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Psychoterapia

Terapeut, jeho klient a vice versa

Niečo o zážitkoch v terapii, o prenose a protiprenose

B. Čech, A. Říhová

Therapist-patient relationship and vice versa

Súhrn

Vzťah terapeut-pacient má mimoriadny význam pri liečbe akejkoľvek choroby, to zdôraznil už v 50-tych ro-
koch minulého storočia Bálint. Autori zameriavajú svoju pozornosť na reakcie terapeuta na pacientov príbeh,
na prenos a protiprenos v terapeutickej situácii. Pripomínajú tri typy prenosu narcistických osobností a ich
odraz v protiprenose terapeuta. Vnímanie postavenia protiprenosu prešlo v histórii psychoanalýzy radikál-
nou zmenou. Otvorenosť terapeuta ku protiprenosu pri schopnosti odlíšiť vlastný prenos dáva terapeutovi
možnosti využitia protiprenosu pri terapeutickej práci.

Kľúčové slová: vzťah terapeut-pacient, narcistický pacient, 3 typy selfobjektového /narcistického/prenosu
a protiprenosové reakcie, protiprenos, prenos terapeuta, Winnicottova koncepcia.

Summary

Therapist-patient relationship is really important in treatment of any illnesses. Balint has already accen-
tuated it in fifties of the last century. Authors concentrate on reaction of therapist to patientěs story, on
transference and countertransference in therapeutic situation. They resemble three types of transference
by narcisistic personalities and their reflection in therapistěs countertransference. Perception of position of
countertransference has made big change in psychoanalytic history. Therapist’s openness to countertransfe-
rence and his/her ability to differentiate his/her own transference give a possibility to used countertransfe-
rence in therapeutical activity.

Key words: therapist-patient relationship, narcisistic patient, three types of selfobject-transeference and
countertransference reactions, countertransference, transeference of therapist, conception of Winnicott.

Úvod

Aj na stoličke terapeuta, ktorá je chránená mlčaním, sedí
človek . . . človek, ktorý je pripravený prijímať, počúvať s čím
klient prichádza, snažiť sa mu pomôcť pochopiť vonkajšie aj
vnútorné motívy, nehodnotiť, nesúdiť . . .
Bálint vo svojej knihe (Balint, 1999) prvýkrát vydanej

v r.1955 pod názvom, ktorý sme v titule nášho príspevku
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parafrázovali, kladie mimoriadny dôraz na vzťahovanie le-
kára a pacienta. Okrem iného poukazuje na to:

• že, podobne ako z liekov aj zo vzťahu môžu vyplývať
nežiadúce účinky, ktoré vedú k trápeniu a nedorozume-
niam v terapii,

• že, okrem rozboru osobnosti pacienta je treba vnímať
aj vlastnú osobnosť, osobnosť lekára, terapeuta,

• že, síce ako terapeuti chceme byť dobrí, láskaví, schopní
a erudovaní, ale máme aj svoje rozmary, vieme byť ne-
vrlí či svojrázni . . . ,
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• že, chceme byť akceptovaní ako odborníci, dostať uzna-
nie prinajmenšom v zlepšení stavu pacienta.

V náročnej role terapeutov počúvame množstvo príbehov,
ľudských osudov, často veľmi zložitých, kde využívame veľa
zo svojich vedomostí, intuície, empatie a citu, aby sme poro-
zumeli, pomohli. Ako na nás pôsobia príbehy, ktoré klienti
prinášajú ?
Jedna z našich kolegýň priniesla do supervíznej skupiny

túto skúsenosť: Sama sa ťažko vyrovnáva s konzumnou spo-
ločnosťou, kde je život príliš rýchly, podriadený ekonomic-
kým záujmom, kde každý myslí akurát na seba, kde je málo
času na ľudskosť a ľudské stretnutia. Oslovil ju príbeh pa-
cientky, ktorá si už niekoľko rokov riešila problémy súvisiace
s vnímaním svojej hodnoty. Nemala ju nikdy v detstve ani
neskôr v manželstve potvrdenú. Nájsť ju dokázala vtedy, keď
napriek všetkým komplikáciám vzala do svojej rodinu osi-
relú neter. Terapeutku príbeh pacientky fascinuje. Dojíma
ju ľudskosť, ústretovosť, prirodzená ochota pomôcť sprítom-
nené v samotnom príbehu. Zároveň však oslovuje pocity sú-
visiace s jej vlastným životným príbehom. Ona sama stratila
v detstve mamu a jej súčasná životná situácia prináša po-
trebu spojenia členov dvoch rozdielnych rodín.
Raz niečo v nás primárne osloví klientov príbeh, inokedy

priamo reagujeme na jeho vzťahovenie sa k nám.
Napríklad narcistický pacient – vieme čo vyžaduje . . . má

dostávať potvrdenie, nasýtenie – to je terapeuticky účinné.
Vzťah sa rozvíja, idealizáciu vystrieda devalvovanie. To čo
predtým pacient na nás obdivoval, velebil, to teraz odmieta,
znehodnocuje, zosmiešňuje, napadá. Prinesieme intervenciu,
interpretáciu . . . hovorí, že to všetko už pozná, nič nové sa
nedozvedel, má nás za nekompetentných . . . Začína sa obze-
rať po jungiánoch, chiropraktikoch či skúša niečo s pozitív-
nym myslením alebo reiky. Tvrdí, že tam nájde pomoc . . .
My dopredu vieme, že aj tam to dopadne podobne ako
s nami . . . aj v novom terapeutickom vzťahu sa skôr či ne-
skôr prejaví odpor voči idealizovanému prenosu. Očakávame
to. Vieme, že patrí k obrazu tejto poruchy osobnosti . . . ale
ako to prežívame ?
Ako sa cítime na piedestáli idealizácie ?

• Sme nesvoji,
”
ošívame sa“, máme potrebu ukazovať na

reálne okolnosti, na to, že nie sme ani tak silní – ani
takí dokonalí . . .

Keď potom príde odmietnutie a znehodnotenie zo strany
pacienta, zažívame pocit zranenia, urazenia a nedocenenia.
Pocit ľútosti, ktorý prechádza až do hnevu na pacienta. Ok-
rem vyššie uvedeného – idealizovaného prenosu opísal Ko-
hut (Mitchell a Blacková, 1999) ešte 2 typy selfobjektového
(v skorších prácach –

”
narcistického“) prenosu:

• Prenos zrkadliaci – pacient vtedy vníma terapeuta ako
potrebného pre jeho

”
vyživovaciu funkciu“. Pacient po-

trebuje, aby ho analytik chápal, aby ho uznával a ob-
divoval, spätne reflektoval ich sebaprežívanie, vzruše-
nia, vnímania i sklamania. V terapeutovi sa táto po-
treba pacienta spája s namosúrenosťou voči narcistic-
kým očakávaniam pacienta.

• Alteregový/blíženecký prenos – pri ktorom pacient túži
po pocite zásadnej podobnosti s terapeutom. Nech ná-
zory, hodnoty a presvedčenia terapeuta sú také ako
u pacienta. Od terapeuta očakáva, že ich bude posilo-
vať a potvrdzovať. Terapeut má potom tendenciu zdô-
razňovať svoje vlastné názory, prežívať svoje vlastné
pocity pre seba samého.

Samozrejme, nielen s narcistickým pacientom sme prepo-
jení pojítkom prenosovo-protiprenosových vzťahov. S. Freud
predstavuje prenos ako všeobecný a prirodzený prejav ľud-
ského života a protiprenos dáva do dynamických súvislostí
s ním. Ale tak ako význam prenosu v terapii vyzdvihoval,
tak protiprenosu prisudzoval negatívny význam. Až Heima-
nová v 1950 roku postavila protiprenos do iného svetla.

S. Freud (Freud, 1990) deklaroval, že terapeut sa má vy-
hnúť všetkým svojim pocitom, že k pacientovi sa má vzťa-
hovať ako chirurg alebo nepriehľadné zrkadlo. Z vyjadrení
jeho súčasníkov (Čálek, 1986) však vyplýva, že Freudovým
pacientom i žiakom bola už z diaľky priehľadná jeho ne-
obyčajná dobrota, vrelosť a vľúdnosť. V praktickom vzťahu
k pacientovi bol láskavý a ľudsky účastný.

Akokoľvek, pocity analytika v terapii boli 40 rokov pova-
žované za niečo nemiestne, a tak aj protiprenos sa hodnotil
po túto dobu negatívne. Súčasné nazeranie na protiprenos
vychádza z príspevku Heimanovej z 1950 roku (Thomä a Kä-
chele, 1993) a poukazuje na význam protiprenosu v diagnos-
tike i pri terapeutických intervenciách. Protiprenos ako ve-
domé i nevedomé pocity terapeuta voči pacientovi označila
za výtvor, produkt pacienta.

Neskôr Heimanová potvrdila, že existujú aj celkom pri-
rodzené slepé miesta terapeuta, ktoré nie sú podmienené
pacientom a ktoré označila ako prenos analytika.

Aj terapeut je človek, človek so svojimi problémami, sta-
rosťami, bolesťami, úzkosťami a neurotickými reakciami. Re-
agujeme nezaujate v terapeutickom sedení, keď máme zrovna
starosti o dieťa, nezhodli sme sa s partnerom alebo nás trápi
choroba rodiča ? Má vplyv náš aktuálny psychický stav na
to, čo sa aktuálne odohráva v terapii ? Môže naše prežíva-
nie, aj keď nevypovedané ovplyvniť dianie na jednotlivom
sedení ? Čo je za tým, že pacient, ktorý už tri mesiace chodí
do terapie a stále nepriniesol žiaden hlbší problém, prichá-
dza s tým, že musí chrániť svojho terapeuta a to mu bráni
v otvorenosti ?

Všetky naše (terapeutove) pocity v terapii patria do pro-
tiprenosu. Pocity, ktoré v nás vyvoláva a oslovuje pacient. Aj
prenos terapeuta je súčasťou protiprenosu. Je ho ale treba
rozlíšiť, oddiferencovať ako neurotickú reakciu terapeuta. To
sa dá ujasniť pomocou cvičnej terapie a pomocou supervízie.

Záverom . . .

Na záver by sme radi zdôraznili Winnicottovu koncepciu

”
dostatočne dobrej matky“ – matky – takej či onakej osob-
nostnej výbavy – ktorá ale, keď po nej dieťa šmarí jedlo, ne-
zareaguje prehnanou reakciou, ale dokáže túto udalosť vní-
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mať ako vyjadrenie prechodnej neschopnosti dieťaťa vyspo-
riadať sa s okolitým svetom.
Zvládnuť to, zdôrazňuje Winnicott, je lepšie matka

schopná, pokiaľ ju samu niekto podporí (napr. otec dieťaťa,
alebo iný chápajúci dospelý).
V duchu tejto koncepcie ponúkajú Hawkins a Shohet

(2004) užitočnú analógiu pre supervíziu, kde
”
dosť dobrý

terapeut“ môže prečkať negatívne útoky klienta vďaka pod-
pore a sile supervízneho vzťahu.
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