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JAZYK  A  PARADOX

Většina  živých  organismů  nemluví.  Proto  život  jako  takový  zřejmě  není  závislý  na 
jazykových  operacích.  Závisí  však  na  nich  to,  co  považujeme  za  základ  naší  lidskosti. 
Heidegger napsal: „Jazyk je příbytkem bytí. Člověk přebývá v tomto příbytku.“ Skrze jazyk 
si uvědomujeme, že jsme, a můžeme o svém názoru přemýšlet a hodnotit jej. Vztahování se k 
sobě samému a jazyk se navzájem přirozeně prolínají.
Biologicky vzato,  zahrnuje  tvorba   jazyka  (jazykování)  jak  užívání  slov,  tak  symbolů  a 
přemosťuje  některá  z  tradičních  rozlišení  mezi  verbálním  a  neverbálním  chováním. 
Jazykování  je  založeno  na  našem dlouhověkém sklonu  žít  spolu  v  úzké  blízkosti,  a  tím 
rozvíjet komplikované vzorce koordinovaného jednání. Maturana vlastně definuje jazykování 
jako konsenzuální koordinaci konsenzuálně koordinovaného jednání. Je třeba si povšimnout, 
že  podle  této  definice  nejsou  kognitivní  procesy  ani  odděleny  od  rozvoje  chování,  ani 
chování nepředcházejí. Z biologického pohledu je poznávání chováním.
Bez ohledu na to, že jako jedinci mluvíme a gestikulujeme, je třeba se odpoutat od odedávna 
přijímané praxe, vysvětlující   proces poznání  v prvé řadě jako něco, co jedinci  dělají  ve 
svých hlavách. Na místo toho musíme svou pozornost zaměřit na obecnou organizaci, z níž se 
vynořují  symbolické  funkce,  bez  nichž  by  jazyk  nikdy  nevznikl.  Jazykování  vyžaduje 
přítomnost vysoce vyvinutého nervového systému - o tom není pochyb -, ale vyžaduje též 
niterný  vzájemný  kontakt,  který  umožňuje  tvorbu  kompletních  životních  vzorců  a  jejich 
předávání z generace na generaci. Proto Maturana tvrdí, že jazyk jako biologický fenomén se 
v  prvé  řadě  nenachází  v  hlavě,  ale  spíše  ve  společenství.  Lidské  poznání  tedy  musíme 
zkoumat  v  arénách,  kde  dochází  k  životním  hrám.  Kognice  se  vyjevuje  v  interakčním 
prostoru mezi lidmi. Kognitivní vzorce jsou, jak naznačuje Wittgenstein, hry, které lidé hrají.
Myšlenky, plány, představy, přání, analýzy, hodnocení a tak dále - všechny tyto symbolické 
funkce koordinují sociální úkony a slouží k enormnímu rozšíření prostorů lidských možností. 
Jakmile lidé začnou zacházet s jazykem, stávají se slova a symboly tak všudypřítomnými a 
nevyhnutelnými součástmi zkušenosti, že je prakticky nemožné rozhodnout, jak by vypadal 
svět bez brýlí, které ony funkce zajišťují. Jakkoli jsou naše jazykové čočky užitečné, činí nás 
také  víceméně  slepými  vůči  mnohým  základním  pravdám.  Je  obtížné  rozhodnout,  které 
aspekty vnímání  lze odvodit  od charakteru čoček a které od podoby skutečnosti  samotné. 
Například je pro nás obtížné představit si, že „čas“ není žádným přímo vnímaným aspektem 
fyzikální  reality.  Ta  je  uspořádaným  systémem  -  jazykovou  formulí  (vzorcem)  pro 
pozorování. Od různých formulí se odvíjejí různé skutečnosti. Jestliže členové jiných kultur 
používají jiných prazákladních konceptů  času, rozvíjejí vjemy, které se od našich významně 
liší (Rabkin, 1970). Uvnitř naší vlastní kultury čas od času dochází ke „změnám formule“, 
například když fyzikové v nedávné době přijali pojem „časo-prostorového kontinua“.
Jinak řečeno, když už jsme jednou začali používat sémantických nástrojů jako pomocných 
prostředků vnímání, už není nadále možné pozorovat naivně, oddělit naši vybavenost vnímat 
od toho, co je vnímáno.

SÉMANTICKÝ  PROSTOR

Protože náš sémantický prostor a prostor našeho vnímání jsou navzájem tak komplikovaně 
provázány, získávají znovu na významu ty či ony druhy psychoterapie - „léčení slovem“, a to 
přes vynálezy psychotropních medikamentů a jiných druhů fyzikální léčby. Sama existence 



psychoterapie  představuje  uznání  toho,  že  problémy  klientů  jsou  přinejmenším  částečně 
povahy sémantické.  Ne  všichni  lidé,  kteří  prohrají  peníze  ve  hře,  se  stanou  „nutkavými 
hráči“, a ne všichni, kteří jsou hluboce zasaženi rozvodem, mají „ problémy s adaptací“. I 
kdybychom  se  snažili  standardizovat  význam  takových  pojmů  v  našich  diagnostických 
příručkách,  nakonec  by  stejně  nevykazovaly  žádné  objektivně  identifikovatelné  průběhy 
nemocí. Tyto pojmy reprezentují sociální konvence a obecné možnosti jednání. Vypovídají 
něco o tom, jak spolu žijeme a co od sebe navzájem můžeme očekávat. Lidé odedávna trpí 
soužením z lásky. Teprve novodobě se z něho stala „porucha adaptace“, vyžadující pozornost 
psychosociálních expertů.
Dokonce mimo terapii se vyskytující běžné popisy, jichž každodenně užíváme k posuzování 
sebe samých a jiní k posuzování nás - pojmy jako šťastný a nešťastný, rigidní nebo pružný, 
ztroskotaný nebo schopný prosadit se, úspěšný nebo neúspěšný -, jsou součástí jazykových 
operací a nikoliv jednoduchými výpověďmi o objektivních skutečnostech. Například mnozí 
lidé, kteří se považují ve své kariéře za „zcela na konci“, jsou vedoucí obchodu, kteří za jeden 
nebo dva  roky vydělají  více peněz než mnozí z nás uvidíme za celý svůj život. Nadto se 
mnozí  vysloveně  „úspěšní  lidé“  cítí  zcela  sami,  nemilovaní  a  nežádoucí...  Sice  naplnili 
„objektivní“ symboly statutu pro slávu a štěstí, nedosáhli však jazykování, pomocí něhož by 
je interpretovali jako „skutečné“... Protože taková označení představují symbolizace a nejsou 
žádnými konkrétními skutečnostmi, nelze je přesně převést na empirická kritéria. Proto tak 
mnohé standardní dotazníky a testy chování nesplňují to, co slibují.
Žijeme ve světě jazyka, nikoli sbíráním skutečností a pozorování. Významy jsou vytvářeny 
jazykováním. Bez jazyka bychom museli žít okamžik po okamžiku, bez příběhu, hodnocení, 
srovnání nebo přemýšlení. Nevěděli bychom, kdo jsme, kam jdeme a zda jsme tam přijímáni 
nebo ne - což jsou právě otázky, které klienty vedou za svými terapeuty.
Ačkoli  nemůžeme nikdy stát  vně sebe sama,  abychom poznali,  kdo jsme,  umožňuje  nám 
jazyk jednat tak, jakoby něco takového bylo skutečně možné. Jazyk vytváří „pozorovatele“. 
Dochází  dokonce  k  tomu,  že  nejhlouběji  věříme  v  platnost  našich  individuálních  a 
kolektivních aktů sebepozorování.
Svět  nemůžeme  nikdy  pojmout  jako  přítomný,  jednotný  celek.  Abychom  jej  „poznali“, 
potřebujeme  nejprve  jazyk,  který  nám  slouží  k  rozčlenění  světa  do  řady  oddělených, 
zachytitelných  objektů  a  událostí.  Naneštěstí  si  tak  moc  zvykáme  na  části,  které  jsme 
vytvořili, že jednáme tak, jakoby tyto části byly pravými aspekty přírody, existujícími před 
naším průmětem na obrazové ploše. Zvěcňujeme naše základní rozlišení a zamilováváme se 
do nich tak moc, že si je sotva dokážeme představit jinak. Přesto však se nadále vyvíjejí nové 
alternativy - nové kategorie vnímání, a ty získávají povahu přirozeného vysvětlení.
Objektivisté  věří,  že  naše  pojmová  rozlišení  přinášejí  stále  přesnější  a  vysoce  rozvinuté 
pochopení  vnějšího světa, jakým skutečně je. Maturana nám připomíná, že tomu tak není. 
Dokonce naše nejelegantnější „mapy“ univerza jsou určeny naší biologií. Vypovídají pouze o 
tom, jak operuje náš vlastní nervový systém ve spojení s médiem, které jej obklopuje. Svět 
vidíme vždy jen  z pohledu nás  samotných.  Proto  Maturana  naléhá,  abychom pojmy jako 
„realita“  a  „objektivita“  vsadili  do  uvozovek...  Ani  věda  ani  žádné  jiné  lidské  snažení 
nepřinášejí privilegovaný přístup k čistému druhu informace, o kterém sní tvrdí realisté. Tak 
například  věda  není  cestou  poznání  objektivního,  na  nás  nezávislého  světa.  Věda  je 
jednoduše  místem  rozvoje  specializovaného  jazyka,  určitých  způsobů  společného  života, 
které se nám osvědčily. 
Ačkoli čistě teoreticky víme, že lidé neustále vycházejí ze svého vlastního, idiosynkratického 
úhlu pohledu, jsme mnohdy překvapeni, jak přímo se nás dotýká srážka různých perspektiv. 
Například mnozí terapeuti jsou zaraženi, že jejich klienti je považují pouze za možný zdroj 
magického osvobození a nepovažují  je  za jedince s vlastním životem a potřebami.  Klienti 
přirozeně  mohou  být  sublimovaným  způsobem  slepí  vůči  osobním  hodnotám, 
nedostačivostem, touhám a frustracím svých terapeutů. Není tomu tak ale nezbytně proto, že 
jsou nemocní, nezralí nebo bezohlední. V důležitých momentech jedná většina z nás podle 
své  velmi  osobní  perspektivy  -  také  ti,  které  by  ani  ve  snu  nenapadlo  vyhledat 



psychoterapeutickou podporu. Jsme-li dost hladoví, „poznáváme“ jen to, co je k jídlu. Nebo, 
jak říká známé úsloví: potká-li kapesní zlodějka svatou osobu, pak vidí jen její tašky. Naše 
„objektivita“ ze sebe nikdy nesnímá své uvozovky. 
Jazyk  umožňuje  většinu  pozemského,  lidského  domlouvání...  Ta  samá  schopnost,  která 
umožňuje  dosáhnout  domluvy,  ztěžuje  schopnost  nepředstavit  si  různé matoucí  scénáře  v 
případě, že druhý přichází příliš pozdě. Medvěd může svými tlapami uvíznout v jámě, ale 
protože není „obdařen“ jazykem, neptá se, proč se tak namáhal a dnes vůbec vstával. Zvířata 
prožívají  bolest  a  nepohodu bezprostředně,  ale  jen  lidé  si  dělají  starost,  jak dlouho bude 
jejich trápení  trvat a zda je trest přiměřený přestupku - protože používají jazyka a symbolů. 
Jazyk otevírá lidi naléhavějším formám utrpení a zoufalství než jaké utiskují zástupce jiných 
druhů.
Mělo by být jasné, že  pojmu jazyk užíváme v širším slova smyslu. Obsahuje všechny formy 
symbolizace,  jichž  jsou  lidé  schopni.  Toto  širší  užití  můžeme  zastávat,  když  kognici 
považujeme za společné jednání a nejen za vokalizaci. V našem užití pojmu nejsou jazykové 
výrazy žádnými abstrakcemi - jsou logickými ději. Maturana tvrdí, že řeč zraňuje: Může být 
stejně účinné člověka udeřit slovem jako klackem. Omezení, vynucovaná určitými formami 
„jazykování“,  mohou  být  stejně  násilná  jako  železobetonové  stěny.  Slova  mění  lidskou 
strukturu a lidské životy stejně jistě jako kulky kulometu. Slova by však neměla takovou sílu, 
kdyby nebyla tak dokonale vpletena do osnovy naší existence.

SHRNUTÍ

Biblické vyhnání z ráje bylo skutečně propadením do jazyka (Jaynes, 1976). Jazyk mění vše. 
Nic pro nás nemá větší důležitost než to, jak jsou události převáděny do jazyka. Bez jazyka 
existuje jen „nyní“ - život se odvíjí okamžik po okamžiku bez vědomí sebe a bez významu. S 
objevením se jazyka je vytvořeno pozorující „já“ a je umožněno hodnocení zkušenosti. Tato 
hodnocení průběžně a zpětně modifikují, co je zakoušeno, a vedou ke šlamastice vztahování k 
sobě  samému,  která  zaměstnává  psychoterapeuty.  Protože  se  Maturanova  teorie  živých 
systémů obrací k těmto soběvztažným, v jazyce založeným procesům, poskytuje strukturní 
determinismus klinickým pracovníkům užitečnější vodítka pro psychoterapeutickou praxi než 
tradiční objektivistické výpovědi.

Z podkapitoly: Kontrola a volba (s.78 a násl.)

...My tvrdíme,  že  chování  -  včetně  myšlení  a  cítění  -  není  kontrolováno  instancí  Já  ani 
zvláštní skupinou vědomých nebo nevědomých motivů, ale souhrnem naší struktury, která se 
neustále  nachází  v procesu přizpůsobování  se vnitřním a vnějším perturbacím (podnětům, 
které  strukturu  aktivují,  pokud  se  do  ní  hodí  -pozn.překl.).  Pojmy  jako  „kontrola“, 
„sebekontrola“  a  „volba“  jsou  jazykové  metafory,  použité  až  po  proběhlých  událostech. 
Nejsou žádnými operacionálními skutečnostmi.
...Známý kybernetický princip  říká,  že část  systému nemůže kontrolovat  systém,  jehož je 
součástí  (Dell,1982 a, McCullough,1965;  vonFoerster,1981;  Wiener,1961).  Jako část  Sebe 
celého nejsi schopen   sebe sama kontrolovat. Jsi nervovým systémem, který chceš ovládnout. 
Tak jednoduchá je kybernetika. ...
V operacionálním smyslu je to, co sebe vidíš se sebou dělat, „to“. V tomto bodě neexistují 
žádné alternativy.  Všechna ta „když a avšak“ jsou jen výklady - dodatečné jazykové akty, 
které obraz doplňují a obohacují, ale „nepředcházejí“ mu.
Nervové buňky buď oslavují, nebo neoslavují. Nenaplňují žádnou volbu. Nerozhodují, kdy 
oslavovat... My neurčujeme, na co budeme v příštím okamžiku myslet nebo co budeme cítit, 
kdy se  rozhodneme,  že  už  toho  bylo  dost,  nebo kdy nás  přepadne  úsilí  „zlepšit  se“.  Ve 
skutečnosti nerozhodujeme vůbec nic. Struktura našeho jazyka vzbuzuje zdání rozhodování 
tam, kde žádné není. Paradoxně se může situace změnit, když nám někdo řekne: „To je tvoje 



rozhodnutí“. Může nás to skřípnout a podnítit k takovým reakcím, které jsme nepředpovídali 
a které nemůžeme kontrolovat.
Nevolíme si  ani  své motivy,  ani  jejich intensitu.  To,  že cosi  víme o tom,  co námi  hýbe, 
spočívá v tom,  že jsme jako pozorovatelé  v jazyce  měli  možnost  pozorovat  se  ve  svých 
operacích.  Když  se  upamatujeme,  co  jsme  dělali  předtím,  snažíme  se  předpovídat,  co 
uděláme v nejbližší chvíli,a  jak jen možno trošku předbíháme. Jinak řečeno, začínáme vařit, 
když ze zkušenosti víme, že se blížíme času, kdy budeme pravděpodobně chtít něco sníst. 
Přes časté omyly v sebepředpovědi zůstává naše důvěra ve schopnost  dát věci do pohybu 
obvykle neotřesena. Tím, že mluvíme sami se sebou a s druhými, retušujeme svá překvapení, 
která se náhle objeví v našem chování. Připomene-li nám například přítelkyně, že se neučíme, 
ačkoli jsme to předtím oznámili,  máme po ruce lehké vysvětlení : „Oh, na poslední chvíli 
jsem změnil svůj názor“; nebo „Ano, právě jsem chtěl začít.“
Poznámka přítelkyně ovlivní to, co následovně uděláme, i když ona by nemohla předpovědět 
směr svého vlivu. Otázka nás může pohnat k rychlejšímu započetí  práce, anebo nás může 
podnítit  k nějaké jiné „změně smyslu“. Každá zpět mířící otázka, ať už přichází zevnitř nebo 
zvnějšku, je zakomponována do postupujícího toku adaptačních aktivit systému. Po chvíli už 
není možné zcela odlišit zdroj vlivu od jiného zdroje. Při řeči o tom, co se stalo, ale bude role 
přítelkyně  ve vyvíjejícím se driftu  lehce přehlédnuta  nebo podceněna.  Raději  uvěříme,  že 
jsme se sami rozhodli učit se nebo neučit se.
...Nervový  systém  je  „konverzací“.  S  ohledem  na  tuto  konverzaci  jsme  v  pozici 
naslouchajících,  nikoli  činitelů.  Slyšíme  myšlenky,  které  prýští  na  povrchu,  a  jako 
pozorovatelé si  jsme vědomi některých našich vzorců jednání.  Mnoho z toho, co děláme, 
zůstává nepozorovaně v pozadí  :  ne  protože to  je  skryté  nebo nevědomé,  nebo že máme 
silnou obranu, ale protože jazyk symbolizuje jen vysoce abstraktní a vybrané aspekty našich 
sebraných systémových operací.  Zbytek  nevstupuje  přímo  do našich  konverzací  se  sebou 
samými. Mimo rámec konverzace se nesetkáváme se svými volbami. Když nahlas mluvíme, 
slyšíme  své  věty  skoro  ve  stejném  čase  jako  druzí  naslouchající.  Nejsme  zasvěceni  do 
procesu, v němž jsou vybírána slova a řazena do vět a odstavců.
Kdybychom náhle odhalili ve své řeči nesmysl, což je zkušenost, kterou se sebou máme při 
některých neurologických poruchách a po požití nootropních (vědomí měnících - pozn.překl.) 
drog, asi bychom prožívali, že nejsme  s to dát věci dohromady (uspořádat je). Lidé trpící 
určitými afáziemi a apraxiemi například „vědí“,  že chtějí  tužku a papír,  nejsou ale vůbec 
schopni najít a vyjádřit ta správná slova. Jiný člověk může začít s čištěním svých zubů jen 
proto, aby odstranil to, co mu nevysvětlitelným způsobem ulpělo mezi zuby. Je zaražený, drží 
pevně svůj kartáček a chápe, že něco není v pořádku, dokonce ví, co to „něco“ může být, ale 
není schopen to uchopit. Jakkoli často začíná znovu od začátku, nedokáže sekvenci dovést do 
uspokojivého konce. 

Splynout versus zatlačit. (s.82 a další)

Pojetí života jako driftování (unášení proudem koevoluce systému a prostředí- viz str. 74)...
...Představa života jako bezvýznamového driftování může být ve skutečnosti osvobozující a 
povzbuzující. Pochopí-li lidé, že významy nejsou vytesány do skály, jsou uvolněni k nalezení 
vlastních významů a k experimentování s nimi. 

Ostrovtipný depresívní klient (s.83)

...My (narozdíl  od behaviorálních terapeutů)  se  snažíme přimět  deprimovaného člověka k 
ještě obsáhlejším generalizacím ( nikoli posílit jeho schopnost vnímání tím, že budeme léčit 
jeho  sklon  k  přílišnému  zobecňování  a  myšlení  typu  vše  nebo  nic).  To  odpovídá  naší 
představě,  že  deprimovaný člověk  zahlédl  kousek  pravdy o  svém životě,  zdráhá  se  však 
dovést své myšlenkové pochody do logického závěru. Tím, že přestal uprostřed, uvízl mezi 



dvěma  pohledy na  svět  a  není  schopen  ani  vyrazit  dál,  ani  se  v  klidu  vrátit  ke  starému 
pohledu. Chceme, aby učinil skok dopředu. 
Krátce řečeno, deprimovaný člověk myslí, že existuje přímá cesta, kterou buď ještě nenašel, 
nebo z níž sešel. Z našeho pohledu taková cesta neexistuje - klamal se a klame se. 
...S klientem, kterého trápí jeho kariéra, probíráme, že všechny kariéry jsou ztrátou času, až 
zjistí, že patří spíše ke šťastnějším.

Shrnutí 4. kapitoly: DRIFTOVÁNÍ  ŽIVÉHO ORGANISMU

V  této  kapitole  jsme  život  popsali  jako  strukturální  driftování  bez  cíle  a  bez  významu. 
Používáním jazyka  jsou  přidány významy a  odvozeny názory.  My však  nemáme  žádnou 
možnost účastnit se driftování - my to už děláme. Také nerozhodujeme o tom, co si z toho 
uchováme. Naše myšlenky k nám přicházejí jako kouzlem, také takové myšlenky jako: „měl 
bych si to raději rozmyslet.“ Pojmy jako „svobodná vůle“, „volba“ a „sebekontrola“ platí v 
oblasti  jazyka. V tomto smyslu vstupují  do driftování a ovlivňují  náš život. Nepředstavují 
však žádné operacionální  reality.  Abychom se vyhnuli zmatku a hádankám, pomáhá, když 
sémantiku  a  operace  udržíme  ve  svých  výkladech  od  sebe  odděleny...  I  když  jsou  lidé 
zpočátku zneklidněni objevem, že život neobsahuje žádný cíl, jak dřívě věřili, profitují možná 
z toho, když jim je jasnější, jak život probíhá. Změna je nepřetržitá a nevyhnutelná, ačkoli 
mnohé změny se dějí nepozorovaně a jsou považovány za bezvýznamné.  Nejenže terapeuti 
nemění  klienty,  ale ani  klienti  se  nemění.  Klienti  a  terapeuti  interagují  a  jejich interakce 
přináší výsledky, které by jiným způsobem zřejmě nenastaly.
Ačkoli  můžeme využít  svých zkušeností,  abychom v základu předpovídali  život  a terapii, 
většina věcí  se děje  neočekávaně a v překvapivé době.  Lidské bytosti  nejsou „triviálními 
stroji“. Jako autopoetické entity nejsou zcela předpověditelné.

Shrnutí 6. kapitoly: PŘÍBĚHY, VÝKLADY A PROBLÉMY

Problémy jsou produkty lidské konverzace. Stáváme se těmi příběhy, které vyprávíme sobě a 
druhým, a vytváříme přitom efekty, které se pohybují od směšnosti ke vznešenosti. Slova a 
příběhy mohou být jak přáteli,  tak také nepřáteli.  Ačkoli  je  potřebujeme jako organizační 
nástroje, omezují a zatemňují to, co můžeme pochopit, tím, že tlačí zkušenost do určených 
kanálů. Co se nehodí, uniká pozornosti. Když promeškáme zasazení „objektivity“ tam, kam 
patří - do uvozovek -, zaměníme naše výkladová schémata s fenomény, pro jejichž objasnění 
byla vytvořena. Toto promíchání „logických tříd“ vede k neproduktivním debatám, zda určité 
poruchy  jsou podmíněny látkovou výměnou, geneticky,  psychicky,  sociálně nebo zda jsou 
směsí všeho. To vede také k tomu, že terapeuti berou své výklady příliš vážně a příliš času 
stráví jejich podporováním.
Odborný žargon osmělil terapeuty k péči o abstraktní koncepty namísto péče o klienty a ke 
zvěcňování těchto konceptů. Důsledkem toho jejich klienti ztrácejí  kontakt s detaily jejich 
životní polohy a je jim bráněno v pokusu dobrat se životních cest, které vedou dál. Pojmy 
jako příčina, účel a vina zatěžují životní konverzace.

Shrnutí 7. kapitoly: MATOUCÍ SVĚT PŘÍČINY, ÚČELU A VINY

...  Namísto připisování viny sobě samým pohlížejí  na sebe klienti nejčastěji  jako na oběti 
okolností.  Sémantické  formule  obsahují  příčiny,  vinu  a  účel  jsou  snadno  zaměněny  za 
operace systému. Také odborníci se spoléhají na koncepty, které zvěcňují kauzální výklady. 
V bezcílném driftování jsou údaje o příčině, účelu a vině lingvistickými vynálezy, argumenty 
pro něco... Mluvit otevřeně a s respektem, to je jádro terapeutického podnikání. Problémy a 
řešení jdou ruku v ruce, tak jako otázky a odpovědi. Způsob vyjádření otázky předepisuje 
způsob odpovědi. Hranice, které tvoříme kolem událostí, určují, které páry problémů a řešení 
budou  vyžadovat  naši  pozornost.  Hranice  nejsou  předepsány  vnějšími  fakty  -  jsou 



vyjednávány členy společenství. Pomáhá, když si zúčastnění ujasní svoje role při definování 
určitých hranic. 
V předchozích kapitolách jsme popsali základy fungování jedince. Následující dvě kapitoly 
se koncentrují na působení jednoho člověka na druhého.

Shrnutí 8. kapitoly : ÚNOSNÉ DOHODY

Obecně řečeno, život klientů lze chápat jako proces uchovávání, přerušování, revidování a 
reparování smluv se sebou samými a s jinými... Aby byli  klienty zdraví, moudří a cítili se 
dobře, musejí - stejně jako terapeuti - udržet své smlouvy v pořádku.
(Pojmy:  zlomené  smlouvy,  letité  smlouvy,  cykly  plnění  smlouvy,  terapeutické  smlouvy, 
rozdělení  času,  honoráře,  plánování  termínů,  manipulace  a  odpovědnost,  tělesný  kontakt, 
profesionální kodex.)

Shrnutí 10. kapitoly: CITY, PREFERENCE A SKLONY 

Lidé  jsou  stroje  vyrábějící  preference.  Preference  prýští  z  lidských  operací  jako  tělesné 
celistvosti.  Všechny aktivity - na  abstraktní,  lingvistické nebo  intelektuální  úrovni  -  jsou 
založeny na iracionálních preferencích. Lidé si nevolí své preference, ale učit se jim znamená 
krok ve směru přiměřené přípravy na jejich uskutečnění. Terapie, která neuznává centrální 
význam preferencí,  nemůže  být  úspěšná...  Život  je  proces  hodnocení  -  některým věcem 
přikládá větší důležitost než jiným. Hodnoty jsou  real-izovány tím, že jsou spoluprožívány. 
Druzí lidé nám pomáhají vytvořit naše nové příběhy, v nichž jsou obsažena dosud nepoznaná 
přání.

Výtah 11. kapitoly: TERAPIE JAKO VÝZKUM

Terapeuti jsou zaměnitelní

Iluze,  že  existuje  objektivní  léčba,  která  může  být  popsána  v  „psychoterapeutických 
příručkách“, některým klientům brání porozhlédnout se po určitém terapeutovi, který by se 
zcela přesně hodil  k jejich cílům.  Chápou terapii  a  terapeuty jako podstatně zaměnitelné. 
Proto hledají terapeuty, tak jako by hledali lékaře, úředníka nebo makléře. Prostě nepotvrzují, 
že to podstatné v terapii je shoda mezi klientem a terapeutem...Přitom je často vidět, že ne 
každá kombinace  klienta  a  terapeuta  sleduje  podobné  cíle  a  volí  podobné  cesty,  jak jich 
dosáhnout.
...Klienti sledují „mýtus uniformity“.(Kiesler,1966) My tvrdíme, že přiměřenost hodění se k 
sobě musí být přímo vyzkoušena pokusem a omylem, což je nevyhnutelné.
....Terapie je podobně jako týmový výzkum druhem brainstormingu -zahrnuje úplnou, živou 
účast na rozvíjejících se konverzacích, které jsou jen zčásti předpověditelné.

Dva významné omyly

Klienti  a  terapeuti  jsou  zodpovědní  za  přetrvávání  dvou  mylných  předpokladů,  které 
negativně ovlivňují jejich zdraví a pohodu. První je základem stížností mnohých klientů. Je to 
předpoklad, že každý klient je zvláštní a má zvláštní nároky. Klienti často jednají tak, jako by 
jim  život  cosi  určitého  slíbil,  co  neplní.  Jak  říká  Reynolds,  vedoucí  americký  zástupce 
japonské  Naikan-terapie:“Ještě  jsem  neviděl  neurotika,  který  by  byl  plný  vděčnosti.“ 
(Reed,1986). Být někým zvláštním, se zvláštními nároky brání dosažení osobní odpovědnosti 
a spokojenosti se sebou. Odpovědní lidé chápou, že si svá očekávání a povinnosti vytvořili 
sami - svět jim nic nedluží. 

Druhý mylný předpoklad, ponejvíce rozšířený u odborníků psychosociálních oborů, 
zní, že terapie je „léčení“. Tím, že odborníci tuto iluzi živí, vytvářejí hádanku a upadají do ní 



spolu se svými klienty. Psychoterapie je jedinečný proces konverzace a my si přejeme, aby se 
označení  „léčba“  změnilo  na  méně  scestné.  Jako  léčba  padá  psychoterapie  na  nos.  Jako 
kontext, v němž jsou rozvíjeny a zkoumány lepší cesty, jak žít, může být velmi účinná.

Význam psychoterapie

V terapii se setkávají dva nebo více osob a vytvářejí nové sdružení, spojení (coupeling), které 
jim umožňuje dospět k novým rozlišením. V tomto procesu probouzejí  životní alternativy, 
které předtím neexistovaly. V nejlepším případě začíná psychoterapie určitým „uklouznutím“ 
v životě klienta a pohybuje se směrem k předefinování a rozšíření životních možností. To 
může být stejnou měrou pro klienty, jako pro terapeuty vzrušující a obohacující podnik.(s.257 
- závěr knihy).


