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Téma 9. dní dynamickej psychoterapie
”
Chyby v psycho-

terapii“ sa mi tak povediac zapáčila na prvý pohľad. Pravde-
podobne mnohí budete súhlasiť s vyjadreniami typu

”
z chýb

sa treba poučiť, človek by nemal spraviť dvakrát tú istú
chybu, chyby robí predsa občas každý“ . . .A tu by som hneď
pridala Winnicottov citát, ktorý síce hovorí o matkách a chy-
bách, ktoré môžu robiť, ale určite ho môžeme rozšíriť aj na
našu prácu:

”
Rozdiel medzi dobrými a zlými matkami ne-

spočíva v tom, či sa chýb dopúšťajú, ale v tom, čo s nimi
urobia“.
Spolu so spomenutým citátom mi napadá aj Winnicottov

termín
”
dosť dobrá matka“, ktorý skutočne môžeme voľne

parafrázovať ako
”
dosť dobrý terapeut“. Tak, ako tomu ja

rozumiem, by to mal byť terapeut, ktorý má nárok spraviť
chybu, dopustiť sa omylu, občas nevedieť

”
kam z konopí“,

ale súčasne terapeut, ktorý je všetko spomenuté schopný
reflektovať, takpovediac

”
priznať si“, čo je prvým krokom

k ochote a pripravenosti s chybami a omylmi niečo spraviť.
V tejto súvislosti si spomínam na skúsenosť s kolegyňou,

ktorej prácu si cením – po spoločnej práci v rámci výcviku
som jej povedala, ako na mňa pôsobili jej neverbálne signály
(v roli terapeutky), ktoré ma skôr inhibovali a miestami až
dráždili. Odpoveďou bola v podstate

”
kritika mojej kritiky“.

A všimnite si, práve hovorím o chybe niekoho druhého, pri-
čom by som nepovažovala za chybu jej neverbálne prejavy,
ktoré mi

”
nesedeli“, ale skôr neochotu (nemožnosť ?) prijať

iný názor, kritiku (?). Alebo by som sa mala ja zamyslieť
nad sebou v tom zmysle, že o chybe alebo omyle (ktoré ja
takto vnímam zo svojho hľadiska, čo by som však mala mať
aj zdôvodnené) by som nemala hovoriť v tomto zmysle s ko-
legami, s ktorými som takpovediac psychpterapeuticky

”
na

jednej lodi“ ? Veď aj ja robím chyby, tak . . .Moja fantázia,
ba priam predpoklad je, že by ste povedali

”
nie“. To velí

rozum – ale čo cit, emócie, zranenie, čo na to náš Narcis ?
Tu by možno pomohol ďalší citát, opäť jedného z

”
guru“

psychoterapie Lazarusa:
”
Jedným z najdôležitejších spôso-

bov učenia sú vlastné omyly. Poskytujú kľúč pre ďalší rast“.
Nešlo by tu

”
len“ o redefiníciu (hoci aj tá občas poteší),

ale s určitou nadsázkou
”
o chválu“ chýb.

Dovolím si malé odbočenie, súvisiace s Lazarusovým ci-
tátom. Názov môjho príspevku

”
Chyby v psychoterapii –
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chyby tých druhých alebo vlastné“ vznikol veľmi spontánne
a musím sa priznať, že hlavne s myšlienkou na to, že často
hovoríme, čítame o chybách tých druhých. Je to jednoduch-
šie, menej emocionálne náročné, veď aj z chýb druhých sa
poučím. Hovoriť o tých vlastných chybách nie je najľahšie . . .
O čom však vlastne máme hovoriť, čo to je

”
chyba“, čo to

je
”
omyl“, dve slová, s ktorými dosť suverénne narábane ?

Tak som začala pátrať v slovníkoch, kde som prišla k zis-
teniu, že chyba a omyl sa často používajú ako synonymá
(slovenčina, angličtina, nemčina, francúzština). Predovšet-
kým, keď sa jedná o slovo

”
chyba“. Keď som hľadala vý-

klad slova
”
omyl“, našla som jednoznačnejšie charakteris-

tiky. Podľa výkladových slovníkov je chyba obvykle spôso-
bená zlým úsudkom, nevšímavosťou, nepozornosťou k pra-
vidlám alebo princípom, zatiaľ čo omyl je neúmyselným od-
klonením od štandardov správnosti alebo správania.
Možno (vychádzajúc z povedaného) je dôležitá veta, ktorú

som uviedla ako podtitul môjho príspevku:
”
Nepriznať si

omyl je chybou“. Vznikla pri mojom
”
pátraní“ po význame

slov
”
chyba“ a omyl. Je takéto rozlišovanie slov

”
chyba“

a
”
omyl“ príliš subtílne ? Ani nie. A to hlavne vo vzťahu

k poslednej uvedenej vete. Je to predovšetkým chybou voči
sebe samému, pretože obmedzujeme svoj vlastný rast, a je
to chybou voči našim klientom/pacientom, pretože – ako ho-
vorí Yalom –

”
pokus chybu (omyl) zamaskovať sa nakoniec

obráti proti vám“. Pacient do istej miery vycíti, že nejed-
náme

”
poctivo“ a terapia tým začne trpieť. A pritom sme

pôvodne mohli vychádzať z úprimného presvedčenia, že in-
tervenujeme správne. Ale v konfrontácii s pacientom zistíme,
že sme

”
stupili tak mierne mimo“. Niet zrejme lepšieho spô-

sobu, ako to priznať a, samozrejme, hľadať ďalej, spoločne
s pacientom, inokedy spoločne so supervízorom – to je rast.
Rada by som na tomto mieste uviedla tri krátke príklady,

o všetkých troch hovorili tí, ktorí svoj omyl reflektovali:
Prvý je Yalomov príklad z knihy

”
Chvála psychoterapie“

– opisuje v ňom situáciu z terapie pacientky, ktorej ťažko
chorý manžel zomieral. Na jej otázku, či na ňu myslí me-
dzi sedeniami, odpovedal:

”
Často myslím na vašu situáciu“.

Pacientku jeho reakcia veľmi rozhnevala, ona nie je predsa

”
situácia“, ona je človek, každý myslí na situáciu, nie na ňu.
Yalom premýšľal nad jej reakciou a hlavne zrejme nad svojim
podielom na jej vzniku. Prišiel k tomu, že neutrálnu formu-
láciu zvolil zrejme z obavy, že keby bol

”
osobnejší“, mohla

by pacientka očakávať od neho prísľub väčšej úľavy, ako jej
mohol poskytnúť. Čo však je dôležité, povedal to pacientke
a spolu s ňou prepracoval vlastné znepokojenie z hĺbky jej
skľúčenosti, jeho obavy s tým súvisiace, ako aj prianie nájsť
nejaký spôsob (okrem telesných objatí), ktorý by ju utešil –
teda možnosť byť osobný v medziach psychoterapeutického
vzťahu.
Druhý príklad je z psychoanalytickej praxe skúseného

terapeuta, ktorý sa v začiatkoch svojej psychoanalytickej
práce striktne držal psychoanalytikmi tak zdôrazňovanej
abstinencie. Abstinencia je samozrejme dôležitá. Len ide
o jej formu. Pri terapii nevyliečiteľne chorej onkologickej
pacientky striktne odmietal drobné darčeky, ktoré mu ob-
čas priniesla (drobnosti, ktoré sama vyrobila). V pozadí bol

aj prítomný erotický prenos, ktorý spracovávali. Pacientka
pritom nenarušovala hranice terapeutického vzťahu, ktorý
bol dobrý. Striktne psychoanalytický postoj dodržal až do
jej skonu. Až neskôr, počas dlhodobej psychoterapeutickej
praxe postupne skorigoval dôraz na takýto striktný, a snáď
až v určitom slova zmysle neosobný spôsob vzťahu a nie
zriedka myslel na to, že striktná abstinencia takéhoto rázu,
môže vlastne terapiu ochudobniť – bol to omyl, avšak iden-
tifikoval ho ako chybu.

A nakoniec moja skúsenosť – narábať s plačom klienta
v terapii nie je ľahké. Píše o tom koniec koncov aj Yalom.
Počas svojho výcviku som v jednej situácii, kde som pra-
covala ako ko-terapeut, nechala jednu účastníčku skupiny,
ktorá plakala, dlho bez mojej reakcie, čím som tak trochu
zopakovala jej skúsenosť s matkou. Túto chybu som si veľmi
dobre zapamätala a snažila som sa ju nespraviť znova. Ani
s takouto situáciou – keď pacient plače – sa nedá pracovať
podľa jedného vzorca. Spôsob ako hľadám dodnes. Iste, platí
všeobecné pravidlo – vyjadriť emóciu a následne ju analy-
zovať. Niekedy je potrebné vyjadriť svoju podporu prežitiu
emócie, niekedy je však mlčať

”
zlato“. O tom mlčaní mi to

nedávno opäť pripomenula jedna klientka – mala pravdu.
Dúfam, že vie, že to už viem.

Nie je také jednoduché priznať si chybu/omyl v intimite
vnútornej reflexie, tobôž v prítomnosti druhého (či už pa-
cienta alebo kolegu, supervízora). Ale psychoterapeutmi –
profesionálmi podľa môjho názoru nie sme ako bezchybní
a neomylní, ale oveľa viac ako chybujúci a vlastné chyby
a omyly reflektujúci ľudia.
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