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Psychoterapia

Psychoterapie, imaginace, neuropsychologie a intersubjektivita

Jan Poněšický

Psychotherapy, Imagination, Neuropsychology and Interpersonality

Souhrn

Podmínkou psychoterapie je porozumění pacientovi, které se musí udát v prvé řadě na emocionální úrovni.
Jde zvl. o porozumění tomu, k čemu nemá pacient přístup – a čemu se musí otevřít terapeut. Změna se
musí udát nejprve u něj. Teprve takováto vztahová nabídka umožní pacientovi to dosud nežité či potlačované
vnímat a uvést do interakce s terapeutem. Toto vzájemné vnímání svého protějšku a reagování na něj se děje
na komplexní, často metaforické, imaginativní rovině, jež je a) daleko přesnější nežli např. testové vyšetření,
b) odpovídá lidské autopoietické realitě, c) takováto vzájemná identifikace, výměna a komunikace je terape-
uticky účinnější. V diskusi by mělo jít o to, jak včlenit KIP metodu do interakce s terapeutem v situaci

”
zde

a nyní“. Kromě toho se autor zabývá problematikou subjektivity a vědomé i nevědomé intersubjektivity ve
vztahu k psychoterapii.

Klíčová slova: psychoterapie, terapeut, pacient, kongres KIP, imaginace, neuropsychologie, intersubjekti-
vita

Summary

Basic condition of psychotherapy ist he empathy and understanding of he patient, particularly on the emoti-
onal level. It concerns especially the comprehension and acces to those parts of patientěs personality, which
he doesnět perceive. The change must occur first by he therapist. Such a relational offer enables the patient
to realize all that he didnt live (or has repressed) und to carry it out in the interaction with the thera-
pist. The mutual perception and interaction take place on the complex, often metaphoric and imaginativ
level, which is a) more precise then for instance psychological tests, b) which corresponds with the human
autopoetic reality, and c) which is therapeutically more effectiv. The dicussion should point out, how to
integrate und to involve the KIP-imagination method in the interaction with the therapist in the situation

”
here and now“. In addition the author deals the problem of subjectivity and conscious and unconscious
intersubjektivity in reagard to psychotherapy.
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Úvodem pár slov k názvu, k tomu, jak to vše spolu sou-
visí: Jedním společným jmenovatelem psychoterapie, imagi-
nace, neuropsychologie i intersubjektivity je důraz na inter-
mediární sféru. Na to

”
mezi“.

V psychoterapii jde o spojení minulosti pacienta s jeho pří-
tomnou životní situací a o aktualisaci obého ve vztahu k te-
rapeutovi. Psychoterapeut bývá označován jako přechodný
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objekt, terapetický prostor jako přechod mezi privátním
a veřejným prostorem.

Neuropsychologie zprostředkovává souvislosti mezi moz-
kovou činností a psychikou. Imaginace bývá definována jako
forma spojení mezi vnitřními osobními prožitky a vnější sku-
tečností, jako prostředník mezi vnitřním a zevním světem.
Imaginace se pohybuje mezi přáními a skutečnými možnos-
tmi, umožňuje expresi a poskytuje útěchu. Intersubjektivita
se zabývá tím, co se odehrává mezi subjekty, a bývá např.
definována jako vzájemné zakoušení subjektivity, universál-
ního respektu k druhému.
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Je zajímavé, že se v posledních letech zabývají intersub-
jektivitou jak filosofové, např. Donald Davidson, tak i psy-
choanalytici, např. St. Mitchel či Jessica Benjamin. Možná,
že se jedná o téma naší doby a zároveň o posun – od Hu-
berovské definice, že člověk je v prvé řadě spolučlověkem,
přes téma setkání a encounterů až k možnosti a nutnosti
společného vytváření nového.
Existují i jiné souvislosti mezi uvedenými pojmy v názvu

přednášky: Psychoterapeuti pracují s imaginací; jejím téma-
tem je analýza intersubjektivity, její vytváření a přetváření;
a čerpá v poslední době stále více z neuropsychologických
poznatků.
V mém pojednání se budu stěžejně zabývat otázkou, co je

intersubjektivita a jakými způsoby bývá definována. Hovoří
se např. o

”
tom třetím“, co vzniká mezi pacientem a tera-

peutem, o intermediárním prostoru, reservoiru, atmosféře,
sdílení stejných hodnot, kladou se otázky, zdali existuje ne-
závislá dynamika intersubjektivity a pod. Předešlu, že jsem
nenalezl uspokojivou odpověď, a že nechám na Vás, abyste
uvážili, zda je to na pozadí dnešních znalostí a paradigmat
možné.
Záleží samozřejmě na tom, co si pod pojmem intersubjek-

tivity přestavujeme. Většinou jde o vztahy mezi lidmi, o to,
jak vznikají a jak se udržují a mění, co se v nich vytváří,
jako např. důvěra, bezpečí, spolehlivost, věrnost, přátelství,
respekt, odpovědnost – či naopak nedůvěra, napětí, rivalita,
hostilita, lhostejnost. Psychologové to vysvětlují tvorbou no-
vých, resp. korekcí starých meziosobních zkušeností a jejich
internalisací. Jde o zkušenosti vzájemné důvěry, oboustran-
ného zájmu a spolupráce, tolerance ohledně vzájemné jina-
kosti, kritiky a soutěžení, jde o zážitky přátelství a zrady,
o tyto produkty opakujících se meziosobních interakcí. Oba
partneři získají dle významu, který těmto setkáním dávají,
na základě vlastní životní historie poněkud odlišnou zkuše-
nost. Ta může být nová, nebo je vnímána jako potvrzení
starých positivních či negativních zážitků. Z toho vyplývá,
že lze výsledný vztah – nazývejme jej intersubjektivitou
– popsat jako zvnitřnělý, poměrně stálý vztahový emočně-
kognitivní interakční vzorec meziosobního chování jednoho
i druhého individua, resp. jeho representace v mysli. Avšak:
všimněme si, že vzájemná výměna postojů vyústí do sepa-
rátních individuálních vztahových zkušeností jednoho k dru-
hému, čímž neuchopíme to, co se společného mezi nimi vy-
tvořilo. A dále: jistě, jedná se o určitou formu a dynamiku
vzájemné interakce, avšak je tím vyčerpán fenomen oprav-
dového setkání, vzájemné úcty, věrnosti či slibu, něžnosti či
poetičnosti ve vztahu ? Jak uchopit nebo definovat ono pře-
divo či fluidum, jež existuje mezi mnou a tebou ? Mají se tím
zabývat jenom básníci a spisovatelé, či přece jen i filosofové
a psychologové ? Vždyť lidem, a ještě více našim pacientům,
jde převážně o intersubjektivitu, např. o to, jak si zjednat
respekt, jak udržovat přátelský a partnerský vztah a lásku,
jak vytvářet tvůrčí atmosféru mezi lidmi a vyvarovat se nudě
a lhostejnosti.
Jistě, mohli bychom naopak zvolat: zachraňme fenomeny,

nehledejme pod nimi či za nimi něco jiného, buď jedinou naší
snahou je očistit, odkrývajíce nánosy jejich nejrůznějších,

často módních, významovostí ! Tyto intersubjektivní feno-
meny nelze redukovat na popis vzájemného chování a z něj
odvozené generalisace a pojmové abstrakce. Přes tyto ná-
mitky fenomenologů se pokusím přiblížit k této problema-
tice, a to zprvu z vývojově-psychologického a posléze z psy-
choterapeutického hlediska.
Moderní psychoanalytická Theory of mind, resp. teorie

mentalisace byla nedávno podepřena novými neuropsycho-
logickými výzkumy (Bauer 2006). Takzvané zrcadlové ne-
urony v našem mozku automaticky napodobují pozorované
chování druhých. To znamená, že v mozku probíhá podobný
děj jako u vztahové osoby, jde o jakousi vnitřní neuronální
kopii, o vnitřní simulaci viděného jednání včetně s ním spoje-
ných emocí a motivací. To vede k intuitivnímu porozumění.
Tyto neurony jsou nejaktivnější u novorozence, soutěží spolu
o přístup k podnětům, jsou uloženy v blízkosti řečového, tj.
komunikačního centra; i to by mohlo být biologickým důka-
zem toho, že je kontakt a vzájemné reagování na sebe tou
nejzákladnější životní potřebou, jakož i charakteristikou člo-
věka. Novorozenec přichází na svět vybaven selektivní po-
zorností pro vnímání mentálně důležitých podnětů, jako je
například výraz obličeje matky, jemuž je schopen rozumět
a na nějž adaptivně reaguje. Tato primární intersubjektivita
je podkladem pro vznik následné vazebnosti, spolulidskosti,
a basální protokonversace (Bateson 1972). Rodíme se do in-
terakčního přediva, z kterého se teprve postupně konstituuje
naše individualita, sebevědomí a svobodná vůle coby druhý
základní lidský atribut.
Samozřejmě se aktivují i v matčině mozku neuronální sítě

reagující a odpovídající na intence dítěte. Přitom bylo expe-
rimentálně zjištěno, že stačí vidět jen začátek pohybu, gesta
či mimiky, aby uvnitř vztahové osoby proběhla představa
tohoto chování až do konce, což ona osoba automaticky
psychomotoricky, tj. neverbálně, vnímá. Tak vzniká pocit
důvěrnosti a vzájemnosti, s možností předvídání a orien-
tace, a z toho pramenící basální spolehlivost, jistota a bez-
pečí v mezilidském vztahu. Na základě této sociální imitace
a vrozené empatie se člověk automaticky přispůsobuje a se
stejnou samozřejmostí očekává, že se okolí přispůsobí jemu,
s čímž opět souvisí přirozená lidská potřeba po sebevyjá-
dření a sebepůsobnosti.
Jedním vysvětlením této samozřejmé komunikace je

kromě ethologicky vrozené schopnosti i biologická podob-
nost mozkové činnosti, zde v jeji typické mezilidské fun-
kci. Psychologové zabývající se neverbálním chováním ho-
voří o vnitřně daném významu základních vzorců chování,
o obecně mezilidské tělové výrazovosti a komunikaci. C.G.
Jung (1971) by to mohl doplnit o společný kolektivně ne-
vědomý archetypální základ, z kterého vychází naše proží-
vání a meziosobní jednání.
Vraťme se k oné vrozené tendenci na sebe empaticky re-

agovat, jejimž důsledkem je vytvoření citové vazby mezi
dítětem a matkou, což je jakýsi tělesně-emoční prekursor
vztahu. Jedná se o symbiotický celek, o ještě bipersonální
strukturu, která někdy přetrvává až do dospělosti ve formě
tzv. selbstobjektních resp.částečně objektních vztahů. Sepa-
race a přechod k celostně – objektním vztahům s uznáním
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oboustranných potřeb a práv (uznání druhého coby sub-
jekt) musí být překlenut nosným empatickým mateřským
vztahem, jenž zmírní narcistickou frustraci sebestřednosti,
umožní osamostatnění a podpoří individuaci ruku v ruce se
zralou vztahovostí. Tento proces opět přispívá k tomu, že se
z původní instinktivní intersubjektivity vytváří zralá empa-
tie, jež znamená i schopnost změny vlastní perspektivy dle
vcítění se do protějšku. Jde o bolestný proces vzdávání se
vlastního narcismu, egocentrismu.

Tak si lze představit intersubjektivitu jako hierarchickou
dynamickou strukturu, jejímž počátkem je tělesný obapolný
kontakt, z něhož se posléze vyvíjí určitá forma interakce, jež
je obohacována jak prožitky dítěte, tak i emocemi matky
a je posléze obrazově i řečově symbolisována, čímž dostává
vztah uvědomělý význam, smysl, cílesměrnost apod. Naproti
tomu v situaci výchovného zanedbání, traumatizace, absence
matky, patologie rodičů, matrimoniálního napětí nebo i vro-
zené poruchy u dítěte se tato zkušenost harmonie akcí a re-
akcí nemusí vytvořit, což má vážné následky (deficity): lze
si např. představit, že se pak takovýto člověk necítí mezi
lidmi bezpečně, není schopen vytvářet souznění a přátels-
tví, cítí se stále cízí, musí být neustále ve střehu, ostatní
jsou potencionální nepřátelé, svět je ohrožující. Vytrácí se
spřízněnost s lidmi, samozřejmost anticipace (odhad půso-
bení vlastního chování na druhé), a tak teprve absence těchto
basálních potřeb dává vyniknout jejich vitální důležitosti.
Něco z toho prožívají oběti mobbingu či hrdinové Hitschko-
kových filmů, kteří málem zešílí z toho, že se najednou jejich
okolí chová zcela jinak, kdy chybí dosavadní známé zpětné
vazby, čímž přestávají rozumět reakcím okolí na jejich do-
savad stále stejné chování. Další paralely: Oběti soudních
politických procesů padesátých let minulého století se přiz-
návaly k protistátním činům nejenom v důsledku mučení,
nýbrž i proto, aby opět nastolili bezkonfliktiní vztah mezi
sebou a svými vyšetřovateli doznáním své viny. A tzv. nor-
malisace po roce 1968 byla těžko vydržitelná svou netečností,
s pocitem, jakoby se čas zastavil. Takovýto modus žití je
člověku nevlastní – a snad proto vznikají psychosomatické
symptomy na místě nežitého života, resp. je neurosa cha-
rakterisována bezčasovým opakováním stále stejných vzorců
chování.

Samozřejmě se může člověk i vědomě bránit onomu em-
patickému spoluprožívání, vypoví identifikaci s druhými, což
vede v extremním případě k té nejhrůznější formě zacházení
s lidmi, jak tomu bylo např. v koncentračních táborech či jak
tomu stále je ve válkách či při teroristických činech. Druhým
extrémem je nediferencovaná otevřenost pro přijímání vlivů
okolí, bez vlastní reakce, vlastního mínění, zvl. v dnešní po-
stmoderní době, kdy je člověk bombardován nejrůzněšími
názory na život, reklamou, informacemi atd. Místo, aby se
tomu vzepřel a nezaměnil své

”
pravé já“ za falešné přis-

působení (což bylo tématem psychoterapie druhé poloviny
dvacátého století), raději přijme mnohočetnou identitu, ja-
kýkoli způsob vedení života a jednání, odůvodňujíce si to
tím, že jakýkoli názor je subjektivní. Tato flexibilita bez ná-
roku na správnost, řád a autentickou lidskost nerespektuje
taktéž basální strukturální potřebu po jedinečnosti a kohe-

renci v interpersonálním jednání. Optimální je tudíž se ne-
jenom otevřít okolí, ale i reagovat na něj, s uvědoměním si,
co opravdu chci a nechci. To se může týkat i celého života.
Někdy člověk přijímá a opakuje nechtěně rodinné poměry,
např. podřízení se a protest proti původně přísným rodičům,
aniž by se zamyslel nad tím, že nežije svůj vlastní život.

Zdravá rovnováha záleží v tom, že dospělý dává onomu
identifikačnímu spoluprožívání svůj vlastní cit a význam,
srovnává to se svými vlastními zkušenostmi a poté na to
reaguje. Tak se ona intersubjektivita neustále vyvíjí a pro-
měňuje. Tímto způsobem dává psychoterapeut svému pa-
cientovi v pozměněné formě zpět to, co na něj působí (ře-
čeno psychosomaticky: ve strávené podobě). Tak si lze před-
stavit i tzv. selektivní autenticitu terapeuta i starost o jeho
vlastní psychohygienu: jde o to, aby vše, co na něj působí,
opět v terapeutické podobě artikuloval. To je důležité i pro
zdárný chod terapie, z které by se nemělo nic důležitého zt-
rácet z toho, co se mezi oběma aktéry odehrává. Zde jde
opět o rovnováhu mezi tím, zdali terapeut jen empaticky
přijímá – či se snaží i ovlivňovat. Někdy dokonce příliš brzo
reaguje, aniž by na sebe nechal vše působit až do konce. Tak
představil jeden kolega v Balintovské skupině pacienta, který
dle jeho názoru překračoval hranice blízkosti, penetrantně se
ptal na jeho rodinné poměry, věk i odborné vzdělání. V dis-
kusi se ukázalo, že tento terapeut tuto blízkost nesnesl, měl
dojem, že je tlačen ke zdi, reagoval podrážděně, což mu za-
bránilo prožít i strach tohoto velmi racionálního muže, že
opět nedostane to, co by mu mohlo pomoci. Jeho penet-
rační tendence s přáním dostat co nejvíce rozhovorů s co
nejlepším terapeutem byla kompensací za difusně prožívaný
deficit v emocionální vztahové oblasti. Místo kvality vyža-
doval kvantitu, místo emocí zážitky.

Z hlediska intersubjektivity se lze dále zamyslet nad tím,
že v situaci vnitřní simulace chování druhého prožívám
i jeho

”
program“, který zvnitřňuji jako vlastní možnost cho-

vání. Mimochodem: To se týká i mimovolného zvnitřňování
způsobů jednání hrdinů akčních filmů či scén samozřejmých
zabíjení u počítačových her, čímž hrozí bezděčná nápodoba.
Jde o variantu obecného pravidla, že tak, jak jednali vzta-
hové osoby se mnou jednám sám se sebou i s ostatními. Psy-
choanalytici to opisují jako identifikaci (v extremním případě
i s agresorem), a vice versa jako projekci , implantaci vlast-
ního prožívání a chování (programu) do druhého. Často se
jedná o externalisaci – lépe řečeno transfer – nevědomých,
potlačených či tabuisovaných hnutí, a proto je vidíme spíše
u druhých nežli u sebe samých. Na místo řešení intrapsychic-
kého konfliktu dochází k interpersonální konfrontaci, resp.
k setkání se sebou samým v druhém. V této projektivní iden-
tifikaci, jež bývá oboustranná, se tudíž jedná o směnu částí
vlastní identity a zároveň o její ztrátu na obou stranách, jak
to vídáme u časných poruch osobnosti. Z tohoto hlediska se
jedná etiologicky u psychogenních poruch osobnosti o oběto-
vání vlastní subjektivity ve prospěch subjektivity druhého,
resp. o zneužití druhého vlastní subjektivitou, který se stává
objektem. Tak by se i pacient neměl stát objektem našich
psychoterapeutických teorií, či pouhým objektem zkoumání
a léčení.
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Teprve oboustranná interakce a reflexe vytváří dle Og-
dena (1999) to

”
třetí“, tj. intersubjektvitu coby novou

formu spolubytí, která může mít zprvu neverbální, imagi-
nativní formu. Jde spíše o to jí žít, nežli jí ihned rozumět.
Intersubjektivita nevznikne vzájemným slepým reagováním
na sebe, nýbrž setkáním a výměnou zážitků, tj. toho, co se
u obou partnerů odehrává mezi podnětem a reakcí. Člověk
prožívá trojdimensionálně v tom smyslu, že se otvírá no-
vým situacím (coby stále se učící tvor) a internalisuje s tím
spojené zkušenosti. V dětsví tomu napomáhá silná vývojová
tendence a motivující okolí. U mnohých našich pacientů ne-
došlo k prožití a zpracování důležitých mezních situací, ne-
boť je to v dětství možné jen za podpory rodičů (to se týka
např. cesty k autonomii a tím i k celostně-objektním vzta-
hům), a tudíž o tom později, např. v terapii, nelze mluvit.
To mluvené by muselo korespondovat s něčím již prožitým,
aby bylo jasno, o čem je řeč. Spíše bude takovýto pacient
rozumět našemu interakčnímu chování, tak jak jsem to pop-
sal v souvislosti s funkcí zrcadlových neuronů. U terape-
uta to předpokládá, že nebude okamžitě reagovat (spoluago-
vat), nýbrž prožívat (kontejnerová funkce), a teprve následně
jednat, že spojí toto jednání s autentickou emocionalitou
a teprve následně bude symbolisovat výslednou intersubjek-
tivitu. V opačném případě se může jednat o nepochopení ze
strany terapeuta, až o ztrátu resonance, pasování k sobě, což
je zejména u časných poruch osobnosti třeba dotvořit, vy-
tvořit podmínky pro dozrání intersubjektivity. To znamená,
že je třeba pacienta motivovat ke krokům do neznáma, do
nejistoty nového setkání.Tak líčila v jedné supervizi mladá
terapeutka situaci, kdy její původně arogantně se chovající
pacientka začala hovořit o tom, jak se na základě tohoto
chování dostává do konfliktů, bez něj se však cítí nejistá.
Postupně se odmlčela a jen němě zírala do prázdna. Ač tera-
peutka pocítila impuls se jí konejšivě dotknout, čekala, zdali
bude tento dotek iniciovat pacientka sama, což se nestalo.
To se ani na základě chybějící zkušenosti s její matkou stát
nemohlo, ocitla se v této situaci v jakémsi vzduchoprázdnu.
Terapeutka jí ve své bezradnosti alespoň vyzvala, aby tuto
situaci nakreslila a přinesla na příští hodinu. Uprostřed vý-
kresu se objevila osamocená, volně se vznášející červená po-
hovka. Pravděpodobně tím vyjadřovala jak svůj zážitek osa-
mocení, tak i přání a obavu z této pro ní nové meziosobní
blízkosti. V následující diskusi jsme hovořili o tom, kdy by
se při konejšivém dotyku terapeutkou jednalo o spoluago-
vání, tj. posilování starého maladaptivního chování, a kdy
jde o poskytnutí nové zkušenosti, jež by zde byla na místě.

Naproti tomu si může neurotik napřed uvědomit svůj kon-
flikt, to čím si stojí v cestě, aby pak překonal svoje zábrany
tam, kde je to třeba. Diagnosticky je nutno se zamyslet nad
tím, zda se jedná spíše o deficity v

”
programech“ pacienta,

či o konflikt mezi nimi.

A tak lze dojít k závěru, že vytváření vlastní osobnosti je
možno chápat jako zvnitřňování interakcí, a že tudíž i vlastní
sebepojetí, seberepresentance, je výrazem intersubjekti-
vity. Pakliže jsou intersubjektivita, empatie a resonance
základními kameny psychického vývoje, tak chybí v pří-

padě zhroucení této synchronisace mezi kojencem a matkou
zdravý vývojový základ pro vytvoření koherentního

”
já“.

Dle Alfreda Lorenzera (2002) jde tvorba vlastní subjek-
tivity z neverbálních interakčních forem jejich symbolisací
ruku v ruce s produkcí nevědomí, tj. toho, na co se na zá-
kladě rodiných a společenských poměrů nereaguje či reaguje
aversivně, co zůstane

”
ležet ladem“. Tím je i naše nevědomí

výsledkem intersubjektivity, a i ono se neustále mění v zá-
vislosti na způsobu vzájemných interakcí. V psychoterapii se
to projevuje automatickým vyjednáváním toho, o čem a ja-
kým způsobem se bude či nebude hovořit. Za intersubjekti-
vitu zde lze pokládat vniklé, nevědomě vyjednané a dohod-
nuté normy vzájemné interakce, jež mají více méně obraný
či prospektivní charakter. Terapeut by se měl otevřít pro
nežitou, pro starou i pro novou interakční scénu. Musí se
stále ptát sám sebe, o čem se hovoří a o čem nikoli, jakým
interakcím se obě strany vyhýbají (Poněšický, 2006). Tak lze
definovat odpor, jenž se spojuje s protiodporem u terapeuta,
a zároveň i tzv. přítomné nevědomí (na rozdíl od biografic-
kého nevědomí). Je na něm, aby se otevřel pro tu druhou,
stinnou stránku tak, aby se do tohoto nového intersubjek-
tivního prostoru nových možností mohl vztáhnout a otevřít
jeho pacient, a tak získal nové vztahové zkušenosti.Terapeut
by měl poskytnout, lépe řečeno spoluvytvářet, atmosféru
svobody, absolutna, na jehož pozadí vynikne jak gestalt do-
savadní omezenosti, tak i možnost nových cest. Pro ty musí
terapeut pacienta motivovat svým zájmem i příkladem, po-
ukazovat na jejich smysluplnost i na uspokojení z nacházení
nových řešení. Avšak to nejdůležitější je nová perspektiva,
nové pochopení pacienta, což již samo o sobě pacienta osloví
a vede z event. stagnace, aniž bychom použili nějakou novou
terapeutickou techniku. Uvedu kasuistický příklad.

Kasuistika

V jedné skupinové supervizi představila asi čtyřicetiletá tera-
peutka stejně starého depresivního pacienta, žijícího se svou
matkou, jenž si stále naříkal na své představené, čímž jim šel
na nervy, stejně jako terapeutce, neboť si stále stěžoval, že
mu dostatečně nepomáhá. To si terapeutka nechtěla nechat
líbit a systematicky poukazovala na malé pokroky. Napětí
mezi nimi rostlo, a když se pacient zmínil o sebevražedných
myšlenkách, poslala jej k neuroložce, s kterou spolupracuje.
Ta pacientovi sdělila, že vidí jisté úspěchy a radila mu, aby
v terapii pokračoval. V té samé době terapeutka jednou s pa-
cientem hovořila o tom, že některé hlubinně-psychologické
terapie probíhají v leže. A tak na začátku jedné hodiny se
pacient zeptal, zdali by si mohl lehnout na gauč, s čímž ona
ihned souhlasila. Sama se cítila lépe, klidněji a jistěji, a po-
dobně se vedlo i pacientovi, který se začal svěřovat s tím, za
co se celý život styděl a z čeho pramenil jeho komplex mé-
něcennosti. Nyní, po třech sezeních chtěla vědět, zda jednala
správně. Účastníci diskuse se zpočátku klonili k tomu, že se
jedná o podřízení se, mimo jiné i tím, že odpadne sezení vis-
a-vis. Oba se tím vyhnou nepříjemné konfrontaci o tom, co
je a co není pokrokem v terapii, či o čem je dlužno hovořit.
Posléze jsme došli k názoru, že terapeutka patrně nevnímala,
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že se jedná i o zdravý odpor, pacient,se brání tlaku příliš ak-
tivní terapeutky, insistující na co nejrychlejší osamostatnění.
Zároveň jí tím nevědomky vede k tomu, aby s ním důkladně
probrala jeho závislost, tj. aby začala s terapií tam, kde se
jeho psychosexuální vývoj zastavil, testujíce jí, zda se pro
to otevře. Snad teprve tehdy by byl ochoten hovořit o svém
vztahu k matce, což se dosud neudálo, teprve pak by byl
schopen a ochoten pracovat na svém osamostatnění.

Jak se však pro tuto skrytou stránku otevřít, jak je možno
vnímat nevědomé intence pacienta ? Pakliže psychoanalýza,
ale i dnešní neuropsychologie prohlašuje, že veškeré naše cho-
vání je z větší míry nevědomé, pak to platí i o vnímání
pacienta terapeutem a reagování na něj. Znamená to, že
si pouze namlouváme, že jsme něčemu vědomě porozuměli
a uvážlivě zvolili své intervence a interpretace ? Vždyť i ty
mají převážně nevědomou složku, a tak ve skutečnosti rea-
guje naše nevědomí na nevědomí pacienta ! Je možno tuto
nevědomou interakci zvědomit ? Snad více než protipřeno-
sové fantasie zde pomůže koncentrace na neverbální dialog,
na již zmíněnou vzájemnou resonanci. Terapeut by se měl
otevřít i oné tělesné imitační komunikaci a empaticky doplnit
z tělesných zlomků chování, mimiky a gest další průběh vzta-
hového chování pacinta, tj. vnímat, co mu říká jeho tělo. Již
Alfred Adler (1928) navrhoval, aby se terapeut choval k pa-
cientovi pantomimicky, aby chvílemi zapoměl na jeho slova
ve prospěch snahy tělesně vnímat a rozpoznat jeho úmysly
z jeho pohybů a postojů v té které situaci.

Vůbec by měl vycházet z toho, že i naopak pacient vnímá
intuitivně jeho úmysly a postoje. Ten rozpozná tudíž i roz-
por mezi jeho terapeutickým postupem a jeho životním sty-
lem, mezi jeho intervencemi a skutečným postojem k němu.
Musí tedy počítat s tím, že na sebe oba neustále i neverbálně
reagují, že jsou oba sobě transparentní. Intersubjektivitu,
na rozdíl od spíše stabilního pojetí vztahu, lze chápat jako
všechno to, co se odehrává mezi pacientem a terapeutem,
jako formy vzájemné komunikace a ovlivňování. To by ne-
mělo unikat terapeutově pozornosti. Zároveň by měl uznat,
že se jedná o vzájemné projekce a introjekce, externalisace
a delegace, o snahu po porozumění i po sebeprosazení, o spo-
lupráci i rivalitu, o to kdo má více moci, kdo rozhoduje o tom
co je důležité, kam až jít ohledně autenticity, blízkosti, ote-
vřenosti ale i kritiky a agrese, jde o testování důveryhodnosti
a zájmu o sebe, o vytyčení vlastních rolí, o odpovědnost za
výsledek terapie, její ukončení atd.

Pacient representuje jak staré, tak i tyto aktuální situace
a zkušenosti v prvé řadě smyslově, zvl. ve formě emočně-
visuálních scén. Z tohoto zorného úhlu bychom mohli de-
finovat intersubjektivitu jako společný interaktivní výtvor
na tělesné, emoční, imaginativní i řečově-kognitivní úrovni.
Jedná se o proces vzájemného vnímání na všech těchto úrov-
ních a reagování na sebe. (Samozřejmě je nejrozšířenějším
komunikčním mediem řeč, jejíž struktura zrcadlí intersub-
jektivitu toho kterého lidského společenství. Může mít jed-
nou spíše funkci sociální soudržnosti, jindy být hlavně vý-
zvou k jednání, sloužit ke spolupráci apod. Je však srozumi-
telná jen v celkovém kontextu vztahu, úmyslu a přesvědčení
hovořícího subjektu (Davidson 2004). Takto komplexně vy-

jádřenou Intersubjektivitu lze chápat jako společnou repre-
sentaci světa, v důsledku vpuštění druhého do svého světa
a vice versa. Řeč, narrace, kultura, historie, konsensuální
realita, to vše je výsledek lidské intersubjektivity.

Oproti dřívějším názorům se ukázalo, že obrazivé i ver-
bální

”
zdvojování“ světa se odehrává simultáně, obé se pro-

pojuje a překrývá (Soldt, 2006). Neurologicky si lze před-
stavit různý způsob representace světa i sebe v něm pra-
vou – emoční, analogicky fungující – a levou – verbálně-
kognitivní, digitálně pracující – mozkovou hemisférou. Zo-
brazovací metody mozkové činnosti nám přinášejí v tomto
směru mnohá překvapení. Tak se např. ukázalo, že se obrazi-
vost podílí podstatným způsobem na naší anticipační (plá-
novací) schopnosti: budoucnost si představujeme převážně
v obrazech, jež jsou jako folie spojeny s naším emočním sys-
témem, který rozhodne (tedy náš cit) o tom, jakou cestou se
dát, a náš rozum k tomu vybírá pouze vhodné prostředky.

Imaginace je tudíž legitimním způsobem sebevyjádření
a komunikace, jež je vhodná zejména tam, kde je na místě
komplexnost a kde neplatí lineární racionální logika. Do-
konce i Albert Einstein píše o sobě následovně: Slovo, řeč
nehraje v mém mechanismu myšlení žádnou roli. Duchovní
jednotky coby elementy mého myšlení jsou určité znaky, více
méně jasné obrazné představy, které mohu volně reproduko-
vat a mezi sebou kombinovat (Hadamard, 1949, citováno dle
Krecha et al., 1958). Překlad obrazivého sdělení do řečové
formy tudíž není jeho interpretací či redukcí, nýbrž pouze
snahou po jeho porozumění. Jedná se o dvě rozdílné formy
prožívání a komunikace. Metafory symbolisují daleko při-
léhavěji lidskou, autopoetickou realitu (Schülein, 1999), zde
situaci, v které se pacient nalézá, jak v životě, tak i v momen-
tální interakci s terapeutem. Takovéto interpretace jsou celo-
stnější nežli řeč, – Merleau-Ponty (1966) zdůrazňuje původ-
nost gestaltické percepce – a dotknou se spíše citového pro-
žívání a nevědomí. Melvin Woody poukazuje na fakt, že
principy imaginace jsou shodné s dynamikou nevědomí, jde
o adekvátnější vyjádření ve srovnání se spíše logickým jazy-
kem, který je po emoční stránce chudší. Svojí víceznačností
jsou obrazivé představy vhodné, nyní z hlediska pacienta,
pro testování terapeuta, zdali se namáhá v nich rozluštit to
podstatné a aktuální.(Takto lze rozumět i konversním fan-
tasiím, které se tělesně

”
materialisují“). Psychoanalytik M.

Pohlen (1995) zdůrazňuje, že kvalita a funkce psychotera-
peuta závisí na jeho kompositorním talentu, na jeho jasno-
videcké schopnosti a vizionářském myšlení . . . Psychoterapii
lze tudíž v návaznosti na S. Freuda definovat jako umělecké
řemeslo . . . Jedná se o kreativní akt, v němž se svět zjeví
v novém světle, čímž je překonána navyklá zkušenost, dosa-
vadní způsob vidění. Poetičtěji to vyjadřuje Saint de Exu-
pery, když hovoří o proměně člověka:

”
Na tobě je, aby sis

vybral, co se ti v něm líbí. A abys to vykreslil v obraze,
který se bude zdát všem samozřejmý, dokonce i jemu. A až
ho spatří, přijme ho . . . a až se v něm pak ten obraz usku-
teční a stane se jím samotným, bude ten člověk žít životem
oněch bytí, jež chtějí trvat a růst . . . a bytí se dá na pochod
a bude růst a člověk se obrátí k revoltě.“ (Citadela, s. 223).
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Přesto mi stále uniká jakýsi látkový substrát toho, co se
děje a vytváří mezi lidmi, což by bylo možno snad lépe vy-
jádřit jako proudění energií, jako parapsychologickou komu-
nikaci či transpersonální jev. Jako se dítě rodí do vztahu,
tak se člověk rodí do celkovosti kosmu, do souvztažnosti se
světem i s lidmi, ze které se teprve vyděluje. A poté stále
po tomto ztraceném ráji touží. Avšak ten už ztratil, a snad
i zapomněl to vědění o něm. Západní člověk v něj nevěří,
a východním adeptům trvá léta tvrdé práce, nežli dosáh-
nou stavu opětného spojení s všehomírem. Člověk vržený
do světa, bez instinktivního spolehlivého sepjetí se svým
okolím, hledá dle Ericha Fromma (1949) opětné ukotvení
skrze vytváření vztahů, v kterých však stále něco chybí, což
se projevuje jako věčná nenaplněná touha (Lacan, 1949), či
jako diference k tomu původně možnému. Avšak to je i něco
podstatně důležitého, hybná síla lidského snažení, a snad
i života vůbec. Právě toto napětí mezi autonomií a svobo-
dou na jedné straně, a přáním po komunikaci, vzájemnosti
a celistvosti na straně druhé je typicky lidským intersubjek-
tivním dynamismem, mediem, antropologickou charakteris-
tikou, umožňující a podněcující vývoj. Člověk hledá – a to
zejména ve vztazích – jak to staré a známé, tak i nové pod-
něty. I S. Freud se posléze přiklonil k názoru, že cílem života
není uvolnění, uspokojení a nirvána, nýbrž optimální napětí
mezi pudem smrti (dnes bychom řekli entropií) a erotem,
životním organisačním a tvořícím principem.
Práca bola v skrátenej forme prednesená na Mezinárod-

nom KIP kongrese v Prahe 2007.
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