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.'.r'šetřit, abych nepŤehléd1 nějaký objektivní
crganický nález. Pak posoudírn, jak je na tom
psychicky, abych nepřelllédl těŽkou depresi
rebo jinou psychickou nemoc. Současně se
'\iltŤí1Ť ^ r^ i.|' ^-^i^n1 ;iio irL. nr;nlria40rrlrrorrr v LU. ldN frdLtgrrr zllcr ldN L|dtulE!.aké má radosti, stalosti. Aby mi neuniklo,

Ze ho pIáVě vyhodili z práce nebo mu Zemře1
rěkdo b1ízký. Teprve V těchto souvislostech je

noŽné zjistit skutečnou příčinu potíŽí a pa-
..ierrta efektivně léčit. Komplexní lékař tedy
.edná s pacientem psychoterapeuticky, sou-
stavnou psychoterapií a1e nezbytně provádět
remusÍ. Kdyz zjisrrm, Že ii pacient potrebUje.
:rředávám ho v rámc1 našello týmu do rukou
zkušeného psycho1oga.

S jakými neduhy za vámi pacienti chodí?
S různýml _ od ekzému, přes bolesti zad,

záwatě, migrény, deprese aŽ po onkologické ne-
noci. Komplexní medicína pacienty neroz1išuje
lod1e diagnÓz. Aé jde o ekzém nebo rakovinu,
..Ždy;e to informace z pacierrtova Života'

Da|o by se říci, že existuje ně<o jako,,ty-
pická česká choroba,,?

PrnhIemem mnnh: n:ciprrIfr néiA|] .éc-

i' rh ip Žp hlpd:irniičinr1nemoci mimo sebe.
Jdmítají pripustit, Že by na ni meli výrazný
:odíl, odmítají se aktivně podí1et na změtlě
:působu Života. Raději se schovají Za diagnó-
u. vZiiÍ do ro]e pacienta a odevzdaji do rukotr
:kařťt' Klasická medicít-ra vyrábi z prob1émů
iaŽdodenního Života diagnózy, z Iidi pacienty.
. mne to funguje naopak. Pacientům diagnó-
:r.nedávám, nebo jim je dokonce beru' Převá-

dÍm ie na problemy jejich zivota a radím. jak je
* ^:r ^l-+:-,-: :^::!l1ldJ1 dÁtlVtrť 1ťbtL.

MUDr. Jan Hnízdi|

Původním povoláním internista a re.
habiIitaČní |ékar' v současnosti jeden

z h|avních představite|ů české komp|exní
psychosomatické medicíny. Vystudoval
Lékařskou faku|tU Univerzity Kar|ovy v Pra-

ze. Je autorem či spoluautorem knih Boles-

ti zad, mýty a realita, )ak léčit nemoc šílené
med i cíny, Dopi ng aneb zókuli sí vrcholového

sporťu, Mým marodům a Zaříkóvač nemocí.
Za|ožil a provozuje pracoviště komplexní
psychosomatické medicíny Hnízdo zdraví
v Praze,

Na|ézt vů|i ke změně, k jinému způsobu
života, nebo i jen vů|i k životu, je někdy to
nejtěžší. Jak pomáháte pacientům onu vů|i
na|ézt?

NikÝm nemanipuluji. nikotlu nic nenutim.
Pacientům vysvět1ím, 1ak jej1ch nenoc souvisí
s jejich Životern, tedy í s1abou vůlí. Je na paci-
entovi, zda se rozhodne jít cestou vůle, aktivní
péče o zdraví, nebo cestou potlačování pÍizna-
ků leky. V pirpade, Že je ale vťrIe pacienta tle-
rnocí úplně vyčerpaná, nabídnu mu dočasnou
podpůInou psychoterapii rrebo i 1éky. Aby se
odlazil ode dna a vyuŽil je1ich účinku k vo1ní
změně.

Léky tedy úplně nezavrhujete. Čím si
potom vysvět|ujete ocenění B|udný ba|van,
které vám |etos na aprí|a ,,uštědřil,, spolek
Sisyfos, ve kterém jste svého času coby,,bo-
jovník proti pavědám,, sám působi|?

Prý jsem zdiskrediroval psychosomariku.
nemoci zjednodušuji, uŽívám 1idová přísloví
a medicínu jsem ponížil na úroveň lidového
léčitelství. Já 5e př1tom za alternativního
nepovaŽuji. Nemám žáďné zázračné dlagnos-

''

tické nebo léčebné schopnostl, nevpichuji
akupunkturní jeh1y, nedodávám léčivou ener.
gii. Pravdou je. Že se snazÍm pacientům nemoci
zjednodušit. Pokud pacientovi zvoní v uších
a jde k běŽnému lékaři, dostane diagnózu tinitu
a léky na prokrvení. Já mu r'ysvět1ím, že tinitus
není nemoc, ale obrana mozku. Pokuclje mozek
dlouhodobě zahlcený záp1avou informací' ve
stresu. začne se bránit, Spustí a|.rrm' To neni
vo1ání po lécích, ale informace o tom, Že toho
má člověk ,,p1nou hlavu.., potřebuje se uvo]nit,
ukl1dnit. Na tom není alternativního, nic, co by
bylo v rozporu s klasickou medlcínou.

Ted'na trochu |ehčí notu - co dě|á ce|ostní
|ékař' aby ze svých pacientů neonemo<něl?

Musí umět říkat ,,ne... Evidujeme přes
1 600 naléhauých Žádostí o konzultaci, kaŽdý
den chodí další, čekací doby jsou osm měsíců.
V zájmu sebezáchovy musím pacientům sdě-
lit: ,'Lituj1, moje kapacita je vyčerpaná, termín
konzultace nelze urychlit." Take jsem docasne
zastavil besedy. KaŽdá zvedla da1ší vlnu pa.
cientů. Nebylo to zv1ádnute1né. Musel jsem
Zastavit. Povinností lékaře je pomáhat bliŽ-
ním. Lékař je ale sám sobě taky b]iŽní. Není
jeho povinností se zničit.

Stalo se vám už někdy, že vás pacient
svým přístupem takvytoči|, že jste ho odmítI
|éčit?

Nedávno u mne by1 starší podnikatel, ve
slušném tělesném stavu, finančně skvěle
zalištěný. Několik 1et je v péčl praktického
lékaře, psychiatra' neurologa. BeIe hrstí léků.
Přitom mu v podstate nic netri. ien se nudí. je
naproslo pasivnr. ceJe dny prosedÍ u lelevize.
Vysvět1il jsem mu, Že předpok1adem úspěšné
léčby je jeho akt1vní přístup, pohyb, Íyzická
práce' Nabídl korrzultaci fyzioterapeuta, aby
mu rozhýbal tě1o, a psychologa' aby mu roz-
hýbal mys1. Nadšeně souh1asil, zam1uv1l si
telmíny na následující týden. Bez omluvy ne-

Jan HnízdiI při ,,meditaci u kompostu,,' (archiv Jana HnízdiIa)



přiše1. KdyŽ jsem mu volal, kde je, řekl: 'Roz.
lnrsiel jsem si to' radeji budu da] brat prašky.
Á storno poplatek za neomluvené hodlny vám
lezaplatint. Nic jsem vám nepodepsal...Ani
isen se nezlobil. Má zmrzačený charakter,
loruchu chování. Je sebestředný' bezohledný
'l ]rný' To Se lezko JeČí. Bylo lepŠi, ze nepiiŠel.

Nedávno jsem se dočet|a, že podle vědců
z Univerzity v Sydney meditace zvyšuje akti-
vitu |evé frontá|ní strany mozku, ob|asti, jež
je spojována s pozitivní ná|adou. Meditující

|idé prý umějí |épe umírňovat své emoce, mají
|epší imunitu a dokonce se jim mění struktura
mozku. Jak se na meditaci díváte vy?

Vliv meditace na psychiku a imuniru je

prokázan;'. Řada rnych pacierrtťr meditaci
s ťrspěchem praktikuje' Člověk si k ní ale nusí
rrajit cestu. Pro rnne je zatrm nejJepsi medi-
tacÍ fyzická prace: štÍpanr dirví. piehazováni
kompostu, rytí záhonů. Zaněstnám při ní tělo
a pŤi tom Zapomenu na kaŽdodenní stres. Na'
vÍc ie za mnou vidět kus prace. Pred pár dny
isem sljcel rta cltalupe náŠ prvnt nled. Asi pet

Jan HnízdiI se svými přáteIi. (nahoře) S Jaroslavem Duškem na křtu knihy Mým marodům.
(do|e) S býva|ým řediteIem Microsoftu Janem MŮh|feitem. (2x archiv Jana HnízdiIa)

hodin jsem točil klikou medometu, připada1 si
jako buddhistický mnich s mod1itebnírn mlýn-
kem, krásně jsem si u toho zameditoval, medil
si.'. MoŽná má medltace něco spo1ečného
s medem. (usmívó. se)

Řek| byste, Že duchovně za|ožení |idé se
s nemocemi vypořádávají lépe? Pracujete
nějak s pojmem ,,spirituaIita,,?

Zdravi"ie rovrlováha rela a duŠe. tedy
včetně spirituality' Ja sám aIe veÍíci ve smy
slu přís1ušnosti k nějaké církvi nejsem. Bo-
žím chr;mpm ip nrn mnp nřirndl Poerrii
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n ni shírjm rr leqe n''] n. ]]'.' Á;.';- ^^'^]'\ rLJr wu!,duNy. !lJLttll l,tUtUN.
V Hnízdě zdravi (centrum komplexní péče'
které dr. HnízdiL zaloŽiL o vede' pozt7. red.)
opakovaně pořádáme akci ,'Ze1ené anti-
depresivurn'. Jejirn mottem je: ..Uzdravuj

Životní prostředí, uzdravíš tím sám sebe...
Pacientům rozdáváme sazenice jedlého
kaštanu. odrnítám vyČ1eňovat člověka z pří-
rody. Jsme ieji nedílnou soucástí. Pokud ji

ničíme, ničíme sani sebe.

občas je vám vytýkáno, že se veřej-
ně (a mnohdy nevybíravě) vyjadřujete
i o po|itickém dění a po|iticích. Hovoříte
o tom/ že prostředí vrcho|né po|itiky je
semeništěm psychopatů a chybu vidíte
v <eIkovém systému spo|ečnosti. Váš příteI
JarosIav Dušek k tomu říká, že chyba je aIe
tak trochu i v nás, přotože si do po|itiků
projikujeme své negativní emoce, kterými
je 

''zaškatulkujeme,i a tak jim v|astně zne-
možňujeme se změnit...

My se s Jardou doplnujente. To. co on vidr
shůry náčelníka Toltéků, já denně zaživám
dole v ordlnaci. Psychopati v politice a projek-
ce našich negativních emocí jsou také spojené
nádoby. Jediným způsobem, jak na chování
polltiků leagovat, je humor nebo ignorace. Také
se osvědčuje metoda pozitivního podmiriování'
Vymysleli ji cvičite1é delfínů a kosatek v San
Diegu. Spočívá v tom, Že vedome ignorujete
chování neŽádoucí a naopak oceňujete chování
zádotrcí. Je to jako kdyz rodice jedou s detmi
V autě a děti zlobí. Rodiče jim q.nadají, r.eagují

na jejich chorání, a tím ho posílí. Přltom si v'Lrbec

nevšimnou, kdyŽ jsou děti hodné, nepochválí je.

Je potřeba to otočit. Funguje to na de1fíny, kosat-
l.rr dati i n: nrozidonir,

Děkujeme za rozhovor.


