
PSYCHIATRIA-PSYCHOTERAPIA-PSYCHOSOMATIKA, 18, 2011, č. 2, s. 39 – 42 

39 
 

12. dni dynamickej psychoterapie 
 

Podnety pre terapeutickú prácu s disociatívnymi klientmi z pohľadu psychotraumatológie 

Katarína Karaszová 

Some hints for the therapeutic work with dissociative clients based on psychotraumatology 

 

Súhrn  
Práca bola v skrátenej forme prednesená v rámci 12. dní dynamickej psychoterapie, ktoré sa konali 6.10.2010 
v Senci. Cieľom práce je prispieť k zefektívneniu terapeutickej práce s disociatívnymi klientmi a inšpirovať 
terapeutov na Slovensku k novému spôsobu nazerania na týchto klientov. Ide tu o aplikáciu poznatkov psycho-
traumatológie a na riešenie zameraného prístupu (Solution focused brief therapy) inšpirovaných najmä semi-
nármi H. Dellucci v terapeutickej praxi s disociatívnymi klientmi. Autorka vychádza z teórie štruktúrnej diso-
ciácie (Van der Hart, Nijenhuis, Steele, 2006) a naznačuje, ako tento spôsob konceptualizácie prípadu 
ovplyvňuje terapeutickú prácu v rovine terapeutického cieľa, terapeutových postojov, terapeutického plánu 
a niektorých konkrétnych terapeutických intervencií. Dáva niekoľko podnetov, ako môže terapeut facilitovať 
kontakt navonok normálne fugujúcej časti osobnosti – ANP s emočnými časťami osobnosti – EP. Uvádza model H. 
Dellucci s 3 úrovňami kontaktu medzi ANP a EP: sociálna úroveň, úroveň emócií a úroveň traumy. Veríme, 
že využitie psychotraumatologického a na riešenie zameraného prístupu môže pomôcť, aby náročná terapeutická 
práca s disociatívnymi klientmi bola únosnejšia a obohacujúcejšia pre klientov aj pre terapeutov.  

Kľúčové slová: disociácia, trauma, psychotraumatológia, na riešenie zameraná krátka terapia (SFBT), ANP, EP. 

 
Summary  
The article was presented at the conference 12th days of psychodynamic psychotherapy held in Senec on 6th 
October 2010. The goal of the article is to contribute  to more effective therapeutic work with dissociative clients  
and to bring some inspiration for the therapists in Slovakia to view dissociative clients in a new way. The focus 
of the article is on the the application of psychotraumatology and solution focused brief therapy based on 
seminars by H. Dellucci in the therapeutic practice with dissociative clients. The work briefly describes how   
case conceptualisation based on  the theory of structural dissociation (Van der Hart, Nijenhuis, Steele, 2006) 
might  influence the therapeutic work  on different levels such as: goal setting, therapeutic attitudes, therapeutic 
plan as well as on the level of particular therapeutic interventions. Some hints how the therapist can facilitate the 
contact between ANP (apparently normal part of the personality) and EP (emotional parts of the personality) 
are mentioned as well. We describe the model by H. Dellucci with the following 3 levels of contact between ANP 
and EPs: social level, emotional level and the level of trauma. We believe that the combination of psychotrauma-
tology  and solution focused points of view  can make this  challenging therapeutic work with dissociative clients  
more bearable and rewarding for the clients as well as for the therapists.  

Key words: dissociation, trauma, psychotraumatology, solution focused brief therapy – SFBT, ANP, EP. 

 

Úvod 
Inšpirácia k článku pochádza zo seminárov a konferencií, 

kde autorka mala možnosť učiť sa  od nasledujúcich osobnos-
tí: Helga Matthess (EMDR), Suzette Boon (Disociácia), 
Hélène  Dellucci (Solution Focused Brief Therapy, EMDR)  

Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu  a EMDR, Trenčín, SR  
Adresa: Mgr. Katarína Karaszová, Hradná 41, 94074 Nové 
Zámky, Slovensko 

Andrew Seubert (EMDR, Ego-stavy, poruchy príjmu potra-
vy a vzťahová väzba, návrat k autentickej identite), Joany 
Spearings (EMDR a psychotraumatológia), Jozef Hašto, 
Hana Vojtová.  

Poľa Andrew Seuberta (Konferencia EMDR, Hamburg, 
2010) sa pod vplyvom raných zranení naše skutočné pôvod-
né Self triešti a formuje sa „nepravá identita“. Časti, ktoré 
sa vplyvom neznesiteľnej záťaže oddelili, ostávajú žiť so 
svojou bolesťou svojím vlastným životom v minulosti a pri 
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aktivizácii v prítomnosti spôsobujú osobnosti problémy, le-
bo v nej nie sú integrované. Otázky o klientovi, ktoré si te-
rapeut môže klásť, keď rozmýšľa o možnosti disociácie: 
Ktoré svoje časti klient nežije, ktoré umŕtvuje? Čoho sa 
v sebe bojí, čo o sebe v ňom vyvoláva odpor, hanbu, čo by  
tam najradšej nemal...? 

Časti vo svojej podstate chcú byť videné, chcú byť 
prijaté. 

 

Terapia disociatívnych klientov na základe 
psychotraumatologickej optiky  
Kľúčové body: 

• Autentická identita – konečný terapeutický cieľ. 

• Kontrola počas procesu v rukách klienta. 

• Chápanie ochrannej funkcie disociácie.  

• Práca s časťami, facilitácia kontaktu medzi nimi 
– odvaha cítiť.  

• Ošetrovanie vzťahovej väzby. 

 

C ieľ terapie 
Znovuobjavenie svojej pôvodnej identity, reintegrácia 

osobnosti, znovunadobudnutie svojej pôvodnej celistvosti 
prostredníctvom nových zážitkov. 

3 fázy terapie: Pierre Janet (1859–1947):  

1. Stabilizačná fáza.  

1.1. Vytvorenie stabilného vzťahu.  

1.2. Aktivovanie zdrojov a zvyšovanie schopnosti kon-
troly.  

1.3. «Psychoedukácia»: zdieľanie poznatkov s klientom 
a nechať ho vziať si, čo je pre neho relevantné. 

2. Fáza desenzitizácie.  

3. Sprievodné zmeny. 

 

Návrh štruktúry liečby pre disociatívnych 
klientov (Hélène  Dellucci, 2010) 

• Prekonať fóbiu zo vzťahovej väzby a strach zo straty 
terapeuta (1). 

• Prekonať fóbiu z reakcií vzťahujúcich sa k traume (1). 

• Prekonať fóbiu z disociovaných častí (1). 

• Prekonať fóbiu z traumatických spomienok (2). 

• Integrácia osobnosti a prekonanie každodenných fóbií (3). 

 

Ako sa môže prejavovať disociatívne  
fungovanie počas terapie 
27-ročný klient s neistou dezorganizovanou vzťahovou 

väzbou, ktorého uniesol ako 2-ročného jeho biologický otec 
k starým rodičom a jeden deň bol zavretý sám v miestnosti, 
kým sa otec vonku so zbraňou v rukách vyhrážal, že všet-
kých postrieľa. Opakovane bol svedkom fyzických útokov 
otca na matku. Nedokáže sa odpútať od matkinej novej ro-
diny – zameriava sa na uspokojenie ich potrieb. Epizodicky 
trpí silnými migrénami, sociálnou fóbiou, stavmi hlbokého 
existenčného strachu, pocitmi, že je poškodený, odsúdený 
na neúspech, nechcený, ak nebude napĺňať očakávania oko-
lia. Keď tieto stavy nie sú aktivizované, je produktívny, štu-
duje, stará sa o sestry, podniká. Postupne sa počas terapie 
dostáva viac do kontaktu so svojím vlastným prežívaním 
a vynárajú sa rôzne EP. Často sa spočiatku stávalo, že chcel 
pracovať na nejakom probléme – napr. na sociálnej fóbii 
a hoci to vyzeralo, že sociálne situácie po spracovaní kľú-
čových zážitkov zvláda lepšie, keď došlo k aktivizácii  EP, 
ktorá nesie v sebe jeho pocit vlastnej bezcennosti, nič z to-
ho, čo sme sa spolu naučili, nebolo použiteľné. EP ostáva 
rigidná nedotknutá – pokiaľ nie je utvorený bezpečný vzá-
jomný spolupracujúci kontakt medzi EP a ANP. 

 

 
 

Počas terapie s disociatívnym klientom sa disociované 
časti vynárajú postupne často až v neskorších fázach terapie, 
akoby mimochodom. Môže sa stať, že ANP príde s nejakou 
zákazkou, na ktorej chce pracovať. ANP môže mať kontakt 
s časťou určitej traumy a možno túto časť traumy počas se-
denia spracovať a klient má istý čas pocit, že sa posunul do-
predu a funguje lepšie. Napríklad, ak pracujeme na sociálnej 
fóbii: po spracovaní zraňujúceho zážitku z detstva zo ZŠ 
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(keď klienta učiteľka zosmiešňovala pred celou triedou) 
a následne po spracovaní záťažových zážitkov zo súčasnosti 
klient istý čas lepšie zvláda sociálne situácie, viac si verí. 
Potom však môže prísť spúšťač (hnev otca na klienta), ktorý 
zaktivizuje emočnú časť osobnosti, ktorá nesie v sebe klien-
tov pocit bezcennosti („Som bezcenný!“), ktorý má hlbšie 
korene v ranejšej traume a v tomto stave, klient nie je 
schopný využiť žiadnu zo sociálnych zručností, ktoré pred-
tým už ANP používala. Vyzerá, že všetko, čo sme sa nauči-
li, je preč. Zaktivizovala sa EP, o ktorej nevedel ani klient ani 
terapeut a tá nesie v sebe väčšiu časť traumy, ku ktorej zatiaľ 
nemá prístup ani klient, ani terapeut. EP nemá prístup ani k 
zdrojom, ktoré má vybudované ANP. Preto je veľmi dôležité 
venovať sa u takýchto klientov najprv budovaniu vzťahu me-
dzi ANP a EP – medzi navonok normálne fungujúcou časťou 
(časťami) osobnosti a emočnými časťami osobnosti. 

 

Úlohy terapeuta pri práci s disociatívnymi 
klientmi 

• Nadviazať spolupracujúci vzťah s ANP bez znehodno-
covania EP. 

• Keď si klient protirečí, keď nevie, čo chce, keď sám 
seba sabotuje a hnevá sa za to na seba – terapeut by mal 
vyjadriť pochopenie, že v klientovi môžu byť rôzne 
časti a každá chce niečo iné. 

• Terapeut by sa mal dohodnúť s ANP na cieľoch terapie 
a prekonať nerealistickú myšlienku, že sa možno zbaviť 
emočných častí. 

• Prerámcovanie vnútornej fragmentácie na reflex zame-
raný na prežitie, hoci v prítomnosti spôsobuje problé-
my, v minulosti to bol mocný zdroj prežitia. 

• Keď má klient strach, že má v sebe cudzorodé časti, te-
rapeut by mal postupovať pomaly. 

 

 
1. Kontakt s EP na sociálnej úrovni 

• Terapeut motivuje ANP, aby sa zoznámila s emočnými 
časťami, aby sa vzájomne videli. 

• ANP je orientovaná navonok, pokračuje v živote, chce 
napredovať, a tak zabúda, čo je vo vnútri, vyhýba sa 
ťaživému obsahu, ktorý si nesie v batohu. 

• T: „Ak sa pozriete do vnútra, čo tam vidíte?“ Niekedy 
sa emočná časť môže javiť ako zanedbávané dieťa, lebo 
ANP nebola schopná sa o ňu postarať. 

• T: „Ako vyzerá?“ „Koľko má asi rokov...?“ 

• „Ako reaguje na to, že je videná?“ 

• Prerámcovanie: Kým ANP pokračuje v živote, EP nesie 
všetko to ťaživé tak, že ANP o tom ani nevie.  

• Metafora: EP – príšera s veľkým srdcom, kto iný by za 
nás niesol všetky tieto negatívne veci, aby nás ochránil? 

 

Terapeut facilituje 

• Zoznámenie ANP  s EP.  

• Utvorenie bezpečného vzťahu medzi nimi s perspektí-
vou budúcej spolupráce. 

• Vzájomný rešpekt medzi ANP a EP. 

• Možnosť identifikácie emócie, ktorú EP v sebe nesie 
bez toho, aby sme do nej šli. 

• Tento krok vedie k znižovaniu fóbie ANP z EP a k to-
mu, aby ANP viac prijímala fakt, že EP existuje a aby 
si ju cenila,  napr: „viem, že si tam...“, „ďakujem, že to-
to pre mňa robíš...“ 

 

2. Kontakt s EP na emočnej úrovni 

Terapeut facilituje 

• Aby ANP načúvala EP: „Čo by si potrebovala?“ 

• Neznamená to, že všetky potreby musia byť okamžite 
naplnené, ale ak je človeku umožnené aspoň ich vyjad-
riť, znižuje to pocit nespravodlivosti. 

• ANP má  uznať potreby EP. 

• ANP je ako rodič vo vzťahu k EP, pretože EP je vo ve-
ku, keď sa trauma stala a má potreby, strachy a spôsoby 
správania, ktoré tomu veku zodpovedajú. EP je uväz-
nená v minulosti. 

• Ak sa EP na základe spúšťača dostane do popredia, ni-
kdy nezaberá 100 % vedomia, vždy tam ostáva aspoň 
malý priestor pre ANP. 

• ANP je „tu a teraz“ aspoň s istým stupňom prítomného 
telesného uvedomovania. 

• Ak dôjde k zaplaveniu EP, používajú sa uzemňujúce 
techniky, ktoré zameriavajú klientovu pozornosť na tu 
a teraz. 

• Je tiež možnosť desenzitizovať samotné emócie, bez 
toho, aby sme sa dotkli traumy. 
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3. Kontakt s EP na úrovni traumy 

• Konfrontáciu s traumou, robíme iba vtedy, keď je klient 
na ňu pripravený a keď explicitne celý systém vyjadrí 
svoj súhlas. 

• Predtým utvoríme bezpečný terapeutický rámec napr.: 
klienta naučíme používať „trezor“ na uskladnenie traumy. 

• Kým tento rámec nie je utvorený, nespracúvame trau-
mu, ani ak by klient nástojil – je lepšie frustrovať 
klienta, ako stratiť jeho dôveru. 

 

Terapeutický postoj ku klientom s kom-
plexnou traumou (Hélène Dellucci) 

• Spoločná zodpovednosť 

o terapeut je expert na terapiu vo všeobecnosti, 
je zodpovedný za bezpečný terapeutický rá-
mec a za proces terapie, 

o klient je expert na svoj život, je zodpovedný 
za obsah a výsledky terapie (za zmeny vo svo-
jom živote). 

• Kontrola v rukách klienta počas terapeutického procesu 
– ako protiklad straty kontroly počas traumatizácie (napr. 
imaginácii predchádza edukácia o význame a pod.).  

 

Klienti potrebujú: 

• bezpečie,  

• rešpektovanie ich tempa a smerovania,  

• vyhnúť sa boju, 

• vyhnúť sa škatuľkovaniu a prekoncepciám,  

• trpezlivosť a prajnosť,  

• aby boli všetka moc a riadenie terapie v ich rukách.  

 

*Práca bola v skrátenej forme prednesená v rámci 12. dní dyna-
mickej psychoterapie v Senci 2010. 

K čomu sa chceme dopracovať? 

Láska po láske (Dereck Walcott) 
Raz príde čas 

Keď s radosťou pozdravíš sám seba 
Vchádzajúc do svojich vlastných dvier 

do svojho zrkadla 
a jeden na druhého sa usmeje na privítanie 

a povie, tu si sadni. Jedz. 
Znovu budeš milovať toho cudzinca, ktorým si sám bol. 

Naleješ vína. Ponúkneš chleba. Vrátiš svoje srdce 
 samému sebe 

tomu cudzincovi, ktorý Ťa miloval 
celý Tvoj život, tomu, koho si nevidel 

pre iného, tomu, čo Ťa pozná naspamäť. 
Odlož  z poličky milostné listy 

fotky, zúfalé vety 
Vyjmi svoj obraz zo zrkadla 

Sadni si. Hoduj na hostine svojho života 
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