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Souhrn

Terapeuti, trénovaní pro manželskou a rodinnou terapii, se þasto neuþí technikám, které by navodily zm nu.
Neuþí se ani zp$sob$m, jak skrýt ped kolegy a svými klienty skuteþnost, že nev dí, jak ešit problémy
partner$ v tísni. ýlánek podává pehled všeobecných i specifických technik, jak skrýt neznalost, i zp$sob$,
jak správn omluvit své selhání. ýlánek je urþen pro terapeuty, kteí zjiš"ují, že nev dí, co d lat s n kterým
urþitým párem, i pro terapeuty, kteí nev dí, co d lat s kterýmkoli párem.
B hem svého profesionálního výcviku se terapeuti uþí psychodynamice a jiným teoriím abnormální
psychologie, uþí se teorii vývoje osobnosti a um ní diagnostikovat. N kteí se dokonce uþí, jaké léky dávat
lidem s problémy tak, aby jim bylo co nejmén ublíženo. Ale pekvapující množství klinik$, graduovaných v
psychologii, sociální práci a v psychiatrii se nenauþilo, jak ešit pedkládaný problém klienta. Navíc se
objevuje nová generace manželských a rodinných terapeut$, kteí nev dí, jak ešit manželské a rodinné
problémy. Mnoho mladých manželských terapeut$ se vyškolením stává þleny "þtvrté profese" manželských
a rodinných terapeut$. Uþí se nejen psychologickým teoriím, ale i teorii systém$ rodinného vývoje,
rozvodovým statistikám, a co íci u r$zných zkoušek. Ale pekvapující množství jich nebylo vyuþováno, jak
zm nit manželský problém. Neznají zp$soby, jak n koho zm nit, a také se nenauþili, jak tento fakt skrýt.
Tento þlánek je urþen terapeut$m, kteí zjistí, že nev dí, co d lat s párem v urþitém pípad , což se stává
každému z nás. Primárn je však tento þlánek urþen terapeut$m, kteí nev dí nic o tom, jak zm nit
manželské vztahy v jakémkoliv pípad , a pejí si vypadat znalecky a p$sobit dojmem, že v dí, co d lají.
R$znorodé manželské problémy pedkládané terapeutovi jsou všechny dilematem pro terapeuta, který neví,
jak zp$sobit zm nu. Problémem m$že být manžel, nezdrav žárlivý na svou ženu, nebo pár užívající své dít
k udržování manželského sporu, nebo symptom jednoho z manžel$ jako souþást manželského kontraktu.
Symptomatický partner m$že být alkoholik, nebo m$že být depresivní, nebo má bolesti žaludku, nebo je
úzkostlivý, nebo má jiný stresující problém, který udržuje manželství a þiní je neš"astným.
Nezáleží na tom, o jaký manželský problém jde, jestliže terapeut neví, jak ešit jakýkoliv problém a umí
pouze diagnostikovat, mluvit o obranách a úzkosti a diskutovat o terapii systém$. Není správné, aby terapeut
ekl klientovi v tísni "Já nevím, co mám proboha d lat s problémem, jako je ten váš". Terapeut se musí pustit
do práce a postupovat, jakoby byl kompetentní a hoden své mzdy.
JAK SKRÝT NEZNALOST PED KOLEGY

Terapeut, který neví, jak n koho zm nit, má dva problémy: jak tu skuteþnost skrýt ped kolegy a jak ji skrýt
ped klientem. Nejjednodušší je ukrýt neschopnost ped kolegy. Metody jsou propracovány již po n kolik
generací klinik$. Zde je pehled t ch nejb žn jších:
1 . Je teba rutinn trvat na d$ležitosti diskrétnosti v terapii. Všechny dvee a st ny pracoven mají být
zvukot sné, aby kolega, který se náhodou ope o dvee, neslyšel, jak je terapeut neúþinný. Je-li nadhozena
myšlenka poídit magnetofonový nebo video záznam rozhovor$ za vyuþovacím nebo výzkumným úþelem,
je teba ji zapudit s opovržlivým komentáem o neetických praktikách a o pacientov právu na soukromí.
2. Veškeré supervize je teba provád t bez magnetofonových záznam$ a bez pozorování. Vezmeme-li k
supervizorovi své poznámky, lze v nich zd$razovat otázky vztah$. Fakt, že se þlov k v terapii neúþinn
plácá, nemusí nikdo v d t. Supervizoi þasto diskutují rad ji o dynamice než o intervencích navozujících
zm nu, protože tento pedm t byl obvykle zanedbáván pi supervizorském výcviku.
3. Dlouhodobou terapii je teba d lat tak, aby kolegové, kteí pedávají lidi, zapomn li, koho pedali. Tímto
zp$sobem lze pedávat manželské problémy terapeutovi po léta, aniž by vyšlo najevo, že nikdy nikoho
nezm nil.
4. Na profesionálních setkáních je teba zd$razovat v deckost diagnózy, výzkumu, teorii systém$ a vývoj
rodiny a dít te. Terapie má být pedkládána pouze jako záležitost "jak to d lat". Je-li klinická práce oþern na

jako praktická v protikladu k v deckých písp vk$m, zdá se pak terapie ned$ležitá pro odhalení
neschopnosti, které by bylo možno uþinit v deckým výzkumem.
5. Pi ud lování kvalifikací terapeut$m a pi výuce je teba zd$razovat význam titulu a nikoliv dovednosti
v terapii.
Zakládat kvalifikaci na titulech znamená chránit terapeuta, který neví, jak provád t terapii. Takový (nebo
taková) potebuje znát jen jak skládat píslušné zkoušky. Jestliže by se pro jeho zejmou neschopnost zaþala
veejnost dožadovat, aby kvalifikace nebyla založena pouze na akademickém titulu, je možné trvat na tom,
že je nutné projít sto dv ma hodinami supervidované terapie. To není problém, protože terapeut se m$že sejít
s klienty v pracovn sám a pozd ji odhalit supervizorovi pouze to, co si sám peje (viz þ. 2 výše). Pokusy
akreditovat terapeuty podle test$ dovednosti nebo podle úsp šnosti výsledk$ je teba zesm šnit jako
nepraktické. Je možno íkat: "Konec konc$, kdo m$že definovat úsp šné manželství v tomto složitém a
m nícím se sv t ? Jak m$žeme tedy íci, že se nám podailo zlepšit manželství?"
JAK SKRÝT NEZNALOST PED KLIENTY?

Kolegové nemusí v d t, co se skuteþn d je v terapeutové pracovn , ale klienti ano. Postupy, jak skrývat
ped klienty skuteþnost, že þlov k neví, jak je zm nit, lze rozd lit na všeobecné a speciální.
Obecným postupem, užívaným nejzkušen jšími terapeuty, kteí nev dí, jak pivodit zm nu, je povzbuzovat
klienta, aby mluvil a mluvil, a doufat, že práv to teba zp$sobí zlepšení. Hovoí-li terapeut s jedním z
manžel$, m$že použít to, co se nauþil b hem výcviku a pi sledování televizních show a íci: "Pov zte mi o
tom víc", a "Pemýšlel jste o tom, proþ to bylo pro vás tak d$ležité?" Hovoí-li s ob ma manželi souþasn ,
m$že terapeut íci: "Cht l bych, abyste spolu mluvili, abych mohl sledovat vaši komunikaci". Pak m$že být
teba zticha a jen píležitostn je povzbudit, jestliže jejich debata vázne.
Když povzbuzuje klienty k eþi, má terapeut mluvit co nejmén , aby skryl skuteþnost, že neví, co íci. Tomu
se íká "aktivní naslouchání". Mlþenlivé chování navozuje tajuplnou atmosféru, ve které jsou mén potebné
speciální dovednosti, což v dí kn ží již po staletí. Protože klient nevyhnuteln pikládá mlþení zvláštní
význam, získává terapeut v hlas výeþnosti, zatímco vlastn neví, co by ekl. Aby dále povzbudil manžele k
eþi, m$že terapeut obþas prohodit interpretaþní.poznámku, podotknout, že ty neš"astné v ci, které si
navzájem íkají, jsou píklady jejich špatných interpersonálních vztah$. Pom$že také v náhodn vybraných
okamžicích piknout n kterému výroku sexuální konotaci. Manželé pak zaþnou dávat pednost tomu, aby
terapeut mlþel, a ten pak m$že z$stat pohodln mlþenlivým, aniž by m l pocit, že by m l d lat víc.
Hovoit o minulosti je vítáno klienty, kteí by se rádi vyhnuli souþasným problém$m. Rekapitulace
minulého nemusí mít žádný vztah ke zm n , ale je v tšinou lidí oþekávána. Lze užít v t: "Vidím, že tento
problém je pro vás oba velmi tíživý". „A te mi pov zte, jaké bylo vaše manželství pedtím a kdy jste
poprvé zaþali pozorovat, že tento problém vzniká." Pokud klienti nejsou n mí nebo retardovaní, což
vyžaduje modifikaci pístupu, uvolní tento dotaz záplavu slov, která m$že trvat libovoln dlouho, od
jednoho pohovoru až po celou dobu terapie. Manželé se rádi pou o minulost a o to, co kdy a kdo ekl,
protože v tom už mají zkušenosti. Jak dlouho bude jejich eþ trvat, závisí þásteþn na výeþnosti klient$, ale
také na tom, jak šikovn je terapeut povzbuzuje slovy "M$žete mi o tom íci více?" Pohlceni debatou o
minulosti klienti ani nezpozorují, že terapeut neví, co d lat s jejich souþasným problémem.
M$že dojít i k neš"astnému vývoji událostí, když terapeut povzbuzuje manžele, aby mluvili voln ,
vyjadovali své pocity a peli se o to, co kdo v minulosti zp$sobil. Tento typ diskuse þasto vede k takovému
hn vu a rozklížení manželství, že se manželé rozhodnou rozejít. Terapeut z toho m$že být smutný. Brzo ale
najde kompenzaci ve skuteþnosti, že jejich rozchod mu umožní provád t "rozvodovou terapii"· Terapeut
m$že pomoci páru pi tak obtížném úkolu, jakým je rozchod. Pi tomto procesu je terapeut píjemn
pekvapen, když zjistí, že z jednoho klienta se stali klienti dva a oba si m$že vykázat. Mnozí terapeuti, kteí
nejsou schopni pomoci manžel$m rozejít se, mohou zdvojnásobit své výkazy tak, že se jednak schází s nimi
samotnými, jednak je umístí do skupiny s jinými manželi. K vytvoení manželské skupiny nepotebuje
terapeut žádnou zvláštní dovednost, protože páry se ujmou vedení sch$zky a hovoí a interpretují navzájem.
Každý cítí, že se d je n co d$ležitého, i když se sami nem ní, a terapeut získává dvojnásobný poþet pípad$,
piþemž jediné, co musí um t, je z$stat zticha.
Zkoumání jiných problém$ lze podnikat bu zcela na poþátku nebo pozd ji v terapii. Napíklad pichází-li
pár, kde manžel se hn vá a žárlí na svou ženu, která mu byla nev rná, m l by terapeut, který neví, co d lat,
dostat pedkládaný problém co nejdíve z ohniska pozornosti. M$že íci: "Koneþn , žárlivost je jen píznak,

a my musíme prohovoit ostatní záležitosti, abychom se dostali ke koen$m symptomu v manželských
vztazích". Jiný zp$sob, jak od toho odejít, je pedstírat d$kladnost a obezelost: "Tak te bych rád odsunul
tento problém se žárlivostí do budoucna. Mohli byste mi pedložit všechny možné jiné problémy vašeho
manželství, které vás kdy trápily?"
N které klienty je nutno povzbuzovat, aby vynášeli další problémy, ale v tšina jich toho dokáže vymyslet
dost, aby konverzace nevázla. Píklady mohou vyvolat reminiscence a uspokojit zv davost terapeuta, na
píklad: "Míváte zvláštní manželské konflikty po mejdanech se sexuálním obsahem?"
Zkoumání následk$ problému vyvolá v klientech dojem, že terapeut je si pln v dom jeho závažnosti, i když
setím niþeho nedocílí. Terapeut se dotazuje, kolik jim problém zabírá þasu, v jakých þinnostech jim brání,
jaké nesnáze zp$sobuje, jak škodí jejich vztahu k d tem a píbuzným, a co by bylo možno d lat, kdyby
manželé tento problém nem li. Manželé pak þasto íkají, že si ani neuv domovali, jak dalekosáhlé následky
problém má, a že jsou nyní rozhodnuti se s ním vypoádat. Terapeut m$že íci: "No, první kr$þek jste ud lali
tím, že jste sem pišli, to je d$ležité".
Jestliže se terapeut rád sousteuje na interpersonální vztahy, m$že pronášet komentáe o vztahu klientterapeut, jako: "Všimli jste si, že se mnou jednáte jako s autoritou, o které se pedpokládá, že rozeší váš
problém?" Tento typ komentáe povzbuzuje klienta, aby neoþekával, že terapeut bude expert, a také
navozuje vzpomínky na šéfy a jiné autority. Terapeut m$že také pim t manžele k hovoru nejen o jejich
vzájemných vztazích, ale i o vztazích ke všem jejich píbuzným a pátel$m. Zkoumání toho, co již bylo
podniknuto, aby byl problém zdolán, zahrnuje i diskutování o pedchozí terapii, byla-li jaká. Vždy je teba
zkoumat, jaké rady dostávali klienti v minulosti. Terapeut zdánliv zkoumá anamnézu, ve skuteþnosti ale
získává nápady, co d lat s klienty. Terapeuti vzájemn komunikují o svých terapeutických technikách pes
své klienty, když se dozvídají, co d lali kolegové, aby rozešili n jaký problém. Než pejdeme ke speciálním
taktikám, shrneme obecnou þást na píkladu. Vybereme libovolný problém, ekn me ženu, která pichází k
terapeutovi s tím, že selhává v manželství i v práci, že je pomatená, protože si nem$že pomoci a poþítá
všechno, co d lá. A" pracuje doma, kráþí, hraje tenis, souloží nebo pedsedá sch$zi, stále musí poþítat,
kolikrát se co stane. Vypráví, že ke krizi došlo, když její manžel pišel na to, že poþítá jeho vdechy pi
pohlavním styku. Když pišli poprvé, manžel hrozil rozvodem a íkal, že nyní toužebn hledí na ženy, které
poþítají mén . Co m$že s tímto problémem d lat terapeut, když neví, jak ho zm nit? Obecn , m$že
postupovat tak, jak je zde naznaþeno. M$že zachovávat diskrétnost v tom, co se v terapii d je ped svými
kolegy, m$že povzbuzovat manžele v hovoru a sám aktivn naslouchat. M$že je pim t zkoumat jejich
minulé manželské vztahy, jejich osobní individuální minulost, a jejich d tství v širší rodin .
M$že hovoit o filozofických otázkách v manželství, vþetn tolerance pro slabost partnera. M$že z$stat
mimo problém po m síce, snad i léta manželské terapie, aniž by m l pon tí jak pár zm nit a aniž by kdo tuto
skuteþnost odhalil. M$že se mu dokonce podait napsat o pípadu v þlánku nebo v knize na téma "zajímavé
problémy v manželské terapii". Nutno poznamenat, že chce-li terapeut skrýt svou neschopnost, m l by se v
publikaci vyvarovat jakýchkoli doslovných transkripcí terapeutických pohovor$. Místo toho by m l užívat
shrnutí pípad$. Napíklad o žen , která má problém s nutkavým poþítáním, m$že klinik íci: "Pacientka
byla povzbuzována, aby pátrala po d$vodu nutkavého poþítání a koeny psychopatologie byly nalezeny v
zážitcích z d tství". To zní lépe než doslovný transkript: "Terapeut: Když jste byla malá, pid lovala jste
r$zným cestám do koupelny þíslo jedna a þíslo dv ?"
SPECIÁLNÍ TAKTIKY

V rámci obecných princip$ skrývání neznalosti m$že terapeut použit i speciální postupy, nauþené na
semináích nebo z literatury. N které budou jen pechodným koníþkem, zatímco jiné se stanou klasickými
manévry, protože pomáhají ud lat na klienta dojem, že terapeut je dovedný. Vracet lidem zpátky cokoli
eknou, je klasickou taktikou, která peþkala zkoušku þasu a generací neadekvátních terapeut$. Postup jako
rouška pikryje skuteþnost, že terapeut neví, co ud lat, aby zp$sobil zm nu. Navíc to ud lá na klienta dojem,
že terapeut je empatický a chápající. Opáþit zp t n þí slova vytváí iluzi intimity. Manžel ekne: "Tolik se
stydím, že máme tento d tinský manželský problém". Terapeut odpoví: "Tolik se stydíte, že máte tento
d tinský manželský problém". Z hlediska páru došlo k setkání dvou myslí a bylo dosaženo porozum ní. I
nespoleþenský terapeut se zdá být velým, empatickým a chápajícím, jestliže pouze hloubav zopakuje to, co
lidé ekli. Hlavni výhoda tohoto postupu je v tom, že se ho snadno nauþí i lidé se sníženou inteligencí.
Výzkumy ukázaly, že šestileté d ti, chlapci i d vþata, mohou tuto techniku zvládnout již po 40-minutovém
nácviku.

Získávání kontaktu s pocity je jiným klasickým postupem, který m$že být užíván a bývá užíván terapeutynováþky. A" ekne klient cokoliv, terapeut odpoví: "Co pi tom cítíte?" Se vzr$stajícími zkušenostmi, nebo s
pomocí zvláš" inspirujícího supervizora, se terapeut odváží komplikovan jších v t, jako: "Co pitom
doopravdy cítíte?", nebo dokonce: "Jsem zv dav, jestli dokážete íci svému manželovi o hloubkách vašich
pocit$ pi tom". Tyto výroky povzbuzují vyjádení nebo simulaci pocit$ a odvedou pozornost emoþn
vyburcovaného klienta od toho, že se nic ned je s jeho problémem.
Interpretace, které spojují mezi sebou to a ono, jsou ovšem prov enou taktikou terapeuta, který neví, jak
pivodit zm nu. I klient s rudimentálním vzd láním má radost z interpretací, které spojují jednu v c s
druhou, a tak je snadno.jeho pozornost odtržena od toho, že se nic nem ní. Podobnosti lze najít mezi
manželem a šéfem, mezi matkou a manželkou. Jelikož lidé nemyslí náhodn , existuje vždy souvislost mezi
tím, co þlov k ekne v urþitou chvíli a co je eþeno v jinou chvi i.
Vztahové hry a postupy zam ené na senzitivitu jsou zp$soby, jak strávit þas a dát klient$m iluzi, že ke
zm n jist dochází, protože jsou rozrušeni. Konfrontujícím hrám se lze snadno nauþit z literatury o
skupinové terapii a z populárn nauþných knih typu "pomozte si sami". Lze napíklad konfrontovat manžele
se zp$sobem, jakým hrají hru "Pomoz mi". Objevování sebe ud lá na klienty dojem a oni nepozorují, že
terapeut neví, jak pomoci. Je možno poukazovat na to, že "Dosp lý" v jednom partnerovi hovoí k "Dít ti"
ve druhém, lze hovoit o jejich hrách? se škádlením a odmítáním nebo se závislostí. Hovoit o vlastních
manželských problémech a rozvodech n kdy terapeutovi pom$že a ukáže, že terapeut/ka je þlov k a že
problém každého je lidský.
Jinou moderní technikou je "sochaení". Do místnosti je možno vnést akci tak, že manželé pózami znázorní
sv$j problém, místo pouhého hovoení o n m. Manžel se m$že opírat o svou ženu, aby ukázal svou závislost
na ní, a zatímco on se o ni opírá, ona se m$že nad ním sklán t aby ukázala, jak je zatížena tím, že ho chrání.
Terapeut m$že íci n co jako: "Nyní se dostáváme k základ$m pohyb$ a neintelektualizujeme pouze".
Manželé mají tento typ akce rádi a terapeut se m$že technice nauþit b hem jednoho odpoledního nácviku.
Zkušenosti z ochotnického divadla mohou být prosp šné.
Mají-li manželé herecké vlohy, je možno je pim t vytvoit genogramy každého z jejich rodinné sít a pak
simulovat jejich vztahy se všemi píbuznými. Možná, že nepekonají sv$j manželský problém, ale budou mít
o þem mluvit se svými píbuznými a páteli.
JAK OMLUVIT SVÉ SELHÁNÍ

Terapeuti, kteí nev dí co d lat, selhávají, ale ne ve všech pípadech, protože jsou þasté spontánní remise.
Práv tyto spontánní remise udržují zdroje klient$ a dávají terapeutovi iluzi, že snad nakonec opravdu ví co
d lat, i když si to neuv domuje. Ovšem k selhání dojde þasto a terapeut musí být schopen skrýt skuteþnost,
že k selhání došlo proto, že nev d l co d lat.
Když dojde k selhání, je teba brát v úvahu dvoje posluchaþstvo: kolegy profesionály a klienty. Malým
problémem jsou kolegové, protože je možno vyhnout se pozorování a studiu výsledk$. Zp$sob$, jak se
vyhnout studiu výsledk$ je ada, od poukaz$ na diskrétnost pes argumenty o složitosti až k d$razu na r$st
jako nem itelnou hodnotu. Je možno užít také klasického argumentu, p$vodn Freudova, že totiž každý
pípad je jedineþný, a proto nem$že být srovnáván s jiným pípadem jakýmkoliv procentuálním m ením.
Jednání se zklamaným klientem je hlavním problémem. Pedpokládejme, že pár ekne rozhoþen , že k
žádné zm n nedochází. Po m sících terapie jsou stále neš"astni a jako manželé jsou zajedno jen v tom, že
terapeut u nich selhal. Je možno sledovat n kolik standardních obranných postup$. Ukázat doklad o
kvalifikaci, pedhazovat tituly a jmenovat slavná místa, kde byl terapeut školen, m$že být užiteþné na
poþátku terapie, ale ne v této fázi. Na klienta to neud lá dojem a "alma mater" dostane špatnou reputaci.
Správné postupy lze rozd lit do dvou kategorií: obvinit klienta a íci, že bylo dosaženo v tší zm ny, než si
sami uv domují.
Obvinit klienta lze mnoha zp$soby. eknou-li manželé, že jsou zklamáni terapeutovým selháním, je možno
se jich otázat, zdali si všimli, že být zklamáni terapeuty patí k jejich životnímu úd lu, který sami perpetuují.
Na tomto tématu lze pak dále pracovat. Terapeut obrátil choulostivý moment v d$vod pokraþovat v terapii
tak, že mohou debatovat o svých minulých zklamáních v lidech v celém svém dosavadním život .
Jiný zp$sob, jak obvinit klienta je subtiln jší. Sd lení m$že obsahovat konstatování, že manželé došli tak
daleko, jak jen v souþasné dob mohou vzhledem k tomu, jaký jsou materiál. Ani mistrovsky zdatný terapeut
by s nimi nedokázal více. Je v tom obsaženo, že klienti dosáhli vrcholu, terapeut ne. N kdy lze naznaþit, že

ped doešením problému musí manželé dosáhnout nového stádia sociálního vývoje, napíklad zestárnout.
Dobré je užívat slovo "integrovat". Možno íci, že pár musí integrovat sv$j vhled do významu emoþních
zážitk$, dosažených v terapii, a pak teprve je možno pokroþit dále s problémem. Jestliže klient neud lal vše,
co bylo požadováno, terapeut m$že íci, že více kooperace by problém vyešilo a možná, že manželé dosud
nejsou pipraveni se pes problém dostat.
Chytrý zp$sob, jak skonþit a nepiznat, že terapeut nev d l co d lat, je íci, že klient si vlastn neuv domuje,
jak mnoho se zm nilo. "Zp$sob, jakým o svých manželských problémech hovoíte nyní a zp$sob, jakým jste
mluvili, když jste pišli poprvé - tedy zm na je pozoruhodná". V pípad poþítající ženy m$že terapeut íci:
"Možná, že už si na to nevzpomínáte, ale když jste pišli poprvé, poþítala jste každé mé slovo a každý vdech
svého manžela. Nyní je to jen obþasné". Tento typ tvrzení pipravuje p$du pro klasické zakonþení
nekompetentního terapeuta - klienti íkají, že problém mají stále, ale už jim tolik nevadí.
Terapeut m$že také probírat všechny pokroky v sebevyjadování, ve vhledu a v sebepochopení, v ešení
problém$ se vzdálenými píbuznými a poukázat na to, že toto všechno je d$ležit jší než onen triviální
pedkládaný problém, o kterém si klient kdysi myslel, že je tak d$ležitý.
Pehled zp$sob$, jak jednat pi selhání, není v žádném pípad vyþerpávající a každý terapeut má sv$j
oblíbený zp$sob. Jeden zp$sob, oblíbený v poslední dob , je pedat pár n komu ve vaší vlastní skupin
terapeut$. Dotyþný kolega podepe cokoliv jste klientovi ekl, a také bude postupovat tak jako vy, takže se
bude zdát, že tak postupují všichni terapeuti a že to, co jste ud lal, bylo správné, i když to selhalo (n které
terapeutické skupiny koleg$ tohoto typu jsou malé, jiné docela velké). Obecn , jednat pi selháni vybran
pináší pot šující zakonþení. Ukonþení terapie má zanechat v klientech lehký pocit viny, že neud lali
všechno, co m li, víru, že se dostali tak daleko ve vývoji svého manželství, jak jen bylo v souþasné dob
možné, a že žádný terapeut by nemohl ud lat více, a lítost, že zp$sobili terapeutovi tolik potíží, když
nepochybn ješt závažn jší problémy þekají za dvemi. Klient by m l být také spokojen, že problém, i když
dosud trvá, je ve skuteþnosti spíše jakýmsi dráždidlem, a ne nešt stím, jako býval kdysi.
T mito jednoduchými technikami m$že terapeut provád t terapii po m síce, ba roky, a jeho klienti se
nezm ní, ale nikdy neobjeví, že terapeut neví o nic víc než instalatér, jak jim pomoci pekonat problém, se
kterým vstoupili do dveí.
Poznámka: Autor užívá mužského rodu, jak je zvykem, ale uznává nerovnost tradiþního užití maskulina,
protože neznalost toho, jak provád t terapii, se vyskytuje u obou pohlaví.

