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Jak jsem potkal migrénu...
Kdysi jsem pracoval s jedním chytrým a příjemným kolegou a ten si mi postěžoval, že jeho sestra má
problémy v manželství, takže bychom za ní jako o víkendu zajeli a probrali to. V sobotu mě proto naložil do
auta a odvezl bůhvíkam. Když jsem pak s ní probíral složitou rodinnou situaci, najednou řekla: "Rozjíždí se mi
migréna."
Tehdy jsem s migrénami neměl žádné větší odborné zkušenosti, ale přesto jsem jí dal nejlepší radu, co se
dala vymyslet. Jednalo se totiž o auru, takže nejlepší doporučení bylo: „Okamžitě si lehněte na kanape a
pozorujte tu bolest. Popisujte mi ji, jak vypadá a jak se vyvíjí.“
Prý je v čelním laloku. Chci po ní, aby ji přesněji popsala. Je zřetelně ohraničená od jiných částí a je jen
nalevo. Má ji dále pozorovat. Bolest pomalu začíná pulzovat a zvolna se přesouvá do temena. Za dalších deset
minut je již v týlu a sestupuje do krku. Tam se nezastavila a přešla jakoby do ramen a tam někde se rozpustila.
Klientka byla velmi překvapená tímto vývojem: "Normálně by mě hlava bolela tři dny jako střep. Vůbec bych
nebyla schopna fungovat. Takhle to zmizelo za dvacet minut..."
Po tomto nenadálém terapeutickém úspěchu jsem začal migrénu pozorněji sledovat, protože s oblibou
provází klienty ve stresu. Ten je nejčastějším spouštěčem (62 %) a navíc migréna není genderově vyvážená –
zasedla si na ženy v poměru 2:1 podobně jako Alzheimer. Zkušenost s ní má každý třetí člověk. Jednou za rok ji
má cca 15 % mužů a 30 % žen. Chronicky jí trpí asi 2 % populace.
Na migrénu se sice nijak nespecializuji, ale v tomto článku bych se chtěl s čtenářem podělit o náhled na
migrénu, ze kterého vycházím, když pracuji s klienty. Na rozdíl od lékařů nemohu předepisovat léky, tedy
musím vystačit s psychologickým vhledem a psychohygienou.
Migrény patří mezi poruchy z přebuzení
Dodson-Yerkesův zákon popisuje závislost výkonu a míry stresu. Lidé podávají nejlepší výkon, když jsou
ve středním stresu. Při nízkém stresu, když jsou „pod otáčkami“, tak nefungují (prokrastinace, vyhoření, lenost)
ale stejně tak jde jejich výkon k nule, když jsou přebuzení, přetočení.
Příměr k autu je více než pouhá analogie. Pro rozjezd potřebujeme určité otáčky motoru. Pokud jsou
malé, auto chcípá. Když dupneme na plyn, ničíme spojku, pneumatiky a jsme nebezpeční okolí. Už kdysi dávno
Platón řadil mezi čtyři základní ctnosti uměřenost (další byly moudrost, statečnost, spravedlnost; Ústava IV,
427). Zřejmě s tím i v Řecku měli stejný problém jako my. Vyhýbat se extrémům čili umírněnost je totiž Magna
charta všech migreniků.

Dodson Yerkesův zákon a poruchy z přebuzení
Psychologii se relativně častěji probírají problémy s nedostatečnou motivací (lenost, prokrastinace, vyhoření,
deprese). Nicméně nebýváme v o moc lepší situaci s opačným extrémem (zelené kolečko) – s přebuzením
organismu. Tehdy daný člověk má motivace dost, ale tak svůj organismus přebudí, že se buď sám hroutí, nebo
svoje tělo ničí, ale hlavně tento stav nenapomáhá k tomu, aby svůj problém zdárně vyřešil. Tato přemíra
aktivace či stresu vede k typickým poruchám z přebuzení – panické atace, migréně, spouští epilepsie,
autoimunitní poruchy, alergie včetně atopických ekzémů ap.

Fáze migrény
Migréna probíhá ve čtyřech fázích: Prodrom, Aura, Ataka a Reziduum. Ne u všech pacientů a všech
záchvatů proběhnou všechny. Navíc klienti nemívají dostatečně vycvičenou introspekci, aby zaregistrovali
počáteční fáze.
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Prodrom – bezpříznakové, nespecifické příznaky, není ve své kůži
Aura – migrenní příznaky, ale bez intenzivní bolesti hlavy
Ataka – migrenní bolest hlavy – dusavá, pulzující, jedno- či oboustranná
Pozáchvatovité, reziduální období – tumpachová hlava
Úkolem každého migrenika je naučit se tyto fáze sledovat, pojmenovávat a znát svoje specifické příznaky
v každé fázi, protože psychologické techniky fungují jen v počátečních fázích. Když nechá migrénu přejít do
ataky, tak už mu žádná psychologie nepomůže. Ataku může jen přetrpět. Proto i zde platí zásada: „Chytrému
napověz, hloupého kopni.“
Prodrom – „nejsem ve své kůži“
Opakovaným pozorováním atak si asi 60 % migreniků všimlo období, které záchvatu předchází, ale
nejsou v něm žádné nápadné příznaky. V podstatě jediným příznakem této fáze je věta „nejsem ve své kůži“,
což v praxi znamená: Změny nálad, větší nebo i menší citlivost na zevní podněty, podrážděnost, větší chuť až
vlčí hlad na některá jídla (zvl. sladká), opakované zívání, poruchy exprese, motorický neklid, děsivé sny,
záchvat se ohlašuje průjmem, častějším močením, pocitem ztuhlého krku (stresové reziduum, špatný polštář
nebo chodí v zimě bez šály).
Škála těchto prodromálních projevů je obecně velice široká, ale každý pacient má svůj specifický soubor
příznaků, které se s věkem moc nemění, tedy měl by přesně znát, co v jeho případě ohlašuje příchod migrény.
Když v této chvíli začnou dělat relaxační techniku prosté pozorování těla, která je popsaná níže, popř. se jdou
vyspat, zkrátka když dokonale uvolní své tělo, tak v naprosté většině se migréna nedostaví, nebo bolest hlavy je
velmi mírná.
Aura – příznaky, ale bez bolesti hlavy
Jak si ukážeme níže, aura je začátek migrény v nějaké malé, lokalizované části mozku. Když se podaří
zabránit jejímu rozšíření do jiných oblastí mozku, ataka se nedostaví.

Přechodné poruchy mluvy (afázie), závratě, bledost, fotofobie (pichlavé světlo), těžká řeč, husí kůže, třes,
jednostranná slabost ruky (ztráta svalového tónu) a nejrůznější zrakové poruchy, především skotomy, které
budou vysvětlené níže.
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Někteří lidé již v této fázi popisují tlak či mírnou bolest hlavy, ale ta se nepovažuje za vlastní ataku,
protože tato bolest ještě reaguje na psychologické relaxační techniky, a tak aura je vcelku poslední příležitost
předejít následné atace bez nesnesitelné bolesti hlavy.
Ataka – vlastní záchvat bolesti hlavy
Ataka je rozšíření záchvatu prakticky na celý mozek, nebo na jeho velkou část.

Těžká, dusající bolest hlavy, jednostranná, ale šíří se i do druhé poloviny hlavy, zvracení, místní zčervenání
(erythema), bledost, pocení, zmatenost, špatná paměť, ztráta koncentrace, napětí, podrážděnost, nepřátelství,
sonofobie a fotofobie (pichlavé světlo a zvuk), mluva tichým hlasem, aby se předešlo bolesti.

Tabulka individuálního průběhu migrény
Pokud si tuto tabulku nesestavil sám klient, pak je úkolem psychologa vzít tužku, papír a napsat si čtyři
fáze migrény a pod ně sepsat příznaky typické pro daného člověka. Například jedna klientka mi popsala toto:
Prodrom
Aura
Ataka
Postmigrénní reziduum
Ztráta energie
Propad nálady
Nezájem
Anhedonie

Vlastní spouštěč
Stres
Menstruace

Nezaostřím. Raději se
dívám rozmazaně, protože
zaostřování bolí a bojím
se, že když zaostřím,
začne mě bolet hlava.
Nevrlost
Mžitky
Xerostomie (sucho v puse)
Pomalá a tichá mluva
Závratě
Bez skotomu

Bolest poloviny hlavy
nad obočím či jinde
Třes
Návaly zimy a tepla
Zvracení
Světloplachost
Pohyby bolí
Mluví tichým hlasem

Ubitost
Tumpachová hlava (jako
po opici)
Do ničeho se mi nechce

Nejlepší způsob, jak se zbavit migrény, je nedostat migrénu
I u migrény platí dělení pacientů dle Dr. Plázka: Nepoučení, Neukáznění, Nemocní, kde největší problémy
jsou s těmi neukázněnými. Nejvíce lidí trpí migrénou, protože neznají návody, jak se jí bránit. Druhá ne o moc
menší skupina trpí migrénou, protože v období aury příznaky migrény ignorují, takže ji rozdmýchají až do
pořádné ataky. Proto u migrény je nejdůležitější prevence. Kdo dodržuje preventivní zásady psychohygieny, tak
migrénu prakticky nedostane.
Pochopení podstaty migrény
Jako každé záchvatovité onemocnění představuje migréna chaotickou aktivaci, tzv. lavinovitou
depolarizací nervových buněk ve velkých oblastech mozkové kůry. Na rozdíl od epilepsie si neurony u migrény
podržují svoje přirozené fungování a zapínají se v sekvenci jeden po druhém. Tak vzniká jakási fronta, hranice
mezi „vypálenými“ a čerstvými mozkovými buňkami. U epilepsie samotné nervové buňky začínají fungovat
patologicky, ale hlavně, celé oblasti mozku se synchronně rozkmitávají, bez procházející fronty. Proto se
migréna hůře zachycuje encefalografií (EEG) než epilepsie.
Podle toho, v které části mozku migrenní ataka probíhá, můžeme ji pozorovat lépe nebo hůře. Nejlépe se
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pozoruje, pokud probíhá ve zrakových oblastech (temeno, týl), protože pak se projevuje skotomy, čili výpadky
zorného pole.

Informace z oka směřuje do primárních projekčních oblastí v týlu. Nad nimi směrem k temeni jsou sekundární
projekční oblasti. Pokud migréna probíhá zde, je dobře pozorovatelná, protože se projevuje skotomy.

Pozitivní a negativní skotomy
Skotomy, čili poruchy zorného pole, se dělí na pozitivní a negativní. Pozitivní skotoma znamená, že
vidíme něco navíc, co bychom vidět neměli, například zubatou blikající čáru připomínající cimbuří (scintilační
skotom, teichopsie, fortifikační spektrum). U negativní skotomy naopak nevidíme něco, co bychom správně
vidět měli. Například díváme se člověku do tváře, ale polovinu ji nevidíme, protože je místo ní mlha.
Hezkou ukázku nejčastějšího typu scintilační skotomy (64 %) si jistě najděte a pozorně prohlédněte na
https://youtu.be/gV_37cao38U, nebo na http://skotoma.klimes.us.
Pozitivní skotoma

Negativní skotoma

Něco přebývá

Něco chybí

U skotomů je třeba znát následující klinickou poučku: Jakmile zaregistrujete první příznak scintilace
(zubatá blikající čára), je třeba počítat s tím, že to již nepůjde zastavit. Skotoma musí to proběhnout celé
zorné pole, jak je ukázáno na videu výše. Jediné, co můžeme psychohygienickými technikami ovlivnit je
intenzita, a tím i to, zda tato skotoma přeroste v migrenozní ataku nebo ne.
Stepní požár, cínový mor a migréna, aneb dominový efekt
Podstatu skotomy je nejjednodušší si vysvětlit na dvou jevech, které známe z přírodovědy: stepní požár či
cínový mor(*). Obé se chová podobně jako neurony při migréně či jiném záchvatovitém onemocnění. Stejně
jako při stepním požáru jedno stéblo zapaluje sousední, tak při migréně jeden přebuzený (depolarizovaný)
neuron přepne sousední. Pro zajímavost stejně tak fungují priony při Creutzfeldt–Jakobově nemoci (A81.0,
F02.1). Pro kontrastní srovnání u epilepsie neurony spíš připomínají vojenský útvar či spartakiádní cvičení, kde
celé velké plochy neuronů vykonávají stejný úkon, proto jsou dobře detekovatelné.
(*)
Cínový mor najdete na této ukázce https://youtu.be/Hb0VoQ-xQhU, popř. http://cinovymor.klimes.us.
Stepní požár pak https://youtu.be/0ZjCOAnmUaQ, popř. http://stepnipozar.klimes.us.
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Spartakiádní cvičení najdete na https://youtu.be/K6cG0DRRJc4?t=326, popř. http://spartakiada.klimes.us.
Podobně jako stepní požár postupně vypálí celé pole, tak i migrénní „požár“ musí při skotomu vypálit
celou zornou oblast. Tomu se nedá zabránit. Stejně jako vidíme vypálené pole po požáru, tak po migréně
zůstávají znavené neurony – šedá plocha na zorném poli, popř. pozáchvatovité, reziduální období migrény.
Prostě obojí je tzv. dominový efekt. Rozdíl je jediný – stepní požár můžeme zastavit traktorem, ale migréna
musí proběhnout celé zorné pole.
Stepní požár
Migréna
Epilepsie

Stepní požár i migréna se vyznačují frontou
a postupným, dominovým „vypalováním“
obilného/zorného pole.

U epilepsie chybí fronta, hranice.
Jedná se o synchronizovaný záchvat
neuronů velkých oblastí mozku.

Dominový efekt u požáru lánu obilí i u migrény zanechává po sobě vypálené pole
Skotoma je jakýsi stepní požár zrakových projekčních oblastí. Zobrazený typ scintilační skotomy je nejčastější
(až 64 %). Další varianty poruch vidění se jmenují a projevují nejrůzněji: Rozmazané vidění, záblesky světla,
fosfény, barevné záblesky, scintilační skotomy (teichopsie, fortifikační spektra), blikání a vlnění v zorném poli,
hemianopsie (nevidí polovinu zorného pole), hemineglect (ignorování předmětů v jedné polovině zorného pole,
i když je vidí), deformace předmětů, mikropsie, makropsie ap. Pokud máte nějaký atypický projev, je třeba jej
zkonzultovat s lékařem, protože kromě migrény se může jednat i o jiná, nejen záchvatovitá onemocnění.

Podobnost jde i dále. U prérijního požáru může požár zhoršit ostrý vítr a předchozí sucho. U migrény
větru odpovídá mentální úsilí (napnutí vůle) a suchu odpovídá předchozí stres. Pokud pomocí relaxační
techniky prosté pozorování těla pravidelně vypínáme stresová rezidua, pak migrénní „požár“ nemůže
vzniknout, protože „obilí je vlhké“ a nehoří. U migreniků slovo pravidelně znamená, co tři hodiny si například
na záchodě uvolnit všechny svaly i mysl. Odchod na záchod a pětiminutovou pauzu zaměstnavatelé tolerují.
Podobně když zaregistrujeme migrénní skotom jakéhokoli druhu, je třeba si jít okamžitě lehnout a uvolnit
celé tělo a pozorovat skotomu, až vypálí celé zorné pole a pak vyhasne. Když zklidníme mysl je to, jako když
přestane foukat. Místní pole sice vyhoří, ale požár se nerozšíří do sousedních oblastí. Když se klienti snaží
potlačit migrénu silou vůle – nevšímat si jí, rozchodit ji, nebo propadají strachu, že je zase bude bolet hlava, tak
z lokální migrény, aury (záchvat jen projekčních oblastí) se stane požár celé hlavy a člověk má tři dny o zábavu
postaráno.
Syndrom Alenky v Říši divů
Podle toho, kterou oblast mozku migrénní záchvat postihne, takové příznaky člověk má. Jen mimo oblast
zrakových projekčních oblastí to není tak hezky vidět jako u scintilačního skotomu. Jednou z těch variant, je
zasažení oblasti, která kompenzuje zdánlivou velikost předmětu. Když vidíme například jablko z dálky,
můžeme ho zakrýt ukazováčkem natažené ruky, tzn. že jablko je velké pouze jeden úhlový stupeň. Když je
jablko před námi na stole, tak velké více než tři prsty, tedy než 5°. Naše hlava ale v obou případech tyto změny
úhlové velikosti kompenzuje a jablko nám připadá stále stejně velké.
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Úhlová velkost předmětu a její měření
Poruchu tohoto samočinného korekčního mechanismu si uvědomujeme jen vzácně, a to při zrakových
klamech a právě při migréně. Asi nejstarší popsaný optický klam spočívá v tom, že Měsíc na obzoru se nám
jeví větší než Měsíc nad hlavou, i když v obou případech ho zakryjeme malíčkem, čili je menší než 0,5°.
Nicméně pokud tento korekční mechanismus naruší migréna, lidé mají pocit, že se jim věci včetně jich
samotných nekontrolovaně mění – natahují se, zmenšují. Tento jev popsal jeden z nejslavnějších migreniků a
pedofilů, totiž Charles Lutwidge Dodgson, známý spíš jako Lewis Carroll, a právě jeho hrdinka Alenka se v
Říši divů takto, jako teleskop, natahuje a smršťuje.

Měsíční iluze u Ještědu; Mikropsie – vidíme předměty menší, než jsou ve skutečnosti. Makropsie – předměty,
nebo i my sami si připadáme neúměrně zvětšení. Oboje se též nazývá syndrom Alenky v říši divů.

Migréna přes emoční oblast – spontánní popis klientky
Existují i velmi nezvyklé podoby migrénní aury, kdy jsou migrénou zasaženy emoční oblasti. Viz tento
popis klienty:
Když se hádá hlava a srdce. Vzpomínky se stále vynořují. Myšlenky víří a stále se dotýkají ústředního
bodu. Centra. Vždy, když se ho dotknou, píchne mě to u srdce a zrychlí se tep.[aura] Pak ta myšlenka začne
růst, už to není jen myšlenka, už je to pocit, konkrétní vjem těla. Pocit se rozšiřuje dál do těla. Z centra se šíří
všemi směry a jako lavina strhává další emoce a reakce těla. Na začátku jde ten proces zastavit. Tedy spíše
pozastavit. Za chvíli (za pár hodin nebo dní) se vrací znovu. A celé se to opakuje. Zas a zas. Když proces nechci
ukončit, nechám ho probíhat, lavina se šíří rychle až obsáhne celé mé tělo. Fyzické, mentální, éterické a ještě
dosáhne i dál. Tento proces už nejde zvrátit. Musí proběhnout až do konce. Až do dokonalého vyhoření
zdroje. [ataka] Stojí mě to spoustu energie. Tento děj se cyklicky opakuje. Záleží jen na mne, zda ho udusím v
zárodku nebo se zrovna budu chtít koupat ve slastných (pro mne) pocitech, které lavinu provázejí. Když se
lavina přežene, stojím tam jako kostra bez masa, bez šťávy, bez života. Trvá pak několik dní, než své zdroje
obnovím a začnu zase chtít zlatou spršku kolem sebe. [pozáchvatovité období]
Na tomto velice kuriózním popisu vidíme základní fáze migrénního záchvatu. Paradoxní je, že se jedná
principiálně o příjemnou migrénu. Klinický psycholog, ale v takových případech musí být obezřetný a vzít do
úvahy i epilepsii či nádorové onemocnění, které může takové stavy spouštět.
Víkendová migréna aneb efekt zpětného rázu
Na víkendové migréně si můžeme ilustrovat efekt zpětného rázu (angl. Rebound effect; něm.
Absetzeffekt, “Rückprall“) a též záludnost psychologických problémů. Víkendová migréna začíná v pátek a
končí v pondělí, v pracovní dny má člověk klid. Takže jediné volné dni stráví migrenik v posteli s bolestmi
hlavy. Položme si otázku, jaká je spontánní obranná reakce? Migrenik jde v pátek za lékařem a říká mu: Dejte
Jeroným Klimeš: Psychohygiena - 6

mi prášky na víkend, ať to nějak přežiji. Tedy jeho pozornost je upřena na pátek, kdy bolest začíná.
Ale víkendová migréna je zrádná, protože tu nespouští stres, ale paradoxně náhlý úbytek stresu, jak je
vidět na následujícím grafu. Právě reakci na náhlý úbytek, například na vysazení léku, se říká efekt zpětného
rázu čili rebound efekt.

Červená plná čára je míra bolesti hlavy. Modrá čárkovaná čára je úroveň stresu. Jinými slovy, jak upadne
stres, naskočí migréna. Proto doporučení psychologie je prosté, ale nečekané: Zmírněte úroveň stresu přes
týden na zelenou tečkovanou čáru a vymizí i víkendová migréna. Hlavním úkolem psychologa je proto přenést
pozornost klienta z víkendu na všední dny. Víkendové migrény se člověk zbaví tím, že prostě o víkendu
nenaskočí, ne tím, že celý týden zanedbává relaxační techniky a v pátek půjde za doktorem pro prášky.
Nejlepší způsob, jak se zbavit migreny, je nedostat migrenu, tzn. prevence. V praxi to znamená o
pracovních dnech relaxovat po 3 hodinách:
7:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
Když jsem takto přednášel psychohygienu na třídenním semináři v Pardubicích, byla tam paní, která
víkendovou migrénou trpěla. Pak začala dělat relaxační techniky, jak jsem jim tehdy ukázal, a přes tamní
personalistku mi za čtrnáct dní vzkazovala, že poprvé po patnácti letech měla volný víkend bez migrény. Prostě
jsou migrenici, kterým tato metoda zázračně funguje.
Pozor lékaři nezačínají nácvikem relaxační techniky, ani pozorováním tělesných prožitků. Začínají
hašením požáru, takže předepisováním léků. Chovají se zkrátka jako hasiči, kteří také neobcházejí domácnosti,
zda mají lidé bezpečně složené dřevo za barákem, ale přijíždějí teprve až k hořícímu domu. Na protipožární
opatření – prevenci a psychohygienu, si musí myslet každý sám.
Rozjíždí se mi migréna
Vraťme se ještě jednou k úvodnímu příkladu: Probírám složitou rodinnou situaci s klientkou a ta povídá:
"Rozjíždí se mi migréna." Protože se jedná o auru, tak jí říkám, aby si okamžitě lehla na kanape, pozorovala tu
bolest v hlavě a popisovala mi ji. Prý je v čelním laloku. Chci po ní, aby ji přesněji popsala. Je zřetelně
ohraničená od jiných částí a je jen nalevo. Má ji dále pozorovat. Bolest pomalu začíná pulzovat a zvolna se
přesouvá do temena. Za dalších deset minut je již v týlu a sestupuje do krku. Tam se nezastavila a přešla jakoby
do ramen a tam někde se rozpustila. Klientka byla velmi překvapená tímto vývojem: "Normálně by mě hlava
bolela tři dny jako střep. Vůbec bych nebylo schopna fungovat. Takhle to zmizelo za dvacet minut..."
Dvacet minut – je to hodně nebo málo? Z pohledu této klientky málo. Ale z pohledu ženy za pultem, která
má plnou frontu lidí je to dlouhá doba. Tolik času nemá. Jediný způsob, jak to může dohnat, jsou včasné
relaxace ráno, před pracovní dobou, pak večer před usnutím, aby usínala zrelaxovaná, a přes den chvíle na
záchodě. Též možno doporučit, aby při rozhovoru se zákazníky souběžně pozorovala a uvolňovala napjaté
svaly, popř. pozorovala scitilující skotomu, pokud ji má.
Paradoxní je i samo moje doporučení. Lidé v této chvíli mají sklon naopak od migrény odvracet
pozornost, nesledovat bolest. Důvod je prostý. Jakmile ji začneme pozorovat, bolest se zhorší, což vidíme i na
tomto případě. Nicméně, když se tohoto abreakčního průběhu nebojíme, bolest překvapivě sama odezní. Proto
musíme znát podstatu abreakční reakce.
Abreakce - nepříjemný propad před konečným zklidněním
Laici jsou z nějakého důvodu apriori přesvědčeni, že relaxační techniky musejí být příjemné. To zdaleka
není samozřejmost. Naopak často cesta k příjemnému zklidnění vede přes nepříjemný propad nálady. Tomuto
jevu se říká abreakční reakce:
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Abreakční reakce – tři fáze relaxace
Průběh prožitků u drog (pro srovnání)
Úkolem psychologa či jiného průvodce je připravit člověka na tento propad nálady a s ním i tímto
propadem projít. Z hlediska klienta se jedná o volbu: Buď dlouho setrvávám v mírné nepohodě I., nebo projdu
krátkodobým propadem II. a dostanu se do pohody III. Je až s podivem, kolik lidí dává bezděčně přednost
nekonečné nepohodě se strnulým tělem a migrénami, místo aby se naučili se rychle dostat do stavu pohody, i za
cenu krátkodobého nepříjemného propadu.
Toto abreakční zhoršení se dostavilo i v uvedeném případě. Jakmile paní začala pozorovat hlavu, ta začala
pulzovat a bolest se rozšířila i na druhou stranu. To je zhoršení stavu. A právě tento nepříjemný propad
prožívání je důvod, proč prakticky nikdo tuto metodu spontánně nevyzkouší. Ba dokonce i klienti, kterým jsem
to důkladně ukázal, tuto prevenci zanedbávají:
JK: Zkoušela jste tu metodu, co jsem vám posledně ukazoval.
Klientka: Pamatuji si, že jste mi ji popisoval, ale abych řekla pravdu, tak jsem to nedělala.
Problém je, že na tomto setkání popisuje stejné problémy, které měla posledně. Proto je třeba neustále
klientům opakovat: Relaxační techniky pomáhají, ale stejně jako i jiná medicína, nebývají vždy apriori
příjemné.
V auře mají relaxační techniky přednost téměř před všemi ostatními aktivitami
Všimněte si, že paní v úvodním příkladu konstatovala auru („rozjíždí se mi migréna“) a chtěla ji dále
ignorovat a pokračovat v rozhovoru. Byl jsem to já, terapeut, kdo ukázal, jakou prioritu má pro ni mít relaxační
technika – rozjíždějící migréna měla prioritu před všemi analýzami a rozbory.
Důvody jsou dva – hlavní je ten, že v auře se musí jednat rychle, aby nepřerostla do ataky, druhý je fakt,
že tělesná nepohoda (napjaté svaly) jsou základní složkou životní pohody zvané hedonia a dají se poměrně
dobře sanovat relaxací, což se o rozvodových situacích říci nedá. Mám-li to říci příměrem, pokud chci jezdit
autem, musím ho napřed dostat do dobrého technického stavu, a pak s ním mohu odvážet cihly na stavbu či jet
na výlet. To platí i pro tělo. Napřed musím dostat tělo klientky do řádného fyziologického stavu (zrelaxovat), a
pak teprve mohu rozebírat krizi s manželem.
Stresová rezidua
I po mírném stresu zůstávají v těle stresová rezidua v podobě napjatých svalů. Každý člověk má své
oblíbené partie, které pravidelně napíná. Někdy jsou z vnější pozorovatelné, například vrásky, jindy jsou zraku
objektivního pozorovatele skryta. Často je poznáme pomocí poučky klinické psychologie: „Člověk se doslova
či přeneseně dotýká věcí, kterého bolí.“ Co není citově obsazené, to ignoruje. Tedy zóny svalové tenze
můžeme objevit vždy, když si například klient dává ruku na prsa, nebo říká, že má v krku knedlík (globus
hystericus). Tehdy i technika prostého pozorování těla přináší subjektivní úlevu, protože právě tyto napjaté
partie jsou hlavním zdrojem psychické nepohody.
Tzv. zóny svalové tenze už přibližně před sto lety popsal Wilhelm Reich, svérázný to vrstevník Sigmunda
Freuda. Úkolem každého člověka vědět, které zóny má oblíbené a ty pravidelně uvolňovat, aby nedošlo k jejich
přetěžování. Následky jsou obecně známé – zablokovaná krční páteř, bolesti zad, skřípání zubů, problémy s
břichem a ženskými pohlavními orgány, žaludeční vředy atd.
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Zóny svalové tenze a je jich možný pozorovatelný projev na obličeji
U migreniků právě tato stresová rezidua udržují tělo ve stavu chronického napětí, a již jsme si řekli, že
právě toto přebuzení organismu pak spouští migrénu.
Relaxační technika - Prosté pozorování těla
Úkolem této techniky odvozené ze sati terapie je především zmonitorovat stresová rezidua, a tak připravit
půdu pro další relaxační techniky, které je mají uvolnit. Je to technika především observační, pozorovací.
Uvolnění či spánek přicházejí jako vedlejší, sice často vítaný, ale přesto ne přímo zamýšlený cíl této techniky.
Relaxační techniky začínají zaujetím relaxované polohy. Jsou vcelku čtyři základní: Leh, klavírní posed
(poloklek), stoj (s oporou), lotosový květ. Správná poloha nenamáhá páteř ani krk. Můžeme je rozdělit podle
toho, zda navozují či nenavozují spánek. Spánek navozuje především leh, proto jej volíme, když nevadí, že na
chvíli zdřímneme.

Základní relaxační polohy – některé jsou využitelné i v zaměstnání či na zastávce autobusu
Z knihy Křesťanství vztahy a sex(*) je vzat následující popis (http://vztahy.klimes.us):
Následně po zaujetí polohy zavřeme oči a stejně jako si můžeme prohlížet místnost, pozorujeme i to, co se
nám děje v těle – bez hodnocení, bez fantazírování a představ, a bez snahy to jakkoli ovlivnit. Dalo by se říci, že
v těle jen tak okouníme a zevlujeme. Správný popis pozorovaného by měl vypadat následovně: Cítím, jak se mi
kalhoty zařezávají do stehen, chodidla tlačí na podlahu, mám napjatá oční víčka, bolí mě hlava za čelem nad
levým okem, brní mě dlaně.
Podobně můžete porovnat rozdílné prožitky z pravé a levé strany těla: Cítím nějaký tlak vzadu vpravo pod
žebry, cuká mi levý koutek… Když lidé tuto techniku dělají poprvé, bývá zpravidla jejich popis chudý. Když ji i
během jednoho školení zopakují dvakrát či třikrát po třech minutách, tak při dalších pokusech pozorují čím dál
více věcí, kterých si prve nevšimli nebo které pro ně prostě nebyly pozorovatelné. Časem se začnou tyto jevy
spontánně měnit.
Právě tato technika je účinná a pomáhá u řady migrén. Samozřejmě ne u těch, které způsobuje nějaká
změna na krční páteři nebo špatný polštář, ale pomáhají při těch migrénách, které mají původ ve stresu.
V takovém případě je dobré doplnit i vitamín C. Obecně by člověk měl dbát na to, aby denně snědl půl kila
čerstvého ovoce či zeleniny (An apple a day keeps the doctor away.)
(*)
Jeroným Klimeš: Křesťanství, vztahy a sex. Novela Bohemica, Praha, 2016, str. 149
http://klimes.mysteria.cz/clanky/psychologie/rakovina_recenze.htm
Fakt, že bychom měli tuto techniku používat, poznáme podle toho, že vidíme, že na ni naše tělo reaguje,
tzn. pozorujeme při ní jakékoli změny, ať k lepšímu nebo horšímu, nepříjemnému (viz abreakční reakce výše).
To, že se tato technika vyčerpala, poznáme podle toho, že po období změn začíná dlouhé období, kdy se nic
neděje, například koleno stále bolí stejně, zádové svaly se nechtějí uvolnit. To je znamení, že máme vyzkoušet
jinou techniku, popř. se vrátit k práci.
Nadmíru pomalé pohyby – modifikace techniky prostého pozorování těla
Prosté pozorování těla uvolňuje napjaté břicho, ale ne záda, ramena, ústa ap. Proto musíme techniku
prostého pozorování těla rozšířit o tzv. nadmíru pomalé pohyby. Co je to superpomalý pohyb (mohu-li užít
tohoto hyperlativu), si můžeme lehce ukázat na následující sekvenci příkazů:
JK: Pohněte rukou.
Klient pohne rukou.
JK: Správně, teď pohněte rukou pomalu.
Klient předvede, co si představuje pod souslovím „pomalý pohyb“.
JK: Správně a teď udělejte stejný pohyb třikrát až čtyřikrát pomaleji. To je nadmíru pomalý pohyb.

Nadmíru pomalé pohyby se vyznačují tím, že člověk při nich dostává pod kontrolu mozkové kůry
všechny příkazy, které jdou od mozku ke svalům. Díky jim vstupují tyto povely z podvědomí či předvědomí do
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vědomí. Tedy pokud jsou nějaké svaly napnuté a my je superpomalým pohybem napneme a pak povolíme,
dostaneme je pod volní kontrolu a do stavu relaxace. Toto cvičení je druh tzv. aktivačně relaxační technik.
Například zádové svaly jsou ve třech vrstvách a ani lékaři je běžně neznají jménem, protože je jich okolo
stovky. Naštěstí pro relaxaci to není třeba. Při relaxaci totiž postupujeme podobně jako masér. Ten si napřed
rukama projede celá záda, která má masírovat. Najde na nich místa, kde cítí ztuhlé svaly, a ty pak jeden po
druhém uvolní. Při relaxaci postupujeme se stejnou logiku, jen záda uvolňujeme zevnitř.
A) Nadmíru pomalým pohybem najít ztuhlé svaly. Začneme
z rovnovážného bodu, kdy nám hlava nepřepadá ani dopředu ani
dozadu, ani do stran. Pak se postupně mírně předkláníme hlavu a
superpomalými pohybem děláme nejprve mělčí, a pak hlubší
půlkruhovité pohyby. V nějakém místě zaregistrujeme bolestivé
napětí. Najdeme tedy místo, kde daný sval nejvíce bolí.
B) Superpomalým pohybem kroužíme kolem tohoto
A) začátek hledání nejbolestivějšího bodu, až se sval uvolní. Celý proces opakujeme
B) hledání a
– rovnovážný bod jako masér tak dlouho, až na zádech nemáme žádný napjatý sval.
uvolňování
obrázky z http://www.mystika.cz/joga/ajurjoga-sije.htm
Analogicky postupujeme u jiných zón svalové tenze, například:
Napínání lýtkových svalů, popř. stehen

Nadmíru pomalým pohybem (NPP) zvedáme chodidla na
špičky, nahoře pár sekund posečkáme a opět nohy NPP
spouštíme dolu.

Trapézové svaly

Rameny opisujeme kroužky NPP.

Krční svaly

Z vyvážené polohy pomalu nakláníme hlavu NPP do všech
čtyř stran, ale nejdeme do extrémních poloh. Extrémně
pomalý je pohyb, ne vykroucení hlavy.

Napjaté obličejové svaly, skřípání ve spánku

Před usnutím 10× doširoka otvíráme a zavíráme ústa NPP,
abychom si uvědomili sklon napínat ve stresu žvýkací
svaly.

Jak poznáme, že je pro nás vhodná technika nadmíru pomalých pohybů?
Když pohybujeme určitými svaly, tak:
a) pohyb není plynulý, ale trhaný
b) vržou klouby
c) svaly bolí
d) hybnost do jedné strany není stejná jako hybnost do druhé (např. náklon doleva je menší než doprava)
e) pohyb spouští napětí v jiných zónách, například nakláníme krk a cítíme, jak se sevřela víčka. Ty mají
být od krku oddělená, tedy NPP krk pomalu uvolňujeme až přestane být svázaný s obličejovými svaly.
f) chce se nám plakat či smát, mění se nám nálada.
Abych řekl pravdu sám nevím, proč tyto dvě techniky na migrénu pomáhají. Jak je možné, že pouhým
přesunutím pozornosti na místo, kde hlava bolí, postupně vypíná tuto bolest? Každopádně nějak to funguje, s
vysvětlením si budou lámat hlavu vědci později.
Co dělat při migrenózní atace?
Aneb hoří mi stodola a teď babo raď. Ano, tady je každá rada drahá, do tohoto stavu není dobré nechat
auru dojít. Nicméně ne vždy se dá záchvatu zabránit – blázinec na pracovišti, hádka s partnerem, do toho
menstruace ap.
Pomáhá opět příměr se stepním požárem – nerozfoukávat a hasit ho tam, kde to alespoň trochu jde.
a) Zcela uvolnit tělo, všechny svaly a být v naprosto klidném prostředí (tma, ticho).
b) Neutíkat před bolestí hlavy, ale jako by k ní v hlavě přistoupit, jako bychom přistupovali k požáru do
bezpečné vzdálenosti. Jinými slovy nemyslet na nic jiného, než na to, jaká ta bolest je, jakou má podobu, kde
je, jak je ohraničená, jak se chová. I když tímto přenesením pozornosti bolest subjektivně narůstá, přesto
rychleji odeznívá. Otázka je, zda se to v tom stavu dá vůbec vydržet.
c) Najít v hlavě místo, kde je bolest malá, snesitelná. Tu pozorovat, až vymizí. Pozorností jako by kroužit
kolem ní, ale bez volního úsilí, nesnažit se ji vytlačit a ona bude pomalu ustupovat sama. Pak se přesunout na
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další místo, které se dá pozorovat atd.
Tyto subjektivní zážitky se těžko popisují, ale máme zde přímou analogii se skotomem. Jakmile se objeví
scintilující zubatá čára, je třeba se zastavit, uvolnit se, nejlépe si lehnout do ticha, tmy a dvacet minut sledovat
zubatou čáru. Na nic jiného nemyslet, jen se dívat na blikající čáru, asi jako hledíme večer do plamenů ohně.
Pozorováním ona slábne, i když stejně proběhne celé zorné pole. Naopak pokud se jí snažíte ukrátit či
vystrnadit silou vůle, bolest se zesílí.
U jiných bolestí hlavy, které se nedají tak snadno popsat slovy, postupujeme stejně jako u skotomu. Když
si popsané relaxační techniky dobře nacvičíte na mírném skotomu, pak se dá tato dovednost zčásti použít i v
atace, ale dá to mnohem více práce a ukázněnosti. Zkrátka ataka není dobrý začátek pro nacvičování relaxace.
Dělení migrén dle psychosociální funkčnosti
Podobně jako u jiných psychických poruch, nemá psychologie lepší kvantitativní vyjádření intenzity
migrény, než je její dopad na fungovaní člověka.
Lehký záchvat migrény
Dovoluje pokračovat v práci, neomezuje společenské ani rodinné aktivity, nebývá silná nauzea a není
vomitus.
Středně těžký záchvat migrény
Omezuje pracovní činnost i omezená je i schopnost domácích a společenských aktivit. Nauzea bývá,
někdy i zvracení.
Těžký záchvat migrény
Znemožňuje jakoukoliv pracovní, společenskou a domácí činnost, pacient je většinou upoután na lůžko.
Silná nauzea, opakovaný vomitus a řada dalších vegetativních příznaků, anxiozita.
(Eva Medová)
Spouštěcí faktory migrény
1
stres

62 %

2

změny počasí

43 %

3

vynechání jídla

40 %

4

sluneční svit

38 %

5

nedostatek spánku

31 %

6

požití některých potravin (alkohol, sýr, jižní ovoce, čokoláda, zmrzlina, čaj,
káva, některé medikamenty atd.)

30 %

7

nadměrné kouření

26 %

8

přespání

24 %

9

cvičení

15 %

10

sexuální aktivity

5%
Robbins (1994)
O smrti se říká: Mladý může, starý musí. Pro migreniky platí přísloví modifikovaně. Zdravý člověk by
měl dodržovat zásady zdravého životního stylu. Migrenik musí. Každý exces bude po zásluze potrestán. Z
tohoto seznamu bych vyzdvihl zejména nedostatek spánku, viz http://spanek.klimes.us.
Závěr v bodech
• Migréna je porucha z přebuzení organismu. Je to záchvatovité onemocnění připomínající stepní požár.
Má tedy dvě vlastnosti – nemůžeme ovlivnit její trvání, ale pouze intenzitu.
• Jakmile se objeví skotom či jiná migréna, není způsob, jak ho zastavit či zkrátit. Musí proběhnout přes
celé zorné pole. Dá se jen zmírnit jeho průběh a relaxací zabránit tomu, aby migrénní vlna nepřeskočila
do jiných oblastí mozku.
• Nejlepší způsob, jak se zbavit migrény, je nedostat migrénu, čili prevence.
• Volní úsilí nemyslet na migrénu ji naopak rozdmychává, takže se šíří do sousedních oblastí.
• Stresová rezidua jsou živnou půdou pro nastartování migrény.
• Psychologické relaxační techniky, zejména prosté pozorování těla a nadmíru pomalé pohyby, jsou u
migrén účinné jenom, když s nimi začneme okamžitě při detekci prodromu a aury.
• Relaxační techniky v auře mají prioritu před jinými aktivitami, protože jejich opomenutí vede k rozvoji
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•

ataky.
Migrenici by je měli dělat profylakticky přes den co tři hodiny, aby se udržovali ve stavu uvolněnosti.

Nedělám si iluze, že popsané návody pomohou každému při každé migréně. Je to především přehled
mých znalostí o migréně, které používám při svém poradenství. Uvolňování stresových reziduí nepůsobí
například na migrény od krční páteře, z chladného vzduchu (chození na podzim a v zimě bez šály a čepice) či
geneticky podmíněné migrény. Pak musíte najít jiná opatření, ale obecně, pokud migrénami trpíte, doporučuji
vám, abyste tuto techniku vyzkoušeli opravdu důkladně a opakovaně, protože již chodí po světě dost lidí,
kterým pomohla. Takže i kdyby pomohla jen 20 % lidí s migrénou, stojí za vyzkoušení.
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