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Něco o PBSP 

Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP) 

1961 vytvořili Albert Pesso (1929-2016) a Diane Boyden-Pesso (1929-2016)  

 

  



Něco o PBSP 



Něco o PBSP 



 Jak by teoretický koncept PBSP mohl pomoct? 

Jak rozumím 
závislostem/závislosti ??? 



   Závislost je špička ledovce! 

? 

Důsledek 
Závislost 

Příčina 

Poradenství 
Dotazníky, škály, mapování 
Dluhové - finanční poradenství 
Prevence relapsu 
a další  

Psychoterapie 



Základní vývojové potřeby podle PBSP 

1.Místa 
2.Podpory 
3.Bezpečí 
4.Sycení/Péče 
5.Limitu 

POTŘEBY 

SYCENÍ / PÉČE  
 

      Nurturance 

Aby vývojový proces (který dává našemu životu 
smysl), proběhl dobře, musí být v dětství splněna 
řada podmínek.  



Tvar a proti tvar - VZTAHY 

Základem PBSP je optimistický obraz lidské 
bytosti.  
 
Rodíme se na Zem geneticky naprogramováni 
tak, abychom zde byli šťastni. 
 
Jsme zevnitř motivováni, abychom realizovali 
svoji jedinečnost. 

Někde uvnitř sebe víme, co 
potřebujeme. 

Na 100% - NENÍ MOŽNÉ 



PBSP ve zkratce  

Konkrétní                     Symbolické  
  Tělové                          Rozumové 
 
 

Nedostatek                   Přebytek     
   (Deficit)                         (Trauma) 
 

      ADEKVÁTNÍ 

ONI - JÁ JÁ - JÁ JÁ - ONI Adekvátní míra 
Adekvátní čas 
Adekvátní lidé 



Neadekvátní (spíše deficitní) naplnění potřeby sycení / péče 

• Děti se často nudí a stávají se závislými na tom, co pro ně druzí 
vymyslí 

• Problém s vytvářením blízkých vztahů 

• Nechválení 

• Nepotvrzování „máme Tě rádi“ - „jsem na Tebe hrdý“ 

• Nízké sebevědomí 

• Volný čas 

• Závislosti + závislé vztahy 



Jak pracuji s klienty? Jak je dostávám k příčině? 

• Kdo Vám říkal dětské říkanky? 
• Zpíval Vám někdo? 
• S kým jste si, jako děti, hráli?  
• Na koho jste se těšili?  
• Jak se u vás v rodině projevovala láska? 
• Kdo Vás chválil? 
• S kým jste se objímali? 

Otázky k zamyšlení: 



Jak pracuji s klienty? Jak je dostávám k příčině? 

Odpovědi k zamyšlení: 

• U nás v rodině se o emocích nemluvilo 
• Nikdy jsem se moc nesvěřoval. 
• Emoce dusím v sobě. 
• Tátu nikdy nezajímalo… 
• Máma nikdy nevěděla, že… 
• Rodiče se na zápasy nikdy nepřišli podívat. 
• Nikdy jsem neviděl, že by se rodiče navzájem objali. 
• Vlastně ani nevím, proč rodiče spolu byli.  
• atd. 



Jak pracuji s klienty? Jak je dostávám k příčině? 

PBSP má specifický postup pro naplňování potřeb 

Co můžu dělat jako ne PBSP terapeut? 

• Normalizuji, že takové potřeby existují a jako děti je potřebujeme mít adekvátně 
naplněné. 

• Edukuji – co vše se děje, když je naplněné nemáme (co je přenos, jak to vše souvisí 
se závislostí) 

• Podporuji 
• Nabízím korekční vztah 
• Buduji důvěru (v to svěřovat se, včetně důvěry přijít za terapeutem s relapsem) 
• Nabízím bezpečí, porozumění… 



Poděkování 

Mé poděkování si zaslouží  

Albert Pesso a Diana Boyden Pesso 

Yvonna Lucká a Luboš Kobrle 

Pavla Perglová 



 
Děkuji za pozornost 
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