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Virginia Mae Axline 
(1911–1988) americká 
psychologička-psycho-
terapeutka, začala roz-
víjať princípy a teóriu 
psychoterapie hrou na 
báze „na osobu oriento-
vanej” nedirektívnej te-
rapie Carla Rogersa už 
v 40 rokoch 20. storo-
čia. Dodnes je terapia 
hrou široko využívaná 
najmä v Amerike. Jej 
prvá kniha, Dibs v hľa-
daní seba samého (Dibs 
in Search of self) bola 
vydaná v r. 1964 v Bal-
lantine Books, New 
York.  

Autorka Terapie 
hrou a uznávaná auto-
rita vo využívaní tera-

pie hrou v liečbe emocionálne narušených detí študovala na 
Štátnej univerzite v Ohio a na Kolumbijskej univerzite. Šesť 
rokov učila na New Yorskej univerzite (School of Medecine 
a School of Education), sedem rokov učila na fakulte Kolum-
bijskej Univerzity a bola členkou Chicagskej Univerzity pre 
výskum. Kniha Dibs v hľadaní seba samého bola od jej vy-
dania v r. 1964 opakovane vydávaná a preložená do mnohých 
jazykov sveta.  

Kniha obsahuje takmer doslovné zápisy toho, čo sa dialo 
počas terapie hrou 5 ročného chlapca menom Dibs v priebehu 
jedného roka. Na začiatku je Dibs emočne „zmrzačený” chla-
pec, s abnormálnym sociálnym správaním, takmer nehovo-
riaci, s agresívnymi prejavmi voči každému, kto by chcel na-
rušiť jeho samotu. Každú kapitolu uvádza opis toho, čo sa 
udialo predtým než prišiel Dibs do herne, a v závere každej 
kapitoly je „zhrnutie” priebehu hodiny a jej zhodnotenie. Po-
čas terapeutických sedení autorka a terapeutka v jednej osobe 

dodržiava prísne emočnočne neutrálny postoj, aby neinterfe-
roval s Dibsovým objavovaním seba samého. Terapeutkine 
odpovede Dibsovi počas hodiny sú primárne reflexiami, dá-
vajúcimi Dibsovi najavo, že ho počúva bez toho, aby ho po-
sudzovala. V závere knihy je Dibs zrelým chlapcom, ktorý je 
schopný vyjadriť sám seba, identifikovať sa so svojimi po-
citmi a sociálne vzájomne reagovať so svojimi rovesníkmi 
i rodičmi. Tento jeho process „sebanachádzania” je napísaný 
nádherným čistým a presným štýlom, takže naozaj možno 
súhlasiť s vyjadrením mnohých ľudí: «Kniha je nádherné čí-
tanie, napínavé ako dobrá detektívka». Úcta a rešpekt zo 
strany terapeutky je jasne vyjadrená aj voči rodičom dieťaťa. 
Keď si matka uvedomuje zmeny, ktoré sa dejú s jej synom, 
požiada aj ona o rozhovor, aby sa mohla aspoň čiastočne zba-
viť svojho bremena. V tomto dramatickom rozhovore terape-
utka dáva matke pocítiť svojim prístupom, ktorý je aj jej 
vlastnou filozofiou, že jej osobný svet, jej súkromný svet jej 
patrí a je len na nej rozhodnúť sa, či mu chce otvoriť dvere, 
pričom necháva matke prežiť pocit vlastnej dôstojnosti, do-
voliť jej byť rešpektovanou a uznávanou ľudskou bytosťou. 
Zložitosť motivácie a ľudského správania sa objavuje každý 
nový deň. Matka i otec boli obeťami absencie sebapoznania 
a emotívnej zrelosti vo vzťahu k samým sebe. Cítili veľmi 
intenzívne svoju neschopnosť nastoliť afektívne vzťahy 
s Dibsom. 

Kniha bude užitočná každému, kto sa zaujíma o deti a ich 
vývoj a kto chce rozšíriť svoje znalosti o terapii hrou a psy-
choterapii všeobecne. Prístup Virginie Axlineovej je využi-
teľný v každom veku a základom jej terapeutického procesu 
je otvorené, úprimné a plne akceptujúce terapeutické prostre-
die. Ako všetky deti (ľudia), Dibs bol hoden úcty a rešpektu 
voči hľadaniu seba samého.  

S knižkou sa môžete bližšie zoznámiť a prípadne si ju ob-
jednať na adrese: www.vydavatelstvo-f.sk 
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