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Výsledky před, po a rok a půl po ukončení skupinové terapie na základě
kvantitativní a kvalitativní metody.

Podstata této  otázky  byla zkoumána u  terapeutické skupiny, složené  z
dvanácti žen se zkušeností  sexuálního zneužívání v dětství ve věkovém
rozmezí  16,5  -  42 let.  Většina těchto klientek prošla v průběhu svého
života různými terapiemi, nakonec devět z nich absolvovalo individuální
terapii u autorky a tři jí byly předány do skupiny. Kritériem pro vstup do
skupinové terapie bylo zbavení  se pocitu viny neboli  přenesení  viny ze
sebe sama na zneuživatele.

U  této  skupiny  se  na  začátku  skupinové  terapie  zjevně  projevovaly 
deficity  v  prožívání  tělesného  já,  které  se  zviditelňovaly  na  úrovni
verbální,  neverbální,  intrapsychické,  vlastního  posuzování  já,  kvality
prožitku a kvality tělesného prožitku.

Výzkum byl uskutečněn od října 1997 do října 2000, přičemž skupinová
terapie trvala 18 měsíců (říjen 1997 - duben 1999) a skládala se ze 12
víkendových  setkání,  protože  klientky  dojížděly  z  různých  částí  České
republiky.  Přestože  se  jednalo  o  skupinu,  každý  případ  vyžadoval
individuální přístup  a nutnost modifikovat obecné schéma podle aktuální
situace (např. otázka rozvodu nebo  smrt syna). Naše snaha vycházela z
reflexe  a  respektování  individuálních  odlišností,  osobního  tempa  a
specifických problémů každé klientky.

Těžiště  výzkumu  tvořil  za  prvé  kvalitativní  přístup,  který  měl  zachytit
trendy v rámci  různých druhů sexuálního zneužití  různými zneuživateli,
neboli  co  se  jevilo  v  tom kterém případě  jako  typické pro  daný druh
zneužití.

 

Metody

Jednotlivé kvalitativní metody byly zaměřeny na:

1.      kvalitativní  rozbor  Minnesotského  multifázového  osobnostního
dotazníku (dále jen  MMPI)

2.      rozbor  projektivního  testu  -  kresba  vlastní  nahé  postavy  po
imaginaci

3.      kvalitativní rozbor inventáře vzrušivých podnětů
4.      rozbor neverbálního projevu  z videozáznamu
5.      analýza textů (deníky, zprávy)



6.      kvalitativní rozbor vybraných hodnot v sémantickém výběru
7. porovnání  dat  před  a  po  terapii  a  po  časové  odezvě  v  rámci

jednotlivých případových studií 

Přes důležitost subjektivního pohledu jsme se snažili o ověření získaných
informací a jejich validizaci následujícími způsoby:

Ø       Verbální a neverbální projev klientek, opakovaná kresba vlastní
nahé postavy byly hodnoceny nezávislými posuzovateli bez znalosti,
ze kterého období daná data  jsou.

Ø       Posuzovatelka,  která  hodnotila MMPI z  kvalitativního hlediska,
obdržela  informace,  ve  kterém  časovém  období  byly  získány
výsledky  dotazníků klientek,  aby  byla  schopna  posoudit  správně
vývoj  zkoumaných  osob.  Neměla  žádnou  možnost  srovnání  s
kresbami.

Ø       Porovnání  výpovědí  zkoumaných osob  v  rozhovorech,  textech
před, během a po skupinové terapii na téma percepce vlastního těla,
jeho Dále byla použita tzv. statistická sonda, která byla zaměřena
na MMPI a Inventář vzrušivých podnětů, poněvadž nás zajímalo, jak
se změna projevila ve skupině klientek jako celku.

Protože jsme v rámci MMPI zkoumali otázku, zda došlo ke zlepšení  ve
škálách vykazujících nějakou patologii, použili jsme test na porovnání dvou
korelujících výběrů, tzv. dvouvýběrový párový t-test pro střední hodnotu.

U Inventáře vzrušivých podnětů byl rovněž použit dvouvýběrový párový t-
test pro střední hodnotu s doplněním dynamického testu.

Nepřehlédnutelnou a podstatnou metodou byla samozřejmě také terapie,
která v tomto výzkumu působila jako nezávislá proměnná.

Výsledky

 

A) Kvantitativní metody v rámci kvalitativního výzkumu

MMPI:

Před a po skupinové terapii (říjen 1997 - duben 1999):

Předpokládali jsme, že se terapií sníží veškeré patologické jevy. Vzhledem
k tomu, že lži skóre nejsou patologické ukazatele, lze tedy  Lži škálu  jen
stěží  interpretovat,  poněvadž  nelze  předpokládat  její  snížení  pomocí
terapie. 

Přestože u škály F neklesla hodnota pod 0,05, její hladina významnosti
rozdílů středních hodnot byla natolik nízká (P = 0,0650), že naznačovala
souvislost v sestupu hodnoty F.

Pro  depresivitu a  psychastenii  platí,  že  nulová hypotéza  H0:  průměrná
(střední)  hodnota   je  před  terapií  stejná  jako  po  terapii.  Alternativní
hypotéza HA (jednostranné testování): depresivita a psychastenie je po



terapii  nižší.  Platí  i  pro  oboustranné  testování.  Depresivita  se  terapií
snižuje (t = 2,3799; P1 = 0,0182; P2 = 0,0365), a to o 7 bodů na škále T.
Psychastenie se terapií snižuje (t = 2,32; P1 = 0,0200; P2 = 0,0401), a to
o 4,9 bodů na škále T.

 

Po skupinové terapii a po časové odezvě (duben 1999 - říjen 2000):

Hladina P = 0,06 u škály F opět ukázala jistou souvislost ve svém sestupu.

Pro  hypochondrii,  hysterii,  psychopatii  a  schizofrenii  platí,  že  nulová
hypotéza  H0:  průměrná (střední)  hodnota  těchto patologických  škál  je
před terapií stejná jako po terapii. Alternativní hypotéza HA (jednostranné 
i  oboustranné  testování): tyto  patologické  škály  jsou  po  terapii  nižší. 
Hypochondrie se terapií snižuje (t =3,37; P1 = 0,0031; P2 = 0,0062), a to
o 9,25 bodů na škále T. Hysterie se terapií snižuje (t =2,31; P1 = 0,0204;
P2 = 0,0408), a to o 6,4  bodů na škále T. Psychopatie se terapií snižuje (t
=2,37;  P1  =  0,0182;  P2  =  0,0365),  a  to  o  6,58  bodů  na  škále  T.
Schizofrenie se terapií snižuje (t =3,11; P1 = 0,0048; P2 = 0,0097), a to
o 8  bodů na škále T.

Na  první  pohled  je  patrné,  že  se  podstatně  více  zlepšují  výsledky  v
dlouhodobém odstupu od  terapie,  protože  se  skóry patologií  snižují  ve
vícero škálách. Dozrávání po terapii může tedy přinést ještě pozitivnější
výsledky.

Inventář vzrušivých podnětů

Inventář  vzrušivých  podnětů  byl  ze  statistického  hlediska  zpočátku
testován  také  dvouvýběrovým  párovým  testem  na  střední  hodnotu  -
jednostranným, protože jsme původně předpokládali zlepšení, které bylo
potvrzeno. 

Protože  nás  však  zajímalo,  v  kolika  případech  došlo  ke  zlepšení,  ke
zhoršení nebo v kolika  případech Inventáře vzrušivých podnětů zůstaly
hodnoty  na  stejné  úrovni,  použili  jsem  ještě  navíc  dynamický  test,
některými autory zvaný znaménkový, což je vlastně obdoba párového t-
testu.

Zatímco  při  t-testu  došlo  ke  zlepšení  sexuálního  prožívání  před  a  po
terapii, znaménkový test nevykazoval  signifikantně  žádný počet zlepšení
na hladině ?? = 0,05 proti oboustranné hypotéze. Výsledky znaménkového
testu však opět ukázaly, že dochází ke zlepšení až v dlouhodobém odstupu
od terapie. Objevilo se významné zlepšení jedné položky skupiny, týkající
se  čtení erotické  literatury či  sledování  erotického  filmu, tří  položek ze
skupiny, která představuje sbližování  a iniciaci, a čtyři  ze skupiny, jež
zahrnuje sexuální stimulaci před sexuálním stykem. 

Dozrávání  po  skupinové  terapii  může  mít  ještě  pozitivnější  výsledky  v
integraci  tělesného  já,  které  se  projevuje  zvyšující  se  vzrušivostí  v
kontaktu s partnerem.



B) Kvalitativní metody

Inventář vzrušivých podnětů

Jiný pohled na Inventář vzrušivých podnětů skýtá přehled klientek v jejich
individuálním vývoji. Škálu -1 - 5  jsem pro lepší porozumění převedla na
škálu o krajních hodnotách 1 a 7. Obecně lze říci: čím vyšší počet bodů,
tím vyšší zlepšení;  přičemž musíme vzít v úvahu, že nejvyšší počet bodů
by už neodpovídal normě -  těžko lze hovořit o normě u extrémní pohlavní
vzrušivosti na všechny uvedené podněty. Tento postup není zařazen do
statistických  metod  záměrně,  protože  není  takovým  způsobem
znormován.

Podrobná  tabulka  (viz  níže)  ukazuje,  že  došlo  k  evidentnímu  zlepšení
výsledků před a po skupinové terapii u osmi zkoumaných osob, hodnoty
jedné  zkoumané osoby jsou stejné a  u  tří  zkoumaných osob  došlo  ke
zhoršení.

Výsledky z období po skupinové terapii a po časové odezvě ukazují další
zlepšení,  a  to  u  jedenácti  zkoumaných  osob.  Jedna  zkoumaná  osoba
nadále zůstává na stejné úrovni svých výsledků.

Je zřejmé, že dochází ke zlepšení výsledků jednotlivých zkoumaných osob
v průběhu skupinové terapie a ještě více v průběhu časové odezvy.

 

Tabulka

Srovnání  výsledků jednotlivých  zkoumaných osob  před  a  po  skupinové
terapii a po časové odezvě

 

jméno A B C D E F G H I J K L
před ind. ter 38 21 65 - - 32 - - - 74 - -
před sk. ter. 50 24 91 103 100 49 91 86 97 85 91 93
po sk. terapii 79 66 101 97 100 93 93 115 89 102 75 57
po čas.
odezvě 92 112 116 117 100 113 94 118 105 104 103 110

 

Hodnocení nezávislými posuzovateli

Posuzovatele jsme vybírali velmi pečlivě a uvážlivě. Upřednostnili  jsme
též jejich profesní zaměření vztahující se k tématu tělesna kromě jejich
psychologického či psychoterapeutického vzdělání. Vzhledem k tomu, že
se  shodou  okolností  jednalo  o  tři  ženy,  to  mělo  své  výhody:  zvýšená
citlivost  vůči  ženskému  vnímání  tělesna  a  intimity  vůbec.  Nevýhodou
mohla  být  skutečnost,  která  může  unikat  ženskému  pozorování,  např.
sexuální vyzývavost, jež je pro ženské okolí ještě podprahová.



1. posuzovatelka - vystudovaná  psychologie, AMU - obor tanec; výcviky -
Rogersovská terapie, gestalt terapie, transakční analýza; 

2.  posuzovatelka -  vystudované všeobecné lékařství;  obor rehabilitace;
výcviky  -  Rogersovská  terapie,  absolvovaná  skupina  osobního  růstu  v
rámci Institutu gestaltu a psychosyntézy

3.  posuzovatelka  -  vystudovaná  psychologie;  výcviky  -  hlubinně
dynamický,  Gestalt  terapie,  videotrénink  interakcí,  taneční  terapie  -
primitivní exprese

Všem  posuzujícím  byly  předloženy  stejné  materiály  (kresby, 
magnetofonové nahrávky, videozáznamy s chůzí a verbálním vyjádřením
klientky, který se týkal jejich vlastní osoby) s tím, že posuzující nevěděli, o
jakou skupinu žen se jedná a v jaké fázi  vývoje se nalézají  (nikde na
záznamu to nebylo sděleno).

Původně  jsme  zvažovali  použít  metody  škálování  takovým způsobem,
kterým by posuzovatelky ohodnocovaly nějaký faktor např. sebevědomí,
tělesnost, tlak, vyjádření pohlavních orgánů atd., známkou od 1 do 5, ale
při podrobnějším zkoumání se ukázalo, že ohodnocování tělesnosti tímto
způsobem  se  jeví  ošidné,  protože  zvýraznění  tělesnosti  může  být  zde
patologií  samo  o  sobě,  nehledě  k  tomu,  že  ke  zvýraznění  došlo  i  na
základě  instrukce  (viz  kresba  postavy).  Proto  jsme raději  volili  postup
popisu kvalitativních faktorů a sledovala jejich trendy.

Posuzovatelka  z  oboru  rehabilitace  neměla  příslušné  vzdělání  v  rámci
projektivních technik, řídila se tedy pouze vlastní intuicí a pravděpodobně
projikovala  své odborné znalosti  z  kineziologie  do kresby (kratší  noha,
nachýlená hlava apod.), protože docházela k velmi podobným závěrům
jako zbývající dvě posuzovatelky.

V  rámci  neverbální  komunikace  byla  pozornost  věnována  řeči  těla:
mimice,  gestice,  posturologii,  proxemice,  dotekům,  pohledům;  a
paralinguistickým charakteristikám řeči: intenzitě hlasu, tónu hlasu a jeho
barvě, délce hovoření, rychlosti mluvy, přestávkám a chybám v řeči.

Všechny posuzovatelky byly téměř shodné ve svých písemných
výpovědích s rozdílem vyjádření odpovídajících profesi, např. tremolo v
hlase - skákavý hlas - skřehotavý hlas; uzavřená  pánev - pánev ve vnitřní
rotaci apod. a správně charakterizovaly vývoj klientek v čase - seřadily
materiály tak, jak šly za sebou: z období zahájení skupinové terapie, jejího
středu a ukončování a z období po časové odezvě.

Kresba postavy

Kresba postavy v této studii v průběhu začátku skupinové terapie a po
časové  odezvě  nebyla  administrována  klasickým  způsobem,  ale  po
imaginaci své vlastní nahé postavy s uvědoměním si proporcí a míst, které
na svém těle klientky mají rády a které mají nerady. Po zadání instrukce
namalovat svou postavu jim bylo sděleno, že části těla, ke kterým mají
pozitivní či negativní vztah mají jakkoli zdůraznit odlišnou barvou.



Jedna  z  posuzovatelek,  která  má  doplněné  vzdělání  v  projektivních
technikách, provedla základní diagnostiku podle Baltruschova kresebného
testu.  Mezitím jsme zpracovali trendy tří nezávislých posuzovatelů, "jak
klientka  prožívá  svou  tělesnost".  Posuzujícím  nebyla  poskytnuta
informace, z jakého období klientky kresby jsou a že se jedná o ženy se
zkušeností sexuálního zneužití v dětství. Ve svých písemných výpovědích s
rozdílem  vyjádření  odpovídajícím  profesi  se  posuzovatelky  zcela
shodovaly.  Správně  určily  následnost  kreseb,  což  svědčilo  jak  o  vývoji
zkoumaných  osob,  tak  i  odborných  kvalitách  posuzovatelek.  Tělesné
prožívání  v  kresbách  mělo  vzestupnou  tendenci:  objevily  se  více
prokreslené  končetiny,  zvýrazněné  obličeje,  sekundární  pohlavní  znaky
apod.

 

Kvalitativní rozbor MMPI

Kvalitativní rozbor MMPI byl z důvodů eliminace naší subjektivity rovněž
hodnocen jednou z posuzovatelek  a byl  použit  u případových studií ke
zjištění  vývoje  té  které  klientky.  Na  rozdíl  od  kreseb  dostala  zde
posuzovatelka  grafy  MMPI  chronologicky  seřazené,  jinak  by  nemohla
adekvátně hodnotit vývoj klientky. 

I  přes  skutečnost  problematické  interpretace  nízkých  a  velmi  nízkých
skórů (neexistují srovnávací profily) bylo zjištěno, že daná skupina žen má
často  typicky  nízkou  škálu  Mf  a  často  i  vysokou  či  "paradoxně"  velmi
nízkou škálu  Si. Tento výsledek je pravděpodobně způsoben masivním
potlačováním  na  emočním  a  prožitkovém  poli,  resp.  silným  užíváním
obranných mechanismů. 

Kvalitativní hodnocení MMPI je problematické hned z několika důvodů. V
různých  manuálech  jsou  různé  hodnoty  pro  jedny  a  tytéž  diagnózy.
Bodové  rozpětí  hodnot  pro  pojmy  "vyšší",  "nižší",  "snížené/zvýšené",
"poněkud  relativně  snížené"  atd.  mohou  být  nepřeberným  zdrojem
nejrůznějších  interpretací.  Nezřídka  se  též  pro  některé  nosologické
jednotky  uvádějí  číselné  hodnoty,  které  pak  neodpovídají  hodnotám  v
profilech  grafického znázornění  atp.  Tomuto  problému jsme se  vyhnuli
dodržením stejného postupu u všech klientek.

Kvalitativní  posouzení  MMPI  jednotlivých  klientek  v  našem  výzkumu
potvrzuje jejich pozitivní vývoj s výjimkou jedné zkoumané osoby v období
po  skončení  skupinové  terapie  až  do  skončení  časové  odezvy.  U
zkoumaných  osob  na  konce  skupinové  terapie  nešlo  tedy  o  žádnou
stylizaci  ani  identifikaci  se  s  představou  zlepšení,  ale  o  nastartování
procesu sebeúzdravy.

Test sémantického výběru

Test  sémantického  výběru  jsme  zvolili  záměrně,  přestože  k  němu
neexistuje manuál, protože je velmi vhodný jako zpětná vazba pro klienta
a sledování jeho posunu. Výzkumné zprávy týkající se testu sémantického



výběru upozorňují i na to, že není zcela jasné, jaké jsou typické pozice,
např. posun o jedno políčko mezi 7. a 8 na ose x. Navíc je to kombinované
tím, že teoreticky může dojít ke kolapsu tabulky nebo určitého čtverce v
tom, že se může překrývat úzkost (strach) s radostí, nebo že mohou mít
dvě i více společných slov a výjimečně lze dojít k tomu, že by např. do
slova radost bylo vybráno jiných 8 slov než do slova strach.

V testu sémantického výběru jsme sledovali  především takové položky,
jako  jsou  "sex",  "já",  "otec",  "matka",  i  když  s  přihlédnutím k  dalším
položkám. Tyto položky se ve většině případů posouvají na ose x doprava
a na ose y klesají dolů. I přes značnou citlivost tohoto testu na emoční
výkyvy  zkoumaných  osob,  výsledky  korespondují  s  ostatními  výsledky
testů,  dotazníků, kreseb a videozáznamů, což opět svědčí  o pozitivním
vývoji klientek. 

 

Hodnocení verbálního  a neverbálního projevu 

Hodnocení  verbálního  a  neverbálního  projevu  bylo  provedeno  třemi
nezávislými  posuzovateli,  kterým  nebylo  sděleno,  z  jakého  období  je
materiál  k  rozboru  a  o  jaké  klientky  se  jedná.  Sledovali  jsme  pouze
trendy,  které  se  opakovaly  u  všech  posuzovatelů  s  tím,  že  jsme
analyzovali  deníky,  zprávy  a  přímé  výpovědi,  které  se  vztahovaly  k
uvědomění a prožívání tělesného já a které jsou uvedeny u případových
studií.

Posuzovatelka  z  oboru  rehabilitace  diagnostikovala  z  videozáznamu
symptomy tzv.  kostrčového  syndromu (syndromu pánevního  dna  -  viz
níže)  ve  větší  či  menší  míře  u všech klientek.  Deset  klientek se  zcela
těchto  příznaků  zbavilo  a  u  dvou  došlo  k  jejich  značnému  ústupu.  Z
hlediska  dynamického  testu  to  můžeme  považovat  za  statisticky
signifikantní výsledek na hladině významnosti ??= 0,05. 

Podle  posuzovatelek  se  hodnocení  tělesných  a  verbálních  projevů  dle
videozáznamu  jevila  jako  velmi  konzistentní  metoda  jejich  posouzení,
zvláště  zaručeném  snímání  ve  stejných  fázích  terapie  u  všech
zkoumaných osob. 

Kostrčový syndrom (obrázek znázorňuje postižené svalové skupiny):

Ø       častěji pravostranný (v 90% ) - spasmus musc. coccygeus při
pohledu zezadu: 

Ø       asymetrické postavení pánve - sešikmení + rotace + anteverze
(viz níže)

Ø       asymetrické  postavení  zadních  horních  spin  (spinae  iliacae
superiores ant. et post.)

Ø       stejnostranný hypertonus bederní části vzpřimovače trupu
Ø       lehká kompenzační skolióza bederní páteře
Ø       hypotonie  stejnostranného  velkého  hýžďového  svalu  v  jeho

kaudální části (kraniální část naopak v hypertonu)



Ø       asymetrické postavení lopatek
Ø       kontralaterálně  hypertonus  horních  fixátorů  lopatky  +

jednostranná elevace ramene
Ø       stejnostranná dolní končetina v semiflexi a zevní rotaci
Ø       může být asymetrické držení hlavy při blokádě hlavových kloubů

a/nebo temporomandibulárního skloubení při pohledu zepředu:
Ø       asymetrické postavení předních horních spin
Ø       hypertonus  stejnostranného  přímého  břišního  svalu  nebo

kteréhokoli jiného svalu břišní stěny
Ø       pupek přetažený na stranu postižení
Ø       stejnostranné rameno v protrakci - zkrácený sval prsní
Ø       při blokovaných žebrech může být jednostranná změna postavení

horní části hrudníku
Ø       dysfunkce  pánevního  dna  ovlivňuje  těžiště  -  při  stabilometrii

výchylky až o 7 cm 

Různé  způsoby  odstraňování  poruch  kostrčového  syndromu  z  hlediska
rehabilitace:

1.      gluteus  maximus  -  velký  hýžďový  sval  protahovat  relaxací,
protáhnout celkově pánevní vazy: úprava balance v oblasti pánve 6
týdnů cvičit pod rehabilitačním  dohledem a  doma

2.      Hermachová se snaží hlazením odstraňovat napětí
3.      Lewit  doporučuje automobilizaci pánevního dna
4.      Marek  upřednostňuje  cvičení  podle  Mojžíšové  na  posílení

hýžďových  svalů,  svalů  dolního  břicha  a  uvolnění  sakroiliakálního
skloubení,  cvičit  hrudní  páteř  a  mobilizovat  žebra,  včetně  blokád
krční páteře

5. různé názory na uvolňování kostrče per rectum 

Výzkumy v rehabilitaci dokládají maximálně 30 % vyléčených pacientů,
kteří však už nebyli dále sledováni.

Prakticky se kostrčový syndrom projevoval  při chůzi sešikmenou pánví (tj.
anatomický nebo funkční spazmus adduktorů kyčle), která simuluje kratší
končetinu, anteverzním postavením pánve (chybí rovnováha mezi ohýbači
kyčle, hýžďovými svaly, bederním vzpřimovačem a břišním svalstvem; na
protilehlé straně jsou oslabeny břišní a gluteální svaly - a zkrácený bederní
vzpřimovač a kyčle, tudíž pánev se jakoby překlopí dopředu), torzí pánve
(pánev se stočí do torze při jednostranném spazmu svalů pánevního dna).
Z  psychologického  hlediska  to  můžeme  interpretovat,  že  se  zkoumaná
osoba  snaží  schovat  své  pohlaví  (zvýšená  bederní  lordóza)  a  přitom
"vyzývavě" zesiluje další pohlavní znak - hýždě, zvláště při chůzi, nebo je
naopak podsouvá především ve stoji.



Správné  určení  časového  rozpětí  pořízení  videozáznamů  poukazuje  na
pokroky zkoumaných osob - uvědomování si svého tělesného já: kvalita
posturiky, gestiky, nonverbální komunikace atd.

Závěr

 

Závěry,  které  plynou  z  uskutečněného  výzkumu  lze  shrnout  do
následujících bodů:

Ø       V průběhu terapie se významně snižuje patologie depresivity a
psychastenie, ostatní patologie se snižují mnohem méně, avšak jsou
položeny základy pro samoúzdravu. V období dozrávání pak dochází
ke  snížení  patologií  hypochondrie,  hysterie,  psychopatie  a
schizofrenie.

Ø       Pozitivní vývoj klientek a snížení patologických škál  po skončení
skupinové terapie vylučuje stylizaci klientek, včetně stavění se do
příznivého světla.

Ø       Vzrušivost  žen  se  významně  zlepšuje  v  období  po  skupinové
terapii  a to v přímém kontaktu s partnerem  na úrovni sbližování se,
iniciace a sexuální stimulace před sexuálním stykem.

Ø       Tělesné prožívání v kresbě zachycuje postupnou integraci "já",
vnímání tělesnosti blízké realitě, propojování obou součástí ženské
role: sociální i sexuální.

Ø       Vztah k rodičům nabývá pozitivních kvalit po vnitřním odpuštění,
podpořeným konfrontací.

Ø       Pozitivní  změny  v  neverbální  složce  tělesného  projevu  u
zkoumaných žen jsou tak významné, že posuzovatelé bez označení,
ze  které  doby  jsou  videozáznamy,  je  bezchybně  a  chronologicky
řadí. 

Ø      Z hlediska fyzioterapie došlo bez rehabilitační pomoci k ústupu až
vyléčení syndromu pánevního dna.




