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Zaþátky Institutu pro systemickou zkušenost byly myslím typické pro kontext
doby jeho vzniku. T sn po zm n režimu jsme nejvíc cht li být svobodní, což pro
Institut znamenalo ti v ci:
x rozhodli jsme se být finanþn samostatní a vyd lávat jen tím co umíme
x rozhodli jsme se být nezávislí na stávajících akademických a profesních
strukturách
x rozhodli jsme se ned lat nic, co by klient nem l v d t
Nebylo to v$bec jednoduché. Záhy jsme narazili na nutnost ešit otázky vlastního
bezpeþí a jistoty. Ozývaly se hned ve všech tech oblastech. Nejzajímav jší pro tento
text byly práv z té tetí. Uþili jsme se nalézat takové bezpeþí s klienty, abychom
nemuseli d lat nic, o þem by nemohli v d t. Studovali jsme tyto zkušenosti a o
výsledcích t chto studií bych vám rád n co ekl. Domnívám se, že jsou zajímavé, i
když pro nás samotné jsou stále pekvapující a n kdy t žko uv itelné.
Rád bych se s vámi zastavil u specifického momentu terapie. Je to chvíle, kdy
jsem jako terapeut v rozhovoru s klientem „na ad “.
Co já to v tu chvíli vlastn d lám? Zdá se, že ze všeho nejvíc se zabývám tím, co
se d je ve mn . To znamená procházím svými nápady, úvahami, pocity, þi
pedstavami. Jinými slovy, probírám se tím, co mám práv na mysli. Všechny tyto mé
pocity, nápady, pedstavy, úvahy atd. mi pomáhají, abych já porozum l tomu, oþ v
našem rozhovoru jde.
M$žeme si pedstavit ti rozdílné situace podle toho co mne napadá:
x Nenapadá mne v$bec nic, krom toho, že m napadá, že m nic nenapadá.
x Mám jediný všeovládající pocit, nápad þi úvahu, totiž je mi jasné, jak to je.
x Mám celou paletu variací, které mi picházejí na mysl a mohu si mezi nimi
vybrat.
Zkoumáme-li tyto situace dále, zjistíme, že velmi úzce souvisejí s tím co s
klientem máme spoleþného.
x Jestliže mne napadá, že mne nic nenapadá – znamená to, že toho spoleþného
máme málo. Dokonce jsme ani nenašli spoleþnou eþ, þili spoleþné téma.
x Jestliže jsem ovládnut pocitem nevyhnutelné d$stojnosti, který mne nutí
vykonat práv to jediné, co mám na mysli – znamená to, že se zabývám
tím, co by klient d lat m l. Jinými slovy nezabývám se tím co klient chce,
protože jeho pání bu v$bec neslyším, nebo je pro mne nepijatelné.
x Jestliže se mohu brouzdat r$znými nápady – znamená to, že jsem klientovo
pání pijal, pracuji na n m a souþasn zažívám takové bezpeþí, že je mi v
rozhovoru píjemn , dobe, uvoln n .
Podle toho, co mám na mysli se také r$zn cítím. M$žeme charakterizovat tyto
pevládající pocity i s d$sledky, které mají pro mé jednání.
V prvním pípad zažívám úzkost. Je to pímo úzkost existenciální. Je spojená s
pochybnostmi o vlastní profesionalit , užiteþnosti, kvalit . Nepíjemnost t chto
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pocit$ mne m$že vést k r$zným d$sledk$m. Pesto se terapeutická úzkost dá užiteþn
zpracovat. M$že totiž pro mne být signálem, že mi nezbývá, než všeho nechat a
vrátit se. Vrátit se na samý poþátek a znovu se pokusit porozum t tomu:
x jak se to stalo, že jsme s klientem spolu zde,
x co jej pivedlo práv za mnou,
x zda je tu správn ,
x zda je to on, pro koho pracuji,
x zda umím a chci pracovat na tom, co si klient peje.
Jinými slovy znovu vyjasnit otázku: kdo tady pomáhá komu a s þím. Mohu
napíklad íci:
„Promite, prosím, já te potebuji na chvíli náš rozhovor zastavit a vrátit se k
tomu, co máme my dva spolu vlastn d lat, trochu jsem se v tom ztratil.“
V druhém pípad mám naopak píjemný pocit. Je to pocit profesionální jistoty
ve smyslu urþitosti, nepochybnosti, zaruþenosti, neklamnosti, evidence, spolehlivosti
a skuteþnosti. Jistota je milý a uklidující pocit. Je mi totiž jasné, co mám íci. Tato
cesta je pro mne snadná, protože je vyztužena jistotou indikované léþby a vystlána
množstvím „ov ených“ postup$. V takovémto pípad ovšem budu mluvit o tom, co
by klient m l. Podle aktuálního tématu pak budu íkat takové v ty, jako nap.:
„Droga je vážný problém a je nutné s tím rychle n co ud lat“
„Musím vám bohužel íci, že trpíte klaustrofobií, ale my ji umíme léþit hypnózou“
„Pijte na kontrolu ve þtvrtek ve dv hodiny“
„Vypráv jte mi o tom víc.“
Takové v ty na první pohled nejsou nijak zvláštní. Zajímavé se stanou až ve
vztahu ke klientovi. Pozoruhodné je, jaký mají vliv na jeho možnost reagovat.
Jestliže ji vyslovím dává taková v ta klientovi pouze dv možnosti. Bu na ni
pistoupit, nebo ji odmítnout. Takové odmítnutí je kupodivu b žnými terapiemi
oznaþováno jako nespolupráce þi odpor.
To je ale peci zvláštní! Vypadá to, že moje terapeutická profesionální jistota
znamená zúžení možností klienta. Jestliže tomu tak je, pak to ovšem znamená, že
takto pojatou, píjemnou profesionální jistotu si dopávám na úkor klientových
možností spolupracovat.
Ve tetím pípad , to znamená, jestliže se mohu svobodn a v bezpeþí brouzdat
svými nápady, budu schopen vyslovit zase jiné v ty. Napíklad:
Když klient pišel s tím, že by si pál terapii – „Jak moc je to, co spolu zatím
d láme, už ta terapie, kv$li které jste pišel?“
Když klient íká, že by poteboval poradit jak na manželku, se kterou nedokáže
vycházet: – „Rozumím vám dobe, že jste si pišel pro radu? Jakou byste nejradši?“
Když klient ekne, že není tak docela spokojen s tím, co práv spolu d láme: –
„íkáte, že tohle co d láme není to pravé, dobe, co bychom mohli d lat jiného?“,
Klient takové v ty m$že op t pijmout þi odmítnout. Vedle toho však má
píležitost, aby si k tomu, co spolu d láme, ekl své, aby posoudil a zhodnotil
terapeutické d ní, aby si vyžádal, co ode mne potebuje. Teprve tak se m$žeme dostat
k základnímu tématu pomáhání, kterým je co klient chce.
Uþinit tento krok a zabývat se tím, co klient chce, má v sob riziko a proto
potebuji bezpeþí. Riziko podstupuji, když dávám klientovi právo a možnost hodnotit
mou terapeutickou práci. Totiž dávám mu možnost svobodn si íci své. Dávám mu
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tím možnost diskvalifikovat moji práci. Znamená to že mi kdykoli m$že íci, že je
nespokojen, nebo že chce n co jiného než m se zdá vhodné, nebo než umím, nebo
než chci.
Prost je nesnadné, vystavit se nejistot , co bude, když nechám klienta íkat si
své. Znamená to, dát se mu všanc. Toto riziko, tuto neurþitost, unesu, když mám
dostatek vlastního bezpeþí. Bezpeþí pro mne v této souvislosti znamená nalézt v sob
samotném d$v ru, spolehnutí se, klid a þas, ochranu i pevnost, nebo, chcete-li jedním
slovem, svobodu.
To je ale peci zvláštní! Vypadá to, že moje bezpeþí otevírá klientovi šanci íkat si
své. Jestliže je to tak, pak to peci znamená, že péþe o moje bezpeþí je pednostní
úkol. Úkol, který musím splnit, abych v$bec mohl s klientem spolupracovat.
Jak vidíte uþinil jsem rozlišení mezi terapeutovou jistotou a bezpeþím. Jistota je
sycena zážitkem: „Aha, to je peci jasné“. Bezpeþí je syceno zv davostí št n te.
Vztah mezi bezpeþím a jistotou je jednoduchý:
x Jistota a bezpeþí jsou r$zné v ci
x Nemám-li bezpeþí, vypomáhám si hledáním jistoty
x Mám-li bezpeþí, mohu pijmout nejistotu.
Pokusím se bezpeþí popsat v operacionálním kontextu. Spíše jsou zetelné situace,
kdy ztrácím bezpeþí. To se mi m$že snadno stát. Napíklad se m$žu leknout, když se,
nic netuše, najednou v rozhovoru dozvím, že klient, s nímž mluvím v pedagogické
poradn je vlastn diagnostikovaný psychotik, který se dál pr$b žn léþí. Najednou
jakoby ztratím svobodu mít rozliþné nápady, protože peci v takové situaci je poteba
ud lat to a to. Nápady se mi ztratí a to proto, že nemám dost bezpeþí je mít.
Mohu ztratit bezpeþí, když pijde bité a zneužívané dít a m se seve srdce. Ze
samého soucitu snadno zaþnu jednat nikoli jako terapeut, ale jako obþan. To znamená
že zaþnu podnikat kroky na zajišt ní obrany tohoto dít te ped možností opakování
násilí. To jist není chyba, ale z$stává nezodpov zenou otázka, zda bych nemohl
ud lat víc, kdybych dokázal využít potenciál své terapeutické profesionality, kv$li
níž jsem se vlastn do kontaktu s tím dít tem v$bec dostal.
Naopak bezpeþí znamená, že jsem schopen pijmout nejistotu terapeutického
dilema, které žádá: jednej úþinn , aniž pedem víš co úþinné bude.
Jako systemicky orientovaný terapeut jsem pesv dþen, že moje terapeutické
bezpeþí nezávisí na vn jších okolnostech pípadu, nezávisí na vážnosti problému,
nezávisí na diagnóze. Závisí na svobod mého myšlení a troufalosti ji sdílet s
klientem. Jde o to, nebát se rozletu fantazie, která má schopnost pedstavit si, že by
v ci mohly být i jinak. Tuto svobodu mám v sob , stejn jako klient ji má. Staþí v it
i jeho pedstavivosti. Znamená to, že chápu své terapeutické bezpeþí jako klíþ ke
spolupráci s klientem. (Jen pro pipomenutí: vždy mám alternativu v cest jistoty,
akorát pak nejde o spolupráci)
Co z toho vyplývá pro terapii? Trochu odlišný pohled na to, co se d je, když jsem
jako terapeut na ad . Na základ analýzy terapeutických rozhovor$, jsme v institutu
došli k ryze praktickým d$sledk$m. Oznaþili jsme je jako ti proveditelné kroky,
které terapeut m$že kdykoli a opakovan d lat:

x zajistit si terapeutické bezpeþí
x pijmout klientova pání
x najít spoleþné téma
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M$žeme si je pedstavit jako ti etáže, z nichž jedna stojí na druhé a terapeut
pomyslným výtahem vyjíždí a sjíždí z jedné do druhé. Základnou je pro nás bezpeþí.
Teprve z n j þi na n m je možné postavit pijetí klienta, jako toho, kdo má právo
chtít co chce a není teba jej nutit, aby cht l n co jiného. Jsou-li vystaveny tyto dv
etáže, pak se koneþn otevírá možnost najít s klientem spoleþné téma a zaþít
spolupráci.
Spolupráce je podle mého názoru možná jen tehdy, máme-li s klientem spoleþné
téma, které jsme si svobodn dohodli. Nevyhnutelnou podmínkou nalezení takového
tématu je pijetí klienta jako kompetentního to znamená schopného a souþasn
oprávn ného mít svá pání a posoudit, co je pro n j dobré. To znamená, že chci-li mít
s klientem spoleþné téma, musím být schopen brát vážn , co jsou jeho pání, vnímat
tato pání a pracovat práv na t chto páních a niþem jiném.
Nejde o to, že s t mito páními musím nutn souhlasit. Ale pijde-li fe"ák ešit své
partnerské vztahy, pak bych m l ešit partnerské vztahy. Jen navíc mu mohu nabízet
pomoc v otázce užívání drog, ale je klientovou volbou, zda ji pijme.
Co íci záv rem. Je mi jasné, že slovo "terapie" pestává být termín vhodný k
popisu práce, o níž tu mluvím. Slovník totiž definuje terapii jako "zacházení s
nemocí, potíží, poruchou apod., léþebným nebo nápravným zp$sobem". V naší práci
ovšem nepopisujeme problémy v pojmech nemoci a nepedstavujeme si, že d láme
cokoli, co by n jak souviselo s "léþbou". Snažíme se pomáhat lidem žít.

V Písku 26.2.1997
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