Vážená paní předsedkyně,
mám dnes smutnou zprávu. Nečekaně, jako blesk z čistého nebe,
přišla od paní Johany Knoblochové z Vancouveru zpráva o úmrtí
jejího otce a našeho učitele, zakladatele a dlouholetého ředitele
Mezinárodního střediska pro Integrovanou psychoterapii a zdravý
životní styl (INCIP), prof. MUDr. Ferdinanda Knoblocha,
FRCP (Kanada), CSc. (Česká republika).
Zemřel v pátek 19. ledna 2018 vpodvečer ve věku nedožitých 102 let
po několikadenní infekci dýchacích cest, která se však posléze
rozvinula v zápal plic.
Ještě ten den jsme jako obvykle dopoledne intenzivně pracovali
prostřednictvím Skypu a telefonu. Diskutovali jsme o tématech
Pozitivní psychoterapie ve vztahu k Integrované psychoterapii,
konkrétně o radosti.
Práce ho bavila, občas si pobrukoval, prozpěvoval staropražské
písničky. Byl zvědav, co my v INCIPu vymyslíme a jak se k tématu
postavíme, abychom dostáli jeho náročným požadavkům. Dohodli
jsme se na pokračování zítra, ve stejnou dobu…
Prof. Knobloch soustavně sledoval vývoj oboru. Úspěchům českých a
slovenských kolegů fandil. Zajímal se i o veřejné dění : „Co je nového
ve světě?“Byl dobře informován z médií aposlouchal hudební
programy.
Miloval život a měl rád lidi, v posledních hodinách si však jasně
uvědomoval, že umírá. Přesto však odešel s elegancí, klidně a
rozhodně.Všem svým přátelům, kolegům a žákům poslal přání všeho
dobrého v dalším životě: „Budu vám držet palce.“
Nepřál si, abychom pro něho truchlili. Chtěl, abychom si ho
připomínali v jeho nejlepších letech, v plné síle a v souvislosti s jeho
dílem – originálním psychoterapeutickým systémem, Integrovanou
psychoterapií, knihami, články, konferencemi, sjezdy a hlavně
psychoterapeutickými středisky Lobeč a Day House Vancouver. Těmi,
které vytvořil a zorganizoval se svou manželkou a spolupracovnicí
prof. MUDr. Jiřinou Knoblochovou, CSc. v Československu, těmi,
kterými proslavil československou psychoterapii ve světě a které pak
uplatnil v posledních 26 letech i v Česku a na Slovensku při

vzdělávání mladých psychoterapeutů.
A také chtěl, abychom si na něj vzpomněli při společenských
setkáních, jichž se sám rád účastnil.Výborně hrál na klavír a vyprávěl
vtipy.Zdařilou oslavu svých 100. narozenin komentoval s humorem:
„Je rozhodně příjemnější slyšet slova uznání a chvály o sobě za života,
než na pohřbu.“
Jak říkají ze zkušenosti jeho nejmladší žáci:„Byl skvělej‘ a měl
sportovního ducha.“ Byl to člověk disciplíny a ohromné vůle,osobně
skromný, empatický, účastný, vždy spolehlivý a ochotný účinně
pomoci lidem, kteří měli pomoci zapotřebí – a to nejen pacientům, ale
i žákům a kolegům.
Byl jedinečný svým rozsáhlým vzděláním, přínosem k vývoji teorie a
praxe psychoterapie i vlastnostmi své osobnosti. Je nenahraditelný.
Zůstaneme vděčni za to, že se nám věnoval.Každoročně mezi 74 až 96
lety svého života za námi do Kroměříže z Kanady v létě přijížděl, v
posledních
letech
doprovázen
svou
manželkou
a spolupracovnicíprof. MUDr. Knoblochovou, aby osobně vedl výcvik,
a soustavně nás sledoval a vedl i prostřednictvím internetu. Proto
jsme se od něho a prof. MUDr. Knoblochové mohli dlouhá léta
psychoterapii učit. Za dobu 26 let nezištně umožnil výborné
psychoterapeutické vzdělání 1200 vážných zájemcůo jeho metodu,
kteří v INCIPu graduovali. Významně ovlivnil i naše soukromé životy.
Integrovanou psychoterapii budeme dále rozvíjet v jím vytyčeném
směru.
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