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Úvod

Co si člověk vybaví při slově léčitelství? Postoj k léčitelům zpravidla nebývá neutrální –
vždy se najdou sympatizanti, skeptikové i odpůrci. Česká republika v současnosti nenabízí
léčitelům přívětivé zázemí. V naší zemi neexistuje odpovídající legislativa ani vzdělání,
které by pomohlo najít cestu k odlišení poctivého léčitele od toho, který připravuje
důvěřivé pacienty o peníze. Na léčitele tak může být na základě společenských zkušeností
nazíráno jako na blázny, podvodníky, ale také na dobrosrdečné či zázračné osoby,
u kterých hledáme pomoc poté, co klasická medicína selže. Výzkumů, zabývajících se
léčiteli, je v České republice minimum, věda se v této oblasti soustřeďuje spíše
na ověřování léčitelských postupů. Pozornost je věnována léčitelským osobnostem pouze
v okruhu příznivců a kolegů. Při výběru tohoto tématu jsem vycházela ze svého zájmu
o léčitelství a z osobní výzvy – zeptat se léčitelů sama. Vždy jsem přemýšlela, jaké by bylo
setkat se s těmi, o kterých se traduje, že mají dar uzdravovat a pomáhat druhým. Jací jsou
to lidé? Co je motivuje léčit? Čím si v životě prošli?
Teoretická část uvádí čtenáře v první kapitole do základního povědomí o postavení léčitele
v České republice. Druhá kapitola je věnovaná seznámení s léčitelskými metodami, dle
popisu samotných léčitelů. Třetí oddíl teoretické části se zabývá psychologickými aspekty
práce léčitele. Cílem této bakalářské práce není vysvětlit podstatu léčitelství, ale
nahlédnout na léčitele skrze jeho subjektivní výpověď jako na člověka - zachytit životní
okamžiky formující rozhodnutí stát se léčitelem, analyzovat techniky používané léčitelem
a popsat léčitelův názor na víru v souvislosti s jeho prací. Výzkumná část přináší poznatky
ze tří oblastí života léčitelů – motivy k léčitelství, léčitelské metody a vztah léčitelů k víře.
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TEORETICKÁ ČÁST
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1. Léčitel a léčitelství
Léčitelství přináší řadu otázek a nejasností, ať už po stránce právní, vzdělávací nebo
léčebné. Na začátku je však vždy stejná otázka – Co znamená být léčitel? Na tuto otázku
nelze dostat po vědecké stránce uspokojivou odpověď. Léčitelství je zahaleno závojem
tajemství, které většině z nás zůstane skryto. V následujících kapitolách bude nastíněno
postavení léčitele v České republice ze stran příznivců, skeptiků, odpůrců i vědců snažících
se léčitelství definovat.

1.1

Definice alternativní medicíny

Alternativní medicína bývá v některých případech spojována s léčitelstvím jakožto
protiklad medicíny oficiální. Nakonečný (2009, 33) ve svém Slovníku udává, že
alternativní medicína je „souhrnný název pro různé druhy léčitelství, opírající se
o poznatky, či jen o tvrzení, existující mimo teoreticko-metodický rámec vědecky založené
medicíny. Vychází obvykle z poznatků různých esoterických systémů, ať už západních
anebo - převážně – východních. Nejčastěji vychází z představy existence a působení
„živočišného magnetismu“ či nějaké jiné formy „bioenergie“. V užším smyslu je
alternativní medicína totožná s „přírodním léčitelstvím“. Spojuje se často s používáním
alternativních diagnostických metod“. Opačné tvrzení zastupuje definice alternativní
medicíny od Heřta (2010, 18), která léčitelství od alternativní medicíny odlišuje a
charakterizuje alternativní medicínu jako „Soubor metod, které vědecká medicína
všeobecně nepoužívá, protože 1) principy metod alternativní medicíny odporují vědeckým
poznatkům, 2) jejich účinnost nebyla prokázána standardním vědeckým postupem a 3)
účinek má být zprostředkován duchovními nebo neznámými silami“.

1.2

Definice léčitelství

Snaha o definování léčitelství je tvrdým oříškem. Jinak by léčitelství popsal léčitel, jinak
ho bude charakterizovat skeptik. Jako téma, které je v české zemi kontroverzní a postrádá
neutrální střed, podléhá i ve snaze o definici názoru lidí, kteří ji sestavují. Citlivější čtenář
tak může snadno poznat, jaký je postoj autora.
Petříček, spisovatel zabývající se léčitelstvím (2000, 12), udává tuto definici léčitelství:
„Léčení tělesných a duševních nemocí přírodními látkami, bylinami, léčivými rostlinami a
jinými tradičními postupy nebo mimořádnými schopnostmi léčitele (sugescí a obdobnými
metodami, zpravidla nepoužívanými v lékařské praxi). Poskytování rad jednotlivcům
i veřejnosti v otázkách správné výživy, ochrany a zlepšování zdravotního stavu tradičními
9

postupy založenými na léčebných účincích přírody a přírodních produktů nebo
schopnostech léčitele. Příprava léků z přírodních zdrojů“. Křížová (2011, 127 – 128)
popisuje ze sociologického hlediska léčitelství tímto způsobem: „Lidové léčitelství je
provozování tradičních forem zdravotní péče laickými osobami. Nejčastěji jsou využívány
léčivé byliny, psychoenergetické působení, masáže, koupele, někdy i homeopatické
preparáty. Léčitelé mají často vlastní způsob určování diagnóz, výrazně se opírají o intuici
a zkušenost. Některým jsou připisovány výjimečné, charismatické schopnosti, související
s výraznou senzibilitou a schopností ovlivňovat druhé jedince“. Zástupce klubu skeptiků
Sisyfos – Jiří Heřt (2010, 219) definuje léčitelství následovně: „Léčitelství je diagnostická
a léčebná činnost, kterou vykonává léčitel, tedy osoba bez odpovídajícího lékařského
vzdělání“. Definicím je společné pouze charakterizování léčitele jakožto osoby,
provádějící léčebné služby. Rozdíl lze vnímat především v udávání míry kompetencí
ve schopnostech léčit.

1.3

Postavení léčitelství v České republice

Jak charakterizovat postavení léčitele v dnešní společnosti? Vždy bude mít kolem sebe
příznivce i odpůrce. Pro některé lidi bude podivínem či podvodníkem. Jiní ho budou
považovat za úctyhodnou osobu. Motyčková (osobní sdělení 20. března 2014) na základě
svých zkušeností vysvětluje, že v 90. letech 20. století byla česká společnost léčitelům více
nakloněna a získali mnoho podnětů pro svůj vzestup. Bohužel nedokázali využít správné
příležitosti - neuměli se na jasných stanoviscích domluvit a přišli tak o příležitost vytvořit
standardy pro léčitelskou profesi. Toto tvrzení může poukazovat na souvislost
s vyjádřením Erbena (1991), který vysvětluje, že senzibilové (myšleno léčitelé) nejsou
vzájemně spolupracující sourodou sociální skupinou, ale že každý vidí poslání léčitelství
sobě vlastním způsobem, i když se v důsledku zaměřují všichni právě na pomoc druhým.
V současnosti vnímá Motyčková (osobní sdělení 20. března 2014) postavení léčitelů hůře.
Dle jejího názoru „zameškali tak svou dobu“. V 50. letech léčitelům nepřál režim a často
končili ve vězení. Poté začali být v rámci mezí tolerováni – jak se jí někteří léčitelé svěřili léčit se k nim jezdili také mnozí významní politikové. 90. léta přinesla „léčitelský boom“,
ale léčitelé jej nedokázali využít. Současný propad léčitelského postavení lze dle zamyšlení
Motyčkové odůvodnit také ztrátou největších léčitelských autorit – léčitelé, jako byl pan
Paseka, Páter František Ferda či Květa Patočková zemřeli a současní léčitelé jsou podle
jejího názoru svým založením jiní.
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Jak uchopit léčitelství z hlediska technik léčení? Křížová (2011) vysvětluje, že léčitelství
podléhá tradici a historii dané země. Rozlišuje léčitelství v rámci České republiky na tři
směry. První se týká léčitelství založeného na přírodní medicíně, relaxaci a někdy
arteterapeutických prostředcích. Z hlediska tohoto zaměření lze léčitele posoudit podle
absolvovaných kurzů a nabytých znalostí a dovedností. Druhý směr léčitelství je svou
podstatou spíše ezoterickým. Zakládá se na existenci psychologických, biologických
a duchovních sil, které pomáhají v léčbě nemocného. Důležitou roli hraje osobnost
samotného léčitele. Třetí směr léčitelství vychází z předchozího ezoterického směru, ale je
navíc obohacen o užívání techniky a přístrojů, skrze které lze za pomocí zobrazované
energie diagnostikovat a léčit. Petříček (2000) rozděluje léčitele na dvě skupiny
charakteristické způsobem léčení. Tedy ty, kteří používají tradiční způsoby, a duchovní
léčitelé. České léčitelství je dle Křížové (2011) charakteristické svým eklekticismem,
doplněním magickými prvky, jako je numerologie, věštění, a užíváním východních
a jiných systémů léčby, jako je například reiki, ajurvéda, akupunktura, homeopatie nebo
rekonektivní terapie a další.

1.4

Nejznámější osobnosti českého léčitelství

Minulost tvoří současnost. Léčitelství má v české zemi dlouhou tradici. Jako „ochutnávku“
uvádím několik osobností, které významně doprovází české léčitelství.
1.4.1 Žítkovské bohyně
Žítkovskými bohyněmi byly nazývány ženy žijící v oblasti moravských Kopanic v obcích
Starý Hrozenkov, Lopeník, Vápenice, Vyškovec a Žítková. Záznamy jsou známy již
od

18. století. Tyto ženy si předávaly znalosti v rodině po generacích takzvaným

„bohováním“ – jak lidé nazývali jejich rituály léčitelství a magie. Pro chudý kraj bez lékaře
znamenaly pomoc při nemoci či tíživé životní situaci. Vyznaly se v bylinách, uměly léčit
neplodnost, kožní nemoci, obezitu a další nemoci. Ovládaly diagnostiku tělesných potíží
a uměly rozpoznat nemoc léčitelnou i smrtelnou. Mezi další dovednosti, pro které byly
vyhledávány, patřilo například věštění budoucnosti, pomoc při uhranutí dobytka, žehnání
či pomoc při nešťastné lásce. Bohyně jsou známy především z četných spisů místního
katolického kněze Josefa Höfera a dalších spisovatelů a novinářů. Často je postihovaly
tresty – popravy, vězení, zákaz činnosti či sledování nebo nedobrovolný pobyt
v psychiatrické léčebně (Jilík, 2005).
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1.4.2 Bedřich Kočí
Bedřich Kočí se narodil roku 1869 v Mladé Boleslavi v rodině obuvníka. Studoval
truhlářství, které však na doporučení lékaře opustil, a vyučil se oboru knihkupectví,
ve kterém začal pozvolna podnikat. V roce 1909 jej velmi ovlivnila kniha Ráj srdce od
Ralpha Waldo Trineho, která mu byla velkým vzorem v duchovním smýšlení a dle jejíhož
návodu vyléčil svou nemocnou dceru. Od té doby začal vystupovat na duchovních
přednáškách, přičemž se tvrdilo, že vystupoval bez přípravy a patřičných znalostí
problematiky, a slova mu našeptával sám Bůh. Napsal knihy Práh mezi světy – Pavlovy
rozpravy (2008) a O duchovní léčbě (2007). Stal se velmi uznávaným a vyhledávaným
léčitelem, jehož éru ukončil nástup komunismu. Pro svůj vysoký věk již nebyl uvězněn, ale
jeho knihy byly zakázány. Přestože byl jedním z nejznámějších českých léčitelů první
poloviny dvacátého století, od 50. let 20. století začal jeho odkaz postupně zanikat pod
cenzurou. Zemřel roku 1955 (Kočí, 2008).
1.4.3 Břetislav Kafka
Břetislav Kafka se narodil 14. května roku 1891 v Červeném Kostelci v pobožné rodině
kováře. Vyučil se řezbářství a sochařství. Protože od dětství trpěl chatrným zdravím, byl
velmi aktivní v získávání informací o autosugesci a léčení. Zjistil také na základě svého
tvrzení, že má velmi silné hypnotické schopnosti. V roce 1949 vydal svou knihu
vyplývající z předcházejících let plných jeho vlastního experimentování - Nové základy
experimentální psychologie (1991), která se stala fenoménem mnoha Kafkových
následovatelů a příznivců mimosmyslových schopností a léčitelství. V knize pojednává
o hypnóze a magnetismu, který experimentálně zkoumal a přisuzoval mu zázračnou sílu,
jež je klíčem k léčitelství, jasnovidnosti a mimosmyslové komunikaci. Mezi jeho další
úspěšné publikace patří Parapsychologie (2000) a Kultura rozumu a vůle (2011).
V posledních letech života se zabýval především praktickým léčením nemocných. Zemřel
27. srpna 1967 na mozkovou příhodu (Hofman, 2001).
1.4.4 František Kahuda
František Kahuda se narodil 3. ledna 1911 v Novém Dvoře na Šumavě v rodině učitele.
Vystudoval gymnázium a matematiku a fyziku na přírodovědecké fakultě Univerzity
Karlovy. Pracoval jako pedagog a v letech 1954 – 1963 zastával post ministra školství
a kultury. Po ukončení politické kariéry se začal věnovat výzkumu, přičemž začal pracovat
na problematice mentální energie, kterou nazval mention. Teorii mentionu zasvětil celý
zbytek života a učinil nespočet výzkumů a experimentů objasňujících tuto problematiku,
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především ve spolupráci s Janem Kořínkem. Jeho nejvýznamnější práce jsou například
Mentální energie a její využití v praxi (1980). Zemřel roku 1987. Na práci Františka
Kahudy navázala Česká psychotronická společnost založená roku 1991 (Česká
psychoenergetická společnost, 2012).
1.4.5 Páter František Ferda
František Ferda se narodil roku 1915 v rodině zemědělského šafáře. Vystudoval
arcibiskupské gymnázium a pražskou bohosloveckou fakultu, po jejímž absolvování byl
roku 1939 vysvěcen na kněze. Jeho životním posláním bylo pomáhat lidem skrze přírodu
a své léčitelské poslání a vykonávat kněžské povolání. Jeho vize však byla zkomplikována
druhou světovou válkou a posléze nástupem komunistického režimu, který měl za následek
jeho uvěznění, pro své v té době nevítané náboženské postoje. Byla mu zakázána církevní
služba a povolena pouze manuální práce. Po mnoha letech nastoupil do domova důchodců
v Újezdci u Klatov jako duchovní správce a od roku 1978 se naplno věnoval léčení
nemocných. Zemřel v roce 1991. Jako léčitel byl v české zemi velmi uznávaný a vážený
mezi doktory, kteří s ním navazovali spolupráci. Věnoval se léčbě prostřednictvím
irisdiagnostiky, bylinkářství, intuice a jasnovidnosti. Zabýval se hlouběji přírodní léčbou
rakoviny. Jeho přístup k pacientům byl velmi zodpovědný. Propagoval komplexnost léčby
a důsledné odhalování kauzality nemoci spojené s individuální terapií (Rejdák, 2008).
1.4.6 Zdeněk Rejdák
Zdeněk Rejdák se narodil 7. Listopadu 1935 v Josefově. Absolvoval filosofickou fakultu
Univerzity Karlovy. Byl členem Řádu Maltézských rytířů. Spolupracoval s Břetislavem
Kafkou na experimentech v oblasti parapsychologie. Od roku 1973 začal působit jako
prezident Mezinárodního sdružení pro psychotroniku (Rejdák, 1995). Zemřel v roce 2004.

1.5

Nejznámější organizace zabývající se léčitelstvím

Také v České republice vzniklo několik organizací zabývajících se léčitelstvím. Opět
nechybí strana příznivců ani odpůrců. V rámci základní informovanosti uvádím dvě
nejznámější organizace, které v současné době působí v České republice - Česká
psychoenergetická společnost a skeptický klub Sisyfos.
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1.5.1 Česká psychoenergetická společnost
Česká psychoenergetická společnost (zkráceně ČEPES) je společenská nezisková
společnost stavějící na odkazu profesora Františka Kahudy, CSc., zakladatele
psychoenergetiky v Československu. Byla založena roku 1991. Sdružuje členy zabývající
se telestézií (proutkařením), nekonvenční medicínou, numerologií a členy praktikující či
zajímající se o různé tradiční metody a činnosti nekonvenční medicíny (Česká
psychoenergetická společnost, 2014).
1.5.2 Sisyfos– Český klub skeptiků
Český klub skeptiků Sisyfos vznikl v České republice v roce 1995, od roku 2000 je členem
Rady společností České republiky. Vzorem mu bylo světové skeptické hnutí Committee
for the scientific investigation of the claims of the paranormal založeného v roce1976
v USA, společnosti vědců a filosofů odmítajících iracionalitu. Sisyfos udává, že většina
jeho členů je vysokoškolsky vzdělána, a to především na poli přírodovědy, medicíny a
techniky. Cílem klubu je obhajovat poznatky současné vědy a analyzovat sporné a
iracionální teorie ohledně paranormálních jevů a chránit před nimi veřejnost, přičemž
prohlašuje, že odmítá působit či zasahovat do sféry politické a náboženské. Mezi publikace
vydané klubem Sisyfos souvisejících s léčitelstvím patří například Alternativní medicína,
možnosti a rizika (1995), Homeopatie, clusterova medicína, anthroposofická medicína
(1997), Akupunktura, mýty a realita (2002) a několik sborníků (Český klub skeptiků
Sisyfos, 2006).

1.6

Léčitel z povolání

Léčitelství nepatří mezi typické profese, na kterou jako děti odpovídáme, při otázce čím se
chceme stát, jako studenti rozhodující se pro další školu, či v dospělosti při výběru
zaměstnání. Problematika léčitelského povolání je v České republice oříškem, jak
ze stránky legislativní, tak i vzdělávací a finanční. Tato skutečnost se nejvýrazněji
projevuje především v kontaktu léčitelů a lékařů.
1.6.1 Léčitelé kontra legislativa
Léčitelské povolání se potýká s mnoha problémy po legislativní stránce. Důvodem je, že
v České republice postrádá léčitelství správné zařazení. Tím pádem není právně zakotveno,
zda může léčitel vykonávat tuto činnost jako povolenou živnostenskou práci či zda je
v České republice zakázána (Sisyfos, 2009).
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Zákon 20/1966 Sb. sděluje, že léčitelství nemůže být definováno jakožto zdravotnická
služba, protože léčiteli chybí potřebné vzdělání. Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském
podnikání zrušil možnost přírodních léčitelů vykonávat své služby jakožto živnost. Mohou
být ovšem zapsáni pod živnostenské činnosti „volné“ přičemž léčitelům není zakázáno
vykonávat diagnostiku a poradenství. Zákon 20/1996 Sb. vymezuje, že léčebnou činnost
smí vykonávat pouze lékaři vysokoškolsky vzdělání. V současné době tedy léčitelé
provádějí svou činnost nelegálně či pod živností s jiným názvem (Sisyfos, 2009). Léčitel
Zentrich (in Procházka, 2011) ze své zkušenosti vypovídá, že za období komunistů byli
léčitelé postihováni a v současné době mají díky legislativním nesrovnalostem naprostou
volnost a léčitelem se může stát každý. Ani jeden z těchto dvou extrémů neshledává
správným.
1.6.2 Léčitelství a etika
Stejně jako pracovní zařazení je problematická také otázka etiky. Léčitelská etika by měla
být stejná jako lékařská, ovšem tomu odporuje již samotný logický náhled na to, že léčitel
není lékař. V současné době existuje Etický kodex léčitele vypracovaný Českomoravským
svazem léčitelských umění, který vstoupil v platnost 30. 5. 2009. Tento kodex vymezuje
práva a povinnosti léčitelů a klientů, se zaměřením na prospěšnost a pomoc klientovi,
řádné vysvětlení procesu léčby a souhlas klienta s metodou léčby (Švenda, 2009).
Motyčková (osobní sdělení 20. března 2014) poznamenává, že u léčitelů, se kterými měla
v rámci výzkumu zkušenost, fungovala etika v ohledu finančním. Vysvětluje, že všem
léčitelům šlo dle jejich tvrzení především o léčbu a o druhé lidi, nikoliv o peníze.
1.6.3 Placení léčitelských praktik
Ve společnosti se objevuje mnoho názorů na proplácení léčitelských služeb – jak ze stran
lékařů, pacientů, tak i samotných léčitelů. Spektrum je velmi rozsáhlé a zahrnuje jak
negativní názory, tak i důvody, proč by naopak pomoc léčitele placená být měla.
Prausová

(2011)

s kritickým

pohledem

neuznává

placení

léčitelských

praktik

s odůvodněním, že přesto, že léčitel ví, že nemocnému nepomůže, provádí léčitelství
za peníze. Extrémními případy placení léčitelských služeb jsou skandální zprávy z tisku.
Důvodem placení však může být prostý psychologický efekt. Léčitel Němeček (osobní
sdělení 8. listopadu 2013) na základě své zkušenosti tvrdí, že pokud neléčíte za „něco“,
lidé nevěří ve výsledek léčby. V opačném případě v historii českého léčitelství existovalo
a existuje také mnoho osobností, které byli známé tím, že léčili bez nároku na finanční či
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jinou odměnu. Příkladem může být například Páter František Ferda (Rejdák, 2008),
biotronik Josef Zezulka (Pfeiffer, 1992) nebo například Břetislav Kafka - jak dodává ve
výpovědi jedna z jeho pacientek: nikdy nic nechtěl. (Hofman, 2001). Motyčková (osobní
sdělení 20. března, 2014) vychází ze svých zkušeností s léčiteli - pokud přijímali
od pacientů peníze, pohybovala se částka na symbolické úrovni, nikdy léčitelstvím
na pacientech nevydělávali. V mnoha případech také léčili zadarmo, případně za dárky
naturalistické povahy (víno, vajíčka, bonboniéry).
1.6.4 Dialog léčitelů a lékařů
Největší pozornost se v současné době obrací na hojně probírané názory ohledně vztahu
mezi klasickou medicínou a léčitelstvím. Většina léčitelů zastává názor, že spolupráce
lékařů a léčitelů je možná a prospěšná. Odvolávají se na případy, ve kterých léčitel
doporučí pacientovi, aby navštívil lékaře a naopak. Ze strany lékařů však naopak převládá
skepse a odmítání spolupráce (Heřt, 2007). Psychiatr Cyril Hösch (in Procházka, 2011)
vysvětluje, že spor mezi klasickou medicínou a léčitelstvím má své jádro již v samotných
základech, i když ze začátku se mnoho z lékařských postupů a prostředků k léčbě
inspirovalo léčitelstvím a šamanskými praktikami. Větší rozevírání nůžek dle jeho názoru
nastalo až v dnešní době, pro kterou je charakteristický vzestup techniky a
farmaceutického průmyslu. Vasilčuk (2006) vidí problém v tom, že v současnosti je
medicína rozdělována na medicínu oficiální, dále pak alternativní a lidovou.
Názory propagující spolupráci lékařů a léčitelů vyvstávají většinou z úst lidí
sympatizujících s alternativní a lidovou medicínou. Jak již bylo řečeno, sami léčitelé
shledávají vzájemnou práci s lékaři za prospěšnou. Vasilčuk (2006) je toho názoru, že
efektivní medicína může být pouze jediná a to celostní: „Pacient potřebuje celostní
medicínu, která by byla ve stejné míře úspěšná na biologických, informačně-energetických,
duchovních a duševních úrovních člověka“ (2006, 446). Proto shledává důležitým, aby se
při vzdělávání doktorů a léčitelů kladl důraz na stejné základní vzdělání a poté odlišnou
specializaci. Jádro problému mezi lékaři a léčiteli vidí v tom, že lékaři získávají potřebné
znalosti léčby prostřednictvím výuky na vysoké škole, zatímco léčitel se musí vše naučit
sám. V rámci samostudia získává navíc vědomosti na úrovni spirituální a duchovní, které
naopak lékař vzhledem k osnovám učiva na medicíně postrádá. Dethlefsen & Dahlke

(2002) vidí přírodní léčitelství i medicínu na stejné úrovni, protože v obou případech jde
o společný cíl - ukončit nemoc a podporovat zdraví. V léčitelství ovšem spatřují léčení,
které probíhá neškodnější a přirozenější cestou. Motyčková (1991) v rámci své sondy
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do názorů odborníků z vědních oborů blízkých léčitelství zjistila, že zaujímají stanovisko
nutné spolupráce lékaře a léčitele a také zájem lékařů o práci léčitelů.
Stranu kritiků a odpůrců spolupráce léčitelů a medicíny zastávají především příznivci
klasické medicíny a ověřených postupů v lékařství. Heřt (2001) tvrdí, že léčiteli oproti
lékaři chybí znalosti a vhodné diagnostické prostředky, které jsou předpokladem správné
diagnózy. Ve výsledku tedy nemůže být léčitel schopen určit vhodnou léčbu. Zároveň je
dle jeho názoru léčba léčitelů založená na symptomech, nikoliv na kauzalitě. Stejně tak
účinnost léčitelských metod zůstává podle něj sporná. Dále poukazuje na skutečnost, že
léčitel nemůže být za své praktiky žalován, na rozdíl od lékaře. Křížová (2011) udává, že
zásadní rozdíl mezi klasickou medicínou a léčitelstvím je v tom, že klasická medicína má
na prvním místě hodnot život – přežití. Léčitelství oproti tomu staví na přirozenosti,
ke které neodmyslitelně patří smrt. Pokud pacient zemře, mělo to tak být a nikdo nemůže
léčitele právně zažalovat. Lékař naopak může být za smrt pacienta trestně stíhán. Prausová
(2011) kritizuje, že léčitel se často nebojí pacientovi říci „tohle vám pomůže“, což by
doktor neřekl, protože nemá jistotu.
Realita však není černobílá a zkušenosti jsou různé. Léčitel Němeček tvrdí, že spolupráce
s lékaři je špatná a často vznikají spory (osobní sdělení, 8. listopadu 2013). Biotronička
Jana Suchánková má naopak zkušenost s tím, že sama posílá, pokud je to vhodné, své
pacienty k lékaři a je tomu i naopak – lékaři posílají pacienty za ní (osobní sdělení 15.
listopadu 2013). Také mezi lékaři je spousta příznivců léčitelství a mnohdy může být
i samotný lékař léčitelem. Motyčková (osobní sdělení 20. března 2014) poznamenává, že
cesty klasické medicíny a léčitelství jsou různé, ale jejich cíl je stejný – léčit.
Argumenty proč spolupracovat či nespolupracovat, jsou mnohdy jistě oprávněné. Dnes
a denně se z masmédií i z vlastních zkušeností přesvědčujeme o případech, kdy nám
pomohl lékař víc než léčitel či naopak. Existuje také jak spousta smutných případů
pochybení klasické medicíny, tak i doplacení pacientů na šarlatány a léčitele, kteří nejen
nepomohli, ale navíc i uškodili. Tyto skutečnosti formují naše přesvědčení – byla by
spolupráce lékařů a léčitelů prospěšná nebo katastrofální? Křížová (2011) udává, že pro
dialog vědecké a alternativní medicíny je důležité vytvořit a zachovat dobré vymezení
a konkretizaci kompetencí a šedých zón, kde se mohou oba přístupy setkat. Toto však
vychází ze vzájemného respektu, což je však právě v české společnosti problém.
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Motyčková (osobní sdělení 20. března 2014) ze svých zkušeností s léčiteli vychází
s názorem, že léčitelé jsou různí, od případů, kdy se snaží jen vydělat a pacientovi ublíží a
pozdrží jeho léčbu, až po léčitele, kteří se snaží pomoci. Na špatné zkušenosti se však bude
klasická medicína vždy odvolávat.
1.6.5 Vzdělání léčitele
Heřt (2010) upozorňuje na fakt, že jedním ze současných problémů s léčitelstvím je právě
skutečnost, že léčitelé postrádají dostatečné znalosti a vzdělání. Tento problém souvisí se
zmíněnými nejasnostmi z 90. let ohledně legislativy České republiky i s již zmíněným
názorem Motyčkové – léčitelé nevyužili příležitosti a promeškali dobu. V dnešní době
existuje nespočet kurzů či možností, kde studovat léčitelství. Chybí ovšem sjednocení,
které by dodalo léčitelství na profesionální úrovni. Motyčková (osobní sdělení 20. března
2014) upozorňuje, že v české zemi nevznikly standardy ani doškolování pro léčitele, jako
je tomu v zahraničí – například ve Švýcarsku. Každý, kdo má zájem stát se léčitelem, si tak
může osobně vybrat školu, po jejímž absolvování obdrží certifikát. Hodnocení kompetencí
je tedy natolik rozličné, kolik jen kurzů a škol existuje. Níže uvádím některé možnosti
studia léčitelství, které jsou v České republice nabízeny.
Od roku 2008 nabízí placené studium alternativních nauk Institut alternativních studií
(v dřívějších letech nazýván Univerzita alternativních studií či Univerzita léčitelských
umění

v Olomouci)

v

Olomouci,

vedená

Jaroslavem

Švendou,

předsedou

Českomoravského svazu léčitelských umění (ČMSLU). Cílem Institutu alternativních
studií je pravidelné a systematické vzdělávání praktikujících členů, začínajících léčitelů
nebo ostatních zájemců. Vzdělávání v této oblasti je dle ČMSLU bráno celospolečensky a
je prospěšné pro všechny, kteří chtějí být vzděláváni v péči o sebe či blízké (Švenda,
2013).
V Mostě je nabízeno dvouleté placené studium Akademie klinické naturopatie FYZIOMED vedené Bc. Martinou Francovou. Nabízí podle své prezentace obsáhlý náhled na
alternativní medicínu s využitím metod diagnostického a terapeutického charakteru za
účelem vyškolit kvalitní naturopaty pro pomoc pacientům. Každý rok se konají závěrečné
zkoušky, za jejichž splnění získá účastník certifikát (Akademie klinické naturopatie, 2014).
Škola přírodní léčby nabízí dvouletý placený kurz léčitelství. Mezi jeho studijní náplň patří
moduly zabývající se prací s kyvadlem, bylinkami v léčitelství, regresní terapie, akutní
homeopatií a léčení energií. Kurz je absolvován elektronickou cestou, kdy získává účastník
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pravidelně materiály k učivu a plní domácí úkoly. Zakončení má podobu získání certifikátu
(Okultweb, 2008).
1.6.6 Proč hledáme pomoc léčitele
Hlavní důvody poptávky po alternativní medicíně lze rozdělit do tří kategorií. Patří mezi ně
případy, kdy vědecká medicína nedokáže řešit zdravotní potíže nebo je řeší s nepříjemnými
důsledky doprovázejícími léčbu či s jinými riziky. Dalším důvodem mohou být odlišné
psychosociální potřeby klienta, který vyznává jiné hodnoty a odlišný životní styl s důrazem
na spiritualitu. Možná je také klientova potřeba zaujmout aktivní postoj a vlastní kontrolu
nad léčbou, což alternativní medicína podporuje (Astin, 1998, in Křížová, 2011).
Výzkum Křížové (1997) na 1000 probandech z okresu Příbram a Písek ukázal, že zhruba
polovina z této populace, poměrově 51% žen a 39% mužů měla zkušenosti s vyhledáním
služeb alternativní medicíny, přičemž jednou z kategorií byli i léčitelé. Výzkum z roku
2000 ukázal, že 21% dotázaných osob někdy navštívilo léčitele (Křížová, 2000).
Jana Prausová (2011) udává možné důvody, proč se pacienti uchylují k alternativnímu
směru léčby. Příčinou může být propagace alternativního léčitelství v médiích. Dalším
specifikem alternativní léčby je navázání vztahu mezi léčitelem a klientem, ve kterém je
dostatek prostoru na rozhovory, přinášející dle jejího tvrzení zdánlivou jistota výsledku.
Lékař na rozhovor zpravidla čas nemá. Dalšími důvody je jednoduchost léčby oproti
medicíně (onkologická léčba je velmi náročná a složitá) a žádné vedlejší účinky
(nevolnost, padání vlasů po chemoterapii). Astin (1998, in Křížová, 2011) vysvětluje, že
pacienti hledají alternativní léčbu v případě, kdy vědecká medicína neumí jejich potíže
efektivně řešit nebo tak činí s velkým rizikem či nepříjemnými průvodními jevy. Dalším
důvodem je změna hodnotové orientace a počátek nového životního stylu. Zřejmá je také
snaha udržet si jistou kontrolu nad podmínkami léčby a zaujmout aktivní postoj. Křížová
(2011) shodně udává, že důležitou složkou obrazu nekonvenční medicíny je, že zesiluje
aktivní úlohu nemocného a posiluje jeho emancipaci.
Heřt (2010, 249) udává následující hlavní faktory vyhledávání a léčitelství:






Existence nevyléčitelných chorob
Zvýšená náročnost dnešního pacienta
Předčasné sliby vědecké medicíny
Obtížný a vzhledem k očekávání pomalý vývoj vědecké medicíny
Nesplnitelné naděje vkládané do medicíny
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Jistá přetechnizovanost a dehumanizace medicíny
Nadměrná a často neodůvodněná kritika medicíny
Chyby a omyly lékařů
Nedostatečná zdravotní výchova občanů
Charisma, suverenita a nezodpovědné sliby léčitelů
Liberální přístup státu, léčit může každý
Lukrativnost léčitelství
Asertivita léčitelů a propagátorů šarlatánských metod

Ve výsledcích dotazníku Motyčkové (1991) udali participanti lékařského povolání jako
vlastní názor, proč lidé vyhledávají léčitele, tyto důvody: selhání lékaře a selhání
obvyklých léčebných postupů, zvědavost. Očekávání, že léčitel dokáže to, co lékař
nedokázal. Další důvody vychází z lidskosti léčitelů – s nemocným komunikují klidněji
a nejsou omezováni žádnými předpisy. Dotazníky pro pacienty přinesly následující
výsledky: v největší míře (33%) se shodli participanti na tom, že důvodem návštěvy
léčitele byla nemoc, ve které jim oficiální medicína nedokázala pomoci. 20% participantů
vypovědělo, že původně k léčiteli doprovázeli svého známého a nakonec se také rozhodli
pro vyšetření. V16% případů participanti přišli za léčitelem z jiných důvodů.

2. Léčitelské metody
Léčitelské metody vycházejí z historie a tradice dané země. V dnešní době existuje
nespočet technik, které léčitel používá v rámci svého postoje k léčbě. Z našeho pohledu
mohou techniky obsahovat jak prvky tajemna a kouzel, tak jednoduché babské rady
zakládající se na selském rozumu a osvědčených receptech dědících se z generace na
generaci. 21. století s sebou nově přináší také velký „boom metod alternativní medicíny“.
Popis léčitelských metod nevychází z vědeckého zakotvení, ale z technik, se kterými
léčitelé subjektivně pracují a popisují je z hlediska vlastní používané terminologie.

2.1

Vnímání nemoci léčitelem

Pro léčitele je charakteristické, že k nemoci přistupují jiným způsobem, než lékaři.
Následující názory mohou přiblížit způsob, jakým léčitelé na onemocnění nahlížejí
a jakým způsobem dle svého tvrzení s nemocí pracují.
Dethlefsen & Dahlke (2002) berou nemoc jako narušení harmonie, k čemuž dochází
na rovině vědomí, ale projeví se to v symptomech – nemoci. Růžička (2011) popisuje, že
léčitelé nahlížejí na člověka jako na bytost stvořenou z přírodních sil či přírodní energie,
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přičemž do tohoto chápání patří vše, co v člověku působí a co jej ovlivňuje. Nemoc dle
jejich chápání vzniká narušením přírodní harmonie. Nemocný není celý člověk, ale orgán,
který se vztahuje k přírodním procesům, jež člověka přesahují. Léčitel léčí zpravidla opět
látkou přírodního charakteru, která zaručuje svým původem největší účinnost, přičemž se
často řídí zákony asocianismu. Léčitel je tedy někým, kdo rozumí narušení přirozených
energií a pochodů v těle a ví, jak je uvést zpět do vyváženého poměru. Podobný náhled má
také Erben (1991), který udává, že lidový léčitel vyznává poselství stejné jako tradiční
orientální medicína – soulad tělesný a duševní, jenž je vyjádřením respektu k poznání, že
stejně jako ve vesmíru, tak i v lidském organismu má vše svou souvislost. Léčitelka
Madejová (2007) charakterizuje léčitele jako osobu, která rozumí informativnímu
charakteru energie a jejímu vzájemnému propojení. Léčitel tak vstupuje do těla studujíc
informace, které jsou vysílány a dokáže určit problematické oblasti a vyslat nové
informace, které napomůžou změně v těle.

2.2

Léčení energií

Jedna z technik, kterou léčitelé subjektivně popisují, je léčení za pomoci energie. Existuje
nespočet praktik s energií, které si léčitelé vytvořili. Nejznámější a v současné době již
historickou koncepcí práce s energií, o kterou se léčitelé snažili, je magnetismus.
Zakladatelem magnetismu je francouzský lékař Franz Anton Mesmer. Jeho léčebné
experimenty mají počátek ve zkoušení přikládat magnet na bolavou část lidského těla.
Následně Mesmer došel ke zjištění, že tento postup přináší úspěch a bolest odeznívá.
Zprvu mylně přisoudil sílu léčit samotnému magnetu a teprve později se dopracoval
dle svého náhledu k názoru, že léčivá síla vychází nikoliv z magnetu, ale z člověka, který
magnet ovládá. Dal tak základ magnetismu, který byl společností nejprve odsuzován, ale
s postupem času se stal fenoménem. S uplynutím času se přestal používat i magnet a zbyla
jen léčitelská osoba, která léčení prováděla (Janča, 1999). Mesmer představil magnetismus
jako fluidum, sílu existující ve vesmíru a v každém živém organismu (Adamec, 1959).
Břetislav Kafka (1991) popisuje magnetismus jako výbojnou sílu tvořenou kmitáním
atomů, která je vlastní každému živému tvoru či hmotě. Jedinec s přebytkem magnetismu
je fyzicky silný a může svou sílu poskytovat slabším.
V současné době je známým pojmenováním práce s energií na základě léčitelské koncepce
Bioterapie. „Bioterapie je pomocná terapeutická metoda, jež cíleně využívá možností
přímého energetického a psychického působení schopného lidského organismu
na nemocný organismus za účelem zlepšení jeho psychosomatického stavu“ (Rejdák, 1991,
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258). Janča (2011, 61) používá pro bioterapii označení „vlastní terapie“ a popisuje ji jako
„terapeutickou metodu, která využívá možnosti přímého spojení psychicky způsobilého
lidského organismu s nemocným organismem za účelem zlepšení jeho psychosomatického
stavu“. Rejdák (1991) na základě svého názoru vysvětluje, že bioterapie vychází ze
stejného principu jako medicína, která předpokládá, že organismus je sám schopen
samoléčby, pokud má dostatečný přísun energie. Toto předání energie může být charakteru
spontánního či experimentálního a laboratorního. Upozorňuje, že energetické působení je
stejně důležité, jako působení psychické – léčitel a pacient mezi sebou musí vytvořit vztah.
Janča (2001) shledává, že za bioterapii může být považována jakákoliv lidská aktivita
určená ke zlepšení stavu nemocného, protože vždy hraje roli péče o člověka na úrovni
psychické. Janča na základě svého názoru tvrdí, že bioterapeut pozitivně působí na
pacientovu nemocnou biologickou plazmu svým působením a tak mu pomáhá se vyléčit.
Následně ovšem přijímá do své bioplazmy negativní energii pacienta, které se musí
očistnou procedurou zbavit (Rejdák, 1995).

2.3

Diagnostika

Léčitelé užívají vlastních technik diagnostiky, které mají pramálo společného s lékařskými
postupy. Dle léčitelů vycházejí z jejich citlivosti na nemocná místa. Nejběžnější je
v léčitelské práci užívání takzvané biodiagnostiky a irisdiagnostiky.
2.3.1 biodiagnostika
„Biodiagnostikování je pomocná diagnostická metoda, která využívá kromě informací
získaných pomocí tradičního rozsahu smyslů a verbální komunikace s pacientem
i schopností lidského organismu lokalizovat na biologickém objektu změny ve struktuře
vnějších a vnitřních energetických polí, souvisejících se začínající nebo probíhající
patologií“ (Rejdák, 1995, 269). Biodiagnostika se nejčastěji provádí pohyby rukou nad
pacientem nebo za použití virgule či jiných pomocných indikátorů (Rejdák, 1991). Mnozí
léčitelé tvrdí, že k diagnostice nepotřebují mít nemocnou osobu u sebe, setkáváme se i
s fenoménem biodiagnostiky přes telefonování, fotografii pacienta či jeho jméno nebo
datum narození (Rejdák, 1995). V České zemi se biodiagnostikou zabývali například
Květa Patočková nebo Páter František Ferda (Rejdák, 2008).
2.3.2 Irisdiagnostika
Irisdiagnostika je diagnostická metoda spočívající v názoru, že patologické změny
na vnitřních orgánech se zobrazí na oční duhovce ve změnách barevnosti, pigmentových
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skvrnách, proužcích, a podobně. Je spjata se jménem maďarského lékaře a homeopata
Ignaze von Péczely (Křížová, 2011). John Morley (in Inglis & West, 1992, 281)
vysvětluje, že „právě v místě očí vystupuje nervový systém na povrch a duhovka odráží
prostřednictvím nervového systému stav všech částí těla i psychiky“. V protikladu Křížová
(2011) tvrdí, že irisdiagnostika je zcela nespolehlivý postup, který často užívají právě
lidoví léčitelé či chiropraktici.

2.4

Herbalizmus

Konečný (2009) definuje herbalizmus jako „léčení pomocí rostlin, uskutečňované obvykle
ve formě podávání a pití různých nálevů“. Fytoterapie neboli herbalizmus či bylinkářství je
podle Heřta (1991) nejpřijatelnější formou léčitelství. Základem je léčení symptomů
na bylinné bázi pomocí přípravy čajů, mastí a jiných přípravků. Tato léčba je postavena
na dlouholeté tradici a empirických poznatcích. Bylo vydáno mnoho knih o bylinách
a jejich použití. Léčitelé se řídí těmito publikacemi nebo vlastními návody na přípravu
bylinných směsí.

2.5

Léčba stravováním

V dnešní době existuje nespočet návodů, jak přizpůsobit stravovací návyky tak, aby jídlo
dokázalo pomoct léčit. Mezi populární metody patří například makrobiotika, půsty, diety
podle krevních skupin, Breussova dieta a spousta dalších (Heřt, 1995). Mnoho léčitelů je
však na těchto systémech nezávislých a nabízejí vlastní rady ohledně příjmu potravy, které
mají pomoci člověku k uzdravení. Příkladem může být například varování dle
subjektivního názoru Františka Ferdy před konzumací špiček banánů, které podle něj
obsahují škodlivé látky podporující vznik rakoviny (Rejdák, 2008) nebo léčba Jozefa
Prouzy (Erben, 1991), při které doporučoval pacientovi s karcinogenním nádorem vypít
denně dva litry mléka. Názory léčitelů zabývajících se vhodným stravováním dobře
demonstruje výrok Františka Ferdy: „Lék by měl být jídlem, jídlo lékem, kuchyň musí být
naše nejpřirozenější lékárna“ (František Ferda in Rejdák, 2008). Léčitel Řezníček (osobní
sdělení 13. prosince 2013) vycházející z osobní zkušenosti vysvětluje, že mnoho léčitelů
při rozhodnutí zabývat se touto profesí upraví své stravovací zvyky a vyřadí ze svého
jídelníčku maso.

2.6

Léčba modlitbou

Jan Heřt identifikuje léčbu vírou jako „terapeutické postupy, u nichž je nositelem
léčebného efektu víra pacienta v Boha, osobu léčícího nebo víra v úspěšný výsledek léčby“
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(Heřt, 1995, 148). Kočí (2008) popisuje léčbu vírou jako léčebný proces, během kterého
jsou léčitelem uplatňovány modlitby, přikládání svatých obrázků či jiných symbolů na tělo
nemocného, mysl soustředěná na Boha. Z hlediska procesu je nutné, aby pacient léčbě
a božské podstatě bezmezně věřil, jinak se nedostaví potřebný účinek. Katra (2009)
popisuje duchovní léčbu jako činnost, která nemá s racionalitou naprosto nic společného.
Rozhodnutí stát se duchovním léčitelem je podle ní často podmíněno zkušeností s vyšším
vědomím, kterými jsou například klinická smrt nebo některé sny. Kočí (2008, 39)
vysvětluje: „Je zřejmo, že základní podmínkou všeho úspěchu jest tu víra. Jen ten, kdo
opravdově věří, že touto cestou může býti uzdraven, může se uzdravení dočkati“. Sám
Bedřich Kočí byl léčitelem praktikujícím léčení modlitbou a tvrdil, že: „Ten, kdo nevěří a
chce to jen „zkusit“, zda by touto cestou mohl býti zbaven své nemoci nebo utrpení,
odchází zpravidla zklamán, neboť opakuji znovu a znovu a každému vždy připomínám:
„Víra tvá tě uzdravila“ (Kočí, 2008, 49). Další český léčitel Erben (1991) vypovídá, že
mezi nejvýznamnější složku léčení patří samotná víra pacienta, kterou sám pomyslně
povyšuje na léčebný postup, působící samostatně.

3. Psychologické aspekty léčitelství
Jak již bylo řečeno – traduje se, že léčitelé se ve svém přístupu k pacientům výrazně liší
od lékařů. Dle jejich názoru je nemoc záležitostí nejen těla, ale i duše. Při návštěvě léčitele
očekávají pacienti osobní přístup a zájem, který nenašli u lékařů. Práce s psychikou
pacienta hraje v postupech léčitele nezastupitelnou roli. Dokážou uzdravit člověka díky
svým znalostem psychologie a její aplikaci v léčbě? Na tuto otázku nelze odpovědět.
V následujícím textu si však můžeme přiblížit některá témata psychologie, která
v léčitelství identifikovat můžeme.

3.1

Placebo

Název Placebo pochází z Bible z Žalmu 116.9, ve které bylo uvedeno v sousloví Placebo
Domino in regione vivorum – Před Hospodinem naleznu zalíbení v zemi živých (Heřt,
2010). První lékařská definice Placeba pochází z Quinciho Medicínského slovníku, kde
byla popsaná jako „medicínský epiteton, který pacientovi dává více potěchy než užitku“,
přičemž placebo je zde bráno jako negativní záležitost při léčebném procesu (Quincy,
1811, in, Bensing & Verheul, 2011), díky čemuž vyvstává otázka, zda placebo přináší
spíše dobrý pocit, než pomoc pacientovi (Bensing& Verheul, 2011). Taylor (1995, in
Křivohlavý, 2009) udává, že placebem můžeme označit „jakýkoliv lékařský (terapeutický)
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postup od dodání zdravotní rady či podání léku, injekce až po chirurgický zákrok při
operaci a psychoterapii“ (1995, 371). Heřt (2010) nazývá placebem „objektivně měřitelné
nebo jen vnímané zlepšení zdravotního stavu, které nelze přičíst medikamentózní nebo
invazivní léčbě“.
V dnešní době se placebo nevztahuje jen na sféru medicíny, ale také na oblast léčitelství.
Placebo prokazuje vzájemné působení psychiky a těla (Taylor, 1995, in Křivohlavý, 209).
Také Heřt (2010) udává, že placebo je obsaženo ve stejné míře v léčitelství a alternativní
medicíně, stejně jako v medicíně vědecké, ovšem medicína vědecká navíc obsahuje
účinnou látku podanou v medikamentech. Shodně sděluje také Rýzl (1991), že odstranění
bolesti za pomoci sugesce je známé i v klasické medicíně, ale výhodu vidí naopak v praxi
léčitelské - léčitel je v aspektech využití placeba mnohem úspěšnější, protože vkládá do
léčebného procesu více emocí, soucitu a vřelosti k pacientovi, na což si lékaři nenajdou
čas.
Snaha vysvětlit příčiny fungování placeba se opírá o několik aspektů – osobnost pacienta
a lékaře a jejich vzájemný vztah, proces léčby a na samotné placebo (Baštecká, 2003).
Craffter (2012) vysvětluje, že placebo je třeba chápat jako odpověď na sebeuzdravující
mechanismus, vycházející z evoluční adaptivní vlastnosti. Ta se vyvinula jako nedílná
součást člověka hledajícího způsob jakým překonat útoky na své zdraví. Taylor (1995, in
Křivohlavý, 2009) spatřuje při využití placeba k léčení významnou roli, pokud je spojeno
s vírou pacienta, pozitivním očekáváním či motivací pacienta – pokud na něj zvolený
způsob léčby působí pozitivně, sníží se přítomnost distresu, což má na tělo příznivé účinky.
Další faktor účinnosti placeba je stavěn na vlivu lékaře. Roli hraje především jeho
osobnost, vzhled, vzdělání nebo vystupování. Mezi další podstatné aspekty patří vliv
zdravotního prostředí, osobnost pacienta či vztah mezi lékařem a pacientem. Brody (1983
in Craffter, 2012) zdůrazňuje, že v procesu uzdravování hrají zásadní roli tři aspekty.
Prvním z nich je přirozený průběh nemoci, během kterého dochází ke zlepšení stavu
pacienta díky přirozenému léčebnému procesu tělesných tkání. Druhým aspektem je úleva
pramenící z léčivých vlastností zvolené terapie. Právě placebo je třetím aspektem
pomáhajícím v uzdravení.
Vliv na sdělení o podání medikace se prokázal ve studii placeba při sledování bolesti
(Pollo, Maggi & Benedetti, 2001). Pacienti po operačním zákroku byli informování o tom,
že dostanou injekce analgetik, která jim pomůže snížit pooperační bolesti. Pacienti
25

hodnotili pokles bolesti až o 50% oproti kontrolní skupině, která dostala analgetika bez
informování. Tyto poznatky se potvrdily také ve studii s podáváním morfia (Pollo, Maggi
& Benedetti, 2003). Poté, co pacientům zdravotnický personál oznámil, že bylo podávání
morfia zastaveno, byl u nich zaznamenán rychlejší nárůst bolesti, oproti pacientům, kteří
o ukončení medikace nevěděli. Návrat bolesti byl zdůvodněn přítomností noceba. Nocebo
pracuje na opačném principu placeba. Negativně ovlivňuje zdravotní stav pacienta a
dokáže léčebný proces zpomalit nebo zhoršit (Heřt, 2010). Výsledky těchto studií
poukazují na vliv interakce mezi pacientem a lékařem. Používání termínu placebo však
bylo v tomto ohledu prohlášeno za nevhodné, protože placebo ve skutečnosti podáno
nebylo. Výzkumníci tedy přisoudili vliv psychosociálním aspektům (Benedetti, Lanotte,
Lopiano & Colloca, 2004). Ve studiích placeba se často výzkumníci potýkají
s problematickým oddělením placeba od jiných léčebných aspektů, na což upozorňuje
například Hróbjartsson (2002).
Dle Hróbjartssona (2002) mají studie placeba několik nedostatků. Zásadní je samotná
přesnost definice placebo efektu – tedy příčinný vztah mezi zásahem a léčebným účinkem.
Častou tendencí je prolínat placebo efekt s komunikací mezi pacientem a lékařem. Dále
kritizuje metodologické nedostatky v již proběhlých studiích. Výsledky účinnosti placeba
jsou tak zkresleny a je potřeba tyto problémy do budoucna vyřešit k lepšímu pochopení
podstaty placebo efektu. Bensing & Verheul (2011) upozorňují, že z etického hlediska
vyvstává zásadní otázka – pokud placebo účinkuje, dochází zároveň ke klamání pacienta.
Dle správného lékařského postupu by měl být pacient informován o všech účincích léčby
a lécích.
Uvedené studie pomáhají pochopit problematiku působení placeba, nejsou však
vysvětlením na otázku, jak s placebem pracuje léčitel. Podle Kettnera (1988) je při každé
léčbě podstatným činitelem důvěra a autosugesce. Člověk díky tomu umí dojít k vlastnímu
přesvědčení, že mu něco prospívá a je na tom zdravotně lépe, což také skutečně cítí. Jak
dodává: „Je to jedna z vlastností, jež tvoří člověka člověkem. I lékaři toho využívají jako
takzvaného placebo efektu. K prospěchu pacienta. Šarlatáni k jeho oklamání“ (1988, 158).

3.2

Psychosomatika

Léčitelé vyznávají tělesný a duševní soulad. Nemoc dle jejich názoru není jen záležitostí
těla, ale má také příčinu v psychice. Pracují tak v souladu s psychosomatickou medicínou –
pohlížejí na nemoc jako na stav disharmonie a snaží se naladit vnitřní procesy těla zpět
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do rovnováhy (Růžička, 2011). Dahlke (2011) pojímá onemocnění jako psychosomatickou
záležitost - nemoc, jakožto ztráta harmonie, odráží stav vypovídající o tom, že něco není
v pořádku. Toto se projeví v symptomech – nosičích informace o počínající nemoci.
V čem spočívá psychosomatická léčba? Poněšický (2002, 11) udává následující definici
psychosomatiky: „Psychosomatika se zabývá vztahy mezi duševnem a tělesnem, které
nechápe jako dvě nezávislé oblasti, nýbrž jako spojené nádoby či jako vzájemně propojené
systémy“. Vznik psychosomatického přístupu se snažil vyřešit nedostatky přístupu
biomedicínského (Baštecká, 2003). Základem psychosomatické péče je důkladná znalost
nemocného – znát vývoj a současný stav nemocného po psychické i tělesné stránce. Dále
je to dobrý kvalitní a důvěrný vztah nemocného a lékaře. Neléčíme pouze jedinou příčinu
nemoci, ale zároveň ovlivňujeme rizikové jevy. Tress (2008) udává psychosomatickou
léčbu jako základní duševní léčbu nemoci, orientovanou na aktuální stav onemocnění.
Zahrnuje odstranění symptomů, napomáhání k získání vhledu do patogenních souvislostí,
pacientovo porozumění situaci, kterou nemoc vyvolává, a důraz na profylaktickou
orientaci pacienta a jeho nejbližších vztahových osob, která zahrnuje změnu způsobu
života, překonání zábran a vyhýbání se konfliktním událostem.
Somatická neboli funkční nemoc je charakteristická jako bolestivý stav pacienta, který
postrádá příčinu a vysvětlení, proč tomu tak je, protože není zjištěna žádná vada ani
porušení orgánů a tělesných funkcí (Baštecká, 2003). Faleide, Lian & Faleide (2010) tvrdí,
že psychosomatické nemoci mají příčinu ve zkratovém odklonu emocí prožívaných v
životních situacích do somatické oblasti. Dle jejich tvrzení jde o to, že emoce jsou
nesprávně zakódovány a místo správné identifikace, zhodnocení a pochopení se točí
v bludném kruhu. Tímto se podnítí somatické reakce, často v nevhodný okamžik a
v nevhodné formě. Tělo je tak připraveno o možnost správně poznat a odkrýt dané podněty
a rozhodnout se, jaká odpověď na reakci je nejvhodnější.
Poněšický (2002) popisuje psychosomatické pacienty jako osoby, které onemocněním
symbolicky prožívají nesoulad ve vztazích a nezvládnuté životní situace obecně. Podle F.
Alexandra (in Faleide, Lian & Faleide, 2010, 28) může emocionální zážitek aktivovat,
nebo naopak potlačit funkci všech orgánů. Na druhé straně se domníval, že zdravé orgány
jsou schopny znovuobnovit svou normální funkci, jakmile emocionální impulz končí.
Pokud budou emoce z jakýchkoliv příčin potlačeny, ve vegetativním a endokrinním
systému nastane nežádoucí chronický stav. Nejsilnější jsou v tomto ohledu emoce úzkosti,
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deprese, pocitu viny a frustrace (Faleide, Lian & Faleide, 2010). Danzer (2001) souhlasně
podává, že špatné nálady zvyšují riziko onemocnění, přičemž pravý opak, tedy nálady
pozitivní obsahující naději, důvěru, humor či lásku kontaktují člověka se světem a mají
na jeho zdraví pozitivní vliv. Moore (2010) upozorňuje tak na fakt, že pokud se bude
pacient zabývat pouze fyzickou stránkou nemoci, nedokáže tak nikdy pojmout nemoc ve
své celistvosti a zůstane mnoho nevědomého a neprozkoumaného, přičemž nastoupí
úzkost. Tento stav může způsobit řadu problémů v životě a mezilidských vztazích. Právě
léčba zaměřená na duševní stránku může tuto úzkost snížit, napomoci nemocnému a dodat
mu naději. Psychosomatická léčba se stává společnou záležitostí dvou osob – lékaře
a pacienta, přičemž mezi nimi musí být spolupráce (Baštecký, Šavlík & Šimek, 1993).
Aktuálně je mezi badateli trendem snaha o vytvoření nového modelu psychosomatiky,
který bude schopen lépe popsat psychosomatické jevy a usnadní jejich pochopení (Faleide,
Lian & Faleide, 2010). Dle názoru Moora (2010) však není primární soustředění
na psychosomatiku ze strany medicíny příliš šťastné řešení – postrádá v této práci větší
účast terapeutů, religionistů a psychologů, kteří mohou lépe odpovědět na otázku propojení
těla a ducha. Nabízí se otázka, zda by mohli v této oblasti dopomoci k většímu pochopení
také léčitelé.

3.3

Léčivá víra

Sisyfos (2007) označují za léčení vírou terapie, ve kterých přináší léčivý účinek pacientova
víra v osobu, která jej uzdravuje či víra v úspěšné vyléčení. Zástupcem této terapie bývá
zpravidla osoba typu léčitele, mystika, gurua či mesiáše – výjimečného člověka. V léčbě
vírou je dle jejich názoru důležitou komponentou sugesce, která se zvyšuje s vyznáním
pacienta k náboženské víře. V praxi léčitelů se při léčení vírou užívá nejčastěji modlitba.
V současné době jsou dle Dosseyho (1993 in Lazar, 2001) známy studie zkoumající vliv
modliteb, které prokazují příznivý vliv modlitby na zdraví, a to nejen na lidi, ale také
na zvířata či jiné organismy. Kvalitativní studie Barlow, Walker & Lewith, (2013)
zkoumala vliv léčitelů na ženy s rakovinou prsu. Léčitelé se po dobu šesti měsíců
za pacientky modlili a uzdravovali je prostřednictvím předávání energie skrze ruce.
Všechny pacientky uváděly zlepšení ve fyzických i psychických aspektech svého stavu
a opět se začaly věnovat některým činnostem, které prováděly před onemocněním.
Duchovní léčení jim subjektivně pomohlo vyrovnat se s negativními aspekty onemocnění.
Psychiatrička Elisabeth Targ (1999) provedla studii u pacientů s onemocněním AIDS,
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za které se modlily pověřené osoby. Ve výsledcích shledala příznivý vliv modlitby
na zdravotní stav pacienta. Psychiatr McAll (2007) popisuje své zkušenosti se sloužením
zádušních mší a praktikováním eucharistií, které mají příznivý vliv na stav nemocného,
a popisuje zážitky, kterých byl součástí, kdy modlitba blízkých lidí uzdravila člena rodiny
ve stejné době, kdy byla prováděna, i přesto, že byli od nic netušícího pacienta daleko
vzdáleni. Dle svého názoru tvrdí, že uzdravení je možné jak u křesťanů, tak i nekřesťanů.
Existuje mnoho studií zabývajících se léčivým vlivem modlitby na stav pacienta. Je však
také poukazováno na možné pochybení v metodologii výzkumu a vědecky neuchopitelné
aspekty víry, které není možné v experimentu žádným způsobem kontrolovat (Hájek&
Höschl, 2002). Přes četná zkoumání tohoto fenoménu zůstává tato léčitelská technika
vědecky nezachytitelnou a cílem této podkapitoly je pouze informovat o tom, že léčitelé
používají zmíněnou metodu ve své práci.

3.4

Komunikace pacienta a léčícího

Komunikace ve zdravotnictví je jedním z nejzásadnějších prostředků, jak podpořit zdraví
pacienta (Marks, Murray a kol., 2000, in Baštecká, 2003). Prostřednictvím efektivní
komunikace mezi lékařem a pacientem se dosahuje vytvoření dobrého vzájemného vztahu,
výměny informací a rozhodnutí, jak pokračovat v léčbě dále. Komunikační proces určuje
pohlaví, věk a sociokulturní zázemí, přičemž kulturní rozdíly hrají velkou roli především
v neverbální komunikaci (Baštecká, 2003).
Moore (2010) přikládá rozhovoru lékaře a pacienta léčivou sílu. Pokud se bude lékař
zajímat o potřeby nemocného, pečuje také o jeho duši. Dle jeho názoru je známo, že lidem
pomáhá, když je pečující osoba pozorná, zajímá se o emoce pacienta a nabízí vizi
léčebného procesu. Tato skutečnost souvisí s přežitím a prospíváním v nemoci. Bohužel,
jak poznamenává, praktická stránka věci je jiná a často se těmito pravidly medicína
nezabývá. Křivohlavý (1995) udává, že pro osobu pečující o zdraví, je důležité vědět, jak
pacientovi je, vcítit se do něj a díky tomu mu také porozumět. V tomto podle něj spočívá
umění naslouchání. Street, Makoul, Neeraj, Arora & Epstein (2009) vysvětlují, že díky
komunikaci mezi pacientem a lékařem vzniká kvalitnější přístup ke zdravotní péči, větší
povědomí pacienta o nemoci, společné porozumění nemoci a kvalitnější lékařská
rozhodnutí. Komunikace zajistí také terapeutické spojenectví, zvýšenou sociální podporu
pacienta, zajistí nemocnému lepší postavení ve vztahu k léčbě a lepší emoční prožívání.
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Podle Heřta (2010) jsou důvodem vyhledávání léčitelství nedostatky v klasické medicíně,
a to především chybějící čas na rozhovor mezi lékařem a pacientem, kterého má léčitel
propagující humánní přístup více. Dethlefsen & Dahlke (2002) upozorňují, že vědecká
medicína postrádá filosofii, přehlíží člověka a je materialistická a racionální. Proto se lidé
často raději uchylují k medicíně alternativní a léčitelství, protože jim schází lidskost
a zájem lékaře.

3.5

Léčivá síla prostředí

Většina z nás si při imaginaci pracovny léčitele představí místnost, která je naprostým
opakem ordinace doktora. Prostředí hraje další z významných rolí při uzdravování
nemocného. Baštecká (2003) vysvětluje, že lékař sám o sobě nemůže za to, jakým
způsobem pacient lékařské prostředí pojímá, ale nese zodpovědnost za podněty, které
pacientovi nabídne. Pacient cítí v nemocničním prostředí úzkost a obavy.
Všem lidem je vlastní, že se na některých místech cítí příjemně, nejlépe zpravidla tam, kde
jsou doma. Naopak ve sterilních odosobněných místech postrádajících útulnost, tomu bývá
naopak. Moore (2010) upozorňuje na nedostatek nemocnic ve smyslu architektury,
uspořádání a vybavení. Jsou dle něj navrženy příliš racionálně, postrádají umění a příjemné
estetické podněty. Svou podstatou se tak zaměřují na mysl a opomíjí intuici. Připomínají
tak nemoc. Umění patří mezi jedny z vyšších potřeb člověka - domů si pořizujeme
umělecké předměty, které se nám líbí a působí na nás pozitivně. Krumlovská (1997) na
základě svých zkušeností tvrdí, že obrazy mohou také léčit a vysokou míru pozitivní
energie vyzařují především ikony a betlémy. Moore (2010) vyzdvihuje z hlediska umění
šamanismus, který užívá při léčení symbolů, barev a obrazů poukazujících na spiritualitu a
hlubší význam života. Cokoliv, co spiritualitu připomíná či zastupuje – v jakémkoliv
podání umění – působí na pacienta pozitivně. Léčitel Řezníček (osobní sdělení 9. března
2014) sděluje svůj názor, že co se týče prostoru pro terapie, je důležité, aby nepůsobil
rušivě a umožnil klidný průběh sezení. Měla by to být útulná místnost navozující pocit
bezpečí, čistá, uklizená, ale ne sterilní. Prostory, ve kterých člověk pracuje, jsou odrazem
jeho samého – vyzdvihuje tak práci terapeuta, která je mnohem důležitější.
Existuje také jiný úhel pohledu na léčivé prostředí, než jen estetický. Krumlovská (1997)
tvrdí, že místa na Zemi vyzařují různé druhy energií – pozitivních i negativních, přičemž
pozitivní zóny (zpravidla jsou na nich postaveny kostely, kapličky anebo se zde nacházejí
poutní místa a léčivé prameny) mají svou podstatou léčivý vliv.
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3.6

Neznámá schopnost, která léčí

Léčitelství v sobě nese neodmyslitelnou roušku tajemství, které náleží pouze některým
vyvoleným a společnost je pojímá jako zázrak. Věda se snaží léčivé síle přijít na kloub.
Mnohdy má podstata vyléčení obyčejné vysvětlení. Rýzl (1991) na základě svých
zkušeností popisuje, jak obtížné je odlišit neparapsychologickou složku léčení
od parapsychologické, které náleží právě onen zázračný dar léčení. Ve skutečnosti má
mnoho z fenomenálních případů uzdravení jednoduchou příčinu, která tkví v autosugesci,
psychogenní příčině nemoci, samoléčivé schopnosti organismu či pouhému zdánlivému
zlepšení stavu. Heřt (2010) také upozorňuje na léčivou sílu přírody a organismu – nemocné
tkáně reagují na patologii složitými vnitřními procesy, které mohou být různými způsoby
terapie podpořeny v kvalitě či rychlosti uzdravování.
Rýzl (1999) v rámci studia parapsychologických fenoménů vysvětluje, že působení léčitelů
je založeno na třech postupech, a to na sugestivním odstranění bolesti, psychosomatických
jevech a psychokinezi, přičemž první dvě složky jsou užívány také v lékařské praxi, ale
psychokineze je jevem parapsychologickým. Dle jeho tvrzení působí léčitel na energetické
jevy, které mohou ovlivnit chemické procesy v tkáních a pomoci tak k uzdravení. Dodává,
že je vliv psychokineze přijímán velmi kriticky a se skepsí a pravý podíl na zlepšení stavu
je zdůvodněn nesprávnou diagnózou nebo obranyschopností organismu. Podle názoru
Rýzla (1991) je důkaz možný prokázat pouze v případě, kdy by léčitel dokázal na dálku
svými myšlenkami ovlivnit biochemické a fyziologické procesy v těle nemocného tak, aby
došlo k vyvolání objektivně kontrolovatelného zlepšení zdravotního stavu pacienta,
přičemž zkoumaný pacient by o zásahu léčitele do léčby nevěděl.
Uspokojivou odpověď na to, jakým způsobem dokáží léčitelé léčit, se společnosti
nedostává. Léčitel Němeček tvrdí, že léčitelem se může stát každý, ale uzdravovat dokáže
jen ten, kdo má opravdový dar (osobní sdělení 8. listopadu 2013). Břetislav Kafka
přisuzoval léčitelskou schopnost lidem nabitým magnetismem (Kafka, 1991). Zajímavostí
je současná výzva ze strany klubu skeptiků Sisyfos – tomu, kdo jim prokáže paranormální
schopnosti, věnují doporučení do účasti v milionové Randiho ceně - One Million Dollar
Paranormal Challenge (Sisyfos, 2014). Právě to, čemu nerozumíme, nutí lidskou zvědavost
přemýšlet a snažit se pochopit, zda jde o léčitelství nebo šarlatánství. Cílem této teoretické
práce nebylo poukázat na skutečnou podstatu léčitelství, ale nastínit vše, co k léčitelství
náleží a co se ho v dnešní době dotýká.
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4. Výzkumný problém a výzkumné otázky
Léčitelství jako téma předmětu výzkumu přináší nespočet otázek - jakéhokoliv zaměření.
Odlišné otázky budou mít lidé sympatizující s léčitelstvím a alternativní medicínou, jiný
okruh otázek bude zajímat skeptiky a odpůrce. Jinak se budou ptát lékaři, jinak
sociologové. V mém středu zájmu byl léčitel jako člověk – co ho přimělo stát se léčitelem
a co to obnáší? Mou motivací byl zájem o setkání s léčiteli – zeptat se zasvěcených
a nikoliv získávat informace zprostředkovaně. „Tedy - dostat se přímo ke zdroji“
a prozkoumat pohled léčitelů na svůj život a práci hlouběji. Pro tento záměr jsem zvolila
kvalitativní přístup, který Miovský (2006, 18) charakterizuje jako „přístup využívající
principů jedinečnosti a neopakovatelnosti, kontextuálnosti, procesuálnosti a dynamiky
a v jeho rámci se cíleně pracuje s reflexivní povahou jakéhokoliv psychologického
zkoumání“. Kvalitativní metody se využívají k analýze a interpretaci zkoumaných
fenoménů naší vnitřní reality nepodléhající kvantifikaci (Miovský, 2006).
Každý člověk si prochází vlastním vývojem - je ovlivňován rodinou, předpoklady,
osobními zážitky a dalšími faktory. Prvním cílem výzkumu bylo zachytit životní
okamžiky formující rozhodnutí stát se léčitelem. Léčitelství předpokládá ovládání
specifických schopností, se kterými léčitel pracuje pro sebe a pro pacienty. Tato práce byla
předmětem druhého cíle - analyzovat techniky používané léčitelem. Posledním cílem
bylo popsat léčitelův názor na víru v souvislosti s jeho prací. V rámci zaměřenosti práce
byly formulovány následující výzkumné otázky:
1. Jaké motivy přispívají k rozhodnutí stát se léčitelem?
2. Jakým způsobem léčitelé pracují se svými léčitelskými schopnostmi?
3. Jaký mají léčitelé vztah k víře?
V České republice existují publikace pojednávající o osobnostech či rozhovorech s léčiteli
(například Hanka, 1991), které se řadí k většině léčitelské literatury publikované po roce
1989. V roce 1991 obhájila kandidátskou disertační práci věnující se léčitelům PhDr. Dana
Motyčková, CSc. V posledních objevilo léčitelství jako téma několika diplomových prací –
například práce zjišťujících důvody, proč společnost vyhledává služby léčitelství
(Alexander, 2013) nebo etnografický výzkum, jejíž součástí byly rozhovory s léčiteli
(Janečková, 2001). Přesto je počet prací velmi omezený. Tento kvalitativní výzkum má
přispět k prozkoumání léčitelství z pohledu samotných léčitelů.
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5. Metodologie výzkumu
5.1

Plán výzkumu

Ve fázi plánování pro mě bylo zásadní soustředit se na subjektivní životní prožitky léčitele.
Prostřednictvím studia literatury se zaměřením na publikace napsané převážně léčiteli, či
osobami zainteresovanými do tématu léčitelství, jsem se snažila o poznání autentického
pohledu ze strany léčitelů. Nechyběla také objektivní literatura či zdroje ze stran skeptiků
a odpůrců. Významnou součástí byly psychologické publikace zabývající se především
tématikou placeba, somatických onemocnění, pozitivních vlivů komunikace a pozitivních
aspektů víry. Rešerše literatury probíhala od září 2013 do listopadu 2013 a pomohla
k formulaci základních oblastí cílů výzkumu.
Úmyslem bylo již od začátku provést kvalitativní studii na základě polostrukturovaných
rozhovorů. Jako problematická se ukázala otázka dostupnosti léčitelů. Léčitele běžně
nepotkáváme na každém kroku. Většinou jsou pojímáni jako zvláštní lidé, zahaleni jakousi
rouškou tajemství. Věnují se pacientům mnohdy s časovým vypětím a spousta z nich se
straní informačním médiím. Nedá se opomenout, že téma léčitelství je stále v České
republice přijímáno značnou částí obyvatelstva kontroverzně a málokdy se k němu
vyskytne neutrální postoj – zpravidla je zastáván velmi pozitivní či naopak negativní
názor. Proto se někteří léčitelé mohou obávat rozhovorů, což se mi několikrát potvrdilo
v komunikaci s oslovenými respondenty, kteří se opatrně vyptávali na účel studie a svou
nedůvěru zdůvodňovali vlastními negativními zkušenostmi s přijetím. Proto jsem zamítla
kontaktování léčitelů telefonickou cestou a snažila jsem se o získání participantů
prostřednictvím emailů a zpráv skrze společné známé s podáním veškerých informací
o cílech výzkumu. Záměrem bylo poskytnout respondentům dostatečný čas na promyšlení
k souhlasu či zamítnutí, a vlastní iniciativu k účasti. Oslovení respondentů proběhlo
v listopadu 2013. Sběr dat prostřednictvím rozhovorů probíhal od listopadu 2013 do
prosince 2013. Následoval proces kódování a od února 2014 do března 2014 zpracování
výsledků bakalářské práce.
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5.2 Výzkumný soubor
5.2.1 Výběr výzkumného souboru
Výběr vhodných respondentů byl omezen jedinou podmínkou – prezentovat se jako
Léčitel.
Při získávání účastníků výzkumu byly použity nepravděpodobnostní metody výběru metoda samovýběru a metoda sněhové koule. Metoda samovýběru spočívá ve vyhledávání
a vyzvání možných účastníků výzkumu na základě žádoucích vlastností, přičemž možnost
zapojení se do výzkumu je dobrovolná. Nevýhodou tohoto postupu je možné zkreslení dat
způsobené motivací (Miovský, 2006) a odlišnými osobnostními charakteristikami
(Cooligan, 1999, in Miovský 2006). Metoda sněhové koule, charakteristická získáním
participantů, kteří doporučí další vhodné zdroje (Hendl, 2005), byla použita pouze
v jednom případě, kdy participant dovedl na sjednanou schůzku i svého kolegu ochotného
zúčastnit se také výzkumu.
Kontakty na vhodné účastníky výzkumu jsem vyhledávala těmito způsoby:
•
•
•
•
•

prostřednictvím spřízněných internetových stránek (Facebook – stránka
věnovaná léčitelství, prirodnileciva.cz a lecitele.com)
za pomocí google.com se zadáním klíčových slov léčitel, léčitelství, léčitelské
služby, kontakty na léčitele
dotazem po kontaktu na známé léčitele prostřednictvím přátel na Facebooku
oslovením blízkých lidí s dotázáním, zda neznají léčitele
návštěvou obchodů se zdravou výživou a oslovení zaměstnanců s dotazem, zda
neznají léčitele

Při vybírání kontaktů jsem kladla v prvotní fázi důraz na blízkost bydliště či působiště
respondentů – v počátku jsem oslovovala především respondenty z nejbližšího okolí,
postupně jsem začala oslovovat také respondenty ze vzdálenějších míst České republiky
od mého bydliště. Důvodem byla ekonomická stránka cestování. Vhodní respondenti
získaní internetovou cestou byli oslovení formou emailu. Zpráva informovala o účelu
výzkumu, podmínkách rozhovoru a kontaktech na mou osobu s nabídkou zaslání otázek,
na které by v případě souhlasu s rozhovorem byli tázáni. Účastníci výzkumu získaní
prostřednictvím kontaktu s námi společně blízkou osobou, byli obeznámeni s informacemi
o účasti telefonickou cestou.
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Osloveno bylo 28 respondentů. Se zapojením do výzkumu souhlasilo 15 z nich, přičemž
rozhovor byl uskutečněn s 12 respondenty. Deset participantů výzkumu bylo domluveno
prostřednictvím emailové komunikace. Dva participanti výzkumu byli domluveni formou
doporučení od námi společné známé osoby. Jeden rozhovor neproběhl z důvodu
nedostatečné domluvy pramenící z nedostatku času a selhání internetové komunikace,
druhý nebyl uskutečněn z důvodu podmínky respondenta, že bude setkání financováno
stejně jako jakékoliv jiné setkání s klientem za účelem léčení. Třetí případ se týkal zjištění,
že účastník není vhodným participantem výzkumu. S respondenty, kteří souhlasili
s uskutečněním rozhovoru, jsme se dle časových a vzdálenostních podmínek domluvili
na osobním či telefonickém setkání.
5.2.2 Charakteristika výzkumného souboru
Výzkumný soubor tvoří 12 účastníků výzkumu z České Republiky – 3 ženy a 9 mužů, kteří
se prezentovali jako léčitelé a pracují minimálně s jednou z léčitelských technik
zaměřených na práci s energií, léčbu modlitbou, fytoterapii, irisdiagnostiku či léčbu
úpravou stravy.
Věkový průměr výzkumného souboru je 52 let. Nejstaršímu účastníkovi výzkumu bylo 70
let, nejmladší účastník výzkumu byl ve věku 31 let. Pět participantů uvedlo jako rodinný
stav manželství, dalších pět bylo rozvedených a ve dvou případech byli participanti
svobodní. Počet dětí se pohyboval od bezdětného stavu do počtu tří dětí. U participantů
ve většině případů převládalo vzdělání na úrovni střední školy. Ve třech případech bylo
vzdělání vysokoškolské, a ve dvou případech vzdělání základní. Zajímavostí je, že
participanti jakožto léčitelé mají vzdělání převážně technického charakteru. Ve třech
případech se objevuje oblast zdravotnictví (veterinář a zdravotník), v jednom případě
vzdělání ekonomické. U jednoho participanta nebyla povaha střední školy zjištěna. Doba
věnovaná léčitelství se u účastníků výzkumu pohybovala od 4 do 25 let, průměrně je tomu
16 let.
Tabulka č. 1 – charakteristika výzkumného souboru

participant

pohlaví

věk

stav

Počet
dětí

Dosažené
vzdělání

obor

Doba
věnovaná
léčitelství

participant č. 1

muž

70

rozvedený

3

SŠ

SŠP - elektrotechnika

25

participant č. 2

žena

31

vdaná

2

SŠ

SPŠ – management
strojírenství

4

36

participant č. 3

žena

67

rozvedená

3

základní

/

16

participant č. 4

muž

53

ženatý

2

VŠ

veterinární lékařství

25

13

participant č. 5

žena

52

rozvedená

2

základní

kurz – podnik
racionalizace a řízení
výpočetní techniky
kurz - zdravotník

participant č. 6

muž

62

rozvedený

2

VŠ

VŠCHT

25

participant č. 7

muž

38

svobodný

0

SŠ

nezjištěno

8

participant č. 8

muž

62

ženatý

2

SŠ

zdravotník,
Stavební průmyslová škola

24

participant č. 9

muž

52

rozvedený

1

SŠ

polygrafie

15

participant č.
10

muž

50

ženatý

3

SŠ

strojní průmyslová škola

12

participant č.
11

muž

31

svobodný

2

VŠ

ekonomické podnikání

6

participant č.
12

muž

67

ženatý

3

SŠ

soustružník kovu, jaderná
fyzika

20

5.3 Metody sběru dat
Jako

vhodná

metoda

pro

získání

dat

v kvalitativním

přístupu

bylo

vybráno

polostrukturované interview a pozorování. Polostrukturovaný rozhovor je charakteristický
povinným minimem probraných otázek, které se mohou jemně odlišovat v pořadí, znění
a stylu pokládání podle potřeb výzkumníka a dotazovaného. Tuto metodu je možno
obohatit o doplňující otázky, které napomáhají získání důležitých informací. Nevýhodou
polostrukturovaného interview může být neudržení závazné struktury či získání
nerelevantních dat (Miovský, 2006). Pozorování je samozřejmou součástí kvalitativního
výzkumu (Hendl, 2005), předmětem pozorování byla komunikace a neverbální projev
participantů.
Otázky položené v rámci polostrukturovaného interview byly následující:
1.
2.
3.
4.
5.

Jak dlouho se věnujete léčitelství?
Má ve vaší rodině léčitelství tradici? (nebo přesah do minulosti?)
Kdy jste si uvědomil/a své léčitelské schopnosti?
Co významného tomu předcházelo?
Jak se vaše schopnosti vyvíjely?
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6.
7.
8.
9.

Jaký druh léčitelství provádíte?
Jak probíhá vaše léčba?
Snažíte se i nadále rozvíjet vaše schopnosti? Pokud ano, jak?
Hraje ve vašem léčení roli víra? Pokud ano, jakou?

Interview sytilo výzkumné otázky následujícím rozdělením:
Jaké motivy přispívají k rozhodnutí stát se léčitelem? – otázky č. 1. – 4.
Jakým způsobem léčitelé pracují se svými léčitelskými schopnostmi? – otázky č. 5. – 8.
Jaký mají léčitelé vztah k víře? – otázka 12.
Deset rozhovorů bylo uskutečněno osobní cestou. Po domluvě jsem přijížděla k léčitelům
domů, do místa, kam běžně přijímají pacienty nebo v kavárně či čajovně. Dva rozhovory
byly po domluvě uskutečněny telefonicky. Důvodem byla cestovní vytíženost jednoho
respondenta, a časová vytíženost a vzdálenost druhého respondenta. Pokud bylo
domluveno osobní setkání, převažovaly dopolední hodiny. Rozhovory provedené
telefonicky byly uskutečněny v podvečerních hodinách.
Obecně při setkáních panovala příjemná atmosféra a otevřenost, občas se vyskytla
nervozita jak na straně participanta, tak na mé straně. Povětšinou byli účastníci výzkumu
velmi hovorní a sdílní, ochotně vysvětlovali zkušenosti a osobní témata. V některých
případech musela být komunikace podpořená častějším doptáváním. Ve většině případů
skončilo setkání vzájemnou dohodou o udržení kontaktů a zasláním informací o dokončení
bakalářské práce.

5.4 Zpracování dat
Interview byly zaznamenávány diktafonem a doplněny o možnost zapsat si v průběhu
zajímavé poznámky. Po sesbírání dat následovala doslovná transkripce doplněná o známky
neverbálního projevu získané z pozorování. Následovala redukce 1. řádu, sloužící k selekci
„slovní vaty“, pro větší přehlednost podstatných informací.
Získaná data byla zpracována metodou obsahové analýzy a vytváření trsů. V rámci
obsahové analýzy prošla data kategorizací, přičemž kategorie jsou vyčerpávající, vzájemně
nepřekrývající a neopakující (Kerlinger, 1972 in Miovský, 2006). Metoda vytváření trsů
slouží k seskupení výroků do skupin na základě vzájemné podobnosti (Miovský, 2006).
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5.5 Etické problémy a způsob jejich řešení
Participanti byli obeznámeni s podmínkami a cílem výzkumu prostřednictvím emailu,
ve kterém byli kontaktováni, či telefonickou cestou. Ze strany participantů vyvstávaly
většinou dvě otázky – kdo jsem a kde budu rozhovor prezentovat. Potřeba odpovědi
pramenila často z obavy či obrany proti případnému zneužití dat. Tuto skutečnost jsem
řešila poskytnutím základních informací o sobě a ochotným zodpovězením všeho, co je
zajímalo. Zajímavá byla také žádost o poskytnutí mého data narození, prostřednictvím
kterého se dva léčitelé rozhodovali, zda se stát účastníky výzkumu.
Při domlouvání místa a času setkání jsem nechávala rozhodnutí na participantech, v zájmu
jejich komfortu a pocitu bezpečí.
V 11 případech byl podepsán informovaný souhlas participantů, v jednom případě byl
participant seznámen s podmínkami, ale nebylo možno podepsat tiskovou podobu
informovaného souhlasu z důvodu vzdálenosti a nevyhovujících podmínek – participant
neustále cestuje. Ujištění o anonymním vystupování ve výzkumu většina z nich
nepovažovala za nutné a sdělila, že se za své výpovědi stydět nebudou a prezentace jejich
jména by jim nevadila.
Získaná data byla pečlivě uložena a použita pouze v rámci bakalářské diplomové práce.
Participanti dostali můj kontakt a nabídku informování o výsledcích výzkumu.

5.6 Výsledky
Výsledky přinášejí informace vycházející ze subjektivního hodnocení léčitelů, nikoliv
k ověření vědeckých faktů. Stejně tak je tomu i po stránce terminologické – pojmy se
nepohybují na vědecké úrovni, ale v osobním názvosloví léčitelů.
Po provedení analýzy dat byly výsledky shrnuty do tří oblastí zájmu, v souladu
s výzkumným záměrem – MOTIVY K LÉČITELSTVÍ, LÉČITELSKÉ TECHNIKY
a VZTAH LÉČITELŮ K VÍŘE, které byly dále rozděleny dle následujícího vzorce:

39

Okruh
Kategorie
Podkategorie

(„citace“)
MOTIVY K LÉČITELSTVÍ
Významné zážitky (vychází z otázky č. 4)
Důvody toho, co přivedlo participanty k léčitelství, byly rozličné. Ve dvou případech se
objevila smrt blízkého jako důležitý životní mezník, který hrál zásadní roli v rozhodnutí
léčit. Jako jeden ze zlomových okamžiků ve svém životě uvedl léčitel smrt malé dcery
(„…v 79. roce mi zemřela dcera…a tím se to nastartovalo…“) a později také smrt otce
(„Potom zemřel otec brzo, v 58 letech, další bolest…“). Významná je pro něj také
skutečnost smrti pacientů („Já jsem dělal všechno pro to, aby se uzdravili, ale nebylo mi to
dovoleno. A to je pro mě zrovna taková bolest jako pro tu rodinu.“). Další léčitel se svěřil s
tragickou smrtí matky („A po čase jsem zjistil, že tahle její smrt byla jakoby nastartování
mé léčitelské cesty.“).
Další významnou zkušeností bylo prožití utrpení. Jako osobní utrpení v životě (jeden
léčitel) bylo popsáno těžké dětství za války (A já jsem se narodil 44 – to máte válku, bylo
málo peněz, bylo hodně starostí a tak.“), špatný vztah s matkou („Naše matka nám srážela
velice sebevědomí, takže my jsme dost trpěli.“), nevhodné, nenaplňující studium
(„…protože mě to nešlo, já jsem to neuměl, mě to ani nebavilo.“), rozvod a s ním spojená
ztráta dětí. Další léčitel prožil těžké období v rámci duchovní krize („To byly opravdu dva,
tři roky, kdy jsem se srovnával, trpěl depresemi, bylo mi špatně.“). Významný je také
zážitek léčitelky vycházející z utrpení blízkého člověka („Pro mě byla významná ta
situace, že někdo trpěl v mé rodině a já jsem se rozhodla pomoct.“).
Objevila se také zkušenost se zvláštním zážitkem, a to v podobě zážitku tunelu ve světle
(„Já jsem nebyla v klinické smrti, ale před usnutím jsem měla takový pocit, že jsem v tom
světle.“) během usínání nebo ve stavu, při kterém léčitel zažil uzdravení prostřednictvím
představy („Zjistil jsem, že to v rámci představ můžu regulovat – já se probudil celý
zpocený a loket byl zdravý, což mě poněkud zaskočilo.“), či předpověď události („Byli
jsme na takovém výletě, kde jsem nebyl nikdy a řekl jsem rodičům, že tady za tím rohem je
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obrovský náměstí a dřevěný kostel. A on tam skutečně byl.“). Léčitelské síly mohou
predikovat také zvláštní fyzické úkazy („Měla jsem pořád mokré ruce – mě z nich kapala
voda.“). Tyto zkušenosti ovšem nemusí být pravidlem pro každého a někdy v životě
léčitele nefiguruje žádný významný zážitek („Já jsem nic takového neměl…u mě to bylo
přirozené.“).
Ve dvou případech přispěl zážitek při meditaci, ale každý jiného charakteru. V prvním
případě participant v meditaci zažil boží vnuknutí („Několikrát po sobě jsem slyšel:
„pomáhej lidem“. A to už bylo zajímavý pro mě.“) V druhém případě došlo k otevření
zvláštního kanálu vnímání („Díky tomu, že jsem opakovaně takhle cvičil, tak se mi
zároveň otvíralo takové vnímání těch nehmotných sfér.“).
Někteří léčitelé (2 případy) se shodovali v nespokojenosti s klasickou medicínou,
pramenící z názoru, že klasická medicína je charakteristická svou neschopností uzdravit
(„Klasická medicína neumí možná těch 70 % stavů ani řešit.“) a nevhodným způsobem
léčby („Největší katastrofa skutečně je, když doktor doporučí onkologickému nebo i jinému
pacientovi, aby užíval sladké.“).
Léčitelskému řemeslu někdy v minulosti předchází dlouhá volba povolání (5 případů).
Léčitelé hledali zaměstnání, které jim přinese pocit uspokojení („Najednou jsem se
zklidnil, už jsem od začátku věděl, že jsem na tom místě, kde se konečně cítím.“) a pracovní
nezávislost („Samozřejmě taky přispělo k tomu to, že v dnešní době nehodlám být
zaměstnancem někoho.“). V jednom případě vyměnila léčitelka své dřívější povolání za
léčení z důvodu žádosti od pacientů („Chtěli. Nevím, jak se to dozvěděli, ale začali ke mně
chodit.“).
Léčitelství často v životě předchází podobné zájmy. V několika případech se léčitelé
shodli na dřívějším zájmu o duchovní nauky („O duchovno jsem se zajímal v podstatě
odmalička.“) („Studoval jsem magii, kabalu, mystiku, židovství…“), objevoval se také
zájem o bylinkářství („U každé bylinky, když bylo něco napsaný, nějaké nemoci, tak jsem
to napsal….“), zájem o přírodu („Hodně spíme pod hvězdami a byli jsme hodně v lese.“)
a zájem o zvířata („Vyrůstal jsem na vesnici mezi spoustou zvířat, na takové farmě a ten
vztah tam vždycky byl.“).
Léčitelství je vnímané jako odpověď na potřebu pomoci (3 případy). V některých
situacích vyvstává potřeba pomoci druhým („Já, když bouchnul ten Černobyl, tak jsem
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tenkrát věděl, co hrozí těm lidem a dětem…tak si říkám tady musíme něco pro to
udělat…“). Ve dvou případech bylo léčitelství nutností pomoci sobě („Díky vlastním
zdravotním potížím.“). Zároveň pomáhání okolí může znamenat také něco, co prospěje
nejen ostatním, ale i léčiteli, znamená to tedy pomoc sobě i druhým („Pomáhám lidem, tím
že pomáhám lidem, pomáhám i sám sobě.“).
Tradice v rodině (vychází z otázky č.2)
V největší míře pocházeli léčitelé z rodiny bez léčitelské tradice (7 případů). Objevily se
dva typy na vysvětlení, proč tomu tak je – v prvním případě rodinu považovali za prostředí
protikladné léčitelství („Moji rodiče patří mezi ty, kteří doktory zbožňují.“), („Jsem z ryze
komunistické rodiny, ateistické…celá rodina je technická – já jsem výjimkou.“), často se
vyskytovalo označení materialismu („To byla doba materialistická…to nepřicházelo
v úvahu.“). Někteří léčitelé (dva případy) také popřeli jakékoliv léčitele v rodině, ale
přiznali nedostatečnou znalost rodiny, („To já ti neřeknu, protože já nevím… až tak ty
rodinné kořeny neznám.“).
Skupinu rodin s léčitelskou tradicí (tři případy) zastupují v jednom případě léčitelé
pracující s energií („Léčil můj otec, dělal to více než 40 let a tvrdil, že léčila a měla takové
schopnosti i jeho maminka.“) a ve dvou dalších případech bylinkáři („Listuje, co by jí
pomohlo, jde do zahrádky, natrhá si to, udělá si to a tak si pomůže.“), („Maminka je
bylinkářka, ale spíš taková ta opravdu babka – babka kořenářka.“).
Někteří léčitelé popírali v rodině přímo výskyt dalších léčitelů, ale shodli se na tom, že
jsou určití členové rodiny, kteří sdílí zaměření podobné léčitelství. Tuto skutečnost
mohou zastupovat rodinní příslušníci, kteří mají dle léčitelů podobné povahové vlastnosti,
kterými byla myšlena dobrosrdečná povaha („Myslím si, že otec byl srdcem velice dobrý
člověk. A to je ten základ.“), („Mojí maminky tatínek byl empatický, oblíbený, trošku
jiný.“) a duchovní založení („Prapradědeček byl hodně rozvinutá duše z hlediska
duchovního. A to léčitelské pojetí jde hodně ruku v ruce…“). V rodině se může mimo
léčitele objevit i související podobný zájem (potvrzují 3 léčitelé), pod který spadají zájem o
duchovno („Sestra je taky tak zaměřená, ale spíš duchovně.“), přírodu („Z tátovy strany
jsme byli hodně spjati s přírodou.“) nebo zájem o byliny („Třeba jsme dělali bylinné čaje,
přes mateřídoušku a tak.“).
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Uvědomění léčitelských schopností (vychází z otázky č.3)
Důležitým mezníkem života každého léčitele je okamžik uvědomění, ve kterém dojde sám
poznání, že je schopen léčit. Nejčastěji se tomu (v osmi případech) stalo skrze zpětnou
vazbu druhého člověka. Touto osobou je ve většině případů (4 léčitelé) jiný léčitel („On
mě chytl za ruce a řekl: ty máš obrovskou sílu v levé ruce.“), („První, co bylo: ukaž ruce!
Tak jsem mu ukázal ruce a řekl: dobrý, pojď.“). Dalšími případy bylo vysvětlení od
člověka, zabývajícího se energiemi („Podali jsme si ruce, a on mi řekl, že mám velkou sílu
v rukách.“)a pomocníka v krizi („Velmi mi pomohla a přes ni v podstatě jsem se naučil jak
na to.“). Tři účastníci výzkumu si potvrdili své schopnosti prostřednictvím zpětné vazby
pacientů („Já jsem vždycky začal jí jakoby přikládat na tu nohu ruce… A ji za tři dny
přestala ta noha bolet.“), („I ti lidi mi to zpětně potvrdili. Tak jsem si říkal, něco na tom
bude, přece jen.“).
V některých případech popsali léčitelé (tři případy), že měli od dětství jakýsi zvláštní pocit
toho, že by mohli umět takové věci. Přisuzovali si tedy léčitelské schopnosti odmala
(„Můžu říct, že jsem to měla odjakživa“). V životě tak může používat neuvědomělé léčení
jako běžnou věc, nad kterou se nepozastavuje („Jen jsem to vědomě neprovozovala…“).
Dalším případem může být skutečnost latence léčitelských schopností, které jsou člověku
k dispozici celý život, ale zaktivují se až v určitém okamžiku („Do té doby to ve mně
spalo.“). Někteří léčitelé mohou pociťovat přítomnost schopností, kterým nerozumí („Já
jsem to opravdu nevěděla a žila jsem jako každé děti.“). Tyto zkušenosti sdílí všechny tři
ženy léčitelky, které jsou součástí výzkumu. Zajímavý je náhled léčitele, se zkušenostmi
s astrálním cestováním, který udává, že má léčitelské schopnosti z minulých životů,
přičemž plynutí času zde hraje jinou roli („Nějak ve mně tady ta možnost toho léčení byla
zakódována už z velmi dávných dob.“).
Ke zjištění, že má člověk dar léčit, nemusí přijít pouze prostřednictvím vlastní zkušenosti.
Jeden léčitel prošel zkušeností samovolného mimotělního zážitku („Tak se mi povedlo asi
třikrát vypadnout z těla – to znamená, že jsem sám sebe viděl při plném vědomí, jak jsem
mimo sebe.“). Léčitelé se také pouštěli do léčitelských nebo podobných aktivit, které ve
finále popisovali (4 případy) jako úspěšné pokusy („Když jsme vyhledávali, byla tam jedna
paní, která měla tu schopnost, a já jsem našel víc geopatogenním zón než ona.“),(„Tak
jsem to zkoušel, jestli mi to jde – a ono to šlo.“).
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Z hlediska významných zážitků, které měli vliv na rozhodnutí stát se léčitelem, se ve větší
míře objevily negativní zkušenosti zastupující smrt blízkého člověka a prožitek utrpení. Na
negativní zkušenosti navazuje také potřeba pomoci, která byla dalším výraznějším
důvodem, proč se stát léčitelem. Další zkušeností bylo prožití zvláštních zážitků.
S rozhodnutím pro léčitelství častěji souvisejí také zájmy léčitelů, přičemž nejvýrazněji
zastoupené byly duchovní nauky a volba povolání.
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prožití utrpení
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významné
zážitky

pomoc sobě i
druhým

zvláštní zážitky

podobné zájmy

zájem o
duchovní nauky

volba povolání

Schéma č. 1 – významné zážitky

Otázka tradice v rodině byla nejčastěji odpovězena zamítnutím, a to především z důvodu,
že jejich rodina se vyznačuje naprostým opakem toho, co souvisí s léčitelstvím, a také
častou charakterizací materialismu. V menším, ale častějším zastoupení, byla potvrzena
léčitelská tradice v rodině a také výskyt podobného zaměření - především z hlediska
podobných povahových vlastností či zájmů, které zdědili nebo mají také dotázaní léčitelé.
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Schéma č. 2 – tradice v rodině

Jako nejčastější cestou k uvědomění léčitelských schopností bylo označeno utvrzení skrze
zpětnou vazbu jiného člověka. Nejčastěji tomu bylo skrze dalšího léčitele, který jim
potvrdil, že mají také toto nadání nebo prostřednictvím pacientů, kterým jejich péče
pomohla. Častěji se objevilo také tvrzení, že léčitelé měli (ať už vědomě, tušíce nebo
nevědomě) své schopnosti od mala. Opakované bylo také zjištění léčitelských schopností
prostřednictvím vlastní zkušenosti, především uskutečněním úspěšných pokusů, které jim
potvrdili, že skutečně léčitelství ovládají.
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odmala
vlastní
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Schéma č. 3 – uvědomění léčitelských schopností

LÉČITELSKÉ METODY
Vývoj schopností (vychází z otázky č. 5 a č. 8)
Z hlediska podílu na rozvoji schopností, se výpovědi léčitelů dají rozdělit do tří skupin –
nejpočetnější jsou léčitelé (10 případů) s vlastní snahou o rozvíjení („Tak určitě se
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snažím.“), („Snažím se nebýt na jednom místě, abych nezakrněl.“). Přítomna je zároveň
zkušenost (5 případů), že v některých aspektech nepociťují potřebu vlastní snahy, protože
dochází k samovolnému rozvíjení schopností („Oni se rozvíjejí bez mého přičinění.“),
(„Ke mně to přichází takzvaně za chůze.“). Jeden léčitel se svěřil s tím, že nyní se již o
rozvoj nesnaží vůbec a kvůli chatrnému zdraví mu jde spíše o snahu omezit schopnosti
(„Jak přijde v tomhle věku nemoc, je to velká překážka.“).
Existují různé způsoby rozvoje, které léčitelé praktikují pro zlepšení svých schopností.
Většina léčitelů (11 případů) charakterizovala, že nejzásadnější je pro ně práce na sobě
(„Mě přijde jako to nejdůležitější pro tu čistotu toho projevu.“), („Zjistila jsem, že nejlepší
je zaměřit se sama na sebe.“), poměrně blízko k práci na sobě měl také mockrát
zmiňovaný (11 léčitelů) duchovní rozvoj („Léčitelské pojetí jde hodně ruku v ruce s
rozvinutostí duše a vůbec toho vnitřního světa.“), („Léčitelství je vedlejším produktem
filosofie.“). Často se vyskytovalo (6 případů) v různých podobách studium léčitelství („Já
mám plno knížek.“),(„Občas si třeba přečtu nějakou knížku nebo se podívám na nové
směry.“). Několikrát se u léčitelů (6 případů) vyskytnul osobní návod k posunutí se dále pokud něčemu potřebují porozumět, umožňuje jim to kladení otázek („Já si vždy položím
otázku a ono to ke mně přijde.“), („Když se člověk zeptá sám sebe, odpověď ve většině
případů přijde.“). Ve třech případech léčitelé řekli, že v rámci moderního způsobu života
se snaží o přizpůsobení se trendům doby („Lidé míň cestujou a víc času stráví na
internetě, tak jsme vyvinuli systém léčení na dálku.“), („Ještě se musíme naučit umět si
udělat propagaci.“). Věřící léčitelé (3 případy) se rozvíjejí skrze náboženské praktiky
(„Chodím do kostela, zpívám v kostele, poslouchám rádio Proglas…“), se kterými byla
většinou spojená (2 léčitelé) práce s láskou („Schopnosti jsou nebo by se rozvíjely, jedině
kdybych víc miloval Boha.“),(„Naučit se objevovat v sobě nesobeckou lásku.“). Tři léčitelé
zmínili praktikování meditace („Někdy si člověk vyloženě udělá čas, teď budu relaxovat,
meditovat.“). Jeden léčitel se snaží o rozvoj skrze spolupráci s lékařem („Hlavně
spolupráce s panem doktorem.“). Ocenění se dostalo také škole života („Někdy jsou i
cennější životní zkušenosti a řešení problémů.“) a fyzické očistě („Taky jsem přestala
kouřit.“).
Za svou léčitelskou kariéru všichni léčitelé zaznamenali progres schopností. Dva léčitelé
shledávají, že v rámci léčení pacientů dosáhli propojení energie s představou uzdravování,
což přineslo pozitivní efekt („Jde mi to o trošku rychleji, když ho vidím v hlavě.“). („Tak
já si ho budu představovat…Měl jsem stejné výsledky.“). Někteří léčitelé (3 případy) vidí
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posun ve větší efektivitě léčby („Lidé se rychleji uzdravují.“) („Získával schopnost stále
více lidí zaráz ovlivňovat.“). S praktikováním léčitelství může přispět k vývoji také získání
sebedůvěry („Tak to byl pro mě dobrý pocit, že jsem to dobře uhádl.“). Přechod na
poradenský výklad („Teď se spíše věnuju vykládání a vysvětlování.“), („Hledáme cestičky,
jak je navést na vibraci, kterou jsou schopni najít oni sami.“). V některých případech (3
léčitelé) došlo k vývoji prostřednictvím vylepšení techniky („Zjistil jsem, že člověk nemusí
být přítomný.“) („Řekl jsem si: proč kyvadélko, když se to dá odchytit.“) či vyvinutím
nových metod („Takže jsme vyvinuli systém, který nazýváme léčení na dálku.“). Jako
významný posun je léčiteli nazývaný „přechod na univerzální energii“, který vysvětlují
tak, že místo dávání vlastní energie pacientům, začali využívat energii z „univerzálního
zdroje“ („Nepoužívám svou energii, ale tu univerzální, které je dostatek pro
všechny.“),(„Člověk může dávat svou, ale ne dlouhodobě.“). Někteří léčitelé získali svou
praxí lepší odhad pacientů („Už cítíte, jestli ten člověk bude reagovat.“),(„Lidé se toho i
bojí, když sem jdou – Ona to ví. Jak to ví?“).

Léčitelské techniky (vychází z otázky č. 6 a č. 7)
Nejpoužívanějším způsobem léčení byly různé formy léčení energií (11 případů). Léčba se
uskutečňovala několika způsoby předání energie – buďto tomu bylo předáváním energie
rukama, bezkontaktní léčbou rukama, či léčbou na dálku (5 léčitelů), která se
uskutečňovala pro nepřítomné pacienty na přání jiných či posíláním energie pacientovi,
který se vyskytoval daleko v místě svého bydliště („Člověk vůbec nemusí být přítomný –
z fotografie můžu dělat totéž.“),(„Já jsem dostal k dispozici nějaký „vodojem“ a ty lidi k
tomu napojím…“). Léčení rukama („Léčím pouze přes ruce.“),(„Držím je za ruce.“)
(„Začnu jezdit rukama kolem jeho těla a předávám energii.“). Někteří léčitelé pracující
s energií (5 případů) se shodují na tom, že oni sami nejsou zdrojem léčebné síly, nýbrž
prostředníkem pro předávání energie („Vyšší síly rozhodujou na tom vršku, jak to bude.
Já jsem jenom prostředník“), („Dávám přístup k těm bytostem skrze svou energii…“).
K ozdravnému procesu mohou také používat nejen energii předávanou skrze své ruce, ale
také energii jiných léčivých předmětů („Kameny jsou velkým pomocníkem v tomhle
léčitelství.“), („Když je aura hodně zanesená, tak dělám paul sancto - to je dřevo z
posvátného stromu z Peru anebo kadidlo.“),(„Mám léčebnou pyramidu ze dřeva potažená
plátnem.“).
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Většina léčitelů v léčbě využívá také diagnostiky. Někteří léčitelé využívali (v začátcích
své léčitelské kariéry) či využívají diagnostiky prostřednictvím pomůcky („Když jsme
začínali, tak s fází diagnostiky kyvadélkem…“), („Zjistím kyvadlem podle mapy oka, který
orgán má ten dotyčný nemocný.“), jakýmsi pomyslným vyšším stupněm je diagnostika
citem (6 léčitelů), na kterou přesedlali někteří léčitelé po opuštění diagnostiky s pomůckou,
jiní takto dle výpovědí postupují odjakživa („Z vyšších sfér se stáhnou veškeré informace,
které jsou potřeba.“), („Když mě to bolí hodně a dlouho na tom orgánu, tak vím, že je to
tam hodně špatné.“). Tři léčitelé využívali diagnostiky dle vzhledu člověka („Zdravotní
negativa se rýsujou na obličeji, pokožce, vlasech…“), („Pohledová diagnostika – je to můj
výmysl – podle vlasů, kůže…“). Na úrovni laboratorních vyšetření se pohyboval jeden
z léčitelů („Pak si udělá test zdraví…odešlu ho na laboratorní vyšetření homocysteinu…“).
S diagnostikováním souvisí také informace od pacienta o jeho zdravotním stavu, většina
léčitelů si během setkání s pacientem udělá čas na rozhovor o potížích.
Při setkání léčitelé často pacientům poskytují poradenství, nabízející prostor pro
naslouchání („Někteří z nich rozpovídají a můžeme jít více do hloubky.“) nebo některými
léčiteli (4 případy) zdůrazňované vedení k vlastní léčbě („Aby věděl, jak to má zvládnout
sám.“). („Přivést ty lidi na tu jejich cestu, která je zavede k uzdravení…) či „rady pro lepší
psychiku“ (2 případy), jak sami nazývali rady, které měly pacientům ulevit od bolesti
prostřednictvím změny způsobu myšlení (“Musí trošku změnit svůj žebříček hodnot.“),
(„Když to člověk v hlavě nespraví, může se to znovu projevit.“) a rady pro fyzické zdraví
(2 případy) podporující ozdravné procesy („Detailně probereme jak se co nejrychleji
uzdravit a hlavně jak změnit stravování.“).
Tři léčitelé využívali technik léčení vírou, přičemž šlo o modlitbu za pacienta („Aby to
bylo pod Boží ochranou a pod boží rukou“), (Začínám tichou modlitbou pro sebe – ať je to
zdrávas nebo otčenáš - a začínám léčit toho pacienta.“).
V některých případech léčitelé zdůraznili použití fytoterapie jako součást svého léčení –
dva léčitelé se zabývají bylinnými čaji („Namíchám čaj…on si pak pro to přijede a
začneme léčbu…“), jeden léčitel nabízí vhodné doporučení přípravků bylinné báze („Aby
pacient nebyl podvyživený, měl doporučit třeba aloe vera…“)
S léčitelstvím jsou spjaty také techniky alternativní medicíny - ve dvou případech se
jednalo o homeopatii („Používám mimo homeopatické tinktury, kde musí být obsaženy tři
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dominující byliny a dvě doplňující…“), v minulosti léčitelů šlo o praktikování ajurvédy (1
léčitel) a reiki (1 léčitel).
Léčitelé se v rámci vlastního podílu na vývoji svých schopností rozdělili do dvou
výrazněji zastoupených kategorií – na rozvoji svých schopností měli vlastní podíl nebo u
nich nastal samovolně. Nejčastěji se snažili o vývoj prostřednictvím studia, soustředění na
sebe sama, duchovního rozvoje, kladení otázek a meditací.

Progres schopností byl

nejvýrazněji vnímán ve větší efektivitě léčby, v přechodu na poradenský výklad, ve
vylepšení technik a v přechodu na univerzální energii.
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Schéma č. 4 – vývoj schopností
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Léčitelé nabízejí velkou škálu vlastních technik léčení, které vycházejí ze subjektivního
pohledu léčitele na léčebnou účinnost. Nejčastěji léčí pacienty prostřednictvím práce
s energií, při které léčí rukama, přičemž figurují povětšinou jako prostředníci předávající
energii z energetického zdroje. v energetické léčbě jsou prostředkem kontaktním i
bezkontaktním jako zdroj energie své ruce. Častým způsobem je také posílání léčivé
energie na dálku. Někteří léčitelé mohou využívat také energeticky nabitých předmětů
pomáhajících v léčbě. Většina léčitelů pracuje s diagnostikou, a to především v rámci
vlastního citu a dle vzhledu pacienta, který mnohé napoví. Časté je v rámci léčitelských
služeb také poradenství, převážně v otázce vedení pacientů k vlastní léčbě, tak aby nebyli
na léčiteli závislí. Při léčení vírou uzdravuje modlitba léčitele. Mimo typické léčitelské
techniky se také může pacient setkat s technikami alternativní medicíny.
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Schéma č. 5 – léčitelské techniky
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VZTAH LÉČITELŮ K VÍŘE
Část rozhovoru věnovaná tématu víry mnou byla oproti ostatním otázkám vnímaná
ve většině případů jako nejenergičtější. Názory léčitelů přinášely atmosféru filosofického
ladění a více emocí.
Souvislost víry a léčitelství (vychází z otázky č. 12)
Nejvíce zastoupenou skupinu tvořili léčitelé (8 případů), pro něž je víra při léčení
významná. Pro některé léčitele (3 případy) představuje primární podmínku léčení („Je to
ta největší podmínka léčení vůbec.“), („Je to zásadní.“), („Duchovní stránka hraje roli, je
to jiný čaj.“). Některým léčitelům přináší ochranu („Aby to neuchopil nějaký zlý démon
nebo někdo.“), jiným cestu k vnitřní moudrosti („Když máme víru, tak jsme nalezli to, co
tady ty civilizace hledaly. Kámen mudrců tomu říkali.“). S vírou může získat léčitel
společníka („Cítím někoho u sebe.“) nebo pomocníka v léčení („Musí to být
požehnané.“), („Mám pomocníky, na které se můžu obrátit.“). Někteří léčitelé vidí ve víře
učení k nezištné lásce („Všeobjímající láska, ale ta nepodmíněná.“) nebo pomoc druhým
(„Věřím, že lidem pomáhám a důkaz mě utvrzuje ve víře.“), ale také pomoc sobě („Naučil
jsem se rozumět Bibli a praktikovat duchovní cvičení, dobře naslouchat a rozumět tomu, a
to mě hodně pomáhá.“). Jeden léčitel vyjádřil názor, že víra je důležitá, ale pacient mít
víru nemusí („Když se zeptá klient, tak říkám, že v to věřit nemusí…ale nesmí tomu člověk
nevěřit.“).
Zvláštní kategorii tvořili tři léčitelé, kteří reagovali na otázku víry tvrzením, že nemají rádi
slovo víra. V jejich chápání hraje roli jiné označení – vědění namísto víry. („Když člověk
prozře, tak prostě už to tak je, už nemusí věřit.“). Při dosáhnutí tohoto vědění, získává
léčitel pro sebe i pro druhé jistotu přinášející sílu („Může z ní čerpat a být tím zdrojem
energie pro druhé.“). Pokud léčitel přijme vědění a vše, co mu přináší, může se jeho zájem
obrátit k okolí a snaze, aby vědění získalo význam pro druhé lidi („Předávám to lidem,
aby to také tak pochopili.“). Vědění, ze kterého je čerpáno, nabývá formy zodpovědnosti
(„Předám a udělám co je v mých silách a vnímám to tak, že člověk má svou zodpovědnost,
zda to přijde nebo ne.“).
V jednom případě se objevil názor, že víra je pro léčitelství nevýznamná („Já nepotřebuji
vědět proč to je nebo jestli mi fakt Bůh tu schopnost dal, mě to je jedno.“). Tento léčitel
vysvětluje své stanovisko názorem, že víra přináší léčitelům záruku, která upevňuje jejich
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léčitelskou prestiž („Máte potřebu se navyšovat tím, že se odvoláváte na někoho vyššího.“)
a výmluvu vůči neúspěšné léčbě (Když vás nevyléčí ani ten, ke kterému Bůh sám přijde, tak
si nemůžete na nic stěžovat, protože Bůh tak rozhodl.“)
Podobenství víry (vychází z otázky č. 12)
Někteří léčitelé (6 případů) měli tendenci poukázat na fakt, že existují rozdílné druhy
víry. Tři léčitelé poukázali na rozdíl víry a církve („Já v boha věřím a nevěřím v církvi.“),
(„Vždy mě záleželo, abych šel po správné cestě. Po té boží, ne po té církevní.“). Další
léčitelé (2 případy) zdůraznili rozdíl mezi vírou a náboženstvím („Toto je víra – pokud z
toho potom někdo vyrobí nějaké náboženství, je to zase klasický lidský projev.“). Poslední
skupina (2 léčitelé) byla tvořena subjektivním rozdělením víry podle léčitele („Je Bůh
nebo není - to je pro mě vnější víra – ta je pro mě asi o něco snazší, než ta vnitřní.“).
Náhled léčitelů na vztah k víře odhalil různé objekty víry. Někteří léčitelé se vyznávali
z křesťanství (3 případy), pro jiné (2 případy) byli důležití andělé („Pomáhají člověku –
když si požádáš o pomoc.“) nebo prostě Bůh, který není specifikován konkrétně
křesťansky (4 případy). Často se mezi léčiteli (6 případů) objevovala tématika
„vesmírných sfér“, jak ji sami léčitelé nazývali („Říkám: poděkujte Vesmíru, buďte
vděční.“), („Nazývám to Univerzem, Vesmírem…“), („Bytosti v těch sférách normálně
žijí“). Jedna léčitelka vypovídá i o víře v přírodní síly („Věřím i na ducha lesa, matku
Zemi.“).
V otázce víry a léčitelství pokrývá většinu léčitelů názor, že víra pro ně má v léčitelství
význam, přičemž nejčastěji z hlediska primární podmínky pro léčení a z hlediska duchovní
moudrosti. Zajímavou kategorii tvořili léčitelé, tvrdící, že před vírou preferují vědění, které
nepřináší pochybnosti. Častěji se objevila potřeba rozlišit mezi druhy víry.
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souvislost víry a
léčitelství

cesta k vnitřní
moudrosti
vědění namísto
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Schéma č. 6 – souvislost víry a léčitelství
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V otázce po objektu víry se nejčastěji objevovala pojmenování související s vesmírem,
křesťanstvím či neutrálním názvem „Bůh“ bez příslušnosti k některému z náboženství.
Mezi jiné objekty víry se dají zařadit například andělé nebo přírodní síly.
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církví a vírou
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podobenství víry
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objekty víry
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Schéma č. 7 – podobenství víry
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6. Diskuze
Léčitelství je stále v české společnosti vnímáno jako kontroverzní téma, proto jeho
zpracování přináší několik problematických oblastí.
Prvním úskalím bylo sehnání participantů do výzkumu. Léčitelé jsou v naší společnosti
výluční svým postavením a příležitost setkat se s nimi se nenabízí běžně. V dnešní době
masmediální komunikace se již velká část léčitelů prezentuje prostřednictvím
internetových stránek, reklam či ezoterických časopisů. Spousta z nich je však stále známa
přes přízeň či nepřízeň pacientů. Deset participantů jsem získala hledáním na internetu, dva
další byli zajištění přes společné známé, přičemž skrze masmédia se neprezentují.
Skutečnost, že většina z rozhovorů proběhla s léčiteli, kteří na sebe nabízejí kontakt přes
internet, může poukázat na odlišné charakteristiky. Těmi může být větší otevřenost,
zkušenost s rozhovory o sobě, trénovaná reprezentace, větší extroverze, sociální obratnost
a další. Při průběhu rozhovorů jsem však neshledala rozdíl, nanejvýše postřeh, že při
popisování svých léčebných technik bylo znát, že toto téma již léčitelé s kontaktem na
internetu mnohokrát probírali.
Jako studentka jsem byla limitována svými finančními možnostmi – při výběru vhodných
participantů jsem oslovovala především léčitele z Moravy, aby bylo cestování praktické.
Odmítla jsem také schůzky s léčiteli, kteří požadovali při setkání zaplatit stejnou finanční
částku jako při konzultaci s pacientem. V souboru tedy chybí léčitelé, zakládající si na
finančním ohodnocení času, který lidem věnují. Výzkum tak může být ochuzen
o informace, které by přinesla odlišná motivace – léčení podmíněné financemi.
Metoda samovýběru, charakteristická vlastní iniciativou respondenta k rozhovoru, může
zkreslit získaná data – participanti mohou sdílet oproti odmítajícím léčitelům podobnou
motivaci či osobnostní charakteristiky, jako je například nadšení pramenící ze zájmu
o jejich osobu či alternativní medicínu, motivace k vlastní sebeprezentaci, altruistické či
dobrosrdečné založení, díky kterému věnovali čas studentce, pozitivní zážitek ze
společenského setkání, ochota podělit se o zajímavá fakta a další faktory. Všichni léčitelé
si byli podobní svou srdečností, přátelským naladěním a ochotou obětovat nezištně svůj
čas. Většina z nich mi byla velmi sympatická a velká část semnou hovořila jako s přítelem,
nikoliv na formální úrovni.
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Početnou skupinu tvořili léčitelé, kteří spolupráci z různých důvodů odmítli nebo na email
nereagovali. Mezi uvedené důvody patřil především nedostatek času nebo neposkytování
rozhovoru o léčitelství. Podobnou zkušenost ve své práci při získávání probandů
do výzkumu udává Motyčková (1992) – oslovení léčitelé často odmítali z důvodu velkého
množství pacientů, málo volného času a obavy ze zneužití informací. V jednom případě
léčitel odmítl účast na výzkumu z důvodu nesmyslnosti, povrchnosti a hlouposti mého
zaměření a otázce, proč se chci snažit popsat podstatu toho, čemu nerozumím. Tyto
postřehy shrnul v odůvodnění zbytečné ztráty času, kterou může obětovat pacientům.
Zpráva byla napsána energicky a rozsáhle. Při dalším kontaktu s respondenty jsem svůj
záměr, vždy s upomínkou na tuto zkušenost, podpořila vysvětlením, že mě zajímají
především oni jako lidé, nikoliv má ambiciózní snaha popsat něco, co přísluší
zasvěcenějším.
Ne všichni léčitelé udali důvody odmítnutí. Mezi další skryté faktory mohla patřit
nedůvěra v mou osobu a záměr, nedůvěra v přínosnost práce, nechuť k rozhovorům,
nechuť ke sdělování osobních zážitků a zkušeností či obecně sebeprezentace, postrádání
potřebné hloubky v otázkách a další důvody. Ve dvou případech jsem byla prostřednictvím
emailu dotázána na své datum narození, což mělo být jakousi postupovou zkouškou, zda je
možné k rozhovoru přistoupit. Ani v jednom případě jsem neobstála. V prvním z nich mě
autor konfrontoval se svým názorem, že jsem si datum narození vymyslela (narodila jsem
se 11. 11. 1988, email byl poslán 13. 11. 2013) a tázal se, s jakým záměrem. V druhém
případě mi dotázaný poslal odpovědi na otázky výzkumu stručně v emailu (tato data
nemohla být vzhledem k charakteru výzkumu použita) a přiložil několik informací o mé
osobnosti a přednostech, které z mého data narození vycházejí. Na další email, zda je
možno se kvůli informacím sejít osobně, již neodpověděl.
V některých případech jsem musela léčitele upozornit, že přesto, že mě léčitelství zajímá,
nebude záměrem práce obhájit či propagovat léčitelství nebo alternativní medicínu.
Poukázala jsem na cíle práce a skutečnost, že i teoretická část práce bude prezentována
z hlediska dostupných zdrojů, které obnáší poznatky i ze stran skeptiků a odpůrců.
Důležité je poukázat na problémy s vědeckým zázemím léčitelství a terminologií
léčitelských metod. Léčitelé pracují se systémy, které si sami vytvořili a jejich koncepce se
liší také v pojmenování činností a prostředků, které při své léčitelské práci užívají.
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Velkým úskalím je absence jakýchkoliv provedených studií na téma léčitelství,
publikovaných na území České republiky. Výzkumy léčitelství se na osobnost léčitele
obracejí naprosto minimálně a pozornost je věnovaná spíše pochopení technik léčitelů
skrze obory, jako je fyzika, parapsychologie, medicína či teologie. V České republice je
tak ojedinělá kandidátská disertační práce paní PhDr. Dany Motyčkové, CSc. (1991),
zaměřující svůj zájem na samotné léčitele a několik bakalářských prací, jejichž součástí
jsou rozhovory s léčiteli, jako je například práce Mgr. Janečkové (2011) a Petruželkové
(2010). Získání potřebných zdrojů ke srovnání dosažených výsledků je tak velmi omezené.
Srovnání se zahraniční literaturou je diskutabilní a ve většině případů naprosto nevhodné,
protože charakteristika léčitelů se odvíjí od kulturních tradic dané země.
Výsledky výzkumu a jejich další využití
První zajímavou informaci z hlediska výsledků přinesla již charakteristika výzkumného
souboru – léčitelé dosáhli různých stupňů vzdělání, od základního po vysokoškolské,
ovšem oborově pokryli nejvíce oblast technickou – převažovaly střední průmyslové školy.
Pouze ve třech případech se objevilo zaměření zdravotnického směru (jeden veterinář
a dva léčitelé, kteří kromě střední průmyslové školy vystudovali střední školu
zdravotnickou a ošetřovatelský kurz). V některých případech léčitelé tvrdili, že je jejich
škola nebavila a chtěli se věnovat něčemu jinému, což jim tehdejší režim neumožnil. Přes
tuto skutečnost však i nadále převyšuje technické vzdělání další obory léčitelů. Proč se lidé
s technickým založením zajímají o léčitelství? Co má technika a léčitelství společného?
V porovnání s prací Motyčkové (1991) zkoumaní léčitelé dosáhli různých stupňů vzdělání,
ale pracovali především ve sféře umělecké a také ve volném čase se většina z nich
věnovala především malování. Souvislost léčitelství a techniky či umění by mohla být
podnětem pro další výzkumy zjišťující profesní předpoklady a zájmy léčitelů.
Oblast: Motivy k léčitelství
Otázka tradice v rodině byla nejčastěji odpovězena zamítnutím, a to především z důvodu,
že jejich rodina se vyznačuje naprostým opakem toho, co souvisí s léčitelstvím, a také
častým poukázáním na materialismus. Tato skutečnost může přivést k zamyšlení, zda
rodinné prostředí ochuzené o duchovní stránku neprodukuje bažení právě po těchto
zájmech. V méně se vyskytujícím, ale také častějším zastoupení, byla potvrzena léčitelská
tradice v rodině či výskyt podobného zaměření - především z hlediska podobných
povahových vlastností či zájmů, které zdědili nebo mají také dotázaní léčitelé. Motyčková
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(1991) udává, že ve výzkumu osmi léčitelů pouze jeden navazoval na rodinnou tradici,
druhý na zájem o zdravotnickou tematiku a v třetím případě měl léčitelské schopnosti
pouze daný léčitel a jeho sourozenci. V dalších případech léčitelé nenavazovali na tradici,
k léčitelství přicházeli vlastní cestou. Někteří léčitelé vnímají své schopnosti již od dětství.
Stejná tvrzení přináší Janečková (2011) ve svých výsledcích. Studie Motyčkové (1991)
udává, že léčitelé se ke své schopnosti propracovali či ji objevili náhodně. Petruželková
(2010) popisuje ve své bakalářské diplomové práci, že léčitelé, kteří se stali participanty
jejího výzkumu, mají léčivé schopnosti, které v sobě objevili náhodou a bez jakéhokoli
úsilí.
Mezi významné zážitky negativního vyznění, které ovlivnili léčitele k jejich cestě za
léčitelstvím, patřilo prožití smrti a vlastní utrpení či utrpení blízkých. Zkušenosti KüblerRoss (1993) ukazují, že jedním ze způsobů, jak se vyrovnávat se strachem z utrpení, je
pomáhat druhým, kteří se ocitli v podobné situaci. Preiss (2009) ve své přehledové studii
uvádí, že člověk, který prožije trauma, jej může využít také ke svému osobnostnímu růstu,
většímu zájmu o život druhých a spirituálnímu růstu. Také Nouwen (1994, in Kenny,
2013) přináší ve své studii informace o archetypu léčitele – šamana jakožto zraněného –
léčícího, který si prožil utrpení či nemoc a skrze pomoc ostatním hledá i pomoc pro sebe.
Diplomová práce Janečkové (2011) přináší stejné poznatky v potřebě řešit vlastní
zdravotní potíže, které klasická medicína nedokázala léčit. Také se objevuje společný
motiv zvláštních zážitků v životě, nasvědčující léčitelské schopnosti a téma pomoci – sobě
i druhým. Pomoc lidem zdůrazňují také léčitelé v práci Motyčkové (1991).
Oblast léčitelské techniky
Zjištěné léčitelské techniky se shodují s prací Janečkové (2011) i Motyčkové (1991).
Léčitelé se v rámci vlastního podílu na vývoji svých schopností rozdělili do dvou výrazněji
zastoupených kategorií – na rozvoji svých schopností měli vlastní podíl nebo u nich nastal
samovolně. Nejčastěji se snažili o vývoj prostřednictvím studia, stejný poznatek je opět
také v práci Janečkové (2011). Také ve výzkumu Motyčkové všichni léčitelé si mimo své
vzdělání doplňovali znalosti samostudiem v oblastech kontaktu s člověkem, vztahu
k druhým a sobě, přírodě, kosmu a přesahu. Pro léčitele bylo významné objasnit, že nejsou
majitelem léčebné síly, ale prostředníkem umožňujícím pacientům předání léčivé energie
ze zdroje. Podobnou informaci přináší Struthers (2000) ve své studii léčitelek z Ojibwe –
ženy charakterizovaly svou roli v léčení jako spojující mezičlánek pro předání síly, nikoliv
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vlastníka léčebné síly. Hemsley (2006, in Kenny, 2013) popisuje, že při přijetí léčitelské
role dochází k proměně schopností léčitele, který se dokáže pohybovat mezi dvěma
realitami – každodenní realitou a realitou vnímanou citem a intuicí, přístupnou pouze
léčiteli. Toto by mohlo opět korespondovat s výpovědí léčitelů o tom, že používají citu
(především v diagnostice) a v rámci léčení jsou prostředníkem pro předávání „energie
z univerzálního zdroje“.
Oblast víry
Většina léčitelů shledávala víru pro proces léčení důležitou a charakterizovali formu své
víry – nejčastěji křesťanskou, víru ve vesmír či v Boha, kterého nepřiřazovali k žádnému
náboženství. V práci Motyčkové (1991) se polovina participantů hlásila ke katolickému
vyznání a polovina byla bez vyznání. Léčitelé se v naprosté většině shodli na tom, že víra
je pro ně důležitá – převažuje také význam víry a vědění nad kategorizací náboženskou či
církevní – významnou roli nehraje konkrétní vyznání, ale víra v boha, vesmír, vesmírné
bytosti a jiné. Příčina v odlišnosti výsledků v porovnání s Motyčkovou (1991) může
souviset s pokročením doby – od devadesátých let se výrazně proměnila nabídka
náboženských směrů. I do České republiky proniklo například hnutí New Age a další
trendy v náboženství. Potenciál pro další výzkum léčitelství spatřuji právě v oblasti víry duchovní rozvoj a porozumění staví léčitelé ve své práci jako zásadní. Budoucí zkoumání
by mohlo přinést zajímavé výsledky, které mohou být prospěšné nejen v rámci výzkumů,
ale také pro hlubší pochopení toho, jak se přiblížit skrze duchovno ke zdraví.
Tato práce nepřináší vědecká fakta. Získané poznatky jsou subjektivním pohledem léčitelů
na jejich život, zkušenosti a léčitelskou práci. Dostali jsme možnost nahlédnout
do zajímavých osobních prožitků, o které se léčitelé chtěli podělit. Setkání s léčiteli pro mě
bylo vzácnou zkušeností, které si cením. Přesto, že není léčitelství vědecky uchopitelné, je
dle mého názoru v mnoha aspektech hodno zájmu. Jak se často říká: „To, že něčemu
nerozumíme, ještě neznamená, že to nefunguje.“ Často je neuchopitelné tím
nejzajímavějším. V některých případech také léčivým.
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7. Závěr
Cílem kvalitativního výzkumu bylo zachytit životní okamžiky formující rozhodnutí stát se
léčitelem, analyzovat léčebné techniky z pohledu léčitele a popsat léčitelův názor na víru
v souvislosti s jeho prací. V rámci zaměření práce tak byly formulovány následující
výzkumné otázky:

1. Jaké motivy přispívají k rozhodnutí stát se léčitelem?
2. Jakým způsobem léčitelé pracují se svými léčitelskými schopnostmi?
3. Jaký mají léčitelé vztah k víře?
Výsledky byly rozděleny do tří oblastí – motivy k léčitelství, léčitelské techniky a vztah
k víře.
Jako významné zážitky vedoucí k léčitelství se objevila smrt blízkého, prožití utrpení
vlastního a druhých, potřeba pomoci sobě a druhým, prožití zvláštních zážitků v životě,
volba povolání, a zájem o duchovní nauky. Ve většině případů nenavazují léčitelé
na žádnou tradici v rodině. V menší míře se vyskytla léčitelská tradice v rodině či
podobné zaměření ve vlastnostech nebo zájmech dalších členů rodiny. Nejčastější došlo
k uvědomění léčitelských schopností skrze potvrzení jiného léčitele. Dalšími způsoby
byly zpětná vazba léčených, vědomí o schopnostech odmala či potvrzení prostřednictvím
vlastních pokusů.
Léčitelé se snaží o vlastní rozvoj. Klíčová je pro ně práce na sobě a duchovní rozvoj.
Mezi další časté prostředky zahrnují studium, kladení si otázek a meditace. K rozvoji
schopností dochází často samovolně. Progres schopností byl častěji zaznamenán
v efektivitě léčby, přechodu na poradenský výklad, vylepšení technik a v „přechodu
na užívání univerzální energie“. Většina léčitelů pracuje s energií - léčbou skrze ruce,
na dálku či za použití energetických předmětů. Hodně využívaná je také diagnostika především podle citu a vzhledu, poskytování poradenství, se zaměřením na vedení
pacientů k vlastní léčbě. Při léčení vírou uzdravují modlitbou. Mimo typické léčitelské
techniky využívají také technik alternativní medicíny.
Pro většinu léčitelů víra má v léčitelství význam, především jako primární podmínka
léčení a duchovní moudrost. Objevuje se také upřednostnění vědění před vírou
a potřeba odlišit víru a církev. Nejčastěji věří léčitelé ve „vesmírnou sféru“, křesťanství
či Boha - bez přiřazování ke konkrétnímu náboženství.
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Tato práce přinesla zajímavé poznatky nikoliv po vědecké stránce, ale o osobním náhledu
léčitelů na svůj život a zkušenosti.

60

Souhrn
Léčitelství je fenomén, který je stále pojímán kontroverzně – lidé se o léčitelství zajímají
nebo jím opovrhují, těžko najdeme neutrální půdu. „Léčitelé mají často vlastní způsob
určování diagnóz, výrazně se opírají o intuici a zkušenost. Některým jsou připisovány
výjimečné, charismatické schopnosti, související s výraznou senzibilitou a schopností
ovlivňovat druhé jedince“ (Křížová, 2011, 127 – 128). V České republice reprezentují tuto
tradici osobnosti, jako byl Páter Ferda, Břetislav Kafka nebo Jindřich Paseka. Současné
léčitelské zázemí je v naší zemi neukotvené legislativně i profesně. Vznikla špatně
řešitelná situace – léčitelem se může prohlásit každý. Největší problémy se ukazují
v dialogu klasické medicíny a léčitelství. Léčitelé mají vlastní náhled na vnímání
onemocnění – nemoc je záležitost těla i duše. Významnou roli v léčení tak může hrát
například placebo, psychosomatika či komunikace s pacientem. Otázkou zůstává, zda
vlastní léčitelé něco, co věda vysvětlit nedokáže – „dar léčit“.
Výzkumná část bakalářské diplomové práce se zaměřuje na tři cíle práce: zachytit životní
okamžiky formující rozhodnutí stát se léčitelem, analyzovat techniky používané
léčitelem a popsat léčitelův názor na víru v souvislosti s jeho prací. V rámci
zaměřenosti práce byly formulovány následující výzkumné otázky:
1. Jaké motivy přispívají k rozhodnutí stát se léčitelem?
2. Jakým způsobem léčitelé pracují se svými léčitelskými schopnostmi?
3. Jaký mají léčitelé vztah k víře?
Rešerše prostřednictvím studia literatury samotných léčitelů, objektivní literatury a
psychologických publikací pomohla k formulaci základních oblastí cílů výzkumu.
Úmyslem bylo již od začátku provést kvalitativní studii na základě polostrukturovaných
rozhovorů. Problematická otázka získání léčitelů jako participantů do výzkumu proběhla
prostřednictvím emailů a zpráv skrze společné známé s podáním veškerých informací o
záměru výzkumu. Výběr vhodných respondentů byl omezen jedinou podmínkou –
prezentovat se jako Léčitel. Byly použity nepravděpodobnostní metody výběru - metoda
samovýběru a metoda sněhové koule.
Osloveno bylo 28 respondentů. Se zapojením do výzkumu souhlasilo 15 z nich, přičemž
rozhovor byl uskutečněn s 12 respondenty. Deset participantů výzkumu bylo domluveno
prostřednictvím emailové komunikace. Dva participanti výzkumu byli domluveni formou
doporučení od námi společné známé osoby.
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Jako vhodná metoda pro získání dat v kvalitativním přístupu bylo vybráno
polostrukturované interview a pozorování. Otázky položené v rámci polostrukturovaného
interview byly následující:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jak dlouho se věnujete léčitelství?
Má ve vaší rodině léčitelství tradici? (nebo přesah do minulosti?)
Kdy jste si uvědomil/a své léčitelské schopnosti?
Co významného tomu předcházelo?
Jak se vaše schopnosti vyvíjely?
Jaký druh léčitelství provádíte?
Jak probíhá vaše léčba?
Snažíte se i nadále rozvíjet vaše schopnosti? Pokud ano, jak?
Hraje ve vašem léčení roli víra? Pokud ano, jakou?

Deset rozhovorů bylo uskutečněno osobní cestou. Dva rozhovory byly po domluvě
uskutečněny telefonicky. Interview byly zaznamenávány diktafonem a doplněny o možnost
zapsat si v průběhu zajímavé poznámky. Po sesbírání dat následovala doslovná transkripce
doplněná o známky neverbálního projevu získané z pozorování. Následovala redukce 1.
řádu, sloužící k selekci slovní vaty, pro větší přehlednost podstatných informací.
Získaná data byla zpracována metodou obsahové analýzy a vytváření trsů. V rámci
obsahové analýzy prošla data kategorizací, přičemž kategorie jsou vyčerpávající, vzájemně
nepřekrývající a neopakující (Kerlinger, 1972 in Miovský, 2006). Metoda vytváření trsů
slouží k seskupení výroků do skupin na základě vzájemné podobnosti (Miovský, 2006).
Participanti byli obeznámeni s podmínkami a cílem výzkumu prostřednictvím emailu, ve
kterém byli kontaktováni, či telefonickou cestou. Získaná data byla pečlivě uložena a
použita pouze v rámci bakalářské diplomové práce. Participanti dostali můj kontakt a
nabídku informování o výsledcích výzkumu.
Po provedení analýzy dat byly výsledky shrnuty do tří oblastí zájmu, v souladu s
výzkumným záměrem – MOTIVY K LÉČITELSTVÍ, LÉČITELSKÉ TECHNIKY a
VZTAH LÉČITELŮ K VÍŘE.
Jako významné zážitky vedoucí k léčitelství se objevila smrt blízkého, prožití utrpení
vlastního a druhých, potřeba pomoci sobě a druhým, prožití zvláštních zážitků v životě,
volba povolání, a zájem o duchovní nauky. Ve většině případů nenavazují léčitelé na
žádnou tradici v rodině. V menší míře se vyskytla léčitelská tradice v rodině či podobné
zaměření ve vlastnostech nebo zájmech dalších členů rodiny. Nejčastější došlo
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k uvědomění léčitelských schopností skrze potvrzení jiného léčitele. Dalšími způsoby byly
zpětná vazba léčených, vědomí o schopnostech odmala či potvrzení prostřednictvím
vlastních pokusů.
Léčitelé se snaží o vlastní rozvoj. Klíčová je pro ně práce na sobě a duchovní rozvoj. Mezi
další časté prostředky zahrnují studium, kladení si otázek a meditace. K rozvoji schopností
dochází často samovolně. Progres schopností byl častěji zaznamenán v efektivitě léčby,
přechodu na poradenský výklad, vylepšení technik a v přechodu na užívání univerzální
energie. Většina léčitelů pracuje s energií - léčbou skrze ruce, na dálku či za použití
energetických předmětů. Hodně využívaná je také diagnostika - především podle citu a
vzhledu, poskytování poradenství, se zaměřením na vedení pacientů k vlastní léčbě. Při
léčení vírou uzdravují modlitbou. Mimo typické léčitelské techniky využívají také technik
alternativní medicíny.
Pro většinu léčitelů má víra v léčitelství význam, především jako primární podmínka léčení
a duchovní moudrost. Objevuje se také upřednostnění vědění před vírou a potřeba odlišit
víru a církev. Nejčastěji věří léčitelé ve vesmírnou sféru, křesťanství či Boha.
V České republice neexistuje dostatek výzkumů zaměřených na stejné téma a srovnávání
se zahraniční literaturou je z hlediska zaměření nevhodné. Výsledky jsou porovnány
především s prací PhDr. Dany Motyčkové, CSc. (1991) a bakalářskou diplomovou prací
Mgr. Janečkové (2011) a Petruželkové (2010).
Prospěšnost výzkumu spočívá v získání subjektivních informací o životě a pohledu léčitele
na svou práci. Cílem nebylo uchopit data vědecky, ale porozumět léčitelství z pohledu
léčitele. Z výsledků shledávám, že další zajímavé výzkumy by se mohly týkat profesních
předpokladů a zájmů léčitelů a celkově oblast víry, která hrála u léčitelů velkou roli.
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ABSTRAKT DIPLOMOVÉ PRÁCE
Název práce: Současný fenomén léčitelství v České republice
Autor práce: Bc. Barbora Červenková
Vedoucí práce: PhDr. Veronika Kavenská, PhD.
Počet stran a znaků: 67, 112 577
Počet příloh: 3
Počet titulů použité literatury: 61
Abstrakt:
Tato práce se zabývá popisem současné situace léčitelství v České republice. Součástí
práce je uvedení do tématu léčitelství a problematiky léčitelství v České republice, popisu
léčitelských metod a psychologických aspektů souvisejících s léčitelstvím. Výzkum byl
realizován pomocí polostrukturovaných rozhovorů s 12 léčiteli. Cílem bylo zachytit životní
okamžiky formující rozhodnutí stát se léčitelem, analyzovat techniky používané léčitelem
a popsat léčitelův názor na víru v souvislosti s jeho prací. Data byla získána
prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru a zpracována obsahovou analýzou a
metodou vytváření trsů. Výzkum přináší informace o událostech vedoucích k léčitelství,
vývoji léčitelských schopností, technikách léčení a vztahu léčitelů k víře.

Klíčová slova: léčitel, léčitelství, alternativní medicína

ABSTRACT OF THESIS
Title: The actual phenomenon of natural healing in the Czech republic
Author: Bc. Barbora Červenková
Supervisor: PhDr. Veronika Kavenská, PhD.
Number of pages and characters: 67, 112 577
Number of appendices: 3
Number of references: 61

Abstract:

This thesis describes the actual situation of natural healing in the Czech Republic. Part of
this work is the introduction to the subject of healing and problematic of healing in the
Czech Republic, description of healing methods and psychological aspects associated with
healing. The research was conducted using semi-structured interviews with 12 healers. The
purpose was to capture specific moments in life shaping the decision to become a healer,
analyze healing techniques and describe healer's s opinion on connection between faith and
their work. Data were collected through semi-structured interview and processed to content
analysis and cluster method. The research provides information about the events leading to
healing, the development of healing skills, techniques of healing and healer's s relation to
faith.
Key words: healer, natural healing, alternative medicine

Příloha č. 2 - Formulář zadání diplomové práce

Příloha č.3 – Ukázka rozhovoru

Jak dlouho se věnujete léčitelství?
Já se bylinkám věnuju tak 25 roků. A tady tomu léčitelství to je tak těch 20 a dovedl
mě k tomu pan XXX. Já jsem u něj byl a on prostě točil tím Nilským křížem a povídá:
„já s Tebou nemůžu hnout. Ale ty máš obrovskou sílu v levé ruce bio. Biomagnetickou
sílu – ty bys mohl léčit lidi.“ Tak jsem se tím začal zabývat, objevila se spousta knih po
revoluci, tak jsem to všechno dokupoval, učil se – to se musíte v tom vleku učit – a
prostě začal jsem mít úspěchy, hlavně u žen a u malých dětí. A u starých lidí celkově
taky teda – starých úplně starých to velice funguje tahle alternativní medicína a
homeopatie.
A já se zeptám – vyloženě pro lidi nebo ze začátku pro sebe?
Oni chodili prvně známí – přízeň, známí a pak jak se to rozkřikne, to víte, začali
chodit i doktoři pod hlavičkou někoho jiného teda. A…to je tak 10 let asi.
Takže před tím jste říkal 25 let zájem o bylinky.
O bylinky, to mě zajímalo už od školy. Aktivně 25 roků, tak. Začal jsem sbírat a
takových těch 70 druhů mám pořád, ale je to teď slabší, poněvadž jsem měl dva
infarkty a…já bych neměl předávat tu energii víc jak jednomu člověku a když je jich
víc, tak jsem potom slabý moc a to možná mělo vliv i na ten infarkt. A teď jsem to
omezil ne do druhů, ale do množství. Takže teď to dělám opravdu jen pro ty známý.
Tedy posledních 10 let pro lidi a poslední rok to omezujete.
Omezuju, ano, velmi to omezuju.
A mě by zajímalo, myslíte si, že má ve vaší rodině léčitelství tradici?
V rodině? Ne, vůbec.
Takže vy jste první.
Ano, já jsem opravdu první.

Ani nějaký zájem v rodině?
Ne, já jsem první z rodiny, který se zabývá bylinkami a celkově alternativní
medicínou.
Když se vrátíme k tomu – vy už jste vykládal o panu XXX, mohl byste mi říct, kdy sám
jste si uvědomil, že ty schopnosti máte?
No jak mi to řekl – on mě chytl za ruce a řekl: ty máš obrovskou sílu v levé ruce,
silnej biomagnetismus. Tak to jsem si uvědomil a říkal si, že bych mohl udělat něco
pro lidi.
A do té doby vás to samotného nenapadlo?
Ne, nenapadlo.
A myslíte si, že ve vašem životě v rámci léčitelství předcházelo něco významného? Co si
vzpomenete, že by vás k tomu mohlo dovést?
No já jsem měl jednou takové boží vnuknutí a několikrát po sobě slyšel jsem:
„pomáhej lidem“. A to už bylo zajímavý pro mě. To bylo ještě předtím, než jsem se
začal tomu věnovat. Tak jsem zbystřil a tam to začalo.
A za jaké situace vám to vnuknutí přišlo?
To bylo takhle večer, seděl jsem, meditoval v jídelně a slyšel jsem to. Jeden den to
bylo, pak asi za měsíc zas, jo, tak ten hlas – to nebyly halucinace, skutečně jsem slyšel
hlas a tím vlastně mě to nabilo a posunulo k práci v bylinkách.
A kdybyste ještě přiblížil tu životní situaci, ve které jste se nacházel?
Před 10 roky…(zamyšlení) jsem byl celkem v pohodě, nepamatuju se že by byla
nějaká zvláštní situace v rodině nebo že by nastalo prostě něco, co by mě k tomu
donutilo, jako vnější svět nějak.
A vy jste říkal před 10 lety, že přišlo to vnuknutí, tak to jste začal tedy i léčit lidi.
Ano, to mě k tomu dovedlo. Ten pan XXX mi dal impulz a tohle mě k tomu dovedlo
před 10 lety.

A myslíte, že pře panem XXX se ještě odehrálo ve vašem životě něco, co tomu
napomohlo?
(zamyšlení)No tak…já když…bouchnul ten Černobyl, tak já sem v tom trochu
vyznám, v té jaderné fyzice, tak jsem tenkrát věděl, co hrozí těm lidem a dětem
malým hlavně, že budou lidi rodit děti s leukemií, po 10 letech, byl jsem sice špatný,
komunisti mě úplně odrovnali, když jsem přišel s tobolkou do hospody a ukázal jsem,
jak to tady vypadá, protože já jsem měl ten přístroj doma na měření a …a paní
doktorka XXX tehdy v Rudým právu psala, že…to bylo 26. dubna 1986 se to stalo –
všude v okolních státech dávali dětem tablety jodový, aby jim to obsadilo štítnou
žlázu a nedostal se jim tam radioaktivní jod, jenom u nás doktorka XXX psala
v Rudým právu, že tady je to všechno v pořádku a že hodnoty jsou v rozmezí od 0,001
do 0,05 miligré. Což nebyla pravda – tady u jezírka to bylo 20x překročený, dávky, a
záření nejškodlivější gama – všemi směry sever jich západ východ nahoru
padesátkrát. Takže jsem si vytvořil takovou tabulku a změřil jsem to tak doma a to
bylo o jednu třetinu nižší. Tak si říkám tady musíme něco pro to udělat, protože tady
hrozí opravdu teda, je potřeba aby děti jedly jód, ryby, déčko přijímaly atakdále,
jedině tak můžou zabránit dalším, při dalších generacích defektu, protože to se sčítá
všechno. Radioaktivní záření, prostředí, stresy…no a pak člověk neví, z čeho to má tu
rakovinu.
Když se vrátíme zase k vám, mohl byste mi říci, jak se vaše schopnosti vyvíjely?
No tak já jsem začal na sobě homeopatii dělat, léčbou homeopatií, protože jsem měl
záněty na dvanácterníku. Nebylo to nic takového, ale, věděl jsem, že je to
dvanácterník, teda. No tak to zmizelo a pak začali chodit kamarádi. A pak přibývali
další a já jsem měl radost z toho, že chodí a že mi říkali: jo, pomohlo mi to, já jsem
úplně fit. Tak to je nejlepší odměna, že jo.
A když se podíváte na to množství vaší síly, jak se vaše schopnosti vyvíjely?
No před tím infarktem jsem měl více síly. A po tom infarktu je to takový, i když teda
jsem nasadil všechny prostředky přirozený a je to teda – musím to zaklepat – je to
téměř…ale už to není ono. Už to není ono, ten dech prostě vázne.

A třeba před 10 lety, když jste s tím začal, myslíte si, že jste měl tu sílu léčit stejnou jako
za těch 10 let později anebo tam byl vývoj?
No byl tam vývoj z té radosti z těch vyléčených lidí. A to byl hnací motor, prostě, jsem
se snažil dělat to víc a důkladněji vyráběl ty léky.
Takže z toho, jak přicházeli lidi a úspěchy, jste se víc snažil a víc na sobě pracoval.
Ano, tak, tak.
A to na čem jste zapracoval?
Každá bylinka má své kovy. A na každou nemoc je nějaká bylinka. A já používám
mimo homeopatické tinktury, kde musí být obsaženy tři dominující byliny a dvě
doplňující. Ale musí to být podle těch kovů, které ta nemoc obsahuje. A to když
uděláte úplně poctivě, tak skutečně výsledek je vynikající.
Tedy byste shrnul vývoj, že se víc snažíte.
Jo, víc se snažím. Někdy to člověk odbyde, že jo, když je toho moc. Za chvilku mě
mají přijít taky lidi, a když je toho moc, tak já to stříhám v rukách ty bylinky a já to
prostě nestíhám už, tlačí se sedmdesátka…to je ten hlavní důvod, proč mě to tlačí
zase dolů – že to nestíhám.
Tedy by se dalo říct, že s přibývajícím věkem síla ubývá.
Tak tak, a s přibývajícími nemocemi. To je u každého.
A třeba co se týče cviku, když se člověk cvičí, tak u vás se to tímhle zlepšilo?
Ne ne, já bych řekl, že po tom infarktu se to zhoršilo. Já bych to neměl vůbec dělat
podle odborníků. Já bych neměl vůbec snímat, dělat masáže reflexní, to strašně
pomáhá lidem a já bych to vůbec neměl dělat teď po tom infarktu.
A když se dostaneme k tomu, jakými prostředky léčíte - jaký druh léčitelství provádíte?
Homeopatickou tinkturou a čaji. A reflexní terapie, ale říkám – to jsem omezil teď.
Ale zatím s těma bylinkami, co mám, pokračuju v tinkturách a čaji.
A co se týče té reflexní terapie, můžete mi ji trošku popsat, přiblížit?

Reflexní terapie spočívá v tom, že…vy máte porušenou rovnováhu v těle – jin a jang
těch energetických drah a vy je nabuzujete a obnovujete tu funkci, kde jsou ty bloky.
Takže musíte vědět kam šáhnout, jak a prostě…to se nedá vysvětlit, já to musím cítit
na tom daným člověku.
A když najdete to problémové místo?
Tam přidám energii a stáhnu mu to z hlavy až na prstu, oni lidi říkají, co cítí, jestli
chlad nebo brnění nebo teplo a já to pak musím jít spláchnout pryč pod kohoutek
vodou a když to neudělám – problém.
Ty problémové místa léčíte skrze ruce?
Skrze ruce, ty jsou prostředek.
A třeba na dálku nebo myšlenkou?
No, taky jsem to zkoušel, ale já tomu nevěřím na dálku. Prostě já musím mít kontakt.
Nemusím mít fyzický, ale když máme pět centimetrů od tebe a vás bolí hlava, lehnete
si tady a pět centimetrů nad vámi takhle pojedu, tak zaručuju vám, že vás přestane
bolet. To je taková známka toho, že to funguje.
Dál bych se chtěla zeptat, když za vámi přijde pacient, jak vaše léčba vypadá?
No přijde na konzultaci, já mu určím diagnózu a on mě to buďto potvrdí nebo
vyvrátí. Většinou tak 8 z 10 mi to potvrdí. Já nepoznám třeba operace, jo. Když je
někdo po operaci, to já nepoznám. Ale z deseti osm mě to potvrdí a já si nachystám
podle těch tabulek tu homeopatii, namíchám čaj – to mi trvá tak 14 dní než vyrobím
homeopatii a on si pak pro to přijede a začneme léčbu.
A tu diagnózu určíte jakým způsobem?
No podívejte se, dnešní člověk – když se na něj podíváte, tak jeho negativa zdravotní
se rýsují na obličeji, na očích, na rtech, na nose, na pokožce, na vlasech, to je tak
lehký dneska. To nejsou žádné čáry. To je prostě dotek – já se vás dotknu dlaně, vlasů
a poznám, co vás trápí.

Takže přijde pacient, uděláte diagnostiku, namícháte tinkturu. A reflexní terapii už
neděláte?
To už nedělám, tomu se vyhýbám. Z toho mám pak problémy. A já bych na to mohl
pak i doplatit, tragicky.
A když to vezmu z té pozice profesní – Snažíte se i nadále rozvíjet vaše schopnosti? Nebo
po operaci více odpočíváte?
Já…už jsem rád teď po tom infarktu, když pacientů ubývá. Že je jich čím dál míň. A
já jsem říkal, že už to budu dělat opravdu pro známý a pro rodinu. Takže nebudu
opravdu, jak přijde v tomhle věku nemoc, tak je to velká překážka tady u toho. Velká
překážka.
Poslední otázka, který by mě zajímala, jestli ve vašem léčení hraje roli víra?
No určitě, to musí být požehnaný, ty bylinky. Oni prostě církevní hodnostáři odsuzují
homeopatii, ale oni tomu nerozumí, oni neví, o čem mluví. A prostě ty bylinky jsou
boží a ten líh z těch brambor, to je taky od Pána Boha, přece. Proto já to z těch
bylinek jinak nedostanu. Jedině tím 80% lihem. Takže takhle.
A kdybyste to měl ještě trošku přiblížit, jakým způsobem vám ta víra pomáhá při léčení, co
to pro vás znamená?
No pomáhá mi tím, že já se musím vždycky pomodlit, když mám v duchu nějakého
pacienta. Támhle má kříž (ukazuje) a vždycky požehnat těm lidem, aby to bylo pod
Boží ochranou a pod boží rukou. Aby to neuchopil nějaký zlý, nějaký zlý démon nebo
někdo, jak dneska pracují s tím tihleti léčitelé. S těmi démony…
Takže ta víra vám pomáhá v tom, že chrání?
Ano. A kde je bílá magie nebo černá magie, tak to je katastrofa. Ono to na chvíli
pomůže, ale to je jen na chvíli.

