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Prednáška

Prenosu a láske v terapii neunikneme

Zita Michlerová

Jedným zo základných princípov psychodynamickej psy-
choterapie je akceptácia prenosu ako základného zdroja po-
rozumenia v terapii, v ktorej klient inscenuje správanie de-
terminované nielen genetickými, ale aj nevedomými časťami
jeho psychického života. Prenos je univerzálnym procesom,
ktorý začína pôsobiť od prvého momentu kontaktu klienta
i terapeuta.
Posledné vývinové trendy v psychoanalýze (interperso-

nálne školy) hovoria o tom, že prenos nie je len nevedomým
inscenovaním minulých zážitkov a skúseností, ale je spojený
aj s reálnym zážitkom s istými terapeutovými charakteris-
tikami. Tak vzniká model prenosu, ktorý je integráciou re-
álnych charakteristík terapeuta a evokovaných objektových
vzťahov klienta z minulosti.
Ak prijímame hypotézu o prenose ako univerzálnom pro-

cese v terapii, prostredníctvom, ktorého sa v terapii objavujú
pacientove vedomé i nevedomé pohnútky, priania a túžby,
tak z tohto procesu nebudú vylúčené ani sexuálne túžby
a fantázie, ktoré klient v sebe nosí.

Láska, zamilovanosť a erotická túžba

Zrelá sexuálna láska obsahuje spojenie komplexu citových
dispozícií. Podľa Kernberga je to spojenie:

• erotickej túžby po druhom človeku. Celoživotná potreba
telesnej blízkosti je spojená s potrebou symbiotického
spojenia s rodičovským objektom v preoidipálnom ob-
dobí. Toto je počiatok sexuálnej túžby, ktorej vývoj
vrcholí v oidipálnom období, vytvorením pozitívneho,
alebo negatívneho oidipovského komplexu.

• nežnosti, ktorá pochádza z libidózne a agresívne obsa-
dených reprezentácií self a objektu s prevahou lásky
nad agresivitou a s toleranciou k bežnej ambivalen-
cii. Pre-oidipálny vývin vrcholí integráciou fragmentov
objektu do integrovaného obrazu objektu. Toto obdo-
bie prináša spojenie agresie a lásky do jedného celku.
Bergman predpokladá, že schopnosť milovať súvisí s ne-
traumatickým priebehom symbiotickej a separačno-
individualizačnej fázy (schéma podľa M. Mahlerovej).
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Lásku považuje za stav smerujúci k odstráneniu smútku
zo straty matky a ďalších dôležitých objektových vzťa-
hov

• identifikácie s druhým. Podstatou zrelej lásky je schop-
nosť prekročenia hraníc

”
Ja“ a splynutie s druhým pri

zachovaní vlastnej identity, ktorý sa deje prostredníc-
tvom sexuality vo vzťahu.

• zrelej formy idealizácie. Viacerí autori sa domnievajú,
že láska obohacuje self , pretože stav idealizácie objektu
prináša optimálny vzťah medzi self a ego-ideálom. Prí-
tomná čiastočná projekcia ego-ideálu do idealizovaného
milostného objektu, narcisticky posilňuje self sexuál-
nym uspokojením od milovaného objektu.

• vášne a oddanosti.

Zamilovanosť je schopnosť prepojiť tieto jednotlivé kom-
ponenty a vytvoriť párový vzťah. Teoretický konštrukt zrelej
lásky je dôležitý pri hodnotení viac či menej patologických
odchýlok erotických vzťahov, ktoré sa u našich klientov vy-
skytujú. Tieto odchýlky determinujú nielen ich partnerské
vzťahy, ale ovplyvňujú aj priebeh terapeutickej práce. Tak
ako v iných aspektoch prenosového vzťahu sa hĺbka patológie
odráža v spôsobe erotického vzťahovania sa klienta k tera-
peutovi.
Iróniou pravdivosti uvedenej konštrukcie je to, že vieme

pri dostatočnej erudovanosti pretiprenosovo zhodnotiť ero-
tické vzťahovanie sa našich klientov, ale ak sa jedná o hodno-
tenie a priebeh nášho vlastného milostného života, stávame
sa obyčajnými ľuďmi, bez terapeutického vhľadu.

Prenosová láska

Prenosová láska nám dovoľuje pod ochranou terapeutického
rámca preskúmať, oidipálne i preoidipálne vzorce milostného
vzťahovania sa klienta, ktoré nevedome uplatňuje v živote.
Pri relatívne málo zranených klientoch je prostredníctvom
práce na prenosovej láske možné dospieť k stavu, že klient
sublimačne začne uspokojovať svoje oidipálne túžby v reál-
nych milostných vzťahoch.
Prenosová láska sa v terapii objavuje podľa stavu vnú-

torného psychologického priestoru klienta. Niekedy zreteľne,
skôr u klientov so zranením z oidipálneho obdobia, inokedy
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menej manifestne, alebo je úplne neprítomná, ak sa jedná
o preoidipálne zranenia narcistického typu. Pri zraneniach
preoidipálneho typu sa častejšie stretneme s erotizovaným
prenosom, ktorý nie je možné analyzovať ako prenosovú
lásku a často terapia je predčasne ukončená, prípadne te-
rapeut presunie klienta inému terapeutovi.

Modifikácie prenosu vzhľadom na pohlavie
terapeuta

Viaceré literárne pramene uvádzajú, že na vznik a objavenie
sa prenosovej lásky a erotického prenosu významne pôsobí
fakt pohlavia terapeuta a klienta. Neurotickí klienti sa u žien
terapeutiek môžu prejavovať skôr inhibovane v manifestácii
prenosovej lásky a presúvajú ju na iné objekty, čo môže súvi-
sieť s pocitom sexuálnej menejcennosti voči terapeutke ako
oidipálnej matke.

Kazuistika
45-ročný muž, v terapeutickej starostlivosti po traumatickej
strate partnerky, v istej fáze terapie referuje o pokusoch nadvä-
zovať nový sexuálny kontakt, ktorý však napriek opakovaným
pokusom, končí zlyhaním. Téma sa opakovane vracia na sede-
nia až dovtedy, pokým sa neotvorí téma vzťahu k terapeutke
a jeho fantáziám. Vytváraním situácie zlyhania v reálnej situ-
ácii s partnerkou agoval klient erotický prenos na terapeutku
a odohrával v realite vzťahový rámec s ňou, nakoľko v terape-
utickom vzťahu nemohlo prísť k sexuálnemu naplneniu.
Práca na odhalení vnútorných túžob klienta po symbiotic-

kom spojení a potrebe regresu v situácii závažnej straty, ako aj
práca na smútku z nemožnosti naplniť sexuálny vzťah s tera-
peutkou ako idealizovanou postavou, ako aj spracovanie hnevu
a agresie voči mŕtvej idealizovanej žene viedla k posunu v te-
rapii. Klient začal v reálnom živote aktívnejšie fungovať, reál-
nejšie nazerať na stratenú ženu i jasnejšie percipovať možnosti
a hranice terapeutky, ako aj hranice medzi terapiou a reálnym
životom.

Muži s narcistickým akcentom u ženy v terapii vykazujú
správanie, ktoré sa javí ako prenosová láska, ale vo svojej
podstate sa jedná o agresívne zvádzanie, ktoré má slúžiť ako
obrana voči idealizovanej postave terapeutky. V tejto konšte-
lácii sa môžu aktivovať rodové stereotypy, kedy sa muž začne
cítiť podriadený v konštelácii k žene terapeutke a v záujme
zachovania moci v obraze kultúrneho stereotypu, začne tera-
peutku zvádzať a považovať ju za sexuálny objekt, aby tak
nastolil obraz dominantného muža.
Ženy terapeutky sa v situáciách diády s mužmi môžu,

práve z dôvodu rodových stereotypov javiť, ako zraniteľnej-
šie s ohľadom na mužskú agresivitu. Klienti traumatizovaní
sexuálnym násilím môžu javiť tendencie k opakovaniu tejto
situácie a vyvolávajú situácie zvádzania v terapii.

Kazuistika
43-ročný muž, v dlhodobej terapii pre panickú poruchu v osob-
nosti s hraničnými rysmi. V detstve sexuálne zneužívaný cca 1
rok starším chlapcom. Tému sexuálneho zneužívania zverejnil

až v 2. roku ochorenia, kedy mal za sebou už 2 hospitalizácie.
V sexuálnych vzťahoch mal tendenciu veľmi ľahko nadväzo-
vať vzťahy, ktoré sám opisoval ako kamarátske. Tieto kama-
rátske vzťahy so ženami však veľmi negatívne vnímala jeho
manželka a lx bol z takéhoto dôvodu prepustený z oddelenia
pre porušenie pravidiel liečby (abstinencia vzťahu). Vo svojej
podstate išlo o sexuálne zvádzanie. V prenosovom vzťahu sa
rovnako začali skoro manifestovať znaky pre narúšanie hra-
níc otázkami na súkromie terapeutky, poznámkami na jej vý-
zor, vek. Interpretovaním týchto okolností, prepojením so situ-
áciami v nemocnici a manželkinou žiarlivosťou, klient nahliadol
svoje nevedomé pohnútky sexuálne ovládať a zvádzať dôležité
ženy v jeho živote a ochrániť sa pred bezmocnosťou, ktorú za-
žíval pri zneužívaní kamarátom a pri konfrontácii s matkinou
nevšímavosťou. Zvedomená bola i nevedomá potreba opakovať
situáciu zneužívania.

Protiprenos a prenosová láska

Protiprenos ako fenomén detekcie a pochopenia nevedo-
mých procesov a terapeutickej situácie je významný i pri
erotických prenosoch. Podľa toho ako terapeut sám v sebe
má integrovanú vlastnú sexualitu, ako uspokojivo prežíva
vlastný milostný život, podľa toho je viac či menej zrani-
teľný a úspešný v časti terapeutickej práce, ktorá sa dotýka
prenosovej lásky, erotických prenosov a zvádzania v terapii.
Klient prenáša svoje erotické túžby a očakávania na te-

rapeuta buď mechanizmom projektívnej identifikácie, kedy
pacient pripisuje sexuálne túžby terapeutovi a vtedy zvy-
čajne protiprenosovo nie je klient prežívaný ako erotický ob-
jekt. V situácii, keď prevláda projekcia, sú protiprenosové
erotické pocity výraznejšie .
Podľa Kernberga silný erotický protiprenos sa môže obja-

viť v situácii:

1. keď žena s masochistickou štruktúrou je liečená mužom
terapeutom a vytvára potrebu ochrany a záchrany kli-
entky i v sexualizovanej podobe,

2. u terapeutov obidvoch pohlaví s výraznejšími narcistic-
kými rysmi,

3. u terapeutiek s masochistickými rysmi, ktoré liečia kli-
entov mužov s akcentovanými narcistickými rysmi.

Pri prehlbovaní analytickej práce treba rátať s tým, že sa
rod a sexuálna orientácia aktérov terapie stávajú premen-
livé. Tak sa môže stať, že heterosexuálny klient môže mať
sexuálne pocity k svojmu terapeutovi a ženská klientka môže
prežívať svoju terapeutku ako svojho otca. Prenosová láska
u homosexuálnych klientov má obdobný charakter ako u he-
terosexuálnych klientov.
Preskúmanie vlastných zábran pri nutnosti identifikácie

vlastných femininých či maskulinných častí a akceptovanie
svojich homosexuálnych komponentov pomáha terapeutovi
využívať svoju vlastnú vnútornú slobodu pri skúmaní pre-
nosovej lásky. Čím uspokojivejší je terapeutov milostný ži-
vot a jeho láska sa približuje k atribútom zrelej lásky, tým
prospešnejší a schopnejší bude pri skúmaní ťažkostí svojich
klientov, ktoré majú s touto bazálnou ľudskou skúsenosťou.
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Sebapoznanie terapeuta, podmienkou ktorého je skúse-
nosť vlastnej psychoterapie, napomáha terapeutovi vyvažo-
vať prístup pri preskúmavaní klientových obrán týkajúcich
sa sexuality tak, aby nebol tento postup poznačený strachom
a aby nebol príliš invazívny a perverzný v prístupe.
Významnou skúsenosťou a ziskom pre terapeuta je, ak

procesom preskúmania vlastných erotických prenosov zažije
vo vlastnej cvičnej psychoterapii. Vznik a priebeh erotických
prenosov a prenosovej lásky prebieha rovnakým spôsobom,
ako v terapii s klientmi. Ak sa takáto časť práce neobjaví,
mal by to byť varovný signál pre terapeuta – i cvičného –

že istá časť terapeutickej práce bola opomenutá, alebo vy-
tesnená mimo rámec terapeutického vzťahu.
Takže, ak sme v terapii unikli láske a erotickým prenosom,

hľadajme dôvody, prečo tomu tak bolo, lebo prenosu a láske
v terapii by sme nemali uniknúť.
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