
236 PSYCHIATRIA, 13, 2006, č. 3-4, s. 236-240

Kazuistika

ADELA – Adlerovská krátkodobá psychoterapia

K. Ludrovská

ADELA – Adlerian brief therapy

Súhrn

Kazuistika je napísaná s cieľom priblížiť psychoterapeutický proces a prácu s kľúčovými princípmi, na kto-
rých krátkodobá adlerovská psychoterapia stavia svoj terapeutický efekt. Ilustruje plynulý sled jednotlivých
fáz, ktorými sú postupne: ustanovenie terapeutického vzťahu, analýza životného štýlu, povzbudenie a klari-
fikácia, interpretácia, reorientácia (Stein a Edwards, 2003). Fáza posudzovania životného štýlu predstavuje
v terapii kritický krok, jej predmetom je vypracovanie komplexnej analýzy osobnostnej dynamiky klientky.
Koncept reflektuje jedinečnú kognitívnu schému, zjednocujúci systém spôsobov, akými rozmýšľa, cíti, koná,
ako zvláda svoje konflikty, riadi svoje vzťahy, atď. Nosným sa stáva aj hľadanie účelu, porozumenie ideál-
nemu cieľu, ku ktorému smeruje v snahe obhájiť svoje miesto v komunite (sociálna začlenenosť) a v potrebe
zmysluplne prispievať svetu, v ktorom žije (cit spolupatričnosti). V práci je využitá metóda raných spo-
mienok, skvostných metafór života, ktoré sú obrazom subjektívnych apercepcií formujúcich životný príbeh.
Autorka prezentuje nekomplikovaný prípad klientky s vyhýbavými črtami osobnosti a krátkou adaptačnou
poruchou ktorý dovoľuje jednoduchý popis problematiky. Štúdia vznikla ako súčasť cvičnej terapie, prebehla
pod supervíziou v rámci Výcvikového programu v adlerovskej psychoterapii a poradenstve.

Kľúčové slová: krátkodobá adlerovská psychoterapia, analýza životného štýlu, ranná spomienka.

Summary

The purpose of casuistry is to present the psychotherapeutic process and work with key principles, on which
the Adlerian brief psychotherapy builds its therapeutic effect. It illustrates the flow of the individual pha-
ses including the following stages: establishing the relationship, life style assessment, encouragement and
clarification, interpretation, redirection. The phase of life style assessment represents a critical step in the
therapy. It focuses on elaborating a complex analysis of the clientěs personality dynamics. The concept
reflects a unique cognitive scheme unifying the system of the mode of her thinking, feelings, acting, conflict
solving, management of her relationships etc. Of paramount importance is also the search for the purpose,
understanding of the fictional final goal which is her target in an effort to defend her place in the community
(social embeddness) and in her need to make realistic contribution to the world in which she lives (social
interest). The project applies the method of early recollections, fabulous life metaphors which reflect sub-
jective apperceptions forming a life story. The author present an uncomplicated case of client of evading
features of personality, which permits non-demanding description of the problem area. The study originated
as a part of an exercise therapy and was conducted under the supervision within The Training Program in
Adlerian Psychotherapy and Counseling.

Key words: the training program in Adlerian psychotherapy and counseling, life style assessment, early
recollections.
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Kazuistika je napísaná s cieľom priblížiť psychoterape-
utický proces a prácu s kľúčovými princípmi, na ktorých
krátkodobá adlerovská psychoterapia stavia svoj terape-
utický efekt. Ilustruje plynulý sled jednotlivých fáz, ktorými
sú postupne: ustanovenie terapeutického vzťahu, analýza ži-
votného štýlu, povzbudenie a klarifikácia, interpretácia, re-
orientácia (Stein a Edwards, 2003).
seccOpis klientky
Adela, 26-ročná klientka (mená a ďalšie reálie sú zmenené,

pozn. autorky),
slobodná pekná žena, strednej štíhlej postavy, s krát-

kymi plavými vlasmi, mandľovými očami, oblečená vkusne
a mladistvo. Pri komunikácii sa nevyhýba očnému kon-
taktu, má príjemný výraz tváre, kultivovanú gestikuláciu.
Hovorí súvislo, svoje myšlienky a úvahy logicky zdôvodňuje,
je schopná reflektovať svoje pocity. O dôvode návštevy roz-
práva plynulo, pôsobí jemne, zdôveruje sa so sympatickou
odovzdanosťou. V súvislosti s citlivými témami sa chvíľami
rozplače, ale keď sa upokojí pokračuje. Má ukončené vy-
sokoškolské vzdelanie, je zamestnaná, ovláda niekoľko sveto-
vých jazykov, profesionálne angažovaná. Žije s rodičmi a ses-
trou, sestra má vážnu známosť. Na stretnutie prišla vždy
načas, stretli sme sa 4-krát s týždňovým a dvojtýždňovým
odstupom.

Súčasný problém

A. Klientka prichádza z dôvodu celkovej emocionálnej nepo-
hody a rozladenosti, pociťuje zvýšené napätie, úzkosť, chví-
ľami sa jej zmocňuje panika a chaos, ktoré pramenia podľa
nej z časového stresu, ktorý má na doriešenie svojej situ-
ácie v oblasti partnerského a pracovného života. Nerozhod-
nosť a časový tlak ju diskvalifikujú v premýšľaní, paralyzujú
v konaní a stupňujú anxietu a strach. Zle spí.

B. S priateľom Adamom, ktorý je o 4 roky starší, sa poznajú
5 rokov. Podľa Adely je Adam inteligentný, dobrý, spoľah-
livý, zodpovedný a milujúci –

”
ideálny partner“. Rozumejú

si aj v sexuálnej oblasti. Ich nezhody sa týkajú výlučne odliš-
ných očakávaní vzájomného fungovania a spoločnej budúc-
nosti. Kým Adela má rada spoločnosť, má veľa kamarátov,
dievčat aj chlapcov, je veľmi ambiciózna, má v pláne bu-
dovať si kariéru, Adam je uzavretejší, chce sa viac venovať
ich vzájomnému vzťahu, uspokojuje ho intímna spoločnosť
s Adelou, túži prehlbovať vzájomnosť ako základ pre rodinné
zázemie a deti, ktoré by mohli časom spolu mať. Adeline
kontakty toleruje, prispôsobuje sa, ale Adela vie, že sa necíti
dobre, že mu vadia – na stretnutiach s priateľmi sa snaží
zapájať, ale nie je to úprimné – je tam iba kvôli Adele, čo
samozrejme vadí jej. Podobný rozpor mali, keď odišla pra-
covať do Írska. Adam bol mrzutý, nepáčilo sa mu, že od-
chádza, nepodporoval ju a nezdieľal s ňou radosť, vzrušenie
a ani obavy, ktoré prežívala v súvislosti s náročným a luk-
ratívnym miestom, ktoré získala. Kompromisom bolo, že sa
Adamovi podarilo získať stáž v Dubline, takže tam polroka
strávili spolu – Adela toto obdobie vnímala ako záťaž, cítila
sa obmedzená, lebo po práci sa ponáhľala domov a z okra-
jovej časti, v ktorej bývali, sa už len málokedy rozhodli ísť

niekoho navštíviť alebo niečo pozrieť. Za lepší pokladá pol-
rok, ktorý strávila na ostrove sama. Priznala, že život v Írsku
miluje! Je to svet, kde sa cítila slobodná, šťastná, veľmi jej
vyhovoval tempom a rôznorodosťou (o tom, že neklame sved-
čila aj jej neverbalita – oči jej žiarili, usmievala sa, hlas bol
zvučnejší a veselší).O existujúcom nesúlade spolu otvorene
hovoria, ale záležitosť sa javí neriešiteľná. Aj keď sa snažia
jeden druhého rešpektovať, vždy obaja nakoniec prežívajú
frustráciu a zranenie. Adam práve dospel k riešeniu – roz-
chod – priznal svoju nespokojnosť, ak sa má prispôsobovať
a rovnako si priznal nesprávnosť ovplyvňovať Adelu, aby pri-
stúpila na jeho spôsob života. Adela prepadla silnej neistote,
má strach, že robí osudovú chybu, keď rezignuje na partnera
výnimočných kvalít, pochybuje, že podobného ešte stretne.
Rozmýšľa, či by nemala obetovať niečo zo svojich nárokov
na život, zaplatiť za blízkosť človeka, ktorého miluje. Situ-
áciu jej komplikuje ponuka lukratívnej práce v zahraničí,
za ktorou musí vycestovať. Je pod obrovským tlakom, vie,
že ak ju prijme, vzťah s Adamom definitívne skončí. Ocitla
sa v kríze: môže získať prácu, ale stratí Adama alebo môže
získať Adama, ale stratí prácu. Praje si mať oboje.

Minulosť a zázemie klientky

A. Adela sa narodila v úplnej rodine 26-ročnej matke,
pedagogičke a 33-ročnému otcovi, informatikovi, ktorých
spojil spoločný záujem o krasokorčuľovanie. Bola o dva
roky mladšia ako sestra Andrea. Rodičia mali podobný
spoločensko-ekonomický status. Otca vníma ako

”
poctivého,

dobrého, múdreho a prchkého“ muža, matku charakteri-
zuje ako

”
chápavú, modernú a dobromyseľnú.“ Vzťah otca

k deťom bol
”
veľmi dobrý, nie úplne blízky, nedával nám

slobodu“, matkin vzťah bol
”
veľmi dobrý, nechávala nám

slobodu.“ Otec preukazoval náklonnosť deťom
”
maznaním,

bol zodpovedný a ochraňujúci“, matka bola
”
starostlivá

a chápavá.“ Rodičia deti fyzicky netrestali,
”
otec sa zvy-

kol nahnevať, správal sa oduto, výnimočne použil zákazy“,
matka

”
reagovala podráždenosťou, používala psychický ná-

tlak, apel na morálku, vyvolala vážnu atmosféru“. Hranice
deťom vymedzovali

”
očakávaním, nevysloveným prianím“,

po ich prekročení
”
výčitkami“. Ambície, ktoré smerovali

k deťom sa týkali hlavne výkonov v škole,
”
očakávaním dob-

rých výsledkov.“

Vzťah medzi rodičmi bol
”
dobrý“, mávali len drobné

hádky, pri ktorých býval otec podráždený a mama ho kľud-
nila, alebo boli podráždení obaja a hovorili zvýšeným hla-
som. Obyčajne išlo o drobné domáce témy, o plnenie do-
mácich povinností. Otec mal negatívne zmýšľanie, matka
pozitívne – otec vždy hľadal a videl prekážky, prečo veci
nejdú, matka hľadala riešenia ako veci ísť môžu. Pri kon-
fliktoch deti pociťovali

”
strach a nekľud, Adela nemala rada

nervóznu atmosféru, ale nebrala ju tragicky, čakala, kým to
prejde, utiahla sa napr. odišla do svojej izby. Drobné kaž-
dodenné rozhodnutia robila matka, strategické otec.“ Deti
boli z procesu rozhodovania vynechané, ich spoluúčasť bola
len formálna, hotové závery im komunikovala matka:

”
ba-
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vili sme sa, takto sme sa dohodli, čo vy na to . . . ?“, deti to

”
odkývali.“
Vplyv na výchovu detí mali aj babka s dedkom z matki-

nej strany. Venovali sa vnúčatám
”
klasicky ako starí rodičia,

chodievali sme k nim na nedeľné obedy, dedko nás doučo-
val. Niekedy sme boli na neho zlé, keď sa nám nechcelo učiť,
neodpovedali sme mu . . . “.
Adela sa hodnotí ako podobnejšia matke –

”
aj fyzic-

kým vzhľadom, postavou, aj povahovými vlastnosťami,
spoločenskosťou, spôsobom vychádzania s ľuďmi, štýlom
práce“. Otcovi sa podobá

”
dobrými matematickými schop-

nosťami.“ Sestra má po otcovi
”
prchkú povahu“, po matke

”
emotívnosť“. Obidve získali od oboch rodičov

”
záujem

o šport“ – Adela sa mu venovala závodne. Na rozdiel od
otca má

”
kľudnejšiu povahu, nie je nervózna, nevybuchne

a premyslí si, čo povie.“ Na rozdiel od matky
”
nie je až taká

empatická, je racionálnejšia, silnejšia, od obidvoch rodičov
je ambicióznejšia. Nemala vizionárske ciele, chcela dosiah-
nuť úspech v športe (vyhrala v reprezentácii) a mať na vy-
svedčení z jazykov 1. Myslela si o sebe, že nie je v ničom
mimoriadne nadaná, vždy všetko vydrela.“

B. Na základnej škole mala Adela výborný prospech, samé
jednotky. Pokračovala na strednej škole,

”
s učením nemala

problémy, ale vyfučalo jej to z hlavy, nepovažovala sa za
múdru.“ Vysokú školu skončila s červeným diplomom. Pra-
cuje vo firme,

”
ktorá berie iba dobrých. Stále má komplex,

že nič nevie, iní jej hovoria v čom je dobrá . . . “.

C. V rodine nemali žiadne vážne choroby, operácie ani ne-
hody. Adela prekonala bežné detské ochorenia.

D. V rovesníckych vzťahoch sa
”
veľmi usilovala mať veľa

priateľov, priala si mať dobrú partiu kamarátov, patriť do
skupiny, byť jej členom a mať pocit, že tam patrí. Nikdy ne-
bola ten typ, čo ľahko nadväzuje priateľstvá, ľahko zapadne
do kolektívu, mala dobré kamarátky, ale nikdy nie najlep-
šiu . . . “.
Prvýkrát sa zaľúbila ako 15–16-ročná, bola to

”
veľká pla-

tonická láska, z ktorej nikdy nevznikol vzťah.“ Ozajstný mi-
lostný a sexuálny vzťah má až s Adamom, ktorý

”
zmenil jej

životný štýl, je to silný vzťah v zlom období . . . “

Formulácia prípadu v princípoch životného štýlu

Metóda raných spomienok, jeden z exploratívnych postupov
adlerovskej psychoterapie, pomáha odhaliť obraz súkromno-
logického vnímania života klientky a vzorec jej súčasného
smerovania. Prítomné prežívanie jej ťažkostí a problémov
je funkciou príbehov, ktoré si skonštruovala v minulosti na
základe sociálnych vzťahov s významnými osobami.

1. raná spomienka (RS 1) Vek 3–4 roky

”
Bola som pred domom s dedkom. Andrea sa bicyklovala

a dedko ma išiel posadiť za ňu na sedanku. Vadilo mi, že tam
mám sedieť, nevedela som, čo so mnou idú robiť. Nepáčilo
sa mi to.“

Obraz: ako ma strkajú do toho sedátka

Pocit: strach, keď sa bojíš, čo od teba chcú, či je to dobré,
či nepadneme

Spomienka: negatívna, znepokojujúca

Adela sa narodila ako mladšie dieťa, pred ňou už jedno iné
dieťa v rodine je. Pozícia druhorodenej jej však nevyhovuje,
nemá v nej optimálne možnosti veci riadiť a vyniknúť, necíti
sa príjemne, hlavne ak jej ostatní toto miesto automaticky
prisudzujú a podľa toho sa k nej aj správajú. Vekový roz-
diel medzi obidvoma deťmi je malý a majú rovnaké pohlavie
– tieto faktory zvyknú pôsobiť na vyššiu súťaživosť a riva-
litu medzi súrodencami, prehlbujú citlivosť na porovnávanie
(RS 2, 6). A keďže staršia sestra je veľmi všestranné, schopné
dieťa, Adela je opakovane vystavovaná frustrácii z nedoko-
nalosti, zaostávania, často zažíva sklamanie, lebo aj v prí-
pade úspechu je to prirodzene úspech, ktorý prichádza až po
sestrinom a stráca sa v jej tieni. Takéto skúsenosti naučili
Adelu, že ostatných nikdy nedobehne, nikdy nedosiahne pr-
venstvo, nech sa akokoľvek snaží, do jej obrazu o sebe sa
výrazne včlenil cit menejcennosti (dodnes o sebe pochybuje,
podceňuje sa,

”
stále má komplex, že nič nevie, iní jej ho-

voria v čom je dobrá“). Silne ho podporili aj rodinné hod-
noty, najviac sa uznávajú práve výkon, úspech a vzdelanie
(rodičia tiež súťažili, víťazili; ambície kladené na deti sa tý-
kali predovšetkým prospechu v škole; dedko ich doučoval;
v športe, ku ktorému boli vedené, ide hlavne o meranie síl
a o súperenie). Presvedčenie: Ja som malá, nekompetentná,
nedostatočná, nedokonalá, vždy až tá druhá.

O deti sa v rodine intenzívne a príkladne starali až štyria
dospelí, venovali im zvýšenú pozornosť a starostlivosť, takže
dievčatká boli

”
pestované“, hýčkané a rozmaznávané. Ro-

dinu nepostretli žiadne negatívne životné udalosti. Pozitívne
RS sú späté s blízkymi osobami, príjemnou domácou atmo-
sférou, čo svedčí o náklonnosti k jedincom, ktorí poskytujú
ochraňujúce prostredie. Spomienky s rodinnými príslušníkmi
sú znakom utvorenia pevnej emocionálnej väzby k vzťaho-
vým osobám, správneho rozvoja rodinného citu spolupat-
ričnosti – to Adele komplikuje odpútanie od zväzujúceho
dosahu názorov jej blízkych ešte aj teraz v dospelosti, stále
je závislá na ich mienke a hodnotení. Adela sa identifikuje
s matkou, ženy majú jej dôveru, berie si ich za vzor a nasle-
duje ich príklad (RS 3), sú úspešnejšie a preto sú výzvou pre
vzájomné meranie síl. Mužov pozná menej a menej im roz-
umie aj dôveruje, neboli jej stredobodom pozornosti, sú síce
dobrí, ale vedia byť aj prchkí, manipulujúci a obmedzujúci
(RS 1).

Ako druhorodená, Adela čoskoro zistila, že sa v živote neo-
platí experimentovať (RS 4), to čím sa v rodine získava uzna-
nie bolo pevne a natrvalo stanovené – vynikajúce výsledky
– aj postup pri ich dosahovaní bol objavený. Chybné kroky
boli nevítané, a tak Adela kráča

”
vyšľapanou cestičkou“,

rovnakým spôsobom k rovnakým métam, ktoré už pred ňou
dobili iní

”
pionieri“ (RS 1, 3, 5, 6). Na jednej strane je to vý-

hodné, lebo život je nebezpečný, plný nástrah (RS 4) a Adela
je dosť zameraná na nepriateľské stránky života. V snahe vy-
hnúť sa zlyhaniu zostáva radšej pasívna, bezpečne opakuje
len to, čo robia druhí (RS 3, 5), nechá sa učiť (RS 3, 5), hod-
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notiť (RS 3), nechá so sebou manipulovať (RS 1), aj odkazy
matky

”
. . . nemala si ísť sama, čo si to urobila!“ zväzujú jej

iniciatívu. Na druhej strane ju to posúva preč od cieľa stať sa
premiantkou, byť výnimočná a úspešná, mať svoj život pod
kontrolou (RS 5) a zažívať vzrušenie z nových skúseností.
Strach, úzkosť a panika sa objavia v čase, ak má

”
ísť

vlastnou cestou“. Je dospelá, mala by sa vedieť rozhodnúť
a prijať následky. Je však odradená silnými pochybnosťami
o sebe a protektívnou výchovou, ktorá spoľahlivo strážila jej
blahobyt. Chýbajú jej aj zručnosti, deti z rodinného rozho-
dovania vynechali, nezažila ako sa rodí správna voľba a čo
pri nej treba zohľadňovať. Symptomatika je ochranou pred
samostatným rozhodovaním, pred aktivitou, prebratím zod-
povednosti a koniec koncov aj pred zlyhaním. Vždy takto
privolá na pomoc niekoho, kto poradí, rozhodne, zoberie na
seba riziko následkov, poľutuje, pochopí, postará sa (aj náv-
števa u psychoterapeuta má tento charakter). Ona zostáva
chránená, vždy úspešná, prípadný neúspech sa pripíše tým,
ktorých poslúchla; nikdy nič nestratí, to druhí ju o to pri-
pravia a ona je hodná súcitu. Cena je však vysoká, potvrdí
si znovu a znovu svoju nekompetentnosť, opakovane zrádza
ideálny obraz o sebe, obetuje vlastnú jedinečnosť, sviežosť
nezávislosti a slobody, po ktorej túži.

Ďalšie rané spomienky

2. raná spomienka (RS 2) Vek 5 rokov

”
Hráme sa s Andreou u nás doma v detskej izbe. Máme

škatuľu plnú výkresov, ktoré sme nakreslili. Andrea už cho-
dila do školy a išla výkresy známkovať. Svoj výkres oznám-
kovala 1 a môj 1/1. Nevedela som, čo to znamená a rozp-
lakala som sa, že môj výkres je zlý. Išla som s plačom za
mamou. Mama mi vysvetlila, že 1/1 je lepšia ako 1.“

Obraz: keď som sa rozplakala
Pocit: podráždenosť, pocit krivdy, nespravodlivého ocenenia
Zmena: nenahnevala by som sa za nespravodlivé ocenenie
Spomienka: negatívna

3. raná spomienka (RS 3) Vek 4–5 rokov

”
Pomáhame mame spolu s Andreou variť. Keď mama vaľ-

kala cesto, my sme mali detské nádobíčko. Dostali sme spolu
kúsok cesta a vaľkali. Mali sme červené bodkované šáločky.“

Obraz: stôl s kúskom cesta a malým valčekom
Pocit: dobrý, kľud, radosť, šťastie, potešenie, že sme dostali
cesto a vaľkali
Spomienka: pozitívna

4. raná spomienka (RS 4) Vek 6–7 rokov

”
Boli sme sa kúpať s mamou, sestrou a susedia s deťmi.

Boli sme na jazere, malo ostrovčeky a plytčiny. Hrali sme sa
a plávali medzi ostrovčekmi. Mali sme nafukovačku, šípku
a na nej sme sa plavili. Išla som sa plaviť, šípka sa mi vy-
šmykla. Topila som sa. Prišla ma zachrániť susedova dcéra“.
Mama mi povedala:

”
Nemala si ísť sama, čo si to urobila!“

Obraz: ako sa mi vyšmykla šípka a ja som lapala po dychu
Pocit: strach, ani nie že sa utopím, ale že som to spravila

Spomienka: negatívna

5. raná spomienka (RS 5) Vek 6 rokov

”
Sme u nás pred domom na ihrisku. Andrea ma učila bi-

cyklovať na veľkom bicykli bez koliesok. Bicykel bol oran-
žový. Chodili sme okolo ihriska, ona ma držala a potom pus-
tila. Chvíľu ma držala a chvíľu pustila, chytila, pustila . . . “

Obraz: vtedy ako ma pustila a ja som išla sama

Pocit: vzrušenie z niečoho nového

Spomienka: pozitívna

6. raná spomienka (RS 6) Vek 4–5 rokov

”
Andrea išla do školy, aj môj sused Andrej išiel do školy.

Hnevala som sa, že nemôžem ísť s nimi. Stáli sme na chodbe
pred našimi bytmi. Bola tam babka, Andrej a ja. Porov-
návala som si s Andrejom výšku, stáli sme otočení chrbtom
k sebe. Bola som vyššia ako on. Hovorila som babke, že prečo
nemôžem ísť do školy, keď som vyššia. Babka sa mi smiala.“

Obraz: keď to babke hovorím a ona sa mi smeje

Pocit: hanba

Spomienka: negatívna

Zameranie terapie, ciele a koordinácia s ostatnými
zdrojmi

Stretnutia s Adelou najskôr sledovali nadviazanie kontaktu
a získanie dôvery, zbieranie podkladov na analýzu životného
štýlu a súkromnej logiky klientky. Postupne sa upokojila
a nepociťovala strach, úzkosť ustúpila. Už na druhom stret-
nutí sa vyjadrila, že aj keď stále nevie ako sa má rozhod-
núť, nemyslí si,

”
že na jej rozhodnutí stojí a padá svet . . . “

a celú situáciu prestala vnímať osudovo. Požiadala o pauzu
v konzultáciách s tým, že si chce veci po našich rozhovo-
roch usporiadať, porozmýšľať nad súvislosťami a potom po-
kračovať. Záležalo jej na tom, aby prehodnotila nový obsah
našich stretnutí, pôvodne očakávala vyjadrenie odborníka,
chcela dostať priamu radu a vyrovnávala sa so stanoviskom,
že priama odpoveď nepríde (iní nerozhodnú). Stretli sme sa
po 2 týždňoch. Analýzou životného štýlu a interpretáciou RS
sme odkrývali históriu vývinu jej osobnosti, odhalili dyna-
miku jej fungovania. Cieľom práce bolo hľadať nové významy
životného štýlu, posilňovať u Adely sebadôveru, poukázať
na jej zdroje, prednosti a klady, povzbudzovať ju k aktivite
a osobnej zodpovednosti. Postupne odvracala svoju priveľkú
zameranosť na seba smerom k ostatným na báze rovnocen-
nosti a spolupráce. V súčasnosti je na začiatku najvhodnej-
šej cesty – vlastnej – s Adamom ukončila vzťah z vlastného
rozhodnutia a rovnako z vlastnej vôle odmietla prácu v za-
hraničí. Prežíva radosť z utvárania novej príležitosti vyces-
tovať za prácou do ďalekej exotiky. Adela zbiera a testuje
odvahu skočiť znovu sama do

”
nebezpečnej vody“ a plaviť

sa k cieľu, dôverujúc viacej svojim schopnostiam má veľkú
šancu, že k nemu dopláva.
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Nakoľko je však oprávnená znepokojujúca námietka, že
Adela v záujme hyperkonpenzácie svojich v detstve založe-
ných pocitov menejcennosti obetuje prehlbovanie intímneho
vzťahu s Adamom (prirodzene spolu s hájením si svojho
priestoru slobody ). Nakoľko bolo rozídenie s Adamom mo-
tivované aj stratou, nebyť opäť

”
tá druhá“? Pacientka si

vybrala sama, dlhodobejšie psychoterapeutické sprevádza-
nie sa javí ako vhodné.
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