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„Co je dnes dokázáno, bývalo kdysi pouhou představou.“ William Blake

Snění těla

Koncept snového těla „dreambody“ přinesl A. Min-
dell v 70. letech 20 stol., kdy si při práci s klienty
všiml významného propojení mezi nočními sny 
a tělesnými symptomy. Tento koncept následně roz-
vinul jako procesovou práci.

Tělo sní nejčastěji pomocí pohybu a symptomů. 
To znamená, že se skrze tyto modality projevuje neuvědomovaný sekundární
proces. Snové vyjádření symptomu může mít podobu personifikované 
snové postavy tzv. „symptommakera“ (tvořitele symptomu). Tato postava je
tvůrcem prožitku symptomu a pro primární proces může být obtížné 
se s ní identifikovat.

Cílem procesové práce je sekundární proces rozvíjet a přinášet do uvědomění.
Symptomy nesou význam, upozorňují, jsou reakcí na něco, co je třeba si uvě-
domit nebo jsou pokusem o změnu.

Symptomy

Akutní
Zahrnují krátkodobé tělesné zážitky (např. svědění, pálení,
klepání nohou, bušení srdce), které upozorňují na naše 
aktuální dění.

Chronické
Jsou déletrvající tělesné zážitky (např. astma, onkologická
onemocnění, bolesti zad a kloubů), které mají rodinnou,
kulturní komponentu a souvisí s trvalejšími vzorci identity.

Pro klienta
– odstup od negativního zahlcení
– zážitek symptomu jako zdroje
– objevení cesty k celistvosti
– využití těla v psychoterapii

Pro terapeuta
– specifické dovednosti a nástroje
– práce tady a teď se symptomem
– využití kinestetické empatie
– rozšíření vhledu do struktury procesu klienta

Pro systém
– podpora kompetence klienta
– proměna vztahové dynamiky klienta
– prevence nadužívání zdravotní péče
– radost z práce

Nástroje pro práci

Procesový terapeut ve své práci vnáší přesnou pozornost do vzorců, které
strukturují klientovy interakce, přesvědčení a postoje. Všímá si smyslově
zakotvených signálů. Při práci se symptomy se nejčastěji soustředí na pro-
prioceptivní a pohybový kanál, zkoumá kvality zkušenosti (např. tlak, 
teplota, rychlost) a následuje je.

Dále se snaží tyto signály amplifikovat. Jde o rozvoj a zesílení signálů jim
přirozeným způsobem (např. zvětšení, zpomalení, rozprostření do celého
těla). Amplifikace umožňuje rozvoj snových zkušeností.

Rozvinutá a vyjádřená snová zkušenost přináší uvědomění individuálního
významu. Tělo nám tak poskytuje potřebné informace. Pomocí integrace
můžeme zařadit poselství symptomů do našeho běžného života.

Metadovednosti

Terapeut je v procesové práci tím, kdo sám sebou reprezentuje způsob, jakým se zabývá životem.
Při práci se symptomy využíváme především tyto pocitové postoje a hodnoty:

následování procesu – následování signálů symptomu krok po kroku ve směru jeho rozvoje,
milý zájem a zvědavost – podporuje ochotu klienta pracovat se symptomem,
mysl začátečníka – otevřenost ke zkušenosti bez interpretací a hodnocení,
hravost a kreativita – vnášení smyslu pro kreativitu, svobodu a humor,
metapozice – postoj nezaujatého pozorovatele se schopností sebereflexe,
přijetí a ocenění – přijetí všech zkušeností, které se objeví,
kinestetická empatie – podpora procesu za využití zrcadlových neuronů.

Přínos procesové práce v psychosomatice
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Konsenzuální realita
Oblast snění 

Flirty
Esence 

Procesová práce

Procesová práce je přístup, který podporuje celistvost lidské zkušenosti. Využívá se 
v psychoterapii, při řešení konfliktů, práci s tělem nebo při práci se skupinami. 
Za hlavní charakteristiku považujeme následování procesu. Procesem rozumíme 
neustálé proudění informací. V procesové práci se soustředíme především na smyslově
zakotvené informace.

Informace se objevují v těchto kanálech (informačních modalitách): proprioceptivní,
pohybový, vizuální, auditivní, vztahový a světový.

Sledujeme primární proces – zkušenosti, se kterými se člověk identifikuje.  Jsou záměrné
a zamýšlené. Dále sekundární proces – zkušenosti, se kterými se člověk neidentifikuje.
Jsou často zneklidňující, marginalizované (vytěsněné) a vyrušují primární proces. 
Všímáme si také hranic. Hranice je systém přesvědčení a hodnot oddělující primární 
a sekundární proces (to, co nám doposud zabraňovalo ztotožnit se s primárním procesem).

Proces můžeme vnímat na třech úrovních zkušenosti. Konsenzuální realita je oblast, 
o které panuje obecná shoda. Snění zahrnuje zkušenosti, o kterých nepanuje 
obecná shoda (např. sny, představy, symptomy, konflikty). Esence je pole jednoty, 
ze které se vše vynořuje.


