
NENECHTE SI UBLIŽ OVAT

Na konferenci v Trenþianských Teplicích, p�ed n�kolika málo roky, mne jistá stu-
dentka psychologie b�hem debaty o psycholozích za�adila mezi staré psy, mín�no
psychologické. Sleduji se zájmem debatu o studiu a možná, že n�které mé zkušenosti
by mohly být inspirativní i pro mladé psy.

B�hem st�ední školy jsem trávil spoustu þasu a cigaret p�i rozebírání lidské p�iro-
zenosti, podstaty, smyslu, slušnosti a radosti. Ve škole nám tehdy shodou okolností
reformní doby za�adili psychologii a já najednou zjistil, že by to mohla být cesta k od-
pov�dím na otázky, kterými jsem se zabýval, cesta k poznání þlov�ka. To, þím byla
psychologie tak sv$dná, byla p�edstava, že když budu v�d�t, jak to v lidské mysli þi
duši je, budu tomu rozum�t, a také na to p$sobit. Z dnešního pohledu mohu �íci, že
jsem vlastn� toužil získat moc nad druhými i sebou samým. 

Když þtu kdo dnes uþí na kated�e, vidím, že mnozí byli i mými uþiteli (promoval
jsem po šesti letech studia v r. 75). M$j p�evažující pocit ze studia byla povinnost.
ýasto chyb�l pocit radosti z objevování nového a pocit radosti uþitele být inspirací k
tomuto objevování. Aþkoli jsem stál na své parket�, nehrál jsem s míþem, který bych
si vybral. Dnes, kdy sám uþím, vidím, že jsem mohl ud�lat mnoho, abych se dozv�d�l
víc, staþilo se ptát, dotírat a být zvídavý. Urþit� bych našel osoby ochotné a zaujaté mi
dát odpov�di. N�jak m� ovšem nenapadalo koho, proþ a naþ se ptát, protože jsem za-
ujaté odpov�di neslyšel ani na otázky jiných.

Na kated�e jsem zjistil, že klinická psychologie nepracuje s lidmi, ale s kategorie-
mi. Hlavním d$vodem mých úzkostí p�i kontaktu s blázny, byl naprostý nedostatek
p�edstav, co bych asi tak m�l s nimi d�lat. Pochopiteln� jsem se zabýval diagnostikou,
diferenciální diagnostikou, testovými bateriemi, psychopatologií a terapií, ale odpov�-
di jsme nenašel. Sebelépe definovaná nosologická jednotka mi nic ne�íkala o tom, jak
je to užiteþné pro pacienta. Dnes také vidím, jak velmi úzce byl strach propojen s tím,
co jsem vid�l, že se s pacienty d�je na psychiatrických odd�leních. To nebyl blázinec,
to byl hr$zinec.

Zaþal jsem se rad�ji zabývat psychologií práce, protože byla urþena normálním li-
dem. S postupem normalizaþního procesu se ale ukázala zcela nežádaná. Dalo se v ní
p�ežít, ale nedalo se pracovat. Díky tomu, že jsem v podniku po ukonþení školy nem�l
dva roky co d�lat, koneþn� jsem se dostal do univerzitky a tam si p�eþetl všechno, co
jsem zameškal. A také objevil, že manželské poradenství, rodinná terapie a párová
práce jsou oblasti, které by mohly být pro mne. P�estoupil jsem do manželské porad-
ny.
ýím více jsem se dozvídal, tím obtížn�jší bylo zvládat rozpor, do kterého jsem se

opakovan� dostával p�i práci s klienty, totiž rozpor mezi jejich p�áním a mou bezmocí
odpov�d�t jim dost chyt�e, dob�e a odborn�. Dosp�l jsem k záv�ru, že ješt� málo vím
a musím se více uþit. Prošel jsem vším, co se namanulo. Výcvikem sociáln� psycholo-
gických dovedností, zážitkovým psychoterapeutickým výcvikem SUR, postgra-
duálním studiem pro manželské poradce atd. Zažil jsem p�itom mnohé zábavné chví-
le, hrál jsem potupné hry, cviþil své dovednosti, vystavoval se klobacím slavnostem,
sed�l na horké židli, hrál psychodrama. O spoust� v�cí jsem se p�esv�dþil, že jsou to
práv� ty, které já sám nikdy nikomu d�lat nebudu. O n�kolika málo jsem se pouþil, že
jsou užiteþné a použitelné. Leccos jsem se dozv�d�l o sob� jako þlov�ku, hodn� jsem
se dozv�d�l o klientech a pacientech. Tém�� nic jsem se nedozv�d�l o tom, co mám
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d�lat, sedím-li s klientem v pracovn� a nenapadá m� nic než d�sivé: „Proboha, co
mám te� ud�lat?“ Opakovan� jsem zažíval chvíle, kdy se mi dostalo brilantního vy-
sv�tlení, vtipné a p�iléhavé interpretace, s níž jsem s chutí mohl souhlasit. P�esto i v
t�chto chvílích ve mn� z$stával pocit: to je bezvadný, že rozumím tomu, jak to bylo a
proþ to je, ale co s tím mám te� d�lat?

Podstoupil jsem v rámci rozliþných výcvik$ i v�ci které bolely, byly nep�íjemné a
u n�kolika mi dokonce trvalo roky, než jsem se z nich vzpamatoval. Dostal jsem se do
nich ve snaze být lepší psycholog. V��il jsem, že ti, kdo m� uþí, jist� v�dí, proþ mi ta-
kové v�ci d�lají, a v��il jsem, že tím za�ídí, abych byl lepším þlov�kem i psycho-
logem. Nev�d�l jsem, že je dovoleno se bránit.

Teprve Kurt Ludewig p�ivezl v roce 1990 do Prahy cosi, co pro mne bylo odpov�dí
na mé hledání a nakonec dalo základ tomu, co d�lá náš tým v ISZ a þemu se dnes za-
þíná �íkat pražská škola systemického p�ístupu. Nešlo to hned, nauþit se ke klient$m
p�istupovat systemicky, ale bylo mi jasné, že pro mne je to ta cesta, kterou pot�ebuji.
Pomohlo mi to zbavit se otázky: „Proboha, co mám d�lat?“ Místo ní jsem se nauþil
v��it, že jedin� klient ví, co je pro n�j dobré a jak má vypadat pomoc, kterou po-
t�ebuje. Nauþil jsem se pracovat a mít toto p�esv�dþení na mysli. Kdykoli nevím, co
bych m�l d�lat, zeptám se klienta. A klient vždycky ví.

Jakkoli lze o tomto postoji diskutovat, p�ijmeme-li jej, pak m$žeme také p�ijmout i
jiný pohled na sebe. Zrovna tak jako klienti v�dí, co pot�ebují od svého psychologa,
proþ si ho vybrali a jak má pomoc vypadat, tak i každý psycholog p�eci nejlépe ví, co
pot�ebuje, aby byl dobrým profesionálem a každý student nejlépe ví, co pot�ebuje,
aby se stal psychologem.

Pro všechny mladé i staré psy, které uþím a kte�í se uþí být psychology, psychote-
rapeuty, þi pomáhajícími pracovníky jiných profesí, se mi chce �íci nahlas: nenechte
si ubližovat. Nev��ím, že pomoc má bolet. Nev��te nikomu, kdo �íká, co je pro vás
dobré, jestliže sami cítíte, jak vás to bolí. Troufn�te si v��it sami sob�. Stejn� jako
vaši klienti jste kompetentní a nejlépe schopní rozhodnout, co je pro vás dobré. Žádné
ubližování, pod žádnou ušlechtilou záminkou, není cestou k tomu, aby z vás byl lepší
psycholog. Maximum, co z toho lze vyt�žit, je záv�r: tohle já nikomu d�lat nebudu. A
to je málo. Nemusí to být tak, že uþení bolí a stromek je t�eba ohýbat, dokud je mladý.
Jestliže chcete být užiteþnými psychology, sami nejlépe víte, co k tomu pot�ebujete,
sami nejlépe dokážete najít ty, od nichž vám stojí za to se uþit, s kterými chcete pra-
covat, i ty, kdo vám pomohou získat nadhled p�i vašich profesionálních t�žkostech.

Nemusíte p�ijmout systemický p�ístup za sv$j, abyste m�li zkušenost, že když se
þlov�k spálí, dozví se, co nemá d�lat, ale nijak mu to neodpovídá na otázku, co d�lat
má. Až budete zase hledat odpov�� na tuto otázku, nenechte si ubližovat.

Písek, pond�lí 15. duben 1996 Ivan Úlehla
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