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Súhrn

Náš tím sa venuje dlhodobo skupinovej psychoterapii. Ide nám o zachytenie terapeutického potenciálu z viac-
generačného zloženia psychoterapeutickej skupiny. Potvrdilo sa, že dynamika viacgeneračnej skupiny je bliž-
šia reálnym životným situáciám. Myslíme, že je užitočné využiť túto skutočnosť v rutinnej práci.
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Trojgeneračná skupinová práca (Tri otázky)

(Pokračovanie referátu o generačnej práci z Luhačovickej
konferencie v roku 2003.)
Prvá otázka zaznela na detskej skupine

”
Ako vyzerajú

psychoterapeutické skupiny u dospelých“. Preto sa v sep-
tembri roku 2001 deti zúčastnili skupinovej práce psycho-
somatických pacientov. Stretnutie bolo hodnotené obdivne
s vyjadrenou túžbou po opakovaní.
Zato naša práca klubovou formou pokračuje štyri roky. Od

roku 2002 pribudli prepustení pacienti, neskôr aj pacientka
z geriatrického oddelenia.
Účastníci majú odlišné rodinné a sociálne role od detí

až po starých rodičov, od školákov, cez zamestnaných, aj
nezamestnaných až po dôchodcov.
Vekové rozpätie účastníkov prekračuje päťdesiatku a raz

dosiahlo 60 rokov, keď jedna účastníčka prišla s päťročnou
vnučkou, ktorá bola plne akceptovaná. Práve to spojenie ľudí
s rozdielnou životnou skúsenosťou a odlišnou energetickou
výbavou tvorí živnú pôdu pre prirodzené odovzdávanie skú-
seností, hľadanie nových postojov v interakcii, ciest v živote
a korekcie v citovej aj racionálnej oblasti. Dochádza k spon-
tánnym zmenám postojov vďaka atmosfére bezpečia a otvo-
renosti. Prínosom v liečebnom procese sú najmä prepustení
pacienti, ktorí sa stretnutí zúčastňujú z vlastnej iniciatívy.

Organizácia

Je vymedzená iba nemenným termínom, vždy prvý utorok
v mesiaci o 13.00 v psychodramatickej miestnosti na resocia-

Psychiatrická nemocnice profesora Matulaya

Adresa: PhDr. Jindřich Cupák, Psychiatrická nemocnice profe-
sora Matulaya 967 12 Kremnica, Slovensko

lizačnom oddelení sa stretnú iba tí, ktorí sami cítia potrebu
práce na sebe.

Obsahová náplň

V priebehu štyroch rokoch sa zmenila náplň práce tejto ne-
formálnej, plne otvorenej skupiny. Od pôvodných klubových
aktivít s prezentáciou vlastnej tvorby, kedy zneli vlastné
básne, skupinové aj sólové spevy a tance, boli používané aj
skupinové hymny časom sa náplň stretnutí približovala dy-
namickej skupinovej psychoterapii. Najmä účastníci z radov
bývalých pacientov prinášali témy z vlastného života, ktoré
so skupinou a terapeutmi preberali. Podobne aj otvorenosť
detí, prinášajúcich vlastné neradostné príbehy pomáhala lá-
mať prekážky v prejave a odstraňovať obrany. Pre hospita-
lizovaných ich otvorenosť pôsobila ako akcelerátor psychote-
rapeutického procesu a terapeuti mohli ostávať v úzadí. Do-
chádzalo k premenám rolí. Účastníci stretnutí sa postupne
dostávali do úlohy terapeutov a terapeuti mali skôr super-
víznu úlohu nad terapeutickými výmenami pocitov, názorov.
Pomáhali pri hľadaní pocitových konfliktov medzi želaniami
a obavami vrátane odhalení nefunkčných obrán.
Terapeuti sú traja, z toho dvaja pôsobia dlhodobo v oboch

pôvodných skupinách.
Za podmienku fungovania generačnej práce považujeme

postoj terapeutov k detským a geronto účastníkom ako
rovnoprávnym, zodpovedným členom. Podpora ich pozi-
tívnych prejavov a názorov umožňuje všetkým účastníkom
zmeny postojov pozitívnym smerom. Najčastejšie riešenými
témami, ktoré poskytovali aj modelové možnosti riešenia sa
stávali dva okruhy otázok:
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Prvý okruh

• Zaradenie pacienta do spoločnosti po prepustení z psy-
chiatrickej nemocnice

• Vzťahy rodičov a detí, starých rodičov, hranice a mýty
o nich

• Partnerské vzťahy

• Vzťahy zamestnancov nemocnice a pacientov

• Psychoaktívne látky a skúsenosti s nimi

Druhý okruh

• Otázky života a smrti, samovraždy

• Otázky sexuálneho naplnenia vzťahu

Pre hospitalizované deti aj dospelých je nosná téma
vzťahy detí, rodičov a starých rodičov so zverejňovaním vzá-
jomných pocitov napríklad:

”
Čo ma najviac hnevá na rodičoch ?“ ;

”
Čím najviac hne-

vám rodičov ?“

”
Čo ma najviac hnevá na deťoch ?“ ;

”
Čím najviac hne-

vám deti ?“

”
Čo si najviac cením na rodičoch (deťoch) ?“ ;

”
Čo si na

mne najviac cenia rodičia (deti) ?“
Táto býva sprevádzaná výberom dôveryhodnej osoby z ve-

kovo odlišnej skupiny s následným zverejnením vzájomných
pocitov pred voľbou a po výbere človeka, ktorému dávam
dôveru.
Dynamika vyplýva už zo zloženia účastníkov.
Je kombináciou prirodzeného nadbytku energie detí pri

nedostatku emočnej stability a životnej skúsenosti, užitoč-
nej pri rozhodovaní s nadhľadom plynúcim zo životnej skúse-
nosti dospelých a s rozvážnosťou a potrebou šetriť energiou
tretej generácie. Odlišné vekové dimenzie dovoľujú projiko-
vať vlastné potreby na emočne nezaťažené postavy, získať
prirodzenú emočnú autokorekciu s obohatením modelových
riešení vlastných konfliktných a záťažových situácií. Pozo-
rovali sme, že prítomnosť kompenzovaných psychotických
pacientov vytvára atmosféru tolerantnosti, príjemnou citli-
vosťou zjemňuje interakcie. Prevažujú vždy pacienti s psy-
chosomatickými a neurotickými poruchami a deti s poru-
chami správania, poruchy osobnosti, príjmu potravy a ľu-
dia po suicidálnych pokusoch, výnimočne kompenzovaní pa-
cienti s psychotickou skúsenosťou.

Témy druhého okruhu sa spontánne vynorili na kluboch,
kde dva razy neboli prítomné deti, ktoré by asi ich hĺbku
ťažko chápali aj ťažšie znášali.
Oba okruhy prinášajú nový pohľad na situačnú dynamiku

s následnými zmenami správania počas stretnutia aj po jeho
skončení. Máme pocit, že práca s plne otvorenou skupinou
má vlastný autoregulačný mechanizmus. Okrem preberania
zodpovednosti za vlastný osud vidíme aj prirodzenú tema-
tickú selekciu.
V skupinovej práci sledujeme:

1. Zvyšovanie sebaúcty

2. Tolerovanie a zvládanie afektových prejavov

3. Zrelšie riešenie konfliktov

Za účinné prvky v generačnej práci považujeme:

1. Nové zážitky v generačných vzťahoch

2. Nečakané uhly pohľadov a skúseností

3. Výmenu a nácvik nových úloh rolí

Druhá otázka

Prínos predstavujú aj originálne riešené otázky. Jednou
z nich sa s vami aj rozlúčime.
Na otázku pacientovi s opakovanými suicidálnymi po-

kusmi v anamnéze
”
Prečo žiť, ak život často prináša utrpe-

nie“ tento odpovedal, že stále odhaľuje v živote niečo nové
a cenné. Tak ako baník, keď ťažkým kopáčom v tme dobíja
rudu, vždy môže nájsť niečo cenné, z čoho sa môže poučiť
a preto aj chodí na kluby.

Tretia otázka

Či naše poznatky sú použiteľné aj pre iných, lebo zariadení,
kde je súčasne detské a geronto oddelenie je málo. Ak áno,
budeme mať väčšiu chuť v svojej práci pokračovať, pre nás
má cenu, že sme pokročili, aj keď za nami zákonite ostá-
vajú aj haldy hlušiny. Cítime, ako je v teórii ťažké zachytiť
aktuálnu ľudskú skúsenosť. Veríme ale, že je prenosná.
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