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Prednáška

Môžem zahryznúť do toho jablka ?

Eva Dorota Uhrová

Keď som rozmýšľala, o čom by som mohla hovoriť vo
vzťahu k téme

”
Sexualita v psychoterapii“, tak ma – dosť

pochopiteľne – napadol spôsob, ako pracujem s témou sexu-
ality v terapii, ktorej sa najviac venujem – teda v katatýmne
imaginatívnej psychoterapii.
Už jej názov jasne hovorí, že v nej využívame imaginá-

cie, vnútorné obrazy, o ktorých predpokladáme (dnes mô-
žem povedať oprávnene predpokladáme), že odrážajú vnú-
tornú, nie vždy vedomú, resp. často nevedomú, realitu kli-
enta/pacienta. Uvažujeme teda, že v symbolickom vyjadrení
nájdu odraz vedomé, ale predovšetkým nevedomé elementy,
napríklad aj sexuality jedinca.
Jedným z motívov, prostredníctvom ktorých chceme oslo-

viť tému sexuality je
”
ovocie“. Iste, vôbec nie náhodne vy-

bratý motív, na ktorý sa skúsim pozrieť z hľadiska kultúry,
v ktorej vyrastáme (obr. 1).
Hieronymus Bosch – Adam a Eva ako nevinné deti,

deti, ktoré ešte neokúsili zo stromu poznania (obr. 2).
Že by

”
ideál“ asexuálnosti, ktorý jedine môže zabezpe-

čiť
”
nevinnosť“, poslušnosť ( ?), pobyt v raji ? Dnes sa-

mozrejme vieme, že už novorodenec neprichádza na svet

”
nepoškvrnený poznaním“ a sexualita nás sprevádza od za-
čiatku našich dní. Že by však

”
ideál asexuálnosti“, možno

často v zmysle
”
to sú veci, o ktorých sa nehovorí“, predsa

len niekde v pozadí strašil ?
A čo sa stane, keď Adam a Eva okúsia jablko, keď ich

”
zvedie“ had (tiež zrejme nie náhodné symboly, pri kto-
rých nás zaiste napadne práve oslovenie sexuality. Jablko ako
predmet sváru, nástraha, nešťastie, ale aj krása a plodnosť.
Starozákonná Eva a panna Mária: Eva vzala jablko, Mária
sníma Krista z kríža – nápis v pražskom kláštore Emauzy.
Had ako lstivý zvodca) (obr. 3).
Nasleduje trest, vyhnanie z raja (obr. 4).
Poznanie telesnosti, sexuality je teda niečo

”
zlé“,

”
potrestania hodné“, niečo, čo treba zakryť – to predovšet-
kým.
Zaujímavé je, že ani kresťanská tradícia nepopierala vo

svojich počiatkoch tak výrazne erotiku a sexualitu. Vezmime
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Obrázok 1. Adam a Eva – a strom poznania. Prvotný hriech.

Hriech ? Aký hriech. Hriech poznania, aj poznania telesnosti,

sexuality ?

si text zo Starého zákona známy ako Pieseň Šalamúnova.
Uvediem aspoň krátku časť:
Vráť sa, vráť, ó, Sulamitka. Vráť sa, vráť, nech sa podí-

vame na teba. Čo by ste sa mali dívať na Sulamitku ako na
kolotanec Machanajima ?
Oj, aké sú krásne tvoje kroky v ľahkej obuvi, kniežacia

dcero. Zaokrúhlenia tvojich bedier ako ozdobné zápony, dielo
rúk umelca.
Tvoje lono okrúhla čaša, ktorej nikdy nechýba miešané

víno voňavé, tvoj život hromada pšenice obložená ľaliami.
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Obrázok 2. Hieronymus Bosch: Adam a Eva v raji.

Dvoje tvojich pŕs je ako dvoje sŕňat, dvojčatá srny.
Tvoje hrdlo ako veža zo slonovej kosti, tvoje oči jazerá

v Chešbone pri bráne Bat-rabbím, tvoj nos veža Libanona,
ktorá hladí smerom na Damašek.
Tvoja hlava na tebe ako Karmel a splývajúce vlasy tvojej

hlavy ako šarlát, kráľ je spútaný tými kaderami.
Oj, aká si krásna !
O tomto texte z Biblie sa tiež vedú spory vo vzťahu k jeho

profánnej resp. sakrálnej stránke. Často je interpretovaná
ako
”
láska Boha k celému ľudstvu“, s dodatkom neprípust-

nosti vnímania akejkoľvek telesnosti – ako niečoho prízem-
ného. Niektorí (aj protestantskí teológovia) pripúšťajú aj jej
svetský charakter.
Prečo takéto vovedenie do témy ? Do jablka poznania

významu sexuality zahryzol, samozrejme z nášho hľadiska,
Freud. Nebol ani prvý, ani jediný, ale pre psychoterapiu ne-
smierne významný. A ako vieme, reakcia spoločnosti vôbec
nenechala na seba dlho čakať. Pohoršenie nad tým, že by se-
xualita, všetko čo s ňou súvisí, nemala zostať zavretá v spál-

Obrázok 3. A.Dürer: Adam a Eva.

ňach ctihodných občanov, ale mala by dokonca byť rozho-
dujúcim hýbateľom ich životov ?
Dnes sme o sto rokov ďalej, vytvorili sa teórie psychosexu-

álneho vývinu, ktoré sa dajú plodne využívať v úvahách aj
o jednotlivom prípade klienta/pacienta, s ktorým terapeut
pracuje.
Mnohé hovoríme o sexualite klientov/pacientov. Teore-

ticky je zrejmé, že je to téma, ktorú máme v terapii oslo-
viť. Oslovujeme ju ? Ak áno, ako ? Nie zriedka počujem na
supervízii vyjadrenia približne tohto typu:

• na začiatku terapie – to je príliš skoro,

• nechcem sa pacienta/pacientky dotknúť, je to pre
neho/pre ňu citlivá téma,

• sexualita v terapii vôbec nebola dôležitá (išlo pritom
o terapiu, kde sa považoval za centrálny problém par-
tnerský vzťah),

• prípadne terapeut ani nevníma, že pacient tému sexu-
ality sám vniesol.

Majú tieto – a im podobné – vyjadrenia do činenia s prob-
lematikou pacienta, s ktorou prichádza, alebo možno uva-
žovať o alternatíve, že by tu mohla byť v

”
hre“ sexualita

samotného terapeuta ? Jeho prežívanie vlastnej sexuality ?
Nie v rovine teoretických úvah, ale v rovine aktuálneho žitia
erotiky, sexuality, postoja k sexualite, jeho tabu ?
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Obrázok 4. Vyhnanie z raja (freska).

Ako vstupuje sexualita terapeuta do jeho práce s prob-
lematikou sexuality pacienta ? Nielen v zmysle protiprenosu
(ten v hlbinno psychologickom pohľade zaiste nemôžeme vy-
nechať), ale moja otázka je jednoduchšia a súčasne asi aj zlo-
žitejšia – hovoriť o sexualite terapeuta vo vzťahu k terapii.
Patrí téma sexuality terapeuta len do intimity cvičnej tera-
pie, alebo patrí aj na seminár o sexualite v terapii ? A tak sa
mi v priebehu úvah

”
vyvŕbilo“ to jablko, do ktorého chcem

zahryznúť.

Otázka by znela: súvisí to, či oslovujem túto tému u pa-
cienta – kedy, ako, či existujú témy (a ktoré to sú), ktorým sa
vyhýbam, ako reagujem na objavenie sa problematiky sexu-
ality zo strany pacienta, s mojou vlastnou sexualitou, s tým,
ako ju žijem a prežívam ? Teda nielen s mojimi teoretickými
vedomosťami, podkutosťou, ale s autenticitou môjho bytia.

Za zaujímavé považujem, že počas mojej práce v pozícii
cvičnej terapeutky sa mi stalo len raz, že som bola oslo-
vená zo strany kolegu-terapeuta so žiadosťou o sedenia za-
merané na spracúvanie témy vlastnej sexuality, práve vo

vzťahu s jeho problémami, ktoré prežíval, keď sa táto téma
v terapii objavila. Zaujímavo takéto situácie v terapii opísal
– keď sa téma sexuality začala zo strany pacienta v terapii
objavovať, prežíval nepríjemné napätie sprevádzané aj ve-
getatívnymi príznakmi. Ako hovoril, musel sa téme najprv
vzdialiť a až následne, stále s nepríjemnými pocitmi, predsa
len v nej pacienta sledovať, či nasledovať (vedel, že proble-
matika do terapie patrí, že sa jej treba venovať . . . ). Zaiste
v takomto nastavení bolo pre neho ťažké (ak vôbec možné)
túto oblasť s pacientom spracúvať a prepracúvať. Cítil však,
že to súvisí s jeho postojom k sexualite, s jeho pocitmi hanby.
Pracovali sme aj s témou imaginácie ovocia.

Hneď na začiatku imaginácie mal chuť na niečo sladké a šťav-
naté. Následne videl misu s citrusovými plodmi – ananas, po-
maranč, mandarínku, banán. Miska bola u nich na stole (v pri-
márnej rodine), ako na Vianoce. Cítil sa akoby zamrznutý, odo-
sobnený . . . Chcel by si dať pomaranč, ale ten je kyslý. Žiadalo
sa mu sladké, ananas bude tiež zrejme kyslejší . . . Napadla mu
datľa, síce sušená, ale sladká. Chcel by sladké a čerstvé, ale . . .
zjedol ju. Pozeral na misku s tým, čo by si dal – láka ho po-
maranč, niekedy býva aj sladký. Napadlo ho, že by zo všet-
kého

”
okoštoval“. Šúpe si mandarínku, vonia, vôňu si užíval.

Dal si jeden mesiačik z nej, je šťavnatá a sladká. Snažil sa
jesť pomaly, aby si to mohol vychutnať. Naskočila mu sexu-
álna asociácia – ženský genitál – zarazilo a vykoľajilo ho to,
prežíval pocit hanby. Trochu sa toho zľakol, bolo mu to ne-
príjemné. Cítil nervozitu. Keď sa vrátil k mandarínke, tak to
bolo v poriadku. Keď ju zjedol, pocítil prázdno. Zvyšné ovocie
ho už nelákalo. Predsa len zobral do rúk ananas, s tým, že sa
rozhodol, že ho treba nechať dozrieť. Súčasne sa ocitol opäť
u nich doma, avšak s uvoľnenejším pocitom, ako na začiatku
imaginácie.

V priebehu imaginácie sa klient postupne dostal k mož-
nosti ochutnať to, na čo mal chuť, avšak asociácia so sexuali-
tou je zahanbujúca. Sex je niečo, čo tam

”
nepatrí“,

”
nehovorí

sa o tom“ – zrejme nie náhodou bola miska s ovocím na Via-
nočnom stole v rodine, kde táto téma

”
neexistovala“.

Možno je zaujímavé spomenúť, že ku koncu našej práce sa
klientovi objavila v imaginácii bahenná jama (motív oslovu-
júci nezrelú, infantilnú sexualitu v zmysle análnej genézy)
a veľmi si to užíval. Bol nahý, čo vnímal ako niečo priro-
dzené, úplne bez potreby zaoberať sa tým, čo by mal, či ne-
mal – až do momentu, kedy začalo bahno na ňom zasychať,
kedy sa objavil náznak úzkosti. Opäť otázka

”
podliehania“

impulzom – môže si to dovoliť ? Môže si ich dokonca uží-
vať ? Nemusí byť radostné prežívanie telesnosti, aj s ňou sú-
visiacej sexuality spojené s úzkostlivou kontrolou, s hanbou
prepojenou s úzkosťou, možno s implicitným posolstvom, že
sexualita je niečo nečisté, zahanbujúce, niečo čo treba skryť ?
Aj týmto sa otvárali kolegovi spojitosti medzi jeho vní-

maním sexuality a obtiažami, ktoré mal pri ich spracúvaní
v terapiách, ktoré viedol.
Iný príklad z práce dnes už staršieho skúseného psycho-

analytika. V začiatkoch svojej praxe mu pacientka, s ktorou
mal už vytvorený dobrý vzťah, povedala, že jej partner ju
žiada o análny sex. Psychoanalytik zareagoval priam búrlivo
v tom zmysle, že pacientka sa musí pred podobnými návrhmi
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ohraničiť, ochrániť . . . Dnes samozrejme vie, že jeho reakcia
bola spojená nie s pacientkou, ale s ním samým. S tým, čo
u neho vyvolala požiadavka, o ktorej pacientka referovala.
Dnes by spoločne s ňou skúmal, čo táto požiadavka pre ňu
znamená, ako ju prežíva, ako vstupuje do jej vzťahu s par-
tnerom, čiže jeho odmietanie podobných praktík by tu bolo
jednoducho nepodstatné, a čo je dôležité, neovplyvňovalo by
prácu na téme.
Keď som začala uvažovať o obsahu môjho príspevku, obrá-

tila som sa aj na svoje priateľky/priateľov psychoterapeutov
s otázkou, ako vstupuje ich sexualita do narábania s touto té-
mou s klientmi/pacienami. Prvá reakcia bola väčšinou prek-
vapenie a následné konštatovanie, že to môže byť zaujímavá
úvaha. Tu je pár z nich:

• problém osloviť tému sexuality na začiatku svojej psy-
choterapeutickej praxe – pocit zahanbenia, téma, o kto-
rej sa

”
nehovorí“. Jeden z terapeutov svoje začiatky

označil ako
”
panickú strnulosť, neistotu, ktorá sa po-

stupne menila na pestrú skúsenosť, nielen v terapeutic-
kej práci“,

• nájsť
”
správne“ slová pri rozhovore o sexualite (priame

pomenovanie, napr. masturbácie),

• hnev voči rodičom, ktorí tému sexuality považovali/po-
važujú za nepatričnú, teda tabu – spojenie s vlastnou
skúsenosťou 11-ročného dievčaťa, ktoré sa za nepriaz-
nivých, lepšie povedané až traumatizujúcich, okolností
dozvedelo o sexualite v zmysle sexuálneho styku,

•

”
hnev“ (samozrejme reflektovaný a neprejavený v sa-
motnej terapii) pri mladých pároch, ktoré nežijú sexu-

álnym životom – v pozadí reflektovaná aj vlastná skúse-
nosť nielen významu, ale aj pozitívneho, obohacujúceho
zážitku súvisiaceho so sexom,

• pristihnutie sa pri štylizovaní sa do určitej role s myš-
lienkou v pozadí

”
len aby si pacient/pacientka nemys-

lel, že terapeut nemá dosť dobrý sex . . . , že by mohlo
byť v jeho sexuálnom živote niečo v neporiadku“,

• úvaha na tému
”
ako oslovuje práca na téme sexuality

exploráciu vlastnej erotiky a sexuality“, resp. či môže
byť – a ako – takáto explorácia zviazaná s určitým pa-
cientom (nielen v zmysle erotického protiprenosu).

Je jasné, že pár uvedených príkladov hovorí o vedomom
reflektovaní prepojenia vlastnej skúsenosti s témou sexuality
u pacientov. Možno však to je téma hodná introspekcie kaž-
dého z nás. Aby sa, obrazne povedané, vynáralo jablko po-
znania z hlbín.
Na záver by som chcela uviesť ukončenie úvahy jedného

z kolegov:
”
páči sa mi skúsenosť „zaučeného“ muža, je sú-

časťou mojej profesionálnej a osobnej histórie, viem sa s ňou
podeliť s ostatnými v komunite psychoterapeutov ako s „prí-
behom“, ktorý tvorí moju identitu a umožňuje mi v tejto
komunite zmysluplne a kreatívne existovať“.
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ZRNKÁ MÚDROSTI

Čím máme viac lásky, tým sa ľahšie pretĺkame svetom. (Kant)

Až keď sme našli lásku, vieme, čo nám v živote chýbalo. (Ruskin)

Nečakajme, aby sa ten, koho ľúbime, podobal nášmu ideálu, ale naopak ideál prispôsobme tomu,
koho ľúbime. (Maurois)

Ak chceš byť milovaný, miluj ! (Seneca)

Ak niekto v živote poznal hoci aj sto žien, ešte vôbec nemusel poznať lásku. (Čapek)

Veľká láska sa rodí z malého poznania. (Chesterton)

Hnev sa neprekoná hnevom, ale láskou. (Buddha)

Mládenec si žije ako kráľ a umiera ako pes. Ženatý žije ako pes a umiera ako kráľ. (Anouilh)

Starý mládenec sa nudí všade. Ženatý iba doma. (Dumas)


