
136 PSYCHIATRIA, 13, 2006, č. 3-4, s. 136-137

Teória psychoterapie

Autonómia terapeuta a klienta v procese psychoterapie

Z. Michlerová

Vo všeobecnosti sa v psychologickej literatúre psycho-
terapia definuje, ako ovplyvňovanie choroby resp. človeka
psychologickými prostriedkami za účelom odstránenia cho-
roby, vymiznutia symptómu, nastolenia vnútornej rovno-
váhy umožňujúcej efektívne fungovanie človeka v živote. Te-
rapeut, ako používateľ psychologických nástrojov a pros-
triedkov, je viac menej zodpovedný a povinný v záujme
dobra klienta využívať tieto prostriedky a klient sa viac
alebo menej dobrovoľne podriaďuje tomuto ovplyvňovaniu.
Sú známe úvahy, že i špecifická osobnostná konštelácia
a skrytá potreba ovplyvňovať druhých vedú k výberu po-
volania terapeuta resp. pomáhajúcej profesie.
Tento príspevok je pokusom o úvahu a nastolenie otá-

zok týkajúcich sa autonómie a ovplyvňovania v psychotera-
pii, tak ako sa vynárali a vynárajú v mojej praxi. Proble-
matika autonómie človeka má svoj širší filozofický kontext
a v posledných desaťročiach prichádza vo filozofických úva-
hách k rezignácii a odstupu od zdôrazňovania významu au-
tonómie, k spochybneniu predstáv čo to znamená byť au-
tonómnym jedincom, čo to je individuálne myslenie. Človek
je viac umiestňovaný do sociálneho, ekologického a lingvis-
tického kontextu, kde je takmer nepredstaviteľná absencia
vzájomného ovplyvňovania (Heidegger, Wittgenstein).
Zaujalo ma tvrdenie Mitchella (2002), že osobná auto-

nómia, nie je vlastnosť, ktorá predchádza pred interakciou
s ostatnými, ale vzniká na základe interakčných procesov,
čiže je to, čo neochraňujeme pred ovplyvňovaním, ale vzniká
prostredníctvom vzájomného ovplyvňovania.
Základnou nosnou konštrukciou psychoterapeutickej

práce je psychoterapeutický vzťah. Napriek snahe viacerých
terapeutických škôl o precízne a metodicky rozpracované
psychoterapeutické techniky a ich snahe o merateľné vyhod-
notenie ich vplyvu, terapeutický vzťah v terapeutickej rov-
nici je často nepoznaná alebo aj prehliadaná – no niekedy
aj glorifikovaná – premenná.
Ak prijmeme presvedčenie, že psychoterapia je interak-

tívny proces, musíme akceptovať i to, že prichádza k vzá-
jomnému ovplyvňovaniu. Psychoanalýza na začiatku svojho
vývinu zastávala názory (v opozícii k hypnóze), že terapeut
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je nezaujatý pozorovateľ a interpretátor klientovej produk-
cie a jeho emócie, zážitky, subjektivita, neovplyvňujú pro-
ces terapie. Ak by k tomu prišlo, tak je to chyba, ktorá
svedčí o nevyriešených neurotických konfliktoch terapeuta.
Vývin teórie a praktické skúsenosti však priniesli objavné
a významne odlišné ponímanie významu terapeutovej sub-
jektivity, emocionality a osobnosti v terapeutickom procese.
Zvýraznil sa význam protiprenosových fenoménov, projek-
tívnej identifikácie, ako

”
detektora“ klientovej dynamiky, in-

terpersonálnu školu Sullivana snáď ani netreba spomínať.
Snaha poprieť interaktívnu povahu terapie alebo ovládať
proces prepracovanými metódami, technikami, nezaujatos-
ťou terapeuta alebo aj širokoakceptujúcou empatickou rolou
terapeuta je len snaha vyhnúť sa myšlienke, že sa v tera-
pii stretávame so silnými vnútornými emočnými konfliktmi
a zmätkom pacienta, ktorý ohrozuje a rozoznieva aj našu
dynamiku a konflikty.
Takže otázka neznie či ovplyvňujeme alebo neovplyvňu-

jeme, ale ako tento vzájomný proces je prítomný, ako ho
účastníci dokážu využiť, či zneužiť, ako pochopenie tejto in-
terakcie posúva možnosti klienta i terapeuta diferencovane
a jedinečne prežívať realitu v ktorej fungujú.
Medzi hlavné spôsoby ovplyvňovania v dynamicky orien-

tovaných terapiách je snaha terapeuta cez sebareflexiu , hľa-
danie významu a súvislostí medzi prítomnosťou a minulos-
ťou, vnútorným a vonkajším, skutočným a domnelým, reali-
tou a fantáziou posunúť klienta v osobnej slobode, kreativite
i v zdraví. Ďalším významným spôsobom ovplyvňovania kli-
enta je vytváranie rámca jeho uvažovania o jeho konfliktoch
a o tom, ako s nimi narába. Prvý dotyk klientovej a terape-
utovej autonómie je prijatie do terapie a stanovenie terape-
utického cieľa. Situácia indikovania terapie a určenie postu-
pov zvádza k paušálnemu realizovaniu doterajších skúseností
s inými klientmi, či k svojim vlastným riešeniam. Napriek
existujúcim kritériám a odporučeniam k indikácii terapie je
toto citlivý bod aj pre terapeutovu dynamiku.
Ako si vyberám a určujem druh terapeutickej intervencie?

Sú problémy, ktoré ma zaťažujú viac a ktoré vnútorne preží-
vam ako banálne? Čo spôsobuje nechuť k terapii a prevzatiu
klienta do starostlivosti? Prečo som to urobila, aj keď som
nemala pocit, že chcem s ním pracovať? Prečo sa ponáhľam
hneď v začiatku s interpretáciami, prečo som pudená dávať
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rady? Ako som stanovila cieľ? Chce na ňom pracovať aj kli-
ent alebo je to moja vlastná potreba? Je ešte nejaká tretia
osoba, kvôli ktorej sa púšťam do terapie resp. volím ciele
(vedúci, primár, kamarát . . . )?
Klient rovnako prichádza s očakávaniami a jeho vnútorná

konštelácia i obranné mechanizmy spôsobujú, že nevedome
štruktúruje situáciu tak, aby boli uspokojené jeho potreby
bezpečia a ovládania úzkosti. Štruktúruje vzťah a projikuje
do neho svoje minulé skúsenosti. To môže by pasca pre tera-
peutovu autonómiu, ale aj miesto na dešifrovanie spôsobu
reagovania klienta v interpersonálnej situácii, na spozna-
nie a neskôr aj interpretovnie klientových najhlbších nádejí,
obáv a potrieb. Skúsenosti ukazujú, že čím slabšie je kli-
entovo Ja a jeho autonómia v reálnom živote je slabo roz-
vinutá, tým častejšie títo klienti nevedomo očakávajú pre-
vzatie zodpovednosti v rozhodovaní i v terapii a vzbudzujú
potreby ochrany, opatery.
Čo očakáva klient od terapie? Od mňa ako konkrétnej

osoby? Akými pocitmi ma napĺňajú jeho očakávania? Ako
ma láka rýchlo problémy vyriešiť

”
osvedčenou radou, spôso-

bom“, som schopná pripustiť, že existuje viac tzv. dobrých
riešení daného problému?
Aj keď všeobecne vychádzame z toho, že projikovať v pro-

cese terapie začína klient. Existuje aj nebezpečie, že sám te-
rapeut začne projikovať a oživovať vnútorné nerozpoznané
aktuálne či dávnejšie konflikty a aj klient môže byť vtia-
hnutý do terapeutových dynamizmov. Externalizácia tera-
peuta ako spôsob vyrovnávania sa s vnútorným nezvládnu-
tými konflitkami môže viesť k odmietnutiu klienta, k ne-
citlivým konfrontáciám a interpretáciám, k jednostrannému
videniu problému – ale aj k zneužitiu klienta.
Sebareflexívne spracovanie či nespracovanie terapeuto-

vých pohnútok a potrieb vplýva na ďalší priebeh terapie na
jej pokračovanie či predčasné ukončenie. Analyzovanie pro-
tiprenosu a diferencovanie – čo je projektívna indentifikácia
a čo sú moje vlastné potreby, očakávania, túžby a emócie –
sa javí ako jeden z efektívnych prostriedkov k vyhnutiu sa
neterapeutického využívania ovplyvňovania klienta. Ak ho-
voríme o sebareflexii dotýkame sa nevyhnutnosti prejsť seba-
reflexívnym procesom samým terapeutom – mám na mysli
výcvik a supervíziu.

Tak ako v bežnom živote i v psychoterapeutickom pro-
cese je stále prítomná téma subjektívneho pohľadu, hra-
níc objektivity a hraníc poznania. Napriek snahe po ob-
jektivite, ku ktorej sa snažíme dospieť vzdelávaním, vlast-
nou analýzou a sebareflexiou, ideál nestranného pohľadu
a prístupu v podstate neexistuje. Sebareflexívne pozorova-
nie vždy nesie v sebe subjektívnu participáciu a pozorovanie
nie je nikdy neutrálne. Toto platí ako pre terapeuta, tak aj
pre klienta. Mitchell (2002) hovorí, že z pohľadu perspek-
tivizmu vo vnímaní reality je dôležité, že nemôže existo-
vať jediný racionálny pohľad na komplexnú ľudskú skúse-
nosť, ale môže existovať množstvo racionálnych interpretá-
cií pochopenia jednej skúsenosti. Pri väčšine našich činností
máme predstavu o cieli, ktorý sa snažíme dosiahnuť a o ceste
ako dosiahnuť tento cieľ. Učebnice o psychoterapii hovoria
o požiadavkách na osobnosť terapeuta ako dôležitého ná-
stroja na psychoterapeutickej ceste. O tom, že má byť empa-
tický, podporujúci, autentický, nestranný, nemanipulatívny
etc. Ideál správnej empatie, dokonalého empatického nala-
denia a nestranného racionálneho uchopenia situácie však
neexistuje. Čo by ale pri dosahovaní cieľa v psychoterape-
utickom procese u psychoterapeuta nemalo chýbať, je ak-
ceptovanie vlastnej nedokonalosti a pokora. Toto sa javí ako
nevyhnutná súčasť profesionality terapeuta a dôležitý faktor
pri ochrane proti nevhodnému ovplyvňovaniu našich klien-
tov.
Gabriel Garsía Marquéz:

”
. . . človek sa môže pozerať na

druhého zhora iba vtedy, keď mu chce pomôcť, aby sa zo-
dvihol . . . “∗

∗Prednesené na XXV. česko-slovenskej psychoterapeutickej
konferencii v Trenčianskych Tepliciach 2005.
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