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Ako súvisia slepé uličky s témou
”
chyby a omyly v psy-

choterapii“ ? Nejeden z nás, z početnej skupiny vodičov, už
iste zažil situáciu, keď sa v cudzom meste bez mapy a po-
trebných informácií snažil dostať k určenému cieľu. Psycho-
terapeutická práca je niekedy ako jazda autom v neznámom
meste. Je jedno, aký ste výborný vodič, je jedno, aké per-
fektné máte auto, ak nemáte mapu, či dostatočné informá-
cie, často sa stane, že zablúdite do

”
slepej uličky“. Možno

aj vidíte cieľ, ku ktorému sa chcete dostať, ale zvolili ste
nesprávnu cestu, je treba sa vrátiť – a to možno aj niekoľ-
kokrát.
Podobne sa do takýchto

”
slepých uličiek“ môžeme dostá-

vať pri terapii, najmä však pri terapii pacientov traumatizo-
vaných sexuálnym zneužívaním. Najdôležitejšie informácie
v takýchto prípadoch bývajú zvyčajne zatajované a vonkaj-
šie prejavy správania, či symptomatika je zo začiatku taká
nejednoznačná, že nás zavedie do terapeuticky slepej uličky.
Z nedostatku informácií, bez ohľadu na to, akým dobrým
terapeutom sme alebo aký perfektný výcvik máme, vydáme
sa po nesprávnej trase –

”
chybujeme“.

Takmer učebnicovým príkladom je prípad 30-ročnej pa-
cientky, ktorá bola v našej nemocnici opakovane hospita-
lizovaná z rôznych dôvodov. Prvýkrát po suicidálnom po-
kuse (hádka s partnerom), diagnosticky uzatvorené ako F 60,
predčasne ukončená liečba na vlastnú žiadosť. Druhýkrát,
tiež suicidálny pokus, po stabilizácii preložená na PAL, opäť
nasledovalo predčasné ukončenie liečby. Tretíkrát bola hos-
pitalizovaná na vlastnú žiadosť, bola fyzicky napadnutá dru-
hom, pojedla lieky a zapila ich alkoholom, myslela si, že
by bolo najlepšie takto so všetkým skoncovať, ale má syna,
o ktorého sa musí postarať. V úvodnom rozhovore uvádza,
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že sa potrebuje konečne dať
”
dokopy“. Diagnosticky uzatvo-

rené ako F 43.2 – reakcia na ťažký stres a adaptačné poruchy.
V počiatočných fázach hospitalizácie pacientka

• takmer nekomunikovala, na otázky neodpovedala vô-
bec, alebo len jednoslovne,

• navonok sa prejavovala podráždenosťou, často opako-
vala, že jej ide všetko na

”
nervy“,

• výrazný bol motorický nepokoj, akoby nemohla nájsť
svoje miesto, pri ničom dlho nevydržala, pri autogén-
nom tréningu neustále menila polohu, pri skupinovej
terapii často odišla v polovici sedenia – pri akomkoľvek
pokuse o pochopenie, čo sa to s ňou vlastne deje, od-
povedala

”
už ma to tam nebaví“,

”
už som to nemohla

vydržať“,

• mala problémy so spánkom,

• vyhľadávala samotu,

• i keď liečbu nastúpila dobrovoľne, bola
”
nespolupracu-

júci pacient“.

V individuálnej terapii súvislo komunikovala, len keď uvá-
dzala anamnestické údaje, keď mohla prejaviť zlosť na svojho
partnera, alebo keď rozprávala o svojom synovi. Keď sme
sa však dotkli nejakého citlivého miesta, alebo ak bola po-
žiadaná, aby povedala viac, či aby pracovala s emóciami –
okamžite sa uzavrela do seba, nastalo ticho a viac už nepre-
hovorila. Rešpektovala som jej

”
potrebu nehovoriť“ a pone-

chávala som časový priestor na dozretie odhodlania pracovať
na svojich ťažkostiach. Mlčali sme spoločne . . . V tomto ob-
dobí som ešte celkom nerozumela jej mlčaniu, jej správaniu,
ani uzavretosti. Mala som pocit, že terapia sa nikam ne-
pohla a trvá to príliš dlho, že som ako terapeut zlyhala,
prosto – slepá ulička, cesta akoby ďalej neviedla. Neskôr
som však pochopila, že mojou prácou bolo vydržať práve
toto napätie, aby sme mohli pokračovať ďalej. Všimla som
si, ako nepatrne sa náš vzťah mení. Najprv ma čakávala
na chodbe, keď som odchádzala domov a chcela ma ísť od-
prevadiť k bráne nemocnice, alebo vystihla chvíľu, keď som
v pracovni nikoho nemala a požiadala ma, či si môže ku
mne nachvíľu sadnúť . . . Samozrejme, všetko bolo i naďalej
sprevádzané

”
nekonečným“ mlčaním.

Zo spätného pohľadu možno povedať, že toto bola fáza
testovania vzťahu a práve pri terapii sexuálne zneužívaných
osôb máva extrémnu podobu. Obete zneužívania často stra-
tia všetku dôveru v medziľudskú pomoc a spoľahlivosť. Skôr
ako budú môcť dôverovať nejakému novému človeku, pod-
robujú ho radu testov, ktoré majú rozhodnúť, či si zaslúži
dôveru pre pomoc, ktorú ponúka. Terapeut, ktorý lieči obete
sexuálneho zneužívania, musí byť otvorený, úprimný a pri-
merane prezentovať svoje myšlienky i pocity, bez toho, aby
stratil hranice a sám sa zaplietol do protiprenosovej reakcie
(U. Wirtz).

V rámci skupinovej terapie boli obdobia, kedy sa ba-
riéra mlčania prelomila, a jej pozornosť upútala práca so
symbolmi (predmety, imaginácie, kresby, práca so snami).
V týchto momentoch sa objavovala bohatá asociačná schop-
nosť, poskytovala veľmi priliehavú spätnú väzbu aj ostatným
členom skupiny. Avšak vždy, keď išlo o ňu – uzatvorila sa do
mlčania.

Dôvera ku mne ako terapeutke sa aj vďaka pries-
toru, ktorý som jej poskytovala, bez nátlaku a prílišného

”
režírovania“, prehĺbila a pacientka mi začala písať listy.
Boli to reakcie k témam, na ktoré sme deň pred tým spo-
ločne mlčali. V jednom z nich napísala:

”
je mi ľúto, že to tak

dopadlo zasa neúspešne. Mám problém, ako ste už zistili, roz-
právať o niečom z oči – voči. Musím byť schovaná v kúte, aby
ma nikto nevidel, inak to nedokážem . . . Hanbím sa, cítim sa
ponížene a neviem čo ešte . . . “

A tak, kam sme sa nedostali slovami, skúsili sme to so
symbolmi. Požiadala som pacientku, aby si zo súboru po-
hľadníc a obrázkov vybrala tie, ktoré ju nejakým spôsobom
oslovia a rozloží, usporiada ich podľa vlastnej fantázie. Pre
potreby tohto príspevku nie je dôležité rozoberať všetky ob-
rázky, ani to, k čomu sme sa v priebehu práce s nimi dopra-
covali.

Podstatné sa javia dve pohľadnice, ktoré nás zásadným
spôsobom vyviedli zo

”
slepej uličky“ alebo tiež možno pove-

dať z omylu.

Pacientka tieto dve pohľadnice zaradila medzi tzv. od-
mietnuté, tie ktoré ju síce oslovili, ale nepáčili sa jej, nejako
ju rozčuľovali, dráždili. Asociačný tok akoby sa pri nich za-
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stavil, nevedela prečo si ich vybrala, nevedela ani bližšie opí-
sať, čo ju na nich tak dráždi. Vrátili sme sa k nim v ďalšom
sedení a jediné, čo ju pri uvedených obrázkoch napadlo, bolo

”
ako by niečo skrývali“. Moja otázka –

”
A čo myslíte, že by

mohli skrývať ?“ Opäť nastalo mlčanie, pacientka sa schúlila
v kresle, tvár si podoprela rukou tak, aby jej nebolo vidieť
do tváre. Po troch dňoch mi oznámila, že napísala ďalší list,
ale nemá odvahu mi ho priniesť a ani si nie je istá, či to
chce urobiť. Nechala som to plne v jej kompetencii, nech sa
rozhodne slobodne. Až si bude istá, že mi ho chce priniesť,
nech to urobí, ale ak sa rozhodne, že to nechce urobiť, je to
v poriadku, rešpektujem to. List priniesla.

List

Pani psychologička,
nemám dobrý pocit z tej pohľadnice. Myslela som, že sa

u Vás zadusím. Neviem ako to začať. Jednoducho, keď som
mala asi 13 rokov, tak ma zneužíval jeden hajzel. Mame som
sa to bála povedať. Strašne som sa hanbila a nevedela som, či
mi bude veriť. Aj som sa snažila niečo načrtnúť, ale nevlastný
otec povedal, že nech si nevymýšľam. Tak isto som sa bála
zaspať. Mala som strašný strach, keď som sa otočila chrbtom
ku dverám. Či zasa nepríde. Koľkokrát som sa na to zobudila
a ten špinavec pri mne. No čo som mala robiť. Hučala som aby
vypadol. Zapchal mi ústa, aby ma nebolo počuť. Večer som
ani nedýchala, len som počúvala, či nevŕzga dlážka, či zasa
nepríde. Keď som si mala ísť ľahnúť, tak mi vždy prešiel mráz
po chrbte a v tu ranu ma prehnalo. Takto som to absolvovala
dlhší čas. Preto ak mám posteľ, musím vidieť hneď svetlo,
alebo ak sa preberiem, musím sa v tu ranu otočiť do dverí !
V ten čas na internáte mi bolo naj- naj- naj- lepšie. Tým to
konečne všetko prestalo. Nikdy som sa s dievčatami nevedela
porozprávať o ženských debatách. Kedy som bola s prvým
chlapcom a takéto veci. Došla téma a ja som utekala s plačom
preč, niekde, kde ma nikto nevidí a nepočuje plakať. Bolo to
strašné obdobie a ešte aj niekedy býva. Takže sa nečudujte,
že sa nemienim o takýchto veciach baviť ! Neverím, že som to
dokázala napísať. Tak toto ma napadlo pri pohľade na kartu,
pri ktorej som mlčala.

Xxx

P.S. Ďakujem za porozumenie, cítim sa strašne. A najradšej
by som sa prepadla pod zem ! Ďalšia vec za mnou, ktorá ma
trápila. Aj tak si už nepomôžem s tým. No 17 rokov je dlhá
doba, už to muselo ísť von. Keby ten chrapúň skapal, došla by
som ho ešte opľuť. Vlastne by som mu nešla ani na pohreb,
aj keď je to najstarší brat !!! Priala by som si jeho smrť, alebo
nech prežije to, čo som musela prežiť ja.

Toto bola zásadná informácia, ktorá nás nasmerovala na
správnu cestu k cieľu. Obrazne povedané, toto bola pomy-
selná mapa, s ktorou sme sa mohli vyhnúť slepým uličkám.
Neznamená to však, že cesta k cieľu je priamočiara a rýchla.
Mapa nám toho o kvalite ciest veľa nepovie, len nás zorien-
tuje. Zorientovať sa však treba aj v ďalšom postupe terapie.

Zvoliť také metódy, formy a prístupy, v ktorých si je terapeut
istý a ktoré budú zároveň prospešné pre pacienta.
Otázka, čo robiť so situáciami, ako bola situácia tejto

pacientky, zostáva už dlho otvorená. Aj v prípadoch, keď
je jasné, že príčinou súčasnej psychickej situácie je trauma
z minulosti, je rozhodujúca voľba spôsobu liečby. Klasický
model, ktorý navrhoval Freud na začiatku svojho terapeutic-
kého pôsobenia, bola abreakcia a katarzia. Klienti si s Fre-
udovou pomocou mali spomenúť na vytesnený traumatický
zážitok a vďaka procesu vybavenia sprevádzajúceho objas-
ňujúcim emocionálnym zážitkom malo dôjsť k uzdraveniu.
Tento model je dnes považovaný za prehnane optimistický
a Freud od neho tiež neskôr upustil. Ale Hollywood je ním
dodnes priamo fascinovaný a používa ho v mnohých filmoch.
Opakuje sa stále rovnaký motív – terapeutovi, ktorý sám
býva rozorvanou osobnosťou, sa nakoniec podarí, aby si kli-
ent spomenul na vytesnený zážitok. Klient prepukne v oslo-
bodzujúci plač, otrie si slzy – a s novými silami sa vrhá do
ďalšieho života. Tak to býva vo filmoch. Realita ukazuje,
že spomienka na prežitú hrôzu nemusí vždy prinášať úžitok
a niekedy môže dokonca škodiť (Yoram Yovell: Láska a jiné
nemoci).
Posledné výskumy dnes dokladajú, že debriefing – teda

podrobné rozoberanie spomienok na traumatickú udalosť
a jej znovu prežívanie pod vedením terapeuta – môže stav
mnohých klientov namiesto zlepšenia naopak zhoršiť. Naj-
novšou štúdiou k problematike sexuálneho zneužívania, in-
cestu a terapie traumy je v našich podmienkach preklad
knihy Ursuly Wirtzovej Vražda duše. Autorka jednu kapitolu
v knihe nazvala

”
Incest preživší“, čo je odvodené od pojmu

”
syndróm preživších“ – takto bývajú pomenované psychic-
kých ťažkosti príslušníkov židovského národa, ktorí prežili
holokaust. Uvádza tu do vzťahu následky traumatického se-
xuálneho vykorisťovania a reakcie na incest, s duševnými
následkami väznenia v koncentračnom tábore. Dokázalo sa,
že väzni, ktorí prežili koncentračné tábory, ktorí svoje zá-
žitky úspešne vytesnili z pamäte, fungujú lepšie a majú
menšie duševné problémy ako tí, ktorí si všetko pamätajú.
Stále zreteľnejšie sa ukazuje, že neexistuje riešenie, ktoré by
bolo dobré pre všetkých, ktorí trpia dôsledkami psychických
traum. Každý prípad je treba zvážiť zvlášť.
V tomto prípade, vzhľadom k predchádzajúcej dobrej skú-

senosti s aktívnou imagináciou, som zvolila tzv. Krippnerov
postup, ktorý odporúča pracovať v nasledujúcich krokoch:

1. edukácia: o čom to všetko je, ako to zvládať, všetko vy-
svetlovať . . . ako sa brániť náhlym impulzom. Krippner
dokonca používa k edukácii obrázky mozgu a detailne
vysvetľuje, ako funguje amygdala, limbický systém, ako
funguje náš emocionálny mozog . . . a pod.,

2. imaginácia chráneného miesta,

3. imaginácia pomáhajúcich postáv,

4. imaginácia nezraneného dieťaťa,

5. imaginácia stretnutia s agresorom a potrestanie agre-
sora – dieťa zostáva na bezpečnom mieste a posiela to
vybaviť pomáhajúcu postavu,
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6. imaginácia zraneného dieťaťa a jeho ošetrenie,

7. imaginácia zdrojov.

V prvom kroku
”
edukácie“ je potrebné zvažovať mentálnu

úroveň, vzdelanie, ale aj schopnosti pacienta a sprístupniť
informácie takou formou, aby im pacient dostatočne poro-
zumel. Krippnerov rozsah edukácie, bez akéhokoľvek podce-
ňovania pacientky, som nepovažovala za najvhodnejší. Preto
som pre tento účel použila najprv inventár príznakov, ako
ho zostavila Eliana Gil a následne sme ich podrobne rozo-
brali. Dôležité v tomto kroku je, aby sme klientovi dali na-
javo a aby klient pochopil, že všetko čo sa s ním deje je

”
normálna reakcia na nenormálnu situáciu“.
Už po prvých hodinách edukácie sa jej správanie začalo

meniť. Dokázala sa sústrediť pri autogénnom tréningu, vy-
držala nemeniť polohu a dokonca pociťovať uvoľnenie (aj
keď mala potrebu byť vždy prikrytá). Z týždňa na týždeň
sa zlepšoval spánok, zredukovala hmotnosť, zmenil sa spô-
sob obliekania, začala komunikovať a vystupovať pokojnej-
šie. Skupinová terapia už nebola pre ňu utrpením, ale ak-
tívne sa zapájala do diania. Do denníka si napísala :

”
. . . na

skupine paráda ! Každý sa nájde v nejakom príbehu. Ja skoro
vo väčšine príbehov. Ľahšie sa mi to vníma, viem sa už dobre
sústrediť a napadajú ma k tomu dobré odpovede, ktoré som
síce vedela aj pred tým, ale nešli zo mňa von. Pomaličky to
postupne ide podľa mojich predstáv. Tak, ako si to ja pra-
jem a chcem. Veľmi mi tu pomohli a konečne niekto došiel na
pravdu, ako to vlastne so mnou bolo a je . . . “
Ak by sa teraz zdalo, že chcem v závere prezentovať už

spomínaný hollywoodsky filmový happy end, nie je tomu
tak. Terapeutický proces s pacientkou ešte nie je ukončený,
postupne pokračujeme v imaginácii hore uvedených motí-
vov, pričom sa samozrejme objavujú ďalšie problémy a ťaž-
kosti.
Obraz ťažkostí je dôverne známy všetkým, ktorí pra-

cujú s klientkami traumatizovanými sexuálnym zneužíva-
ním. Mám na mysli charakteristické oneskorené následky
ako sú psychosomatické ťažkosti, depresie, úzkosti, poruchy
spánku, nočné mory. Typická je tiež neistota v rozlišovaní
skutočnosti a sna, úplne všeobecný pocit depersonalizácie,
že nič, čo sa mi stane, nemá v skutočnosti so mnou čo robiť.
Niečo apatické,

”
robotické“, uľpieva na mojom ja, funguje

to automaticky, bez afektov, ale je tu i opačná reakcia, po-
pudlivá, labilná, extrémne iritovateľná osobnosť. V oblasti
dôvery je často každá komunikácia obtiažna. Ursula Wirtz
vo svojich paralelách s ľuďmi, ktorí prežili koncentračné tá-
bory, hovorí:

”
spomienka a vnímanie času, následkom odo-

bratia každej štrukturálnej časovej dimenzie, boli citeľne na-
rušené. Aj u incestných obetí som sa opakovane stretla s týmto
fenoménom. Zdá sa, akoby sa čas zastavil, plán do budúcnosti
je nemožný. Kto sa po mnohé roky musel starať len o to, či
bude môcť prežiť bez zneužitia dnešný deň, dnešnú noc, nemá
žiadny vnútorný koncept pre časovú oblasť, ktorú by mohol
zmysluplne vyplniť. Všetko sa zdá byť akoby zatienené tak,
že nie je žiadne predtým a žiadne potom, ale len časové kon-
tinuum, ktoré ako čierna diera pohltilo všetko ostatné.“
Takáto životná trauma

”
okradne“ človeka o celý ob-

ranný mechanizmus a hodnotové predstavy, mechanizmy

prispôsobenia nedokážu vykonávať svoju obrannú funkciu.
Všetky štruktúry, ktoré vytvárajú našu osobnosť, sú ohro-
zené. Všetko, čo považujeme za hodnotné a správne, sa uka-
zuje ako nespoľahlivé. Dochádza k totálnemu útoku na psy-
ché.
K terapii sexuálne zneužívaných klientiek patrí odvaha

a vytrvalosť. Celý proces uzdravenia vyžaduje riskovať a ve-
dome sa pre to rozhodnúť. Čas sám neuzdraví. Uzdravenie
je proces a pacienti potrebujú terapeutov, ktorí ich v tomto
procese podporia, ktorí sú schopní skutočného stretnutia,
skutočného dialógu, ktorý je viac než len empatické pocho-
penie, psychologické teórie alebo analytické nástroje.
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