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|..'d Ro.dd.v PÍotoduk !. z'býtá pydto
log|Í. b|ot|.!|í a v m{ í$uubo !..d'. |E vl
.. nd É |.t t,Fď.ď l(p.!' ldE Yyú'do..|
Y xyF'4 . b olol P.ycho[oí|. . {$q|oí|o'
v |ou.a.|. dob. ll.ou v c€nlru 'dr.ví A|Í.
v č!dďd| BudĎlov|iÍd!' |d.Íó |o Y Díw@| Úl
rcry. PÍo č!.'ú,. sp|ífu |.m. '!.dy Ro.dlbvu
Plolodulď| po|ď|| t|.*ol|k otát.k

co by|o n. Počálku v!šI |éčitehké
drÁhy?

ZaČálkcm mé ccsty bylo usi pÍávč
íudium psycholo8ie a sexuologie
v Kyjevč' Podlc mÓho názoru ic lotiž
základem mojipráce psychika' Z v|asl'
nich zkušenosti vim' Že občas ýači
s člověkem jen Plomluvit aje mu dob'
fu' MUsi se !šal jednal o indiv\duálni
kontakt. neboť skupinové akce Dtmaji
zpátečni vabu' Ale abych sí vrátil
t vašiotázc..'. Po sludiujscm dracoval
na lince dů\čry a získané zlýtlŠenosti
pro mč byly ý.|nri důleŽilč. Y ti dobč

I

jscm sfudoval sám scbe n přemýšle|
q otázcc. proč Fem udčlal tcn kÍok
a/!al na sebe zodpovědnoý pomoci
druhým' Prostč. jcdnou jsen lslyšel
hlas. iénž nebylo ĎoŽné odmitíout' Po.
,ději jseD Pak mimo jjné sludoval
krásnou melodu bezkontaktni masáŽe'
kterou vybudÓvala DŽuía Davitašvili'
a klelou piedávám dá] na kurzech altec
nativni nrediciny pÓ celé CR'

Jakí je vÍše n|ozon€ při |éčbě pá-

Z6líváD n&Jl. žc Žádnó náhÓdy ne'
exisbji' Ná jcdné slnnč 'ic Íx]třcba Íx)k}

Žit olizku proč človčk onemocní
a ía dÍUné' zdali je ochoten sáň ně.o
zmmit. A já Pňcházím. abych Pacienta.
pokud chce něco znčlit' naučil co ní
dělal sáhnÓÚi á ponoci la' ale takoÚ
č1ovčk, klcr! ncmá zájem s. udBvit'
bude druhý deí znow íemocen' Přichá'
reji 7' nrnou lidé' kl €říse léčilýdny ne.

bo měsice po nenocnicich a ček.ji. Že
budou zitÉ zdnivi. Alejá neumim udělat
zázElf a občas nčkleré velicc těžko Přr
sÝědčlji' že oni mohou' ale blahě muí'
pro své Uzdravení něco DděIat ými' Ne.
ýim jeíli je lo určiý druh sobcct\ i chtit
po Mč' abych za ty druhé všechno ud&
|al sám bez jejich přičinění' Zá.aky n€-
mužeme h|edat u nčkoho jinčho' ĎýbrŽ
sami t] sebe' Človčk ic !Ždy.ky k nčče.
mu olo|nostmi doíÚccný' takŽc nr6í
a ne' že chce' chybí nám pokon' Mčli
bychom si uvědoĎil. Že svůj kostcl si
musime vybDdoval uvniř sebe' píotože
jinak nám žádný acnči nepomů'e'

logicky žádnou v|astní ene.gij nemá
a vzdy je jeí jejim průvodcém. Dosrivá
ji odjinud' takŽe jel| mďinálni lobcc
múŽe řici. že má vl6tní eíel8ii' ̂  kazdý
t't energii doslivli .Jak si ato!ží'

co soudíte o ce|kovéúrovli téčitel.
ství?

Nechci urazit nětoho z českých ko.
leg.ú' ale něk(erí nczodpovčdni léčite|é
nápdchalidoí zli' Mý létite|é. n.$ni
n'. Zr Žúdnou ccnu z toho. co dčlánrc
s pacicnly, dč|at tljemstli' DomDivljl
sc. Žc čim vice budu nad p.cicDlcn..ti.
Jemně mávat n'kama... tim lépc. jc ho.
Iý nesmyí. opakje |otiž pnvdou. pro.
tož€ kdyŽ něčemu rczlminc. přÚimá.
meto daleko snáze Ža své' Pacient neni
takvzdělanýv oboru jako l €čitel' aprc

do''deme l k tomu' že všude se úi čeoat
enet8ie- Človčk todž oátomicky a blo.



Týden od |3. |. do |9. I

ZM,WKI iledeMB U SGbB
to by měl vědět, co se s ním bude dít,
jaké reakce na léčení budou. Prostě je
nutné dodÉovat určitá pravidla
a stejně tak etický vztah k pacientovi
a celou spoustu dalších váahů. Mož-
ná i ploto se mi z^á' že bezmyšlen.
kovité srovnávání schopností a diag-
nóz léčitelů a lékaŤů je zavádějici.
Nikdy bych na něco takového nepň-
stoupil. Ne však proto, že bych se
bál, ale srovnávací metody nejsou
dostatečně objektir.ní!

S jakými prob|émy s€ ne vá5 p&-
cienti obracej| & ěím všlm se v sou.
ěasné praxi zabýváte?

V. edle oboru, o kten.ich jsem se jiŽ
v úvodu zmiňoval provádím napří-
kJad blokování proti kouiení, drogo-
vé a alkoholové závislosti nebo Droti
obezitě. Jistá paní, která se na mé ob-
rátila, kouřila denně 50 až ó0 cigaret.
Po absolvování somi!ííře přestala
kouřit úplně. Tato žena však měla vů-
li přestat a já jsem jeji snahu pouze
podpořil přírorlní cestou' Jsem proti
jalcýmkoli násilným formám a zastá.
vám to. že člověk se musí naučit Do-

máhat si sám, i když změnit n€gativ.
ni na pozitivníje pro něho ve|ice těŽ-
ké. Základemje myš|enka něco chtít,
a kdyŽ si to dlouho přejeme. může se
to splnit. Dospělým to přiliš nejde.
ale moh|i by se přiučit u děti' Ty to
umi.

Hovořil jste m|mo jiDé o b|oko.
vání kouření. By|o by možné je
v krátkosti popsrt?

Je nutné, jak už jsem říkal, aby se
pacient sám rozhodl pro změnu. Pak
si musí uvědomit oroě kouřil a za.
myslet se nad tím, óo bude až přesta-
ne. Já pak, zjednodušeně řečeno, za-
kóduji určité informaae tam, kdejsou
plo léčbu nutné. v mozkuje nakonec
uloŽena informace - toto byla po-
slední cigaÍeta v životě. Je to však
opmvdu velmi zjednodušený popis
celého orocesu. Kódování oÍoti dro-

. gové závislosti je procentuáhě méně
úspěšné než proti kouření a, ač je to
možná podir'né, nejhůře je na tom ře-
šení obezity. U dlog mi pacicntka to-
tiž řeloe: ',Pro mě není problém pře.
stat bŤát, pÍotože vím jaké je to svin.
stvo. Problém je v abstinenčním syn.

dromu. To uŽ jde mirno mě..... TakŽe
jde o to zabránit právě abstin€nčnímu
s;mdromu. Léčbu proYádím tak, že
jej nakadím jinou energií. A funguje
to. U obezity je nejpříhodnějším ob-
dobím k léčbě léto' které je zosobně-
ním vzduchu a lehkosti. s pacienty
jsme schopni zvládnout 2 kg do ýd-
ne, cožje úplně dostačující. Ani hub-
nutí se n€smí přehánět. {

Na závěr bych se chtěl8 zeptat, .
zda u vás oběas nedochálzí k urěité-
mu prollnóní problémů pacientrů
a vašich vl.stních? 1

Se sv'.ými problémy a bolestÍni ši
musím poradit, abychje nepřenesl na
pacienta. A také to umím od DŽuny
Davitašvili. Její první zíkon totiž zní

|éčitel musí být zdráv' Kydyby to-
mu tak nebylo, nesměl bych nikdy
před pacienty předstoupit. Je to pros-
té když nedokáži pomoci sám so-
bě. nemohu léčit druhé. To ie také
jedno z pravidel Džuny a podle mého
níz<iru je geniálně jednoduché.

za rozhovor poděkoYals:
í1uv)
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(Dokončení ze stx l)


