sinelnikov

…

• Teorie relativity

• Kvantová fyzika

• Fraktální geometrie

• IMP (Receptoro-efektorový proteinový komplex)

…



DĚKUJI ZA POZORNOST A PŘEJI VÁM KRÁSNÝ 
ZBYTEK TOHOTO DLOUHÉHO DNE…
Mgr. Lucie Doležalová
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