
226 PSYCHIATRIA, 13, 2006, č. 3-4, s. 226-231

Kazuistika

Krátkodobá psychodynamická psychoterapia u študentky s panickou

poruchou fóbiou

J. Kyselicová

Súhrn

Cieľom práce je prezentácia kazuistiky 20-ročnej študentky, u ktorej sa po kolapsovom stave po prebdenej
silvestrovskej noci postupne rozvinula panická porucha s agarofóbiou. Klientka v 1. interview najprv prezen-
tuje svoje vzťahy v rodine ako harmonické. Bola akoby mamičkin

”
miláčik“, neboli s ňou žiadne problémy,

bola vždy
”
dobré dieťa“, čo rodičia u nej vždy vyzdvihovali a oceňovali. Postupne však získala uvedomenie,

že v skutočnosti sa cítila odmietaná, samozrejmá a následne smutná. Podobné emócie prežívala aj v par-
tnerskom vzťahu. Krátkodobá psychodynamická psychoterapia viedla k vymiznutiu symptómov. Katamnéza
6 mesiacov.

Kľúčové slová: krátkodobá psychodynamická/hlbinná psychoterapia, panická porucha.

I. interview

X.X. 20-ročná žena, skôr dievčina, slobodná, študentka dru-
hého ročníka odboru zameraného na pomáhajúcu profesiu
na univerzite.
Klientka sa dostala do terapie po predchádzajúcom rozho-

vore mňa s jej matkou, ktorá je tiež v pomáhajúcej profesii
v blízkosti mesta, kde pôsobím aj ja. Matka klientky sa ohlá-
sila telefonicky:

”
Chcela by som sa s Vami prísť porozprávať

súkromne“. Už v minulosti ma navštívila za účelom poži-
čania odbornej literatúry pre svoju dcéru. U mňa pocit, že
potrebuje prísť, pretože musí, ale v podstate nechce.
Prišla asi 45 r. žena, ktorá sa správala sebaisto, suverénne

až mierne nadradene. Žiadala termín pre svoju dcéru, ktorá
má pravdepodobne problém s panickou úzkosťou a oni jej už
doma nevedia pomôcť (pôsobí skôr podráždene a otrávene).
Pri rozprávaní o dcériných ťažkostiach som mala pocit am-
bivalencie u matky:

”
Chcem pomôcť dcére, ale zároveň mi

vadí, dráždi ma to, že vôbec má nejaký problém“. Ku koncu
rozhovoru matka uvažuje aj nad svojim možným podielom
dcériných ťažkostí. Má 3 deti, najstarší je syn, ktorý je od
mala problémový a potreboval vždy veľa pozornosti. Ako
druhá v poradí je klientka – o 4 roky mladšia. Nikdy s ňou
neboli žiadne problémy. Posledná je dcéra, ktorá je o 9 rokov
mladšia od klientky. Matka zvažuje:

”
Možno sme I. neveno-

vali toľko pozornosti, koľko by potrebovala“, avšak je to skôr
myšlienka ako pocit. Matke som dala termín sedenia pre dcé-
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ru (bola v škole mimo miesta bydliska), ale zároveň som ju
upozornila, že dcéra je dospelá a bolo by dobré, aby si už
ona sama dohodla/nedohodla ďalšie sedenia.
Po rozhovore s matkou klientky sa u mňa objavili viaceré

pocity: sympatizovanie s ešte osobne nepoznanou klientkou
(detegujem protiprenos: identifikovanie sa s ňou, resp. s ne-
saturovanou potrebou pozornosti), ďalej úzkosti zo splnenia
matkiných – profesionálnych očakávaní – moja potreba byť
úspešná pred kolegyňou a tiež je

”
odosielačkou“ ďalších kli-

entov.
I ľútosť a zároveň hnev na ňu ako na matku, ktorej ne-

prišlo ľúto, že dcére nevenovala dostatok pozornosti (i tu je
môj protiprenos na moju matku). Zároveň si tvorím pro-
batórnu hypotézu o konflikte

”
závislosť“ kontra autonónia.

Konflikt úzko súvisiaci so separačnou úzkosťou, potlačova-
ným hnevom, regresívnymi túžbami po istote, bezpečí.V sta-
novený čas prišla klientka načas v sprievode priateľa (neskôr
pacientka udáva, že on sám ju chcel sprevádzať). Čakala
v čakárni sediac blízko priateľa na pozvanie do ambulan-
cie. Po vyzvaní vchádza do ambulancie, pôsobí neisto, úz-
kostný výraz tváre, podanie ruky nevýrazné. Váha kde si
ma sadnúť. Nakoniec sa posadí do kresla na pravo, ktoré je
viac oproti môjmu kreslu. Sedí zbalená do seba, nohy tesne
pri sebe, ruky na kolenách, naklonená ku mne. Je menšej,
drobnej, štíhlej postavy, oblečená ľahko štýlom cantry, ale
vhodne zladene a upravene. Polodlhé tmavé rovnejšie, roz-
pustené vlasy, hnedé oči, ktoré pôsobia ako 2 kukačky – je
v nich viacero významov – závislosť, zvedavosť, iskrivosť,
ale aj určitý vzdor. Uprie pohľad na mňa, ktorý akoby ho-
voril potrebujem pomoc, pomôžete mi, urobte niečo. Pôsobí



KAZUISTIKA: PSYCHOTERAPIA PRI PANICKEJ PORUCHE 227

jemne, poddajne, až príliš prispôsobivo. U seba v úvode in-
terview zaznamenávam pocit, že som vnímaná ako výhradná
autorita pomoci. Na vyzvanie začne rozprávať o svojich ťaž-
kostiach tichým hlasom so slzami v očiach, ktoré sa snaží
kontrolovať a potláčať. Hovorí v zárazoch – často sa zasekne
a mlčí (u mňa pocit, akoby sa hanbila i obávala). Je po-
trebné ju opakovane empaticky povzbudzovať k verbalizácii.
T.č. je študentkou druhého ročníka VŠ odboru špeciálna pe-
dagogika. Dozvedám sa, že v maturitnom ročníku odpadla
doma v kúpeľni, kde bola sama, na Nový rok po prebdenej
silvestrovskej noci. Teraz sú to dva roky – v čase 1. inter-
view. Rodičia ju náhodou počuli a prebrali ju (kúpeľňa je
na poschodí a rodičia majú spálňu na prízemí). Odvtedy má
strach, že odpadne, keď bude sama. Začala sa báť byť sama.
Upla sa na matku a priateľa. Má strach ísť medzi ľudí, čo
ak tam odpadne. Vyhýba sa, utiahla sa. Má problém ísť do
väčších obchodov, byť večer vonku, v reštaurácii, cestovať
sama. Vyhýba sa týmto situáciám. Už má strach, že sa bude
báť, potom sa stiahne, utiahne, je smutná, plače (i v sedení
– stiahla sa a plače). Má pocit, že je nenormálna, nemala
by mať takéto stavy, veď má v budúcnosti pomáhať ľuďom,
potom sa dostavuje pocit, že zlyhala. Sama k sebe je prísna,
nemala by si takéto stavy – problémy – dovoliť (internalizá-
cia rodičovských očakávaní ako súčasť ego idelálu). Keď sa
dostaví ďalší atak úzkosti, býva po ňom depresívna, prežíva
pocity sklamania zo seba, zlyhania.

Pochádza z troch detí: má o 4 roky staršieho brata a o 9
rokov mladšiu sestru. S rodičmi má teraz harmonické vzťahy,
vychádzajú si dobre, podobne i so súrodencami. U mňa skôr
pocit, že sa sama o tom uisťuje a presvedčia. K mladšej
sestre má bližšie, má potrebu ju chrániť ako staršia sestra
(cítiť z jej hlasu láskavosť). Otca opisuje ako vnímavého,
citlivého teraz i v minulosti. Matku ako presadzujúcu sa,
dominujúcu, orientovanú na výkon. V minulosti mali horší
vzťah – mala pocit, že ju matka nechápe, ale zároveň hovorí,
že je jej libling. Po otázkach povzbudzujúcich k podrobnej-
šej explorácii hovorí, že síce bola akoby matkin libling, ale
brat bol ten, o ktorého sa rodičia museli viacej starať. Od
mala bol neposlušné dieťa, vždy sa presadzoval, bol živý, ne-
posedný, hyperaktívny, rodičia boli z neho neraz nešťastní.
S ňou neboli žiadne problémy, bola vždy dobré dieťa, čo ro-
dičia vždy u nej vyzdvihovali, oceňovali. Často ich vídala
zúfalých. Ďalej sa dotazujem, ako to bolo s jej dobrým sprá-
vaním. Po chvíli mlčania jej spontánne napadne myšlienka,
že vlastne to hlavne ona sama sa snažila správať tak, aby
rodičom nepriťažovala, pretože mali toho dosť s bratom. Na
moju otázku, či aj v iných vzťahoch sa môže podobne sprá-
vať sa zamyslí a napadá jej vzťah s priateľom. Chodia spolu
dva roky a vadí jej, keď nezavolá, ako sa dohodli. Ale ne-
povie mu to. (Vtedy pozorujem ľahkú podráždenosť, ktorú
vystriedala ľútosť a pokles živosti.) Pac.:

”
Cítim sa odmie-

taná, a potom som smutná“.

Poukazujem ešte raz na podobné súvislosti: vyhovujúca,
prispôsobujúca sa a nepožadujúca voči priateľovi, prežíva
nespokojnosť a vyhovujúco sa správa aj voči rodičom. Vá-
havo začína pripúšťať, že aj vo vzťahu s rodičmi asi prežíva
nespokojnosť. Po chvíli mlčania sa rozrozpráva: rodičia veľa

pozornosti venujú bratovi, pretože odjakživa s ním boli prob-
lémy a sú aj v súčasnosti. Je vysokoškolák, opakoval ročník,
opakovane opakuje skúšky, chodí si domov ako sa mu zachce,
doma je často konfliktný, presadzujúci sa, zneužívajúci ich
dobrotu, avšak rodičia ho stále ospravedlňujú, stále mu po-
máhajú a nechcú vidieť pravdu. I od nej vlastne žiadajú, aby
sa prispôsobila ich

”
hre“ (vtedy je v prejavoch expresívnej-

šia: hlas už nie je taký tichý, rýchlejšie rozpráva, intonácia je
živšia, tiež mimika tváre). Zrazu pacientka znekľudnie, za-
razí sa a zúskostnie. S empátiou, ale vytrvalo, sa dotazujem
na vnútorné dianie. I. hovorí:

”
Áno, chcem byť dobrá, nech-

cem byť na príťaž, ale potom som vlastne nespokojná, čo sa
bojím prejaviť“.
V závere sedenia sa dotazujem, čo jej dalo sedenie dote-

raz a I. odpovedá, že sa jej uľavilo, pretože začína tušiť, že
jej úzkosť bude súvisieť so strachom z prejavovania svojej
nespokojnosti, pričom si túto súvislosť doteraz neuvedomo-
vala a ani to, že sa podobne správa pri rodičoch i priateľovi.
Má záujem ísť do psychoterapie, chce ďalej porozumieť svo-
jej úzkosti a naučiť sa vyjadriť svoju nespokojnosť, vedieť
sa samostatne presadiť. Je dohodnutý kontrakt na 25 se-
dení s frekvenciou 1xtýždenne, platba bude realizovaná z jej
zdravotnej poisťovne.

Psychodynamická koncepcia a diagnostika

Prenos a odpor

Pacientka sa ku mne vzťahovala podriaďujúco, závislo pri-
čom však interakcia i explorácia bola často prerušovaná zá-
razmi a mlčaním, ktoré imponovali ako vytesňovací odpor,
bránila sa pripusteniu, že by mohla byť nespokojná a hlavne
mohla by prejaviť negatívne emócie (bolo potrebné ju em-
paticky povzbudzovať k verbalizácii), ale i akoby si sama
chcela vyhradiť svoj priestor, autonómiu.
Vzťahovala sa podobne ako v spomínaných vzťahoch s ro-

dičmi, priateľom, s očakávaním, že preberiem zodpovednosť
(delegovanie), že budem rozhodovať – idealizujúci prenos. Aj
v súčasnosti ju priateľ sprevádzal nielen na sedenie, matka
dohodla prvé stretnutie, čo by poukazovalo s ostatným na zá-
kladný konflikt závislosť kontra autonómia na úrovni 3. roku
– vývinová subfáza objektnej stálosti dľa Mahlerovej, análna
fáza v psychosexulánom vývine, dľa Eriksona

”
Ja som to, čo

chcem“, na čo rodičia reagovali prebúdzaním pocitov viny
v nej /konfliktný brat, ona to mala vyvažovať poslušnos-
ťou, dobrotou, prijateľnosťou/ pri usilovaní o autonómiu, čo
viedlo k prispôsobeniu sa a potlačeniu agresivity.

Protiprenos

U mňa voči klientke dominovali pocity podpory, sympatie
a porozumenie rodiča, ale i prímes dráždivosti na opako-
vané zasekávanie sa resp. odpor, pričom u mňa sa protip-
renosovo objavili pocity rivality. To by poukazovalo aj na
oidipálny konflikt. Pravdepodobne klientka bola otcom pri-
jatá, ale matka vystupujúca ako dominantná, presadzujúca
sa, pravdepodobne rivalizovala s klíčiacou sexualitou dcéry,
čo mohlo u dcéry viesť k slabšej

”
kastračnej úzkosti“.
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Charakteristiky ega

Dobrá sila ega: bez problémov prospieva v školách, kde aj t.č.
úspešne študuje. Je schopná vytvárať dlhotrvajúce dôverné
vzťahy (partnerský vzťah, kamaráti, kamarátky).

Schopnosť testovania reality: je schopná rozlíšiť, čo je vnú-
torné a vonkajšie.

Dobrá kontrola impulzov, resp. potláčenie agresívnych im-
pulzov.

Úsudok – zväčša anticipuje adekvátne dôsledky činností
a svoju úzkosť skôr pripisuje vnútorným faktorom: vidí úz-
kosť ako súvisiacu s potláčaním jej časti Ja, negatívnym po-
citov.

Dokázala spájať čiastkové údaje do psychologických sú-
vislostí, čiže je predpoklad pre psychoterapeutickú liečbu.

Defenzívne fungovanie: túžba – vyjadriť nesúhlas, nespo-
kojnosť, hnev a pod tým sa nachádza ešte nenaplnená a ne-
uvedomovaná túžba po pozornosti, istote. Avšak tieto túžby
sú spojené s úzkosťou – strach, že bude odmietnutá. Túžba
bola ochránená daním sa ako dobrý objekt, vyhovujúcim,
podriaďujúcim sa správaním.

Obrany dominujúce: vytesnenie negatívnych emócií a ag-
resivity, presunutie, vyhýbanie, obrátenie agresie proti sebe,
regres.

Vzťah ega k superegu: rigídne, prísne superego. Nie sú
prítromné antisociálne tendencie svedčiace pre nezrelé supe-
rego.

Kvalita objektových vzťahov

Triangel osoby: opakuje objektový vzťah s rodičmi v tera-
peutickom vzťahu i vo vzťahu s priateľom. Správa sa ako
osoba, ktorú chceli od nej rodičia, aby ňou bola, a to pris-
pôsobivá, neproblémová, ktorá im vykompezuje pocity (ne-
raz prežívané ako bezmocnosť, zúfalstvo, ale pravdepodobne
i viny) zažívané pri bratovi. Prežíva ambivalentne iných ľudí
ako celé objekty, avšak s tendenciou vidieť i ch viac ako
dobré. Nedostatočná objektná konštatnosť: panická úzkosť
sa objavila v maturitnom ročníku po kolapsovom stave, kedy
ju rodičia len náhodne našli (fantázia mohla zomrieť), čo
mohlo iniciovať domnelú stratu objektov, poskytujúcich is-
totu a čo kompenzuje priľnutím k objektom (k matke, pria-
teľovi a i v prenose). Demonštruje strach zo straty psychickej
existencie, ktorá sa skrýva za strachom zo smrti. To by po-
ukazovalo na úzkostný neurotický syndróm.

Self: jej identita sa v závislostí od okolností nemení. Dife-
rencuje medzi svojimi psychickými obsahmi a obsahmi dru-
hých ľudí, neboli prítomné depersonalizačné ani derealizačné
zážitky. Je citlivá na hodnotenie druhých. Pacientka popi-
suje pocity zlyhania a vnímanie svojich úzkostných stavov
ako slabosť a zraňujúce jej sebaúctu.

Self – kontinuita stabilná – počas interwiev sa výraznejšie
nemenila.

Diagnostické kritéria podľa MKN-10 boli splnené pre

Panickú poruchu s agarofóbiou F41.01:

A. Prežívala opakované panické ataky, ktoré prichádzali
nečakane a nesúviseli s výraznou námahou alebo expo-
zíciou ohrozujúcim situáciám;

B. Panický atak splnil nasledujúce kritéria:

• ohraničená epizoda intenzívneho strachu

• začal náhle

• dosahoval maxima behom niekoľko málo minút /
do 10 minút/ a trval niekoľko minút;

• boli prítomné príznaky vegetatívneho podrážde-
nia /búšenie srdca, chvenie/ príznaky týkajúce
sa hrudníka /sťažené dýchanie, pocit nemožnosti
popadnúť dych, nepríjemné pocity na hrudníku/
a príznaky týkajúce sa duševného zdravia /po-
cit točenia hlavy, strach zo straty kontroly a zo
smrti/.

Objavili sa obavy z ďalších atakov a boli splnené aj
diagnostické kritéria pre Agarofóbiu:

• strach a vyhýbanie sa verejným priestranstvám,
davom, cestovaniu bez sprievodu;

• príznaky vegetatívneho podráždenia atď.;

• vyhýbanie sa a úzkostné príznaky spôsobovali vý-
raznú emočnú nepohodu, ochudobnenie kvalita ži-
vota, pričom si uvedomovala, že tieto pocity sú
prehnané a nezmyselné;

• príznaky boli obmedzené na obávané situácie.

Klientka nebola liečaná psychofarmakmi, aj keď o tejto
možnosti bola informovaná.

Vysvetľujúca koncepcia

U I. sa rozvinuli panické ataky úzkosti s agarofóbiou a sekun-
dárnymi depresívnymi rozladmi postupne po zážitku, keď
sama v kúpeľni na poschodí domu odpadla – kolapsový stav
a rodičia ju len náhodne (boli na prízemí) objavili a pre-
brali. Vtedy sa veľmi vyľakala, že mohla zomrieť. Zároveň
to bolo v období, keď sa blížila maturita a odchod z domu
na internát, kedy sa začal rozvíjať vzťah s chlapcom (prvý
vážnejší), ktorý inicioval prežívanie sexuálnych a erotických
pocitov, v konštelácii rodinných vzťahoch, kde starší brat
bol problémové dieťa, ku ktorému rodičia, ale najmä matka
zaujímala hyperprotektívny postoj, aj keď udáva, že jej lib-
ling je pacientka. Ale to skôr v rovine výkonu a poslušnosti.
Jedná sa o rodinu kresťansky založenú, sama pacientka dlho-
dobo spievala v cirkevnom zbore. Toto mohlo u nej zosilniť
agresívne ale i sexuálne impulzy, ktoré museli byť potlačené,
pretože agresívne afekty, i ktorými usiluje o autonómiu, by
boli namierené voči dôležitým objektom dodávajúcim istotu,
lásku a tým by boli ohrozené.
V popredí nie je len strach zo smrti, ale predstava, že

odpadne, alebo že sa nejako dostane do situácie, kde bude
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bezmocná a nedokáže sa kontrolovať. Za úzkosťou zo smrti
sa skrýva úzkosť zo straty psychickej existencie. Úzkosť sa
postupne presunula na vonkajšie podnety, ktorým sa mohla
vyhýbať. Časom sa vytvorila úzkosť z úzkosti a tak sa pre-
sunula na úzkosť z možného záchvatu úzkosti. Nedostatočnú
objektnú stálosť kompenzovala priľnutím k dôležitým objek-
tom. Úzkosť je tiež zažívaná a ukazovaná blízkym čím ne-
musí vedome použiť vlastné a obtiažne predstaviteľné zdroje
úzkosti a obsahy s ňou spojené.

Prítomné sú úzkosti:

• z vlastnej pudovosti, ktorú zvláda vytesnením;

• superegová úzkosť, ktorú zvláda podriadením sa auto-
ritám;

• úzkosť zo straty lásky objektu (má strach, že bude od-
mietnutá), ktorú zvláda podriadením sa;

• úzkosť zo straty vlastnej hodnoty – zo zlyhania – pokus
o narcistické zvýšenie

• sebahodnotenia sa dobrým správaním;

• úzkosť zo straty objektu – z opustenia – separačná úz-
kosť

• zvláda úsilím o harmonické vzťahy s nimi.

Tieto úzkosti prebiehajú na pozadí konfliktu závislosti
verzus autonómie ale oidipálnej problematiky: konflikt me-
dzi láskou a rivalitou.

Priebeh terapie

1., 2. sedenie: Na ďalšie sedenia prichádza načas. Doma sa
nad sebou intenzívne zamýšľala. Ťažko sa jej hľadali slová
v prvom sedení, ale napriek tomu mala pocit, že je prijatá.
Očakávala, že sa dozvie, že je nenormálna. Už v prvom kon-
takte, je zrejmé, že je v menšej úzkosti ako v prvom inter-
view. Písala si denník, pričom plakala. Oslovilo ju to a viac
si pripúšťa konflikt: chcem byť dobrá, musím, lebo nechcem
priťažovať rodičom, no potom potláčam samu seba pričom
túžim sa prejaviť. Priateľ je z iného mesta ako ona sama,
chcela by s ním stráviť viacej času a keď mu volá, tak jej
povie, že sa musí veľa učiť, a potom sa dozvie (s výčitkou
v hlase) že bol vonku s chalanmi. Cíti sa smutná, plače. Ja:

”
Zdá sa, že vám vadí, že Váš priateľ Vám síce povie, že má
veľa učenia, ale pritom sa dozviete, že strávil čas s inými
vonku? Je niečo na tom zúskostňujúce povedať to, vyjadriť
to?“ Klientka:

”
Bojím sa, že keby som vyjadrila svoju ne-

spokojnosť, tak sa nahnevá“. Ja:
”
akú máte fantáziu o tom,

keď by sa na Vás nahneval?“ P.:
”
Mohol by ma opustiť!“ Už

od mala každý večer musela sa vždy s každým rozlúčiť, než
si išla ľahnúť do postele.

3. sedenie: Už ako dieťa nemohla ísť večer si ľahnúť do po-
stele bez rozlúčky, nezaspala by. Fantázia: mohlo by sa stať,
že sa niečo stane rodičom a ona by si vyčítala, že sa nestihla
ani s nimi rozlúčiť. Opisuje situáciu, v ktorej prežívala pocit
zosmiešnenia otcom, pozorujem chvíľkové zovretie perí, stu-
hnutie svalstva – konfrontujem – klientka verbalizuje hnev,

ale rýchlo prechádza do ľútosti, smútku a pocitov viny. Ma-
lanov triangel

”
obrany“, ktorý pozostáva z anxiety, obrany

a skrytého pocitu: túžba – vyjadriť hnev; obrana – stiahnutie
sa, obráti hnev proti sebe; úzkosť – strach, že bude opustená.

4., 5. sedenie: Cítila sa výborne, išla s priateľom večer von,
čomu sa už dlhšie vyhýbala, bolo jej fajn a zrazu prišla myš-
lienka: nazaslúžim si to a dostavila sa panická úzkosť. Ďalšou
exploráciou: ten deň sa jej podarilo pri otcovi od zlosti plesk-
núť dvermi (v minulosti nič také neurobila), keď jej vravel,
že sú ľudia na svete, ktorí majú oveľa väčšie problémy ako
ona, má čo jesť, strechu nad hlavou v Afrike ani . . . u nej
pocit neporozumenia, odmietnutia, odišla a pleskla dvermi.
Po chvíli sa dostavil pocit viny.

”
Nemôžem mať negatívne

emócie, lebo potom som zlá“. Úzkosť je signál vnútorného
konfliktu – strach zo seba samej, lebo by mohla prejaviť svoje
negatívne emócie a tak ich potláča. Čím viac potláča tým je
úzkosť intenzívnejšia.

6. sedenie: Po predchádzajúcom sedení bola mesiac pre-
stávka kvôli mne a došlo k zhoršenie stavu – panická úzkosť
doma, pred odchodom do VŠ a i tam. Ťažko sa k niečomu do-
stávame, hovorí len skusmo. Pocit u mňa: aj chcem pomoc,
ale nechcem o sebe veľa povedať. Snažím sa dať do súvislosti
s prestávkou v terapii, či by nemohla prežívať hnev na mňa.
Poprela, ona to chápe. . . .a zatiaľ priznala, že keď som sa do-
tazovala predtým, čoho sa bojí, tak myšlienky, že zomrie.
Doma sa cíti bezpečne, ale v škole sa cíti pri spolužiakoch
slabšia, niečo menej . . . , podobne sa cíti pri bratovi, cítila pri
učiteľke na I.stupni ZŠ (tvrdá, prísna, necitlivá) – prežívala
vtedy bezmocnosť podobne ako pri záchvate paniky a ona
chce byť silná, dobrá, výkonná. Čiže taká, akú ju potrebujú
mať rodičia.

7. sedenie: Po tomto sedení 2 dni sa cítila dobre, ale potom
panika – vtedy hovorila priateľovi o panických záchvatoch
u seba – podobne ako keď odpadla v kúpeľni, ako keď v 16. r.
na koncerte pred vystúpením mala trému a subj. pocit, že
podala horší výkon než mohla – pocit, že zlyhala. V situ-
áciách, v ktorých má od seba očakávania úspechu a i druhí
čakajú, že uspeje, tak zlyhala, následne depresívna.

8. sedenie: Nemala paniku, cítila sa dobre, nechcelo sa jej
ísť sem?? V správaní sa ku mne nevzťahuje tak závislo, skôr
ako vzdor proti závislosti a prenosový odpor. I predo mnou
bojuje s pocitmi poníženia, lebo tu hovorí o problémoch –
slabosti a pocity zlyhania. Objasňujem, konfrontujem, dá-
vam jej spätnú väzbu.

9. sedenie: Mala úzkosť u starého otca, boli tam celá ro-
dina, brat vyvolal konflikt a ona ho riešila, u matky a otca
opäť snaha nevidieť problémy a za každú cenu aby všetko
bolo v poriadku, čo ju nahnevalo – hovorí o tomto hneve,
lepšie sa už dostáva do kontaktu s ním a vyjadruje ho. Úz-
kostné stavy interpretované = všimnite si mňa, som tu aj ja,
avšak prežívala odmietnutie a s očakávaním (podpory) išla
k priateľovi, avšak aj ten ju odmietol. Následne sa dostavila
sebaľútosť, depresívna nálada. Zároveň pri verbalizácii pozo-
rujem potrebu chrániť rodičov, aby nevyzneli ako zlí, preto
ani nechce o nich hovoriť negatívne. Začína sa objavovať jej
vytesnená túžba po pozornosti.
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10. sedenie: Panický atak nebol, agarofóbia ustupuje, dep-
resívna rozlada len raz – začína si dovolovať prijímať sa aj
ako
”
slabá“, ktorá nemusí vždy byť OK, a zisťuje, že ju to

neohrozuje.

11. sedenie: Mlčanlivá, odpor, nechcelo sa jej prísť, všetko je
dobré, úzkosti zvláda, ideme po povrchu. Musela čakať 20
min na sedenie, asistentka ju o to požiadala. Hovorí, že jej
to nevadí, ona to chápe . . . Ja

”
tlačím na pílu“:

”
Aj inokedy

keď musíte čakať, vám to nevadí? . . . Zvyčajne ľudia preží-
vajú nespokojnosť, hnev . . . “ Točí sa jej hlava, ale ďalej sa
nedostávame.

12. sedenie: Odchádzala v rozporuplnom stave, neskôr jej
to došlo po odchode z ambulancie, že sa hnevá, dostavil sa
pocit viny, chcela sa prísť ospravedlniť, aj sa kúsok vrátila
po ceste späť, ale zastavila sa. Potom sa jej uľavilo a odišla
domov. Práca s hnevom tu v prenose – hovorila, prečo sa
na mňa hnevala (ani nie tak že musela čakať, ale že som ju

”
tlačila do úzkych“), podobné pocity prežívala u učiteľky,
rodičoch, pri bratovi – za čo sa na nich hnevá: že nemali
dostatok času na ňu, že brat svoju pozíciu zneužíval a že
rodičia mu to žrali . . . a ona túžila tiež po pozornosti ako
mal brat, tiež chcela aby matka ju počúvala . . .

11., 14., 15. sedenie: Cíti sa lepšie, zmenu si všimlo aj oko-
lie. Začína sa brániť, prejavila nesúhlas, nespokojnosť, hnev,
už nie je tak poddajná a vyhovujúca. Bola už 2-krát na
stretku (cirkevné stretnutie mládeže, na ktoré chodila dlho-
dobo a ktorým sa po panike vyhýbala) a bola spontánna.
Mame dokázala odporovať ohľadom brata, i proti nemu sa
postaviť – keď hanil, čo klientka navarila a cítila sa dobre.
Predtým sa cítila zranená a smutná.

16. sedenie: Cítila sa výborne a potom zhoršenie – priateľov
odchod na tábor. Dúfala že nepôjde, nahneval ju a pove-
dala mu to, ten zneistel a pýtal od nej odobrenie, až mu ho
dala. Objavuje sa téma separácie – interpretácia, vhľad. Bez
neho si nakoniec dokázala vyplniť si čas, nebola úzkostná.
Zhoršenie až návratom rodičov z dovolenky. Bez rodičov bol
brat k nej lepší, opatrovala ml. sestru (pri nej tendencia
identifikovať sa s ňou – chrániť ju, venovať jej zvýšenú po-
zornosť, aby neprežívala, to čo ona – aby nebola sama a tak
dodatočne ochrániť seba). Sestra jej vyčítala, že je príliš sta-
rostlivá. Matku viac počúva ona, ako ju matka, povedala jej
to, strach, že bola prehnane sebavedomá = bolo jej dobre
a tak to využila pre seba, následne pocit viny. Podobné po-
city mala aj v terapii: mala by som byť lepšia, nemala som
mať paniku, keď už sem tak dlho chodím. Čo, keď som Vás
sklamala? Interpretácia – prepojenie v trojuholníku vzťahov:
pocity viny voči mne, že nie je vyhovujúca tak ako by sa očá-
valo, podobne ako u rodičov, keď nenapĺňa ich očakávania
resp. obraz, ktorý oni potrebujú.

17. sedenie: Odchádzala smutná, nevie prečo, potom to po-
tlačila. S priateľom vonku, a zrazu sa objavila myšlienka,
či mu je

”
samozrejmá“. Boli v reštarácii, keď sa presunuli

z vonku do vnútra, prítmie, ich tváre iné, menej čitateľné
a úzkosť. Doma zrazu išla za matkou a hovorila, že mala
paniku, tá jej povedala, že hystéria, neuróza sa opakuje –
u nej sklamanie, ale nie už zranenie, napadá ju, že testovala

jej záujem, ani o jej školu, ako sa jej tam vodí. . . sa matka
nezaujíma. Zrazu jej došlo, že je pre ňu samozrejmá – záraz
– smútok, ktorý sa snaží maskovať úsmevom – konfrontujem
ju.

18. sedenie: Vracia sa k minulému sedeniu – mala aha zážitok
= som samozrejmá – sprevádzané s pocitmi hnevu, ľútosti,
smútku – nenaplnená detská túžba po ocenení, pozornosti,
zrkadlení – odtiaľ súvis aj s pocitmi menejcennosti. Uisťuje
sa, či terapia nekončí – nie je ešte pripravená ukončiť, bojí sa,
že by to sama nezvládla (strach zo separácie). Pripomínam,
že nám ostáva 7 sedení.

19. sedenie: Včera zhoršenie – počasie pochmúrne. Vyvoláva
to u nej pocit smútku – že sa niekomu niečo stane, nebude
sa môcť vrátiť. Je nepredstaviteľné, že by sa niekomu niečo
stalo pre ňu, cítila by sa opustená . . . Opäť téma separá-
cie, prežíva pocity bolesti pri zážitkoch oddelenosti. Viac si
uvedomuje hnev a aj sa snaží vyjadrovať, vidí ako má me-
nej pozornosti od rodičov ako brat, hnevá sa, usiluje o ňu,
to je to, čo ju pri rodičoch drží – nenaplnená detská túžba
a nevyjadrený hnev. Upozorňujem, že nám ostáva 5 sedení.

20. sedenie: Už sa tak nebojí, že bude opustená, ak nebude
poslušná.
Chodí do Tesco a pri figurínach v obchode cíti úzkosť

(voľné asociácie) – sú neživé, studené, mŕtve – pripomínajú
jej strach zo smrti. Majú pozornosť, obdiv, ľudia si ich ob-
zerajú – jej skrytá túžba.

21. sedenie: V škole spolužiačka mala seminárnu prácu o úz-
kosti u ľudí, všetci vymýšľali, čo takýto ľudia prežívajú a ro-
bili si z toho trochu srandu – išla do kúta a tam si kreslila,
až v sedení si uvedomuje, že ju naštvali. Pripomenulo jej to
otcovo správanie – keď mala úzkosť – hovoril jej, sú na tom
horšie iní ľudia – pocit bagatelizácie, že ju odmieta prijať
s problémami.
Šero: strach zo straty kontroly nad sebou, nad hnevom

a mohla by ublížiť druhým – mohlo by sa ich to dotknúť,
zraniť. Ostávajú 3 sedenia.

22.,23., 24. sedenie: Už 2x2 dni pred sedením zhoršenie (vždy
si spomenula, že má ísť sem) – akoby panika, zvládla. Vždy
keď si uvedomila, že ide sem. Poukazujem, že končí psychote-
rapia. Pacientka:

”
Aj chcem ukončiť terapiu, aj skúsiť sama

fungovať, aj sa bojím, ako to zvládnem, či nezlyhám.“
Otcovi povedala ako sa cíti, keď bagatelizuje jej ťažkosti,

že ju to štve, nakoniec v rozhovore pocit, že je jeho rovno-
cenná partnerka. Veľmi jasne si vybavuje spomienku, kedy
potlačila hnev v zbore – cirkevné spoločenstvo, ktoré nesú-
hlasilo s hnevom, museli poslúchať, byť dobrí – veľmi jasná
spomienka, ako stála nad ňou vedúca pred koncertom, ona
ležala, mala trému, ona sa na ňu veľmi hnevala a nemohla to
prejaviť, bolo to neprijateľné, prežívala bezmocnosť – dané
do súvislosti s – podobne sa cítila pri mne v terapii, ako pri
rodičoch, partnerovi, ktorí sme ju tlačili niekam, kde sama
nechcela byť. Teraz to cíti.

25. sedenie – posledné: Zmiešané pocity: smútok, prežívala
tu bezpečie, porozumenie, pochopenie, ale i radosť, že už
sem nemusí chodiť, že stojí na svojich nohách, že je na seba
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odkázaná. Ja:
”
Ja som tu, ostávam, vy idete do sveta“. Cíti

sa istejšia a slobodnejšia vo vzťahoch v primárnej rodine,
s priateľom: teraz jej volá, či idú von a má potrebu uistiť
sa, že oňho stojí. Cíti sa v partnerskom vzťahu istejšie, už
nielen dáva, ale aj berie. Na internáte má novú spolubý-
vajúcu, ktorá sa k nej závislo vzťahuje a ktorá ju vidí ako
takú, ktorá všetkému rozumie, ktorá jej pomôže – klientkine
pocity: karta sa obrátila, je to príjemné, lichotí jej to, pripo-
mína jej seba, teraz je ona pre niekoho potrebná, významná,
ale uvedomuje si, že je nekritická, že to preháňa – idealizuje.

Zhrnutie

Spočiatku bolo v terapii potrebné pracovať s odporom a hne-
vom, pričom bolo dôležité pozorovať pacientkinu úzkosť v se-
dení – udržiavať ju v primeranej miere a frustrácii. Odpor
bolo potrebné klarifikovať, konfrontovať a interpretovať cez
trojuholník konfliktu a vzťahu. Pri práci s hnevom, ktorý
bol tiež sprevádzaný strachom, že bude odmietnutá, bolo
významné jeho zvedomovanie (interpretácia, vhľad a prepra-
covanie) a umožnenie jej nahnevať sa na mňa. Tým získala
emočnú korektívnu skúsenosť, že jej hnev ma nezničí, že ho
unesiem a že ju môžem prijať a akceptovať i s hnevom. Tému
hnevu sme prepracovávali v jednotlivých situáciách bežného
dňa, kde sa učila hnev v sebe poznať, pomenovať a vyjadriť
sociálne primeraným spôsobom bez ťaživých pocitov viny.
V rámci podpory jej autonómie, som odobrovala sociálne
primerané agresívne – asertívne presadzovanie sa v živote aj
v sedeniach. Hnev pacientka prehodnocovala aj v súvislosti
s jej vierou, kde som zaujímala neutrálny postoj.
Ďalšou líniou bola práca so sebaobrazom, s jej negatívnou

časťou: ak si dovolila negatívne pocity voči niekomu, tak sa
vnímala ako zlá. Tiež musela byť výkonná, silná, ak nie vní-
mala sa ako zlyhávajúca. Tu sme pracovali s jej očakáva-
niami voči sebe, ktoré boli tvrdé. Interpretácie, ktoré dávali
do súvislosti matkine nároky k jej prísnym nárokom voči
sebe (internalizované imago rodiča). Cez zrkadliaci prenos
som poukázala a ocenila jej pozitíva. Náhľad a spracovanie
(bolesť, hnev a odsmútenie) nenaplnenej detskej túžby po
pozornosti.
Ďalšou líniou bola línia sexuality. Pacientka síce prežívala

orgazmus, ale bola nespokojná v partnerskom vzťahu, ktorá
plynula z toho, že sa sama dávala do submisívnej roly, čo on
v istom zmysle využíval. Súvis s kastračnou úzkosťou, presa-
dzujúca sa dominantná matka sama neumožnila rivalizovať
svojej dcére.
V psychodynamike pacientky významnú úlohu zohráva

konflikt autonónia verzus závislosť. V závislosti ju udržiavala
nenaplnená detská túžba, pretože musela byť rodičom kom-
penzáciou pre ich rodičovské sebavedomie a vytesnený hnev.
Dôležité bolo ukončovanie terapie, kedy sa aj pacientke zhor-
šila symptomatika, keď zistila, že má sedenie. Čo bolo v in-
terpretácii dané do súvislosti s ukončovaním terapie (po-
city odlúčenia s prežívaním bolesti, ale aj straty pozornosti,
ktorá jej v detstve chýbala, a ktorú získavala v psychote-
rapii). Jej vyjadrenie v poslednom sedení:

”
Stále cítim ešte

strach sama zvládať bytie v dospelom svete, ale radosť, že
to môže ja, je väčšia a intenzívnejšia“.

Čo sa u pacientky zmenilo

• naučila sa akceptovať u seba a prejaviť negatívne emó-
cie bez ťaživých pocitov viny;

• vo vzťahu k dôležitým osobám jej života (matka, otec,
brat, priateľ) etablovala svoju autonómiu, čo prežívala
oslobodzujúco;

• superego zmäklo a je kreatívnejšie vo vyhodnocovaní;

• určité uvoľnenie nastalo v oblasti pudov (sexualita, ag-
resivita);

• ustúpila úzkostná a sekundárne depresívna symptoma-
tika.

Katamnestické vyšetrenie po polroku

Neobjavili sa panické ataky a vyhýbanie sa situáciám, pre-
pracováva zisky z psychoterapie. Úspešne pokračuje v štúdiu
na VŠ, partnerský vzťah trvá.
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