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Review

Poznámky k psychodynamickým príspevkom k pochopeniu psychózy

Ľudovít Juráš

Súhrn

V príspevku sa autor sústredil na vznik psychotického ochorenia v ranom období života s interpretačným
modelom stres – vulnerabilita, dynamiku rodín s psychotickým členom a ich terapiu a psychodynamickú
psychofarmakoterapiu. Podkladovým materiálom príspevku sú zistenia fínskych štúdií zameriavajúcich sa
na terapiu mladistvých s psychotickým ochorením a prácu s ich rodinami špecializovaným medicínskym
a psychosociálnym teamom.

Kľúčové slová: psychóza, stres – vulnerabilita, psychodynamický prístup, rodina psychotického pacienta,
psychodynamická psychofarmakoterapia, prevencia relapsu.

Psychodynamické poňatie psychickej ontogenézy
človeka (Mentzos, 2004)

Prvou najdôležitejšou úlohou psychického vývinu je konšti-
tuovanie self a diferenciácia self a objektu. Prebieha tu kon-
flikt medzi tendenciou individuácie a tendenciou zachova-
nia symbiózy alebo fúzie. Za priaznivých podmienok (dosta-
točná empatická materinská starostlivosť) sa kontradikto-
rické motivačné konštelácie konštruktívne riešia (prekonanie
protikladov – integrácia bipolarity). Nepriaznivé primárne
objektové vzťahy bránia konštruktívnemu riešeniu úlohy.
Vznikajú nejasné, neostré, slabo vytvorené reprezentácie self
a objektov – deficitné ego. Pretrváva konflikt – medzi túžbou
po zjednotení s objektom a úzkosťou zo straty selfu, ktorý sa
vynára v každom vzťahu, i v dospelosti a zostáva stále ak-
tuálny. Budúci pacient má nielen strach zo straty selfu (vo
vzťahu), ale i strach, že sa musí vzdať túžby po zjednotení
a splynutí. Obáva sa nielen prílišnej blízkosti ale i prílišnej
dištancie. Príklad, ktorý udáva S. Mentzos z vizity: schi-
zofrenná pacientka najskôr sa správala prívetivo, priateľsky,
nenazdajky zmenila správanie – napľula mu do tváre, bola
agresívna, pretože prekročil istú priestorovú vzdialenosť. Ak
sa prvá úloha pozitívne vyrieši – dôjde k prekonaniu – zru-
šeniu protikladov implikovaných v bipolarity, čo vedie k ur-
čitému obohateniu.
Druhá dôležitá úloha – integrácia pozitívnych a ne-

gatívnych komponentov self a obrazov sveta (integrácia

”
dobrých“ a

”
zlých“ častí self a objektov. Treťou dôležitou

úlohou je riešenie rozporu autonómie a závislosti.
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Model vzniku psychických porúch (Mentzos, 2004)

Proces začína narastajúcim, neskôr neprekonateľným intrap-
sychickým napätím, ktoré sa prejavuje emóciami a afek-
tami (napr. pocitom viny, zlosťou, duševnou bolesťou, zú-
falstvom, beznádejou, hanbou a zvlášť úzkosťou). Narasta-
júce intrapsychické napätie mobilizuje rôzne obranné mecha-
nizmy, ktoré môžu byť považované za regresiu. Regresia má
adaptačný charakter. Na úrovni ega to znamená, že toto sa
vzdáva mnohého, čo si za roky usilovne osvojilo, aby sa vy-
rovnalo s neznesiteľným napätím.

”
Výhoda“ spočíva v tom,

že týmto spôsobom je daný konflikt (zdanlivo) zrušený. Ne-
výhoda spočíva v strate kontroly egom, v strate prehľadu
nad funkciami a životnými oblasťami, ktoré sú obetované.
Platí to ako pre neurózy, tak pre psychózy. Pre neurózy

napr. v rámci mechanizmu vytesnenia.
”
Výhodou“ je, že in-

trapsychické napätie sa zníži. Nevýhodou je, že vytesnené
už nie je pre ego k dispozícii. Realistické riešenia sú po-
tom nedosiahnuteľné. Pri psychóze konflikt nie je vytesnený
ale odštiepený. Radikálnou exkomunikáciou konfliktu vzniká
značné odľahčenie, dochádza však k malignej prázdnote a čo
je ešte horšie – priania, predstavy, obrany, ktoré sa k nej
vzťahujú, sa vymykajú kontrole egom, osamostatnia sa. Už
nepatria egu, ale prichádzajú ako cudzie zvonku. Privlast-
ňujú si ho, rozkazujú, popoháňajú, trestajú (

”
hlasy“, roz-

kazujúce automatizmy, atď.). Silnými stránkami tohto spô-
sob znižovania intrapsychického napätia, zdanlivého rieše-
nia konfliktu je, že toto

”
oslobodenie“ vlády ega od princípu

reality, od dodržania logických princípov, resp. vzdania sa
(neskorších vymožeností)

”
sekundárneho procesu myslenia“

v prospech
”
primárneho“ umožňuje vznik prianí a kompro-

misných riešení, ktoré by inak neboli možné.
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Integrácia a vylúčenie reality

Normálne mentálne fungovanie akceptuje a integruje realitu.
V psychodynamickom ponímaní má realita externé a interné
komponenty. Externé sa vzťahujú k neživej a živej realite,
vrátane reality iných ľudí v mysli a kultúrne akceptovaných
pravidiel, ktoré riadia fungovanie v neživom a živom exter-
nom svete. Interná realita sa vzťahuje k vnútornému svetu
osobných emócií spojených s láskou, nenávisťou, sexualitou,
stratou a osamelosťou, spolu s inými kreatívnymi a deštruk-
tívnymi myšlienkami a fantáziami, ako aj reality týkajúcej
sa komunikácií zo superega (svedomia). Intaktná myseľ za-
obchádza s myšlienkami, fantáziami, emóciami a symbolmi
takými aké sú.
V psychóze myseľ neintegruje niektoré z normálnych as-

pektov mentálnej a externej reality.
Psychotická psychodynamika sa pokúša vypudiť z nej as-

pekty internej alebo externej reality, ktoré sú príliš neznesi-
teľné alebo ohromujúce, takže osoba sa správa akoby tieto
aspekty reality neexistovali.

Príklad 1
Mladá žena trpela dlhodobou neistotou o tom, či dokáže vytvo-
riť stabilný vzťah. Prežívala smútok (

”
zlomené srdce“) z toho,

keď niekto, do koho sa zamilovala, neopätoval jej city, pričom
tento zážitok vždy reaktivoval jej negatívne obrazy o sebe ako
aj strach z budúcnosti, čo veľmi ťažko unášala. Raz po dvoch
týždňoch prežívania tohto stavu sa ráno prebudila s perzis-
tentným bludom, že bola zaľúbená do mladého lorda, ktorý
bol nedávno prezentovaný v novinách.
V tomto prípade mladá anglická žena nežiadúcu internú

realitu smútku vypudila a vytvorila si novú bezbolestnú re-
alitu – samozrejme nekorešpondujúcou s externou realitou.
Mohla verbalizovať tieto novinky o jej (imaginovaných) zás-
nubách spôsobom, ktorý sústavne vyvolával u iných ľudí po-
cit, že ak by sa s ňou v tomto porovnávali, boli by nedos-
tatoční, čo poskytovalo dôkaz o určitom úspechu vypudenia

”
nedostatku“ do iných ľudí.
V psychózach nevedomým cieľom je eliminovať alebo by-

pasom obísť normálnu
”
realitu“ mentálnej skúsenosti a vy-

tvoriť novú. V nepsychotických mentálnych poruchách je re-
alita bolestivo zadržiavaná a trpená. U psychóz nie je s urči-
tými myšlienkami a pocitmi zaobchádzané ako s mentálnymi
fenoménmi so symboliuckým významom, ale ako s reálnou,
nebezpečnou

”
záležitosťou“ alebo

”
vecami“ zvládavanými

fyzickými prostriedkami.

Psychotické obranné mechanizmy

Informácie zasahujú myseľ z rôznych senzorických zdrojov
(oči, uši, koža) a sú produktom samotnej mysle vo forme
myšlienok a spomienok. Ak je self ohrozované informáciou
(ktorá má neakceptovateľný význam alebo vyvoláva neznesi-
teľný afekt) alebo už bolo ohromené, pokúšajú sa nevedomé
obranné mechanizmy zbaviť self reality tejto informácie for-
mou bizarných symptómov alebo znakov psychózy. Neakcep-
tovateľné myšlienky a pocity môžu byť eliminované z vedo-

mia rozsiahlym rozpätím scén v psychóze: sluchovými a vi-
zuálnymi halucináciami, taktilnými fenoménmi, poruchami
myslenia a ideáciami pripisovanými iným osobám alebo ne-
živým objektom, ktorí sa pokúšajú myšlienky vrátiť späť (čo
spôsobuje perzekučné psychotické fenomény). Tieto mecha-
nizmy sú nám všetkým dostupné v snoch.
Niektoré aspekty mysle a osobnosti zostávajú v psychóze

intaktné, zatiaľ čo iné sú pod vplyvom psychotického pro-
cesu. Oba koexistujú v komplexnom vzťahu navzájom jeden
s druhým a často súťažia o prioritnú pozíciu.

Príklad 2
Staršia vdova v psychóze verila, že do jej bytu sa pokúšajú
dostať zlodeji cez plynové trubky a trhliny v podlahe so záme-
rom ukradnúť jej majetok (emocionálne netolerovala myšlienky
o progresívnom ochudobňovaní). Riešila to však tak, že nešla
na políciu, ale išla sa sťažovať na psychiatriu.
Dôležitým psychodynamickým mechanizmom v psychóze

je aktívny spliting spojení medzi elementami informácie
alebo myšlienok a (vo fantázii) vypudenie následných frag-
mentov v zúfalej snahe získať pocity bezpečia. Tieto feno-
mény sa nazývajú fragmentácia alebo vyštepenie a projekcia.

Príklad 3
Pacient halucinoval hlasy, ktoré ho obviňovali a ponižovali.
Tieto sa objavili po rušných prázdninách po hádke s partner-
kou, ktorá mu vyčítala, že je k nej necitlivý. Počas prázdnin
bol tiež sexuálne promiskuitný.
Hlasy môžu byť pochopené ako nevedomý pokus preťať

spojenie a vo fantázii eliminovať neželateľnú realitu vlast-
ných myšlienok o svojej necitlivosti a egocentrickosti, ktoré
prehliadal (externalizované svedomie). Nevedomou identifi-
káciou myšlienky o svojej necitlivosti projikované do myslí
druhých neboli tiež akceptované; a preto

”
hlasy osôb“ sa

pokúsili vrátiť neželané myšlienky späť do neho. V psychóze
takéto fenomény sú prežívané ako reálne, v konkrétnom ex-
ternom priestore (práve tak ako všetko prežívané v snoch),
nie ako interné myšlienky.
Tieto interpretácie podporujú zážitky pacienta v psycho-

sociálnej skupine, do ktorej však nebol vhodne umiestnený.
Pacient v nej odmietol každého, kto sa pokúsil hoci i dip-
lomaticky upozorniť na jeho necitlivosť k ostatným členom
skupiny.

„Benigné“ halucinácie

U niektorých psychóz halucinácie majú príjemnú kvalitu.

Príklad 4
Žena s minulosťou prežitého strachu zo zámerov mužov a s bez-
mocnosťou zo získania opatrujúceho vzťahu si vypĺňala dni
staraním sa o zdravotne postihnutých vtákov. Počas nocí ha-
lucinovala kameru v spálni, ktorá ju strážila. Hoci prítomnosť
kamery prežívala benigne, závažnosť straty dôvery a pripisova-
nie maligného zámeru všetkým mužom neboli minimalizované.
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Strach z mužov determinoval jej nedôveru v situáciách raných
intervenciií a bolo veľmi ťažké priviesť ju k pochopeniu spoje-
nia s abúzom v minulosti, ktorý vážne limitoval jej dospelý ži-
vot. Intervencie obsahovali povzbudzovanie prehodnotiť svoju
schopnosť chrániť sa a postupne si dovoliť určitú starostlivosť
o seba, rovnakú, ako ponúkla zraneným vtákom (s ktorými sa
identifikovala ).

Manická obrana a grandiozita a popretie (denial)

Mánia a grandiozita môžu slúžiť defenzívnym obranným
psychologickým funkciám u ľudí, ktorí ťažko tolerujú určité
pocity.

Príklad 5
Vydatá žena zdanlivo stoicky znášala dlhodobé ubližovanie zo
strany manžela. Nedokázala sa hájiť ani postarať o svoj emo-
cionálny život, ale slepo a oddane uspokojovala potreby iných
ľudí. Napokon odmietla túto rolu – stala sa manickou a se-
xuálne odbrzdenou. Toto správanie možno hodnotiť ako pokus
dokázať, že je akceptovateľnou a lepšou pre mužov než iné ženy.
Keď manická obrana regredovala, cítila sa zahanbenou, zrane-
nou a depresívnou, keď si svoje správanie uvedomila. Je len
pochopiteľné, že následne bola veľmi tolerantná k obmedze-
niam psychiatrickej liečby, ktorá ju uvoľňovala z depresívnej
symptomatiky.

Úloha psychodynamického prístupu v terapii
psychóz (Johannessen a kol., 2006)

1. Pomôcť identifikovať psychologické stresory a bazálnu
vývojovú vulnerabilitu na psychózu (obzvlášť objave-
ním významu symptómov).

2. Detegovať psychodynamické mechanizmy, ktoré ope-
rujú v psychóze za účelom vyhnutia sa bolestivým rea-
litám.

3. Prispieť k formulovaniu prípadu a k voľbe fokusu psy-
choterapeutického prístupu.

4. Informovať o časovom priebehu úzdravy a opatreniach
na podchytenie základnej vulnerability – čím prispieva
k prevencii relapsu.

5. Informovať o predpisovaní liekov zisťovaním podvedo-
mých názorov pacienta na medikáciu.

6. Identifikovať a zmierňovať interpersonálne a inštitu-
cionálne dôsledky psychózy na rodinu a inštitúciu
(lekára-terapeuta a terapeutický team).

Rodina psychotického pacienta

Psychodynamický model psychózy je užitočný pre pochope-
nie interpersonálnych procesov v psychóze. Výskumom (Leff
a Vaughn,1985) sa zistil významný vzťah medzi zvýšene vy-
jadrovanými emóciami v domácom prostredí a vyšším ri-
zikom relapsu psychózy. Tiež sa zistilo, že rodinná terapia

orientovaná na kontajnerovanie takýchto emócií, redukuje
výskyt relapsu.
K analýze interpersonálnej komunikácie v rodine význam-

ne prispel Migone (1995), ktorý zistil spojenie medzi emó-
ciami a tromi fázami projektívnej identifikácie. V prvej, člen
rodiny projikuje nechcený alebo ohrozujúci mentálny obsah
(napr. vinu, neadekvátne pocity alebo strachy z kritiky iných
rodinných členov) do psychoticky vulnerabilného jedinca.
Kritizujú ho, alebo nadmerne kompenzujú tieto nevítané po-
city.V druhej, vykonávajú interpersonálny tlak (tlačia expre-
sívne emócie), pretože jedinec sa javí vhodným k projekcii
ako zasluhujúci si kritiku (napr.

”
práve je lenivá“). V tre-

tej, jedinec nemôže kontajnerovať projekcie a dekompenzuje
sa a/lebo projikuje späť do príbuzných, ešte viac rozrušený
neželanými alebo ohrozujúcimi pocitmi.

Psychodynamická farmakoterapia

Jedinec v prvej epizóde psychózy je veľmi citlivý na anti-
psychotiká. Je nutné aplikovať najnižšie ale najefektívnejšie
dávky. Ideálne je, ak sa vedľajšie účinky nevyskytnú, ale to
je problematické.
Je dosť pacientov, ktorí nevydržia v medikácii. Rezignácia

na medikáciu nevyplýva len z nepríjemných vedľajších účin-
kov liekov (nemala by byť podhodnotená), ale aj zo vzťahu
aké má pacient skúsenosti s vedľajšími účinkami a subjek-
tívnym negatívnym prežívaním.

Príklad
Chlapec prežíval citové konflikty vyplývajúce z nazerania seba
ako slabého a zo závisti voči sestre, ktorá podávala lepšie aka-
demické výkony a bola sociálne viac akceptovaná. Psychóza
prepukla krátko potom, ako pristihol svoje prvé dievča v po-
steli s iným chlapcom.

Reagoval veľmi dobre na lieky (olanzapin), ale netolero-
val priberanie hmotnosti najmä na zadku, ktoré vyvolávalo
konflikty v jeho pohlavnej identite, a prestal brať lieky.

Príklad (Prenos na medikujúceho psychiatra)
Žena, ktorá bola extenzívne zneužívaná v detstve a ohrozo-
vaná nebezpečnými následkami, ak nebude mlčať. Ako mladá
sa dostala pod vplyv imperatívnych halucinácií, aby zomrela.
Pri dlhodobo nasadenej medikácii, hoci sa cítila počas temer
celého dňa príliš utlmená a smutná, nežiadala svojho lekára
o úpravu medikácie. Psychiater v snahe porozumieť jej dlho-
dobej tolerancii vedľajších účinkov liekov zistil, že mala fixnú
predstavu o tom, že je to zámer psychiatra ju utlmiť, aby ml-
čala a zároveň si myslela, že ponosovanie sa na lieky by mohlo
byť pre ňu nebezpečné.

Pacienti s paranoidnou psychózou môžu byť veľmi podoz-
rievaví voči lekárovi a ordinovanej medikácii. Podozrievavosť
môže viesť k odmietaniu liekov, alebo k prerušeniu ich uží-
vania pri akomkoľvek vplyve vedľajších účinkov.
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Príklad
Pacient 2x prijal podávanie nízkej dávky antipsychotík, ale me-
dikáciu rázne odmietol, keď začal v panike uvažovať o katastro-
fálnych následkoch vedľajších účinkov. S úľavou si vydýchol,
keď lekár navrhol prerušenie medikácie (prestávku pred „otra-
vou“, a bol veľmi spokojný, keď zistil, že lekár spoznal jeho
dôvody k odmietaniu. Boli v prežívaní dlhotrvajúcej paniky
ktorá vyjadrovala jeho strach z opakovania „rozpadávania sa
na kusy“ ktorý prežíval na samom začiatku psychózy. Po tomto
odhalení privítal medikáciu (lorazepam) a psychologickú po-
moc orientovanú na paniku (pre ktorú potreboval pomoc, ale
v dôsledku prenosového vzťahu na doktora stratil dôveru o ňu
požiadať).

Sú antipsychotiká vždy potrebné ?

Sú dôkazy z Fínska (Lehtinen a kol., 2000; Seikula a kol.,
2006), že u väčšiny pacientov výsledky liečenia prvej epi-
zódy psychózy výlučne expertnými psychosociálnymi inter-
venciami sú také dobré, ako boli dosiahnuté antipsychoti-
kami. Umožňuje to teamová práca s expertami s psycho-
dynamickým vzdelaním, poskytujúcimi psychologické inter-
vencie v psychóze, ktoré ovplyvňujú tie nevedomé problémy
u pacienta, ktoré vedú k psychotickým reakciám, a môžu fa-
cilitovať ich integráciu v priebehu času. (Príklad s tehotnou
ženou.)

Rané intervenčné služby

1. Pracovné teamy – pôsobia v spoločnosti tak, že ľuďom
vo veku 14–35 rokov sa dostáva kvalifikovanej pomoci
v prvej epizóde psychózy oveľa skôr než býva obvykle.

2. Teamy pracujú aj s rodinami – ktorým pomáhajú
a asistujú.

3. V podpore psychosociálnej úzdravy kordinátori starost-
livosti s nízkymi nákladmi ponúkajú stabilný, kontinu-
itný vzťah viac ako tri roky.

4. Úzdrava obsahuje štrukturovanie plánov efektívnej pre-
vencie relapsu u pacienta a jeho najbližšieho prostredia
(rodina, priatelia).

5. Úzdrava cieli k dosiahnutiu vývojovej cesty v zmyslu-
plných osobných vzťahoch u mladších pacientov, ktoré
obsahujú voľný čas, vzdelanie (výchovu) a prácu.

6. Teamy venujú pozornosť komorbídnym psychiatrickým
poruchám jedincov.

7. Antipsychotická medikácia je predpisovaná v najnižšej
efektívnej dávke a so žiadnym resp. minimálnym ved-
ľajším účinkom.

8. Ubytovacie a nemocničné zariadenia sú adaptované na
potreby mladých ľudí, minimalizujúce traumu a stigmu.

Model stres – vulnerabilita

Psychóza pramení z komplexnej interakcie biologických
a formatívnych skúseností. Zhodnotenie pacienta a jeho ro-
diny z psychodynamického hľadiska prispieva k bližšiemu ob-
jasneniu veľmi osobnej povahy tzv.

”
toxických“ stresov. Dô-

ležité je identifikovať emócie, ktoré pred psychózou zaplavili
jedinca a sú teraz zmarené. Deštruktívne sily, predchádza-
júci abúzus a iné traumy, problémy sexuálnej identity, tres-
tajúca vina, zahanbenie, strata, pocity zlyhania a samoty
sú bežne vyjadrované v distorzných formách prostredníc-
tvom psychodynamických mechanizmov, obzvlášť projekcie.
Je dôležité venovať pozornosť obsahu bludov a halucinácií
k získaniu kľúčov.
Získanie kompletnejšieho obrazu o osobnosti pred psychó-

zou umožní porozumieť tomu, ako vzájomne reagujú stres
a vulnerabilita u pacienta pred psychózou. Tento obraz môže
potom byť využívaný k poznávaniu psychotických mecha-
nizmov, ktoré sa u pacienta objavia za účelom vyhnutia sa
zvlášť bolestivým myšlienkam, témam, pocitom.

Príklad
Tehotná žena v psychotickom stave spočiatku popierala te-
hotenstvo. Terapeutický team jej poskytol dobré materiálne
prostredie a čakal tri mesiace, kým predpísané antipsychotiká
začali pôsobiť. Avšak žena sa stala závažne suicidálnou. Preží-
vala stavy zasnenej roztržitosti, ktoré boli zdanlivo prerušené
stavom tehotnosti, a ktoré nadobudli psychotickú formu zmä-
teného obsahu, ktorý niekedy obsahoval slovo cudzinec. Jej
špecifický význam bol explorovaný až keď do terapeutického
teamu vstúpil psychodynamicky vzdelaný a skúsený terapeut.
Ten bol i iniciátorom spoločného sedenia pacientky s jej ro-
dinou. V priebehu sedenia sa objavila veľmi ťaživá, dusná at-
mosféra, ktorej kľúčom bola hanba, ktorú členovia prežívali
v súvislosti s okolnosťami počatia a otcom dieťaťa. Po opa-
kovaných sedeniach rodiny, ktoré sa stali pravidelnými a po-
stupne bezpečnejšími, sa vytvorila produktívnejšia atmosféra
k prediskutovávaniu tejto veľmi bolestivej hanby, pričom sa
dostavoval i progres liečby u pacientky, psychóza regredovala.
Hanba mala rozsiahle dôsledky v dileme či rodina mohla

tolerovať (cudzie) dieťa vo svojom dome alebo či
”
exkomuniká-

cia“ bola jediným akceptovateľným riešením. Problémy sa stali
zrozumiteľnejšie, keď sa záujem sústredil na obsah psychotickej
ideácie a rodinný kontext pacientky. Hľadať význam (zmysel)
vo forme a obsahu psychózy je dôležité, pomáha k identifikácii
neznesiteľných afektov a predstáv v súčasných stresoch.
Ďalšie rodinné sedenia odhalili dlhodobé problémy hanby

a zmätenosti. Rodina pochádzala z tradičného bangladéšskeho
prostredia a od príchodu do Anglicka čelila emotívnym interge-
neračným a transkulturálnym problémom. Ich najstaršie dieťa,
dcéra (tehotná s prvým vnukom), mala prvú skúsenosť s tý-
mito problémami, ktoré ju zraňovali. Tieto faktory môžu vy-
svetliť vulnerabilitu ženy na psychotické myšlienky o nejakom
cudzincovi.
Angažovanie vyžaduje terapeutickú flexibilitu. Terape-

utická práca s rodinou sa najskôr koná v liečebni a potom
pokračuje doma v prostredí rodiny.
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Pri ranej intervencii je dôležitá práca s pacientom i jeho
blízkym okolím, za účelom identifikovania skorých varovných
známok psychotického relapsu. Treba identifikovať faktory,
ktoré sú pozitívne pomáhajúce ale i nebezpečné, a pripraviť
strategické prostriedky na dosiahnutie zlepšenia.

Príklad
Mladík neukončil učňovskú školu. Keď ochorel na psychózu,
neskoro vyhľadal pomoc. Prenasledovali ho hlasy, ktoré mu
hovorili, že je strateným prípadom, nemá žiadnu cenu. V škole
bol tyranizovaný; nepamätal si nikoho, kto by s ním doma
o tom hovoril. Psychóza sa upokojila a identifikovali sa určité
užitočné činitele prevencie relapsu. Ale psychodynamické hod-
notenie terapeutického teamu viedlo team k poznaniu, že aké-
koľvek úsilie, ktoré team podnikol v prospech mladíka nebolo
úspešné – team získal pocit neužitočného – nepotrebného.
To vrhlo nový pohľad na mladíkové hlasy; on zaobchádzal

s druhými ľuďmi ako bezcennými (stratenými prípadmi), ale
popieral toto poznanie u seba a je teda pravdepodobné, že
perzekučné hlasy, ktoré počul vyjadrovali aspekty neakcepto-
vateľného poznania. K prevencii relapsu a dosiahnutiu inter-
personálneho fungovania preto potreboval strániť sa a efek-
tívne kontajnerovať jednak anticipované deštruktívne tenden-
cie od iných a jednak – čo je dôležité – tieto prenášať zo seba
na iných.
Prednesené na Celoslovenskej konferencii s medzinárod-

nou účasťou Schizofrénia so začiatkom v detstve 16.5.2008
v Bratislave.
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