Na vlastní kůži
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„Klasická psychologie a psychoanalýza staví své postupy
hodně na slovech, což mi nevyhovovalo. Proto jsem se začal
věnovat japonské metodě shiatsu, která pracuje s psychikou,
ale i tělem a životní energií,“ vysvětluje František Bartoš.

M

hormonální výkyvy, bolestivá menstruace nebo obtíže sou
etoda shiatsu není v Česku příliš rozšířená.
visející s přechodem.
Zajímalo by mě, v čem vlastně spočívá?
Muži problémy s hormony nemají?
V doslovném překladu znamená shiatsu „tlak
Mají. Přechodem procházejí muži stejně jako ženy, jen pří
prsty“. My lidé máme obrovský dar: dar doteku.
padné potíže řeší mnohem méně často. V tomhle ohledu si
Jenže ho neumíme využívat. Z pouhého doteku,
žen velice vážím. Ženy jsou průkopnice. My muži bazíruje
podání ruky lze vyčíst spoustu věcí – jakou má
me na prověřených věcech a postupech, máme rádi zajeté ko
daný člověk sílu, zda si věří či nevěří, zda je unavený, přítom
leje, stereotyp. Ženy jsou zvídavé bytosti, otevřené alternati
ný, pevný. Dotekem dokážeme i mnohé řešit a měnit – když
vám a novým věcem. Všimněte si, že zdrojem jakékoli změny
se uhodíte, první, co uděláte, je, že se bolavého místa do
je vždy žena. Muži požadují jednoduchá řešení, neradi mlu
tknete. Matka konejší dotekem dítě, při sexu se jeho pomocí
ví o pocitech. Než aby nad něčím hlouběji přemýšleli, radě
vzrušíme. Dotek má obrovskou sílu. Tenhle dar máme v sobě
ji zobnou pilulku. Ale naštěstí se doba
všichni, ale právě v Japonsku se práce
mění a začínají ke mně chodit i muži.
s ním začala rozvíjet. Stalo se tak po
terapii shiatsu
Není ale pochopitelné, že když mám
chopitelně i jinde na světě, ale já jsem
Vyzkoušela
zdravotní problém, jdu spíš k lékaři
se setkal s japonským přístupem a zce
redaktorka
lenka švábová
či do lékárny než na terapii?
la jsem se pro něj nadchl.
Samozřejmě, že když si zlomím nohu,
Lze shiatsu přirovnat k masáži?
„Shiatsu má tolik ponepůjdu na akupunkturu či shiatsu,
I když to tak na první pohled vypa
dob, kolik je lidí. Někdo
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teř a klouby, což je skvělé. Shiatsu
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cítit. Jsme orientováni na smyslové
uvolnit napětí v oblasti žaludku
vy. Jenže to není řešení, je to byznys.
vjemy, věříme tomu, co vidíme pod
a střev,“ uklidnil mě František a dál
Ulevujeme si od projevů, ale neřešíme
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My muži rádi
setrváváme
v zajetých
kolejích. Ženy
jsou průkopnice,
které chtějí
zkoušet nové
věci. Za to si jich
moc vážím.

Seznamte se

František Bartoš vystudoval
na Univerzitě Karlově sociologii
se zaměřením na psychologii
osobnosti. Několik let se věnoval akademické práci na fakultě
a výzkumu. Při cestě do Izraele
se seznámil s metodou shiatsu,
kterou začal intenzivně studovat
a posledních pět let se jí věnuje
i profesně. S kolegy založil Školu
shiatsu (www.skola-shiatsu.cz),
kde bude probíhat výcvik této
tradiční léčebné metody.

