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Úvod

Všetky podobnosti s kýmkoľvek sú náhodné a nezámerné.
Moja úvaha vychádza výhradne z mojich vlastných skúse-
ností a zážitkov. A aj skutočnosť, že som sa nechala moti-
vovať (alebo zmanipulovať ?) sebavedomým organizátorom

konferencie a nahovoriť na predložený príspevok patrí do re-
aktívnych oscilácií daného fenoménu. Mám pocit, že napriek
uvedeným dôvodom (alebo práve preto ?) som poňala úlohu
dosť ľahkovážne. A tiež autisticko-nedisciplinovane (ako by
povedal môj psychiatrický supervízor Arne Rudolf).

Sebavedomie

Sebavedomie je (podľa Psychiatrickej encyklopédie) tá zlož-
ka osobnosti, podľa ktorej náplne zámerov nadobúdajú svoje
zaradenie a význam ako jednotlivé úkony človeka a jeho jed-
notlivé vlastnosti.
Ako možno usúdiť podľa tejto zložitej definície, je sebave-

domie veľmi komplikovaná, po celý život sa vyvíjajúca vlast-
nosť, ktorá je založená na neustálom porovnávaní vlastných
kvalít jedinca s kvalitami (často i dosť pochybnými) okoli-
tých jedincov. Odrazom tejto zložitosti je i vonkajší obraz,
pri ktorého tvorbe jedinec často používa osvedčené mecha-
nizmy podľa typu a vybavenia svojej osobnosti. Dokáže nimi
podľa potreby maskovať súčasný nevyhovujúci vnútorný ob-
raz sebavedomia, aby vyhovel spoločenským normám, oča-
kávaniam a požiadavkám.
Ranné štádiá vývoja sebavedomia u budúceho psychote-

rapeuta sú poznačené genetickými faktormi danými rodi-
čovským materiálom, ktorý má nie vždy žiadúcu kvalitu
a možno ho len parciálne modifikovať. Často tu platí pa-
radoxne nepriama úmera – čím je sebavedomie jedného či
oboch rodičov vyššie, tým ťažšie sa rozvíja u nasledujúcej
generácie, ktorá sa často márne snaží dobiehať kvalitu seba-
vedomia svojich rodičov. Občas však úmera funguje i v opač-
nom smere – čím skromnejšie a plachejšie je sebavedomie
rodičov, tým sa im vyvinie sebavedomejší potomok.
Častou príčinou hypotrofického vývoja sebavedomia však

býva najmä fenotypové alebo environmentálne ovplyvnenie
v priebehu relatívne dlhého úseku života, po ktorý jedinec
zotrváva v prostredí svojej základnej rodiny. V tomto for-
mujúcom prostredí je jeho krehké sebavedomie zasahované
každodennou influenciou rodičov a súrodencov.
Mnohé opísané priaznivé i nepriaznivé vplyvy tohto ob-

dobia vývoja sú už zdokumentované v bohatej studnici slo-
vesnosti v slovenských ľudových rozprávkach.
Napríklad – vieme si empaticky predstaviť, s akým hypot-

rofickým a doráňaným sebavedomím išiel do sveta Popolvár,
ktorého rodičia i bratia traumatizovali celé detstvo a obdo-
bie raného osobnostného vývoja prezývkou – hnusná tvár –
a nedávali mu pre jeho ľahkú mentálnu retardáciu (získanú
pravdepodobne tiež z rodičovského nekvalitného materiálu)
nádej na prežitie.
Uspokojivé je však konečné konštatovanie, že často ani

dlhodobý deformujúci vplyv rodiny neovplyvní nepriaznivo
ľudského jedinca na celý život. Aj spomínaný Popolvár sa
napriek dlhodobej emotívnej frustrácii pri adekvátnom po-
zitívnom podnete vzchopil, zliezol z pece a síce s pomocou
viacerých sociálne pomáhajúcich osôb, ale predsa len dosia-
hol vysoký spoločenský status (vstup do manželstva a zisk
majetku). Spolu s tým nastal sekundárne i nárast jeho dlho
potláčaného sebavedomia. Bolo by zaujímavé sledovať i ďal-
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šiu dynamiku vývoja z tohto hľadiska počas manželského
života s princeznou – tu sa však už slovesnosť nezachovala.
Pre zložitosť vývojovej fázy sa však vráťme do súčasnosti,

do obdobia, ktoré je pre sebavedomie najdôležitejšie ale aj
najzraniteľnejšie – do detstva.
Obdobie detstva a školských rokov budúceho psychote-

rapeuta je pre jeho rozvíjajúce sa sebavedomie neľahké. Pre
našu societu je charakteristická dominantná rola prinajmen-
šom jedného rodiča, ale pre dieťa zväčša oboch rodičov.
Mladý jedinec sa musí potýkať s ich často perseverovanými
obsedantnými požiadavkami. Očakávané kvality svojho die-
ťaťa vyjadrujú s naliehavosťou ako napr.

”
Nezaujíma ma, že

aj Jano mal štvorku, porovnávaj sa s najlepšími . . . Pozri sa,
ako si hrozne oblečená, čo si pomyslia v škole . . . Nebuď le-
nivá, neopováž sa zasa vynechať klavír . . . Inteligentný človek
sa nikdy nenudí . . . neodvrávaj stále . . . Skončíš ako Zuza, čo
nedokončila gymnázium a dnes je z nej prostitútka . . . !“
Mnohé konštatovania rodičov sa stanú axiómami a zostá-

vajú zadreté v sebavedomí vyvíjajúceho sa mladého indiví-
dua po celý život. (Na tomto mieste som sa zamyslela, aké
hlúposti som svojim deťom vtĺkala do hlavy ja . . . )
Rodičovský vplyv na vzostupy a pády sebavedomia nie

je v tomto období detstva a adolescencie jediný. Osobitným
fenoménom zneužívajúcim a deformujúcim jeho krehkosť sú
pedagógovia, ktorí si tiež osobujú právo formovať osobnosť
a v jej rámci i sebavedomie svojich žiakov. Autentické výroky
ako:

”
Z teba nikdy nič nebude, vieš na čo si ? Na hovno . . . “

sú nezabudnuteľné a detské sebavedomie vedome ubíjajúce.
A tak sa aj budúci psychoterapeut roky potýka s autori-

tatívnym prístupom svojich učiteľov hyperkompenzujúcich
svoje vlastné nízke sebavedomie na poli, kde nemajú adek-
vátneho súpera. Znáša dehonestáciu, verbálne útoky a oje-
dinele ešte aj fyzické tresty učiteľov

”
spravodlivo“ rozhorče-

ných nad nekonečnou hlúposťou a drzosťou žiaka. Uvedené
skutočnosti opísal veľmi verne Honzo Kožnar po jednom ro-
dičovskom združení v článku

”
O nekrofílii pedagógov.“

Na vysokej škole nastáva pokojnejšie obdobie pre rast se-
bavedomia, ale i tam sa vyskytnú relevantné vplyvy. Explo-
zívny skúšajúci profesor vyhadzujúci od jedu počas skúšky
popolník z okna, alebo iný skúšajúci, ktorý s nadutosťou
prehlasuje

”
. . . dnes som vyhodil všetkých, tak vyhodím aj

vás . . . “ nepatria k pozitívnym fenoménom vo vývoji seba-
vedomia študujúceho.
A po skončení školy sa konečne ponúka vytúžená satisfak-

cia. Samostatný život dáva sebavedomiu krídla k samostat-
nému lietaniu. Aj toto obdobie života je ako ďalší formujúci
element neskoršieho štádia vývoja sebavedomia. V zamest-
naní sa však veľmi skoro objavuje významný vplyv ďalších
autorít – šéfovia, prednostovia a primári, ktorí primárne ne-
znášajú sebavedomých mladých jedincov, im v krátkom čase
dajú poznať (otvorene alebo svojimi činmi), že ešte

”
nič v ži-

vote nespravili, nič nevedia a nemajú na nič právo“, ako sa
mylne krátko po skončení školy domnievali. A naviac, ak sa
aj začnú snažiť, zistia často, že každá iniciatíva je nežiadúca
a tvrdo potrestaná.
Mladý jedinec sa však nevzdáva a ako bájny Popolvár

zobudí svoju aktualizačnú tendenciu a vstupuje do psycho-

terapeutického výcviku. Sú indivíduá, ktorým sa podarí pre-
plávať výcvikom a vyjsť ako virgo intacta, ale viac je takých,
ktorí, najmä v dynamických, analyticky orientovaných vý-
cvikoch musia svoje sebavedomie veľmi opatrovať, aby vý-
cvik v zdraví prežili.

Devastačné fenomény od skupinových spoluúčastníkov
majú skôr cvičný frustračný charakter. Avšak známe, v nie-
ktorých výcvikových komunitách s obľubou aplikované, Ská-
lovské delenie na štyri rady účastníkov výcviku podľa nemi-
losrdných súdov lektorov na

”
Zdá se a je“,

”
Zdá se a není“,

”
Nezdá se a je“,

”
Nezdá se a není“ nešetrilo ani najmenej

sebavedomie zúčastnených.

Ale keďže mladý dozrievajúci organizmus sa tak ľahko
nemieni vzdať a napriek presným zásahom si svoje seba-
vedomie ubráni, ba naopak, začne ho živiť a hladkať, začína
už v priebehu výcviku svoju psychoterapeutickú dráhu na-
priek všetkých prekážkam okolia. Uvedenou starostlivosťou
a tiež odložením skromnosti sebavedomie odrazu narastie
do enormných rozmerov a u niektorých indivíduí dosiahne
charakter omnipotencie. Pocit, že mladý psychoterapeut má
pred sebou formovateľný materiál, ktorému môže vďaka svo-
jej inteligencii, rozhľadenosti, vedomostiam a osobnej cha-
rizme vdýchnuť ten správny život (aký si on sám predsta-
vuje, že by bol preň najlepší), výrazne ovplyvňuje začiatky
psychoterapeuta.

Korektorom rozmerov nášho mladého, bujného sebavedo-
mia sa stáva sám život a naše účinkovanie v príbehoch našich
pacientov.

Tí nás uvedú veľmi rýchlo do reality, keď konajú často vo
svoj neprospech napriek nášmu dobre mienenému usmerne-
niu, rútia sa do záhuby, ale vzápätí z nej zázračne, napriek
nášmu očakávaniu vyletia a my zostávame len pozorovateľmi
a sprevádzateľmi . . .

Niekedy by som chcela mať sebavedomie mojich manic-
kých pacientov . . . Také, ako mal môj manický pacient –
poľovník, ktorého sme hospitalizovali po namáhavej spoloč-
nej policajnej akcii, kedy strieľal z guľovnice zo svojho bytu
na oproti stojaci dom významného politika, lebo sa práve
rozdelilo Česko-Slovensko. Z centrálneho príjmu som dostala
jeho rozšafný, ale pritom starostlivý odkaz:

”
Odkážte Janí-

kovej, nech sa nebojí, ja ju z toho vysekám !“

Výsledky našej psychoterapeutickej práce – priebežné, či
konečné, formujú naše sebavedomie ako dynamický element
v hraniciach osobnej satisfakcie a absolútnej nespokojnosti
a niekedy i vedomia terapeutickej chyby, či zlyhania. Vedú
nás k zážitkom, ktoré by niektorí nazvali pokorou. Nemám
rada to slovo. Submisívna pokora prináša pre terapeuta i po-
cit neslobody. Nech nás radšej oslobodzuje ponechať si aj vo
svojej vážnej práci kúsok pochabosti z mladosti – na celý
svoj život.

I preto názov úvahy nemá koniec . . .
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