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Neerotický, láskyplný tělesný dotyk v partnerském vztahu může být jedním z
důležitých zdrojů emocionálního sycení, jež se spolupodílí na připravenosti k
erotickým (sexuálním) partnerským aktivitám  a na kvalitě jejich prožívání.

Dovolte mi, abych Vám na 10 až 15 minut nabídl vycházku z bujného hájemství
jazykováním rozkrývané pohlavnosti, či bujarého vztahu chemie a topornosti údů
(alespoň  některých),  a  odvedl  Vás  do  pustiny  vztahové,  k tak  trochu
neopečovávaným ratolestem neerotického dotýkání se. Současně se Vás tímto
zamyšlením se nad jednou stránkou lidského žití, pokusím nalákat do dvou dílen,
kde  si  znavenější  z Vás  budou moci  odpočinout  od  převažujícího  dotýkání  se
toliko  sedadel  a  užít  si  sdružování se  (jak  nám  velí  heslo  dnešního  dne)
vzájemným, leč, a to zdůrazňuji, neerotickým dotýkáním se ve dvojicích v leže.

 

Dovolte mi nejprve trochu filosoficko-nevážného zabřednutí.

Naše  kultura,  jež  sama  sebe  zove  vznosně  přídomky  jako  „západní“,
„euroamerická“,  „demokratická“,  ale  i  netoliko  vznosně  jako  „eurokratická“,
„rakousko-uherská“ či  „konzumní“, bývá plna rozporů i v mnohem obyčejnějších
věcech. Nejen v již dotčeném dotýkání se, o němž snad budu mluvit více, ale i
v tak zdánlivě všedním a mnohdy nevinném počínání, jímž obvykle počíná i končí
nejen život, ale i  většina dnů člověka. Kolik významů se mi v hlavě odvíjí od
tohoto prostého slova „leh“ – ležeti, polehávati, ležák, lehárna, noclehárna, lože,
ložnice, souložnice, ulehnouti, nalehnouti, slehnouti, položena, ložena, žena, na,
a… 

Ve své terapeutické a poradenské praxi se setkávám s mnoha lidmi, pro něž je
společensky  neúnosné  „ležet  na  veřejnosti“.  Zkuste  si  sami  vybavit,  v jakých
kontextech je v naší  kultuře „dovoleno“  ležet  na veřejnosti.  Mne napadá jako
přijatelný  kontext profesionální (tedy „ležák“ z povolání) nebo kontext, jenž se
vyznačuje  nějakou  měrou  nemohoucnosti,  ať  již  je  to  kontext  bez  prétextu
(novorozenec) či bez posttextu (umírající) či kontext ne-moci. Mimo tyto kontexty
je ležení buď věc soukromá, neveřejná, nebo tabuizovaná. 

Podobně se, jak se domnívám, naše středoevropská kultura, čímž myslím kulturu
mezi Alpami a Baltem, vztahuje k vzájemnému dotýkání se. Nejenom k dotýkání
se na veřejnosti, ale, bohužel, i v soukromí. 

Jak se vlastně v naší kultuře vztahujeme k dotýkání? Když se opět zamyslím nad
kontexty,  v nichž  je  dovoleno  dotýkati  se  druhého,  pak  mne  opět  napadají
následující: profesionální kontext (v medicíně, bodyterapii, sexuálních službách
apod.),  kontext  zdravení  se  a  loučení,  kontext  projevování  soucitu,  kontext
trestání či  chválení, kontext výchovy a péče o dítě či  handicapované, kontext
sportu, tance a, kromě jiných, nakonec i kontext erotiky a sexuality. V mnoha
těchto kontextech je dotyk navíc značně formalizovaný a podléhající společenské
kontrole. 
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Není tedy divu, že i v partnerských vztazích je vřelý, neerotický dotek vzácným
býlím.  Přestože  mu  řada  dobře  prodejných  knih,  obcujících  s tématy
partnerských, a zvláště pak láskyplných vztahů, přikládá důležitost.

Rád  bych  teď  krátce  odbočil  k pojmu,  který  mi  pro  toto  zamyšlení  připadá
příhodný, a který si vypůjčím od Rosse Campbella. Je to pojem „citová nádrž“.
Jakási  virtuální  nádoba  v  nitru  každého  z nás,  která  je  naplňována  tehdy,
projevují-li  nám druzí nezištnou lásku, jsme-li přijímáni a oceňováni. Plná citová
nádrž je předpokladem toho, abychom sami mohli lásku poskytovat a těšit se
z jejího dávání. Jak uvádí John Gray, citovou nádrž nenaplní projevuje-li manžel
manželce lásku jen tehdy, když od ní chce sex, nýbrž tehdy, projevuje-li jí lásku
„jen  tak“,  aniž  by  za  to  něco  chtěl.  Odlišnosti  mužů  a  žen  v projevování  a
přijímání lásky lze spatřit i ve způsobech doplňování citové nádrže. Citová nádrž
ženy je doplňována láskyplnou a oporu skýtající komunikací (pochopitelně nejen
verbální), což v důsledku ženě umožňuje uvědomit si potřebu sexu. Jinak řečeno,
k tomu,  aby  žena  mohla  prožívat  plnohodnotný  sex,  potřebuje  dostatečně
naplněnou citovou nádrž.  Kdežto muži sex umožňuje pocítit potřebu lásky, je pro
něj jedním ze zdrojů, doplňujících jeho citovou nádrž.

Ale  dost  odbočky,  zpět  k neerotickému  dotýkání.  Jak  může  dotyk  přispívat
k doplňování citové nádrže?

Pokusím  se  to  ukázat  na  příkladu  z novorozeneckého  věku.  Jak  asi  může
novorozenec vnímat projevy toho, co dospělí označují slovem láska? Patrně ještě
nemá vytvořen tento  složitý konstrukt,  ostatně  slovům ještě  nerozumí,  a  tak
právě dotyk může být jedním z důležitých prostředníků, jímž může zakoušet, že
svět,  druhý  člověk  je  příznivý.  Jistě  první  objetí  novorozence,  vloženého  po
porodu  matce do náruče, může být zdrojem takových pocitů, které si později
označujeme  pojmy  jako  „přijetí“,  „bezpečí“.  Možná  si  sami  můžete  vybavit
situace,  kdy  pro  Vás  měl  neerotický  dotek  „velkou  sílu“.  Přesto  se  nám  jej
většinou nedostává tolik, kolik bychom potřebovali. 

Pokud  se  dotýkání  týče,  citovou  nádrž  lze  doplňovat  jak  spontánními,  ze
situačního  kontextu  vyplývajícími  doteky,  tak  v  různé  míře  formalizovanými,
záměrnými  postupy dotýkání  se.  Mezi  ty  formalizované  patří  i  dvě  techniky,
které Vám nabídnu v dílnách.

První  z nich  bude  kontaktní  relaxace,  vycházející  z tradičního  japonského
pohybového  umění  BUTÓ  a  rozpracovaná  japonským  performerem  Minem
Tanakaou. Kontaktní relaxace spočívá v jemné a ohleduplné manipulaci s tělem
druhého, využívá především protahování a stlačování různých částí těla. Dalo by
se říci,  že je příbuzná se ŠIA-TSU, ale na rozdíl od ní je jejím cílem hluboké
tělesné a duševní uvolnění. Celá kontaktní relaxace trvá kolem 8 hodin čistého
času, takže dnešní dílna bude jen malou ochutnávkou. 

Druhou  bude  Baby  massage.  Baby  massage  je  technika,  pocházející  sice  ze
studené Skandinávie, leč plná lidského tepla. Pro ty, kdož tuto techniku neznáte,
ji  stručně  představím.  Jde  o  velice  jemnou  masáž  (svým způsobem hlazení)
celého těla. Vychází z Ájurvédické masáže (Ájurvéda je staroindický, leč dosud
živý léčebný systém) a byla v Evropě původně používána jako prostředek, který
nedonošeným  dětem umožňuje  urychlit  zrání,  a  to  jak  duševní,  tak  tělesné.
Ukázalo  se,  že  nedonošené  děti,  kterým bylo  několikrát  denně  dopřáno  toto
jemné hlazení nejen dohonily ve vývoji své donošené vrstevníky, ale často je i
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předstihly.  Její  užívání  se  brzy  rozšířilo  i  na  dospělé,  zejména  v kontextu
psychoterapie  a  párové  terapie.  Důležitou  podmínkou  však  je  udržet  ji
v neerotických  mezích,  jinak  může  sloužit  něčemu  zcela  jinému,  v tomto
kontextu neužitečnému. Celá baby massage opět trvá až několik hodin, takže
dílna bude zase jen malou ochutnávkou.
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