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Kazuistika

Konkordantný protiprenos pri krátkodobej psychodynamickej

psychoterapii mladej pacientky s abnormným utváraním vzťahov

M. Zimmermannová

Súhrn

V tomto prípade bola protiprenosová časť hlavnou v psychoterapeutickom procese, keď podrobné preskú-
manie terapeutových pocitov/citov bolo prostriedkom k neverbalizovanej podstate pacientových problémov
a pomohlo v napredovaní krátkodobej psychodynomickej psychoterapie. Aj tento článok dokazuje dôležitosť
protiprenosu a práce s ním, keď ako terapeuti trpíme nedostatkom informácií od nášho pacienta a musíme
hľadať ďalšie spôsoby vnímania.

Kľúčové slová: protiprenos, obranné mechanizmy, úroveň fungovania osobnosti.

Summary

In this case was Counter-transference part of main meaning in psychotherapeutic process, when precious
investigation of therapeut feeling was way how to find out non – verbalize roots of the problem of patient
and very helpful in leading short – time therapy. Also this article proofs importance of Counter-transference
and working with it when as a therapeut suffer from deficiency of information from our patient and we have
to looking for other cognitive chanels.

Key words: Counter-transference, psychotherapeutic process, therapy.

Klientka sa ku mne dostala po tom, ako ma oslovil jej
priateľ, s ktorým sme sa poznali dlhší čas, či by som sa
s ňou neporozprávala pre závažné ťažkosti s otcom. Načr-
tol mi problematiku a skritizoval správanie otca. Pozname-
nal tiež, že je to problém, s ktorým jej nevie poradiť, hoci
v inom jej zvykne dávať rady, čím naznačil ich vzťah, v kto-
rom má nad ňou prevahu. Z rozprávania s ním som mala
dojem, že ide len o priateľský vzťah. Klientka však od za-
čiatku prezentovala tento vzťah ako vážny partnerský a to
najmä z partnerovej strany.
Keď sme sa s klientkou stretli prvýkrát, pri príchode pôso-

bila sebaisto a vyrovnane. Bola to mladá žena vo veku 20 ro-
kov, vysokej štíhlej postavy. Mala dlhšie takmer čierne vlasy
a bledú pleť. Jej make-up ešte zvýrazňoval

”
chladnú krásu“.

Jej oblečenie pôsobilo ako mix ženy a školáčky. Na naše do-
hodnuté stretnutie prišla skôr a kľudne čakala, kým som ju
neoslovila. Vošla do pracovne. Jej stisk ruky bol jemný a ruka
chladná. Čakala, kým jej ponúknem miesto. V kresle sa usa-
dila ako dáma. Preložila si nohu cez nohu a pohodila vlasmi.

Adresa: Mgr. Martina Zimmermannová, ÚVV, Komenského 7,
974 01 Banská Bystrica, Slovensko

V takomto vystupovaní mi pripadala na svoj vek staršia.
Očný kontakt bol premenlivý a menej ho nadväzovala, keď
sa snažila sústrediť na tému, o ktorej rozprávala. Pri dialógu
nemala problém podržať očný kontakt aj o čosi dlhšie, nie
však v situáciách, keď mi chcela odpovedať alebo ma opra-
viť. O prostredie okolo seba sa zaujímala, zdalo sa mi, že
len toľko, aby ho mohla funkčne využívať pre svoje potreby.
Reč bola skôr tichšia, ale istá, zrozumiteľná a modulovaná
tak, aby zvýraznila to, čomu klientka pripisovala význam.
Rozprávala spontánne, s miernou latenciou, ktorá svedčila
o zvažovaní odpovedí. Tempo reči bolo primerané, nie príliš
rýchle a málo odrážajúce emotívne momenty, čo potvrdzo-
vala aj chudobnosť v mimickom výraze nekorešpondujúca
s verbálne predostieranými témami. Pôsobila kľudne a vy-
rovnane vo všetkých situáciách, čo bolo podozrivé a neviery-
hodné vzhľadom k tomu, prečo ma vyhľadala. Aktualizoval
sa obranný mechanizmus izolácie. Znamenalo to pre mňa
príliš málo údajov z kategórie subjektívne. Slovná zásoba
i štylizácia zodpovedala inteligencii študentky vysokej školy,
ktorú navštevovala 2. rok.
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Začala mi vysvetľovať, prečo sa so mnou chcela stretnúť.
Svoj problém definovala ako komplikovaný vzťah s otcom,
v ktorom sa necíti dobre, lebo je príliš závislá od jeho posto-
jov a obáva sa jeho kritiky. Keď to formulovala, nahla sa ku
mne, akoby chcela vytvoriť atmosféru dôvernosti. Keď som
sa snažila zrkadliť jej správanie, hneď som zachytila prcha-
vosť takéhoto záujmu, akoby hneď vyvažovala moje priblí-
ženie únikom.

V mojom protiprenose sa pri prvom stretnutí odrážal po-
cit neschopnosti vnímať pocitovo to, čo rozpráva, jej emoti-
vita bola povrchná a plytká, no nie preto, že by jej vnútro
bolo prázdne. Skôr išlo o obranu proti hlbším, úprimnejším
afektom. Ja akoby som sa príliš snažila, aby mi neunikla
žiadna verbalizovaná informácia, ale nedokázala som si vy-
tvoriť ucelený obraz. Cítila som nervozitu a pochybnosti
o svojej kompetentnosti a schopnostiach. Navyše som cítila
jej očakávania na môj

”
výkon“, čo som prežívala ako tlak.

Bola to súčasť konkordantného protiprenosu. Vnímala som,
že je veľmi ťažké priblížiť sa k nej a získať si jej dôveru, akoby
si držala odo mňa vzdialenosť a bola ochotná sa priblížiť len
toľko, koľko považovala za nevyhnutné, aby sme našli rieše-
nie jej problému. Celé to vo mne vyvolávalo pocit hnevu,
akoby mi brala možnosť určovať pravidlá terapie a zúskost-
ňoval ma pocit, že túto klientku môžem stratiť v okamihu,
keď urobím niečo, čo nebude v súlade s jej predstavou. Vzťah
bol veľmi krehký na to, aby som sa v ňom mohla pohybovať
slobodne. Podľa ďalšieho rozprávania takto nejako asi preží-
vala stretnutia s autoritami. Samozrejme vtedy obsadzovala
moju aktuálnu pozíciu ona.

Otca opísala ako úspešného podnikateľa, ktorý tvrdo pra-
cuje a je vo svojej práci dôkladný. Rozprávala o ňom s ob-
divom a zápalom, čo bolo v rozpore s informáciou konflikt-
nosti. Otec tak ako bol prísny na seba, vyžadoval veľa aj
od ostatných. Bol chladný a zameraný na výkon, ktorý bol
pre neho prvoradý. Všetky rozhovory, ktoré medzi nimi pre-
biehali sa týkali jej výsledkov v škole alebo plánov do bu-
dúcnosti. Otec bol však zvýšene kritický ku všetkému, čo
urobila a rozhodla sama. Nedokázal ju oceniť ani za výni-
močné úspechy, čo doložila príkladom, ako jej nedôveroval,
že sa dostane na VŠ. Ona bola prijatá až na 3 fakulty, ale ne-
dočkala sa od neho korekcie jeho predchádzajúcich pochýb.
Za svoj najväčší problém považovala pocit, že bez neho ne-
dokáže robiť dobré rozhodnutia, nedokáže byť samostatná.
Vždy ju totiž presvedčil, že jeho pohľad na vec je správ-
nejší a ona sa pod jeho vplyvom vzdávala svojich postojov
a rozhodnutí, čo ju mrzelo. Ešte viac však bolo cítiť, že trpí
tým, že nie je pre svojho otca rovnocenný partner. To boli
najdôležitejšie informácie, s ktorými ma oboznámila na pr-
vom stretnutí a na záver sme si dohodli terapiu jedenkrát
týždenne v rozsahu 20 hodín a výšku platby.

Vyššiu úroveň osobnostnej zrelosti som predpokladala na
základe jej schopnosti byť úspešná v štúdiu, kde sa prejavila
jej cieľavedomosť a vytrvalosť i dostatočná frustračná tole-
rancia. Relatívne stabilné boli aj jej interpersonálne väzby,
ktoré trvali od detstva. Jej vnímanie reality, sebareflexia
a úsudok boli presné, až na tzv.

”
slepé miesta“ jej prob-

lémových zón, kde sa uplatňovali obranné mechanizmy. Cel-

kovo však bola schopná premýšľať v analógiách a metaforách
a spájať prítomné s minulým.
Ani v jej anamnestických údajoch, ani počas terapeutic-

kých sedení sa neprejavila impulzivita, ktorá by bola prob-
lémovou. Čo sa týka superega, toto bol skôr prísny nemi-
losrdný kritik, ktorý vyžadoval 100% výkon a bezchybné
rozhodnutia, pripravený k neustálemu spochybňovaniu hod-
noty osobnosti pri zlyhaní. Aj tu bola schopná uvedomiť si,
odkiaľ pochádza toto posolstvo zameranosti na výkon i čo
jej to v živote umožňuje (priblíženie sa vo vzťahu s otcom),
kde sa často cítila redukovaná na výkon.
Kvalita objektných vzťahov sa navonok javila ako sta-

bilná s prevahou pozitívnych väzieb. Pri hlbšom skúmaní –
v detstve spôsobili neprimerané požiadavky na zrelú, samos-
tatnú a zodpovednú, určitú osamelosť. Rodičov totiž opiso-
vala ako pracovne veľmi vyťažených a takáto jej samostat-
nosť sa jej zdala nevyhnutná, aby bola nimi prijímaná. Aktu-
álne sú vzťahy stabilné, ale nad citovým a empatickým kom-
ponentom prevláda potreba kooperácie, teda skôr parciálne
využívanie objektov. Takáto skúsenosť bola aj počas psy-
choterapeutických stretnutí. Napriek vysokému pracovnému
nasadeniu, presnosti, precíznosti, bola akoby emocionalita
vyštiepená a náš vzťah bol striktne vnímaný ako pracovný,
s vysokým tlakom od klientky na výkon a výsledky. Opäť išlo
o konkordantný protiprenos a opakovanie vzťahu s otcom,
ktorého rolu pri mne miestami preberala. Bolo to kopíro-
vanie prenosu na významné vzťahy mimo terapie, ktoré však
neskôr, ako opisujem ďalej, bola schopná korigovať a rozší-
riť. Klientkino self bolo v čase kontinuitné, ale jeho kohézia
bola zrejme ohrozená závislosťou na selfobjektoch, ktoré sa
nestali natoľko konštantnou súčasťou osobnosti, aby nebola
potrebná ich vonkajšia reprezentácia.
Počas niekoľkých sedení som sa snažila klientku konfron-

tovať s izolovaním afektivity, ktorá bola častá pri jej rozprá-
vaní. Za jej chladnou afektivitou totiž bolo možné zachytiť
pasívne agresívne tendencie voči pre ňu významnýmmužom,
ktoré brzdil strach zo straty lásky a vzťahu pri ich prejavení.
Jednalo sa tu však o vývinovo zrelšiu pozíciu v zmysle

strachu, než o obavu z ohrozenia samotnej existencie. Identi-
fikovateľný bol aj ďalší strach zo strednej úrovne fungovania
osobnosti – strach zo straty autonómie s následnou obranou
vyzdvihovania vlastnej samostatnosti v praktickom živote.
Strach zo splynutia s okolím sa dá predpokladať aj zo snahy
o emočné dištancovanie sa a držanie si bezpečnej vzdiale-
nosti vo vzťahoch.
Identita bola pôvodne viac-menej redukovaná na výkon

s podceňovaním ostatných rôl, ktoré v živote zastávala, s čím
súvisela labilita sebaobrazu podľa aktuálneho hodnotenia
z okolia. Tým boli priestupnejšie aj self-objektové hranice.
To, že pozitívne a negatívne nebolo vnímané v inten-

ciách absolútnosti svedčí o tom, že klientka bola na zrelšej
osobnostnej úrovni. Dokazujú to aj také obrany, ako zrelšia
identifikácia s časťami otcovej maskulínnej pozície, izolácia
afektu či racionalizácia.
Na tejto úrovni však nemohol byť zvládnutý triangulárny

vzťah a opustené rivalitné tendencie voči matke. Toto bolo
obsiahnuté v tendencii zaujať jej miesto, byť prijatá otcom
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vo svojej ženskej úlohe, v čom otec zlyhával. V tejto pozícii
psychodynamika imponovala ako vývin u hysterickej osob-
nosti, ktorá bola schopná transferu svojich libidinóznych tú-
žob z matky na otca, ale tam jej vývin ustrnul. Zostala pripú-
taná vo vzťahu s otcom. Matkine, pre klientku nepríťažlivé
predstavenie ženskej roly, bolo ako podriadenej, nerovnocen-
nej, neustále prehrávajúcej s mužom, ktorý potom nepreja-
voval voči nej lásku ani úctu. Hoci mala priateľa, všetko
naznačovalo tomu, a neskôr to aj priznala, že otec zostáva
pre ňu najvýznamnejší muž. Pre otcove reakcie odmietnutia
však zostala táto túžba v nevedomí a po jej vyplavení došlo
v terapii k významnému zvratu – väčšia uvoľnenosť a väčšia
emocionálna otvorenosť vo vzťahu s otcom.
Ustrnutie vývinu na narcistickej osobnostnej úrovni bolo

možné pozorovať v náznakoch vulnerability na narcistické
zranenie (citlivosť na otcove hodnotenie, jeho kritiku a od-
mietanie interpretácií, ak ich vnímala ako kritické), čo pre-
hrávala aj vo vzťahu s priateľom. Neprehliadnuteľná bola
orientácia na výkon, ktorý napriek tomu, že bol výborný,
bol stále spochybňovaný ako nedostatočný. Hysterické prvky
prejavu zas boli markantné v partnerskom vzťahu, kde boli

”
ženské zbrane“ ako plač a mlčanlivé stiahnutie sa využívané
ako prvky pasívnej agresie a manipulácie s partnerom.
Pri nasledujúcom stretnutí situáciu v rodine opisovala ako

nasledujúcu: matka s otcom nikdy netvorili pár, na ktorom
by bolo vidieť náklonnosť. Hoci matka bola prostredník ko-
munikácie medzi ňou, jej staršou sestrou a otcom, inak ne-
mala postavenie, ktoré by jej dávalo vážnosť. Otec rozho-
doval o všetkom, čo bolo významné a oni ako deti vnímali,
že obrátiť sa na matku síce má význam ak potrebujú citovú
oporu, ale inak nie je kompetentná veci rozhodnúť. Matka
pracovala vo firme svojho manžela a hrala tam podobnú rolu
ako doma, plnila manželove rozhodnutia.
Staršia sestra mala doma post večnej

”
rebelky“, ktorá

sa priečila otcovým rozhodnutiam a najokázalejšie dávala
najavo nespokojnosť s jeho autoritatívnym prístupom. Kli-
entka spomínala obdobie, kedy jej sestra s otcom nerozprá-
vala, čo mal byť prejav vzdoru. Z jej rozprávania sa zdalo,
že sestra si svojím prístupom všeličo vydobyla a v mnohých
veciach bola nezávislá, čo jej klientka závidela, ale tiež ne-
bola otcovým partnerom. Otec sa o ňu postaral, keď mala
problémy, čo bol jeho prejav náklonnosti, ale viac o ňu ne-
prejavoval záujem. Ako by nedokázal zvládnuť, že si vybrala
svoju životnú cestu, čo ako sa zdalo, veľmi silno pôsobilo na
klientku. V tom sa dala odčítať jej túžba vynahradiť otcovi
nespokojnosť v partnerskom vzťahu s matkou aj za cenu
podliehania mu, čo v úvode označila ako svoj problém.
V detstve boli obe vychovávané k samostatnosti. Klientka

spomínala, že od prvého ročníka základnej školy takmer ne-
zaťažovala rodičov povinnosťami zo školy, ani starostlivos-
ťou o seba. Rodičia sa zaujímali len o výsledky jej výkonu
a najmä otec patrične skritizoval ak sa dopustila chyby. Jej
sestra bola menej šikovná v samostatnosti a klientka akoby
sa snažila

”
vykryť“ svojim výkonom aj sestrine nedostatky.

Odmenou jej bol pocit, že otec ju preferuje.
Počas stretnutí sa ukázal aj ďalší problém vzťahového cha-

rakteru. Moja klientka mala vážny problém so svojím pria-

teľom a hrozil rozpad vzťahu. Napriek tomu, že tvrdila, že
nechce o priateľa prísť, sama priznala, že ho k tomu ne-
pochopiteľne provokuje. Ak jej niečo vyčítal, odmietala sa
s ním o tom konštruktívne rozprávať a stíchla, akoby sa jej
celá záležitosť netýkala, poprípade sa rozplakala a odišla.
Po odchode však vždy prišla na to, že celú záležitosť príliš
dramatizuje, aj keď ide o nepodstatné veci a mohla by to rie-
šiť aj pokojnou cestou argumentov. Priateľ vždy jej ospra-
vedlnenie prijal, ale pri ďalšej podobnej situácii reagovala
opäť mlčaním. Pri hľadaní zmyslu takéhoto správania, ktoré
najprv považovala za nevysvetliteľné, bola schopná identifi-
kovať rovnaké správanie pri komunikácii s otcom. Uvedomo-
vala si, že takto reaguje, keď ju kritizuje a ona nedokáže pre-
dostrieť a obhájiť si svoj názor. V tomto čase nebola schopná
vynoriť emocionálny ekvivalent týchto situácii. Vzťah s pria-
teľom mi však veľmi pripomínal vzťah s

”
nevhodným“ par-

tnerom, čím bol jej vzťah s otcom chránený.

Vzťah s priateľom opisovala ako nanajvýš tolerantný, mali
vyhradený čas pre seba, ale mali aj každý svoj okruh priate-
ľov s ktorými sa stretávali. On bol od nej o dosť starší. Bol
ambiciózny, tvrdo na sebe pracoval a v práci bol aj úspešný.
Hoci jej dokázal prejavovať aj city, bol prevažne racionálny
a snažil sa o to isté aj u nej, keď sa vyjadril, že z nej raz
urobí ženu, ktorá nevyroní slzu. Pri analýze tohoto vzťahu
bola schopná uvedomiť si podobnosť medzi charakterovými
vlastnosťami priateľa a otca. Uvedomovala si aj ústredný
vzťahový konflikt, keď nie je dostatočne oceňovaná autori-
tou a nie je vo vzťahu s mužmi, s ktorými rivalizuje, vnímaná
ako partner. Jej preferované správanie, ktorým chcela udržať
vzťah, bolo zredukované na dostihnutie mužských predností
navonok a skrytého manipulatívneho správania. Pri pocite
neúspechu bolo jej správanie pasívne agresívne, najčastejšie
prejavené vzdorom. Nedokázala sa stotožniť s rolou ženy –
matky, ako nositeľky kvalitatívne úplne odlišných predností,
ktorá mala v pôvodnej rodine nedocenenú rolu.

Taktiež významný sa mi zdal konflikt na oidipálnej úrovni,
kedy jej významné postavenie u otca spájala s fantáziou žen-
skej roly v jeho očiach, na ktorú on nebol schopný reagovať,
preto to nemohlo byť prístupné vedomiu.

Pri tej príležitosti spomínala zážitok smrti svojho strýka,
ktorý bol pre jej otca veľmi emocionálny a zraňujúci. Vtedy
sa jej v rámci jeho smútku podarilo dostať do jeho fyzic-
kej blízkosti, čo hodnotila ako jedinečné a príjemné v ich
vzťahu. Práve rozprávanie o tejto skúsenosti s otcom sa pre-
javilo v živosti rozprávania a mäkkým emocionálnym pohľa-
dom cez ktorý som ju bola schopná prvýkrát cítiť. Pri iných
príležitostiach sa však veľmi rýchlo stiahla opäť do racionál-
nej roviny ich vzťahu a nebola schopná dovoliť si uspokojiť
emocionálne potreby ani vo fantázii.

Hlavný konflikt som odhadovala na úrovni autonómia ver-
zus závislosť, ktorý

”
prehrávala“ s otcom, priateľom i so

mnou. V konflikte bola pozícia vládnuť a kontrolovať a jed-
nostranné podriadenie sa a závislosť. Svojho otca idealizo-
vala a aj jeho negatívne spôsoby správania pomocou raci-
onalizácie hodnotila pozitívne. Priznala jeho nenahraditeľ-
nosť vo svojom živote a vyslovila, že by mu dala prednosť
aj pred priateľom. Bol to dôležitý okamih v terapii, kedy
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sa z nevedomého stalo vedomé. V tomto momente terapie
bolo hádam najzreteľnejšie badať jej neuspokojenú potrebu
zažiť otca ako partnera. Matkina ženská rola bola značne de-
honestovaná, hoci ju uprednostnila pred rolou svojej sestry
rebelky a to v záujme možnosti zostať závislou a v priazni
dominantného otca. Hoci sa počas našich stretnutí nikdy
neobjavila otvorená agresivita voči matke, klientka si uve-
domila svoju kritickosť voči nej.
Prevládajúcou líniou v terapii, ktorú som sa snažila sle-

dovať bola identifikácia a uvedomenie si vlastných sprievod-
ných pocitov v situáciách v ktorých považovala svoje správa-
nie za nezrozumiteľné. Centrovaním na pocity som sa snažila
k nej priblížiť aj vo vzťahu – s ňou som hľadala pocity, ktoré
by vo mne situácie z jej života evokovali a ponúkala som jej
ich na preskúmanie. Casto ma v úvode odmietala a ja som
jasne vnímala veľkú vzdialenosť, ktorú potrebovala pre pocit
bezpečia. Významnú rolu zohrával aj prenos na matku i ri-
valitné tendencie, ktoré na mňa prenášala. V protiprenose to
však bol pre mňa frustrujúci zážitok s pocitmi zlosti. Mys-
lela som na to, že opakujeme jej skúsenosť vo vzťahoch, kde
je ona v pozícii: neschopná sa emocionálne priblížiť. Za vý-
znamné som považovala predstaviť jej inú rolu ženy než akú
poznala od matky. Nájsť v nej prvky, ktoré by ju nerobili vo
vzťahu s mužom podriadenú, ale komplementárnu.
To sledovali aj moje cielené komplimenty na jej prejavy

ženskosti, napríklad kontakt s emocionalitou. Môj protipre-
nos na ňu bol stále náročný mojou neobyčajnou sústrede-
nosťou na racionálnej úrovni. Mala som pocit, že nie je iný
spôsob ako by som sa pre ňu mohla stať autoritou, ktorú by
prijala. Bolo pre mňa náročné vnímať jej myšlienkové po-
chody a komunikovať s ňou len na tejto úrovni. Spočiatku
bol môj dôraz na vnímanie situácii aj inými

”
kanálmi“ málo

úspešný a ona unikala do racionálnej roviny, keď som ju žia-
dala o preskúmanie sprievodných pocitov. Postupne som ale
nadobúdala dojem, že začína pozitívne vnímať nie len úroveň
argumentov, v ktorej sme si rozumeli, ale uznáva, že sú to
práve emócie, ktoré často dávajú zmysel jej konaniu. Zdalo
sa mi, že postupne začína prijímať prvky ženskej roly v mo-
jej osobe a považovať ich za silné a porovnateľné s mužskou
racionalitou, dravosťou a výkonnosťou. V praktickom živote
sa to prejavilo väčšou uvoľnenosťou vo vzťahu k otcovi i pria-
teľovi, kde bola schopná prežívať inú kvalitu vzťahu s väčšou
toleranciou ich

”
racionálnej mužnosti“ bez toho, aby to

vnímala ako rivalitnú výzvu a k otcovi sa dokonca bola
schopná priblížiť na fyzickej úrovni a uspokojiť potrebu do-
tyku s ním počas gratulácie na narodeninovej oslave, čo
bola schopná prezentovať počas terapeutického stretnutia
s príslušným emocionálnym doprovodnom a žensky jemným
a citlivým výrazom tváre. Ako ďalšie naplnenie cieľa tera-
pie som vnímala jej odvahu začať v konfliktových situáciách
s mužmi rozprávať a nebáť sa prezentovať svoj názor, ktorý
ešte často pod tlakom autority neobránila, ale uvedomila si
sprievodnú zlosť v takýchto situáciách a našla odvahu dať
ju do svojich argumentov.
Možno teda zhodnotiť, že osobnosť s ustrnutím na nar-

cistickej úrovni prežíva hlavný konflikt medzi autonómiou
a závislosťou a aktivovaná je aj oidipovská téma, kedy ne-
naplneným vzťahom k otcovi, nie je schopná identifikovať sa
s rolou ženy a prejsť od otca k partnerovi.
Z hľadiska postavených cieľov terapie, tieto hodnotím ako

naplnené, na čom sme sa pri poslednom stretnutí s pacient-
kou zhodli. Hoci som vnímala ďalšie možnosti, ktoré by pris-
peli k osobnostnému rasu klientky, rozhodla som sa rešpek-
tovať jej spokojnosť s dosiahnutým posunom a terapiu sme
v pôvodne dohodnutom termíne ukončili.

Literatúra

Argelander, H.: 1. Interview v psychoterapii. Vydavateľstvo
F, Trenčín 1998.

Duhrssen, A.: Biografická anamnéza z hlbinne-psychologic-
kého aspektu. Vydavateľstvo F, Trenčín 1998.

Duhrssen, A.: Dynamická psychoterapia. Príručka hlbinne
orientovaného prístupu k pacientom. Vydavateľstvo F, Tren-
čín 1998.

Prednášky z kurzu teórie a supervízie výcviku v psychodyna-
mickej psychoterapii. L. Juráš, M. Chylík, 2000-2006.

Do redakcie došlo 9.11.2006.


