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Psychoterapia

Keď fantáziu necháme hovoriť . . .

Využitie katatýmne-imaginatívnej terapie pri práci so strachom

a úzkosťou u detí

E.D. Uhrová, E. Medzihradská

Leave imagination its own course . . .

Employment of guided affective imagery in the work with fear

and anxiety in children

Súhrn

Prostredníctvom prípadových štúdií ilustrujeme možnosti využitia katatýmne imaginatívnej terapie (ďa-
lej KIP) u detí. Charakteristickým znakom KIP je práca so symbolmi a pod ochranou symbolov. Popri
imaginácii, ktorá má formu denného sna a je základnou časťou KIP, je jej dôležitou súčasťou aj kresba, pro-
stredníctvom ktorej dostane vnútorný (imaginatívny) svet dieťaťa

”
materializovanú formu“, čo umožňuje

zaoberať sa ním a spoločne s dieťaťom ho kreatívne rozvíjať.
KIP je terapeutickou metódou, ktorej využitie je vhodné u detí, poskytuje prístup k nevedomým obsahom,
ktoré stoja za problémami dieťaťa a ktoré sa často prejavujú ako strach a úzkosť (obr. 9, lit. 13).

Kľúčové slová: strach, úzkosť, strach z neznámych osôb, strach z odlúčenia, Bowlbyho teória väzby, kata-
týmne imaginatívna terapia

Summary

The presented case studies are to illustrate the possibilities of application of Guided Affective Imagery (GAI)
in children. The characteristic feature of this therapy is the work with symbols and under the protection
of the symbols. Besides imagination, having the form of a day dream and representing the basic element
of GAI, there is the drawing as its another inseparable part, by means of which the internal imaginative.
World of the child attains the

”
materialized“ form, making it possible for us to investigate it, deal with it

and develop it creatively together with the child.
The GAI method is considered to be very suitable in the therapy of children, it provides access to the
unconscious contents lying in the background of the child’s problems, quite frequently represented by fear
and anxiety (Fig. 9, Ref. 13).
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Keď hovoríme o strachu, úzkosti, je viac ako pravdepo-
dobné, že naše prvé asociácie nám napovedajú, že ide o ne-
príjemné, zaťažujúce emócie spojené s traumami a dušev-
nými zraneniami. Náš príspevok rieši problematiku z iného
hľadiska. Verena Kast (1993) v úvode svojej knihy Cesty zo
strachu a symbiózy konštatuje:

”
Strach patrí k ľuďom a robí

ľudí ľudskými . . . “ (s. 13). Vývin človeka (a v tomto bode
mám na mysli celoživotný vývin v zmysle Eriksona) je spo-
jený aj so strachom a s prekonávaním strachu, čo nemusí
mať vždy výlučne len negatívnu konotáciu. Nesmieme teda
zabudnúť, že strach má pre život aj pozitívnu funkciu – jeden
z jeho aspektov nás učí spoznávať vlastné hranice (je sku-
točne zmysluplné vedieť, že keď sa šplhám na veľmi vysoký
vrch, mohla by som aj spadnúť – a to tak v reálnom, ako aj
v prenesenom slova zmysle), iný nás učí spoznávať zraniteľ-
nosť a pominuteľnosť nás samých, ako aj druhých ľudí, čo
síce môže vyvolať smútok až depresiu, ale ako hovorí uve-
dená autorka, liečivú depresiu. Uvedomenie si spomenutej
skutočnosti v konečnom dôsledku vedie k možnosti vytvore-
nia hlbokých medziľudských vzťahov.
Možno na druhej strane považovať strach a úzkosť za rizi-

kový faktor vedúci nielen k duševnej nepohode, ale až k du-
ševným poruchám človeka – špeciálne u dieťaťa ? Môžeme
predpokladať spontánnu odpoveď

”
áno“.

Skôr, ako spresníme túto odpoveď, chceli by sme sa dot-
knúť známeho terminologockého problému, a to rozlíšenia
strachu a úzkosti (Furcht und Angst, fear and anxiety), ob-
zvlášť vo vzťahu k deťom. Ako uvádza Dornes (2001), v psy-
choanalytickej teórii sa obvykle rozlišuje medzi strachom,
ktorý sa viaže na vonkajšie nebezpečenstvo a úzkosťou, ktorá
rezultuje z

”
vnútorného“ ohrozenia.

Pritom ohrozenie z
”
vnútorného“ prostredia (napr. strach

zo straty objektu) sa môže pôsobením obranných mechaniz-
mov presunúť na nejaký vonkajší objekt. Teda toto rozlíšenie
má určitú plauzibilitu. Vnútorné ohrozenie sa však môže do
formy vonkajšieho ohrozenia zmeniť až vtedy, keď má dieťa
k dispozícii obranné mechanizmy, ktoré takúto zmenu umož-
ňujú.
Nazerajúc na problematiku z vývinového hľadiska je po-

trebné povedať, že strach sa u dieťaťa objavuje približne
v 7. mesiaci života, a to vo forme strachu z neznámych osôb
a o niečo neskôr, približne v 8.mesiaci sa objavuje strach
z odlúčenia. Strach z odlúčenia môže byť práve tým stra-
chom, ktorý nás z hľadiska zdravého vývinu dieťaťa zaujíma.
V chápaní súčasnej hlbinne psychologicky orientovanej

vývinovej psychológie odlúčenie nezneisťuje dieťa preto, že
by malo v situácii, keď je osamotené, strach zo svojich pu-
dov, ktorým je vystavené (koncepcia Freuda), ale preto, že
z jeho okolia sa stratí dôverne známa osoba, na ktorú sa môže
dieťa obrátiť so svojimi potrebami istoty, ochrany, kontaktu
a komunikácie. Primárne odlúčením teda nie sú frustrované
pudové potreby, ale potreby istoty, útechy, komunikácie, nar-
cistické potreby, hoci, ako upozorňuje Dornes (ibid), môžu
byť aj vzájomne prepojené. Treba povedať, že, samozrejme,
aj pred 8.mesiacom života (v ktorom zaznamenávame obja-
venie sa strachu z odlúčenia) dieťa prejavuje nespokojnosť
(plač, nepokoj) v prípade, keď sa ocitne samo. V prvých 6

mesiacoch je však spravidla utíšiteľné aj inou osobou, ako
je matka – znamená to, že v prvých 6 mesiacoch väzba na
matku nie je taká špecifická ako neskôr. V druhom polroku
života sa situácia výrazne mení – matka už nie je len osobou,
ktorá môže dieťa utíšiť, ale stáva sa často jedinou osobou,
ktorú dieťa akceptuje. Uvažuje sa, že tu má úlohu utvárajúca
sa objektová stálosť. Navyše Piaget (1970, 1997) postuloval,
že približne okolo 8. mesiaca vzniká u dieťaťa tušenie stálosti
existencie objektov, ktoré dieťa bezprostredne už nevníma.
Zdá sa, že začínajúce vedomie toho, že matka, hoci nie je prí-
tomná, naďalej existuje, je kognitívnou podmienkou vzniku
strachu z odlúčenia.

Spomenuli sme špecifickú väzbu na matku, ktorá sa uka-
zuje veľmi významnou pre psychickú pohodu, hádam mô-
žeme povedať pre psychické zdravie dieťaťa, ale aj neskor-
šieho dospelého. Dostávame sa k pomerne dlho opomínanej,
dnes bohato rozpracúvanej Bowlbyho teórii väzby. Bowlby
(Strauss a spol., 2002; Dornes, 1996, 2001, 2001 a) vychá-
dzal z predpokladu významného vplyvu raných vzťahových
skúseností na ďalší vývin jedinca. Vyslovil hypotézu o for-
mujúcom význame prítomnosti matky. Výsledky jeho vý-
skumu poukázali na to, že vzťahové reprezentácie matky
majú významný vplyv na správanie sa dieťaťa v situáciách
vzťahujúcich sa k väzbe (napr. zármutok, opustenosť), ako
aj na vytváranie jeho vlastných vzťahových reprezentácií.
Čiže to, ako sa správa dieťa, a to aj v situáciách vzbu-
dzujúcich úzkosť a strach, závisí od vzťahových reprezen-
tácií matky. Takto predpokladateľné a spoľahlivé správa-
nie sa matky vedie k

”
bezpečnému, spoľahlivému“ vzorcu

väzby. Predpokladateľné, ale odmietavé, neprimerané sprá-
vanie sa matky vedie k vzniku

”
vyhýbavého“ vzťahového

vzorca dieťaťa (dieťa nemôže očakávať, že v situácii núdze
mu matka poskytne ochranu). Ak matka reaguje nepred-
vídateľne, vytvorí si dieťa

”
ambivalentný“ vzťahový vzorec.

Osobitnou skupinou sú jedinci, ktorých vývinové podmienky
neumožnili vytvorenie vzťahovej stratégie, kedy hovoríme
o
”
dezorientovanom/dezorganizovanom“ vzťahovom vzorci

(nespracované vzťahové traumy (zneužitie, týranie), ale aj
nespracované traumy samotnej matky).

Skúsenosti z tohto dyadického vzťahu vplývajú na utvá-
rajúci sa pocit vlastnej hodnoty, ako aj na schopnosť vyrov-
nanej, flexibilnej regulácie afektov. Teda v závislosti od skú-
seností s väzbou na vzťahové osoby jedinec nadobúda realis-
tické alebo obmedzené spôsoby hodnotenia situácií a funkčné
alebo dysfunkčné spôsoby vyjadrovania, ako aj regulovania
emócií. V zmysle teórie väzby znamená adaptívna regulá-
cia emócií schopnosť realisticky vnímať okolie a vo vzťahu
k cieľu zmysluplne regulovať vynárajúce sa emócie – teda
aj v situáciách záťaže napriek prítomným negatívnym emó-
ciám nachádzať možnosti, perspektívy ich zvládnutia pri čo
najmenšom emocionálnom zaťažení.

Narušený vzťahový vzorec toto neumožňuje, resp. vý-
razne obmedzuje. V neznámych, či inak záťažových situ-
áciách dieťa nemá k dispozícii stratégie na ich zvládnutie,
nemá možnosť sa vzťahovej osobe ani priblížiť, ale ani sa
(v prípade potreby) voči nej ohraničiť. Rezultuje to pocho-
piteľne aj do nedostatočnej regulácie vlastných emócií, ku
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ktorým môže patriť aj strach a úzkosť – a to ako emócie
spojené práve s prežívaním problematickej väzby.

Môže byť teda narušený vzťahový rámec rizikovým fakto-
rom vedúcim k objaveniu sa ťažkostí dieťaťa v jeho správaní
a prežívaní ? Na to, ako bude jedinec prežívať pre neho ohro-
zujúcu situáciu (pre dieťa to môže byť situácia odlúčenia od
vzťahovej osoby, ale aj situácie spojené s domácim prostre-
dím (napätie medzi rodičmi, chronické hádky v rodine, psy-
chopatológia rodičov. . .), aké spôsoby zaobchádzania s ňou
zvolí, resp. má k dispozícii, vplývajú tak jeho predchádza-
júce skúsenosti, vo svetle ktorých interpretuje súčasnú situ-
áciu, ako aj reálne charakteristiky aktuálnej situácie. Pod-
nety sú interpretované vo svetle skúseností, ktorými jedinec
prešiel (teda aj skúseností s väzbou) a rôzne formy zhodno-
tenia majú rozličné následky. Rizikovými faktormi zúčastňu-
júcimi sa na vzniku problémov v prežívaní a správaní sa die-
ťaťa sa zaoberalo viacero autorov, hlavne vo vzťahu k prob-
lematike deprivácie (napr. Spitz). No rovnako dôležité, ak
nie aj dôležitejšie sa zdajú v poslednom čase zdôrazňované
protektívne faktory, teda tie, ktoré často napriek nepriazni-
vým okolnostiam vývinu dieťaťa znižujú riziko vzniku ťaž-
kostí (až psychickej poruchy). V tomto zmysle Dornes (2001)
vyčleňuje 3 skupiny faktorov:

• vlastnosti dieťaťa (temperamentové charakteristiky,
vysoká inteligencia, pohlavie),

• charakteristiky mimorodinného prostredia, t.j. charak-
teristiky, ktoré nie sú viazané na vzťah dieťa–rodič
(dobrý socioekonomický status, členstvo v skupinách
mladistvých (šport, záujmy a pod.), sociálna podpora
zo strany širšieho príbuzenstva),

• charakteristiky rodinného prostredia (vzťah matka–
dieťa, kvalita vzťahu rodičov, pozitívny vzťah aspoň
k jednému rodičovi, alebo inému dôveryhodnému do-
spelému). Vo viacerých štúdiách (Mannheimský pro-
jekt, Berlínsky projekt. . .) sa potvrdil prvoradý význam
prítomnosti aspoň jednej dôveryhodnej dospelej osoby.

Ako môžeme dať dosiaľ povedané do súvislosti s témou
nášho príspevku ? Dieťa, hovorovo povedané, dieťa v ťažkos-
tiach často nevie hovoriť o svojich problémoch, o svojom pre-
žívaní, doterajších skúsenostiach (či už vzhľadom na svoj vek
a charakteristiky daného vývinového štádia, či už v dôsledku

”
nasadenia“ obranných mechanizmov v neskoršom detstve).
Pokiaľ si ich je aj vedomé, často je to práve strach, ktorý
mu znemožňuje priblížiť sa k nim, a čo viac hovoriť o nich.
Priama konfrontácia by často mohla znamenať skôr trauma-
tizáciu, či retraumatizáciu dieťaťa ako terapeutickú pomoc.
Práve v týchto súvislostiach sa dostáva k slovu tendencia,
ktorú môžeme v súčasnosti v psychoterapii výraznejšie za-
znamenávať, a to tendencia orientovať sa na zdroje. Kripp-
ner (2003) vo svojej prednáške Nové trendy v psychoterapii
zdôrazňuje 4 dôležité súčasti terapeutickej intervencie:

• vytvorenie bezpečného rámca,

• rozvoj zdrojov,

• riešenie konfliktu (v bezpečnej atmosfére terapeutic-
kého vzťahu a pri predchádzajúcej aktivácii zdrojov kli-
enta/pacienta),

• podpora kreativity.

Jednou z terapeutických metód, ktorá vychádza v ús-
trety týmto požiadavkám a navyše je vďaka svojim charak-
teristikám a výdatnej podpore kreativity veľmi blízka det-
skému veku, je katatýmne-imaginatívna psychoterapia, kto-
rej uplatnenie v detskom veku rozvíjajú predovšetkým Horn
(1998) a Leuner a spol. (1990). Aj Erhard (1999) v práci
o maľovaní ako možnosti komunikácie pre dieťa (a s dieťa-
ťom) uvádza KIP ako jednu z účinných terapeutických me-
tód, ktorá umožňuje dostať sa aj k nevedomému materiálu,
ktorý môže stáť za ťažkosťami dieťaťa. KIP je metódou,
ktorá pracuje, ako hovorí Lang (1997), pomocou symbolov
a pod ochranou symbolov. Nie je nevyhnutné a v detskom
veku ani vhodné interpretovať vzniknutý materiál. Vlastný
proces imaginácie – denného sna (ktorý má silu reality), jeho
následné prepracúvanie prostredníctvom kresby, či maľby
je dostačujúcim prostriedkom pre ovplyvňovanie prežívania
dieťaťa.
Ako vlastne prebieha práca s imagináciou, denným snom?

KIP vo svojom postupe využíva u klienta v relaxácii na-
vodené imaginácie zodpovedajúce dennému snu. Terapeut
ich objavenie sa podnecuje prostredníctvom zadania rela-
tívne vágnych motívov. Klient ich opisuje, hovorí o emó-
ciách, ktoré vyvolávajú, pričom ho terapeut sprevádza a pro-
stredníctvom verbálnych intervencií rozvíjajúce sa imaginá-
cie ovplyvňuje a štruktúruje. Práve uvedené empatické spre-
vádzanie má v dialogickom postupe KIP veľký význam. Po
prebehnutí imaginatívnej fázy nasleduje rozhovor prebieha-
júci, dá sa povedať na symbolickej rovine predchádzajúcej
predstavy. Následne klienta požiadame, aby niečo z denného
sna nakreslil. Hoci kreslenie je integrálnou súčasťou KIP aj
u dospelých, u detí je jej neodmysliteľnou súčasťou. Nielen
preto, že kresba je pre dieťa prirodzeným prejavom, patrí
k jeho životu, ale aj preto, že v kresbe dostáva obsah imagi-
nácie, denného sna

”
materiálny charakter“, s ktorým sa dá

ďalej pracovať a prepracúvať ho.
V nasledujúcej časti chceme prezentovať niektoré mo-

menty z dvoch priebehov KIP terapie (z terapeutickej práce
druhej autorky), ktorými budeme ilustrovať možnosti práce
s KIP u detí.
8,4-ročný žiak tretej triedy ZŠ prišiel do ambulancie v de-

cembri 1996 na žiadosť rodičov. Rodičia uvádzali, že dieťa po
autohavárii, ktorú nedávno prežilo, trpí poruchami spánku,
rozpráva zo sna, je vystrašené, plačlivé, negativistické, agre-
sívne, nie je schopné učiť sa, odmieta chodiť do školy. Dieťa
ako účastník autohavárie utrpelo zlomeninu palca na ľavej
ruke, iné somatické zranenia neutrpelo. Chlapec bol v aute
s matkou, ktorá vozidlo viedla, po náraze ostala ležať v bez-
vedomí na volante auta, dieťa sa ju márne pokúšalo pre-
budiť. Od havárie stále nebol schopný navštevovať školu,
mal individuálny študijný plán, po dohovore s riaditeľstvom
školy bol komisionálne skúšaný. Rodičia mu platili doučo-
vanie dvakrát do týždňa. V priebehu niekoľkých týždňov sa
vymenili štyri doučovateľky, dieťa sa odmietalo učiť.
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Prvý dojem: Chlapec s milým výrazom tváre, na svoj vek
primeraného telesného vzrastu, mal dobrú náladu, okam-
žite nadviazal kontakt, bol nastavený ochotne spolupraco-
vať. Všimla som si jeho veľmi intenzívne pokašliavanie. Za-
razilo ma, že rodičia sa o kašľaní vôbec nezmienili. Protip-
renosovo som cítila potrebu ochrániť dieťa – symbolicky by
sa môj pocit dal vyjadriť slovami:

”
Čo ti to urobili ? Čo ti

to sedí v hrudi, čo chceš vykašlať ?“
Matka dieťaťa na mňa pôsobila tvrdo, podráždene, domi-

nantne, odmerane, ba dá sa povedať odmietavo. Môj protip-
renosový pocit by som vyjadrila slovami:

”
Len od nej pre-

boha nič nechcieť !“ Otec dieťaťa pôsobil výrazne mladším
dojmom ako matka (bol o 5 rokov mladší). V partnerskom
vzťahu mal evidentne submisívnu úlohu. V interakcii s dieťa-
ťom bol láskavejší a mäkkší ako matka. Môj protiprenosový
pocit voči otcovi dieťaťa by som vyjadrila slovami:

”
Slon

v porceláne“.

Rodinná anamnéza: Dieťa sa narodilo v druhom manželstve
rodičov ako druhý syn. Mal o 5 rokov staršieho brata (brata
som ako osemročného vyšetrovala na žiadosť školy pre ma-
sívne poruchy správania a agresívne prejavy). Rodičia spolu
podnikali, matka podnik viedla, bývla často mimo domu,
otec pracoval doma. Matka dieťaťa bola psychiatricky lie-
čená, ako udávala, roky trpela úmornými bolesťami hlavy,
podráždenosťou a nervozitou. Užívala psychofarmaká, hovo-
rila o nich ako o

”
liekoch na ukľudenie“. Od havárie, keď utr-

pela fraktúru lebky, boli bolesti hlavy permanentné, nemohla
sa na nič sústrediť, často cez deň spala, nebola schopná vyho-
vieť požiadavkám detí, ani starať sa o domácnosť. Výchova
detí bola prevažne na otcovi, takisto i starostlivosť o domác-
nosť.
V rámci rodinnej anamnézy bol pozoruhodný rad faktorov

”
priaznivých“ pre vznik porúch. Psychoterapeutická liečba
trvala 6 mesiacov. Na stretnutia dieťa sprevádzal otec, ktorý
dieťa vždy len

”
odovzdal“ a potom preňho prišiel.

Priebeh terapie: Dieťa chodilo na terapiu v pravidelných týž-
denných intervaloch, prichádzalo vždy s neskrývanou rados-
ťou a živým záujmom o dianie. Otec potvrdzoval, že dieťa
sa na stretnutia veľmi tešilo, najradšej by chodilo aj každý
deň. Absolvovali sme spolu 19 sedení, z toho 8 KIP. Už pri
prvom KIP sedení chlapec preukázal neobvyklú pripravenosť
k imaginácii.
Ako prvý som mu zadala motív kvetu. Takmer okamžite

sa mu v predstave objavila juka, ktorá bola v kvetináči –
spontánne dodal, že je to taký istý kvet, ako mám ja v am-
bulancii. Vzápätí sa hneď v predstave objavila aj druhá kve-
tina, tiež juka. Tá druhá rýchlo vyrástla, mala tri výhonky
a rástla stále ďalej, až do dvoch metrov. Hovoril, že sa o ňu
dobre staral, polieval ju, a preto tak vyrástla. Dieťa opiso-
valo záhradu, ktorá bola plná kvetov a zeleniny. Atmosféru
obrazu prežíval radostne. V porozhovore dieťa s prekvape-
ním povedalo, že najprv bola juka v kvetináči a následne
v záhrade, bez kvetináča, v zemi, okolo nej bola tráva a ka-
mene.
Už prvý obraz signalizuje, že ide o nenaplnené túžby

a priania dieťaťa po blízkosti a starostlivosti. (O juku sa

Obrázok 1. Kresba k imaginácii
”
kvet“

bolo treba starať, polievať ju, aby mohla rásť.) V rámci pozi-
tívneho prenosu by prítomnosť

”
sprievodcu vnútorným sve-

tom“, teda moja prítomnosť v obraze v podobe juky, ktorá
sa nachádza v mojej pracovni mohla výrazne pomôcť v ima-
ginácii prepracúvať fixáciu dieťaťa v obdobiach, ktorých vý-
vinová úloha, ako môžeme na základe anamnestických dát
a ťažkostí dieťaťa predpokladať, nebola celkom naplnená.
Symbol mňa ako terapeuta (juka) by mohol predstavovať

stabilný objekt, na ktorý sa dá spoľahnúť a ktorý je emo-
cionálne dostupný. Predpokladám, že psychicky neprítomná
matka toho nebola schopná. Na ďalšiu hodinu dieťa prinieslo
kresbu, ktorú nakreslilo doma (obr. 1).
Ako vidieť, kresba sa oproti samotnej imaginácii trochu

zmenila. Obe juky, ako aj všetky ostatné kvety a stromy
v záhrade sú antorpomorfizované, veselé. Súčasne je povšim-
nutiahodné, že juky sú od okolia viacnásobne ohraničené,
umiestnené výrazne do stredu kresby, patriace spolu. Podľa
Furtha (1992) centrálne umiestnené objekty, resp. postavy
často vyjadrujú jadro problematiky klienta. Podľa môjho
názoru to potvrdzuje prianie dieťaťa po stabilnom, harmo-
nickom vzťahu. Z kresby je zároveň zrejmá hravosť, ale aj
regresívne prvky (antropomorfizácia). Súčasne môžeme za-
znamenať, zvláštne narábanie s perspektívou, keď stredové
figúry sú nakreslené spredu a bočné časti záhrady zhora.
Vo vzťahu k tomuto fenoménu Furth (ibid) uvažuje o prí-
tomnosti protirečení v živote klienta, nezrovnalostí, ktorým
môže byť dieťa vystavené. Mohli by sme uvažovať o prianí
dieťaťa nadviazať s matkou úzky vzťah, čo však vzhľadom
na jej (jednoznačne) odmietavý postoj nebolo možné.
Počas celej terapie bolo dieťa, ako som už spomenula,

veľmi pozitívne nastavené voči imaginovaniu. Pritom sa však
v symbolickej rovine v jednotlivých motívoch zobrazovali aj
problematické obsahy. Pri motíve hory možnosť stretnúť sa
s horou (ako s motívom oslovujúcim výkon, jeho realizáciu
– upozorňujem na výrazné ťažkosti so školou, jeho strach
z negatívneho hodnotenia výkonov) viedla k vyhýbavému
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Obrázok 2. Kresba k imaginácii
”
okraj lesa“

správaniu. Dôležitým sa mi zdá motív okraja lesa, ktorý
som ponúkla ako možné

”
javisko“ pre objavenie sa nevedo-

mých obsahov. Objavila sa scéna blízko hraníc s Rakúskom
(miesto autonehody), v ktorej chlapec z celej sily hádzal špi-
caté kamienky – ako sám hovorí

”
zo začiatku Slovenska do

Rakúska“. Vzápätí sa odmlčal a ocitol sa (skok v obraze)
v záhrade bohatej na úrodu.

V imaginácii sa načrtáva konfliktná situácia, resp. trau-
matizujúca udalosť – havária, ktorú dieťa prežilo s matkou
v aute, ktorá sa odohrala neďaleko hraníc v Rakúsku. Mô-
žeme predpokladať, že v predstave dieťa asociovalo kamene
na ceste s reálnym zážitkom havárie (zrážka bola s náklad-
ným autom, ktoré viezlo štrk). V imaginácii chlapec náhle
miesto

”
nešťastia“ opúšťa, čo svedčí o nespracovanej úzkosti

v nevedomí dieťaťa a potrebe opory, pomoci. Následne sa
ocitol v

”
rajskej záhrade“, v záhrade hojnosti a blahobytu.

Stromy cvičia, aby boli silné – čo symbolicky môže vyjad-
rovať potrebu dieťaťa

”
nadobudnúť sily“ stať sa neohroze-

ným, a tak sa vyhnúť úzkosti. Obrázok, ktorý priniesol na
ďalšiu hodinu, zobrazuje záhradu z konca imaginácie, ktorá
bola plná úrody, kvetov, cvičiacich stromov (ktoré chcú byť
silné) a zeleniny (obr. 2).
Pre dieťa bolo zrejme veľmi dôležité po konfrontácii s úz-

kosťou spojenou s haváriou vrátiť sa, alebo možno lepšie
povedané obrátiť sa k bezpečnejšiemu miestu ako možnému
zdroju. Po imaginácii okraja lesa došlo k zmenám, ktoré sa
dali spozorovať najmä v obrázkoch. Zmizla antropomorfizá-
cia, obrázky sa stali prehľadnejšie, venujúce sa jednej domi-
nantnej téme, pričom v situácii nebezpečenstva sa dokázal
aj sám obrániť. Ako to často býva v prípadoch terapie detí,
keď rodičia (v našom prípade matka) nie sú naklonení dl-
hodobejšej systematickej spolupráci, aj chlapec prestal pred
školskými prázdninami do terapie dochádzať. Dôvodom roz-
hodnutia matky bolo zrejme aj zmiernenie ťažkostí, s kto-
rými malý klient prišiel – zmiernenie kašlania, úprava ne-
gativistického správania sa. V priebehu terapie, pri piatej

Obrázok 3. Kresba k téme: ako vidím sám seba – ako ma vidia

iní – aký by som chcel byť

doučovateľke,
”
ktorú má rád“, bolo dieťa ochotné sa učiť,

pri skúšaní v škole dostáva jednotky.
Ak by sme chceli zhrnúť, môžeme konštatovať, že u chlap-

ca vo vzťahu k jeho problémom, s ktorými prišiel do terapie,
ide o prepojenie dlhodobejšej vývinovej problematiky spo-
jenej so vznikom nepriaznivého vzorca väzby na vzťahovú
osobu (odmietavá, emočne chladná matka). V porovnaní so
starším bratom malo dieťa zrejme väčšie

”
šťastie“ vo vzťahu

s otcom, ktorý, sice submisívny voči matke, mu zrejme po-
skytol predsa len do určitej miery bezpečný a ochraňujúci
vzťah. Peknou ilustráciu povedaného je kresba – triptych
(obr. 3):

• Ja – ako vidím sám seba

• Ja – ako ma vidia iní

• Ja – aký by som chcel byť

V prvej kresbe sa zobrazuje v podobe, v ktorej je schopný
brániť sa, v druhej sa zobrazil ako čert v zaplátaných šatách
(t.j. neposlušný, zlý, nedostatočný . . . ), v tretej by chcel byť
malým dieťaťom – bábätkom (regres, túžba byť opatrovaný).
Do tejto vývinovej situácie vstúpila aktuálna reálna záťaž –
autohavária – ktorej bolo dieťa po určitý čas, hoci krátky, vy-
stavené samo, bez akejkoľvek opory a ochrany (matka v bez-
vedomí).
Bezpečný, ochraňujúci rámec terapie umožnil dieťaťu

uplatniť svoju fantáziu, stretnúť sa s niektorými symbolicky
vyjadrenými záťažovými situáciami, do riešenia ktorých mo-
hol aj sám vstupovať.

11,11-ročné dievča, športová gymnastka, študentka dru-
hého ročníka osemročného športového gymnázia, prišla do
ambulancie s ťažkosťami, ktoré subjektívne opísala ako
strach rozbehnúť sa a spraviť na tréningu gymnastiky určitý
prvok. Uviedla:

”
Akoby ma niekto držal a nepustil, nemô-

žem sa rozbehnúť a urobiť to. Akoby ma niekto držal, že ma
to zastaví a povie mi, že NIE ! Potom sa snažím, nejde mi
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to, trénerka mi pomáha, potom je toho veľa a zase mi to
nejde.“

Klientka bola drobnej postavy, pôsobila mladšie, ako zod-
povedalo jej fyzickému veku, vystupovala nesmelo, skromne.
Psychomotorický prejav imponoval ako napätý, napätý bol
aj výraz v tvári. Na prvé stretnutie prišla s babkou (matka
otca), ktorú oslovovala

”
mama“. Už tento fakt naznačuje, že

značnú výpovednú hodnotu majú anamnestické údaje kli-
entky. V 8.mesiaci bola klientka zverená do starostlivosti
starým rodičom (z otcovej strany). (O okolnostiach zverenia
dieťaťa sa mi nepodarilo napriek mojej snahe získať bliž-
šie informácie). Otec a matka dieťaťa bývali pritom v spo-
ločnej domácnosti so starými rodičmi. Už táto skutočnosť
naznačuje mätúce okolnosti sprevádzajúce dieťa od raných
vývinových štádií. Približne v 4. roku dieťaťa ju biologická
matka opúšťa a vzápätí odchádza aj otec, ktorý si založil
novú rodinu, pričom zostal s dcérou v kontakte. Keď malo
dieťa 10 rokov, otec suicidoval. Babku – mamu som vnímala
ako tvrdú, k potrebám dieťaťa necitlivú ženu, ktorá sformu-
lovala jediné očakávanie od terapie:

”
Aby mohla cvičiť, aby

ju nevyradili z družstva“. Žiadne iné ťažkosti neudáva a pri
bližšom dopytovaní priam nepripúšťa.

Klientka je značne zaťažená tréningovými povinnos-
ťami (2-krát denne), školskými úlohami. Kamarátky nemá,
v škole sa jej vysmievajú kvôli nízkemu vzrastu a na tré-
ningoch jej nadávajú. Trénerka ju vníma ako nevýkonnú,
lenivú. V tejto životnej situácii začala chodiť na terapiu.
Pre katatýmne-imaginatívnu psychoterapiu som sa rozhodla
už pri druhom stretnutí. Uvedomovala som si na základe

”
čiernych dier v anamnéze“, že konfrontácia s vytesnenými
nevedomými obsahmi by mohla byť veľmi zraňujúca. Tera-
pia pod ochranou symbolov by mohla byť znesiteľná a dieťa
by mohlo liečbu

”
vydržať“. Napadlo ma to aj v súvislosti so

skutočnosťou, že dieťa aj
”
babka–mama“ zdôrazňovali, že

problémom je len
”
strach“ cvičiť gymnastické prvky – teda

prístupnosť dieťaťa bola spočiatku veľmi slabá, pričom KIP
ponúka účinnú liečbu i v takomto prípade. Ďalej o indiká-
cii KIP svedčil i nutkavý charakter symptómu, pretože pri
nutkaniach sa darí z vedomia odštiepený a teda potlačený
materiál

”
priviesť späť“ do katatýmneho obrazu, a tak pro-

stredníctvom zodpovedajúceho zdôraznenia spraviť symp-
tóm zrozumiteľným, čím môže byť ukončené

”
nezmyselne“

sa opakujúce nutkanie.

Z priebehu celej terapie budem prezentovať dva momenty.
Ako úvodnú imagináciu som ponúkla motív kvetu. Pri za-
dávaní motívov v KIP je veľmi dôležité v úvodnej interven-
cii ponúknuť klientovi motív, ale s následnou poznámkou,
že čokoľvek sa v predstave objaví, je v poriadku. Za touto
poznámkou je dôležitý fakt, že v predstave sa objavia tie
obsahy, ktoré sú pre klienta dôležité, aj keď formálne ne-
zodpovedajú zadanému motívu. Dieťaťu sa v imaginácii žia-
den kvet neobjavil, ale vo forme živo imaginovaného obrazu
z cirkusovej manéže sa odzrkadľoval aktuálne panujúci ne-
urotický problémový stav. Objavil sa šašo, ona sedela v hľa-
disku, šašo šiel smerom k nej (predpokladám tu potrebu
overiť si citovú akceptáciu psychológa, potreba kontaktu,
potrebu vzťahu. Od prvého stretnutia mi totiž vystupuje

Obrázok 4. Kresba k imaginácii
”
kvet“

do popredia klientkina potreba overovať si moju akceptáciu,
môj emocionálne sýtený záujem o ňu). Šašo sa hral s opičkou
a pre ňu bolo príjemné len tak sedieť v hľadisku (obr. 4).
Na kresbe klientky vidíme jasne orámovanú scénu šaša

a opičky. Zrejme ide o obsah veľmi dôležitý pre klientku, ob-
sah, ktorý je potrebné chrániť, ohraničiť si. Jeho umiestnenie
by mohlo svedčiť o prepojení s minulosťou, hádam túžbou
po bezpečí, opatere materskej figúry ? Klientka (konečne)
nie je tá, ktorá cvičí, je trénovaná, ale je normálnym dieťa-
ťom, ktoré sa teší pri pohľade do manéže a ktoré podporuje
prítomnosť opičky a šaša.
Druhý zaujímavý moment v tejto terapii sa viaže na

”
čudo“ ako nazvala silu, ktorá ju

”
drží a nepustí cvičiť“.

Táto sila dostala meno
”
čudo“ priamo v terapii. Na tre-

ťom sedení som požiadala klientku, aby
”
nakreslila to, čo ju

drží a nepustí“ (obr. 5). Objavilo sa
”
čudo“, ktoré vlastne

nemožno vidieť, viditeľné sú len
”
ruky“, ktoré ju držia a ne-

pustia.
O tri mesiace neskôr, ale už po viacerých KIP obrazoch

(keď sa napr. klientka už mohla dostať do domu, ktorý bol
pôvodne priam nedobytne zamknutý), som jej znova ponúkla
kresbu

”
čuda“ (obr. 6).

Vidíme, že
”
čudo“ dostáva tvar, vo výraze tváre nakres-

leného dievčatka (klientky) je naznačený posun k menej úz-
kostnému prežívaniu celej situácie.
Aj táto skutočnosť ma podnietila k imaginatívnemu spra-

covaniu
”
čuda“, ako symbolickej konfrontácie s nejasne defi-

novaným zdrojom strachu, ktorý však v
”
čude“ dostal určitú

formu.
”
Čudo“ sa objavilo vo vzdialenosti približne 20 m za

ňou, čo vyvolalo nepríjemný pocit, má ho za chrbtom. Po
detailnom opísaní priestoru – telocvične, kde sa scéna odo-
hráva, sa objavuje disociácia – ako spôsob bezpečného zvlád-
nutia konfrontácie, keď sa pacientka stáva súčasne účast-
níčkou aj pozorovateľkou deja. Takto sa dieťa môže posta-
viť
”
čudu“ zoči-voči. V tom momente sa však

”
čudo“ stáva

neviditeľným, teda znemožňuje konfrontáciu. Následne som
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Obrázok 5. Prvá kresba
”
čudo“

Obrázok 6. Druhá kresba
”
čudo“

použila princíp nasycovania a zmierenia – keď som klientke
ponúkla možnosť

”
čudu“ ponúknuť jedlo, nasýtiť ho. Toto

sa darilo, po ponuke jedla sa
”
čudo“ opäť objavilo, klientka

sa mohla priblížiť až na 1 m.
”
Čudo“ sa však napriek tomu,

že ponúkané jedlo je, zostalo naprosto nevšímavé, nebolo
možné dostať sa s ním do kontaktu.

Myslím, že v tejto imaginácii sa rysuje jeden zo základ-
ných problémov klientky, a to nevšímavosť okolia voči jej
potrebám (príslušnosti, istoty, blízkosti), ktoré, predpokla-
dám, ani sama nemá vedome prístupné. Jediným vedome
prístupným skôr cieľom ako potrebou je podávať športové
výkony, pretože len v takom prípade získa aké-také prijatie
a potvrdenie. Za povzbudzujúci však pokladám fakt, že po
imaginácii klientka nebola smutná, ale nahnevaná (stenická
emócia) na nevšímavé

”
čudo“.

Obrázok 7. Kresba k imaginácii
”
čudo“

Obrázok 8. Kresba
”
čudo – útok“

Na nasledujúcej hodine, na ktorú priniesla kresbu z ima-
ginácie (obr. 7), som ju pri jej spracúvaní požiadala, aby

”
čudo“ opäť nakreslila (obr. 8 a 9).

”
Čudo“ dostáva jasné

kontúry a tvár ! Pacientka nakreslila dva obrázky, ktorým
dala aj názvy

”
útok“ a

”
konečne prestávka“. Na obrázku

”
útok“ sa objavuje aj trénerka, nie však ako podporujúca
osoba (v priebehu terapie bola pacientka schopná skočiť
vtedy, keď sa trénerka nepozerala). Na oboch obrázkoch vi-
díme

”
výmenu“ emocionálnej pozície pacientky a

”
čuda“.

Napriek tomu, že terapia pokračovala pomalým, ale
predsa len postupujúcim pozitívnym približovaním sa pa-
cientky samej k sebe (vedela sa v symbolickej rovine o seba
láskyplne postarať), po prázdninovej prestávke bola terapia
zo strany babky–mamy prerušená. Neuviedla síce dôvody
prerušenia, ale mohla som zaznamenať jej nespokojnosť –
klientkine športové výsledky sa nezlepšili natoľko, aby bola
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Obrázok 9. Kresba
”
čudo – konečne prestávka“

zaradená na majstrovské preteky, a iný problém pre babku–
mamu neexistoval.
Na tomto mieste môžem načrtnúť ďalšie smerovanie te-

rapie, ktoré sa však neuskutočnilo. V ďalšom priebehu by
cieľom terapie bolo pochopenie viac-menej vedomých vzťa-
hových prianí, s tým spojených úzkostí a obáv a pochopiť
vzťahové správanie, ktoré sa vyvinulo z doterajších vzťaho-
vých skúseností a z ich spracovania u dieťaťa. Mojou úlohou
ako terapeutky by bolo i naďalej vycítiť, čo pacientka v danej
chvíli potrebuje pre svoj rozvoj a ponúknuť zodpovedajúcu
vzťahovú ponuku.
Záverom konštatujeme, že KIP je metóda umožňujúca še-

trný prístup k závažným, často nevedomým obsahom, po-
skytujúca bezpečný rámec, v ktorom sa môže klient s taký-
mito obsahmi stretnúť. Vytvára široké pole pre uplatnenie
tvorivosti, fantázie vlastnej detskému veku. Súčasne umož-
ňuje prostredníctvom intervencií terapeuta hľadať a pod-
poriť vlastné zdroje klienta potrebné na stretnutia sa a na
zvládnutie problémov. V neposlednom rade podporuje zre-
nie Ja.
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