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Stále je aktuálna téma
”
Aká je práca psychoterapeuta“,

ktorá odznela aj na konferencii o vývoji psychoterapie v r.
1986 vo Phoenixe (Arizona) pod záštitou nadácie Miltona H.
Eriksona (7000 terapeutov z USA s reprezentantmi ako Al-
bert Ellis, Virginia Satirová, Carl Rogers, Rollo May, Judd
Marmor, Aaron Beck, Thomas Szasz, Paul Watzlawick, Jay
Haley, Joseph Wolpe, Bruno Bettelheim, R.D. Laing, Salva-
dor Minuchin a Lewis Wolberg). Analytici na otázku, či ich
prácou je meniť ľudí, odpovedali nie, ich úlohou je pomôcť

ľuďom porozumieť sebe – či sa menili alebo nie bolo na
nich. Zároveň bolo konštatované s odvolávaním sa na ra-
cionálnejší postoj v zmysle zodpovednosti, že terapeut nie
je konzultant, ale

”
menič ľudí“, ktorý zlyháva, keď zlyháva

pacient. Podľa M. Eriksona sa terapeut musí naučiť mnoho
rôznych spôsobov, ako meniť ľudí – rôzne typy, alebo sa po-
tom venovať inej profesii. Tiež bolo konštatované (J. Haley),
že sú experti v ovplyvňovaní iného človeka, ktorí sú zruční
v sugesciách, vrátane sugescií, ktoré si osoba neuvedomuje
(Masson, 1988).

Pedder (Holmes, 1991) uviedol, že r.1980 zaznamenal
veľkú expanziu v psychoterapii a poradenstve. Prudko sa
rozšírili tréningové schémy, vynorili sa nové formy psycho-
terapie v rozpätí od kognitívne behaviorálnej terapie po ex-
trémne varianty, subkultúru komplementárnych psychotera-
pií, ktoré enormne varírujú, čo do hĺbky a rešpektu. Psy-
choterapia sa stala dostupnou širšiemu spektru populácie,
ale často vo forme, ktorá by zalarmovala niektorých psycho-

analytických pionierov – aj keď nie nevyhnutne Freuda. Ten
v r. 1919 predpovedal, že ak sa biede más adresuje

”
zlatá

psychoanalýza“, táto bude nevyhnutne znečistená
”
meďou

sugescie“. V práci
”
Línie pokroku v psychoanalytickej tera-

pii“ (Holmes, 1991) volal po rozšírenej dostupnosti psycho-
analýzy, čo podľa jeho názoru vyžaduje tri veľké modifikácie
klasickej analytickej techniky:

1. Terapeut by sa mal stať viac pedagógom, inštruktorom
pacientov, ako majú efektívnejšie žiť.

2. Terapie sa musia časovo ohraničiť.

3. Terapeuti by mali byť pripravení na používanie
”
su-

gescie“, t.j. sily ich osobnosti, kombinovanej, ak je to
nevyhnutné s hypnotickými technikami (napr. hlboká
relaxácia), za tým účelom, aby sa pacient dostal z neu-
rózy.

Každá terapia vykazuje určitý nedostatok pozornosti (zá-
ujmu) vo svete. Každý terapeut nazerá problémy ľudí tak,
ako ich pozná. Ak to, čo mu je povedané, sa mu nehodí (do
jeho teórií), je náchylný vidieť to tak, ako sa mu to hodí. Zá-
ujem o seba pobáda terapeutov predstierať poznanie, ktoré
nemajú. Terapeuti sa pokúšajú klásť vlastné štruktúry na
ich pacientov (Masson, 1988).

”
Zárukou talentu k vykonávaniu psychoterapie nie je

predpísaný počet kurzov, počet supervidovaných hodín
a osobná analýza, vrátane intenzívnej psychoanalýzy“
(Blanck: Egopsychologie: teorie a praxe). Autori pokračujú:
Hlavnou súčasťou talentu je schopnosť empatie – je to schop-
nosť byť

”
s“ druhým človekom (nie schopnosť cítiť

”
pre“)

(sympatia). Táto schopnosť sa odvodzuje z obdobia života,
kedy jedinec sa sám cítil byť

”
s“ niekym (mal by prežiť dobrú

symbiotickú skúsenosť vo vzťahu matka – dieťa). Okrem
adekvátnej symbiózy v detstve, musí tiež prísť k adekvát-
nemu vyriešeniu separačne individuačnej krízy.
Neadekvátna symbiotická skúsenosť znamená, že terapeut

ju opakuje s pacientami, ktorí to nevyhnutne nepotrebujú.
Úspešná skúsenosť zo symbiotického spojenia znamená, že
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takýto jedinec má oslabenú separačnú úzkosť, dobre kryš-
talizovanú identitu, ktorá sa v jeho profesionálnej práci od-
ráža v schopnosti rešpektovať autonómiu pacienta. Úspešné
pretraverzovávanie subfázami separácie – individuácie tiež
znamená osvojenie si kultivovanosti zlostných afektov, pl-
ného registra ľudských afektov, stotožnenie sa s nadosob-
nými cieľmi a ideálmi, schopnosť zvládať konflikt vnútorných
motívov, nevyhýbanie sa zážitkom úzkosti a zahanbenia (Mi-
kota).

Martin Grotjahn (1972) v opisovaní kvalít osobnosti psy-
choterapeuta okrem iných uviedol: musí byť

”
človek všet-

kých sezón“, spoľahlivý, vyvolávať vieru a dôveru. To do-
káže, len ak má na prvom mieste vieru a dôveru v seba, na
druhom mieste vieru a dôveru v ľudí. Nemusí byť superiór-
nym vo vedomostiach, ani v inteligencii a každý z jeho pa-
cientov môže byť superiórnym v určitom ohľade, ale žiadny
by nemal byť superiórnym v čestnosti a úprimnosti. Musí
byť expertom v zvládnutí komunikácie – či so sebou samým
alebo s ľuďmi, ak sa im pokúša porozumieť. Čestnosť musí
byť rozšírená do nevedomia. Čo hovorí musí byť cítiť prav-
divo. Koľko povie a komu, a kedy, a čo je najdôležitejšie,
ako to povie – to je otázkou jeho štýlu. Terapeut by mal byť
človek, ktorý prežíval život čo najplnšie. Môže byť mladý,
alebo starý, ale mal by mať odvahu prežívať život vo všet-
kých jeho stránkach a musí poznať cenu života (cítiť, že je
nažive). Musí poznať strach a úzkosť, zvládanie (mastery)
a závislosť, a nadovšetko – nesmie sa obávať milovať a ne-
mal by byť neoboznámený s hnevom. Musí byť sčítaný (vzde-
laný), pretože skúsenosti zo žitia s veľkými postavami litera-
túry sú časťou jeho poznania (vedomosti – vzdelanie: príklad
Freuda). Obrazy, ktorým sa musí naučiť porozumieť, môže
objaviť medzi priateľmi, milencami, pacientmi, kolegami, ne-
priateľmi: ale modely pravej integrácie napriek tomu sú cha-
raktery, ktoré sú dokumentované vo veľkej literatúre ľud-
ského druhu, uvádzané už Bibliou. A terapeut musí poznať
jednu ženu, ktorú miloval (miluje), aby prostredníctvom nej
mohol poznať všetky.

Ak vyzrel v poznaní, mal by nazerať na svoj život so se-
baúctou z celoživotného kreatívneho úsilia, mal by seba zva-
žovať ako vlastného obľúbeného pacienta, človeka, ktorý sa
stále má čo učiť – pokiaľ žije, s túžbou po poznaní, pravde,
čo spolu s čestnosťou a úprimnosťou tvorí jeho bazálnu kva-
lifikáciu. Umožňuje mu to spoliehať sa a vzťahovať sa. Ne-
potrebuje (nemusí) vyvíjať vzťah ľahko a rýchlo. Vzťahy,
ktoré formuje, musia byť hlboké a založené na dôvere. Bude
prežívať sklamanie, ale nesmie byť z toho paranoidný. Snaha
porozumieť niekomu inému – je podstatnou pre terapeuta –
mala by byť libidinálnou potrebou, nie deštruktívnou, ne-
návistnou. To spôsobuje, prečo mnohí psychológovia dobre
pochopia človeka, ale nepochopia ho nevyhnutne realistic-
kým spôsobom.

Celoživotné vzdelávanie a stále kreatívne úsilie o rast
a zrelosť ho môže oddeliť od mnohých ľudí a spôsobiť aj
profesionálny trend k izolácii, odcudzeniu a oddeleniu sa. Zá-
ľuba v ľuďoch, s ktorými pracoval, ho môže zvádzať k tomu,
čo Ernest Jones nazval komplexom Boha. Zrelý psychote-
rapeut si uvedomuje toto nebezpečie, udržuje si skeptickosť

k sebe, zreteľne lepšie ako ktokoľvek iný – povedané slovami
Ralpha Greensona –

”
najlepší z nás sú práve dobrí začia-

točníci“. Vo svojej čestnosti (poctivosti) musí mať odvahu
k tomu, čo Carl Jaspers opisuje ako neobmedzenú komuni-
káciu, vedomú aj nevedomú. Musí byť majstrom v tom, čo
Franz Alexander nazýva dynamické uvažovanie (reasoning).
Musí sa učiť ako nazerať ľudí nielen tu-a-teraz a v ich vzťahu
k nemu, ale tiež v ich dlhodobom psychologickom vývine, od
začiatku po dnešok, s nie jasným tušením zajtrajška.

V záujme ochrany vlastného mentálneho zdravia, zdravia
svojich pacientov, svojej vlastnej rodiny, si musí neustále
uvedomovať seba. Toto uvedomovanie musí obsahovať veľkú
časť jeho nevedomia. Je to práve toto uvedomovanie, ktoré
je prostriedkom (nástrojom) v jeho remesle, a ktoré Teodor
Reik nazval tretím uchom.

Musí byť pudený túžbou porozumieť a týmto spôsobom
je vedcom. Zároveň musí byť schopný uniesť tenziu z nepo-
rozumnia. Ako hovorí Teodor Reik, je lepšie nepochopiť, ako
zle pochopiť. Musí byť schopný, metaforicky povedané, čakať
na svetlo kým zasvieti, hoci by trpel zotrvávaním v tme.

Heinz Kohut postuloval pre psychoanalytika
”
centrálnu

pevnosť a periférnu nestálosť (voľnosť)“. Táto formulácia
znamená, že terapeut musí mať pevnú ego-identitu. Musí
v každej chvíli vedieť, kto je, kto bol a kam ide. Ale musí
byť hrdý aj na svoj periférny pocit, ktorým vníma ľudí – ich
láskavý a živý vzťah k nemu a iným, a ich hostilitu, zlomy-
selnosť a slabú vôľu.

Ak u psychoterapeuta prevláda bazálna láska k psycho-
logickej pravde, táto ho ochráni pred hrozbou, že sa stane
sudcom alebo policajtom. Musí byť schopný akceptovať di-
lemy a kontradikcie. Musí kombinovať túžbu po poznávaní
s trpezlivosťou počúvať. Často sa musí posúvať od získa-
ného vhľadu k riešeniu problému a mysleniu. Musí sledovať
pacientov s čiastočnou ale reverzibilnou regresiou, pričom
druhá jeho časť musí zostať pozorujúcou, racionálnou a in-
tegrujúcou. Musí ponúknuť seba – viac alebo menej – ako
nepopísanú tabuľu rasu s cieľom umožniť vývoj prenosu. A –
ako hovorí Zetzelová a Greenson – simultánne musí byť ľud-
ským a dosť reálnym k tomu, aby utváral pracovnú alianciu.
Ak bude len tabuľou rasou, stratí svojho pacienta, pretože
nikto nechce byť analyzovaný tabuľou rasou. Ak sa príliš pre-
sadzuje ako pomáhajúci, pacient sa môže cítiť ovládaným,
nie pochopeným. Toto je bipolarita, ktorá sťažuje prácu te-
rapeuta.

Nepotrebuje popierať, že jeho živý záujem o ľudí vyrastá
z inštinktívnych zdrojov. Rokmi tréningu a práce trend po-
rozumieť musí byť de-inštinktualizovaný a de-sexualizovaný.
Ako chirurg musí chcieť prenikať (penetrovať) a ako lekár
musí chcieť liečiť. Ak jeho pôvodné infantilné túžby porozu-
mieť sú príliš založené na hostilnej penetrácii, veľmi ohrozí
svoju prácu. Keď sa však príliš obáva týchto trendov penet-
rovať do matky, nedostane sa dosť hlboko so svojim porozu-
mením.

Musí akceptovať svoju materskosť. Nesmie sa pokúšať byť
len mužom, dokonca aj keď to preňho nie je možné byť mu-
žom a ženou zároveň. Musí akceptovať parciálnu identifiká-
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ciu s matkou, ktorú chcel penetrovať a zničiť. Napokon, má
si ju obnoviť v sebe samom.
Terapeut nepotrebuje byť elokventným, dokonca ani eru-

dovaným alebo výrazne logickým, ale musí byť schopný po-
rozumieť a vzťahovať sa. Jednou z mnohých kontradikcií,
ktorú musí v sebe tolerovať – trpezlivosť a netrpezlivosť zá-
roveň. Ako oceán, ktorý veľkou silou a netrpezlivosťou udiera
na pobrežie, ale potrebuje storočia k rozdrteniu balvanov na
piesok.
Musí byť schopný milovať a nenávidieť, byť priateľom

a nepriateľom k tej istej osobe. Len ak nepopiera svoju am-
bivalenciu, bude pacient schopný dôverovať mu. Je to ako
dôvera v matku, ktorá (ako sa javí) sklamala dieťa a ktorá
potom pomáha, chápe a lieči. Terapeut si musí byť vedomý
potreby pacienta k symbiotickej fúzii s matkou. Táto po-
treba, ako povedali Mahlerová a Guntrip – je bázou túžby
byť pochopený.
Sharpe (1950), Greenson (1967) a Stone (1961, 1967) zhr-

nuli dôležité osobnostné parametre psychoanalytického psy-
choterapeuta (analytika): vyriešenie vlastných neurotických
konfliktov, schopnosť chápať, preložiť a komunikovať ne-
vedomé procesy, schopnosť oscilovať medzi angažovaným
účastníkom a odlúčeným pozorovateľom, schopnosť empa-
tie, intuície, súcitu, trpezlivosti a rešpektu, a živý záujem
a zvedavosť na životy ľudí.
Hans H. Strupp s kolegami (Masson,1988) v jednej štúdii

131 pacientov, ktorí podstúpili 25 sedení intenzívnej psycho-
terapie, zistili, že

”
dobrý terapeut“ je veľmi pozorný, zaují-

majúci sa, mierny a pozorný poslucháč – priateľ, ktorý je
láskavý a prirodzený, nie neochotný dať priamu radu, ktorý
hovorí jazykom človeka, podmieňuje dobrú náladu a zried-
kavo vzbudzuje intenzívny hnev.

Poznámky k detstvu psychoterapeuta

Niektoré výskumné zistenia (Liaboe a Guy, 1987, Ford,
1963) poukázali na rodinné vzťahy a obdobie raného detstva
psychoterapeutov. Vo vzťahoch v rodine sa matka ukázala
byť centrálnou osobou v dome, výrazne dominujúca nad ot-
com, v behaviorálnych prejavoch s fluktuáciou od dominant-
ných a agresívnych vzorcov správania k pseudofeminným
(masochistickej inadekvátnosti). Otec sa ukázal pasívnym,
aj v interakciách, málo prispievajúcim ku psychologickej sile
rodiny, pričom sa to obzvlášť prejavuje vo vzťahu k synom.
V behaviorálnych prejavoch vykazoval excesívnu pasivitu,
defenzívnosť s nevýrazným protestovaním štylizovaným ako
maskulinita. Manželstvo rodičov spravidla obsahovalo časté
stresy, zlú komunikáciu, finančné tlaky, vo vzťahoch medzi
manželmi pretrvávala len mierna fyzická a emocionálna blíz-
kosť.
Vo vzťahoch medzi rodičmi a dieťaťom zaujímala v živote

budúceho psychoterapeuta väčší význam matka v porovnaní
s otcom. Psychoterapeutom bola nazeraná ako chápajúca,
pomáhajúca,

”
starajúca sa o iných“ (hoci to tak nebolo). Ot-

covia boli väčšinou zamestnaní mimo humánne služby a mali
s deťmi slabé a málo efektívne vzťahy.
V rodine budúci psychoterapeut fungoval:

A) v úlohe nárazníka k udržiavaniu stupňa emocionálnej
vzdialenosti rodičov vzájomne k sebe,

B) substituoval nedostatočnú intimitu (dôvernosť) v man-
želstve, ktorej status quo sa starostlivo udržiaval.

Takéto prostredie bolo málo výchovné (starostlivé)
a značne stresové. Často budúci psychoterapeut ako dieťa
vyhľadával inú osobu mimo rodičov, napr. tetu alebo starú
mamu, za účelom uspokojenia vlastných emocionálnych po-
trieb – emocionálnej intimity.
Budúci psychoterapeut sa ako dieťa veľmi skoro ocital

v role poradcu a opatrovníka (caretaker) alebo mediátora ro-
diny. Rodina si uvedomuje schopnosť budúceho psychotera-
peuta uspokojovať (vedome alebo nevedome) dôležité emoci-
onálne potreby rodinných členov, redukovať rodinné tenzie,
riešenia argumentmi. Stáva sa dôverníkom, je

”
odlišný“.

Autori v záverečnom portrétovaní jeho pozície v rodine
a jeho psychického stavu hovoria o jeho emocionálnom za-
nedbávaní, čoho dôsledkom je bolestivý self-koncept, poci-
toch osamelosti a izolácie, pocite

”
odlišného“ v rodine, so

zvýšeným uvedomovaním si vnútorných udalostí, so žiad-
nou recipročnou expresiou emocionality, v role opatrovníka,
využívaného k staraniu sa o životné potreby rodiny, alebo
iné osoby.
Podobne sa k situácii budúceho psychoterapeuta v detstve

vyjadruje aj Alica Millerová (Dětství je drama). Pochybuje
o tom, že dieťa, ktoré si vyvinie zdravé sebavedomie – vy-
rastá u rodičov, ktorí ho nezneužívajú – akceptujú ho také,
aké je – si neskôr vyberie povolanie psychoterapeuta, vytvorí
si a vyvinie senzórium pre pocity druhých, ako sa to deje
u
”
využívaných“ detí, že by niekedy – na základe vlastných

zážitkov – mohlo pochopiť čo znamená
”
zradiť“ pravé Ja.

Podľa A. Millerovej schopnosť k povolaniu terapeuta nám
dáva práve náš osud, ale za predpokladu, že sa nám v prie-
behu vlastnej terapie otvorí možnosť žiť s pravdou o vlast-
nej minulosti a že sa zbavíme najhrubších ilúzií. Znamená
to: 1. vyrovnať sa s vedomím, že sme museli uspokojovať
nevedomé potreby rodičov na úkor vlastnej sebarealizácie,
aby sme nestratili to málo, čo sme mali, 2. že dokážeme
prežiť svoje rozhorčenie a smútok, vyvolaný neschopnosťou
rodičov uspokojiť naše primárne potreby. Pokiaľ sme toto
zúfalstvo a z neho vyplývajúcu zlosť nikdy neprežili a v dô-
sledku toho tiež nikdy nespracovali, ocitáme sa v nebezpečí,
že budeme túto nevedomú situáciu (potreby) svojho detstva
prenášať na pacienta. (Nielen naňho, ktorý často býva zá-
vislý na terapeutovi ako dieťa, ale i na svoje vlastné deti
a podriadených).
A. Millerová odpovedala v interview v r. 1995 na otázku,

na čo by kládla dôraz, keby si ona mala nájsť terapeuta:

1. opýtala by som sa, ako vlastne k svojmu povolaniu pri-
šiel, prečo si ho zvolil, čo robil predtým a pod. (dospelý
ale takúto otázku nepoloží, vracia sa k stratégii preži-
tia, zrádza svoje pravé ja, chce sa prispôsobiť, má detin-
ský postoj. Prežíva k terapeutovi vzťah ako k láskavej
matke, silnému otcovi, kňazovi alebo Bohu);

2. uistila by som sa, či mám do činenia s poctivým člove-
kom (sledujem fakty bez vnútorných zábran);
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3. spýtala by som sa, s kým si zachovám svoju autonó-
miu? Kto mi dá overiteľné informácie a hádam aj adresy
ľudí, ktorým natrvalo pomohol? Kto mi uspokojujúcim
a čestným spôsobom odpovie na moje otázky, uzat-
vorí so mnou poctivý, transparentný pracovný vzťah,
bude prístupný kritike a schopný konfrontácie s fak-
tami i s vlastnými protirečeniami a nebude sľubovať
nemožné?

Nancy McWilliamsová (2004), tréningová psychoanaly-
tička s lektorovaním v USA, Kanade, Mexiku, Rusku, Švéd-
sku, Grécku, Turecku, Austrálii, na Novom Zélande, v spo-
mienkach na osobnosť svojich supervízorov hovorí o dvoch
excelentných, ktorí výrazne kontrastovali v terapeutickom
štýle, pričom si zreteľne uvedomovala zaujímavú interakciu
medzi ich osobnosťou, terapeutickým štýlom a teóriou te-
rapie. Jeden z nich bol rezervovaný, sociálne neohrabaný,
seba opisujúci ako schizoidného, pričom kládol značný dô-
raz na byť spontánny, emocionálne teplý, živý a flexibilný.
Druhý, prejavujúci sa afektívne, demonštratívne, sociabilne,
so žartom hovoriaci o svojich hysterických a exhibicionistic-
kých tendenciách, neustále zdôrazňoval zdržanlivosť (mier-
nosť), rezervovanosť, disciplínu a čo najrozumnejšie využí-
vanie týchto

”
parametrov“. Každý z nich sa sústreďoval na

to, aby jej odovzdal tú orientáciu, ktorá zmierňovala, kori-
govala nevýhody vlastného temperamentu. Zároveň to bol
postoj (názor) ,ktorý vyplýval z toho, čo by každý z nich
považoval za najviac terapeutické pre seba, ak by bol sám
pacientom.
Williamsová si tiež povšimla, že niektorí teoretici odpo-

rúčali špecifický terapeutický postoj, o ktorom predpokla-
dali, že by mohol byť pre nich užitočný, ak by boli klientmi,
ale ktorý tiež normalizoval a zovšeobecňoval ich vlastnú dy-
namiku. Príkladom tejto tendencie môže byť Heinz Kohut.
Kohut naliehal na analytickú komunitu, aby namiesto in-
terpretačného riešenia idealizujúcich prenosov tieto akcep-
tovala od obdivujúcich pacientov. Bolo to v súlade s jeho
osobným modus vivendi a postojom, ktorému veril, že by
pre neho mohol byť viac terapeutický ako štandardná ana-
lytická interpretácia obrany. Iným príkladom môže byť
Melánia Kleinová, ktorú ľudia vnímali a prežívali ako pô-

sobivú, mocnú a neústupnú (dogmatickú). Táto naliehala
na analytikov, aby smelo pomenúvali predpokladané zneuží-
vané detské dynamiky a interpretovali ich autoritatívne, čo
tiež súvisí s terapeutickou verziou jej vlastného interperso-
nálneho štýlu.
Williamsovej zovšeobecnenou skúsenosťou s klinikmi bolo,

že keď títo vášnivo hovoria o postoji alebo procese, ktorý je

”
v centre“ alebo

”
podstatou“ terapeutického procesu, často

predpisujú postoj, ktorý buď normalizuje ich vlastné dis-
pozície alebo kompenzuje limity ich charakteru. V oboch
prípadoch sa zdá, že sa pokúšajú liečiť seba. Zovšeobecne-
nie toho čo je užitočné v terapii na báze vlastnej psycholó-
gie, je často užitočné, pretože všetci sme si ako ľudia oveľa
viac podobní ako rozdielni. Sú však chvíle, ak máme byť
dobrými terapeutmi pre určitých pacientov, že musíme zis-
tiť (objaviť) špecifické kvality v našich osobnostiach, ktoré
ako evidentné by nemohli byť facilitované našim vlastným

liečením. Napr. ak terapeut antisociálneho jedinca sa nevie
naviazať na drsnejšie, mocensky orientované časti jeho osob-
nosti a tým vyvinúť autenticky skeptický, nie-nezmyselný,
kriminálno-chlapský tón, nemôže očakávať vývoj akejkoľvek
formy pracovnej aliancie.

Mnoho terapeutov má depresívnu dynamiku, čoho výsled-
kom je, že zdôrazňujú pohotovú dostupnosť, holdingové pro-
stredie, nekritickú akceptáciu, podmienky, ktoré sú liečiace
tých z nás, ktorí majú túto psychológiu. Práca Donalda Win-
nicotta, ktorý disponoval silnou depresívnou stránkou, je
často citovaná terapeutmi, ktorí tiež osobnostne rezonujú
s depresívnymi témami. Nancy McWilliamsová ich sama
u seba priznáva, s používanou psychoterapeutickou meta-
fórou

”
mať materskú dostupnosť ako liečiaci tón“, a nie je

ani prekvapujúce, že Winnicottové práce ju vždy oslovujú.
Jestvuje však dôkaz , že Winnicott ako terapeut mal ťažkosti
s tolerovaním vlastnej agresie a tak i problémy v sedeniach.
Jeho neschopnosť vyrovnávať sa s nimi bola racionalizovaná
jeho vierou, že veľmi obtiažni pacienti potrebujú regredovať
do stavu primárnej závislosti.

Opäť teda je dôvod pre osobnú terapiu terapeutov, v kto-
rej všetci potrebujeme nájsť časti našich osobností, ktoré
môžu byť prístupné k práci s ľuďmi, ktorých dynamiky sú od-
lišné od našich vlastných centrálnych tém a variácií. Takéto
explorácie v podsvetí našich psychík napomáha nám lepšie
chápať seba ako psychoterapeutov. A pretože každý z nás má
svoje limity flexibility, niektorí pacienti nebudú vhodní k ur-
čitému autentickému štýlu terapeuta. Nie je tiež vhodné, aby
sa terapeut pokúšal prispôsobovať k niečomu, čo je falošné
alebo vzdialené jeho temperamentálnemu (a osobnostnému)
vybaveniu.

Osobná terapia, aj po najsystematickejšej kvalifikovanej
supervízii, nemusí poskytnúť

”
dokonalú“ špecifickú profesi-

onalitu psychoterapeuta. Sú známe prípady veľkého počtu
analytikov, ktorí boli pacientmi Miltona Eriksona. Dokonca
boli medzi nimi i tréningoví analytici. Jedna známa trénin-
gová analytička z New Yorku dokonca vyhlásila, že 15 ho-
dín strávených v rozhovore s M. Eriksonom ju naučilo viac,
ako sedem rokov analýzy. Iný tréningový analytik, trávil po-
merne dlhý čas ako pacient u Eriksona, zatiaľ čo stále sa
angažoval v aktívnej psychoanalýze.

Erikson rozpráva o svojich pacientoch, ktorí prešli neús-
pešne psychoanalýzou alebo inou individuálnou alebo man-
želskou terapiou. Keď sa obrátili naňho, boli v pomerne krát-
kom čase v poriadku, čo dosahoval vcelku jednoduchými spô-
sobmi. Komentoval to takto:

”
neverím psychoanalýze, tomu

náboženstvu, ktoré chce platiť na všetkých ľudí, vo všetkých
kultúrach. Neverím Freudovi, čo napísal o Mojžišovi, veď
Mojžiša nepoznal.“ Takýmto spôsobom komentoval aj Ro-
geriánov, transakčných analytikov, ale i iných, a nie je možné
zovšeobecňovať nijaký prístup, ktorý sa týka psychoterapie.
Tvrdí, že každá psychoterapia, ktorá vychádza z nejakej zo-
všeobecňujúcej teórie je nesprávna. V prístupe k pacientovi
hovoril:

”
pre každého pacienta som si vymyslel jeho teóriu,

každému som sa snažil ušiť terapiu na mieru. A každý z vás
to musí urobiť svojim spôsobom“ (J. Haley, 2003).
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Získanie citu pre psychoanalytickú diagnózu

Nancy Williamsová keď sa rozhodovala venovať sa psycho-
analytickej psychoterapii požiadala ako mladá osoba vtedy
v New York City pôsobiaceho Teodora Reika o radu, čo by
mala urobiť, aby sa mohla pustiť do tejto terapie.

”
Najskôr

musíte byť analyzovaná“ odpovedal. Považuje to za najlep-
šiu a najpravdivejšiu radu, akú mohla získať. Najspoľahli-
vejší spôsob ako získať cit pre diagnostické problémy, je ex-
plorovanie všetkých človeku vlastných interných oblastí –
hraničných, psychotických a neurotických – a všetkých ná-
znakov procesov, ktoré u každého človeka môžu byť uzam-
knuté v jeho charaktere. Len v takom rozsahu, v akom človek
pristupuje a akceptuje vlastnú osobnú dynamiku, môže mať
súcitné (solidárne), úctivé porozumenie pre dynamiky iných
ľudí.
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