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6 efektivních léčebných přizpůsobení klientovi
Norcross a Wampold 2019

náboženství 
či spiritualita

stadium 
změny

preference

adaptace na 
kulturu

reaktanční
úroveň 
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Míra terapeutovy reflexe jeho vlastní spirituality 
přímo ovlivňuje, jak chápe problémy klienta.
Jen tak může vzniknout energetické pole bohaté 
vnitřním i vnějším hojivým potenciálem



Náboženství – vztah k transcendentnímu 
posvátnu

Religiozita – míra a způsob náboženského a 
duchovního myšlení, cítění i chování v populaci

Spiritualita – osobní způsob, jakým člověk 
zakouší nebo reflektuje posvátno. 
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„Spiritualita je snaha dosáhnout cíle,
kterému je připisována nejvyšší hodnota. 
Tento cíl se stává 
centrálním tématem života člověka.“

Tillich 1957
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Co je pro mne hlavně spiritualita

Hodnota

Posvátné a touha 
po něm

Vědomí přesahu 
sebe sama

Osobnostní 
vyladění

Život oživující a 
oduševňující víry
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Renesance zájmu o spiritualitu v 60.tých 
létech
• témata šamanismu, meditace, východních duchovních nauk, 

mystických tradic a původní přírodní moudrosti

• 1967 pracovní skupina (mj. Maslow, Sutich, Grof) zabývající se 
„mimořádnými stavy vědomí“- termín transpersonální psychologie
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To, co nás přesahuje

vesmír

zrození

„Náš“ čas a prostor

smrt

Genetika, prapůvod lidstva
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Humanistický rámec duchovní úrovně : 

vztahování se k tomu, co nás přesahuje

Vztah k tomu, co je pro nás neznámé, nevysvětlitelné, 
tajuplné

obraz smyslu života (smysl vlastní existence)  a fungování 
světa

Potřeba vyvázat se ze zaběhaného  každodenního života



Spiritualita jako vědomí něčeho většího, vyššího 
nad námi, co nám umožňuje život

Celoživotní attachment ?
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Spirituální rozměr témat:

• Jaký je smysl (mého) života?

• Co je v životě důležité? Na čem opravdu záleží?

• Proč mám v životě dělat dobré věci a kde tomu vzít sílu?

• Co dělat s vlastním selháním. Co s vl. chybami a vinami, které nelze 
odčinit?

• Co s pocitem křivdy? Jak najít cestu k odpuštění a ke smíření s 
druhými?

• Jak přijmout tajemství smrti? Bude něco po smrti?

• Je nějaký bůh?
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Spirituální péče – plé, sclí a duchovní aspekty

• Pomoc porozumět příběhu života

• Lidsky důstojně zvládat obtížnou situaci

• Objevovat hodnoty, kterým je možno důvěřovat v další fázi existence

• Nemoc a umírání – naléhavější kladení otázek o smysluplnosti života, 
platnosti hodnot a důvěry v tyto hodnoty
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Pté – 4 hl postoje k náboženství pro své klienty

nábožensky od
mítavý postoj

Exkluzivistický

Konstruktivistic
ký

pluralitní
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Richard W. Coan (1999) – jeden z 5 možných 
způsobů naplnění

Efektivnost

Pospolitost

vnitřní harmonieTvořivost

Transcendence 

• „Intimní setkání člověka s člověkem je základním projevem pospolitosti, 
• zatímco mystický zážitek jednoty s větším celkem je zákl. 

projevem transcendence“  
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Roviny spirituality – Fiona Bowie
Un. of Oxford 

Předpoklady
(postoj k životu a 

ke světu)

Obřady

Normy a hodnoty 
(pochází od vyšší 

moci)

Vyprávění
(legendy a mýty)

Zážitky, 
společenství (já 

jako součást 
společenství) 

Tvořivost (v 
uměleckém či 
materiálním 

smyslu)
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Hledání „posvátného“

Místo (něco se tam událo, já se tam cítím dobře, ráz krajiny 
mně nějak oslovující, rezonující ve mne) – mosty, moře, výška

Věc – věc, kterou někdo pro mne významný měl v ruce, 
byla svědkem důležitého děje, rostlina, strom, kámen …

Vztah k někomu, k něčemu

Proces – rituál, slavení svátků, oslava úspěchu, chvíle 
klidu a míru 



"IKIGAI - šťastný a dlouhý život" 2017
hledání smyslu života= svého ikigai – jaký pocit z odpovědí?

• "ikigai" učí, jak se 
radovat z malých věcí, 
dosáhnout naplnění života 
v rušném světě a najít klid 
při odpočinku.

• "důvod, proč ráno vstát 
z postele“ – z ostrova na 
Okinawa kde se obyvatelé 
dožívají nejvyššího věku -
spokojeni se svým životem 
?
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2 druhy spirituality

Transformativní – vede k vývojovým 
změnám – osvobodit jáství od 
prožívané iluze oddělenosti. 

• Často prostřednictvím krizí

Translativní – zmírnění utrpení 
přináležící separovanému jáství –
opevňuje jáství, posiluje pocity bezpečí, 
pohodlí, poskytuje útěchu a ochranu, a 
v principu tak osobnostní vývoj 
zpomaluje a brzdí
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Serendipita – jevy podporující, chránící a 
podněcující lidský život a duchovní růst - milost 

jejich mechanika je buď ne zcela pochopitelná (jako 
v případě snů), nebo naprosto záhadná (paranormál. jevy) 

vyskytují se často, běžně, všedně a jsou v lidstvu 
v podstatě universální

přestože mohou být ovlivněny lidským vědomím



E. Spranger - 6 typů dle preferencí hodnot a 
přístupů ke světu – Člověk:

Mocenský  

Ekonomický

Sociální

Náboženský

Estetický

Teoretický 
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W. Stern 1923 – hodnotová osobnost

Autotelická -
má účel sama v 
sobě

Heterotelická -
zvýznamňuje 
druhé

Hypertelická
- orientace 
směřující k 
nadosobním
cílům a ideálům
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„Negativní schopnost“ básník John Keats
Proces dospívání k prázdnotě

Děje, věci, jednotlivosti

Pravidla, cirkulace, vzorce, algoritmy

Realita v závorkách, alternativy možnotí

Děje, věci, jednotlivosti

??????

I.

II.

III.

IV.

paradox mezi rolí psychoterapeuta jako „experta“ a méně uznávanou potřebou odborníka 

udržovat prostor pro nejistotu nebo „negativní schopnost“



Schopnost psychoterapeuta nevědět –
sch. pracovat jako „dvojí agent“
• = mají teoreticky informovaný, vědecký přístup založený na 

důkazech, ale v praxi schopnost být s nejistotou, která může být 
klíčovým činitelem pro změnu.

• Vytvořit prostor pro něco nového a možná transformačního -
dobře střežené tajemství (x obecnému zaujetí „důkazy“)

• V současném klimatu, s důrazem na regulaci a transparentnost, 
existuje nebezpečí, že spoléhání se na naše tiché chápání tohoto 
důležitého aspektu odborných znalostí by mohlo vést k tomu, že 
tiše zmizí z dohledu a zradí to, co by nakonec mohlo být na 
psychoterapii nejcennější
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Dialog se svým vyšším Já I

• Jakou situaci ve svém životě byste si zrovna teď nejvíc přál 
vyřešit?

• Čeho byste nejraději dosáhl?

• Co jste až dosud pro vyřešení své situace udělal ?

• Proč to nepomohlo?

• Jaký z té situace máte pocit?

• Jaké závěry jste ze své situace – či z role, jakou v ní hrajete –
až dosud vyvodil?

• A udělal jste co ?
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Dialog se svým vyšším Já II

• A jinak by to nešlo?

• Takže pravda je jaká?

• Co musíte připustit, pokud jde o tuto situaci?

• Co můžete na této situaci změnit?

• Co byste rád, aby se stalo?

• Jak byste se cítil, kdyby se ta situace vyřešila ?

• Uveďte jednu věc, již byste chtěl udělat, aby se 
situace vyřešila, jak si přejete.
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Existenciální pte zal. na existen. filosofii - 19-20.st. Søren

Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Gabriel Marcel, Martin Heidegger

- lidská smrtelnost, osamělost, stárnutí, odpovědnost za svoje 
činy a svobody

Pte: Irvin Yalom, Viktor Frankl a jeho žák Alfried Längle, Rollo
May, Ludwig Binswanger, Medard Boss, Ronald David Laing, 
Emmy Van Deurzen.  
vyhraněné školy: logoterapie, daseinsanalýza, hagioterapie, 
přibližující se terapii pastorační.

•Humanistická psychoterapie – 50. léta 20. st. 

• Carl Rogers - CCT: akceptace, empatie a aktivní naslouchání bez 
odsuzování klienta. Cílem větší seberealizace

• Alfred Adler, Erik Erikson, Erich Fromm, Otto Rank, Harry Stack
Sullivan
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Existencialismus - vědomí omezené, leč svobody
Uvědomění si naší konečnosti:

• Procházím tímto světem jen jednou

• Proto, je-li tu nějaká laskavost, kterou mohu prokázat či nějaké 
dobrodiní, které mohu prokázat, nech mne to udělat nyní

• Nenechávej mne, abych se toho zdržel či abych to zanedbal, 
protože znovu už nebudu kráčet touto cestou
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Reinhold Niebuhr 1933:
Ó Bože, dej nám klid, a bychom přijímali to, co nelze změnit,
Dej nám odvahu změnit to, co je třeba změnit,
A dej nám moudrost, abychom rozlišili jedno od druhého.



Transcendence

Pospolitost – pokud je zde stále 
„já“ a „ten druhý“– intimní setkání 

je základním projevem 

Transcendence – prožitek zahrnuje 
ztrátu mnou zakoušené oddělenosti 

jako jedince od celku – mystický 
zážitek jednoty s větším celkem 
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Yalom 2006 - fenoménem západní společnosti je 
přesvědčení o neúplnosti života 
(život bez naplněného cíle)

•Ve východním světě se na život 
pohlíží jako na dar, který jednoduše 
přijmeme a máme jediný úkol: prožít
ho. Není potřeba hledat nějaký smysl 
a přemýšlet nad důvodem života
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Irvin D. Yalom, Kubler-Rossová
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Transpersonální úroveň (duchovní bytí)
7-stupňového modelu pte - Petruska Clarkson 1992
Terapeutické intervence

Práce se sny

Spirituální a 
mystické zážitky

Růst včetně 
disciplinovaného 

přístupu

Modlitba, tiché 
dialogy se svým 

vyšším já
Rituály

Duchovní vědomí



3 vídeňské školy

1. - Psychoanalýza

2. – Individuální psychologie Alfreda Adlera

3. – Logoterapie Viktora Frankla
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Viktor Emanuel Frankl (1905 – 1997) 
Zakl. „3. vídeňské školy pte“

•Logotpe existenciálním směrem pte -
vůle ke smyslu, svoboda, odpovědnost

• 3 dimenze lidské povahy: 
• fyziolog., 
• plá, 

• noologická = vůle ke smyslu – duchovní 
úroveň
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Frankl: 3 pojetí smyslu – kategorie hodnot:

Zážitkové –
nejhodnotnějším 

je láska

Postojové –

noogenní neurózy
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Tvůrčí hodnoty – činnost cílena 
za hranice jedincova „já“ –
sebetranscendence – hodnota 
nad hodnoty a zcela sebou se 
stává tam, kde sám sebe přehlíží 
a zapomíná 1996 – podstata 
lidské existence spočívá v její 
sebetranscendenci 



Franklova žákyně E. Lukasová (2009) rozlišuje 
orientaci 

na smysl – uskutečnění 
hodnot a naplnění smyslu –

překročení vl. ega – sch. 
sebetranscendence 

na zábavu - úsilí dosáhnout 

uspokojení vlastních potřeb a docílit tím 
vnitřní rovnováhy (homeostáze) -

egocentrik
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Alfred Längle (1951)- Franklův žák –
autor existenciální analýzy - téma smyslu

Spiritualita je chápána jako prožitková 
duchovní otevřenost, 

přesahující člověka ve všech oblastech 
– existence spočívá na spiritualitě 
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Maslow - Co pro člověka znamená seberealizace? 
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Maslowovy seberealizující se lidé – jsou tito lidé spirituálnější? 

percepce reality

Akceptování sebe

Zaměření na problém

přirozenost

„stažení se“

Autonomie,

transcendence dané kultury

morální standardy

čerstvé hodnocení

Vrcholné/mystické zážitky

Společenský cit

interpersonální vztahy

Demokratický charakter

•humor

Tvořivost,
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Nenáboženské aktivity a zkušenosti:

Vrcholné zážitky

Prožitek ztráty hranic mezi jástvím a přírodou,

Extáze v průběhu sexuálního spojení nebo umělecké tvorby

Vhledy dostavující se v mimořádných stavech vědomí



Epizody sjednocujícího vědomí- A. Maslow– Walter Pahnke a Richards 1966 

- Vrcholové zážitky – kritéria:

Vnímání 
jednoty

(vnitřní i vnější)

Výrazně 
pozitivní 
emoce

Překročení
hranic času a 

prostoru

Vnímání 
posvátnosti
(numinózity)

Paradoxní
povaha

Objektivita a 
reálnost 
vhledů

Slovy 
nesdělitelné

Pozitivní 
důsledky

26.06.2021 44



5 lidských potřeb zahrnují 
(Erich Fromm -sclg a plg něm. původu

Sounáležitost

Transcendence

Zakořeněnost

Smysl 
totožnosti

Rámec orientace a oddanosti
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„symbióza x zralá láska -
uchování vlastní celosti, vlastní 

individuality
Paradox - 2 bytosti splynou 

vjedno, a přece zůstávají dvě“ 
4 prvky u všech druhů lásky: 
péče, úcta, odpovědnost a 

znalost

Lásky:
Bratrská

Mateřská
Erotická

K bohu - překonat 
úzkost z odloučení 
prožitkem spojení
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Život není problémem k řešení, ale mysteriem k žití.



Scott M. Peck – proces duchovního růstu

Rozjímavý člověk z kousku zkušeností vyždímá, co 
se dá. 

Nejde ani tak o to, kolik zkušeností v životě 
získáte, ale co z nich dokážete vytěžit....je 
důležité si všímat nejen vnějších, ale vnitřních 
zkušeností, jež slouží našemu duchovnímu růstu.
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Chaotická, antisociální

Formální, institucionální

Skeptická, individuální

Mystická, společenská
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Fáze spirituálního růstu



Postupné stupně hledání I

Záblesky a zážehy vhledu

Vzdávání se ega

Osamělý 

charakter 

stezky

Příprava a zkoušky
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Raymond A. Moody amer. spisovatel, plg, lékař
posmrtný život a prožitky blízké smrti - anglicky near-death experience

• Život po životě (Life After Life) -1975 společné rysy:
• pocit bytí mimo tělo, 

• průchod tunelem, 

• setkání s mrtvými příbuznými 

• vnímání silného světla 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spisovatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Psycholog
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9ka%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pro%C5%BEitek_bl%C3%ADzk%C3%A9_smrti
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDivot_po_%C5%BEivot%C4%9B&action=edit&redlink=1


• Duchovní láska má vyšší řád než láska osobní.

• „Pokud chceš vidět, jak jsi osvícený, jdi strávit 
týden se svou rodinou.“

• „Be Love Now“ - popisuje, jak je láska stavem, kdy 
jsme všichni k dispozici, bez ohledu na to, kde a s 
kým se ocitneme.
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TIMOTHY O´LEARYRichard Allpert

http://www.amazon.com/Be-Love-Now-Path-Heart/dp/006196137X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1288675479&sr=8-1&tag=thehuffingtop-20


Ram Dass a spiritualita
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Přísliby a úskalí duchovní cesty (Ram Dass) I.
• Jiný jazyk – sekta

• Oko upřené na cíl – kdo se dívá na cestu?

• Západní klub vlastního ega

• Tradice – institucionalizovanost a strukturovanost pravdy -

• Oddání se – ne guruovi, ale vyšší pravdě a moudrosti 
v guruovi obsažené

• neulpívat na stavech transu

• Neskončit u vyznavačství

• Zakotvenost ve světě - osvícení je poslední zklamání ega

• Zlepšení - Pozornost, vnitřní svědek

• Vyrovnanost, radost a úcta

• Utrpení - vzít za své, neodvracet pohled, nenechat se ale 
stáhnout
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Přísliby a úskalí duchovní cesty 
Ram Dass : II

• Představa, že nás duchovní cesta uzdraví psychicky –

• Úroveň odevzdání se - Mamathma Gándhí: Ztratí-li čl. sám sebe, 
vzápětí se nalezne ve službě všemu živému. Stane se mu to 
radostí i potěšením

• Být moudrostí, ne stát se moudrým

• Duchovní cesta nám nabízí šanci vrátit se k vrozenému soucitu ve vlastním 
srdci a své intuitivní moudrosti
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Transpersonální psychologie-
jedním ze zakladatelů Stanislav Grof

• postupy veskrze přejaty z tradiční medicíny přírodních léčitelů. 

• Léčba spočívá v navození stavů hluboké meditace, 
sebereflexe, tranzu a uvolnění cesty k podvědomí za 
účelem reintegrace osobnosti. 

• holotropní dýchání ve spojení s muzikoterapií – Stanislav Grof 
vyvinul - principu nefarmakologického docílení stavů blízkých stavům 
po požití psychotropních látek. Zároveň slouží též k docílení 
perinatálních prožitků, jejich znovuprožití a zakomponování do celku 
lidské psychiky.

• binaurální vlny

• vjemová deprivace 

• aplikace psychedelik – LSD, psylocybin …
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Transpersonální ple

změněné stavy vědomí 

mystické a šamanské 
stavy vytržení

meditační praktiky

náboženské rituály

přesah spirituálních 
stavů do stavů 
patologických 

spirituální krize a 
transpersonální 

dimenze zkušenosti 
přirozeného světa
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Transpersonální zážitky

• informací z jiných dimenzí existence

• vědomí rozšířené za obvyklé hranice ega, přes „časoprostor“

• popis k dávným nebo orientálním filosofiím – reinkarnace… jejich 
zpřítomněním a odžitím může být dosaženo významného tpého 
účinku 

• převtělování – Moody 92
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Experimenty s LSD
• V 50. letech zkoumány účinky LSD při léčbě neuróz

• Grof po požití LSD zažil u sebe i u pacientů výjimečná 
setkání s nevědomím (barevné vize, symbolika, 
extrémně silný emoční náboj)

• v medicíně jsou tyto příznaky považovány za patologii 
– podle Grofa se jedná o vhled do světa mimo běžnou 
realitu

• LSD používal k navození změněných stavů vědomí
• Nízké dávky-období kojeneckého věku, dětství,
• Vyšší dávky nebo opakovaná sezení umožňovala dostat se 

do oblastí nevědomí popisovaných Freudem ale i ke stavům 
přesahujícím psychoanalytické vysvětlení

• Výsledkem bylo u řady pacientů vymizení příznakům

26.06.2021 61



26.06.2021 62



Michal Vančura
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Psychospirituální krize je jednou z forem 
krize vlastní identity. 

• stav, kdy u člověka dochází k významným změnám v 

názorovém či hodnotovém systému, zpravidla v důsledku 
mimořádného spirituálního zážitku. 

• Jeho příčinou mohou být též mimořádné stavy vědomí, 
mystické, paranormální či jiné neobvyklé zážitky
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Psychospirituální krize - transformativní 
proces s léčivým potenciálem

• Obtížné etapy radikální transformace osobnosti a duchovního 
otevření se

• S náležitou podporou dosáhneme proměnu osobnosti a posun ve 
vývoji vědomí

• může mít vnější podobu psychózy, ale neměl by se 

zaměňovat s psychózou jako duševní poruchou 

• Využití adekvátních tpých metod může napomoci k vyšší 
integraci osobnosti a plnějšímu zdraví
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Nové terapeutické postupy psychospirituálních
krizí

Používají psychofarmaka pouze v nevyhnutelných případech

Psychotické stavy se nechávají vyhasnout přirozeně

Hlavní práce spočívá v nalezení pozitivního rámce pro to, co 
se člověku děje, v zařazení nové zkušenosti do kontextu

vlastního psychického nebo duchovního vývoje
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Extroverze naší kultury 

je spojená s důrazem na myslivý princip, 
který se nám stal postupně 

jediným povoleným způsobem 
zkoumání a poznávání světa.
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C. G. Jung: přebujelost extrovertního přístupu 
této civilizace - pleteme si intelekt s duchem

•myšlení je extrovertní vědomou funkcí - díky 
zaměření na hledání objektivity si myšlení 
udržuje odstup od emotivního hodnocení „libost 
- nelibost„ 

•Naše poznání je nahrazováno učením,
• obsah projevem,
• individuum egem
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Tak kdo tedy jsi? -

• Identifikace s objekty - slabého těla, malomyslné mysli, ega : Nejsi 
vnějším objektem, nejsi pocity, nejsi myšlenkami 

• Pluralita ve vývoji

• Pozice svědka a pozorovatele – schopnost věnovat pozornost 
věcem, které jsou obvykle mimo můj rozměr a jejich přijetí, vnímání 
svého života i uprostřed tohoto tak velkého světa

• Vedle toho jsou moje starosti něčím, co mohu s větším nadhledem, 
laskavostí a smyslem pro humor lépe žít
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