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Kolokvium

Kolokvium psychoterapeutických inštitútov akreditovaných v SPS

Senec, 28.9.2007

Omyly a chyby v psychoterapii

Slovenský inštitút Psychodynamickej psychoterapie,
hlavný organizátor 9. dní dynamickej psychoterapie sa roz-
hodol na záver konferencie usporiadať historicky prvé stret-
nutie zástupcov všetkých psychoterapeutických inštitútov
akreditovaných v Slovenskej psychoterapeutickej spoloč-
nosti, ktoré sa konalo pod hlavičkou kolokvia. Účastníci se-
deli tradične v kruhu, delegovaní predstavitelia vo vnútor-
nom, za nimi ostatní účastníci. Téma kolokvia bola iden-
tická s témou konferencie. Atmosféra bola vynikajúca, disku-
sia riadená (moderovali ju predstavitelia SIPP prof. Heretik
a doc. Černák), čo diskutujúcich viedlo ku konštruktívnym
vyjadreniam. Záznam, ktorý spracovala PhDr. Z.Mülerová,
sa redakcia časopisu rozhodla publikovať celý a neskrátený
v presvedčení, že čitatelia ocenia originálne zachovanie at-
mosféry a myšlienok z kolokvia.

Prítomní zástupcovia inštitútov:

PCA Inštitút ISTER (PhDr. H. Smitková, PhDr. L. Bátov-
ská),
Slovenská spoločnosť pre katatýmne – imaginatívnu psycho-
terapiu (KIP) (PhDr. D. Uhrová, PhD.),
Slovenský inštitút pre výcvik v Gestalt psychoterapii DIA-
LÓG (MUDr. V. Velický, MUDr. G. Velická)
Inštitút krátkodobej psychoanalytickej psychoterapie
(IKPP) (MUDr. B. Čech, PhDr. A. Říhová)
Inštitút pre výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii
(IRSP) (PhDr. Z. Novosadová, PhDr. P. Zeľo)
Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie (SIPP)
(PhDr. J. Štúrová, PhD., PhDr. Z. Michlerová, PhDr. Ľ.
Juráš, CSc., doc. MUDr. P. Černák, PhD., prof. PhDr. A.
Heretik, CSc.)
Slovenská spoločnosť pre koncentratívnu pohybovú terapiu
(KPT) (Mgr. Ľ. Kordošová, Mgr. Trojanová, Mgr. D. Škar-
čáková)
ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT (PhDr. V. Pále-
níková, MUDr. J. Benkovič)
Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR
(SIPE) (MUDr. A. Ševčíková)
Inštitút Virginie Satirovej (IVS) (PhDr. E. Ščibrányiová,
PhDr. N. Feketeová).

Kolokvium otvoril prof. dr. Heretik, CSc., predstavením cie-
ľov – a to:

• zhrnutie poznatkov z prednášok, ktoré na konferencii
odzneli a vnesenie štruktúry do súboru stanovísk;

• formulovanie špecifických rizík jednotlivých prístu-
pov prostredníctvom vybraných zástupcov jednotlivých
psychoterapeutických škôl a smerov.

V čom teda spočívajú odvrátené strany psychoterape-
utických teórií, východísk a skúseností, na ktoré sú psy-
choterapeuti pyšní ? Aké riziká omylov, chýb a zlyhaní
so sebou nesú ?

Základný predpoklad (sformuloval prof. Heretik): Zrelosť
a otvorenosť účastníkov hovoriť pred ostatnými nielen o vý-
hodách a prednostiach vlastného prístupu oproti iným, ale
aj o tých odvrátených stránkach. (Odkaz na vystúpenie dr.
Štúrovej: chyby sú

”
fajn“, keď ich dokážeme reflektovať –

pokúsme sa.)

Prof. dr. Heretik: Navrhujem pre diskusiu tieto okruhy: pro-
ces, vzťah, metódy, efekt, etika.

Terapeutický proces

I a) Otázka k začiatku terapie: kto a akým spôsobom nám
odosiela klientov ? Pravdepodobne sú školy a smery, ktoré sa
venujú len súkromným klientom. Iní pracujú v rámci zdra-
votníckych zariadení a iní majú miešanú prax. Sú v tomto
medzi nami nejaké rozdiely ?

I b) Ako vytvárame kontrakt ? Jednak po formálnej stránke
– či je to pre nás samozrejmosťou a čo kontrakt obsahuje.
Či sa kontrakt venuje len právnej formálnej stránke, alebo
sa venuje aj konkrétnym cieľom.

I c) Ako vyzerá vstup do terapie ? Čo je pre nás štandardom
prvého sedenia, otvárania psychoterapie.

II. Otázka trvania psychoterapie: Aké sú pre nás kritériá
určenia dĺžky trvania terapie ? Podľa čoho sa rozhodujeme,
či s klientom ideme do krátkodobej, dlhodobej, krízovej či
never ending terapie.
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III. Ukončovanie terapie: podoby posledného sedenia, ka-
tamnéza . . . Je klientovi umožnené znovu vstúpiť do tera-
pie ?

Diskusia

[ot. 1] Doc. Černák: Ako dostávame klientov ? Získavame
ich ? Aktívne ? Pasívne ?

[1] Dr. Páleníková, ABC KBT: Väčšina klientov prichádza od
somatických lekárov. Niektorí preto, lebo si našli o nás infor-
mácie na internete. Niektorí tiež od vyliečených pacientov.

[ot. 2] Doc. Černák: A čo súkromní pacienti ?

[2] Dr. Uhrová, KIP: Pokiaľ moje vedomosti siahajú o mo-
jich kolegoch a takisto, čo sa týka mňa a súkromných kli-
entov, lebo nepracujem cez poisťovne, tak odporúčania sa
významnou mierou šíria ústnym podaním od klienta ku kli-
entovi. Taktiež si klientov vzájomne posielame buď vtedy,
keď je niekto príliš pracovne vyťažený a má veľa klientov,
alebo zváži vhodnosť iného kolegu alebo kolegyne vzhľadom
k problematike, s ktorou klient prichádza. Aspoň v Brati-
slave si takto klientov posielame. Mnohí kolegovia spravidla
pracujú aj na klinikách, takže majú klientelu priamo odtiaľ.
V rámci krátkodobej terapie sa využíva aj KIP. Prípadne sa
pacient odporúča po ukončení hospitalizácie do individuál-
nej terapie a môže sa týmto spôsobom dostať kolegom. Nie-
ktorí kolegovia pracujú cez poisťovne a klientov im posielajú
somatickí lekári. Reflektujem solídnu úroveň spolupráce psy-
chológov – sama som psychológ – a psychoterapeutov s psy-
choterapeuticky orientovanými lekármi, či už somatickými
alebo psychiatrami. Somatický lekár orientovaný psychote-
rapeuticky má na starosť biologickú liečbu a druhý kolega
zabezpečuje u pacienta psychoterapiu.

[3] Doc. Černák: To je normálny proces.

[4 ] Dr. Uhrová, katatýmne imaginatívna, KIP: Áno. Nie je
to špecifikum metódy (tu konkrétne KIP).

[5] Dr. Michlerová, dynamická, SIPP:Mám osobnú skúsenosť,
že tú všeobecnú psychoterapiu vyhľadávajú klienti, alebo sú
odporúčaní podľa toho, kde ten konkrétny psychoterapeut
pracuje. A na takú špeciálnu psychoterapiu prichádzajú kli-
enti už s tým, akým spôsobom terapeut pracuje – hovorím
sama za seba – a vtedy je to skôr ústnym podaním od klien-
tov, ktorí tú terapiu absolvovali. Čiže vedia zhruba, ako to
prebieha, sú informovaní/poučení. Mám skúsenosť, že prišli
a žiadali zasa inú metódu, trebárs KBT, pretože si niekde
o tom prečítali a hľadali tú konkrétnu psychoterapiu. Mám
skúsenosť, že čím ďalej, tým viac sami vyhľadávajú terape-
utov a hľadajú aj na internete na stránkach spoločností.

[6] Dr. Feketeová, Satirová, IVS: V poslednej dobe mi in-
tenzívne posielajú klientov kňazi. Súvisí to s tým, že ľudia
prichádzajú za nimi s rodinnými problémami. S niektorými
sa poznám osobne a sú medzi nimi takí, ktorí poznajú svoje
možnosti a posúvajú ich ďalej.

[7] Dr. Štúrová, hovorí za mimovládnu organizáciu pre obete
násilia: My sa o ich priazeň (kňazov) uchádzame. Sú pre
nás cenní, pretože sú autoritou, ktorá tú podporu môže dať.
Panuje medzi nimi veľmi veľa predsudkov, ale nájdu sa medzi
nimi aj veľmi rozhľadení ľudia. (Pokračuje . . . )

[8] Dr. Štúrová, dynamická, SIPP: Pre mňa je úvodné stret-
nutie s klientom veľmi dôležité. Dĺžku liečby mu navrhnem
podľa jeho osobnej anamnézy. Ak zistím, že vo formatívnom
období mal veľké, dramatické zmeny alebo traumy alebo hos-
pitalizácie či straty, alebo uvádza komplikovaný vzťah s mat-
kou, tak očakávam, že ten proces bude dlhodobý. A keď sa
zdá, že tie korene poruchy nesiahajú do raného obdobia, tak
ten koncept významu detstva používam, ale nevyhnutne ho
tak nevediem. Úskalie toho nášho smeru môže byť, že ten
pacient si nahliadne významne do osobnej minulosti, ale je
vyplašený, úzkostný, uplakaný, nevie sa pozrieť do očí, ne-
dokáže sa niesť. Čiže podcení sa táto stránka. Za kritérium
úspechu považujem, že pacient žije spokojne, ale že je to aj
objektivizované trebárs jeho najbližšími.

[ot. 3] Doc. Černák: Skúsme hovoriť o rizikách a chybách,
ktoré sa vyskytujú v úvodnej fáze.

[9] Dr. Bátovská, PCA, Ister: Stáva sa mi, že klienti ku mne
prichádzajú nespokojní z inej terapie. Väčšinou je to z ana-
lytickej. Rogeriánska terapia je akoby opak k interpretácii.
Omylom očakávajú snáď nejaký nežnejší prístup.

[ot. 4] Doc. Černák: Je to frekventný jav ? Je to niečo oje-
dinelé, alebo sa to vyskytuje častejšie ? Je to zaujímavé.
Chodia aj takí klienti. Stáva sa to.

[10] Dr. Velický, gestalt, Dialóg: Z mojej histórie – a predis-
kutoval som to aj s kolegyňami a kolegami – že v priebehu
času sa mení typ klientov, ktorí ma vyhľadávajú. Tak ako
som ja na inom životnom mieste, tak aj tí, ktorí ku mne pri-
chádzajú, tak prichádzajú s iným okruhom tém alebo prob-
lémov, pre ktoré ma vyhľadávajú. V priebehu tých asi 15
rokov (smiech) ma vyhľadávajú odlišní klienti.

[ot. 5] Doc. Černák: Ako odlišní ?

[11] Prof. Heretik: Vedia o tebe. Napríklad teraz ma hodne
vyhľadávajú muži, ktorí majú rôzne vzťahové, partnerské
problémy a hľadajú spôsob, ako z tých uviaznutých miest
vo svojom živote vykročiť. A mám takú fantáziu, že niečo sa
dozvedeli o mojom súkromnom živote (smiech), niečo dostali
referencie od kolegov a možno niečo zistili z internetu.

[12] Niekto: Chcú dieťa s inou ženou (so smiechom). A hľa-
dajú terapeuta, ktorý týmto procesom prešiel. A tým by som
chcel poukázať na to, že gestalt je zaťažený mnohými chy-
bami a omylmi, ešte keď vznikal ako metóda. Keď začal Fritz
Perls šíriť gestalt, urobil mnoho chýb v rámci tých výcviko-
vých skupín a v práci s klientmi. A potom tá ďalšia generácia
gestalt terapeutov v USA mala hodne práce s naprávaním
týchto chýb. Lebo on straumatizoval veľké množstvo kole-
gov a kolegýň, ktorí mali záujem o gestalt terapiu. História
gestaltu je spojená s mnohými chybami. A keď som nastúpil
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do výcviku v gestalte, tak niektorí lektori neboli ešte do-
statočne senzitívni, aby sme sa týchto chýb vyvarovávali.
Považujem za veľmi dôležité na začiatku terapie zistiť, ako
je motivovaný klient. Akú má nevedomú motiváciu. Veľmi
dôležité je prvé interview. Teraz sa v gestalte kladie veľký dô-
raz na prvé interview a na zachytávanie vzťahovej pestrosti.
To znamená nielen na to, ako je klient schopný vytvárať ten
dialogický ja – ty vzťah, ale je dôležité, ako je schopný vô-
bec spraviť kontrakt, to znamená terapeutickú alianciu. Ako
som ja schopný zachytávať jeho prenosovo – protiprenosové
nite a tak ďalej. Takže z hľadiska teórie gestalt terapie, to čo
nám viac napomáha, je, že sa pozeráme na také širšie pole
klienta, ako on vytvára vzťah a ako ja sa k nemu vzťahujem.

[13] Dr. Novosadová, relaxačno-symbolická, IRSP: Čím ďalej,
tým viac je pacientov, ktorí prichádzajú buď už s nejakými
skúsenosťami z iných terapií. Je to jedno, či so spokojnosťou
alebo s nespokojnosťou. Ale vzhľadom k tretím subjektom
– k poisťovni – sa to začína javiť ako veľký problém. Jednak
to chvíľu trvá, kým oni to rozbalia, že už niekedy niekam
chodili. Bolo by v tom potrebné urobiť úzus. Niekde naprí-
klad pacient absolvoval tých platených 25 sedení a u mňa
to povie na nejakom piatom alebo šiestom sedení. Že nepo-
vie to pri uzatváraní terapeutického kontraktu a potom je
problém s platbami, či priamymi či cez poisťovňu.

[14] Dr. Michlerová, dynamická, SIPP: Ale tu je zaujímavá
téma aj dynamika terapeutického vzťahu. Že si teda začne
a určí takto vzťah s terapeutom. (všeobecný súhlas)

[15] Dr. Čech, krátkodobá, IKPP: Zaujímavý je kontext men-
šieho mesta. Že sú to naši známi alebo známi našich zná-
mych. To potom v tom kontexte psychoterapie môže narážať
na problémy a ovplyvňovať vzťahový rámec. U tých známych
známych to možno nie je až také dramatické, ako keď je to
vyslovene známy.

[ot. 6] Doc. Černák: Máte v tomto smere nejaké vlastné kri-
tériá a obmedzenia ako inštitúty ? Beriete známych ? Be-
riete ľudí, s ktorými si tykáte ? Umožňuje to niekomu jeho
prístup ?

[16] Dr. Velický, gestalt, Dialóg: Podľa mňa je to šliapnutie
vedľa už na začiatku terapie. (všeobecný súhlas)

[17] Dr. Bátovská, PCA, Ister: Myslím, že tu je rozdiel medzi
cvičnou terapiou a klientom ako pacientom . . .

[18] Prof. Heretik: Dohodli sme sa, že sa teraz sústredíme len
na prácu klientmi.

[19]Mgr. Trojanová, koncentratívna pohybová, KPT: Aj tu sa
tuším deje niečo protiprenosové voči mladším, takže ďaku-
jem konečne za slovo (chápajúci smiech ostatných). Chcem
ešte nadviazať na Naďku (Feketeovú, Satirová, IVS – prvá
spomenula kňazov). Stáva sa mi, že sa ma kolegovia pýtajú,
či nepoznám nejakého veriaceho terapeuta. Opakuje sa mi
to, že pre veriacich ľudí je dôležité, aby terapeut bol veriacim
kvôli hodnotám a postojom, ktoré vyznávajú. K téme, kto
odosiela klientov: asi najčastejšie si tí klienti medzi sebou po-
vedia, že sú spokojní a prípadne spomenú tú metódu, že sa

mi páči, alebo nepáči. A tým, že robím v zdravotníctve, tak
sú to potom lekári, ale väčšinou to stojí na takom osobnom
vzťahu. Tí lekári, ktorí ma poznajú a možno aj vďaka tomu,
že ich deti sú u mňa, tak posielajú aj svojich pacientov.
A k otázke kontraktu, ako robíme kontrakt. V KPT máme
prvé interview zamerané na vychytávanie prvých vzájom-
ných sympatií, antipatií. Formujeme s tým klientom prvé
očakávania: prečo vyhľadal terapiu, aká je jeho motivácia.
Ale dávame si pri tom hodnotení rezervu tým, že chceme 5
sedení na to, aby sme si vyjasnili, či budeme v terapii po-
kračovať alebo nie.

[ot. 7] Prof. Heretik: To je nejaké odporúčanie inštitútu ?
To je odporúčanie inštitútu. Až po 5 stretnutiach sa stano-
vuje cieľ terapie a predbežne sa odhaduje, koľko sedení bude
potrebných. Tých úvodných 5 stretnutí sa venuje hlavne na
diagnostiku. Tá vychádza z prenosu a protiprenosu.

[20] Dr. Zeľo, relaxačná a symbolická, IRSP:K rizikám: ako ri-
ziko pri prvom kontakte vnímam predchádzajúce odmietnu-
tie klienta iným terapeutom. Ten zážitok odmietnutia iným
terapeutom sa mi javí ako rizikové. Keď klienta iný terapeut
z nejakých dôvodov posunie kolegovi (zrejme myslel skôr va-
riant, že predchádzajúci terapeut s klientom už pracoval,
mali rozvinutý vzťah, ako variant, že ani nezačali terapiu).

[21] Dr. Michlerová, dynamická, SIPP: Pri absolvovaní jednej
terapie a prechádzaní klienta do druhej terapie k inému te-
rapeutovi vnímam veľké riziko omylov. Každý terapeut robí
tú svoju terapiu a je presvedčený o jej správnosti a možno
obmedzeniach tých iných terapií. Najdôležitejšie ale je podľa
mňa preskúmať druh motivácie klienta. Vôbec to nie je
o tom, že ten predchádzajúci terapeut zlyhal, hoci mohol
zlyhať. To beriem. Ale skôr ako začnem pracovať s tým kli-
entom, preskúmam, prečo odišiel z tej predošlej terapie. Zvy-
čajne je to jeho problém a nie tej terapie a predošlého tera-
peuta. Je to rovnaké úskalie pre tú moju ďalšiu prácu. Toto
je taký zdroj omylov.

[22] Prof. Heretik: Z takej sebaobrany to robí klient. Jes-
tvuje druh terapeutov killerov . . . ? (smiech). Áno, z pudu
sebazáchovy.

[23] Dr. Páleníková, KBT, ABC: Stáva sa, že z dynamickej
terapie prídu klienti do KBT. Chcem tu poukázať na ten
problém, že KBT je stavaná na akútne stavy. Omyl, s kto-
rým sa my KBT terapeuti stretávame, môže byť omyl diag-
nostický. Napríklad liečime panické stavy a ono sa z toho
vyvinie depresia. Pokiaľ nie sme psychiatri, chvíľu nám trvá,
kým to zbadáme. A dokonca ani psychiatri to nemusia zba-
dať. Problém je, že sa zanedbá alebo je zle nastavená farma-
koterapia, ktorá je tiež pritom dôležitá. A pokiaľ pacient za-
čína u nás, často začína preto, lebo ho somatický lekár pošle
na diagnostiku. A potom my sme tí, ktorí ponúkame psycho-
terapiu. V KBT začíname robiť skríningom, kde sa snažíme
kognitívne-behaviorálne uchopiť ten problém a dospieť k for-
mulácii problému pomocou behaviorálnych pojmov a takisto
k formulácii cieľu. A máme tam takú klauzulu, či je pacient
vhodný alebo nevhodný pre kognitívne-behaviorálnu tera-
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piu. A tu je to práve o tom, že v akútnom stave je často
vhodný, keď ide o to, že je tu nejaká diagnóza v zmysle
MKCH 10. Ale pokiaľ ide o štruktúru osobnosti, tak to je
niečo, čím sa môžeme zaoberať až v druhom rade. Často sa
stáva, že pacient má dobrú skúsenosť s KBT, môže sa stať,
že ostane vyliečený a môže sa stať, že po nejakom čase sa
mu znovu nejaký príznak objaví – ten istý alebo iný. A on,
keďže má dôveru, vráti sa ku KBT terapeutovi. A teraz je
otázka, či KBT vie zvládnuť aj toto. A či nie je treba zmenu
metódy.

[ot. 8] Doc. Černák: Ako vtedy postupujete ?
(KBT terapeuti): Máme väčšinou viacero výcvikov, tak po-
tom postupujeme eklektickou metódou, alebo ich posielame
kolegom, o ktorých si myslíme, že by to zvládli.

[24] Dr. Ševčíková, psychotraumatológia a EMDR, SIPE: Sme
mladý inštitút, táto metóda sa ešte len rozbieha na Sloven-
sku. Máme užšiu klientelu, lebo sa zameriavame naozaj len
na tie traumatické zážitky. Či už jednorazové ako autone-
hoda či znásilnenie alebo opakované traumy z detstva, tam
sú následky také komplexné. Stáva s nám častejšie, že ľu-
dia, ktorí k nám prídu do výcviku, ako keby oblasť psychot-
raumatológie vypustili a hneď sa zameriavajú na EMDR.
Musím opakovane prízvukovať, že treba najprv dostatočnú
prípravu, edukáciu, dobrú diagnostiku toho klienta a kopec
stabilizácie a až potom sa púšťať do EMDR. Lebo klien-
tovi, ktorému veľmi skoro predložia EMDR a veľmi skoro ho
vystavia tej konfrontácii, tak to urobí veľkú paseku. A žiaľ
môže klienta natoľko poškodiť, že sa nám ho nepodarí dať
už nikdy do poriadku. A ako sa k nám klienti dostávajú: je
to rôzne. Ja robím napríklad na oddelení, tak odtiaľ. A naši
psychológovia, alebo lekári a psychológovia, ktorí prešli vý-
cvikom, tak je to ako u vás ostatných. Ústnym podaním.
Niektorí klienti majú informácie, že terapeuti sa aj tomuto
venujú.

[ot. 9] Prof. Heretik: To súvisí s bodom 3, aký dôvod prikla-
dáme k psychoterapeutickým metódam. Či ich považujeme
za jadro našej práce, alebo ako pomôcky. Fajn, že ste to
otvorili. Skúsme hovoriť ešte o tom, čo je indikácia pre dlho-
dobú alebo krátkodobú terapiu a ako terapiu ukončujeme.
Zásady a riziká v jednotlivých smeroch.

[25] Dr. Velický, gestalt, Dialóg: Reagoval by som ešte na
začiatok terapie a naberania klienta. Z hľadiska gestaltu je
dôležité, aby ja ako terapeut som mal podporu stretnúť feno-
menológiu klienta. S čím on prichádza. S jeho témami, s jeho
fenomenológiou. A je to dôležité na začiatku terapie pri tom
prvom interview si overiť, či podporu mám. Pokiaľ ju ako te-
rapeut nemám, je z môjho pohľadu etické, že s týmto klien-
tom neuzatvorím vzťah. Neuzatvorím kontrakt na psychote-
rapiu. Nazdávam sa, že v tom je veľká odvaha psychoterape-
uta, to overenie si jeho terapeutického miesta, aby toto zvá-
žil. Či s týmto konkrétnym klientom som ochotný/schopný
vstúpiť do terapie alebo nie. Tak ako k určitým ľuďom sa v ži-
vote nepribližujem a nešiel by som ich navštíviť domov – to
je parafráza na Igorovu prednášku (dr. Obuch) – tak nemô-

žem očakávať, že so všetkými klientmi som schopný vytvoriť
terapeutický vzťah. Z hľadiska gestalt terapie je cieľom z te-
oretického hľadiska podporovať uvedomovanie klienta. A te-
rapiu ukončujeme vtedy, keď klient je schopný dostatočne
si uvedomovať – je dostatočne podporený v jeho uvedomo-
vaní tak, aby si mohol organizovať svoj život. Napĺňať jeho
potreby. Niektorí klienti prichádzajú s nejakou čiastkovou
témou, ktorú majú neukončenú v živote a sú v nej uviaz-
nutí. V tom prípade uzatváram kontrakt na krátkodobejší
terapeutický vzťah. Alebo sú uviaznutí v mnohých segmen-
toch života, a vtedy dáme kontrakt na dlhodobejšiu terapiu.
A ešte čo je dôležité na začiatku a aby to bolo priebežne
v rámci kontraktu overované je, či cieľ ktorý mám ja ako
terapeut a cieľ, ktorý má klient, aby sa prekrývali. Lebo ak
to nie je, tak je to jedna vážna chyba a omyl.

[26] Prof. Heretik: Vlado pomenoval to, čo som mal pôvodne
nachystané ako šľahačku na záver: či chyby a omyly v psy-
choterapii sú prevažne metodologického alebo skôr etického
charakteru ?

[27] Mgr. Trojanová, koncentratívna pohybová, KPT:
K tomu, koľko hodín si načasovať. Tí, čo pracujeme v zdra-
votníctve, povieme, že 25 hodín je preplácaných poisťovňou.
Koľko bude reálne treba, môžeme ešte nechať otvorené. Po-
čas prvých stretnutí s klientom si v rámci práce s protip-
renosom si môžeme prelúskať obrany toho klienta a podľa
toho odhadnúť, ako dlho s ním bude asi treba pracovať. Sig-
nálom pre ukončovanie terapie býva, že klienti začnú mať
lepšie vzťahy, nájdu si lepších partnerov alebo zmenia prácu
a majú zážitky úspechu v reálnom živote. Vtedy aj oni cítia,
že sú na krok k tomu ukončeniu.

[28] Prof. Heretik: Niektoré smery to zakazujú. Klienti ne-
majú strácať partnerov. všeobecný veselý rozruch, záujem
o tému) KPT to nezakazuje.

[29] Prof. Heretik: Nezakazuje ! veľa smiechu To keď napíšete
na internet, tak vzbudíte veľký záujem ! Nechcete obmedzo-
vať svojich klientov . . . ). Nie. My sme v rámci nášho výcviku
v KPT . . .Kopec absolventov zmenilo aj prácu aj partnerov.
Je to prirodzený prejav/súčasť rastu tej osobnosti. Vystúpiť
z nefunkčných vzťahov. Potom vidím, že takíto klienti časujú
sami tú terapiu. Že netreba za dva týždne, ale že zvládnu aj
raz za tri týždne. Dĺžka nie je presne striktne daná. Čo je
presne striktne dané, je 25 sedení poisťovňou. My ako tera-
peuti si musíme dávať pozor, aby sme si nedržali závislého
klienta. A pokiaľ klient potrebuje prichádzať v istých fázach
aj po tých 25 sedeniach, tak prečo nie.

[30] Dr. Uhrová, katatýmne imaginatívna, KIP: Pridala by
som sa k Vladovi (dr.Velický, gestalt), keď si hovoril o tom,
aby terapeut aj pacient mali spoločný cieľ. Môže sa stať, že
v priebehu terapie zistím u pacienta, že tá problematika je
hlbšia a širšia. A že by sa dalo pracovať ďalej a hlbšie. Mys-
lím, že veľmi dôležitá je tu otázka, či je to v prospech klienta.
Práca na sebe je never ending story, to vieme sami o sebe.
Pacientovi sa môže celkom dobre, spokojne žiť, v tom, v čom
žije, hoci nemá všetko akoby doriešené. Niekedy netreba te-
rapeutizovať niečo, čo netreba. Príliš.
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[31] Doc. Černák: Tlačiť na pílu. Ako vravíš, tlačiť na pílu.
Potom je to taká samoľúbosť toho terapeuta. Že ja to doká-
žem, ja to ukážem, že aj toto máte v neporiadku, aj tamto
máte v neporiadku. A načo ? A to sa týka aj dĺžky terapie.
Aj trebárs tých terapií, ktoré nevedia skončiť. Myslím, že nie
pacienti ich nevedia skončiť.

[32] Prof. Heretik: If it is not broken, don’t fix it (neopra-
vujte, čo nie je pokazené). Presne. Takže veľmi zdôrazňujem
vedieť kam a pokiaľ. To je aj moja téma. Tiež som sa to dlho
učil, kým som zistil, že fakt nemusím do všetkého strkať nos.

[33] Dr. Ščibrányiová, Satirovej, IVS: To je celý proces to vy-
tváranie kontraktu, stanovovanie cieľov, vytváranie vzťahu.
Ak sa nepodarí ten dobrý, bezpečný kontakt na začiatku, tak
nemôžeme ísť ďalej. Môže to zlyhať. Aj sebalepšie snaženie
sa toho terapeuta.

[34] Prof. Heretik: Miesto 20 hodín kontraktu pre toho te-
rapeuta. Presne. Najčastejšou chybou, s ktorou sa stretá-
vame, je zaplavovanie klienta čímkoľvek. Teda nesmieme ísť
niekam skôr, než je ten človek pripravený. Napríklad kon-
trakt. Ak sa ten človek necíti bezpečne, aby sme s ním boli
jednoducho. Namiesto aby sme robili len nejaké techniky
a postupy, hoci aj z toho najlepšieho miesta v úmysle mu
pomôcť. Ako Dorka povedala, skôr ho nepresýtiť, neodra-
diť, nezastaviť, nezablokovať. V tomto vidím problém, že
nemáme veľa informácií na začiatku. Potrebujeme sa začať
orientovať a dopriať si dosť veľa času na tú orientáciu, kde
sa ten človek nachádza. Samozrejme, že tam môžu byť veci
na našej strane, na strane terapeuta. Musíme teda najprv
my vedieť, kde sa nachádzame. V našom prístupe hovoríme,
že terapeut je najdôležitejším nástrojom.

[ot. 10] Doc. Černák: Čiže ste akoby pomalší ? To je niekedy
výhoda, aj nevýhoda. Sme trošku pomalší možno v tom za-
čiatku. Áno, môže to byť aj nevýhoda niekedy u dynamic-
kých klientov, ktorí prídu a očakávajú, že za dve sedenia to
proste bude skončené, tak sa zastavia. Odchádzajú z terapie.

[ot. 11] Doc. Černák, dynamická, SIPP: Zaujalo ma, čo spo-
menul Vlado (dr. Velický, gestalt), že sa mu mení klientela.
Aj mne sa mení. Dávam to do súvisu s mojím starnutím.
Pred desiatimi rokmi som mal prevahu žien a teraz mám
prevahu mužov a sú to prevažne mladí muži a tak ďalej.
Máte takú skúsenosť ? Odľahne mi, keď poviete, že áno (vše-
obecný smiech, pobavenie, rozveselenie).

[35] Dr. Štúrová, dynamická, SIPP: Mám k tomu jednu aso-
ciáciu. Keď sa ma v rôznych výcvikoch pýtali, akú mám naj-
dôležitejšiu hodnotu, tak som vždy hovorievala lásku. A čím
som staršia, tým dôraznejšie hovorím sloboda.

[36] Dr. Zeľo, relaxačná a symbolická, IRSP: Podobne ako
Vladovi, aj mne sa mení klientela a myslím, že je to vekom.
Prichádza ku mne aj viac mužov. Neviem ale, či je vec osob-
ných zmien alebo spoločenských.

[37] Prof. Heretik: Ja by som tipoval spoločenských, aby som
nepodceňoval náš osobný význam (všeobecný smiech a po-

bavenie). Že sú muži viac otvorení psychoterapii je myslím
veľké víťazstvo nás všetkých, ktorí robíme jej popularizáciu.

[38] Michlerová, dynamická, SIPP: Cítim sa stále mladá, ale
asi pred piatimi rokmi v Pezinku odznela podobná disku-
sia: pomer mužov a žien v terapii jednotlivých terapeutov.
A vtedy som si to tak prešla, mala som zhruba pol na pol
a keď si to tak premietam, tak mám stále tých pol na pol.
Takže sa mi nemení klientela. Skôr témy sa menia.

[39] Dr. Velický, gestalt, Dialóg: Chcel by som zdôrazniť z te-
oretického hľadiska, že jedna niť terapeutického vzťahu je
vývojovo potrebný, vývojovo podporujúci. A nazdávam sa
z teoretického hľadiska, že v tomto sa to mení. Práve mladí
muži, alebo muži v krízach, ktorým z hľadiska vývojového si
potrebujú dokončiť cestu s otcom, tak ma začali vyhľadávať
(všeobecné porozumenie a súhlas).

[ot. 12] Prof. Heretik: Hovoríme tu hodnú chvíľu o protip-
renose, prenose, prečo nás klienti vyhľadávajú a súvisí to
s našou osobou. Že sa menia tí klienti. Sme v problematike
VZŤAHU. Sú niektoré vzťahové problémy, najmä z hľadiska
protiprenosu, špecifické vzhľadom k prístupom, školám?
Nesú smery špecifické riziká, čo sa týka vzťahovosti ? Máme
definované hranice vzťahu v jednotlivých prístupoch ? Ako
sa nám ich darí dodržiavať, ak ich máme definované? Naozaj
využívame supervíziu, aby sme riešili svoje protiprenosové
veci ?

[ot. 13] Doc. Černák: Ako oslovujete klientov ? Ako oni vás
oslovujú, čo sa týka tykania/vykania. Stáva sa mi, že ku mne
prichádzajú klienti od iných terapeutov a keď o nich hovoria,
zdá sa mi, akoby si s nimi tykali. Je to tiež o hraniciach,
o vzťahovosti.

[40] Dr. Juráš, dynamická, SIPP: Som taký trochu dezorien-
tovaný, konfúzny. Vlado (dr.Velický, gestalt) hovorí, pokiaľ
mi nejako nepasuje fenomenologické pole pacienta, alebo ho
nedostávam, som v dileme, či odmietnuť pacienta alebo ne-
odmietnuť. Potom dostávame do terapie z iných terapeutic-
kých škôl, ktoré to neviem. Neviem prečo, či nezvládli, alebo
potrebovali tú druhú terapiu. Hovorím za psychoanalytickú
psychoterapiu, že táto škola je presne definovaná. Určujúci
pri vstupe pacienta a práce s ním je prvé interview. Na pr-
vom interview môže byť, ak ho nezvládnem v prvej hodine,
tak si ho natiahnem na hodinu a pol alebo dve hodiny, ale
rozhodne prvé interview mi musí dať jednoznačnú odpoveď,
o akého pacienta ide, aké protiprenosové pocity k nemu ja
cítim, aká je šanca uzatvoriť terapeutickú alianciu a to si vy-
dokladujem. Robím prvé interview, 40 minút, mám presnú
diagnózu – psychodiagnostickú diagnózu pacienta a presne
viem, čo s ním robím. Neexistujú limity pre psychoanaly-
tickú psychoterapiu, že nejaká diagnostická jednotka alebo
nejaký pacient by nebol liečiteľný. Je to buď v kategórii krát-
kodobej alebo dlhodobej terapie. Akonáhle je to vážnejšia
porucha osobnosti, akonáhle je to narcistická, hraničná osob-
nosť, tak sotva budem pestovať ilúzie, že to vybavím na 20
sedeniach. Tak to je mesiace a roky. A k tomuto sa treba
vzťahovať a zaviazať. Myslím si, že prevziať po kolegovi pa-
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cienta, alebo odovzdať pacienta . . . Poviem taký príklad: ku
mne chodil narcistický pacient dlhodobo. Dlhodobo profito-
val veľmi maličkými krokmi. Bol schopný si uvedomovať túto
svoju povahu a v priebehu 2 rokov došlo k skromnej zmene.
Jeho to tak nabudilo, že sa rozhodol pokračovať ešte 2 roky.
A na konci mi po 4 rokoch povedal, že viete, ale ja v posled-
nom čase už necítim z Vašej strany nejaké emočné teplo. Ja
by som potreboval terapeuta, ktorý by vedel pracovať s emó-
ciami, aby ma úplne odstrihol (pobavenie, diskrétny smiech
ostatných). My sme sa s tým 4 roky zaoberali. A opýtal sa
ma, komu by ste ma odporúčali. On mal ženu, ktorá je tiež
psychoterapeutka, vyštudovaná v gestalte, ktorá ho zrejme
nakormidlovala na tento smer a povedala mu, že by mohol
ísť do Banskej Bystrice. A on ma priamo tou otázkou, aby
ma odkastroval, ako sa patrí,. . . mohol by som ísť k Velic-
kému ? (búrlivé pobavenie) Hovorím mu: to je na Vás. Cítil
som vtedy taký hrozný nevďak po tých 4 rokoch . . . (hovo-
riaci šarmantne zabáva ostatných) Tak som na to reagoval
tak, že som sa prihlásil k pocitu hnevu, nevôle a nepohody.
A hovorím mu, choďte k Velickému (veselosť ostatných gra-
duje). Dnes to totiž končíme. A ja som to ukončil, ustrihol
tým a zostal som v dileme. Či to bolo dobré pre toho pa-
cienta a zostal vo mne taký vetrík, taký nepokoj, či som to
predsa nemal ustrážiť a kontajnerovať a nejako inak s tým
pracovať. A potom, keď sme si definitívne podávali ruky a vi-
del som, že je usmievavý a spokojný, tak som prestal mať
výčitky zo svojej prudkej reakcie, ktorá možno nebola te-
rapeutická, alebo možno aj bola terapeutická, lebo bol vy-
prevadený k Velickému s ambíciami, že on si poradí s jeho
pocitmi. Možno sa u teba ohlási (smerom k dr. Velickému).

[ot. 14] Prof. Heretik: V tom prvom interview bol nejaký
protiprenos, ktorý ťa mal varovať? dr. Juráš: Nepochybne.
On mal na narcistu také relatívne distingvované správanie.

[ot. 15] Prof. Heretik: Na to ťa namotal, čo ? (salvy smiechu).
Dr. Juráš: On opatrne provokoval. Najviac ma vyprovoko-
val tým, že pri uzatváraní kontraktu a dohadovanej platbe,
mi vnucoval o 150 korún menej, než som ja žiadal (rehot
prítomných).

[ot. 16] Prof. Heretik: Tak toto je krásne definované, v čom
sú riziká psychodynamickej psychoterapie po 4 rokoch – po-
cit nevďaku po 4 rokoch. Pokračujme v tom. Poďme na to
cez vzťah a protiprenos. Riziká našich prístupov.

[41] Dr. Velický, gestalt, Dialóg: Pacient ku mne nedorazil.

[42] Prof. Heretik: Stratil sa po ceste.

[43] dr. Novosadová: Možno dorazil, len o tom nevieš. Opäť
dr. Velický: Možno dorazil, len o tom neviem. Ale chcem
priniesť to, že úskalie pre také rané obdobie gestalt terapie
bolo, že otázky prenosové a protiprenosové boli tabu. Len
posledných asi 10–15 rokov sa teoretici gestalt terapie za-
oberajú aj touto prenosovou/protiprenosovou niťou v tera-
peutickom vzťahu, ktorá je veľmi dôležitá. A to čo tu Ludvo
(dr. Juráš) dokumentoval, je práve otázka negatívneho pre-

nosu a deštruktívneho prenosu. Považujem za veľmi dôležité,
aby sa zavčasu venovala pozornosť tejto otázke, aby som ako
terapeut nebol k tomu slepý, hlavne u klientov s ranými po-
ruchami vývoja osobnosti, ktorých máme čoraz viac. A dom-
nievam sa, že v gestalte je práve toto úskalím, že tomuto ne-
bola venovaná dostatočná pozornosť. Mnoho klientov bolo
zranených tým, že ten negatívny prenos a protiprenos bol
taký masívny, že to viedlo k ruptúre terapeutického vzťahu.

[44] Dr. Bátovská, PCA, Ister: PCA ako rogeriánska terapia
nepracuje s prenosom a protiprenosom ako terminologicky.
Pracuje ale s kongruenciou, ktorá je veľmi dôležitá a nosná,
čo sa týka vzťahu s klientom. A je to taký omyl, ktorý by
som chcela zdôrazniť, aj vo vnímaní terapeutov na človeka
zameraných, aj našich klientov, alebo našich kolegov z iných
smerov, že si myslia, že sme len taká hm-hm terapia, alebo
taká hladkajúca terapia, lebo zabúdajú práve na ten feno-
mén kongruencie. Kde práve ide o to, čo sa vo mne deje,
keď mi toto klient hovorí. Ja tomu hovorím nechať si ho pre-
hnať cez seba a potom z toho vyjsť a reflektovať mu to. Inde
je to pomenované ako prenos a protiprenos, ale je to veľmi
dôležité, aby sme to dávali najavo. A súvisí to aj s tým,
že v kongruencii nachádzame pocity, ktoré sú aj negatívne,
alebo sú spojené aj s hnevom a súvisí to s tou ďalšou pod-
mienkou – bezpodmienečné pozitívne prijímanie. Tak ako to
včera myslím Romana hovorila, že to sa nezlučuje práve s tou
akceptáciou, aby sme ukázali hnev. Takže to sú také omyly
vo vnímaní nielen našich kolegov z iných smerov, ale niekedy
aj našich frekventantov alebo niektorých našich kolegov.

[ot. 17] Prof. Heretik: A riziká s tým spojené v terapii ?
Potom môže ísť o nejaký paralelný proces medzi klientom
a terapeutom. Alebo že to bude také mechanické a že klient
nebude mať terapeuta ako živého človeka, ale bude tam mať
nejakú mašinku na empatické odpovede. A môže sa akože
hrať na terapiu.

[45] Dr. Smitková, PCA, Ister: Je to jedna z vecí, s kto-
rými sa stretávame skôr u tých mladších kolegov a kolegýň,
ktorí nemajú odvahu vyjadriť oveľa jasnejšie a zreteľnejšie
svoje negatívne pocity, prípadne si ich dokonca uvedomovať.
A reflektovať vnímanie vznikajúcich vzťahových problémov
s klientom, ktoré môžu viesť k zmieňovanej ruptúre vzťahu.
Keďže naša terapia je naozaj vzťahová a keď má byť živá
a nemá to byť len vzťah, kde sme milí, starostliví a pod-
porujúci, tak nevyhnutne tam má byť aspekt toho, čo sa
nazýva challenging, že tam má byť tá výzva, ktorá prináša
dynamiku do toho vzťahu. A je to stretnutie dvoch ľudských
bytostí pričom každý sme nejaký. A je veľmi významné oslo-
vovať to, otvárať to a byť v tomto do veľkej miery aktívny.

[46] Prof. Heretik: Poukazujete na riziko, že môžeme upadať
do podpornej terapie, napríklad kvôli únave.

[47] Dr. Juráš, dynamická, SIPP: Ja len poznámku. Terapia
naozaj môže byť poddimenzovaná a môže byť predimenzo-
vaná. Poddimenzovaná vtedy, keď nevyužijeme to, čo využiť
nutne treba. A predimenzovaná vtedy, keď žiadame niečo, čo
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sa nedá dosiahnuť. Alebo čo je limitované v tom čase, v tej
chvíli, keď sedíme s tým klientom.

[ot. 18] Prof. Heretik: Vieš to aplikovať aj na vzťahovosť ? Ja
musím byť v pohode. Každý z nás má vypracované vzorce,
aspoň si myslím. Ja sa domnievam a osobne i zastávam tento
názor, že po zvládnutí výcviku musí mať vypracované isté
protiprenosové reakcie, o ktorých viem, ktoré sa objavujú
u mňa pri určitom type pacientov. To je tak známe, tri-
viálne známe, že hraničný pacient zaplaví,

”
zúzkostní“, zne-

pokojí. Ten terapeut je konfúzny z toho, je zmätený proste.
Je to taká reakcia, ktorá nie je u mňa obvyklá. To je práve
ono, čo definuje protiprenosovú pohodu. Akonáhle ten pa-
cient vo mne vyvolá istú špecifickú protiprenosovú reakciu,
a tú by sme každý mali poznať. To je mapa protiprenosu,
čo sa učíme na teóriách a supervízii. V tejto súvislosti len
tak odskočím, že kolegovia ktorí sú po výcviku v skupine,
prichádzajú do teórie a supervízie a prinášajú bálintovské
príbehy, a napriek tomu, že sú protiprenosovo už prema-
kaní v tých skupinách, vyznajú sa v sebe, poznajú tie svoje
psychické interiéry, vedia o emóciách, kde ich majú, aké ich
majú, v ktorých prípadoch ako tie emócie sa objavujú, tak
pri tom pacientovi v tých úvodných sedeniach sú slepí. Z hľa-
diska svojho prežívania. Tá prvá fáza, čo je známe ako ma-
lária v trópoch, že prežívajú toho klienta alebo pacienta tak,
že ho opíšu. Opisujú, diagnostikujú, detaily uvádzajú, kľuč-
kujú, obiehajú okolo neho. Keď položíme priamo alebo vy-
nútene, lebo to stojí, tú poznámku, no dobre, ale čo sa deje
s tebou, tak je tam (niekto pomáha slovom chaos) . . . Chaos,
to by bolo ešte dobré. Ale je tam štajf.

[48] Prof. Heretik: Štajf je presný termín, teda . . . (smiech,
pobavenie prítomných).

[49] Dr. Michlerová, dynamická, SIPP: Hovorilo sa tu o ana-
lýze prenosu a protiprenosu a o tom, ako máme analyzo-
vať tie svoje protiprenosové pocity a zvládať ich. Ale ja si
myslím, že aj terapeut je človek a nemusí všetko vydržať.
A dobré je vedieť, čo nevieme vydržať a práve nebrať si ta-
kých pacientov do terapie. A toto si myslím, že tu je častá
chyba, z hľadiska aj dynamickej psychoterapie, že napriek
tomu, že ho mám dobre diagnostikovaného a vieme, aké má
mechanizmy, tak občas sa zahryznem – budem hovoriť za
seba – do prípadu, alebo do klientovej problematiky, pri kto-
rej neunášam protiprenosy. Aj keď ich mám dobre zanalyzo-
vané. Takže to je možno dôležité uvedomiť si, čo neunášam
a do toho potom neísť. Takže nemusí všetko terapeut vydr-
žať.

[ot. 19] Prof. Heretik: Čo urobíš, keď máš takéhoto klienta ?
Keď viem, že s takýmto typom klientov neviem pracovať,
tak sa im pokúsim nájsť iného terapeuta. Aj keď viem, že
je to veľmi ťažká situácia toho odmietnutia toho klienta,
ako Peter hovoril (dr. Zeľo). Vysvetliť mu to tak, aby nebol
zranený a zabezpečiť mu starostlivosť u niekoho iného.

[50] Dr. Čech, krátkodobá, IKPP: K tomu prenosu, protipre-
nosu. Súčasťou prvého interview je zachytiť tieto fenomény
a spojiť ich s tým kolieskom aktuálnych vzťahov pacienta

a jeho biografiou. Pokiaľ sa nám to podarí, tak sa dá ten
fókus nejako naformulovať. A potom by to bol odkaz na
krátkodobú terapiu. Pokiaľ sa nám to nepodarí, tak máme
možnosť pokračovať v dlhodobej terapii. A vytvoriť si nejakú
predstavu o tom. Pokiaľ si nás ten klient príliš idealizuje, tak
môžeme za chvíľočku očakávať, že nás bude devalvovať, ne-
jako sa na to pripraviť aj s tým, že to bude rámec terapie.

[51] Dr. Uhrová, KIP: KIP je hlbinne psychologicky fundo-
vaná, hlási sa k všetkému z dynamickej terapie: prenos, pro-
tiprenos, to sú také základné veci, s ktorými sa bavíme od za-
čiatku. Aj na supervízii. Vždy. Na supervízii jedna z prvých
otázok, a to už naši frekventanti vedia, prvé stretnutie, pre-
nos klienta, tvoj protiprenos. Je to jedna základná kategó-
ria, ktorá samozrejme hovorí veľa aj o diagnóze. Operatívna
psychodynamická diagnostika je veľmi významná kategória
a veľmi pomáha pri diagnostike. Toto veľmi zdôrazňujeme
našim frekventantom. Dokonca na výcvikových seminároch,
keď robíme triády, tak je to základná otázka, s ktorou sa
v začiatku výcviku pracuje. Veľmi ma oslovuje to, čo hovoríš
ty Zita (Michlerová), aj keď mám niektoré svoje veci spra-
cované, to neznamená že môžem s nimi efektívne u môjho
klienta vychádzať. A okrem toho, ja som tu už použila ten
termín never ending story, myslím si, že tam patríme aj my,
že máme vždy čo odhaľovať a hlásim sa k tomu.

[ot. 20] Prof. Heretik: Vieme aj povedať, čo je v tom pro-
tiprenose napríklad varovným znakom, že tento klient je
komplikovaný, alebo neberme ho, alebo vzťahovo je to kon-
traindikovaný klient. Vieme to povedať ? Vieme to zachy-
tiť ? Protiprenos – zvládnuť také množstvo emócií – tá stu-
hnutosť. Skúsme to posunúť ďalej.

[52] Dr. Uhrová, KIP: Strašne dobre je používať normálne
hovorové slová. Že nijako to cudzími slovami nevyšperkovať,
pretože to je to, čo cítim. A keď sa začnem cítiť v nepohode
a zle, čosi zadrháva, točíme sa v kruhu, nejde to ďalej a vtedy
podľa mňa treba okamžite ísť na supervíziu. Aj ja, čo si
myslím, že relatívne už som skúsená, ale tak či tak nevyhýba
sa mi to. Čiže skôr také zaseknutie terapie a na začiatku
nepohoda.

[53] Dr. Feketeová, IVS: V našom prístupe je ťažké vo vzťa-
hovej rovine to, že pracujeme veľmi často s viacerými ľuďmi
súčasne. Akonáhle sú tam už dvaja, traja alebo celá rodina,
tak to vyžaduje od terapeuta neskutočne dobrý kontakt so
sebou. Aby som vedela, kde sa nachádzam, kde sú moje hra-
nice vo vzťahu k jednotlivým ľuďom. Pretože klienti majú
tendenciu vytvárať koalície. Majú tendenciu pýtať si od te-
rapeuta signály, že je na ich strane. To vnímam ako veľké
riziko, keď pracujeme s viacerými.

[54] Dr. Velický, Gestalt: Veľkou hodnotou v gestalt terapii
je autenticita terapeuta. To znamená, pokiaľ som pri práci
s klientom v terapii zahlcovaný takými intenzívnymi nega-
tívnymi emóciami, ako strach, zlosť, bezmocnosť, ktoré mi
bránia byť v kontakte s klientom, narušujem tento kontakt
a som s ním istú dobu uviaznutý, tak to, čo môžem spraviť
a nepomôže mi supervízia, aby som sa stal integrovanejším
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a integrovanejšie vstupoval do kontaktu s klientom, tak je na
mieste to ukončiť. A to, čo môžem z toho miesta ukončovať je
to, že som na autentickom mieste. A preto potrebujem veľkú
podporu priznať, že ja už Vás ďalej nemôžem sprevádzať.
A ľudsky . . . Hľadať cestu nejakého ľudského rozlúčenia.

[ot. 21] Doc. Černák: Ako to máte vo svojich smeroch s pre-
javovaním tých protiprenosových emócií ? Myslím, že to je
jav, pri ktorom sa dá narobiť veľa dobrého ale aj zlého.
V tomto gestalt je taký oslobodzujúci, že mu umožňuje slo-
bodnejšie prejaviť aj tie negatívne emócie v rámci bežného
terapeutického procesu. Ale ako to máte ? Teda uvedomova-
nie vlastných protiprenosových pocitov, to je základ, ale to
prinesenie, čiže zverbalizovanie do vzťahu, do procesu.

[55] Dr. Velický, Gestalt: Ešte by som v tomto pokročil –
to čo ja musím rešpektovať ako terapeut, je, akú má klient
podporu pre to, aby stretol to, čo mu prinesie. Potrebujem
zvoliť vhodné dávkovanie, čo mu z toho, čo ja prežívam ako
terapeut, prinesiem a akou formou mu to prinesiem. Pokiaľ
klient nemá podporu stretnúť moje negatívne emócie na-
plno, môžem začať dávkovať postupne. A práve v tom je
umenie psychoterapie, ako som ja citlivý v tom, čo z toho,
čo ja prežívam, čo vnímam, ako to nadávkujem.

[ot. 22] Doc. Černák: Čiže problém môže byť iba v tom, že to
dávkovanie neodhadneš. Áno. Perls spravil množstvo chýb
tým, že dávkoval prudko tým bum-bum spôsobom. A to je
potom zranenie. To nie je o terapii.

[56] Dr. Štúrová, dynamická, SIPP: Vôbec si nemyslím, že
trebárs hnev je dôvod na ukončenie vzťahu. Že vždy o tom
hovoriť, alebo nehovoriť – autenticita terapeuta. No ak to
povedal a rozhodol sa, tak to už predsa nie je autenticita. Je
nutné registrovať vnútorné prežívanie, rozumieť im a niekedy
sa rozhodnúť, v čase, do akej miery a akou formou o tom
hovoriť, ale mali by sme si byť istí, že to nehovoríme kvôli
sebe (uhm – všeobecný súhlas). Že to používame ako nástoj
v záujme toho pacienta.

[57] Dr. Juráš, dynamická, SIPP: Ja by som podporil to, čo
hovorí Jana (Štúrová). Protiprenosovo pokiaľ ide o ten hnev,
ktorý do mňa zaseje, zaštepí ten pacient, napríklad ten hra-
ničný pacient. Ja ho protiprenosovo cítim a diagnostikujem.
On sa na mňa hnevá ten pacient. Teraz ja sa môžem pod
tým devalvačným tlakom toho negatívneho prenosu doslova
trápiť v tej emocionálnej hnevlivej atmosfére. Ja nemusím
o tomto hovoriť. Ja môžem povedať, že v tejto chvíli sa mi
zdá, že miesto toho, aby som Vám mohol pomáhať, mi to ne-
umožňujete. To je napríklad formulka, ktorú používa Gaba.
Tých formuliek je spústa na vyjadrenie, alebo môžem pove-
dať to, čo zrejme ty máš na mysli: V tejto chvíli mám pocit,
že ma hneváte. A prečo by som nemohol ?

[58] Mgr. Kordošová, koncentratívna pohybová, KPT: Chcela
by som povedať za KPT, že my pracujeme s predmetmi,
ktoré sa využívajú ako symboly. Práve pri práci s prenosom
a protiprenosom sa cez tie symboly dá otvoriť táto téma,
rozbehnúť. Ak ju terapeut zachytí.

[59] – všeobecný smiech

[60] Prof. Heretik: Je to smer . . . – harmónia v diskusnej
skupine, konštruktívnosť, spolupráca, emočný súlad.

[61] Dr. Novosadová, relaxačná symbolická, IRSP: Mňa tak
učili a snažím sa to podávať ďalej, že čo sa týka prenosov pa-
cientov, pozitívne prenosy treba využívať v záujme terapie.
Tie negatívne, pokiaľ si myslíme, že to pacient vie uniesť, tak
ich treba interpretovať v závislosti od toho, z akého obdobia
detstva pochádza to zranenie. A čo sa týka našich protipre-
nosov, tak zvyknem vždy zvažovať, či tie moje protiprenosy
takého charakteru, ktoré on vyvoláva vo svojom okolí, čiže
z jeho hľadiska, či sú komplementárne, alebo cítim niečo, čo
cíti ten pacient a teda či sú konkordantné. Preto ja zvyknem
pacientom povedať, že momentálne sa cítim asi tak a tak,
ako sa cítite vy ?

[62] Dr. Zeľo, relaxačná symbolická, IRSP: Ty si sa Paľo (Čer-
nák) pýtal na taký konkrétny protiprenosový jav, ktorý mi
hovorí, že neviem postupovať alebo pokračovať. Hnev nepo-
važujem za taký, myslím si, že hnev je dobrý protiprenosový
jav. Ale keď pociťujem nudu a bezmocnosť (prejavy súhlasu
od ostatných), vtedy veľmi uvažujem, že odstúpim od te-
rapie. Ale to je zase problém, ponúknuť pacientovi takýto
protiprenosový jav. Toto je dôvod, prečo odísť od terapie:
keď pociťujem nudu a bezmocnosť.

[63] Dr. Páleníková, KBT, ABC: Náš smer ešte počas môjho
výcviku do roku 2001 slovo prenos vo svojich výcvikových
materiáloch ani nemal. Ale na náš podnet sme sa aj my
začali v tomto smere vzdelávať a cvičiť. A aj tým, že je
KBT osobnosti, ktorá sa rozvíja, tak môžeme si to viac vá-
žiť. Jedna vec je, že pracujeme na tom a neodmietame to,
lebo sa hlásime k tomu, že sme otvorení rôznym smerom,
môžeme všeličo robiť. A jednu chybu by som chcela spome-
núť, ktorá sa mi do tohto nijako štrukturálne nehodí a možno
Andrejke (Ševčíkovej, psychotraumatológia) odovzdám slovo
a to je regulácia afektu, kedy my pracujeme tak, že to pre-
ženieme a klient sa nám dostane aj fyziologicky do hyperrol-
lusu, kde nie schopný nič nové sa naučiť a kde sa môže des-
tabilizovať napriek tomu, že už predtým bol stabilizovaný.
Niekoľko svojich klientov som destabilizovala, takže viem,
o čom hovorím. V KBT pracujeme aj so zaplavením, samoz-
rejme vyskytnú sa občas flashbacky, ktoré musíme . . . Alebo
aj nezvládneme. Takže tu vidím ešte takú možnú oblasť, kde
sa nemusíme správne zachovať.

[64] Mgr. Trojanová, koncentratívna pohybová, KPT: Mám
k tomuto. V rámci našej koncentratívnej pohybovej terapie
robíme veľa s telom a pri tom môže dôjsť aj k zaplaveniu,
v prípade, že neodhadneme, ktoré telové ponuky ponúknuť
a keď podceníme tú implicitnú pamäť. Tú telovú pamäť.
Potom môžeme človeka dostať do rôznych stavov. Ako včera
bolo na tej prednáške, že autogénny tréning u traumatizo-
vanej osoby môže byť riziko.

[65] Dr. Ščibrányiová, Satirová, IVS: K vzťahu. Myslím, že
každý smer má obsiahnutý tú ideu, že s tým pacientom
tvoríme tím. Ako terapeut a ten klient. Aby ten tím mo-
hol dobre fungovať, tak ide nielen o symptomatológiu, o tie
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problémy, ale aj o ten ľudský vzťah. V našej škole za inštitút
Satirovej máme blízky ten termín kongruencie, čo znamená
pracovať na tých všetkých úrovniach. Pracovať v procese
s tým klientom, ale aj s tým vlastným procesom, aj s proce-
som klienta. Všetky tieto tri procesy monitorovať paralelne.
Všetko, čo v tých procesoch smeruje k tomu cieľu terapie,
alebo prospechu pacienta, je pozitívne. Všetko, čo je kon-
traproduktívne, je námetom na supervíziu, na prerušenie
terapie, čo sa niekedy stane. Je v tom strašne veľa elemen-
tov, ale jeden by som predsa zmienila a to je rešpekt a úcta
k tomu človeku. Aj keď má problém, aj keď má poruchu.
On sám sa veľmi často odsudzuje, alebo ponižuje, alebo sa
považuje za nie normálneho. Problém je, keď nastanú okol-
nosti prerušiť tú terapiu alebo ju ukončiť predčasne, ako to
zvládnuť s tým rešpektom k tomu človeku. Vtedy sa nie-
kedy dopúšťame pod vplyvom vlastných zahltení, nevieme
dobre rozlíšiť, čo je naše a čo je to klientovo. Cítime pocity
viny, sme zaplavení emóciami, nejakými percepciami, očaká-
vaniami od seba, túžbami dosiahnuť niečo pre toho klienta.
Jednoducho je to komplexný proces a podľa mňa veľmi dô-
ležité je, že dá sa z tých situácií vyjsť. Keď rozpúšťame tím,
tak sa to dá robiť rôznym spôsobom. Je to otázka metodo-
logická aj etická. Nemali by sme poškodzovať toho človeka,
keď ho púšťame z terapie. Ani seba.

[ot. 23] Doc. Černák: Ako oslovujete klientov ? Tykáte si
s nimi ? Vykáte ?

[66] Dr. Velický, gestalt, Dialóg: V našom prístupe je najviac
cenený dialogický vzťah. A ten potrebuje veľkú blízkosť. To
znamená, že v rámci terapeutického vzťahu napomáhame
klientovi k tomu, aby sa k nám priblížil. Aby ja som sa pri-
blížil k nemu, aby on sa priblížil ku mne. A súčasťou toho
je tykanie. Pokiaľ si s klientom vykám, tak je to omnoho
vzdialenejšia hranica (vlna nesúhlasu, najzreteľnejšie Jana
Štúrová). Keď je to pacient, ktorý vstúpi ku mne do terapie.
Toto je tradícia gestalt terapie. A to, čo rešpektujem je pod-
pora klienta, aby sa ku mne priblížil. Niektorým klientom to
trvá napríklad 2 roky dochádzania do psychoterapie, kým
sa natoľko priblížia. Kým nadobudnú bezpečie, taký pocit
bezpečia, že si so mnou začnú tykať.

[ot. 24] Doc. Černák: A ty im tykáš od začiatku ? Nie. To
je vzájomné. Ja si s klientmi potykám, to znamená, že je
to vzájomné (atmosféra zhustla, všetkým je jasné, že očaká-
vaná správna odpoveď má byť

”
vykáme si“, Velický sa drží

ako skala v mori). Ak by som ja tykal a klient mi vykal, tak
vzniká hneď na začiatku jedna veľká asymetria. Za rámec
gestalt terapie hovorím.

[67] Prof. Heretik odľahčuje: V Apolináři musel pacient 15 ro-
kov abstinovať, aby mohol tykať Skálovi (uvoľňujúci smiech).

[68] Dr. Štúrová, dynamická, SIPP: Vlado, ja mám opačný
postoj. Myslím si, že keď mi pacient bude hovoriť

”
pani do-

ktorka“ a časom zažije ten pocit blízkosti, aj keď mi nebude
hovoriť Jana, že to je omnoho väčší terapeutický triumf.
A mladým kolegom hovorím: oni nepotrebujú súrodenecké
vzťahy. To si zažijú inde. Oni vás potrebujú ako autoritu.

Ako imago otca, matky. A keď je to niekedy dosť obtiažne
v tom zotrvať, tak ja absolútne trvám na tom

”
pani do-

ktorka“ alebo
”
pani Štúrová“ alebo

”
Vy“. A samozrejme im

to isté dávam ja.

[ot. 25] Doc. Černák: Klientov oslovuješ priezviskom alebo
krstným menom?) Priezviskom a keď ma nútia, aby som
im tykala a hovorila menom, tak veľmi láskavo odmietnem
s vysvetlením, že: prepáčte, ale Vy ste pre mňa partner a nie
dieťa. A oni to zoberú.

[ot. 26] Doc. Černák: Môže sa každý k tomu vyjadriť ?

[69] Dr. Bátovská, PCA, Ister: Nadviažem na teba Jani (Štú-
rová). Keď klient chce, aby som tykala, tak je to po prvé
téma, prečo to on chce (súhlas dr. Černák, dr. Štúrová). Či
je to o tej blízkosti, ktorú si chce on odo mňa nejakým spô-
sobom zobrať. A keď to tak nejak preskúmame spoločne,
tak ja proti tomu nemám nič, aby sme si tykali. Väčšinou sú
to ale kolegovia nakoniec. Málo ich je takých, to je pravda.
Nevyhýbam sa ale a priori. Kategória sama o sebe sú muži,
ktorí chcú týmto spôsobom dosiahnuť nejakú blízkosť. Tak
tam si to držím. Keď si zoberiem, že preberáme z americ-
kej literatúry to

”
you“, u nás ten Rogers, nevieme, či je to

vykanie, či tykanie. On väčšinou krstným menom oslovoval
svojich klientov. Nám to ostalo aj cez výcviky. Ale ja si pý-
tam dovolenie od klienta, či mu môžem vykať a krstné meno
k tomu.

[70] Dr. Černák: Áno. Ide o našu kultúru.

[71] Mgr. Trojanová, koncentratívna pohybová, KPT: Sama
za seba, do 18 rokov tykám, keď dospievajúci klient dovŕši 18
rokov, tak sa spýtam, či mám začať vykať. Väčšinou nechcú
prejsť na vykanie. U starších klientov ako 18 rokov vykám
a oslovujem priezviskom. Niekedy sa stane, že sa oslovujeme
pán a krstné meno, alebo mňa oslovia pani Klaudia.

[72] Dr. Michlerová, dynamická, SIPP: Ja si teda s klientmi
vykám. Zaujímavé je to s adolescentnými klientmi, mám
úzus, že akonáhle sú na strednej škole, tak začnem vykať
(vlna súhlasu a sympatie). Dokonca to vnímajú ako poctu,
že im už vykám, aj keď prídu s rodičmi. A s niektorými sa
dostaneme počas terapie do bodu, kedy oni ma požiadajú,
aby som im tykala, alebo ja sa spýtam, či môžem tykať. Ale
nerobí mi problém vykať im. Zvyčajne oni prídu sami s tým
tí dorastenci, aby som im tykala. Dospelý keď si želá tyka-
nie, tak to dôkladne preberieme, ale zvyčajne zostaneme pri
vykaní.

[ot. 27] Dr. Novosadová, relaxačná symbolická, IRSP: A ten
klient, ktorý ťa požiada, aby si mu tykala a vyhovieš mu,
tak aj on tebe tyká ?) Nie. Ja mu tykám a on mi vyká.

[73] Dr. Říhová, krátkodobá psychoanalytická, IKPP:Myslím,
že hovorím aj za kolegov, že my ostávame pri tom vykaní.
Za seba môžem povedať, že aj s tými dorastencami. A keď je
situácia, že si chcú tykať, tak sa to otvorí ako téma. Hovorí
sa o tom. Ale zostáva sa pri tom vykaní.
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[74] Mgr. Trojanová, koncentratívna pohybová, KPT: To vy-
kanie sa mi zdá dobré, lebo je to taký kulturálny zvyk. Že sa
proste s ľuďmi, autoritami, cudzími, s lektormi našimi proste
vyká. Aby nemali potom takú konfúziu tých hraníc. Že keď
si s nimi niekto tyká, tak to je niečo bežné ako vonku. Ako
je to také vzorové niečo. Prirodzené.

[75] Dr. Uhrová, KIP:My to máme s tým kultúrnym pozadím
európskym tak trochu jednoduchšie. Že nemáme americké
korene, ale nemecké. Voči ktorým sme v tom tykaní, vykaní,
alebo skôr oslovovaní takí uvoľnenejší oproti tej nemeckej
kultúre. Lebo som tam robila veľa seminárov a tam je zauží-
vané dôkladné vykanie a priezviská. V tom našom prostredí
poviem za seba, ale platí to aj u kolegov myslím, ja klien-
tom okrem tej kategórie sebaskúsenostných (cvičná terapia)
zásadne vykám. Keď príde ponuka na tykanie, tak samoz-
rejme je to téma, ale zostávam pri tom vykaní. Čo sa týka
oslovovania, je to aj otázka môjho veku, kedy som často vo
veku rodičov tých mojich klientov. Často mi ponúknu, aby
som ich oslovovala krstným menom. Ale vykať. Pričom oni
veľmi často zostávajú pri oslovení

”
pani doktorka“ a dá sa

to. Samozrejme sa opýtam, či je to tak v poriadku. Plus, čo
bolo zaujímavé s jednou klientkou, ktorá robí v takej nad-
národnej firme, ktorá prišla s prosbou, či ma môže oslovovať
krstným menom a vykať. Taký american style. Lebo je to
v ich firme tak zaužívané. Ona tú prosbu zdôvodnila tým,
že máme dobrý vzťah, bolo to po určitom čase v terapii, že
jej to sedí k tomu intímnemu vzťahu, ktorý medzi nami je.
Takže ona aj keď mi píše sms-ku, tak moje krstné meno, ale
dôsledné vykanie. Ja si myslím, že fakt to vykanie má svoje
kúzlo.

[76] Dr. Ščibrányiová, Satirová, IVS: V našom prístupe nie
je zriedkavé, že oslovujeme krstným menom a vykáme. Ve-
die nás k tomu praktický dôvod, a síce aby sme v rodinnej
terapii pohotovo odlíšili jednotlivých členov rodiny. Oslovo-
vanie

”
pani Nováková“ nemusí byť práve praktické, keď je

ich prítomných viacero spolu. Potrebujeme mať jasné, kto je
kto. Máme skúsenosť, že je to klientmi dobre prijímané. Na
familiárnejšej báze oslovujeme deti mladšieho veku a u stre-
doškolákov rešpektujeme ten status, že je to rovnocenný par-
tnerský vzťah. Výnimkou je práca s účastníkmi výcvikových
skupín, alebo keď niekto známy príde do terapie, tam je to
obyčajne osobné.

[77] Dr. Páleníková, KBT, ABC: My to máme tak, ako je to
v bežnom styku, čiže nejako špeciálne ten vzťah nemeníme.
Oslovujeme priezviskom a vykáme. Osobne často oslovujem
aj titulom. Keď mi povedia pani doktorka a ja poviem pán
inžinier, tiež to považujem za vyrovnané (súhlasné prejavy).
Za seba môžem povedať, že pokiaľ ide o tú mládež, tiež mám
taký úzus, že keď sú na strednej škole, tak vykám a spýtam
sa ich, či môžem hovoriť krstným menom. Či ich môžem
oslovovať. Niektorí aj navrhnú tykanie, u stredoškolákov to
vo zvyku nemám, iba niekedy, keď sú to také výnimočné
prípady. Nejaké 15-tky, ktoré vyzerajú veľmi detsky a aj sa
správajú detsky. Tým, ktorí sú na základnej škole, väčšinou
hovorím krstným menom a tykám. A pokiaľ ide o to poty-
kanie, stalo sa mi po pár rokoch terapie, že naozaj ten vzťah

prerástol možno až tak blízko, že keď sme ho vlastne ukon-
čovali a iba občas sme sa stretávali, tak sa niekde zmenil na
kamarátsky. Raz som to mala v skupine s úzkostnými poru-
chami a fungovala nejakých pár rôčkov a potom sa vlastne
zmenila na klub, kde sme si všetci tykali.

[78] Dr. Kratochvíl, integratívny prístup: Osobne keď pra-
cujem s párom, alebo v sexuálnej terapii alebo manželskej,
tak si s každým vykám a neoslovujem ich krstnými menami,
aj keď hovorím s každým zvlášť alebo s oboma súčasne.
Chcel by som povedať zaujímavú skúsenosť. Keď sme pred
37 rokmi začali organizovať terapeutickú komunitu so skupi-
novou psychoterapiou, tak sme sa s tým tímom snažili v tej
jonesovskej koncepcii psychoterapeutickej komunity o zníže-
nie tej hierarchickej pyramídy. To znamená, aby sme neboli
autoritami, aby sme sa dostali na úroveň takých pomáhajú-
cich priateľov tých pacientov. A tak sme si v tíme začali tykať
so sestrami a kolegami, ktorí sa v tom angažovali. A to isté
sme začali aplikovať u pacientov. Takže či už to boli naši
pacienti, kolegovia, sestry, trebárs aj tá najmladšia sestra,
tak sme si všetci tykali. A fungovalo to zopár rokov. Keď
stretnem niekoho z pacientov na ulici, tak si samozrejme so
mnou tykajú. Postupne tým ako sa personál začal postupne
meniť a nemal už ten základný zážitok a nadšenie a dostávali
sa sem osoby, ktoré by som si do tímu nevybral, ale boli tam
dosadené vedením, tak začali mať potrebu dištancu a udr-
žať si tú autoritu. Napríklad staničná voči podriadeným ses-
trám, ktoré ju až tak nepočúvali, keď si tykali. Začalo sa toto
meniť a začali chcieť, aby im pacienti vykali. Mali sme tiež
psychológa, ktorý povedal, ja si s nimi tykať nebudem, ja si
tykám s niekým, s kým sa spriatelím a to sú moji pacienti.
Ten potom odišiel, tak sme to ešte nejakú dobu udržiavali
na tom všeobecnom tykaní. A postupne to prešlo do toho,
že sa dohodli, že pacienti si budú tykať medzi sebou a že sa
budú navzájom a aj personál oslovovať krstnými menami,
ale personálu budú vykať. Osobne som bol dosť orientovaný
na to zníženie hierarchickej pyramídy a s odstupom v tom
vidím trochu rys. Tej generácie tej terapeutickej komunity.
Teraz tam chodím skôr supervízne, než aby som viedol tú
terapeutickú skupinu, takže tam keď prídem ako pán profe-
sor, tak už mi pacienti tak hovoria, netykám si s nimi. Vidím
to tak, že je to trochu škoda. Ale na druhej strane keď sa
tých pacientov pýtam, ako to tam funguje, keď tam práve
nie som, tak oni si to chvália. Že tie procesy tam sú. Že
tomu personálu vykajú, považujú za samozrejmosť, pretože
inú skúsenosť nezažili.

[79] Doc. Černák, dynamická, SIPP: Ja si s pacientmi zásadne
vykám a pacienti ma oslovujú titulom alebo priezviskom a ja
ich priezviskom alebo titulom. A niekedy, keď je to dlhodo-
bejší vzťah, tak to prerastie do krstného mena. Ale zacho-
vávam zásadne vykanie. Myslím si, že to na vrelosti vzťahu
nič neuberá. Absolútne nič (súhlas opakovane vyjadruje dr.
Štúrová).

[80] Dr. Štúrová, dynamická, SIPP: Keď sme terapeuticky
pracovali s delikventnou mládežou, tak na oslovovaní sa od-
rážalo, ako sa nám mení vzťah. Zo začiatku robili všetko pre
to, aby nás nemuseli osloviť. Vyhýbali sa tomu. Potom v istej
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fáze zdôverovania začali hovoriť teta. A keď sa dopracovali
k tomu pani doktorka, tak som mala pocit OK. Už to nie
je o dôvernosti, ani nedôvernosti, povedali mi pani doktorka
a to bola absolútna dôvera.

[81] Dr. Polák, SUR z Čiech: V podstate tam stále fungujeme
na rodičovskom modeli. To čo aj Janka (Štúrová) povedala:
je dôležité, aby sa udržiaval ten vzťah kvázi k rodičom. Takže
to vykanie samozrejme. Spomínam si, že dr.Urban zvykol
povedať v súvislosti s tykaním a s takou témou, bude sa
tykať, nebude sa: jak si tykli, tak si fikli. A tretí taký dô-
ležitý moment je, že docent Skála, ktorý zvykol po rokoch
abstinencie odmeňovať svojich pacientov tým, že si s nimi

potykal. Čiže pokladal to za ukončenie terapeutického pro-
cesu, za vyliečenie, dozretie toho pacienta. Za ukončenie te-
rapeutického obdobia. Dr. Juráš: A keď ten pacient zrecidi-
voval, vrátil sa k vykaniu ? Po 11 rokoch . . . Musím sa na to
Skálu spýtať.

[82] Dr. Štúrová: Ja si myslím, že to bolo až po 25 rokoch.

[83] Prof. Heretik: Ja som hovoril 15, smiech. Ja to chápem
teda ako nástroj, ako ho v tej príšernej abstinencii udržať.
Že to bol terapeutický akt.

Veselé ukončenie diskusie, podarilo sa zvládnuť asi 40%
z plánovaného objemu tém. Pokračovanie (veríme) bude na-
budúce . . .


