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11. dni dynamickej psychoterapie

Život a smrť v terapeutickej práci

Z. Michlerová

Keď som počula tému, ktorú minulý rok doc. Černák ohlá-
sil na 11. dni dynamickej psychoterapie, tak som si pomys-
lela: Čo začína s takýmito témami!? Asi nepripravím žiadny
príspevok. S odstupom času si uvedomujem, že táto moja
poznámka súvisela s mojim vtedajším obdobím, kedy som
zažívala náhle straty rovesníkov, ktorí mi síce neboli naj-
bližší, ale patrili do okruhu ľudí, s ktorými som sa dobre po-
znala. V kontakte s kolegami som hovorila o týchto stratách
a jeden mladý kolega mi poradil, aby som si prečítala Yalo-
movu knihu Pohľad do slnka. Poďakovala som sa za radu,
ale vedela som, že žiadne knihy nechcem čítať a túto situáciu
chcem prežiť, vnímať a stráviť inak ako získavaním informá-
cií z druhej ruky.
Smrť – a v tejto súvislosti aj život – sú témy, ktoré sú pre

nás terapeutov špecifické tým, že sú to skúsenosti, ktorým
sa určite nevyhne žiaden terapeut. Je menej pravdepodobné,
že terapeut ochorie na psychózu, depresiu, či iné ťažkosti
ako to, že stratí niekoho blízkeho a s istotou možno potvr-
diť, že tak ako iní – i my zomrieme. Pri každej skúsenosti
s pacientom riešiacim stratu alebo otázky smrti je vysoká
pravdepodobnosť, že sa ozve i terapeutova úzkosť zo straty,
konečnosti, bezmocnosti, aj keď si myslíme, že sme si túto
tému už prepracovali vo vlastnej individuálnej, či skupinovej
terapii.
Práca s klientmi, ktorí stratili blízku osobu bola teore-

ticky spracovaná mnohokrát a určite všetci dobre poznáme
postupnosť pri smútkovej práci. Čím dlhšie pracujem v psy-
choterapii, tým viac som presvedčená o tom, že téma smrti
je téma, ktorá sa nedá naštudovať v literatúre, ale terapeut
musí na vlastnej koži a vo vlastnej mysli a emóciách spra-
covať otázky a neistoty týkajúce sa tejto témy. Literárne
vedomosti a schémy mi veľmi pomáhali hlavne počas mojich
začiatkov terapeutickej práci. Životnými a terapeutickými
skúsenosťami sa však objavila potreba vnímať a prepracovať
túto tému aj inak. Najčastejšie sa objavovala táto potreba
pri klientoch, ktorí stratili najbližších. Skupina klientov, kde
je len teoretická a vzdelanostná príprava nepoužiteľná, je
skupina detí, ktoré stratili rodiča, prípadne oboch rodičov.
Všetci sa určite zhodneme v tom, že strata rodiča je trau-

matická skúsenosť a mnoho i dospelých klientov trpiacich na
rôzne duševné poruchy má v anamnéze stratu rodiča.
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Čím je dieťa mladšie a závislejšie na rodičoch, tým je ”te-
ratogénnosť” straty potencionálne vyššia. Subjektívne mám
dojem, že práca na strate rodiča s dospelými klientmi je
znesiteľnejšia, či sa udiala v dávnej histórii klienta alebo ne-
dávno. V práci s dospelými môžeme vsádzať na vybudované
obranné mechanizmy, na možnosti vyformovanej štruktúry
osobnosti, na schopnosť reflexie, vybudované ďalšie externé
objektové vzťahy (ako sú partneri, deti, priatelia). Témy
zmyslu života a tolerancia zvládania úzkosti zo smrti sú
prirodzené a dôležité pri terapeutických postupoch. Ale čo
s detskými klientmi, ktorým zomrel rodič alebo obaja ro-
dičia? O čo sa oprieť? Ako si pomôcť informáciami a ve-
domosťami, ktoré sú v literatúre tak málo spracované a až
obchádzané.
V práci s detským klientom je terapeut pri smútkovej

práci plne vystavený tiaži (niekedy až hrôze) danej situ-
ácie. Každá snaha racionálne suportovať klienta sa javí ako
prázdne verbalizovanie, niekedy až s pocitom nepatričnosti
v danej situácii. Klarifikácia, či interpretovanie, ktoré sú
dobrým nástrojom u dospelého pacienta, sú u detí takmer
nepoužiteľné. Ako pracovať s takýmto klientom? Aké sú
účinné faktory v tejto práci?
Detská klientela nie je prevažujúcou časťou mojej praxe,

ale život priniesol situácie, že som bola konfrontovaná s po-
žiadavkou pracovať s deťmi. Na spočítanie klientov s prob-
lematikou straty rodiča, ktorých som sprevádzala, by som
vystačila s prstami na rukách. Takýto druh práce však po-
važujem za výzvu, ktorá ovplyvnila i moju prácu so stratami
u dospelých klientov. Takúto terapeutickú prácu súčasne po-
važujem za najťažšiu situáciu v práci terapeuta.
Z hľadiska formálneho sa javí pri práci s deťmi dôležité

analyzovať a rešpektovať tri druhy faktorov:

1. Osobnosť a stav dieťaťa.

2. Stav a štruktúra rodiny dieťaťa.

3. Osobnosť terapeuta.

Z vývinovej psychológie je známe, ako sa vyvíja vnímanie
a chápanie pojmu smrť u detí. U mladších detí, ktoré stra-
tia matku či otca, sa objavujú separačné ťažkosti, smúte-
nie, ťažkosti s príjmom potravy. Primárne, hlavne pri strate
matky, je vysoko riziková strata sýtiaceho objektu a objektu
lásky, ale aj objektu agresivity. Strata objektu je hrozba pre
vlastné prežitie, strata znamená stratu vlastného ja. Situácia
a prežívanie v raných fázach života sa môže diať na úrovni
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„nie je objekt, nie som ja“. Dieťa je primárne ohrozené dep-
resívnymi reakciami, ale aj zmenami vývinu osobnosti, ak
nie je prítomný náhradný objekt, alebo náhradný objekt nie
je schopný nahradiť všetky potreby, ktoré boli uspokojované
matkou.

Kazuistika 1
3-ročnému chlapcovi zomrela v noci (počas spánku) matka.
Stará matka ostala v domácnosti, kde rodina žila, jedinou
a najbližšou ženskou postavou, ktorá sa snažila prevziať sta-
rostlivosť o dieťa. Sama bola traumatizovaná úmrtím svojej 24-
ročnej dcéry a len s ťažkosťami zvládala túto situáciu. V mno-
hom sa jej prístup orientoval na bežnú starostlivosť o dieťa
a pokusy odviesť pozornosť dieťaťa na iné témy, keď sa začalo
pýtať na matku. Chodili spolu na cintorín a vysvetľovala mu,
že „maminka tu spinká a oni jej budú nosievať kvety“. Chla-
pec bol celkom prirodzene neúnavný v otázkach a ani praktická
ukážka hrobového miesta, netíšila jeho úpenlivé plačlivé otázky,
kde je maminka a prečo nepríde. Dokonca pri jednej z návštev
cintorína sa opýtal babky „aj ty, keď umrieš, tu budeš ležať
a neprídeš domov?“ Čo bol jeden zo signálov, že si začal uve-
domoval nezvratnosť straty matky. Dieťa asi 1 rok plakalo za
matkou a pýtalo sa, kde je, čo spätne znovu traumatizovalo
starú matku, u ktorej sa znovu objavila recidíva depresie, čo
bola ďalšia emocionálna strata pre dieťa.
Terapeutický prístup s malými deťmi cca do 8–10 roku ži-

vota spočíva v práci s náhradnými objektmi a v inštruovaní
v starostlivosti o dieťa, ako aj s prácou na ich smútku, stra-
chu, podpore a obnovení komunikačných vzorcov v ďalších
sociálnych skupinách. Významným faktorom je informovanie
o smrti. Práca smeruje k intenzívnemu vybudovaniu emoci-
onálne bezpečného a sýtiaceho vzťahu. Všeobecne pri práci
s deťmi, ktoré stratili rodiča, sa u terapeutov, ale aj príbuz-
ných, ozýva opatrovateľská potreba, čo však súvisí s potre-
bami terapeuta, príbuzných – ale nie klienta. V terapeutickej
práci dieťa primárne neprináša neistoty, ale môže sa objaviť
konkrétny strach, ktorý predstavuje transformovanú úzkosť.

Kazuistika 2
9-ročné dievča bolo odporučené k psychológovi ca 4 mesiace
po smrti matky, ktorá sa 2 roky liečila na nádorové ochore-
nie a v rodine sa otvorene hovorilo o možnej smrti, letálnej
fáze i o realite smrti. Dievča vedelo o stave matky, tá ho do-
konca sama pripravovala na svoj odchod a učila ju niektorým
domácim prácam, viedla ju k samostatnému fungovaniu, k roz-
hodovaniu sa pri výbere ošatenia. Už počas matkinej choroby
sa dieťa výraznejšie emocionálne naviazalo na susedku, ktorá
bola v tom čase na materskej dovolenke. Trávila tam veľa času,
najmä keď matka bola hospitalizovaná a otec veľa pracoval,
aby finančne zabezpečil rodinu. Tento vzťah bol najvýraznej-
šou emocionálnou podporou pre dievča, keď matka zomrela. Do-
konca sa istý čas javilo, že smrť matky nespôsobila závažnejšie
emočné ťažkosti. Tak situáciu opisoval otec. Dieťa sa nezhor-
šilo v škole, otec mohol pracovať aj v čase, keď bola dcéra sama
doma alebo sa zdržiavala u susedky. Objavili sa však iné ťaž-
kosti. Dieťa sa bálo byť samé v miestnosti, neskôr odmietalo

zostať v dome aj vtedy, keď bol otec napríklad v záhrade. Pri
vstupnom interview dieťa pôsobilo sociálne veľmi zrelé, komuni-
katívne, pri referovaní o strate matky pôsobilo až zvláštne „bez
emočne“. Otec bol rovnako odťažitý, v individuálnom rozho-
vore tvrdil, že nemal čas plakať nad manželkinou smrťou, lebo
bolo a je toho na neho veľa a ešte teraz začala aj dcéra. Nemôže
chodiť na nočné a poobedné služby. O smrti matky sa nerozprá-
vali, lebo ju manželka na to pripravila, pre neho je to tiež ťažké.
Dieťa sa v individuálnom kontakte zverilo, že sa má dobre, ale
bojí sa zomrelej mamy, preto nechce zostať v dome sama, lebo
sa bojí, že ju mama príde strašiť. Prvotnou hypotézou o strachu
z matky sa javilo to, že ide o špecificky kulturálne podmienené
informovanie a mýtizácia posmrtného života. Neskôr vysvitlo,
že sa s kamarátkami rozprávali o tom, ako chodia mŕtvi strašiť,
ako to zažila teta jednej kamarátky. Sama však potvrdila, že
tomu moc neverí, lebo teta (suseda) jej to vysvetlila, že je to
hlúposť. Ale strach nezmizol. Druhou mojom hypotézou bolo,
že strach môže vyplývať zo vzťahu, ktorý mali matka a dcéra
medzi sebou. Z teórie je známe, že čím komplikovanejší vzťah
bol so zomrelou osobou, tým komplikovanejšie vyrovnávanie sa
bude s jej smrťou. Spoločné spomínanie na spoločný život s ma-
mou odhalil skutočnosti, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou
sýtili strach. Matka počas ochorenia bola často hospitalizovaná,
aj keď bola doma, liečba jej spôsobovala ťažkosti v starostlivosti
o dieťa, nechodila s dcérou na vychádzky, na návštevy a na ná-
kupy. Dievča sa za toto veľmi hnevalo na mamu a bolo smutné,
že mama jej nie je k dispozícii, niekoľkokrát sa objavili aj vý-
čitky a zlosť. Vytváraný vzťah so susedkou bol veľmi dobrý,
ale spomenula si na chvíľu, keď matka smutne poznamenala, že
u susedky jej bude lepšie. Dieťa referovalo o tom, že sa nechcelo
hnevať na svoju matku, že sa to nepatrí, veď bola chorá. Mamu
mala rada, ale veľmi má rada aj tetu a nie je si istá, či sa na
ňu mama za to nehnevá. To bola téma, ktorú sme dlhšie pre-
hrávali v hrovej terapii a spolu s inštruovaním otca o prístupe
k dieťaťu strach zmizol.

Transformovaná úzkosť môže mať rôzne podoby strachu –
ako zvýšenie závislosti na blízkych ľuďoch, ale aj v poruchách
správania – v podobe agresívneho správania, záškoláctva, ale
aj nadmernej inhibície.

Dôležitou súčasťou liečby detí, ktoré zažili smrť blízkeho,
je prostredie, v ktorom žijú. Každý rodinný systém sa vy-
značuje istým systémom chápania smrti. Poznanie tohto sys-
tému a názorov na smrť, ako aj detegovanie reakcií príbuz-
ných na stratu, ktorá sa stala v rodine, významne ovplyvňuje
smerovanie práce terapeuta. V literatúre je známy tzv. očko-
vací efekt, kedy liečenie straty sa deje identifikáciou dieťaťa
s názormi pomáhajúceho dospelého. Práca s týmto pomá-
hajúcim dospelým je často jediným možný prístupom k die-
ťaťu, ktoré samozrejme nemá spontánnu motiváciu k psy-
choterapeutickej intervencii, ani motiváciu k návštevám te-
rapeuta. Situácia smrti je veľká záťaž na to, aby sa o tom
rozprávalo s neznámym človekom, alebo aby sa o tom vôbec
rozprávalo. V súvislosti s prijímaním pomoci sú ohrozenejší
chlapci.

Každý klient, s ktorým terapeut pracuje na otázkach smrti
a úzkosti, prináša do vzťahu dynamiku, ktorej je veľmi inten-
zívne vystavený terapeut – i zo spomenutého dôvodu reálnej
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možnosti zažitia tejto situácie samým terapeutom. Pri práci
s deťmi je dôležité ustrážiť si opatrovateľskú pozíciu, ktorá
môže viesť v istých situáciách k závislému vzťahu, k vy-
tesňovaniu a popieraniu tém, ktoré so stratou súvisia a sú
skôr potrebou terapeuta. Významne sa v práci môžu ozývať
vlastné emocionálne zranenia, ktoré súvisia so stratou dôle-
žitej osoby, rovnako ako strach z vlastnej konečnosti. Zvý-
šene ohrození sú terapeuti, ktorí sami prežili stratu rodiča
v detstve.
V každom prípade v psychoterapeutickej práci so stratou

blízkeho ako keby prichádzalo k upgradovaniu prepracovania
tejto témy i u terapeuta tým, že znovu je vystavený emó-
ciám klienta, ktorý túto situáciu nezvláda, alebo mu táto
situácia spôsobuje symptómy. Nakoľko u detí nie sú funkčné
také obranné mechanizmy ako u dospelého a nemôžeme sa
spoliehať na zrelosť týchto mechanizmov a osobnosti, nie
je jednoduché protiprenosovo uniesť, identifikovať a ponú-
kať detskému klientovi to, čo môžeme urobiť u dospelého.
V mnohom je práca s detským klientom bolestnejšia práve
pre skutočnosť, že najdôležitejšou súčasťou práce je sprevá-
dzanie dieťaťa v bezmocnosti a bolesti, a z časti intuitívny
postup pri hľadaní hraníc podpory, klarifikácie i edukácie
dieťaťa.

V názve môjho príspevku je aj pojem život. V mnohých
literárnych zdrojoch (prevažne nie odborných) sú zmienky
o poznaní, že život začneme chápať, až keď začneme mys-
lieť na smrť, že cenu života si začneme uvedomovať, až keď
myslíme na smrť alebo sa s ňou stretneme. Existencionálnu
úzkosť poznáme všetci a svojim spôsobom sa snažíme s ňou
žiť a prekonávať ju. Na základe vlastných skúseností – od-
borných i osobných – môžem povedať, že univerzálnym pros-
triedkom na spracovanie zážitku straty je život sám. Od-
poveď je v každodenných jednoduchostiach a stereotypoch,
konfliktoch a bolestiach, ktoré život zákonite prináša.∗

∗Práca bola prezentovaná na 11. dňoch dynamickej psycho-
terapie: Straty, starnutie, smrť, ktoré sa konali 16.-17.9.2009
v Senci.
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Na stránkach nášho časopisu sa v ostatných ročníkoch
objavilo aj niekoľko zaujímavých prác Mgr. S. Tílešovej
z problematiky hipoterapie. Jazdenie sa stále častejšie do-
stáva k nám nielen ako šport a súčasť životného štýlu, ale aj
ako spôsob relaxácie a rehabilitácie, ako spôsob odbúrania
stresu. Autorka rozvíja a obohacuje vstup jazdenia o nové
netradičné možnosti využitia koňa a jazdenia v liečbe te-
lesných i duševných porúch. Spisovateľské schopnosti a pre-
žité skúsenosti autorov robia z knihy pútavé čítanie, kde
sa osudy účastníkov – pacientov i liečiteľov prelínajú do
spoločného deja, do ktorého veľmi skoro vtiahnu aj čita-
teľa a skôr ako dočíta poslednú kapitolu, ho získajú svojím
nadšením pre jazdenie.
Knihu by sme mohli rozdeliť do dvoch základných častí

- na všeobecnú a špeciálnu časť. Vo všeobecnej časti au-
tori približujú hipoterapiu a podávajú náčrt etológie koňa.
Osobitnú kapitolu venujú faktorom pôsobiacim v hipotera-
pii (faktory telesné, psychické, sociálne, energoinformačné,
psychoterapeutické). Pre konkrétnu predstavu čitateľa au-
tori využívajú svoje vlastné dlhoročné skúsenosti s hipote-
rapiou, ktoré vhodne do knihy vkladajú (napr. hipoterapia
u detí s externalizujúcimi poruchami správania).

Po podrobnom opise modelu premenných faktorov alter-
natívnej emočnej skúsenosti v hipoterapii (Tílešová), pre-
chádzajú autori na opis jednotlivých položiek pri špecific-
kom pôsobení hipoterapie (sebauvedomovanie, senzorická
integrácia, budovanie telesnej schémy). Osobitnú pozor-
nosť autori venujú metodológii hipoterapie, čím sa príručka
stáva skutočným manuálom hipoterapie u nás. Na konkrét-
nych prípadoch autori dokumentujú priebeh hipoterapie,
opisujú metodiku, chyby, postupné kroky smerujúce k úp-
rave zdravotného stavu. Hipoterapiu uvádzajú do kontextu
s prácou v rodine, opisujú prepojenie rodiča a ošetrovateľa,
zdôrazňujú význam hier ako liečebných procedúr. Pritom
dôsledne opisujú indikácie a kontraindikácie, ktoré sú dané
nielen možnosťami pacienta ale aj tejto liečebnej metódy.

V ďalšej časti sa autori venujú reťazcu psychomoto-
rika, motopedagogika a hipopedagogika. Podrobne opisujú
štruktúru hodiny individuálneho a skupinového jazdenia
s prihliadnutím na ciele terapeutického plánu hipoterapie.

(pokračovanie na strane 190)


