Být psychoterapeut

Dámy a pánové,

doufám, že se Vás nedotknu p edpokladem, že i Vy se doma ob as st etnete, stejn
jako já. Možná také Vás n kdy napadlo uplatnit p itom n jaký terapeutický postup.
Zvlášt , když se tak u ebnicov hodil na probíhající situaci.
Zkusili jste to n kdy?
Já ano. Nevím, jak Vy, ale já dopadl bídn . Prost to nefunguje. pro ale nefunguje
to, co v terapeutickém kontextu zabírá?
Domnívám se, že to má p ímou souvislost se sebedefinicí terapeuta.
Teze o ní zní: sebedefinice je nutnou podmínkou, aby v bec n jaký terapeutický
kontext vznikl. Znamená to, že na po átku musí stát moje chu pomáhat druhým v
jejich t žkostech. Skrze tuto touhu a další rozhodování se stávám psychoterapeutem.
Samotná taková touha je pozoruhodná a je t eba, aby se terapeuté do v tší hloubky
zabývali svými cíli a d vody pro d lají terapeuty. ono to puzení m že být až p íliš
velké, zvlášt , když pomáhající nezná žádný jiný zp sob jak žít. je t eba dojít k velké
moudrosti, abychom se dovedli krotit v pomáhání t m, kdo to nepot ebují.
Když jsem se vydal za vidinou psychoterapeutického pomáhání, musel jsem
podstoupit adu p edepsaných zasv covacích a inicia ních ob ad , jako nap íklad
studium, výcviky i supervize. Kone n posv cen se mohu zviditelnit cedulkou na
dve ích. Jsem kvalifikován, institucionalizován, formalizován.
Jsem však terapeut?
Zajisté nikoli!
eknu-li to voln na p íkladu s manželkou, mohu se t eba uterapovat, ale když ona
to nebere, tak jsem vedle.
Proto musíme úvodní tezi pozm nit takto: pro vznik terapeutického kontextu je
terapeutovo sebedefinování podmínkou nutnou, nikoli však dosta ující. teprve, když
manželka nebo klient potvrdí, že práv v tuto chvíli jsem pro n terapeut, je spln na
kone ná, a tedy determinující podmínka vzniku terapeutického systému. Jinými slovy,
pouze a jenom tehdy, když klient potvrzuje mou ú ast v rozhovoru jako ú ast
terapeuta, mohu se jako terapeut uplatnit.
Je to tedy klient, nikoli já, kdo rozhoduje, zda jsem pro n j terapeutem nebo ne.
Podle eho se to pozná?
Odpov najdeme v sebedefinici klienta. Jejím základem je touha nalézt pomoc.
Klient hledá pomoc, protože si dovede p edstavit, jaká pomoc mu m že být prosp šná
a ím. Tato p edstava pomoci je pak pro n j tím kritériem, podle n hož on pozná, kdy
já jsem terapeutem.
Zde je t eba poznamenat, že vše platí také opa ným sm rem. Klient se v našem
kontaktu stává klientem teprve a pouze tehdy, když o tom rozhodnu já, podle své
sebedefinice terapeuta. Je pak moje odpov dnost, abych se domluvil na tom, co je
objednávka na niž odpovídám a kdo ji dává. Velmi asto to není ten, kdo vstupuje do
dve í našich praxí.

Musíme tedy íci, že terapeutický systém je záležitost interak ní. Vzniká a zaniká
v pr b hu interakce. Terapie sama probíhá v prchavých okamžicích vzájemných
vým n, jimiž já chci pomáhat a ten druhý shledává pomoc užite nou.
Mimo tento rámec nem žeme hovo it o pomoci a tedy ani o terapii.
Takové pojetí si žádá drastickou zm nu v sebepojetí terapeuta. terapeutovo
definování sebe sama totiž z stává jediným, co m že definovat. Nebo kdokoli a
cokoli m že být klient i problém.
Práv proto pot ebuji velmi p esn rozum t tomu, pro chci pomoc nabízet. K
tomu teorie klinické praxe systemického p ístupu nabízí kritéria zhušt ná do t í tezí:
1. cíl má být užite ný z pohledu terapeuta i klienta
2. forma má být estetická, tedy i p íjemná
3. vzájemný postoj má být respektující v lidské d stojnosti
P istoupit na myšlenku, že klient rozhoduje o tom, zda to, co mu nabízím je pro n j
pomocí, znamená vzdát se pozice experta. Ale také to znamená, že už nemusím být
stále soust ed n, abych svými intervencemi potvrdil své hypotézy. Nemusím
diagnostikovat a psychopatologizovat. Nemusím být expertem, který ví, co je špatn a
jak je to dob e.
Mohu být partnerem v rozhovoru. Soust edit se na konverzování. Využít svých
dovedností k rozvíjení konverzace, aby byla užite ná, estetická a respektující.
Co tedy pro své definování z hlediska systemického mám? Díky vzd lání, výcviku,
teorii a zkušenostem je to dovednost vést rozhovor. Mám také porozum ní pro to, jak
je d ležité se vtahovat k lidem tak. aby se p i tom cítili dob e. Mám také v domí, že
být profesionální znamená v d t, jaký druh vztahu chci mít.
Co nemám, to je vztah p í iny a následku mezi tím, že když toto vše použiji, jsem
již terapeut. Také nemám žádnou možnost mít v tší pravdu než klient. Všechny mé
hypotézy a teorie jsou pom cky pro mne, abych já porozum l tomu, co mi íká. Zda
tomu ale rozumím, m že posoudit výlu n klient. Žádné terapeutické hypotézy,
axiomy a poznatky nejsou blíže pravd než to, co íká klient.
ili : já nemohu terapií zp sobit zm nu, ale klient m že mé chování, slova a
myšlenky p ijímat a tedy definovat jako terapeutické.
Když se definuji jako terapeut, tedy pomáhající, je také mou podstatnou starostí
nabízet pomoc v tom, aby klient mohl použít své kritérium a posoudit, zda jsem pro
n j pomáhajícím nebo ješt ne. K tomu musím vytvá et prostor. musím se na to ptát,
chtít, aby m hodnotil. A p edevším stále klienta zplnomoc ovat, aby tak inil. Je to
p eci on, kdo dovede posoudit, zda je mu moje pomoc platná.
Také je samoz ejm mou starostí, abych byl pro klienta co nejvíc itelný. k tomu
pot ebuji mít jasnou sebedefinici a jasn vymezenou pozici, v níž se nalézám. Vymezit,
s ím chci a s ím nechci pomáhat. Konec konc závazek plynoucí z mé chuti pomáhat
otrockým úpisem. Pot ebuji si také oz ejmit, co za pomoc považuji, a kde jsou pro m
hranice mezi pomocí a kontrolou, která je dobov váženou, spole ensky
doporu ovanou a soustavn používanou alternativou pomoci.
Jak se to vše projeví v terapeutickém kontextu?

P edevším v nahrazení intervencí a interpretací dotazy, které rozvíjejí klient v
pohled, p ístup a m ítka. Znamená to ptát se nap . :
- Je to, co práv d láme pro Vás tou pomocí, kterou pot ebujete?
- Co z toho, co jsme zatím ud lali, bylo pro Vás nejužite n jší?
- Podle eho poznáte, že už další pomoc nepot ebujete?
Pro tuto chvíli si dovolím uzav ít takto:
K tomu, abychom se z nespolupracujícího pacienta napln ného odporem, stal
plnoprávný partner konverzace, spolupracovník na spole ném díle, spolutv rce cíl a
vynálezce cest, jež k nim vedou, není t eba zm ny v pacientovi.
Zcela dosta ující je zm na v sebedefinici terapeuta.
( Inu, jako v manželství.)
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