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V úvaze, kterou chci nabídnout k zamyšlení, jsem vedena
vděčností za zkušenosti z práce s obetmi nasilí v Centru

”
Nádej“ v Bratislavě – Petržalce a též studentům, se kte-
rými vedeme v kurzu psychoterapie dialog. To mi umožňuje
formulovat některé dílčí myšlenky o vnitřní poctivosti tera-
peuta, o jeho pokoře, nepřeceňování se a respektu vůči osob-
nosti pacienta a klienta. Poněšický hovoří o

”
nové skrom-

nosti“.
Jednim z úskalí práce s obětmi násilí je naučit se respek-

tovat jejich rozhodnutí, i když jsme přesvědčeni o tom, že
jejich rozhodnutí jsou špatná. Naučit se respektovat i jejich
špatná rozhodnutí neznamená pasivně přihlížet jejich riskan-
tnímu chování, ve většině případech je možné vyjádřit svůj
osobní nesouhlas, podložit ho argumenty, a současně vyjá-
dřit otevřený postoj do budoucnosti, i budoucnosti terape-
utického vztahu v případě recidivy poruchy. Dokážeme-li vy-
jádřit současně nesouhlas, ale i respekt, patrně necháváme
situaci otevřenou, plnou duvěry, že bude-li třeba návratu,
pacient se vrátí snadněji a bez pocitu viny. Naučit se res-
pektovat i vadná rozhodnutí klientů, pacientů předpokládá
uvědomit si, že náš partner v terapii, pacient nedozrál k živo-
tuprospěšnějšímu závěru, na čemž můžeme mít vlastní podíl.
Můžeme si též připustit, že nejsme všeznalým demiurgem,
že nemusíme být tím, kdo nejlépe ví a zná, že i náš pacient
může mít pravdu, odlišnou od naší, byť ji třeba nedokáže
formulovat.
Tento postoj souvisí kromě jiného se schopností terapeu-

ta odosobnit se, nebýt nadměrně závislý na úspěchu, umět
ovládnout své narcistické až velikášské impulzy, netrvat na
sebeprosazování. Je uměním podat interpretaci v správném
čase, nabídnout ji a být ustavičně připraven na ni netr-
vat, cítíme-li, že ji pacient není schopen přijmout. Jsem
si vědoma nebezpečí předčasných interpretací, které mohou
posílit obrany a oddálit řešení.
Freud pravil, že nesmíme vrhat na hlavu pacienta inter-

pretace ihned, když nás napadnou.
Současně však za úzkostí mnohých z nás, že můžeme pa-

cientovi uškodit, cítím mnoho jiných motivů: nedostatek od-
vahy, nedostatečnou schopnost mluvit jasně, zřetelně, ne-
alibizujícím způsobem. Cítím zde i přecenění vlastního vý-
znamu, přecenění váhy slov a ne zcela jasnou důvěru v pa-
cientovu sílu. Zpravidla nemívají naše slova až tak velkou ni-
čivou sílu, je-li atmosféra důvěry a bezpečí ve vztahu, pacient
naše slova odmítne. Možná tím posilujeme jeho sebekoncept

mnohem účinněji, v akci, než budeme-li o tom povzbuzujícně
hovořit.
Za největší úskalí v psychoterapii pokládám vnášení sub-

jektivního pohledu do komunikace s pacientem. Intersubjek-
tivní křížení mezi terapeutem a pacientem může vést ke ko-
munikačnímu chaosu, zmatku, pocitu neporozumění. Podle
Pohlena (2001) jde v psychoterapii o kompetentní předjí-
mání ze strany terapeuta, tj. o intuitivní hledání klíče k ote-
vření nových horizontů u pacienta. Terapeutova kvalita zá-
visí na jeho talentu, též na jeho jasnovidecké schopnosti
a vizionářském myšlení. Dochází k jakémusi prozření, hlu-
bokému porozumění tomu, jaký je pacientův příběh, pocho-
pení jeho duševního rozpoložení, jeho směřování. To má te-
rapeutický účinek jen tehdy, je-li nastolena duvěryplná vzá-
jemnost ve vztahu. Psychoterapie není pozitivistické zkou-
mání její správnosti nebo nesprávnosti pomocí hromadění
informací. Je to tvůrčí proces, který připomíná uměleckou
tvorbu tím, že se zjeví, terapeutovi i pacientovi nový obzor,
svět v novém světle, čímž je překonána dosavadní zkušenost,
často nepružně fixovaná a neodpovídající aktuálnímu stavu.
Dochází k novému způsobu vidění světa a sebe v něm, chtělo
by se říci, že u pacienta, často však i terapeuta.
Vedle zmiňovaných schopností terapeuta v tvořivé psy-

choterapii jde pochopitelně i o jeho schopnost ustavičného
sebezkoumání, sebereflexe, o jeho odborné a lidské zkuše-
nosti, jeho odborné vzdělání. Centrální úlohu hraje podle
mého soudu práce s přenosovým fenoménem. Za hlavní zisk
experienciálního výcviku v hlubinné psychoterapii, individu-
ální či skupinové, pokládám odprožití a racionální uchopení
přenosové neurózy. Zkušnosti ukazují, že ani v průběhu se-
bekvalitnějšího výcviku nejde o proces jednoduchý a jedno-
rázový. Domnívám se, že přenosové fenomény mají tendenci
se vracet v různorodých podobách, že jejich pohyb připo-
míná spirálu – po základní expozici přenosu, jeho rozvinutí
velmi, velmi často dojde jen ke zdánlivému rozřešení (solu-
tion) a k osvobození se od něho.
Obvykle má tendenci se vracet v zastřenějších podobách,

často se ukáže, že v návratu, spirále vypukne mnohem razan-
tněji. Případně, že došlo k nastolení zralejších vztahů k pře-
nosovým objektům, ale že mechanizmy zůstávají a ubírají
na plnokrevné autenticitě aktuálního života.
Je mi jasné, že v práci s přenosovým fenomenem s klienty,

pacienty, je na uvážení, zda je nutné o přenosových jevech
mluvit – podstata je prožít, dojít ke korekci, k novému za-
žitku. Záleží na terapeutově úvaze, zda o nich bude s pacien-
tem mluvit či nikoliv. Ve výcviku, zdá se mi, je o nich vést
dialog nezbytné. Je mi též jasné, že jsou teoretické psycho-
terapeutické modely, které s přenosem nepočítají, případně
ho neuznávají. Ve srovnání s hlubinně orientovanou psycho-
logií a psychoterapií však by měli představitelé téchto škol
zachovat určitý odstup, případně si stanovit otázku, zda se
neochuzují o mocný nástroj, který je ku prospěchu pacienta,
klienta. Totéž ovšem platí i o absolventech experienciálních
výcviků psychodynamické povahy, u kterých nedošlo k práci
s přenosem. Procesovost a diferencovanost přenosových feno-
menů v průběhu výcviku nasvědčuje tomu, že dlouhodobější
výcviky, myslím tím čtyř případně pětileté výcviky, jsou více
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na místě než výcviky kratší. Současně se ukazuje, že je pro-
zíravý požadavek absolvovat zážitkový výcvik v skupinové
formě práce a navazující indivoduální výcvik. Je to zárukou
kvalitního uchopení přenosu u sebe, podmínka práce s pa-
cientem, klientem a záruka toho, že odborník se bude umět
lépe orientovat ve svých protipřenosech, umět je využívat
v zájmu pacienta, klienta a mít naději, že minimalizuje ono
vnášení subjektivity na úkor probíhajícího procesu.
U mladých kolegů, kteří mi dali důvěru a chodí či chodili

na supervizní sezení se setkávám s velkou obavou z toho,
aby pacienta nepoškodili. Pochybnosti jsou velmi dobrou
podmínkou toho, aby člověk neustrnul, nestal se lhostejným
nebo naopak nadměrným rutinérem. Jestliže jich je nadmíru,
ubírají na kvalitě práce a brání tomu, aby se odborník ze
své práce těšil. Inu, každá chyba, je-li reflektována, se fruk-
tifikuje v budoucnosti, bez nich by patrně nebyl posun ani
v kvalitě života pacienta, ani v kvalitě práce psychoterape-
uta. Každý, kdo dosáhl kvalifikace psychoterapeuta, věnoval
přípravě na povolání hodně úsilí, času, velkých citových ale
i finančních investic. Tváří tvář pacientovi se obvykle ukáže,
že je odborně připraven více, než o sobě předpokládá, že
je odborně zdatnější než soudí. Odbornost ve spojení s vůlí
pomáhat a sloužit je velkou šancí v psychoterapii a pomá-
hajících profesích.
Odbornost a dobrá vůle to nejsou malé hodnoty.
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