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Kazuistika

”
Muž s hlavou v oblakoch“ – príklad dlhodobej individuálnej

psychodynamickej psychoterapie pacienta s ranou poruchou osobnosti

(asi 80 terapeutických sedení)

D. Mago

”
Man with his head in clouds“ – an example of long-term individual

psychodynamic psychotherapy of patient with early personality disorder

(approximately 80 therapeutic settings)

Súhrn

Prostredníctvom prípadovej štúdie ilustrujeme možnosť dlhodobej individuálnej psychodynamickej psycho-
terapie pacienta s tzv. ranou poruchou osobnosti. Raná alebo preoidipálna porucha osobnosti sa vyznačuje ty-
pickým deficitom ego-funkcií (napr. testovanie reality, úsudok, regulácia afektivity, atď.) a celkovou fragilitou
osobnosti. U pacientov s ranými poruchami osobnosti dochádza vo vzťahoch k výraznej distorzii reality. Uve-
dení pacienti vykazujú deficitnú funkciu internalizácie, symbolizácie a vnútornej reprezentácie vzťahových
osôb, resp. vzťahov. Prípadová štúdia prináša typickú schému psychodynamickej psychoterapeutickej práce
počínajúc prvým interwiev, psychodynamickou diagnostikou (explanačnou formuláciou) a končiac terminá-
ciou terapie. Podáva obraz o spôsobe terapeutickej práce a o použitých technikách, ako je napr. oceňovanie
pacienta, interpretácie, ale i práca so snom a denníkom. Súčasťou je i krátky výsek zo psychoterapeutického
sedenia.

Kľúčové slová: psychodynamická psychoterapia, 1. interview, explanačná formulácia, prenos, protiprenos.

Summary

This case studie illustrates a possibility of a long-term individual psychoterapy of a patient with
”
an early“

personality disorder. Typical deficits in these
”
pre-oidipal“ personality disorders you can find in ego –

functions (e.g. a testing of reality, a judgement, a regulation of afectictivity) and there is also a fragility of
their whole personality in these pacients. There is often a big distorsion of reality in their relationships. They
are unable of such intrapsychic processes as an internalization, a symbolization and an internal reprezentation
of relevant relationships.
In this case studie you can find a typical scheme for a psychodynamic psychoterapeutic work including the
first interview, the psychodynamic diagnostics (explanatory wording), the course and the ending of the the-
rapy. There are also the used techniques metioned, as an appretiating the patient, the interpretations, the
work with the dreams. You will find a short part of one of the therapeutic lesson, too.

Key words: psychodynamic psychotherapy, 1. interview, explanatory wording, transferens, countertransfe-
rens.
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Prvé interview

X.Y. 28-ročný muž, slobodný, s ukončeným učňovským vzde-
laním v odbore spojár a s dodatočne realizovaným externým
maturitným štúdiom, zamestnaný ako skladník.

Pred tromi rokmi prvý raz návštívil ambulantného psy-
chiatra pre psychické i fyzické vyčerpanie. Podrobnejšie
s sním o svojich problémoch nerozprával. Psychiater mu na-
ordinoval antidepresívum a krátko i anxiolytikum, ale lieky
užíval nepravidelne. Na kontroly chodil raz mesačne. Stav
sa zlepšil. V tom období dva mesiace navštevoval psycho-
lóga v rámci individuálnej psychoterapie. Terapiu ukončil
pre nedostatok finančných prostriedkov.

Pred dvoma rokmi bol prvý raz hospitalizovaný na psy-
chiatrickom oddelení pre príznaky sociálnej fóbie u akcento-
vanej osobnosti s vyhýbavými črtami. Užíval antidepresívum
so skupiny SSRI – sertralín a po trojmesačnej liečbe na ko-
munitnom psychoterapeutickom oddelení bol prepustený do
ambulantnej liečby v zlepšenom stave. Na kontroly k am-
bulantnému psychiatrovi chodieval, antidepresívum pravi-
delne užíval. Asi po 16. mesiacoch od prvej hospitalizácie
bol po dvojmesačnom vysadení antidepresívnej farmakote-
rapie ambulantným psychiatrom indikovaný na rehospitali-
záciu pre opätovné objavenie sa príznakov sociálnej fóbie.
Prítomné boli i výrazná vzťahovačnosť, dysforická nálada
a časté afekty zlosti. Počas prvých troch týždňov hospitalizá-
cie sa u pacienta prejavovalo narastanie anxiety, akcentovala
sa vzťahovačnosť i hostilné postoje voči spolupacientom na
verbálnej úrovni. Prítomný bol silný vnútorný agresívny ná-
boj (má chuť niečo roztrieskať, aby sa ho ľudia báli, často po-
užíva vulgarizmy) so subjektívne opisovanými pocitmi strá-
cania kontroly nad ním. Stav bol hodnotený ošetrujúcim
psychiatrom ako psychotická dekompenzácia abnormnej za-
tiaľ bližšie nešpecifikovanej osobnosti. Podľa diagnostickej
klasifikácie MKCH 10 išlo o Inú akútnu psychotickú po-
ruchu s prevahou paranoidných bludov – F 23.3. Uvedené
bolo potvrdené i psychodiagnostickým vyšetrením s nále-
zom výraznej distorzie reality s oslabením kritického úsudku,
zmazanou hranicou medzi fantáziou a realitou a prítomnou
projekciou hostilných a paranoidných koncepcií do okolitého
sveta (najmä na spolupacientov). Pre oslabenie regulačných
mechanizmov osobnosti u pacienta hrozilo vysoké riziko ag-
resívneho acting-outu za účelom vybitia naakumulovaného
pudového napätia (agresie). Preto bol pacient preložený na
uzavreté mužské oddelenie za účelom ochrany seba i spolu-
pacientov pred prejavmi agresie. Tu bol anxiolyticky i seda-
tívne medikovaný. Do terapie bolo pridané atypické neuro-
leptikum – quetiapín pre akútny psychotický stav a i vzhľa-
dom na suponovanú závažnú poruchu osobnosti s tendenciou
k fragilite. Po týždni dochádza k upokojeniu pacienta, vý-
raznému oslabeniu vnútornej agresie i vzťahovačnosti. Pa-
cient bol preložený na otvorené oddelenie mužského pavi-
lónu. Po stabilizácii stavu overenej probatórnou priepustkou
v domácom prostredí bol preložený naspäť na koedukované
psychoterapeutické oddelenie za účelom psychoterapie v ko-
munitnom režime.

Prvé psychodynamické interview sa uskutočnilo v ten istý
deň po preložení z mužského pavilónu. Rozhovor sa uskutoč-
nil popoludní. Pacient prišiel do pracovne terapeuta v do-
hodnutom čase, bez meškania.

Pacient je oblečený v športovom voľnom odeve, na nohách
má značkové drahšie tenisky. Je normostenik, strednej po-
stavy. Tmavovlasý, na krátko ostrihaný s výraznou plešinou
v oblasti čela. Na prvý dojem pôsobí nervózne, v správaní je
plachý, neistý. Stisk ruky v rámci uvítacej scény je opatrný,
slabý, krátky, vlažný. Prijíma ponúknuté kreslo, sedí zhr-
bene, mierne pootočený bokom odo mňa. Ruky má spojené
v dlaniach, položené v lone a opierajúce sa o stehná. Nohy
má ohnuté v kolenách, neskrížené, naširoko otvorené. Občas
sa kývne v kresle z boka nabok. Nie je schopný udržať dl-
hší očný kontakt. Pohľad nevýrazných menších hnedých očí
má často upretý akoby na niečo za mnou. Občas nervózne
krúti hlavou do strán a vyhýbavo blúdi očami po predmetoch
v miestnosti. . Odpovedá zväčša len na kladené otázky, spon-
tánna verbálna produkcia je chudobnejšia. Jeho odpovede
sú priliehavé, bez latencie, dostatočne informatívne. Hovorí
gramaticky správne, spisovne. Slovná zásoba je adekvátna
veku i vzdelaniu. Reč je primeranej rýchlosti, tichšia, mono-
tónna, dobre artikulovaná. Spoločenské konvencie dodržiava.

Pacient udáva, že ho najviac trápi to, že sa postupne do-
stáva do úplnej izolácie od ľudí, že sa medzi ľuďmi nevie uvoľ-
niť, komunikovať o bežných veciach. Hovorí, že potrebuje
odo mňa pomoc sa v sebe lepšie vyznať, že stráca orientáciu
v medziľudských vzťahoch, nevie ako sa má k ľuďom sprá-
vať, nevie, čo od neho vlastne očakávajú. Akoby sa v tvá-
rach iných ľudí vôbec nevidel. V rozprávaní pacienta domi-
nujú témy vzťahov v práci, vzťahov k rodičom a subjektívne
s pocitmi menejcennosti vnímaná neskúsenosť v sexuálnej
oblasti. Pacient má pocit, že musí byť pred kolegami v práci
neustále v strehu, že musí pred nimi schovávať to, čo pova-
žuje na sebe za menejcenné. Zároveň má dojem, akoby doká-
zali do neho vidieť, že ho ľahko

”
vyzlečú dohola“, že sa budú

v kruhu z neho vysmievať, napríklad, že
”
ten ešte čvirika ne-

omočil v šuške“. Má pocit, že sa mu kolegovia vyhýbajú, že
ho tam nechcú. Raz, keď prišiel k nim, keď fajčili, tak zme-
nili tému, aby nepočul o čom a hovorilo. Myslí si, že to robia
preto, že sa v ňom nevyznajú, že si myslia, že je čudný, že
majú z neho strach (projekcia pacientovho strachu z nich).
Nevie čo im má o sebe rozprávať, cíti akoby mal niečo pove-
dať, že by ich mal zabávať. Po práci nevedel

”
vypnúť“,

”
mal

kolegov stále v hlave“, rekapituloval si, čo hovorili, ako mal
odpovedať. Vyčítal si, že mal reagovať inak, asertívnejšie,
agresívnejšie,

”
chlapsky“, nie tak bojazlivo, submisívne. Pa-

cient opisuje, že má z kolegov strach, robí si od nich odstup,
ktorý potrebuje na to, aby ho neohrozovali možným výsme-
chom. Zároveň veľmi túži

”
zapadnúť“ medzi nich, a aby ho

rešpektovali
”
ako chlapa“. Prináša i silný pocit hnevu na

kolegov za ich domnelé nepriateľské, povýšenecké správanie
(pacientova projekcia). U pacienta sa intermitentne objavuje
i zážitok depersonalizácie a derealizácie, ktorý obrazne opi-
suje pocitom, že má hlavu vo výškach nad oblakmi a nohy
na zemi. Uvedené pacientove problémy v práci sa opakujú.
Vyskytli sa i keď v miernejšej podobe i v minulých zamest-
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naniach. . Ako obchodnému zástupcovi firmy predávajúcej
elektrické batérie sa mu prvé tri mesiace darilo, zvýšili mu
plat. Potom mu začali zvyšovať normy predaja, začal byť na-
pätý. Mal strach, že nesplní normu, čo sa i stalo. Nedokázal
sa rozprávať s kolegami o práci, začal sa viac s nimi porov-
návať, všetci sa mu zdali byť šikovnejší. Začal pochybovať
o svojej schopnosti komunikovať so zákazníkmi. Pochybnosti
ho zamestnávali i po práci, býval vyčerpaný. Nakoniec roz-
viazal pracovný pomer a následne bol dva mesiace uzavretý
do seba. Objavili sa poruchy spánku, sociálne sa stiahol, ne-
pociťoval radosť so života. Keď pracoval ako colný deklarant,
cítil silný strach z autority

”
šéfa“. Pracovali v jednej miest-

nosti a pacient stále cítil akoby ho šéf pozoroval, nevedel sa
v práci uvoľniť. Podobne i prácu v kníhtlačiarni opustil, lebo
sa nevedel včleniť do kolektívu.
Pacient v rámci prvého sedenia otvorene odpovedá na

moje otázky týkajúce sa sexuality. Trpí tým, že ešte nemá
sexuálnu skúsenosť, hanbí sa za to a obáva sa, že bude v muž-
skom kolektíve preto terčom posmechu. Nedokáže osloviť
dievča, ktoré mu je sympatické, a komunikovať s ním. Má
pocit, že ju nemá čím zaujať. Homosexuálne fantázie neguje,
heterosexuálne máva často, sú príjemné. Vo vzťahu k rodi-
čom hovorí o nesúlade, častých hádkach. Z otca má dojem,
že ho stále berie ako malého päťročného chlapca. Stále sa
mu snaží pomáhať, usmerňovať, radiť, čo a ako má robiť
v živote. Aktuálne vníma, že sú doma voči sebe v opozícii

”
ako dvaja kohúti“. Má pocit, že ho rodičia nepovažujú za

”
dospelého chlapa“. S matkou sa často háda pre jej časté
otázky – ako sa má, či mu niečo nie je. Matka mu vyčíta,
že sa tak uzatvára do seba. Detstvo hodnotí ako šťastné, ale
v kontraste s tým hovorí , že rodičia sa správali tak, že keď si
splní úlohy, bude poslušný, tak bude všetko v poriadku. Keď
sa mu náhodou niečo v škole nepodarilo, alebo keď nepos-
lúchol rodičovské nariadenia, tak mal

”
pohovor“ s otcom. .

Z neho mal v detstve strach, lebo vyžadoval presné, striktné
plnenie úloh, bol prísny.
Asi 6 mesiacov navštevuje kresťanské spoločenstvo ľudí,

to je jediné, čo ho teraz v živote kotví. Niektorým ľuďom zo
spoločenstva sa zdôveril so svojimi psychickými problémami,
cíti sa vypočutý, pochopený. Modlia sa za jeho uzdravenie.
Návštevy spoločenstva mu dávali silu chodiť do práce. Za-
písal sa aj na kurz anglického jazyka, ukončil prvý rok. Má
pocit, že ho ostatní nadaním, vedomosťami prevyšujú. Z ľudí
tam má podobné pocity ako z kolegov v práci.
T.č. býva u rodičov v byte, má vlastnú izbu. Otec má 57

rokov, je zdravý, pracuje ako psychológ na polícii. Matka
má 54 rokov, nemá zdravotné problémy, pracuje ako uči-
teľka v materskej škole. Pacient má 32-ročnú sestru zamest-
nanú v súkromnej firme, kde pracuje ako asistentka. So ses-
trou konflikty nemá, ale nie sú často v kontakte, vzťah je
obojstranne chladný, formálny. Sestra žije so svojou rodinou
v inom meste.
V rámci osobnej anamnézy ešte vyberám: Pacient je z dru-

hej tehotnosti matky. Tehotenstvo prebiehalo bez ťažkostí.
Pôrod bol fyziologický, v termíne, záhlavím, bez komplikácií.
Raný psychomotorický vývin pacienta bol primeraný. Pa-
cient bol matkou dojčený, ale nevie udať ako dlho. Prekonal

bežné detské ochorenia, neskôr nebýval chorý. Neutrpel žia-
den úraz. Materskú školu navštevoval od troch rokov. Tu
často plakával za mamou, postupne sa však adaptoval a mal
aj kamarátov. V 1. triede na základnej škole mal problémy
s koncentráciou na vyučovacej hodine. Na druhom stupni
sa cítil menej telesne vyvinutý, fyzicky slabší ako ostatní
chlapci. Tu podľa pacienta začali jeho komplexy menejcen-
nosti. Raz ho skupina rovesníkov i zbila. Cítil sa veľmi po-
nížený, cítil k nim nenávisť. Vyštudoval SOU spojárske bez
maturity. Tu tiež niekedy i so závisťou vnímal, že sú jeho
spolužiaci vyvinutejší. Mal pocit, že spolužiačky sú už zrelé
ženy, že sa s nimi nemá o čom porozprávať. Veľmi sa v styku
s nimi hanbil, vyhýbal sa im. Kompenzoval to učením, do-
stával dobré známky. Raz svojej učiteľke, keď mu chcela dať
štvorku na vysvedčení povedal, že si to s ňou vybaví. Na
SOU si našiel dobrého kamaráta, sú priatelia doteraz, ale
už sa tak často nestretávajú, lebo kamarát sa oženil. Po
skončení školy pacient pracoval ako robotník v Ústave ná-
rodného zdravia, popritom si formou večerného štúdia spra-
vil maturitu. Potom rok pracoval v kníhtlačiarni. S kolektí-
vom si vychádzal dobre. Odišiel po konflikte s nadriadeným.
Krátko pracoval ako skladník, potom nastúpil na základnú
vojenskú službu. Tú neprežíval dobre, bol prvýkrát tak dlho
mimo domova. Cítil sa osamelý. Mával často dojem, že sa
ostatní z neho smejú.

”
Mazáci“ ho niekedy aj šikanovali.

Musel umývať dlážku, dávať im svoje jedlo. Po
”
vojne“ si

myslel, že sa konečne rýchlo osamostatní od rodičov. Hovo-
ril si, že má maturitu, je po vojne, má vodičský preukaz, čo
mu bráni osamostatniť sa. Dúfal, že si nájde i solídnu prácu,
priateľku. Mal veľké očakávania, ktoré sa však nesplnili.

V priebehu sedenia pri opise svojich problémov v práci
sa u pacienta postupne zvyšuje psychická tenzia. Na tvári
a krku sa objaví rumenec, prítomný i jemný tras rúk, občas
roztrasený hlas. Po kulminácii napätia pri téme sexuality sa
v ďalšom priebehu sedenia pacient postupne upokojil, čo sa
prejavilo i dlhším očným kontaktom i občasným úsmevom.
Cíti sa uvoľnenejšie, je rád, že sa mohol konečne s niekým
dlhšie otvorene porozprávať o svojich problémoch. V mo-
jich pocitoch voči pacientovi dominuje obava starostlivého
rodiča, ktorý by ho mal chrániť pred nástrahami medzi-
ľudských vzťahov (komplementárny protiprenos). Prítomná
je i obava z krehkosti

”
ja“ pacienta, ktoré by sa mohlo

”
rozsypať“ pri niektorej z mojich otázok a intervencií. Z toho
pramení moja väčšia kontrola vlastnej slovnej produkcie
a mimiky (cítim sa menej autentický) za účelom vyhnutia sa
akejkoľvek možnej frustrácii pacienta. Naopak kladiem dôraz
na časté vyjadrovanie pozitívneho zrkadlenia pacienta. Mi-
moverbálne, častým súhlasným prikyvovaním hlavou. Ver-
bálne napríklad dávam pacientovi spätnú väzbu o tom, že
ho vnímam uvoľnenejšieho ako na začiatku sedenia. Chvá-
lim pacienta za rýchle

”
zotavenie z krízy“, pre ktorú mu-

sel byť preložený na uzavreté oddelenie. Dávam si pozor na
príliš časté opakovanie vyjadrení pacienta svojimi slovami,
aby som u neho nevzbudil pocit neschopnosti vlastného jas-
ného formulovania myšlienok. Pacient reaguje úsmevom, dl-
hším odvážnejším pohľadom do mojich očí. V tomto bode
si uvedomujem prítomnosť zrkadliaceho prenosu zo strany
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pacienta. Druhým typom pacientovho prenosu naznačeným
už počas prvého sedenia je prenos idealizujúci. Pacient si
ma idealizuje ako

”
všemocného“, ktorý mu určite rýchlo po-

môže (výroky typu:
”
ešte nikto mi tak neporozumel ako vy“,

”
mám pocit, že všetko moje napätie je teraz preč“). Pre-
žívam príjemné pocity kompetencie až omnipotencie, ktorú
detegujem ako protiprenosovú reakciu a mám ju pod kontro-
lou. V rámci protiprenosových pocitov sa u mňa nakrátko
objavuje i podráždenosť až hnev na egocentrické nastave-
nie pacienta s minimálnou schopnosťou empatizovať s inými.
Celkove je zo strany pacienta voči mne prítomné pozitívne
nastavenie, čo je možno dané i dobrou skúsenosťou pacienta
z predchádzajúcej úspešnej hospitalizácie (vtedy som bol len
vo funkcii jeho ošetrujúceho lekára). Vnímam možnosť po-
merne dobrého terapeutického spojenectva v ďalšej terapii.
Otázkami, či pacient postrehol opakovanie svojich problé-

mov vo vzťahoch s kolegami v práci, stimulujem u pacienta
hľadanie ich spoločného menovateľa. Pacient sám prichádza
na to, že ich jednotiacim bodom sú jeho

”
komplexy menej-

cennosti“, teda nedostatok sebaúcty, ktorý sa stáva jedným
z fokusov v ďalšej terapii. V rámci probatórnej interpretácie
veľmi jemne usúvzťažňujem tému nízkej pacientovej seba-
úcty (prejavujúcej sa i projekciou hostilných postojov nepri-
jímania seba na okolie) s pacientovým detstvom a vzťahom
k postavám rodičov, najmä otca. Interpretujem mechaniz-
mus prenosu vzťahu s prísnymi i miestami hyperprotektív-
nymi rodičovskými autoritami na iné vzťahy s ľuďmi. Pa-
cient uvedené zistenia prijíma a priznáva, že ho rodičia svo-
jim správaním niekedy veľmi hnevajú. Má chuť sa od nich
osamostatniť, zároveň sa však cíti od nich závislý, bez nich
ešte neschopný samostatne fungovať. Tým pacient pome-
núva ďalšiu dimenziu svojich problémov – konflikt autonó-
mia verzus závislosť.
Nakoniec končím sedenie uzavretím slovného terapeutic-

kého kontraktu. Navrhujem spoločné sedenie dvakrát týž-
denne počas hospitalizácie, následne jedenkrát týždenne am-
bulantne po ukončení hospitalizácie so zatiaľ časovo nevyme-
dzenou dĺžkou terapie. Cieľom terapie je zvýšenie paciento-
vej sebaúcty a autonómie a pomoc k lepšej celkovej sociali-
zácii najmä však v pracovnom kolektíve.

Psychodynamická diagnostika (explanačná

formulácia)

Charakteristika ega: Sila ega pacienta sa aktuálne javí ako
slabá. Pacient si anamnesticky nedokáže dlhšie udržať za-
mestnanie. Vzťahy s ľuďmi v rámci primárnej rodiny sú
z pozície pacienta chladné, neuspokojivé. Mimo primárnej
rodiny sú vzťahy výrazne redukované (jeden kamarát, s kto-
rým sa však už tiež často nestretáva). Pacient však túži po
blízkosti, túži niekam patriť. Vyjadrením tejto túžby je hľa-
danie

”
prijímajúcej vrelej matky“ v podobe kresťanského

spoločenstva. Testovanie reality, teda schopnosť odlíšiť sub-
jektívne od objektívneho je narušená v štruktúrovaných si-
tuáciách narcistických zranení (vzťahy v práci), kedy formou
projektívnej identifikácie dochádza až k chybnej bludnej pa-

ranoidnej percepcii. V
”
krízach“ sa porucha testovania re-

ality rozširuje i na neštrukturované situácie. Kontrola im-
pulzov pacienta i jeho úsudok sú v

”
pokoji“ pomerne dobré.

V narcistickej kríze je však anticipácia dôsledkov konania
slabšia a ego už nestačí defenzívnymi mechanizmami regu-
lovať prepúšťanie impulzov (agresie), ktorými je pacient za-
hltený a hrozí agresívny acting-out. Reálne sa menej regulo-
vaná agresia prejavila len na fantazijnej a verbálnej úrovni,
výnimočne agresiou voči veciam. Pacient fyzicky na iného
človeka nezaútočil.

Pacient pripúšťa, že jeho problémy môžu mať vnútorný
pôvod. Pacient dokáže uvažovať v metaforách a analógiách,
avšak schopnosť syntetizovať a integrovať čiastkové fakty,
vzájomne ich spájať je limitovaná i pre intelektovú výbavu
pacienta, ktorá bola psychodiagnostickým vyšetrením počas
hospitalizácie stanovená na úrovni podpriemeru.

Pacient vykazuje nízku frustračnú toleranciu. Nevedome
(ale i vedome) túži po blízkosti až závislosti od ľudí, túži pat-
riť a participovať na spoločenstve ľudí. Na druhej strane túži
po väčšej autonómii. Prítomná je však obava, že separácia
od primárnych objektov by viedla k jeho zániku ako neschop-
ného sa o seba postarať. Zároveň sa pacient obáva zo sply-
nutia s inými, čo by vyústilo do straty autonómie – straty
svojbytného nezávislého

”
ja“. Iných vníma ako ohrozujúcich.

Keby sa k nim priblížil znamenalo by to, že by s nimi musel
existovať len v submisívnom vzťahu, resp. stal by sa terčom
ich výsmechu,

”
poskokom“. Mali by ho úplne v moci, stratil

by svoju identitu. Objavujúca sa úzkosť z pohltenia inými, zo
straty vlastného

”
ja“, ďalej situácie i minimálneho narcistic-

kého zranenia domnelým alebo reálnym
”
znevážením“ jeho

osoby alebo prípadne frustrácia prísunu zrkadliacich podne-
tov z okolia vedú k naštartovaniu obranného mechanizmu.
V narcistickej kríze dochádza k projekcii nielen silných agre-
sívnych impulzov, ale aj negatívnych self – reprezentácií na
okolie. Zároveň s tým pacient na okolie prenáša vzťah s ob-
jekt – reprezentáciami neprijímajúcich, prísnych, autonómiu
potlačujúcich rodičov. Uvedené mechanizmy spolu s nevedo-
mým manipulujúcim interpersonálnym správaním (pasivita
a vyhýbanie sa zodpovednosti v práci, predĺžené prestávky
v práci) vyúsťujú do projektívnej identifikácie provokujúcej
odstup až nepriateľské správanie okolia (kolegov, nadriade-
ných v práci). Tým sa pacientovi potvrdzujú očakávania ne-
priateľského sveta ľudí, pre ktorých nie je zaujímavý, ktorí
si ho nevšímajú alebo sa chcú nad neho vyvyšovať, vysmie-
vať sa mu, prípadne ho mať úplne pod kontrolou a preto sa
musí agresívne brániť. Uvedeným mechanizmom sa pôvodne
neprípustný, projikovaný hnev stáva povolený a v situácii ob-
rany pred nepriateľským svetom adekvátny. Pre defenzívny
systém pacienta je ďalej často typické popretie niektorých
aspektov reality – vnímaných ľudí (že sú často k nemu i pria-
teľský).

Na vedomej úrovni chce byť pacient rešpektovaný, chce
byť vnímaný ako

”
dospelý samostatný chlap, ktorý ukáže

iným chlapom, že je lepší chlap ako oni“. Uvedené je vyjad-
rené grandióznymi fantáziami dominancie – všetkých v práci
svojimi argumentmi a

”
chlapským“ správaním

”
sfúkne“. Su-

perego pacienta vykazuje archaické črty, je prísne až tresta-



KAZUISTIKA: DLHODOBÁ INDIVIDUÁLNA PSYCHOTERAPIA 217

júce. Ego ideály pacienta sú menej realistické, zmietané vo
víre striedania grandiozity (som ten najchlapskejší chlap)
a submisivity( so všetkými musím byť za dobre, plniť všet-
kým ich želania, slúžiť im). Pacient nie je schopný empatizo-
vať s potrebami a pocitmi iných ľudí. Prítomný je výrazný
egocentrizmus a nedostatočný zmysel pre humor. Pacient
často závidí iným ich šikovnosť, obľúbenosť, priebojnosť.
Self pacienta vykazuje nižšiu kohéziu, nízku frustračnú to-

leranciu s tendenciou k fragmentácii i na najmenší prejav ne-
úcty. Patognomická je pre pacienta nízka sebaúcta s potre-
bou jej neustáleho pufrovania prostredníctvom najmä zrkad-
liacich a v menšej miere i idealizovaných parciálnych selfob-
jektov, ktorých vlastnú subjektivitu pacient nie je schopný
vnímať (zrkadliaci i idealizujúci prenos boli u pacienta prí-
tomné už v rámci prvého interview). Identita pacienta je
pomerne nekonzistentná, charakterizovaná polaritou grandi-
ozity verzus submisivity a insuficiencie. Self – objektové hra-
nice pacienta sú často rozmazané. Pac nie je schopný často
diferencovať vlastné mentálne obsahy od obsahov iných ľudí.
Telesné hranice pacienta sú intaktné. Automutilácia s motí-
vom zabezpečenia pocitu vlastnej existencie a hraníc self sa
u pacienta nevyskytuje. Sú však prítomné epizódy deperso-
nalizácie (hlava vo výškach, nohy na zemi).
Z hľadiska Malanovho/Menningerovho trianglu konfliktu

je centrálnym konfliktom pacienta konflikt závislosť verzus
autonómia na narcistickej úrovni. U pacienta dominuje ne-
vedomá túžba po závislosti na objekte vyvolávajúca na jed-
nej strane nevedomú úzkosť z opustenia a na druhej strane
i úzkosť zo straty seba po splynutí s objektom. Úzkosť a ma-
sívne zaplavenie neprípustnou agresiou voči objektu (reakcia
na domnelé opustenie i obrana voči splynutiu) spúšťajú de-
fenzívne mechanizmy projektívnej identifikácie.
Triangel vzťahov je vyjadrený objekt – reprezentáciami

prísnych, poslušnosť vyžadujúcich, nedostatočne zrkadlia-
cich, miestami hyperprotektívnych a autonómne snahy pa-
cienta redukujúcich rodičov (1. vrchol trojuholníka vzťahov
– rodičia). Tieto reprezentácie sú prenášané na terapeuta
(prevaha pozitívnych zrkadliacich a idealizujúcich prenosov
za účelom narcistického sýtenia – 2. vrchol trojuholníka – te-
rapeut). Ďalej sú aktuálne prenášané dominantne na kolegov
v práci (prevaha negatívnych prenosov s projektívnou iden-
tifikáciou a opakovaním scenára neprijímania, nepriateľstva,
snahy pokoriť, ponížiť pacienta, tak ako to zažíval v detstve
zo strany rodičov – 3. vrchol trojuholníka – aktuálne vzťahy
– kolegovia v práci).
Na základe horeuvedeného sa u pacienta z hľadiska štruk-

turálnej úrovne patológie osobnosti jedná o ranú preoidi-
pálnu dimenziu patológie. Na základe dominujúcej proble-
matiky nízkej sebaúcty a podľa charakteru základného kon-
fliktu u pacienta diagnostikujem narcistickú poruchu osob-
nosti na hranici medzi strednou a nízkou (hraničnou) úrov-
ňou štruktúry osobnosti. Pre strednú úroveň svedčí po-
treba zrkadliaceho a usmerňujúceho self – objektu hľada-
ného v osobe terapeuta, dobré pracovné spojenectvo, nízka
tendencia k agovaniu vo vzťahu k terapeutovi, neprítomnosť
automutilácií a neskôr i dobrý terapeutický efekt. Pre nízku
úroveň štruktúry

”
ja“ hovorí horšie testovanie reality, častá

difúzia identity, prítomnosť nezrelých obrán – projektívnej
identifikácie, primitívnej devalvácie a popretia.
Z hľadiska bližšej typológie som pacienta zaradil ku Ko-

hutovmu vulnerabilnému typu, k paranoidnému typu podľa
Bursteina, blížiacemu sa k pólu hypervigilantného narcistu
podľa Gabbarda. Podľa MKCH 10 som pacienta diagnosti-
koval ako Inú špecifickú poruchu osobnosti s narcistickými
rysmi a rysmi emočne nestabilnej – hraničnej osobnosti: F
60.8.

Priebeh terapie

Individuálna psychoterapia s pacientom bola realizovaná
v celkovej dĺžke 3 roky s celkovým počtom sedení cca 80.
Frekvencia stretávania sa s pacientom sa menila podľa vý-
vinu terapie. V priebehu prvých dvoch mesiacov, keď bol pa-
cient hospitalizovaný na psychoterapeutickom oddelení bola
frekvencia sedení 2x do týždňa, následne jedenkrát do týždňa
prvý rok ambulantného stretávania. Druhý rok stretávania
prebiehal s frekvenciou raz za dva týždne až raz do mesiaca.
Posledný rok chodil pacient na sedenia približne raz za dva
mesiace. V kontinuu expresívne – suportívnej terapie som sa
vzhľadom na slabšiu štruktúru

”
ja“ i slabší intelekt rozhodol

pre prevahu suportívneho prístupu s expresívnymi prvkami,
ktorých zastúpenie sa počas terapie pri dobrej terapeutickej
odozve zvyšovalo. S využitím skôr

”
empatického“ Kohutov-

ského prístupu som spočiatku pomocou rozvinutého zrkad-
liaceho a idealizujúceho prenosu najmä nasycoval pacien-
tovu potrebu po zrkadlení a idealizovaní. Pomerne rýchlo sa
vyformovala dobrá terapeutická aliancia. Používal som em-
patické schvaľovanie, keď som rezonoval s pocitmi zranenia
najmä od kolegov v práci. Ocenením som posilňoval snahu
pacienta neizolovať sa od ľudí, reflektujem pacientovu túžbu
niekam patriť, prejavujúcu sa navštevovaním kresťanského
spoločenstva pomerne otvorených, nehodnotiacich, nemora-
lizujúcich a prijímajúcich ľudí. Idealizujúci prenos pacienta
mi dopomohol i k efektívnemu využívaniu seba ako auxi-
liárneho ega, ktoré dopĺňalo deficit ega pacienta v dimenzii
testovania reality. Podstatnou súčasťou terapie bola neus-
tála práca na zlepšovaní pacientovho úsudku pri hodnotení
interpersonálnych situácií deformovaných pacientovou pro-
jektívnou identifikáciou.
Prinášame krátky výsek z terapeutického sedenia s prácou

na uvedenej problematike:
Pacient prichádza na sedenie s tým, že je veľmi nahne-

vaný na kolegu v práci, lebo sa na neho už tri dni mračí. Má
pocit, že ho ohovára pred ostatnými a chce sa tým nad neho
vyvyšovať. S cieľom stimulovať u neho lepšie testovanie re-
ality v danej situácii v práci sa ho pýtam:

”
Čo z uvedeného

ste priamo v tej situácii s kolegom pozorovali?“
Pacient (P):

”
Videl som, že sa na mňa mračí a tak si

myslím, že je to preto, že som mu nesympatický a určite ma
aj ohovára. Chce sa ukázať, že je silnejší, že je lepší chlap
ako ja.“
Terapeut (T):

”
Počuli ste ho na vlastné uši vás ohovárať?“

P.:
”
To nie, ale myslím si to. Mám pocit, že keď sa vzdia-

lim, tak ma ohovára.“
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T.:
”
Máte predstavu, aký by mal dôvod vás ohovárať?“

P.:
”
Že som nejaký divný, že sa s nimi, s kolegami moc

nerozprávam. Že asi nemám ešte babu.“
T.:
”
Máte vy sám pocit, že sa kolegom v práci skôr vyhý-

bate, že sa s nimi veľmi nerozprávate?“
P.:
”
Áno, držím si odstup. Akoby ma chceli prekuknúť, že

som v niečom slabší, že napríklad nemám babu“.
T.:
”
Máte fantáziu, aký by mali dôvod vás prekuknúť?“

P.:
”
Aby sa mi potom vysmievali, aby mali zo mňa fac-

kovacieho panáka“.
T.:
”
Teraz, keď ste mi vysvetlili váš pohľad na správanie

sa kolegu, by som sa vrátil na začiatok nášho rozhovoru. Ak
som vám dobre porozumel, tak jediné, čo ste priamo pozo-
rovali u kolegu bol iba jeho zamračený výraz tváre. Ostatné
je skôr len vašou úvahou o dôvodoch jeho zamračenosti.“
P.:
”
Áno“.

T.:
”
Bývate aj vy niekedy zamračený?“

P.:
”
. . . . . . . . .“.

T.:
”
Ja bývam zamračený napríklad, keď mi nevyjde niečo

v práci podľa mojich predstáv, alebo keď ma bolí hlava“.
P.:
”
Aj ja niekedy nemám náladu. Keď zaspím a nestíham

do roboty, alebo keď sa doma pohádam s mamou“.
T.:
”
Mohol by sa teda váš kolega v práci mračiť aj z iných

dôvodov nesúvisiacich s vami?“
P.:
”
Neviem. Možno mohol. Tak sa mi marí, že kedysi

spomínal, že má veľmi chorú mamu.“
T.:
”
Viete si predstaviť, akoby sa dali overiť vaše dom-

nienky o príčinách jeho mračenia?“
P.:
”
Možno, keby som sa ho na to spýtal. Že ho vidím

zamračeného, že čo mu je.“
T.:
”
Mohli by sme sa dohodnúť nasledovne. Ak opäť spo-

zorujete, že sa na vás kolega v práci mračí, overíte si, či je
vaše pozorovanie správne. Skúsite mu dať najavo, že ho vní-
mate zamračeného a spýtate sa ho na dôvod jeho zlej nálady.
Na budúcom sedení to môžeme spolu rozobrať. Súhlasíte?“
P.:
”
Áno. Pokúsim sa.“

Uvedený úsek zo sedenia je ukážkou toho, ako povzbudzu-
jem pacienta k rozpracovávaniu hypotéz o správaní ľudí pre-
kračujúcich rámec jeho neadaptívnej obrany. Tým ho stimu-
lujem i k rozvíjaniu empatie k druhým. Podporujem pacienta
i k overovaniu reality prostredníctvom prirodzenej komuni-
kácie s ľuďmi. Pacient následne na ďalšie sedenie prináša

”
prekvapujúce“ nové zistenie o tom, že zamračený výraz ko-
legu v práci nesúvisel s tým, že mu nie je sympatický, ale
s jeho boľavým zubom.
Neskôr som pri už zvýšenej frustračnej tolerancii pacienta

pristúpil i k interpretácii obrany pacienta jej usúvzťažnením
s minulosťou, s jeho situáciou dieťaťa rodičmi vo svojej spon-
taneite neprijímaného, nedostatočne zrkadleného, ktoré má
strach z opustenia ak nebude vyhovovať ich požiadavkám.
Myšlienku, že projekciou vlastných neprijímaných

”
zlých“

častí (napr. závisti) a hnevu (z možného opustenia i po-
hltenia inými) na iných vytvára svoj podiel na neuspoko-
jivých ohrozujúcich vzťahoch s ľuďmi, spočiatku neprijíma
a reaguje mojou devalváciou. Obviňuje ma z nepochopenia,
z
”
nadŕžania“ tým druhým. Priznávam si, že som zle nača-

soval interpretáciu, na krátko mám pocit zlyhania, nekom-

petencie i hnevu na pacienta za devalváciu. U pacienta sa
objavuje odpor k terapii. Je nedochvíľny, mešká na sedenia,
častejšie ich presúva, je mlčanlivý, vzťahovačný. U mňa pa-
cientovo správanie vyvoláva hnev, ktorý však neprejavujem,
snažím sa

”
nenaskočiť“ na projektívnu identifikáciu revan-

šovaním sa za devalváciu. Tento mnou pociťovaný hnev ob-
sahuje i pacientov hnev smerovaný na mňa, ktorý nie je pa-
cientom v rámci terapeutického vzťahu plne uvedomovaný
a prejavený, lebo je pre neho ohrozujúci. Snažím sa tento
hnev

”
ustáť“, spracovať,

”
detoxifikovať“. Stávam sa nádo-

bou pre pacientov hnev. Pacient sa postupne
”
vracia“ na-

späť skôr k pozitívnemu vnímaniu mňa ako človeka, ktorý
i napriek

”
vzájomnému neporozumeniu“ na pacienta neza-

nevrel. Pôvodnú interpretáciu skúma a nakoniec ju prijíma,
priznáva svoj potlačovaný hnev i častú závisť iným ľuďom.

Pacient hovorí i o svojich obavách z nedostatočnej schop-
nosti samostatne fungovať, separovať sa od rodičov (nájsť si
byt, odsťahovať sa). V súvislosti s tým prináša sen, kde ako
asi desaťročný chlapec pláva v mori spolu s otcom, ktorý je
za ním a dáva na neho pozor. Pacient sa zo strachu neus-
tále obzerá, či je otec dostatočne blízko, aby ho v prípade
potreby mohol zachrániť pred utopením. Zároveň ho

”
štve“,

že pri tak veľkom chlapcovi musí byť ešte otec. Má silnú
túžbu odpútať sa od otca a plávať si kde chce. S pomocou
pacientovho sna poukazujem na súboj dvoch protichodných
potrieb v pacientovi. Na jednej strane potrebu po nezávis-
losti, byť

”
dospelý chlap“, na druhej strane potrebu ostať

závislý a chránený otcom (rodičmi) pred nástrahami sveta,
v ktorých by sa mohol

”
utopiť“. V rámci mnou stimulovanej

pacientovej fantázie o pokračovaní sna sa pacient snaží plá-
vať ďalej od otca, pričom sa obzerá, aby s ním nestratil očný
kontakt. V jeho odvahe vzdialiť sa od otca ho podporujem.

V priebehu terapie sa pacient stáva postupne nezávislejší
od názorov a správania sa rodičov. Už ho tak nezraňujú, ani
nemá potrebu s nimi bojovať o sebapresadenie, i keď reálny
odchod z rodičovského domu si ešte nevie predstaviť.

Dôležitou súčasťou terapie bola pacientova práca s denní-
kom, ku ktorej bol vedený počas hospitalizácie a z vlastnej
vôle s ňou pokračoval i po nej. Denník mu slúži na zazname-
návanie svojich pocitov z vnímania sveta okolo seba. Umož-
ňuje mu to porovnávať zmeny percepcie seba i sveta v prie-
behu terapie. Dominantné striedanie pocitov insuficiencie
a grandiozity (prevahy nad inými) u pacienta koreluje i s ty-
pickými častými kresbami, ktorými

”
ilustruje“ svoj denník.

Objavujú sa v ňom ľudské postavy infantilného charakteru,
bezpohlavné, z neprimerane veľkými hlavami s tenkými ru-
kami i nohami. V kresbách sa pacient kreslí v odstupe od
ostatných postáv a je buď v submisívnej pozícii trpaslíka
medzi všemocnými obrami alebo naopak ako

”
nafúknutý go-

lem“, ktorý sa na ostatných pozerá z vrchu a mohol by ich
rozpučiť. Často kreslí motív seba ako dlhej postavy z hlavou
nad oblakmi a nohami na zemi, ktorý vyjadruje pacientove
pocity depersonalizácie i derealizácie zo sveta ľudí. Nohy na
zemi môžu symbolizovať túžbu priblížiť sa k ľuďom a po-
trebu

”
ukotvenia“ v realite a hlava v oblakoch predstavuje

potrebu vzdialiť sa svetu, ktorý nechápe a ktorý ho ohro-
zuje. Hlava v oblakoch môže byť zároveň i symbolický prejav
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grandiozity zasahujúcej do
”
božskej nadpozemskej nebeskej

sféry“. Často kreslí seba farebne a ostatných ľudí sivo, jedno-
farebne. Ľudia predstavujú pre neho skupinu rovnakých jeho
nechápajúcich indivíduí. Kresba vyjadruje neschopnosť pa-
cienta empatizovať s inými a vnímať ich vnútornú pestrosť.
Ďalším typickým motívom je vír symbolizujúci činnosť ľudí
– beh sveta, ktorý ho chce pohltiť, a v ktorom sa stratí, zahy-
nie. V priebehu terapie s tým, ako sa stávajú ľudia a vzťahy
s nimi pre pacienta menej ohrozujúce, sa postavy seba a tých
druhých veľkosťou vyrovnávajú. Postavy iných ľudí sú fareb-
nejšie, kreslí sa bližšie k nim. Motív postavy v oblakoch sa
vytráca. Posledný rok pacient stráca potrebu písať si denník,
už ho nepotrebuje.

S postupom terapie si pacient stabilizuje pozíciu v práci.
Cíti, že kolektív ho viac prijíma (prirovnáva to k pocitu člena
hokejového tímu) a vníma i to, že tomu aktívne napomohol
zmenou svojho správania, ktoré je menej odmietavé, vzťa-
hovačné, pasívne agresívne. Kolegovia sa zároveň stávajú
v niečom i menej dôležitý. Nemusí o nich toľko doma roz-
mýšľať, ich správanie už berie s nadhľadom, vie si s nimi
i zavtipkovať. Hlbšie sa integruje do kresťanského spoločen-
stva, pripravuje sa na krst. Má pocit slobodného duchovného
naplnenia. Objavuje v tom pre seba dôležitú dimenziu bytia.
Tu sa zoznamuje i s dievčaťom, s ktorým cez kamarátstvo
prechádzajú k erotickému vzťahu. V rámci terapie sa vtedy
objavujú obavy, že ju sexuálne neuspokojí, že ju nemá čím
zaujať. Zrkadlím ho v tom, že jej má určite čo dať, že sa vzá-
jomne môžu obohatiť. Pacient postupne nachádza pre nich
spoločné záujmy a postoje a je tomu rád. Deteguje i odliš-
nosti a učí sa ich tolerovať. V rámci vzťahu trénuje svoju
schopnosť vciťovať sa do partnerky, čo sa mu nie vždy darí.
Prevažuje ešte jeho egocentrické nastavenie (v prvom rade
by mal byť uspokojený on). V partnerstve si zažíva krízy
nesúladu, konfliktov, ktoré však lepšie unáša bez tendencie
k ťažkým fragmentujúcim narcistickým zraneniam. Zvyšuje
sa jeho frustračná tolerancia. Do terapie prináša i vnútorný
rozpor medzi kresťanskou zásadou začiatku sexuálneho ži-
vota až po sobáši a opakovane realizovanou túžbou po ero-
tickom zblížení s partnerkou. Hovorí o obavách z odmietnu-
tia jeho hriechu spoločenstvom, z čoho vyplýva i tendencia
vzťah v spoločenstve tajiť. Zaujímam autentický nemora-
lizujúci postoj. Skúmam s pacientom pozitíva i možné ne-
gatívne dôsledky jeho konania. Podporujem pacienta k slo-
bodnejšiemu rozhodovaniu o sebe, ale i k zodpovednosti za
svoje rozhodnutia. Stimulujem pacienta i k väčšej odvahe
legitimizovať, stransparentniť vzťah s možnosťou si ho pred
inými lepšie obhájiť. Pacient sa rozhoduje zatiaľ o svojom

”
prehrešku“ pred spoločenstvom nehovoriť, ale vzťah legiti-
mizuje. Po dlhších spoločných úvahách a vzájomnom spoz-
návaní sa spolu s partnerkou rozhodujú zasnúbiť sa. Par-
tnerka predstavuje pre neho výber zrelšieho self – objektu,
ktorý už neslúži len jednostranne k uspokojeniu pacienta po
zrkadlení.

Stabilizácia pacienta v zamestnaní, úspešné ukončenie
štúdia angličtiny, etablovanie sa v kresťanskom spoločenstve,
opustenie projektívnej identifikácie, zvýšenie frustračnej to-
lerancie voči narcistickým zraneniam i subjektívne vnímaný

pocit menšieho ohrozenia zo strany ľudí i pocit väčšej dôvery
k nim ma vedie k terminácii terapie v rámci posledných šty-
roch sedení. Pacient vyjadruje svoju túžbu si to vyskúšať
v živote úplne sám (bez mojej asistencie). Cíti sa na to už
pripravený, ale má ešte obavy. Potrebuje sa uistiť, že keby
sa mu pohoršilo, môže sa so mnou dohodnúť na stretnutí
(akútna intervencia). Toto uistenie mu dávam. Pacient po-
pisuje i mierny smútok z lúčenia,

”
veď sme spolu prežili ne-

jaký ten týždeň“. Zdôverím sa mu, že aj on mi bude chýbať,
a že som sa tiež pri ňom veľa naučil. Na záver vyjadrujem
i radosť z toho, že sa mu v živote darí, a že mu

”
držím palce“.

V rámci katamnestického sledovania pri stretnutí 6 mesia-
cov od ukončenia terapie pacient prezentuje spokojnosť vo
vzťahu s partnerkou. O prehrešku voči sexuálnym pravidlám
ešte nedokázal v spoločenstve hovoriť, ale ani necíti potrebu.
Subjektívne sa necíti až taký hriešny, je to ich tajomstvo.
Absolvoval krst v rámci rituálu kresťanského spoločenstva
a bol to pre neho silný duchovný zážitok. Na úplne oso-
amostatnenie od rodičov sa ešte necíti pripravený. Občas sa
z rodičmi poháda pre rozdielnosť názorov na život, ale sub-
jektívne sa mu zdá, že konflikty zvláda lepšie. V práci má
stabilnú pozíciu. Skončil jazykový kurz. Štúdium i kolektív
mu začína chýbať, uvažuje o pokračovaní kurzu.
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