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Stru ný komentá :
Model TERI je složen ze t í sou ástí – t la, emocí a rozumu, které tvo í základnu trojbokého jehlanu
a jsou v ideálním p ípad voln propojeny jeden s druhým. Následn dochází k propojení také se tvrtým
vrcholem jehlanu – s intuicí. Je-li tomu tak, m žeme reagovat na životní události rychle, voln a intuitivn –
ve smyslu bezprost edn , bez prodlevy zp sobené zahlcením emocemi, t lesnou nepohodou i mnoha
myšlenkami.
Vzhledem k psychoterapeutickému procesu je Model TERI pom rn blízký modelu osobnosti,
který popsal Carl G. Jung. Jung v model osobnosti je charakterizovaný ty mi do dvojic uspo ádanými
funkcemi:
myšlení – cít ní,
vnímání – intuice,
který dále zajímav dopracovala nap íklad Marie-Louise von Franz, konceptem tzv. inferiorní funkce
(ve vztahu k hladin v domí).
V návaznosti na Franzovou pak lze pochopit d vod, pro lidé, u nichž dominuje racionální,
rozumové uchopení reality, mívají o n co komplikovan jší p ístup ke svým emocím. Práv pro tyto osoby je
zp sob práce se zam ením na t lesné procesy velmi cennou sou ástí psychoterapeutického procesu –
a to i proto, že pom rn asto s t lesnými symptomy do psychoterapie p icházejí (jakoby jim t lo íkalo:
„Už dost! Podívej se na sebe...“). Obdobn i lidem „jimž emotivita vládne“ je vhodné ukázat propojení mezi
t lesnými a emotivními složkami jedince. „Zakotvení“ p es t lesné projevy a jejich zvládání pak pom že
v dalším vývoji a zvládání i emo ních p ep tí, zát ží i „kolapsových stav “ v b žném život .
Informace, které nám nabízí naše t lo, mohou být využity jako cesta k podstat potíží, které nás
trápí, jako cesta k nezpracovaným ( asto i neuv domovaným) emocím, které pak ovliv ují náš život tak jak
se nám to nelíbí (a to bez ohledu na to, jestli nám „vládne“ rozum i emoce). Je to jedna z možných cest,
kterými se lze vydat p i svém dalším sebe-rozvoji. Sou asn je však nutné mít na mysli, že i tato cesta má
své zákonitosti, svá pravidla a sv j vývoj. Ke zkratkám a všemocnosti, které nabízí n které – rádoby
lé itelské – praktiky je nutno být velmi obez etnými!
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