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Psychoterapia

Egodefenze, chaos a katastrofa v manželství

J. Kulka

Ego-defense, chaos, and catastrophe in marriage

Souhrn

Problematika egodefenzivních mechanismů v manželství vyžaduje zvláštní pozornost. Cílem příspěvku je
ukázat, jak tyto mechanismy fungují v manželské organizaci. Je využita obecná teorie systémů, synergetika,
teorie chaosu a teorie katastrof. Vědecká metodologie a modelové transfery přinášejí nové poznatky a náměty
k psychoterapeutické práci.

Kľúčové slová: Ego, Self, defenze, pozitivní interakční model, cirkumplexní model, model KESU, samore-
gulace, obecná teorie systémů, synergetika, teorie chaosu, teorie katastrof.

Summary

The issue of ego-defensive mechanisms in marriage requires special attention. The aim of this paper is to show
how these mechanisms work in marital organization. General system theory, synergetics, theory of chaos,
and theory of catastrophes are applied. Scientific methodology and model transfers bring new information
and proposals for psychotherapeutic work.

Key words: Ego, Self, defense, Positive Interaction Model, Circumplex Model, Model CESA, self-regulation,
general system theory, synergetics, theory of chaos, theory of catastrophes.

Úvodem

Manželství je zvláštní dyadický vztah, který lze nahlížet ze
tří korektivních perspektiv – z hlediska individuální psy-
choterapie jde o vztahovou sociální síť individua, z hle-
diska párové terapie jde o interakční společenství dvou osob-
ností a konečně z hlediska (systemické) rodinné terapie jde
o dvousložkový systém.
Metodologie manželské terapie se liší podle přístupu,

který zvolíme. Můžeme pracovat pouze s jedním partnerem
(individuální psychoterapie), nebo se zaměříme na párové
transakce (párová terapie), anebo přistoupíme k manželství
jako k systému, v případě, že nejde o manželství bezdětné,
k systému rodinnému. Je zřejmé, že nejobsáhlejší bude me-
todologie systémová, i když zbývající dvě zásahové roviny
mohou mít v konkrétním případě také svůj raison d’être.
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Manželský systém je živý, otevřený a komplexní, a proto
se při jeho analýze a psychoterapii nabízí inspirace z oblasti
synergetiky. Pojem

”
synergie“ pochází z řeckého

”
synergeia“

a označuje spolupráci, spolupůsobení, součinnost, koopera-
tivní činnost. Synergetika je věda, která tyto jevy studuje
(viz Ivanička, 1988). Ústředním pojmem je zde

”
rovnováha“.

Zdravé manželství tuto systémovou rovnováhu vykazuje. Fe-
nomenologicky ji lze definovat jako relativně dlouhodobý
stav, kdy se oba partneři cítí seberealizovaní, šťastní a spo-
kojení. Vztahovou rovnováhu lze popsat pomocí konceptu-
álních polarit okamžik-trvání, různost-stejnost, uspokojení-
selhání, stimulace-stabilizace, blízkost-odstup (viz Simon
a Stierlin, 1995, s. 245). Systémová rovnováha je v průběhu
vývoje manželství narušována a může dojít ke krizi, kdy do-
savadní adaptační mechanismy již nepostačují k jejímu udr-
žení. Jedním z typicky rušivých vlivů jsou vzájemné útoky
na Ego partnerů, které jsou vyrovnávány pomocí egode-
fenzivních mechanismů, jimž se budeme v tomto příspěvku
hlavně věnovat.
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Manželské soužití a pozitivní interakční model

Manželským soužitím rozumíme
”
soubor společných činn-

ností manželů, jež jsou nezbytné, aby manželství fungovalo“
(Plzák, 1988). Běžně se rozlišuje sedm základních oblastí:
domácnost, finanční hospodaření, péče o dítě, volný čas,
emoční a sexuální interakce, komunikace a setkání osobností.
Zvládání uvedených manželských domén může probíhat

různými způsoby. Vždy jde ovšem o kooperaci anebo o sjed-
nanou a odsouhlasenou specializaci. Obecně určuje partner-
ská smlouva – ať už explicite nebo implicite, konkludentně
– to, co má kdo ve vztahu vykonávat, jaká očekávání má
splňovat a jak za to bude odměněn.
Manželstvé soužití prochází svou evolucí a lze na ně apli-

kovat interakční model N. Peseschkiana (1977, 1995). Inte-
rakční model pozitivní psychodynamické terapie (PIM) uvá-
díme v přehledné tabulce 1.

Tabulka 1: Interakční model pozitivní psychodynamické te-
rapie (PIM)

Jednota Diferenciace Odpoutání
(spojení) (rozlišení) (oddělení)

schopnost lásky schopnost poznávání autonomie

potřeba bezpečí rozhodnutí mezi integrace
a blízkosti vlastními potřebami naučených

a požadavky konceptů
prostředí do individuální

osobnosti

aktivní naslouchání kladení otázek samostatné
rozhodování

Peseschkianův model – PIM – zachycuje obecná vývojová
stadia sociální interakce a komunikace, kdy z hlediska man-
želství anebo vývoje partnerského vztahu nejprve dochází ke
sjednocení až k jakési fúzi, kdy má člověk poetickou před-
stavu o splynutí duší a potřebu být neustále v přítomnosti
toho druhého. Ve druhé fázi dochází k diferenciaci, kdy se
ustavuje a posiluje individuální identita a začínají se rozli-
šovat vlastní a partnerovy potřeby. Ve třetí fázi se účastníci
vztahu na jedné straně odpoutávají, na druhé straně – v ide-
álním případě – však dochází k integraci vztahu na vyšší
úrovni, která je založena na samostatném rozhodování.
Podobně jako u psychosexuálního vývoje zde může dojít

k fixaci vztahu v některém ze zmíněných stádií. N. Pesesch-
kian (1995) pak rozlišuje řadu partnerských forem:
(a) v prvém stádiu

”
partnerství jako majetek, jako chari-

tativní instituce, jako (p)akt věrnosti, jako pouto, partner-
ství ze zdvořilosti a vděku, jako vysněné přání, jako doplněk,
jako aliance, jako náboženské poslání, jako místo pro odpo-
činek, jako místo setkání a jako zpovědnice“, (b) ve druhém
stádiu je to

”
partnerství jako obchodní zájem, partnerství

jako vzdělávací instituce, jako uvolnění, jako sebepotvrzení,
partnerství za každou cenu, partnerství jako důsledek, jako
věda, jako pudové uspokojení, jako trest, jako mentorování“,

(c) konečně ve třetím stádiu se mohou rozvinout následující
způsoby partnerského vztahu:

”
partnerství jako hledání rov-

nováhy, jako pokus “naslepo
”
, jako vysvobození, jako hra na

pana doktora, jako nouzové řešení, partnerství ze zvědavosti,
jako divadlo, partnerství jako přijímání něžností“.

Ego a Self jako účastníci manželského soužití

Jak bylo vyloženo jinde (Kulka 2001, 2002, 2005) Já jako Ego
je centrem fungování. Jeho úkolem je integrace a organizace
vnitřních a vnějších vjemů a požadavků za účelem adaptace
psychosomatického, sociokulturního, resp. psychospirituál-
ního individuálního systému. Stručně řečeno, Ego je iniciá-
tor, integrátor a organizátor.
Ego vzniká kladením hranic individua, kdy subjekt za-

číná rozlišovat Já a neJá a dostává se do centra regulace
chování. Uvědomuje si, že je iniciátorem aktivity, nositelem
činnosti a vztažným systémem individuálního dění. Na zá-
kladě sebeuvědomování se pak utváří Já jako Self v procesu
individuace. Individuací rozumíme budování identity a hra-
nic osobnosti. Výsledkem individuace je vznik individuální
autonomie. Zatímco hranice umožnily autonomii osobnosti,
diferenciaci a strukturaci Já jako centra fungování, identita
vzniká jako vědomí a pocit kontinuity a koherence zkušenosti,
díky nimž jedinec vnímá své bytí jako jednotné.
Schématicky vyjádřeno:

EGO = ohraničení a regulace, iniciace, integrace a organi-
zace,

SELF = sebeuvědomění a individuace, identita, duševní kon-
tinuita a koherence.

U partnerských vztahů jsou při nízké individuaci hra-
nice mezi partnery či členy rodiny příliš měkké, propustné
a křehké, při vysoké individuaci je ohraničení vůči druhým
příliš strnulé a nepropustné, nezávislost se mění v izolaci.
Obsahem Self se v ontogenezi stává sebeuvědomování osob-
nosti, sebepoznání, sebecit a sebehodnocení. Výsledkem je
vznik reálného a ideálního sebeobrazu, různých druhů iden-
tity (od pohlavní až po sociokulturní, náboženskou, politic-
kou atd.) a v neposlední řadě sebekoncepce (Kulka 1992,
1993, 2001).
Již zběžný pohled na PIM vývoje partnerství a na násle-

dující model KESU nás přivádí k úvaze o vývoji egotických
vztahů uvnitř manželského svazku. Jestliže v prvém stadiu
tyto vztahy fúzují, v dalším vývoji dochází k jejich diferen-
ciaci a nakonec k odpoutání egotických instancí a k jejich
integraci na vyšší systémové úrovni. Je to přirozený, zdravý
proces, jenž zajišťuje dobré fungování manželství i rodiny.

Cirkumplexní model a model KESU

Pro vysvětlení optimální funkce partnerského vztahu či ro-
diny byl vytvořen tzv. cirkumplexní model. Tento model
je založen na faktorech koheze a schopnosti přizpůsobit se.
Předpokládá se, že rovnováha mezi kohezí a přizpůsobivostí
je optimální pro funkci rodiny či partnerství. V oblasti ko-
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heze je třeba nalézt rovnováhu mezi přílišnou blízkostí (za-
pletení) nebo naopak odpoutáním, u přizpůsobení se má
utvořit rovnováha mezi velkou a malou schopností proměny
(Olson a spol., 1983).
Při zapletení (enmeshment) je narušeno vytváření hranic

mezi partnery. Jde vlastně o poruchu individuace. Při odpou-
tání (disengagement) jde o neschopnost vytvářet a udržovat
pevné vztahy. Silné odpoutání narušuje komunikaci a pro-
stupnost hranic.
Model KESU (Kulka, 2006) říká, že zdravý partner-

ský vztah je takový, v němž jsou vzájemně uspokojovány
individuální potřeby účastníků, přičemž relativně dlouho-
dobá bilance je vyrovnaná. To znamená, že je vyrovnaný
kognitivně-emocionální účetní systém MÁ DÁTI-DAL. Ta-
kovému vztahu říkáme živý vztah a je jedním z možných
pěti typů. Cuber a Haroff, (1971) a Kratochvíl (2000) roz-
lišují 5 základních stylů manželského soužití: trvale konflik-
tový vztah, citově ochladlý vztah, účelový vztah, živý vztah
a vztah výlučný).
Nezdravý partnerský vztah je takový, v němž jsou potřeby

jednoho účastníka uspokojovány na úkor druhého. Extrémní
příklady:

• Jeden člen domácnosti se stará o vše, ale druhý mu
nepomáhá a nedělá doma nic.

• Jeden partner utrácí vysoké částky za své oblečení, a na
druhého finance nezbývají.

• Jeden z manželů pečuje o dítě, věnuje mu svůj čas,
zatímco druhý se zajímá jen o sebe.

• Jeden partner intenzivně pěstuje svého koníčka a je
stále pryč z domu, zatímco druhý se opomíjí.

• Jeden manžel nachází v pohlavním styku uspokojení,
hledí jen na sebe, druhý je však nespokojen.

• Jeden z partnerů komunikuje, svěřuje se, hovoří, druhý
jen (pokud vůbec) naslouchá a neříká nic.

• Oba partneři jsou silně dominantní a snaží se za každou
cenu prosadit svou, často na úkor toho druhého.

Uvedené nerovnovážné stavy jsou přirozeně regulovány –
jejich podstatou je totiž skutečnost, že vyvolávají nepohodu
a manželský/rodinný systém převádějí od chaosu k nové
formě integrace – a pokud dojde k vyhovující samoorgani-
zaci, přežívá partnerský svazek své krize (a každý je musí zá-
konitě prožít, třebaže někde nebývají nijak bouřlivé, a proto
je okolí neeviduje) ku prospěchu soužití. Selhání vede ke ka-
tastrofě, rozpadu a přímo do rozvodové situace. Dodejme,
že ke krizi jakéhokoli živého systému dochází tehdy, když
jeho adaptační mechanismy nejsou s to zajistit jeho pře-
žití anebo, což je méně vyhraněná varianta, když se nějaký
psychosociální systém permanentně nachází ve stavu lability
(viz model KESU).

Samoregulace manželského (rodinného) systému

Začneme opět obecně. Stabilitou systému se rozumí udržo-
vání podstatných vlastností systému v měnících se podmín-

kách anebo jejich transformace v rámci přípustných limitů
(Ashby, 1961, Mynarski, 1974, Krempaský, 1988).
Stabilita živých systémů není statická. Jde o dynamiku,

která udržuje strukturu systému a zajišťuje jeho přežití. Je
to dáno tím, že samotný svět se stále děje a vyvíjí, je dy-
namický a každý systém je vystaven mnoha rušivým vlivům
z vnějšího i vnitřního prostředí (sub- a suprasystémy). Musí
se jim bránit.
Obranný mechanismus je projevem činnosti regulátoru,

který se funkčně zaměřuje na blokování poruch z prostředí
a na druhé straně propouští požadované materiálové, ener-
getické a informační toky do vnitřního prostředí, které jsou
potřebné na přežití systému (Ivanička, 1988, Kulka, 2006).
Podstatným znakem dobrého regulátoru je propouštět do

systému to, co je podstatné, a nepropouštět to, co je ru-
šivé a škodlivé. Hlavním znakem stability je tedy vztah mezi
přežitím, regulací a informací.
Mohlo by se zdát, že samoorganizace porušuje druhý zá-

kon termodynamiky – díky ní se totiž entropie nezvyšuje,
nýbrž naopak snižuje – systém se sám organizuje a zvyšuje
se jeho negentropie. Může to však být pouze systém otevřený
svému přirozenému prostředí. Otevřené systémy si vyměňují
se svým okolím látku, energii a entropii, informaci. To opět
platí i pro manželství, a proto také může mít širší rodinný
kontext podstatný konstruktivní nebo destruktivní vliv (Ko-
lik tchyní nebo tchánů rozbilo manželství svých potomků !).
Druhý zákon termodynamiky mimo jiné odráží naši zkuše-
nost, že snadnější je ničit než tvořit a že vše, co je pone-
cháno samo sobě, se postupně rozpadá a zaniká. Všechno
spěje k neúprosné smrti a zániku. Z hlediska matrimoniolo-
gie lze konstatovat, že snadnější může být manželské soužití
rozbít, nežli je udržet a že pokud si manželský pár řekne, že
chce spolu vydržet, musí se snažit a své soužití stále rozvíjet
a obohacovat.
Platí, že čím je regulátor kvalitnější, tím větší varietu in-

formace je schopen zpracovat a tím větší je šance na přetr-
vání systému v měnících se podmínkách okolí. Takže schop-
nost regulátoru dosáhnout homeostázu ve vnitřním prostředí
systému je závislá na jeho varietě – jen varieta regulátoru
může zničit varietu poruch (zákon nezbytné variety). Čím
vyšší je tedy kapacita regulátoru, tím lépe si s poruchami
poradí. Psychologicky: čím více máme zkušeností, tím lépe
si poradíme s životními problémy. Z manželské terapie je
známo, že čím více má manželský partner zkušeností s ur-
čitou situací, tím lépe ji dokáže řešit, neboť jeho regulátor,
mozek, může generovat větší varietu chování.
Pokud jsou dodrženy výše zmíněné zásady, dochází v ide-

álním případě u manželského páru v průběhu celého života –
na mentální úrovni skutečně až téměř do jeho konce – k neus-
tálému růstu samoorganizace. Co to znamená pro manžels-
tví ? Také tento živý systém – a vzpomeňme nyní na jednu
z Cuberových a Haroffových kategorií manželského soužití
– či živý vztah musí spět k rovnováze, aby se udržel. Výše
jsme si tuto stabilitu popsali jako kognitivně-emocionální
vyrovnané účetnictví. I když je model KESU rozpracován
nezávisle na pracích I. Boszormenyi-Nagyho (1975) lze tu
identifikovat nejen věcné, ale také konceptuální a koncepční
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paralely v tom, že tento autor s oblibou používal ekonomic-
kou a právnickou terminologii. Právě to nám nyní umožňuje
podívat se novým pohledem na egodefenzi v manželském
životě.

Partnerské egodefenze

Fakt, že nyní pohlížíme na manželství pod optikou sebeob-
rany partnerů, neznamená, že rovnováha manželského sou-
žití závisí výlučně na této dimenzi. Byl by to nepřijatelný
redukcionismus, jenž je systémovému pohledu naprosto cizí.
Že implicite bráníme autonomii Ega i Self v manželském
svazku, není náhodou – všechny pojmové trajektorie, které
jsou výše načrtnuty, k tomu vedou. Velmi výstižně o auto-
nomii, resp. emancipaci napsali F. B. Simon a H. Stierlin
(1995):

”
Emancipace nebo – z psychologického hlediska – indi-

viduace, která je chápána jako získání autonomie, vyža-
duje tedy dva předpoklady: nejprve je nutné definovat vni-
třní stabilizační kritéria, podle nichž se orientuje budování
struktury. Za druhé se musí stanovit vztah k danému KON-
TEXTU, tj. k danému okolí, respektive k celkovému EKO-
SYSTÉMU. Individuace je tedy realistickým konceptem po-
uze v podobě vztažené individuace, neboť nevztažená, volná
individuace by blokovala veškeré vývojové možnosti. V ta-
kovém případě by se stal jedinec prakticky uzavřeným sys-
témem, který je schopen pouze udržovat rovnováhu, a nedo-
káže už se dále vyvíjet.“
Z uvedeného citátu a dosavadních úvah vyplývá, že dobré

manželství může být pouze dobře integrovaným systémem
dvou zdravých podsystémů, které si dokázaly uhájit svou
autonomii. Jinými slovy, ideálem je otevřené manželství,
v němž se pohybují individuality, které se v partnerském
vztahu nejen seberealizují, ale také si chrání svou iden-
titu. Otevřené manželství jako živý vztah tedy zahrnuje jak
stránky interaktivní, tak i dimenze individuální diferenciace.
Dokonce lze předpokládat, že ve zdravém manželství se musí
spontánně uplatnit všechny zmíněné procesy. Pokud tomu
tak není, máme co činit s patologií. Jak ukázal M. Plzák
(1988), mohou k ní přispět – žárlivecká nedůvěra, obavy
z mileneckého odcizení, závist, že druhý partner má svou se-
berealizaci (a já ne), finanční důvody (nedostatek financí),
péče o dítě, časové důvody a jiné faktory.
Lze snadno nahlédnout, že rovnováha vzájemné vztahové

individuace je v manželském páru dána rovnováhou ko-
heze a přizpůsobení, zapletení a odpoutání, vyrovnaného
kognitivně-emocionálního účtu MÁ DÁTI/DAL. Útok na
Ego či Self partnera bývá veden z mnoha směrů a spočívá
především v uvědomění si jejich domnělého selhání, tj. v ne-
plnění partnerské smlouvy (co má vykonávat a jaká oče-
kávání splňovat). Díky tomu je nabourávána jeho identita
a jsou porušovány různé hranice. Agrese, např. výčitky jsou
zejména vedeny vůči reálnému či ideálnímu sebeobrazu –
vůbec nejsi tak krásná, jak si domníváš !, proč se nenalí-
číš ?, z tebe nikdy dobrý otec nebude !, zase se chováš jako

”
buran“ !, je napadáno sebepojetí – už se nepřetvařuj !, moc
si o sobě myslíš ! atd.

Nastupují obrany, které známe také z jiných sfér života,
například bagatelizace, identifikace s agresorem, neutrali-
zace, obrácení proti sobě, obrácení v opak, obvinění, od-
činění, popření, přesunutí, racionalizace, reaktivní formace,
regrese, suprese, symbolizace, štěpení a mnohé další. Jejich
typologii bude věnována zvláštní studie. Zajímavé jsou sys-
témové egodefenze, které fungují v případě ohrožení man-
želského statu quo jako například koluze (společné vyhýbání
se konfliktům a jejich popírání), hledání obětních beránků,
promiskuita, nutkavé jednání, zúžení rolí, jejich obrácení,
u rodin dále tzv. parentifikace (předání rodičovské role dí-
těti) nebo setření generačních hranic atd.

Chaos a katastrofa v manželství

Pro narušované manželské soužití je příznačné, že se z hle-
diska uplatňování behaviorálních vzorců posunuje směrem
k chaosu. Vrchol nastává, když nic neplatí, nikdo nic nedo-
držuje, jeden mnohdy činí něco druhému na zlost.
Jak je ukázáno jinde (Kulka, 2006) i v tomto případě lze

využít modelových analogií z teorie chaosu a z teorie kata-
strof.

”
Chaos“ bývá intuitivně chápán jako nahodilý shluk

něčeho, co nemá žádnou pravidelnost či zákonitost. Mate-
matická teorie chaosu však ukázala, že

”
být chaotický“ zna-

mená řídit se přesně danými pravidly, v nichž mnohdy není
pro náhodu místo.
Víme, že otevřené systémy se vyvíjejí směrem od jedno-

duchého ke složitému, od méně dokonalých k dokonalejším
strukturám. Také každé manželství vyzrává. Shora bylo zmí-
něno, že každý složitý systém obsahuje podsystémy, které ne-
ustále fluktuují (viz rušivé vlivy). V blízkosti rovnovážného
stavu jsou ovšem tyto fluktuace neškodné. Systém, který
je rovnovážný, příliš nenarušovaný, se chová opakujícím se
a tedy očekávaným způsobem. Po malém vychýlení se na-
vrací na svou trajektorii chování. V silně nerovnovážných
stavech však bývají určité fluktuace namísto potlačení ze-
síleny, zachvátí celý systém a přinutí jej ke změně chování.
To lze krásně pozorovat u manželství alkoholiků nebo nar-
komanů.
Jak se systém vzdaluje od rovnováhy, narazí v určitém

okamžiku na meze své stability (jeden z manželů má toho
prostě dost !) a dosáhne bifurkačního bodu. V tomto bodě
se jeho chování rozděluje, větví a díky dalším fluktuacím,
rušivým vlivům dochází k celé posloupnosti bifurkací, takže
systém se stává stále chaotičtějším. U velmi složitých systé-
mových jevů – jako jsou také manželství či rodina – může
dojít k tzv. motýlímu efektu, kdy se chyby a nepřesnosti ná-
sobí a počáteční malý podnět se po čase projeví v obrovské
reakci –

”
pokud zvíří motýl vzduch v Pekingu, příští měsíc

to může způsobit bouři v New Yorku“.
Díky fluktuacím tedy v komplexních systémech dochází

k chaosu a z chaosu zase povstávají nové struktury. Manžel-
ský pár překoná krizi a vztah se vyvíjí do nové synergické
organizace anebo se rozpadá. Přechod systému do kvalita-
tivně odlišného stavu může mít obecně minimálně tři po-
doby, které lze identifikovat také u manželského vývoje:
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1. proces postupných malých změn k novým stavům (di-
vergentní vývoj – partnerské ústupky, kompromisy,
smíření).

2. zpětné směřování k určitému bodu, ale jinému než byl
původní, výchozí stav (hysterezní vývoj – například
domluva na jiných pravidlech hry, než byly ty původní),

3. náhlé skokové řešení směrem nahoru či dolů (katastro-
fický vývoj – odluka, rozvod).

S teorií samoorganizace a chaosu souvisí i teorie kata-
strof (R. Thom). Tato teorie se zabývá prudkými změnami
chování dynamických systémů při postupných a malých
změnách tzv. řídicích parametrů. Vlastní teorie katastrof
tedy pracuje s modely reálného světa a hledá tzv. katastro-
fickou množinu, která určuje, za jakých podmínek a kdy
dojde v daném systému ke katastrofě (Které počiny jeden
z manželů nezvládne ? Nevěru ? Nedostatek financí ? Neus-
tálé útoky tchyně ?. . .). Lapidárně řečeno, teorie katastrof
popisuje prudké změny chování systémů v závislosti na ply-
nulých a malých změnách některých veličin, které na daný
systém působí. S katastrofami se lze setkat každý den. Je
to situace, kdy systém přejde skokem z jednoho stavu do
druhého. Jako příklad lze uvést roztržení papíru (plynulá
změna – roztahování papíru, prudká změna – roztržení). Ji-
ným příkladem je ukončení milostného vztahu: jeden z par-
tnerů je stále nespokojenější se svým milovaným druhem,
družkou. Fluktuace, rušivé vlivy stále narůstají, ale jsou vy-
rovnávány, člověk se s nimi smiřuje. Pak nastává okamžik,
kdy už je toho příliš a

”
milující systém“ přejde skokem ze

stavu zamilovanosti do lhostejnosti. Lidé v tomto okamžiku
říkají,

”
že se v nich něco zlomilo“. Pokud druhý partner –

a nejčastěji tomu tak bývá – zůstává zamilovaný, je to pro
něj skutečně katastrofa, kterou bolestně prožívá. Z hlediska
manželské terapie je však důležité, že není cesty návratu.
Pokud přece jen ano, musí být vše jinak.

Závěrem

Egodefenzivním mechanismům v manželství byla v litera-
tuře věnována dosud relativně malá pozornost. Práce s nimi
může začít již u manželské epistemologie – přemýšlení man-
želů o manželství. Jak nás o tom přesvědčují statistiky, je
současná epistemologie manželství a rodiny v krizi. Obje-
vují se názory, že manželství je přežitek, rozšiřují se řady
osamělých běžců, tzv. singles.
Těžko hodnotit aktuální stav a ještě těžší je předvídat,

kam bude spět vývoj této sociálně-právní instituce. Nako-
nec evoluce komplexních živých systémů to ani z principu
neumožňuje. Samoorganizace si diktuje nejen budoucí struk-
turu, ale také prostoročasové parametry. Pro manželskou te-
rapii z toho plyne, že je třeba proniknout do všech vrstev
a vývojových nuancí manželského soužití. To samozřejmě
zakotvuje naše analytické a terapeutické úvahy na různých
rovinách subsystémů, systémů a dokonce i suprasystémů.
Důležitou (sub)systémovou úrovní je arzenál jáských obran.
Své Já totiž bráníme proto, abychom dosáhli plnějšího My.
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