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Kazuistika

Psychodynamická psychoterapia fokusovaná na tému jadrového vzťahovéko

konfliktu u pacienta s poruchou narcistickej regulácie a autonómie závislého

od alkoholu

M. Bulková

Nuclear relationship conflict focussed psychodynamic psychotherapy

of alcohol addicted patient with narcissistic regulation and autonomy disorder

Súhrn

Kazuistika a psychoterapeutický proces pri krátkodobej psychodynamickej psychoterapii fokusovanej na
tému jadrového vzťahového konfliktu u pacienta s poruchou narcistickej regulácie závislého od alkoholu.
Práca kladie dôraz na dôležitosť prvého interview, opisuje kľúčové situácie v priebehu psychoterapie a ukon-
čenia terapie.

Kľúčové slová: na tému jadrového vzťahového konfliktu fokusovaná psychodynamická psychoterapia, závis-
losť od alkoholu, porucha narcistickej regulácie, autonómie.

Summary

A case report and psychotherapeutical process in the short-term psychodynamic psychotherapy focussed
on nuclear relationship conflict of alcohol addicted patient with narcissistic regulation and autonomy disor-
der.The document stresses the importance of the first interview,describes the key situations in the course
of psychotherapeuty and finalizing the therapy.

Key words: psychodynamic psychotherapy on nuclear relationship conflict, alcohol addiction, narcissistic
regulation and autonomy disorder.

Úvod

Cieľom prác je načrtnúť priebeh individuálnej psychodyna-
mickej psychoterapie u pacienta závislého od alkoholu, u kto-
rého pri štandardnej ambulantnej protialkoholickej liečbe
dochádzalo opakovane k recidívam pitia v súvislosti s kon-
fliktami so ženami v postavení autority.
Krátkodobá psychodynamická psychoterapia fokusovaná

na tému jadrového vzťahového konfliktu (napr.Levenson
a kol., 2005) sa stáva odporučeným modelom liečby vo všet-
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kých prípadoch pacientov s problematikou závislosti alebo
abuzu psychotropnej látky. Jej efektivita je potvrdená aj em-
pirickými štúdiami (Levenson a kol., 2005). Levenson a kol.
(2005) opísali stručne aj jej metodiku pri závislostiach.
Pacient Ing. X., 48-ročný muž, slobodný, bezdetný, za-

mestnaný ako manager v nemenovanej súkromnej dobre
prosperujúcej firme. Vyštudovaná vysoká škola technicko-
ekonomického smeru. Žije vo vlastnom byte, ale často nav-
števujúci svoju matku, ktorá žije v rodinnom dome na okraji
mesta.
Pacient ma pôvodne vyhľadal pre problémy s alkoholom,

takže v úvode našich stretnutí prebiehala ambulantná pro-
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tialkoholická liečba. Kedže počas konzultácií (cca 4 konzul-
tácie) sa ako zdroj opakovaných recidív dali identifikovať
problémové vzťahy, najmä so ženami (vedúca, matka, ses-
tra), navrhla som pacientovi možnosť individuálnej psycho-
terapie, s čím pacient súhlasil. Dohodli sme prvé stretnutie,
na ktoré prišiel v dohodnutom termíne.

Prvé kontakty

Prv než opíšem 1. interview, považujem za dôležité opísat
vôbec môj prvý kontakt s pacientom v ambulancii (ako som
spomenula 1. interview nebolo naším prvým stretnutím).
Takže pri prvom stretnutí, ktoré pacient dohodol so

sestričkou telefonicky, prišiel presne na dohodnutý ter-
mín.Ticho a jemne zaklopal, čo na mňa pôsobilo dojmom
nesmelosti. Keď som otvorila, tichým a vyššie posadeným
hlasom so zvláštnou intonáciou (ktorú poznám z komuniká-
cie medzi homosexuálne orientovanými mužmi, neskôr som
si uvedomila, že môže ísť o problém v mužsko-ženskej iden-
tifikácii) pozdravil a povedal,že je Ing. X. a je objednaný.
Moja prvá reakcia na neho po otvorení dverí bola

”
preboha“. Predo mnou stál

”
muž v zrelom veku,v oble-

čení chlapca“. Bol menšieho vzrastu, pomenej vlasov, čier-
nej farby (evidentne farbené), očný kontakt bol minimálny,
aj to len pri pozdrave. Pohľad ma však zaujal, lebo na mňa
pôsobil sebaistým dojmom. Potom zrak sklopil, stál vo dve-
rách, ruky kŕčovito pripažené, akoby v pozore. Na sebe mal

”
vyťahané“ tričko krikľavo zelenej farby, široké šortky sýtej
žltej farby, na nich hrubé pásy rôznych, tiež sýtych farieb,
a traky. Na chrbáte mal ruksak, biele ponožky a botasky. Ob-
lečenie bolo čisté. Prišiel na bicykli. Pre mňa bol nápadný
intenzívny, ale príjemný značkový parfum, ktorý nepasoval
k aktuálnemu oblečeniu.
Po mojej výzve išiel za mnou do ambulancie, dal si dole

ruksak, stál a čakal. Ponúkla som mu miesto na sedenie, po-
sadil sa, ruksak si dal pod nohy, ruky pokrčené a spustené
na kolenách,pohľad mal uprený do zeme. Pôsobil na mňa
celý strnulým dojmom,málo uvoľnený.Po chvíli ticha /neza-
čal sám rozprávať/ som sa ho opýtala s akým problémom
prišiel.Bolo to bežné úvodné ambulantné vyšetrenie centro-
vané na problematiku závislosti, kedy sa nezvyknem pýtať
na oblasť sexuality. Pri ňom ma však nutkalo (oblečenie,
hlas, pohyby) opýtať sa na sexualitu, resp. sexuálnu orien-
táciu a identitu. A až dodatočne po vyšetrení som si uvedo-
mila, že na danú oblasť som sa ho pýtala

”
okľukou“ otázkou:

”
Ako to máte so vzťahmi?“ (pripúšťam svoj protiprenosový
podiel – v tej dobe som si riešila vlastnú problematiku. Polo-
ženie otázky bolo nesmelé a s ostychom).Tu ma zarazila jeho
prudká zmena v správaní. Dovtedy sklopený zrak, tichý hlas.
Zrazu na mňa pozrel ostrým pohľadom a hlasnejším a dô-
razným hlasom mi povedal

”
Prečo sa ma na moju orientáciu

pýtate? Som normálne orientovaný“.
Pri tejto reakcii ma doslova

”
hodilo“dozadu do operadla

stoličky a cítila som sa previnilo. Uvedomila som si zároveň,
že keby sme pokračovali v danej téme, postaví sa zo stoličky
a viac nepríde (v danej chvíli som považovala u pacienta už
za zraňujúcu tému priznanie si zlyhania v pití, za veľkú ná-

lož, navyše protiprenosovo neistota v
”
mojej“ téme). Takže

som len povedala
”
v poriadku“ a tému som ďalej nerozvíjala.

Moje pocity po prvom interview boli chaotické a proti-
chodné. Na jednej strane som mala potrebu pacienta ochra-
ňovať – bol menší, chlapčensky oblečený, hlas, celkovo sub-
misívne správanie. Na druhej strane vo mne provokoval hnev
– bol v problematike závislosti sčítaný, kládol mi veľa otá-
zok konfrontačného charakteru, dožadoval sa jednoznačných
odpovedí. Mala som pocit, že ma testuje v mojich vedo-
mostiach a terapeutických schopnostiach. Uvedomila som
si, že som v

”
strehu“, nesvoja, akoby paralyzovaná a neslo-

bodná.V odpovediach som začala používat odborné termíny,
čo bežne nerobievam.
Na jednej strane zrelý muž v dobrom pracovnom posta-

vení, s vysokoškolským vzdelaním, na druhej strane obleče-
nie a správanie

”
malého vzdorovitého dieťaťa“.

Na jednej strane tichá a nesmelá reč a celkovo submisívne
správanie, na strane druhej prudká reakcia a hlasný rázny
hlas (pri otázke na vzťahy a cieľovo na sexuálnu orientáciu).
V mojich pocitoch som sa na jednej strane tešila na prácu

s ním (inteligentný, sčítaný, vcelku komunikatívny, vedel
na rozumovej úrovni čo v problematike závislosti chce), na
druhej strane som cítila hnev na neho, bola som nesvoja
a v strehu s predtuchou bojov v sedeniach (bol konfron-
tačný a naliehavý) a musela som si dávať pozor, aby som

”
nenaskočila na jeho hru“, aby som bola sama sebou, aby
som nemala tendenciu ho devalvovať . . .
Tieto moje pocity sa však v priebehu úvodných stret-

nutí (ako sa vývíjal terapeutický vzťah) ešte pred prvým
interview menili. Pacient sa z môjho pohľadu stával prístup-
nejší a otvorenejší, bol menej konfrontačný a opozičný. Bol
schopný prijímať aj pomaly dávkovanú konfrontáciu v sú-
vislosti s alkoholizmom. Jeho zmeny v správaní a prístup
k liečbe som aj verbálne u pacienta oceňovala. Vnímala som,
že je za to otvorenejší. Já som sa cítila menej

”
zviazaná“,

uvoľnenejšia a na stretnutia s ním som sa začala tešit.

Vlastné prvé interview

Ako vždy zaklopal, upravený, mal na sebe značkový ob-
lek, kravatu. Cítila som rovnako intenzívny značkový pánsky
parfum. Chôdza istejšia, vstúpil do pracovne, kde sa orien-
toval sebavedomejšie, sám sa posadil do kresla, v ktorom se-
dával. Sedel uvoľnene, ruky mal položené na kolenách voľne,
občas s nimi pohol (nepozorovala som súvis medzi pohybmi
rúk a témou rozhovoru), bol smutnejší. Hľadiac striedavo na
mňa a po pracovni, jeho pohľad však už bol istejší (čo vzbu-
dzovalo istotu aj vo mne, lebo som sa cítila viac uvoľnená,
resp. viac autentická), začal rozprávať na moju výzvu. Ho-
voril ako sa na stretnutie pripravil, lebo už dlhšie ho trápi
viac vecí.
Napriek svojmu postaveniu sa v práci cíti byť menejcenný,

v živote neschopný. Vidí ako druhí kolegovia sú sebavedo-
mejší a priebojnejší. Hoci majú nižšie vzdelanie sú lepšie
pracovne postavení, čo pacient pociťuje ako krivdu.
Na spoločenských akciách je neistý, má problémy nadvä-

zovať kontakty hlavne so ženami. Pripadá si pre ne málo at-
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raktívny (takmer plešatý, ryšavý – aj preto si zafarbil vlasy),
hanbí sa za svoju výšku. Vo výbere partnerky je náročný
a obmedzaný nízkou postavou (navyše

”
nepôjde s každou,

musí byť na úrovni, vzdelaná“). Tiež má obavy, že partnerke
nemá čo atraktívne ponúknuť. Aj preto sa nechce viazať.
Jeho sexuálny život začal na vysokej škole. Vzťahy boli však
ovplyvnené alkoholom, ktorý uvoľnil počiatočné problémy
s nadväzovaním kontaktu. Vo vzťahoch išlo skôr iba o ero-
tiku. Doposiaľ mal štyri vážne vzťahy, najdlhší vydržal rok,
keď partnerka naliehala na sobáš, zľakol sa. Dával to do sú-
vislosti s tým, že je neatraktívny, navyše popíjal a zo vzťahu
odišiel.
Tiež sa necíti byť dospelý, čo ho hnevá (tu som sa ho opý-

tala, ako to myslí:
”
necítim sa byť dospelý“). Začal rozprávať

o vzťahu s matkou a sestrou. Vždy sa im podriaďuje, aj ked
nechce, musí spraviť podľa nich. Riadili a aj teraz mu riadia
jeho život. Ale

”
nech robí, čo robí, stále to je podľa nich zle“.

Napriek tomu, že ho hnevá jeho submisívnosť, nemá
”
guráž

zmeniť to“, lebo cíti výčitky svedomia za to, čo všetko rodi-
čom a hlavne matke pitím spôsobil.
Vo svojom živote, v porovnaní s inými, si pripadá neús-

pešny. V jeho veku spolužiaci aj kamaráti sú na vysokých
postoch, vozia sa na drahých autách, majú rodiny. A on

”
len“ úradníček, auto a byt na splátky, bez vzťahu, rodiny.
Tu poznamenal, že sa to nedá vyriešiť, lebo všetko toto sú ne-
riešiteľné veci. Pri tejto vete som mala silný pocit, že riešenie
svojich ťažkostí deleguje na mňa a mala som potrebu vrá-
tiť zodpovednosť za riešenia svojích problémov na pacienta.
Preto som poznamenala, že je dobré, že svoje ťažkosti prinie-
sol, vážim si, čo všetko priniesol a navrhla som, že sa na tieto
problémy môžeme pozrieť spoločne a posúdime, nakoľko sú
riešiteľné. Na to pokrčil plecami a povedal

”
hm“. A potom

povedal, že s tým skutočne niečo musí robiť, lebo jeho te-
rajšia situácia je neudržateľná a ide k horšiemu. Hrozí, že
príde o prácu (o ktorú napokon aj prišiel neskôr) zvyšujú sa
doma konflikty so sestrou a matkou, ktoré mu neustále vy-
čítajú, že ešte nič nedosiahol.Tu som mu povedala, že tieto
výčitky od sestry a matky mi pripomenuli jeho nespokoj-
nosť, ktorú pred chvíľou spomenul. Pozrel na mňa, chvílu
rozmýšľal a povedal

”
áno, uvedomujem si, že žijem v ich

zajatí a chcem to zmeniť“. Ale aj sám má tlak túžby
”
žiť

normálnym životom“. Pod čím si predstavoval štandardné
finančné zabezpečenie a nie pôžičky, zmieriť sa s matkou,
oženiť sa a mať rodinu.
V rozhovore sme sa venovali biografii, z ktorej vyberám

fakty, ktoré sa mi javia byť dôležité.
Rodičia starší, nebol želaným dieťaťom. Keď otec zistil,

že je syn, bol rád.
Otec (pri pôrode mal 60 rokov) sa obával, či pri svojom

veku zvládne rolu otca. Mali kvalitný vzťah do dospieva-
nia, potom zhoršenie mentálnych a fyzických síl kvôli vy-
sokému veku. Otec videl v synovi pokračovateľa mužského
rodu. Záver jeho života bol poznačený mozgovou príhodou
(posledné 4 mesiace pripútaný na lôžko, museli ho prebalo-
vať, kŕmiť.Toto pacient ťažko znášal, ťažko sa pozeralo na
otca v takej oslabenej pozícii). Bol pre neho vždy autorita,
vysokopostavený, bol presvedčený, že všetko, čo otec robí, je

správne (neskôr sa ukázalo, že to bol len jeden aspekt vzťahu
k otcovi).

Matka – opisovaná pacientom ako
”
zatrpknutý človek“,

je láskavá, ale dokáže byť aj krutá. Bola krkom, ktorý hýbe
otcom (hlavou). Ako pacient vravel,

”
keď bol malý, mala

ho ako radosť a úlohu, teraz je pre ňu bremenom“. Pacient
má protichodné pocity voči nej – v zásade ju má rád, ale
v určitých situáciách ju nenávidí – vtedy, keď mu diktuje
život, keď mu vyčíta, že nič nedokázal, aký je nemožný . . . ).

Sestra je o 9 rokov staršia, dominantná povaha, snaží sa
riadiť všetkých naokolo. Starala sa o neho od narodenia. Do-
dnes je medzi nimi cítiť vzťah starší – mladší, resp. zodpo-
vedný – nezodpovedný. Mala a má na pacienta veľký vplyv.
Pri akomkoľvek životnom kroku (škola, práca) sa konzulto-
valo s ňou, rodičia dali na jej názor. Tento vplyv sa snaží
udržat si dodnes. Pacient má obavy z jej vplyvu, ale robí
si výčitky, keď sa na neho hnevá. Preto sa radšej podrobí
a urobí ako ona chce.

Rodinná história je pre pacienta veľmi hmlistá (nikdy ne-
bola pred ním rozoberaná). Ale tuší, že matka bola vycho-
vávaná v detskom domove.

Detstvo hodnotí ako najkrajšie a najčarovnejšie obdobie
svojho života aj vďaka hravosti otca (pôsobí to na mňa ako
nápadná jednostrannosť v hodnotení). V škole bol utiahnutý,
bokom voči ostatným, len okruh niekoľkých kamarátov cez
učenie. Na strednej škole prehĺbenie separácie od kolektívu
– tu pociťoval svoju oddelenosť od ostatných. Vznikol pocit
menejcennosti vo vzťahoch a zároveň nadradenosti, ktorý
vyplýval z pocitu výnimočnosti (úspešný žiak).

Po vysokej škole začal pracovať na poste zodpovedajúcom
vzdelaniu.Tam počiatky jeho pitia alkoholu. V kolektíve sa
pilo, on nevedel povedať nie. Pre problémy s alkoholom pre-
pustený. T.č. práca v dobre prosperujúcej zahraničnej firme,
ktorá mu je zároveň aj koníčkom.

Pomenovanie problému, probatórna interpretácia,

ukončenie interview, terapeutický kontrakt

Na záver sedenia som zopakovala pacientove požiadavky,
ktoré som si počas sedenia zapísala (uvedené vyššie). Pove-
dala som mu, že jeho ťažkosti môžu súvisieť aj s jeho minu-
losťou, najmä s detstvom, do ktorého sa bude tiež treba po-
zrieť. Zopakovala som aj jeho vetu o

”
neriešiteľnosti týchto

problémov“ a opýtala som sa, ako to má teraz
”
s chuťou

pozrieť sa na uvedené problémy spoločne“. Pozrel na mňa,
pousmial sa a povedal, že súhlasí. Ešte som pripomenula jeho
problematiku s alkoholom a dala som si podmienku absti-
nencie od alkoholu a v prípade recidívy prechod na protialko-
holické liečenie. Navrhla som pravidelné stretnutia jedenkrát
týždenne, v trvaní 50 minút. Na záver som sa opýtala, ako
sa cíti. Povedal, že je uvoľnenejší, akoby mu kameň padol zo
srdca, keď povedal svoje ťažkosti.
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Zhrnutie a koncepcia prípadu

Z hľadiska psychodynamickej typológie usudzujem, že
ide o pacienta s poruchou narcistickej regulácie (Hens-
seler, 1985), teda regulácie sebahodnotenia, do značnej
miery zodpovedá hypervigilantnému, resp. vulnerabilno-
senzitívnemu podtypu narcistickej osobnostnej štruktúry
(Gabbard, 2002). Nápadný je tiež problém s identifikáciou
s mužskou rolou (dominantná matka a sestra, slabý otec),
ktorý sa prejavuje femínnymi prvkami v správaní. Zjavný je
tiež neoblomný zápas o autonómiu a individuáciu (

”
žijem

v ich zajatí“). Tendencia obracať agresiu proti sebe, robiť si
výčitky, keď sa nepodriaďuje.
Alkohol mal pre pacienta zrejme primárne význam eufori-

začného a trankvilizačného prostriedku (sebavedomejšie vy-
stupovanie v kontakte s ľuďmi, zvlášť ženami) v úzkej súvis-
losti s jeho problémom s narcistickou reguláciou a obavami
s dostania sa

”
do zajatia“. Alkoholizmus, zdá sa, má pre

pacienta aj funkciu
”
akoby autonómie“, vzdoru voči matke

a sestre.
Z anamézy usudzujem, že k poruche mohlo prispieť:

• neplánovaná tehotnosť, neželané dieťa pre matku
a vyšší vek rodičov pri narodení pacienta.Tieto fakty

”
otriasli ich sebadôverou“ v schopnosti rodičovskej roly,

• dominantné postavenie matky v rodinnej konštelácii
a chladný emocionálny prejav. Domnievam sa, že každý
prejav detského exhibicionizmu zo strany pacienta bol
matkou potláčaný kritizujúcim a manipulatívnym sprá-
vaním (pacient hovorí o jej občasnej krutosti). Predpo-
kladám tiež nedostatočné zrkadlenie pacienta zo strany
matky, deficit schvaľujúcich interakcií,

• submisívny otec, navyše ktorého
”
rola otca bola otra-

sená pre vysoký vek“ (údaj z anamnézy). Pacient má
tendenciu idealizovať si ho.

Priebeh psychoterapie – kľúčové situácie

V tejto časti opíšem, podľa mňa dôležité situácie, ktoré sa
v priebehu psychoterapie udiali.
Na jedno sedenie mi pacient priniesol informácie o liečbe

alkoholizmu, ktoré
”
náhodou zohnal od známeho“. Podal

mi ich a povedal, že to sú najnovšie poznatky v problema-
tike závislosti z USA, a že sa mi zídu. Zobrala som si ich
a sucho poznamenala, že si ich prečítam. V tom období som
nebola nadšená

”
prísunom ďalšej odbornej literatúry na štú-

dium“, čo zrejme pacient z mojej reakcie odčítal. Nič nepo-
vedal a pokračovali sme v sedení. Dávno po tejto udalosti
v rámci jedného sedenia sme preberali problematiku vzťahu
s jeho vedúcou. Rozprával, ako sa snaží vyhovieť svojej nad-
riadenej,

”
aj nadčasuje, keď ho o to požiada a ona si túto

jeho snahu neváži, finančne ohodnotí lepšie iných kolegov,
najmä kolegyne“. On sa potom cíti

”
ukrivdený a má po-

cit nespravodlivosti a poníženia“ (uprednostnenie kolegýň).
Zrazu pozrel na mňa a povedal, že takto podobne sa cítil,
keď mi priniesol ten článok od kamaráta. Že som si ho ur-
čite ani neprečítala. Prekvapila ma jeho reakcia, lebo to bolo

dávno. Našťastie som si danú situáciu aj okolnosti pamätala.
V tej chvíli som najskôr mala pocit viny (

”
do kelu, mala som

si to prečítať“), no vzápätí som si pomyslela (
”
veď som sa

ho neprosila“) a rástol vo mne hnev. Zároveň som si uve-
domovala, ako sa asi v tej chvíli mohol cítiť (napadli ma
moje vlastné pocity z podobných situácií v mojom živote)
a to mi pomohlo k empatickému vcíteniu sa a porozumeniu
prenosovej povahy jeho problému so mnou, s vedúcou – pô-
vodne s matkou a sestrou. Ocenila som, že si spomenul na
mňa, keď dostal ten článok a ospravedlnila som sa za moju
reakciu vtedy. Vysvetlila som mu, že v tom čase som bola
zaplavovaná odbornými materiálmi a každý nový prísun ma
privádzal do šialenstva. Povedal, že je to v poriadku, len bol
na mňa vtedy veľmi nahnevaný, lebo sa

”
fakt snažil“. Pre-

pojila som mu danú situáciu so situáciou s vedúcou a s jeho
matkou, ako sa snaží byť dobrý a vyhovieť. Uvedomil si, že
opakovane sa snažil matke urobiť radosť. Spomenul situáciu,
ako prišiel domov z práce pokopať záhradu, aby mala radosť,
kým príde. Keď sa vrátila od svojej sestry, ani si to nevšimla.
Len sa hneď začala sťažovať, ako má sestra šikovného syna,
ako sa o ňu stará, ako často za ňou chodí, aj keď býva ďa-
leko (čo údajne nebola pravda). A on, hoci býva v tom istom
meste, ledva za ňou zájde aj to len na chvíľu. On nič nepo-
vedal, išiel domov a opil sa. Povedala som mu, že ja by som
sa v tej situácii cítila zranená a mala by som hnev na svoju
matku za takéto správanie.
Aspekt gesta mocenskej dominancie, keď mi pacient pri-

niesol odborné texty, za dynamiku hnevu na matku a sestru
zostával bokom. Nezahrnula som ho do interpretácie, kedže
som ho kognitívne

”
uchopila“ až neskôr.

Na ďalšom sedení sme pokračovali v téme vzťahu s mat-
kou. Pacient rozprával, že si uvedomuje, ako mu celý ži-
vot matka riadi život. Už od školy (ona a sestra určili,
ktorá škola bude pre neho tá najlepšia, on chcel ísť študo-
vať
”
veterinu“ . . . ). Už viackrát chcel odísť ďalej od rodičov

a sestry. V 4. ročníku vysokej školy mal plán práce v Prahe,
avšak napokon si dal prihlášku do zamestnania do istého
podniku v blízkom meste. Láka ho aj zahraničie (finančne
lepšie), jazykovo je schopný (má štátnicu z angličtiny, vie
výborne španielsky), ale bojí sa recidívy alkoholu . . .

V sedení som poukázala na jeho ambivalentné správanie
– na jednej strane chce osamostatnenie, na druhej strane
práca v mieste bydliska. Na jednej strane túžba zahrani-
čia, na strane druhej obavy vycestovať. Na jednej strane byt
v Trenčíne, na strane druhej denná návšteva rodičov (teraz
mamy). Tu si uvedomil, aká je ťažká predstava pre neho, že
by nešiel domov,

”
teraz, keď je mama sama. Bojí sa, čo keby

sa jej práve vtedy niečo stalo?“
Opýtala som sa:

”
A čo by to s vami urobilo, lebo mám

pocit, že si robite starosti len o druhých a kde ste vy?“
Po chvíli mlčania mi povedal, že by si vyčítal, že nebol pri

nej podobne – ako keď pijával. Musí vrátiť tie roky, keď jej
ubližoval.
Poznamenala som, že mama musí byť šťastná, keď má

takého ohľaduplného syna (tu som si uvedomila môj ironický
tón, s akým som to vravela, lebo som sa hnevala na matku.
A pocit viny, že som voči pacientovi ironická).
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Opýtala som sa ho:
”
A čo by ste chceli pre seba dobehnúť

za toto obdobie, keď ste pijávali?“
Pri tejto otázke si uvedomil, že jeho sny sú a boli vždy iba

predstavami matky a sestry. Nikdy neprotestoval, nechcel
si ich rozhnevať, aj tak by ho prevalcovali rečami o jeho
neschopnosti.
Poznamenala som, že ja by som sa hnevala na mamu, keby

mi nedovoľovala robiť to, čo ja chcem. A poznamenala som,
že už druhýkrát cítim hnev na jeho matku v sedeniach za jej
správanie.
Povedal:

”
Ale to by ste nemohla byť alkoholikom ako ja.“

V sedení sa mi nepodarilo, aby pacient viac prežíval a ve-
dome sa zaoberal problematikou hnevu na matku.
Po tomto sedení prišla za mnou sestra pacienta. Bola

veľmi nahnevaná. Pýtala sa, o čom sme sa rozprávali s jej
bratom. Údajne prišiel domov pod vplyvom alkoholu a vy-
krikoval na ňu a matku, že ho obmedzujú v živote a nech
mu dajú pokoj. Tu poznamenala, že

”
môže byť rád, že sa

o neho niekto stará, lebo bez nich by už dávno bol na ulici.
Parazituje na mame, u ktorej t.č. býva“. Niekoľkokrát sa im
v opitosti po hádke (v minulosti) vyhrážal, že sa pôjde na
povalu obesiť. Poznamenala, že o neho sa nebojí, lebo on sa
má rád, ale o mamu. Cítila som hnev na ňu a silnú manipu-
láciu z jej strany. Pripadala som si ako rozhodca, ktorý má
rozhodnúť, kto viac komu ubližuje v rodine. Znovu uvedo-
menie si, že v terapii mám jej brata, mi pomohlo nedať sa
prevalcovať pacientovou sestrou. Obmedzila som sa len na
základné informácie, čo robiť, keď je pacient pod vplyvom
alkoholu. Tiež som si uvedomila, aké ťažké to musí pacient
mať v

”
takých chapadlách“.

Potom bol kontakt s pacientom prerušený na cca 2 týždne
pre recidívu alkoholu. Jedenkrát som nebola na ambulancii
(lekársky seminár na psychiatrickom oddelení). V práci os-
tala kolegyňa, ktorá ma na druhý deň privítala s tým, že tu
bol pacient. Hľadal ma a bol opitý. Mala s ním potyčku na
ulici, lebo prišiel autom a sadal si za volant auta. Na ulici sa

”
naťahovali o kľúče“. Moja prvá reakcia po tejto informácii
bola

”
chválabohu, že som tu nebola a nemusela som túto oše-

metnú situáciu riešiť. Uvedomila som si, že som nechcela byť
v roli zlej prísnej a trestajúcej matky“. (Domnievala som sa,
že pacient si zrejme nevedomo prišiel vypýtať pokarhanie.
Neskôr som uvažovala aj o predvedení vzdoru ako hlavnom
motíve).
Prišiel o týždeň po tejto udalosti. Bol už v dobrom zdra-

votnom stave. Hneď v úvode som ho informovala, že viem,
čo sa stalo. Informovala som ho o návšteve sestry a o úda-
joch, ktoré mi poskytla. Zdalo sa mi to vhodné a podporné
pre terapeutický vzťah (otvorenosť, nič nechcem robiť za
pacientovým chrbátom). Ako sám povedal, neuniesol ďalšie
problémy a rozpil sa. Chcel prísť už skôr, ale hanbil sa, nech-
cel aby som ho takého videla. Tiež sa bál, že mu

”
vynadám“.

Povedala som, že nemám dôvod mu vynadať. Uznala som,
že správaním za posledné 2 týždne si dobre

”
navaril“ a že si

viem predstaviť, ako sa asi teraz cíti.
V sedení sme prebrali tému

”
som alkoholik“.

Pacientove asociácie boli – môj handicap . . . ľútosť, že
nemôžem, resp. nemám právo žiť normálny život tu si uve-

domil, že takto mu to bolo vkladané okolím. Hovoril ale, že
má nádej, lebo verí, že veta

”
som alkoholik, môže znieť aj

hrdo“ v zmysle
”
niečo som dokázal zvládnuť“, pripustiť si

problém a riešiť ho.

Na záver som vyzdvihla poslednú vetu a pripomenula
pacientovi jeho fungovanie podľa názoru okolia v duchu

”
nemôžem, resp. nemám právo žiť normálny život.“ Tu som
sedenie ukončila.

Na ďalšom sedení sme sa vrátili k situácii pred recidívou.
Povedal, že to, čo som hovorila, je pravda. Jeho život je
ovplyvňovaný matkiným a sestriným správaním. Keď si to
uvedomil (pred recidívou), chcel im to povedať. Ale miesto
toho sa išiel opiť. Potom

”
dostal zlosť“ a keď prišiel domov,

mama začala vyčítať, že je zase opitý a ako sa správa. Spustil
to na ňu

”
mali ste vidieť tie vyľakané oči.“ Ostatné, že už

poznám (priebeh recidívy).

Potom rozprával o hneve na seba, ako si škodí. Sedenie
som ďalej viedla (skôr monológom, chýba zápis zo sedenia)
v duchu toho, že matka nie je tá, ktorá mu potvrdí jeho hod-
notu, nezabezpečí mu jeho šťastie. On sám je jeho strojcom.
Vyzdvihla som situácie, v ktorých vie byť samostatný, sta-
rostlivý a v ktorých ukázal svoju silu (dokázal sa postarať
o otca, veliť na základnej vojenskej službe – údaj z anam-
nézy, má dobrý vzťah so synovcami, ktorí sa s ním radia . . . ).

Na ďalších sedeniach som si užívala idealizujúci prenos
(Gabbard, 2005; Henseller, 1985; Kohut, 1985). Dôležitá skú-
sensť tu pre mňa bola, že som ho nebrala ohrozujúco, lebo za
podobných okolností, keď zachytím u pacienta

”
idealizáciu“,

nastavím
”
tykadlá – hop, pozor, to nemyslí vážne, za chvíľu

bude devalvácia“ a bránim sa. U pacienta sa mi to zdalo byť
úprimné a považovala som to za istý prejav zrelosti, v zmysle
straty prenosového strachu zo ženy – terapeutky v súvislosti
s korigujúcou emočnou skúsenosťou v priebehu psychotera-
pie.

Prišiel o prácu (firma redukovala aktivity na Slovensku).
Ocenila som, ako to zvládol bez recidívy, nespanikáril, bol
otvorený novým možnostiam. Ocenenie prijal, povedal, že aj
on to tak cíti a je rád.

Začal zvažovať, čo ďalej – mal reálnu ponuku práce mimo
mesta, kde žije, ale aj zvažuje odchod mimo Slovenska. V se-
deniach sme preberali možnosti výhod aj nevýhod rozhod-
nutí. Užívala som si, ako sa so mnou radí. Vo vzťahu so
sestrou aj mamou začínal byť samostatnejší, nezáležalo mu
tak na ich názore ako doposiaľ, čo som u pacienta ocenila.

Raz
”
sa mi pochválil“, ako mu jeho priateľ (bývalý ko-

lega), s ktorým sa rozprával o svojich plánoch povedal, ako
mu závidí, keď vidí jeho uvoľnenosť a rozhodnosť. Predtým
sa často jeden druhému sťažovali o svojich

”
ťažkých osu-

doch“. Aj jeho kolega slobodný, tlačený rodičmi k
”
lepšiemu

životu“, porovnávaný so sestrou, ktorá je úspešná právnička.
Videla som, ako je rád pochvale kamaráta, keď je viditeľné
navonok jeho úsilie v zmene života. Keď o tom rozprával,
cítila som sa ako matka, ktorej dospieva syn a ukazuje, čo
dokázal a bola som hrdá na pacienta ako sa osamostatňuje.

Potom prišlo posledné sedenie.
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Ukončovanie terapie

Ukončovanie terapie bolo skôr ukončenie terapie, kedže ne-
prebehla príprava na ukončenie (ukončovací proces) pre ne-
plánovaný odchod pacienta mimo Slovenska.
Pre mňa táto skúsenosť bola poučná z hľadiska protipre-

nosu.
V jednom sedení začal pacient rozprávať, že by chcel ísť

pracovať do zahraničia. Finančne by si polepšil, osamostat-
nil by sa, videl by krajinu, kde sa dávno túžil ísť pozrieť.
Rozprával aj o svojich obavách, že sa v cudzine

”
stratí, roz-

pije“ a bude sa musieť s hanbou vrátiť domov. Poznamenal,
že aj mama a sestra majú obavy a neveria mu. Sedenie som
zamerala na ocenenia, pripomenutie doterajších pokrokov
v terapii, resp. v pacientovom živote, pre ktoré sa rozhodol
sám a nie pod vplyvom a tlakom iných. I keď to bude ťažké,
najmä v začiatkoch. Zdôraznila som, že vždy sa môže vrátiť.
Dôležité je, že skúsi, čo chce on.
Na ďalšie sedenie prišiel s tým, že sa stretol s kamarátom,

ktorý už v cudzine pracuje a volal ho s ním. Poznamenal, že
je to práca robotníka na farme.Vyzdvihla som jeho rozhod-
nutie

”
sám za seba“ napriek

”
neodobreniu“ rodiny. Podpo-

rila som ho v myšlienke, aby prácu na farme bral ako
”
štart“

a že má naviac aj mimo Slovenska.
Asi o dve hodiny po sedení sa natešený vrátil. Bol s ka-

marátom.V priebehu mesiaca cestuje.Rozprával ako sa teší,
čo bolo vidieť aj navonok. Spočiatku som sa tešila aj ja.
No ako tak rozprával, ja som dostala strach, resp. mala som
obavy, či to zvládne, či tam nezrecidivuje. Vravela som si,
že ešte nie je pripravený, vyčítala som si, či som ho ja ne-
jako

”
netlačila“. Mala som čo robiť so sebou, aby som ho

neodhovorila, ale ustála som tento tlak mlčaním.
Keď odišiel, uvedomila som si,že mám tendenciu správať

sa ako jeho matka. Uľavilo sa mi, až keď som sa zasmiala nad
svojimi myšlienkami a povedala som si, že

”
humor je zrelá

obrana“. Navyše som si uvedomila moju tému odlúčenia, za
ktorú pacient nemôže.
Pacient naďalej pracuje vo vzdialenejšom zahraničí, dva-

krát sa ozval – je spokojný a šťastný. Pri druhej písomnej
správe od pacienta uplynulo 9 mesiacov od ukončenia psy-
choterapie.
Na záver dodávam, že pre predčasné ukončenie terapie

(odchod pacienta do zahraničia), nebola podrobnejšie pre-
braná oblasť pacientovej sexuality a partnerských vzťahov,
čo bola jedna z pacientových požiadaviek v úvodnom sedení.
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