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Než začneme : Dost dobrá 
matka

• Miluje nepodmíněně

• Je přiměřeně k dispozici

• Vnímavá, vyladěná na potřeby dítěte

• Trochu stereotypní, nudná, předvídatelná

• Limituje utrpení /konejší

• Umožňuje bezpečně se připojit

• Umožňuje se bezpečně odpojit a zase připojit /nechává 
prostor



Prof. Stephen W. 
Porges



Polyvagální teorie
New vagus = ventrální myelinizovaný vagus
Old vagus = dorzální nemyelinizovaný vagus



Bezpečí:
systém sociálního 
zapojení:
Oprávnění, volby, 
Stav propojení
Hravost, senzualita, 
intimita, spojení, 
souhlas, sex

Mobilizace:
Jóga, sport, práce, 
tanec

Imobilizace /pasivita
Blaženost
Odpočinek, spánek
meditace

Chybí bezpečí:
Systém sociálního 
zapojení se snaží, 
abychom zůstali v 
kontaktu
Tíseň a útlak, 
vymyšlené příběhy, 
lži
Manipulace, podvádění, 
zamlčování

Ohrožení = 
mobilizace:
Útěk
Útok
Schovat se

Nebezpečí , ohrožení 
života = imobilizace
Šok zeslábnutí končetin
Zamrznutí, otupělost, 
trauma







O traumatu informované polyvagální paradigma

Podnět
Okolnosti

Obtíže
Konflikt
strach

Odpověď
Akce

postoj
Fyziologický stav



Instinktivní reakce na opuštění nebo trauma
čtyři základní obranné struktury

Fight, Flight, Freeze a Fawn

Rozdíly ve vzorcích zneužívání / 
zanedbávání v dětství

Pořadí narození v rodině, mezi 
sourozenci 

genetické predispozice 

jednotlivci si „vyberou“ a specializují se 
na obranu 

psychoedukace v tomto modelu: je 
motivační, odstraňující zahanbení a 

pragmaticky užitečná

• narcistickou (boj),

• obsedantní / kompulzivní (útěk), 

• disociační (zamrznutí) 

• spoluzávislou (slouha). 



4 typy stresové reakce

Fight

Flight

Freeze

Fawn



„dostatečně 
dobré 

rodičovství“

zdravý a 
pružný 
reakční 

repertoár v 
reakci na 

nebezpečí. 

přístup ke 
všem svým 
možnostem 

4F

adekvátní 
výběr

Fight

dobré 
hranice, 
zdravá 

asertivita a v 
případě 
potřeby 
agresivní 

sebeochrana. 

Flight

uvolní se a 
ustoupí, když 

by 
konfrontace 
zvýšila jejich 
nebezpečí. 

Freeze

vhodně 
zamrzne a 
vzdá se a 
přestane 

bojovat, když 
je další 

aktivita nebo 
odpor marný 

nebo 
kontraproduk

tivní. 

Fawn

Pružný

„herní 
prostor“ a 

jsou schopni 
naslouchat, 
pomáhat a 

dělat 
kompromisy 

stejně 
snadno, jak 
prosazují a 
vyjadřují 

sebe a své 
potřeby, 

práva a úhly 
pohledu.

Když je to v pořádku, vypadá to takto:



opakovaná traumatizace v dětství

Učí se přežít přílišným spoléháním na použití jedné nebo dvou z odpovědí 4F.

Fixace v jakékoli odpovědi 4F nejenže omezuje schopnost přístupu ke všem 
ostatním

vážně narušuje schopnost jednotlivce relaxovat 

vymezuje jej ve velmi úzké, 
zbídačené životní 
zkušenosti.



Polarizace na 
boj, útěk, 
zmrazení 
nebo reakce 
úslužnosti 
není jen 
nevědomým 
pokusem 
vyvíjejícího se 
dítěte o 
odvrácení 
nebezpečí

také strategií k 
získání nějaké 
iluze nebo 
pocitům 
připoutanosti.

Všechny typy 
4F jsou 
obecně 
rozpolcené 
ohledně 
skutečné 
intimity, 
protože 
hluboká 
souvislost je 
tak snadno 
spouští do 
bolestivých 
emocionálníc
h flashbacků –

Emocionální 
flashbacky 
jsou okamžité 
a někdy 
prodloužené 
regrese do 
intenzivních, 
ohromujících 
pocitů 
zneužívání a 
zanedbávání v 
dětství: 
strach, hanba, 
odcizení, 
vztek, 
zármutek 
nebo deprese.

Typ 
zranitelných 
který je 
náchylný k 
opětovnému 
vyvolání 
dětských 
pocitů, že jsou 
napadeni, 
neviditelní a 
nedoceněni, 

FIGHT

Bojové typy se 
vyhýbají 
skutečné 
intimitě tím, 
že nevědomky 
odcizují 
ostatní svými 
rozzlobenými 
a ovládajícími 
požadavky na 
nesplněnou 
dětskou 
potřebu 
bezpodmíneč
né lásky; 

FLIGHT

Únikové  typy 
zůstávají 
neustále 
zaneprázdněn
é a pracovité, 
ve snaze

vyhnout se 
potenciálně 
spouštěcím 
interakcím;

FREEZE

Zmrazené 
typy se 
schovávají ve 
svých 
pokojích, ve 
snění a 
fantaziích 

FAWN

Typ fawn: se 
vyhýbají  
citové

investici a 
potenciálnímu 
zklamání tím, 
že se sotva 
projeví 

• - skrýváním 
se za své 
užitečné 
osobnosti, 
nadměrným 
naslouchání
m, 
nadměrným 
nabízením 
se nebo 
přehnaným 
úsilím pro 
druhé -
poskytování
m služeb, 

skrývání
Zmražený 

se 
schováváÚniky do 

práce

distrakce

fragilní

flashbacky
rozpolcenost

strategie

polarizace





FIGHT

Bojový typ a narcistická obrana

Bojové typy jsou podvědomě poháněny vírou, že moc a kontrola mohou vytvořit bezpečí, zmírnit pocit 
opuštění a zabezpečit lásku. 

Děti, které jsou rozmazlené a nedostávají dostatečné limity (zvlášť bolestivý typ opuštění). 

děti, které mají povoleno napodobovat šikanu narcistického rodiče, mohou vyvinout tvrdou bojovou reakci 
na opuštění.

hněv a následně používání pohrdání, toxický amalgám narcistického vzteku a znechucení, zastrašit a zahanbit 
ostatní, aby je zrcadlili a aby se chovali jako rozšíření jich samých.

„Oprávněný“ bojový typ běžně používá ostatní jako publikum pro své neustálé monologizování a může s 
partnerem typu freeze nebo fawn zacházet jako s otrokem nebo vězněm ve vztahu dominance-podrobení. 

Bojové typy se mohou stát sociopatickými a pohybovat se v kontinuu, které se táhne mezi zkorumpovaným 
politikem a brutálním zločincem.



Léčitelné bojové typy těží z toho, že jsou psychedukovaní o hrozivé ceně, kterou platí za to, že ostatní ovládají zastrašováním. 

Méně zraněné typy jsou schopné vidět, jak se potenciální intimní partneři tak bojí a / nebo nenávidí, že nemohou projevit vřelost nebo skutečnou náklonnost.

Spirála moci a odcizení: nadměrné používání síly vyvolává u druhého zastrašený emoční ústup, díky čemuž se bojový typ cítí ještě opuštěnější a na oplátku pobouřenější a opovržlivější, 
což pak dále vzdaluje „intimní“ chvíle, což zase zvyšuje jejich vztek a znechucení, což vytváří zvětšující se vzdálenost a zadržování tepla, ad infinitem.

Bojové typy se musí naučit všímat si a vzdát se svého zvyku okamžitě proměňovat pocity opuštění na vztek a znechucení. Když si více uvědomují své pocity opuštění, mohou se soustředit 
na svůj strach ze zatracení a hanbu a cítit je, aniž by jej přeměnili ve vztek nebo znechucení - a aniž by nechali grandiózní nadměrnou kompenzaci proměnit v nároky.

Na rozdíl od ostatních 4F se bojové typy hodnotí jako dokonalé a promítají perfekcionistické procesy vnitřního kritika na ostatní, čímž si zaručují nekonečnou zásobu vzteku. 

Bojové typy musí vidět, jak jejich povýšené, morálně vysoké postavení odcizuje ostatní a udržuje jejich současné opuštění.

Hlavní nástroj: časový limit (počítat do 10). Časové limity mohou být použity k přesnému přesměrování lvího podílu jejich zraněných pocitů na truchlení a propracování jejich původního 
opuštění, místo aby jej destruktivně přemístili na aktuální blízké. 

Používat 4F : Kromě toho, stejně jako všechny fixace 4F, je třeba, aby se typy bojů staly pružnějšími a přizpůsobivějšími při používání ostatních odpovědí 4F na vnímané nebezpečí, 
zejména polární opačné a doplňkové fawn reakce popsané níže. 

Mohou se naučit empatické reakci fawn pozice - představit si, jaké to je být tím druhým, a na začátku „falšovat, dokud to nezvládnou.“

Bez skutečné úcty k druhému, bez vzájemnosti a dialogičnosti, skutečná intimita, po které touží, pro ně zůstane nedostupná.

Fight – poznámky k terapii



Únikový typ a obsedantně-kompulzivní obrana

Únikové typy vypadají, jako by jejich startovací tlačítko bylo zaseknuté v 
poloze „zapnuto“.

Jsou posedlí a nutkavě poháněni nevědomou vírou, že díky dokonalosti 
budou milovaní a v bezpečí. 

Jako děti reagují flight typy na jejich rodinné trauma někde v 
hyperaktivním kontinuu, které se táhne mezi extrémy 
poháněného studenta „A“ a amokem ADHD/PAS. Neúprosně 
utíkají před vnitřní bolestí svého opuštění a nedostatku 
připoutanosti se symbolickým letem neustálé zaneprázdněnosti.

Když obsedantně-
kompulzivní typ únik právě 
nedělá, dělá si starosti a 
plánuje to. 

FLIGHT typ



Mnoho typů  flight
je tak 

zaneprázdněných 
snahou zůstat o 

krok napřed před 
svou bolestí, že 

introspekce nahlas 
v hodině terapie je 

jediný čas, kdy 
zjistí, že se berou 

vážně. 

Zatímco 
psychoedukace je 

důležitá a 
nezbytná pro 

všechny typy, těží 
z ní zejména typu 

flight. 

Práce je ideální 
příležitostí se 

dekonstruovat 
jejich 

nadidentifikaci
pomocí 

perfekcionistickýc
h požadavků jejich 
vnitřního kritika.

Je nezbytné jemně 
a opakovaně čelit 

popření a 
minimalizaci 
investic do 

perfekcionismu, 
zejména u 

workoholiků, kteří 
svou závislost na 

práci často 
přiznávají, ale 

tajně ji drží jako 
znak hrdosti a 
nadřazenosti. 

Hlubší práce s typy 
flight: 

využití všech typů -
je postupně 

otevírá k truchlení 
nad jejich 
původním 

opuštěním a všemi 
jeho 

doprovodnými 
ztrátami. 

Egosyntonický pláč 
je 

bezkonkurenčním 
nástrojem ke 

zmenšení 
obsedantní 

vytrvalosti kritiky a 
ke zmírnění zvyku 
nutkavého spěchu. 

Jak postupuje 
zotavení, typy 

flight mohou získat 
„převodovku“, 

která jim umožní 
zapojit se do života 

různými 
rychlostmi, včetně 

neutrálu. 

Těží z používání 
miniminutových

meditací, které jim 
pomohou 

identifikovat a 
dekonstruovat 
jejich obvyklý 

„běh“. 

Pohodlně sedět, 
systémově 

relaxovat, dýchat 
zhluboka a 

bráničně a klást si 
otázky jako:

„Jaká je teď moje 
nejdůležitější 

priorita?“,

Nebo když je k 
dispozici více času: 
„Co mě bolí právě 

teď?

Mohu nyní otevřít 
své srdce 

myšlence a obrazu 
uklidnění se ve své 

bolesti? “. 

vykazují příznaky, 
které mohou být 
mylně chápány 

jako cyklotymická
bipolární porucha; 

FLIGHT – poznámky k terapii



Typ freeze 
zmrazení a 
disociativní 

obrana

Lidé a nebezpečí 
jsou synonyma, 

Bezpečnost 
spočívá v 
samotě. 

Mimo fantazii se 
mnozí zcela 

vzdají možnosti 
lásky. 

Reakce  
zmrazení, 

známá také jako 
maskovací, 

Kamuflážní

reakce, často 
spouští 

jednotlivce, aby 
se co nejvíce 

skryl, izoloval a 
vyhýbal se 
lidskému 
kontaktu. 

Tento typ může 
být v režimu 
ústupu tak 

zmrazený, že se 
zdá, jako by 

jejich startovací 
tlačítko bylo 
zaseknuté v 

poloze 
„vypnuto“.

Je to obvykle 
nejvíce hluboce 
opuštěné dítě -

„ztracené dítě“ -
které je nuceno 

„zvolit si“ a 
zvyknout si na 

zmrazenou 
reakci 

(nejprimitivnější 
ze 4F). 

Nelze úspěšně 
použít bojové, 
útěkové nebo 
fawn reakce, 
obrana typu 
zmrazení se 
vyvíjí kolem 

klasické 
disociace, která 
mu umožňuje 
odpojit se od 

prožívání bolesti 
z opuštění, a 

chrání ho před 
riskantními 
sociálními 

interakcemi -
kterákoli z nich 

by mohla 
vyvolat pocity 
opětovného 

zatracení. 

Zmrazené typy 
se často 

zobrazují jako

By měly  
PŘIDAT; 

hledají útočiště 
a útěchu při 

dlouhodobých 
záchvatech 

spánku, 

snění, přání a  
činnostech 
ovládajících 

pravostranný 
mozek, jako je 

televize, počítač 
a videohry. 

Ovládají umění 
měnit vnitřní 

kanál, kdykoli se 
vnitřní 

zkušenost stane 
nepříjemnou. 
Jsou-li zvláště 

traumatizováni 
nebo aktuálně 

je reakce 
spuštěna, 

mohou 
vykazovat 
schizoidní 

odtržení od 
běžné reality.

FREEZE  a disociace



FREEZE – poznámky k terapii
Proč jsou typy freeze obtížně léčitelní: obvykle 
nepřijdou na terapii

• jejich pozitivních vztahových zkušeností je málo, pokud vůbec, a proto se velmi zdráhají vstoupit 
do vztahu terapie; 

• ti, kterým se tato neochota podaří překonat, se často snadno a rychle oddělí a terapii ukončují.

• Zadruhé, je těžší je psychoedukovat s vědomím traumatizujícího základu jejich stížností, protože 
stejně jako typ fight jsou v područí svého strachu a svého mučivého vnitřního kritika. 

• Stejně jako bojový typ má i zmrazený typ tendenci promítat perfekcionistické požadavky kritika na 
ostatní, nikoli na sebe, a využívá nedokonalosti druhých jako ospravedlnění izolace. 

• Kritické procesy perfekcionismu a ohrožení, které jsou u zmrazených typů extrémně v nevědomí, 
musí být vědomé a dekonstruované

• Za třetí, dokonce více než workoholické flight typy, zmrazené typy popírají důsledky své adaptace 
na zúžení života. 

• Vzhledem k tomu, že reakce na zmrazení je na kontinuu, které končí kolapsovou reakcí (extrém 
opuštění vědomí pozorované u zvířat, která mají být zabita), se zdá, že jsou schopni samoléčby 
uvolněním vnitřních opioidů, které jsou naprogramovány v mozku zvířete. Uvolnit opioidy, když je 
nebezpečí tak velké, že smrt vypadá nevyhnutelná – disociace je „ návyková“. 



FAWN TYP a spoluzávislá- kodependentní obrana

Přátelské až podlézavé  typy hledají bezpečí spojením s přáními, potřebami a 
požadavky ostatních. 

Chovají se, jako by nevědomky věřili, že cena za vstup do jakéhokoli vztahu je 
popření všech jejich potřeb, práv, preferencí a hranic. 

Často začínají životem jako předčasně zralé děti popsané v dramatu Alice 
Miler The Drama Of the Gifted Child, které se učí, že minimální úroveň 

bezpečí a připoutanosti lze získat tím, že se stanete nápomocnými a 
poddajnými služebníky svých rodičů. 

Většinou jsou to děti alespoň jednoho narcistického rodiče, který jimi pohrdá 
tím, že je tlačí do služby, děsí je a zahanbuje za rozvíjení zdravého pocitu sebe 

sama: nevytvoří se nebo chybí zdravé egoistické místo sebeobrany, péče o 
sebe a soucitu. 



Fawn typy obvykle dobře reagují na psychoedukaci. 

To platí zejména tehdy, když terapeut pomáhá rozpoznávat a zřeknout se opakovaného nutkání, které je 
přitahuje k narcistickým typům, které je zneužívají.

Terapie jim také přirozeně pomáhá zmenšit jejich charakteristickou obranu poslušností, protože jsou 
vedeni k rozšíření a prohloubení sebevyjádření. 

Viděl jsem, jak řada zarytých spoluzávislých konečně pokročila ve své asertivitě a práci na hranicích, když 
konečně dospěli k tomu, že i myšlenka na vyjádření preference nebo potřeby vyvolává emoční záblesk 

takové intenzity, že se úplně oddělují od svých znalostí a schopnosti vyjadřovat co chtějí. 

Asertivita při hraní rolí a účast na neústupných vnitřních kritických procesech, které spouští, pomáhá 
spoluzávislému budovat zdravé ego. 

To platí zejména tehdy, když terapeut interpretuje, svědčí a ověřuje, jak byl jedinec jako dítě nucen usmrtit 
tolik svého osobního já. Smutek nad těmito ztrátami dále potencuje rozvíjející se ego.

FAWN –
poznámky k 
terapii



Hybridy traumatu

Samozřejmě existují čisté typy. Většina lidí, kteří přežili trauma, jsou hybridy 4F. 

Existují například tři podmnožiny fawn typu: 

fawn-fight (typ dusící  matka), která se nátlakově nebo manipulativně stará o ostatní, 
která je dusí a miluje, aby se přizpůsobily jejímu pohledu na to, kdo by měli být; 

fawn –flight typ, který se workoholicky stává užitečnou pro ostatní („modelová“ 
sekretářka“) v duchu svého oblíbeného vzoru Matky Terezy; 

a typ fawn - freeze, který se necitlivě odevzdává jako obětní beránek nebo potřebě 
narcisty mít cíl pro jeho rageaholické chování („klasická“ oběť domácího násilí). 



Fight / Fawn, možná nejvíce vztahový hybrid a nejvíce náchylný k závislosti na 
lásce, kombinuje dvě opačné, ale magneticky přitahující polarity vztahového 

stylu - narcismus a spoluzávislost. 

Tato obrana je někdy chybně diagnostikována jako hraniční, protože 
vzpomínky jednotlivce vyvolávají panický pocit opuštění a zoufalství z 

lásky, které způsobí, že se drama rozdělí mezi bojování a volání po lásce 
a rafinované a toužebné svádění. 

Tento typ se liší od fawn - fight v tom, že narcistická obrana má obvykle 
vyšší převahu. 

Hybridní fight - fawn se také liší od běžnějších podmínek, kdy se jedinec 
chová jako bojový typ v jednom vztahu, zatímco fawn v jiném 
(archetypální manžel pod pantoflem, který je v práci tyranem)

a od mnoha „hodných“ mírně spoluzávislých lidí, kteří mají kritické 
místo, kde se nakonec rozčílí a vyhodí vše do vzduchu kvůli 

nespravedlnosti a vykořisťování.

Typ hraničního fight – fawn však může dramaticky kolísat mezi těmito 
dvěma styly mnohokrát v jedné interakci.



Typ Flight / Freeze je nejméně vztahový a nejvíce schizoidní hybrid. 

Tento typ se vyhýbá svým pocitům a potenciální retraumatizaci vztahů s obsedantně-
kompulzivním / disociativním „dvoustupňovým“ zaměřením, který významně zužuje jeho 

existenci.

Únik / zmrazení  ve slepé uličce je častější u mužů, zejména u těch, kteří jsou traumatizováni z 
důvodu zranitelnosti v dětství (kluci nesmí brečet a musí ledacos vydržet), a u těch, kteří se 

následně naučili hledat bezpečí v izolaci nebo ve vztazích „intimity-lite“. 

Mnoho mužů bez typu alfa tíhne ke kombinaci flight – freeze obrannou stereotypností nerda z 
informačních technologií - narkomana na počítači, který se dlouhodobě workoholicky 

soustředí a poté se disociativně oddává počítačovým hrám. 

Mnoho závislých na sexu také kombinuje útěk a zmrazení v nutkavé snaze o sexuální 
pseudointimitu. Když jsou v režimu flight,  obsedantně plánují „získat“ sex a / nebo jej nutkavě 

sledovat a / nebo se do něj zapojovat; 

Ve freeze odcházejí do světa sexuální fantazie pravého mozku, který je často poháněn 
návykovým používáním pornografie; 

dokonce i během sexuálních interakcí v reálném čase se často více zabývají svými 
idealizovanými fantasy partnery než skutečným partnerem.



Sebehodnocení.
vlastní hierarchické využití odpovědí 4F?

- určit svůj dominantní typ a hybrid a přemýšlet o tom, jaké procento svého času tráví každý typ aktivity 
4F.

- Nakonec se všechny 4F postupně zotavují z vícerozměrného poranění s rostoucí všímavostí naučené 
dynamiky traumatu (EDUKACE),

jak se kritik zmenšuje, 
jak klesá disociace,
jak jsou ztráty v dětství účinně odtruchleny
jak zdravé ego dospívá v uživatelsky přívětivého manažera psychiky, protože životní příběh se stává 
egosyntoničtějším.

Emoční zranitelnost – připuštění vastní emoční vulnerability a péče o to, abych měl v životě lidi, kteří tuto 
vulnerabilitu „ unesou“ a budou respektovat, vytváří autentické zážitky intimity a je dosaženo „dostatečně 
dobrých“ bezpečných připoutání. 
Dále je také důležité zdůraznit, že zotavení není fenoménem všechno nebo nic, ale spíše dlouhým a 
postupným procesem, který je provázen klesající frekvencí, intenzitou a trváním flashbacků. 
Nikdy neslibujeme, že to zmizí úplně.

NADĚJE JE !











Děkuji za pozornost!


