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Cirkulární otázky

Koncept "cirkulárních otázek" je často zaměňován s konceptem cirkularity. Po-
jem "cirkulární otázky" byl upřednostňován v časech, kdy terapeut kladl v pů-
vodním kontextu rodinné terapie každému členu rodiny popořádku otázky za-
měřené na chování dvou či více jiných členů rodiny. Jinými slovy: Terapeut se
pokoušel vyzvědět celostní pohled rodiny který tvořila síť spoluutvářejících se
vztahů (jak mezi myšlenkami a emocemi, tak mezi způsoby chování). Nejefek-
tivnější způsob, jak načrtnout mapu území sestával s kladení otázek, které zvý-
razňovaly rozdíly. Tyto otázky zprostředkovávaly informace místo dat: Bate-
son byl přesvědčen, že informace je "rozdíl, který dělá rozdíl", to znamená, že
se jedná o relaci, která se tímto způsobem odlišuje od dat.
Tento proces můžeme dále sledovat a říci, že informace získané prostřednic-
tvím  cirkulárních  otázek  jsou  reciproční:  Jejich  prostřednictvím  mění  per-
manentně jak klient, tak také terapeut své porozumění na základě informací,
které nabízí protějšek. Cirkulární otázky vyzdvihují nové rozdíly a osvětlují ne-
známá spojení mezi myšlenkami, významy a způsoby jednání. Tyto nové sou-
vislosti mohou přispět k tomu, že se epistemologie jednotlivých členů rodiny
mění, to znamená, že se jejich osobní premisy, jejich nevědomá pojetí (Bateson
1985) mění. Cirkulární otázky jsou formou intervence, která je pro systemicky
pracující terapeuty snad nejdůležitější.
Užití cirkulárních otázek prvně navrhli Selvini Palazzoli a kol. (1981) ve svém
článku "Hypotetizování, cirkularita, neutralita". Zde autoři popsali také několik
typů cirkulárních otázek, které byly oceňovány jako zvlášť vhodné k tomu, aby
během terapeutického sezení  evokovaly  rozdíly:  Triadickými  otázkami  byla
jedna z osob vyzývána k tomu, aby se vyjádřila o vztahu mezi dvěma jinými
členy  rodiny  (např.  se  ptáme  matky:  „Jak  reaguje  otec,  když  ho  syn
kritizuje?“).
Otázky byly kladeny k rozdílným způsobům chování dvou či více členů rodiny,
aniž by přitom byly tematizovány vnitřní hodnoty osob (např.: „Od koho jste
více podporována, když jste smutná, od matky či otce?“).
Terapeuti kladli otázky ke změnám jednání před nebo po jisté události v rodině
(např.:  „Vypukly  potíže  s jídlem  u  jeho  sestry  před  nebo  až  po  smrti
babičky?“).
K užití  byly  též  hypotetické  otázky  k možným  životním  situacím  (např.:
„Copak byste děti dělaly, kdyby se vaši rodiče nechali rozvést?“).
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Vposledku  byly  kladeny  otázky,  při  nichž  byli  členové  rodiny  ve  vztahu
k danému jednání nebo interakci seřazováni (např.: „Kdo nejspíše může mámu
rozveselit, když je sklíčená?“). 

Sheila McNamee postupuje dále a tvrdí, že cirkulární otázky jsou prototypem
konstruktivní terapeutické techniky, neboť přispívají k vytváření velkého pole
stanovisek:
„Provozování sociálně-konstruktivistické terapie je názorně představeno kon-
ceptem cirkulárních otázek, zavedeným týmem z Milana. Cirkulární otázky vy-
cházejí z představy, že řeč je vztahový systém…
Vícevrstevné popisy, které krystalizují v procesu cirkulárního dotazování, kla-
dou základy novým souvislostem (vztahům).
(Data), která jsou touto metodou získána, se rychle stávají informacemi o spo-
jeních mezi lidmi, myšlenkami, vztahy a časem. Zároveň jsou v tomto kontextu
vyzdviženy informace o vzorci a procesu (a ne výsledky nebo produkty).
Tím, že cirkulární otázky nezavazují jedince k tomu, aby lpěl na dosavadním
pohledu  na  svět  (včetně  privilegovaných  profesionálně  –  psychologických
verzí), mohou se tito jedinci rozloučit se způsoby myšlení či historkami, dle
nichž každodenně žijí a z nichž se rozvíjejí.
Cirkulární otázky otevírají horizont pro alternativní popisy, v nichž jsou často
zahrnuty početné a v dřívějším diskurzu rivalizující hlasy.“ (McNamee 1992)
Tématem cirkulárních otázek se zabývá mnoho studií, např. Hoffman (1987),
Penn  (1983,  1986),  Tomm  (1988a,  1988b,  1989,  1994a,  1994b),  Deissler
(1985), Fleuridas, Nelson a Rosenthal (1986), Borwick (1990), Viaro a Leonar-
di. Některými z výsledků se zde budeme zabývat.
Karl  Tomm,  který  patří  k prvním  a  nejvýznamnějším  badatelům,  který
cirkulární otázky zkoumal, je rozdělil do různých kategorií podle jejich cílů a
znaků. Omezíme se zde na jeho první rozlišení. Na základě úvahy, za jakým
účelem  terapeut  otázky  klade,  jmenuje  terapeut  dvě  kategorie  cirkulárních
otázek:  informativní  a  reflexivní  otázky.  Informativními  otázkami  jsou  zís-
kávány informace, zatímco reflexivní otázky jsou směrovány ke změně (stano-
vení cílů obou typů otázek se vzájemně vylučuje, přesto jsou ve své podstatě
často zaměnitelné). Rozdíl mezi informativními a reflexivními otázkami není
ani tak v jejich formulování, jako spíše v jejich časovém umístění během roz-
hovoru:  Tatáž otázka může být  svou podstatou informativní nebo reflexivní
podle toho, kdy je kladena (Tomm 1989, 1994 b).
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Mezi  jinými  autory  vyvozovali  Viaro  a  Leonardi  –  jeden  terapeut,  druhý
lingvista – konverzačněteoreticky nejzajímavější  význam cirkulárních otázek
(a jiné aspekty terapeutického dialogu). Dle jejich teorie je terapeutické sezení
speciální forma konverzace a jako taková podléhá všem obecným pravidlům,
která vytvářejí konverzaci, tak jako několika jiným pravidlům, která platí pro
pole terapie. Interpretace Viara a Leonardiho zaujímá v této kapitole zvláštní
místo,  neboť  oba autoři  nabízejí  dle našeho mínění velmi zajímavou a roz-
členěnou možnost terapeutického dialogu. Všichni zde citovaní autoři se chá-
pou  cirkulárních  otázek  a  jiných  skutečností  v terapeutickém  rozhovoru  ze
zorného úhlu terapeutů, přičemž vzniká popis, který osvětluje úmysly terapeuta
(to platí zejména pro Karla Tomma). Oproti tomu nabízejí Viaro a Leonardi
přímou variantu řečové interakce. Jejich východisko přichází z "vnějšku", takže
můžeme vidět účinky řečového aktu (Austin 1972) terapeuta a klienta takovým
způsobem, jenž není ovlivněn intencemi a předpoklady terapeutů.
U  cirkulárních  otázek  během  interview  rozlišujeme  v tomto  kontextu  mezi
otázkami s finitivními alternativami („Komu se cítíš být bližší, tvé matce nebo
tvému otci?“),  otázkami s infinitivními alternativami („Co si  myslíte,  že by
vaše žena dělala, kdybyste se nechal rozvést?“) a ano-ne otázkami, které mají
vysvětlující charakter.
Některé cirkulární  otázky vyžadují  výpovědi od partnera rozhovoru,  to  zna-
mená zprávy o konkrétních skutečnostech, jiné vyžadují  připisování, to zna-
mená, že se někomu jinému připisují postoje nebo nálady. Otázky prvního typu
(např.: „Jak reaguje tvá matka, když si ji tvůj otec dobírá?“) vyzdvihují způso-
by jednání, otázky druhého typu (např.: „Co se dle tvého mínění děje ve tvé
matce, když si z ní táta utahuje?“) patří definitivně signifikantnímu území.
Tato rozlišení jsou určitým způsobem podobná těm, které navrhl Luigi Boscolo
na konci sedmdesátých let,  poté,  co předložil  Black-box teorii.  Typ otázek,
jenž dříve používal, a který spočívá na popisu chování: "Co dělá váš muž, když
vaše dcera nechce jíst?" a "Jak si  vysvětluje váš muž, že jeho dcera nechce
jíst?" Těmto třem typům otázek odpovídají tři roviny lidské komunikace: Po-
pis, prožívání a vysvětlení. Není pochyb, že cirkulární otázky na různých rovi-
nách otevírají sloučením skutků, emocí a významů nové horizonty, které obo-
hacují vidění světa klienta a ukazují mu tak cestu, jak se vymanit z omezující
rigidity.
Je lhostejné, zda se cirkulární otázky vztahují na skutečnosti nebo prožívání,
neboť jedinec potřebuje v každém případě precizní a specifické detaily a ne jen
všeobecné informace. Na otázku: "Kdo je nejšťastnější osoba ve vaší rodině?"
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obdrží jedinec např. odpověď: "Má paní." Na tuto odpověď klade terapeut další
otázky  jako:  "Proč  je  dle  vašeho názoru  nejšťastnější  vaše  paní?  Jak  se  to
ukazuje? Mohli byste mi jmenovat několik případů, které ukazují, jakým způ-
sobem je nejšťastnější?" a tak dále.
Je jistě zřetelné, že první otázka je tematická, poněvadž prostřednictvím klí-
čového slova "šťastný" je zavedeno základní téma (být šťastný / nešťastný) a
téma ihned vykazuje jemné rozlišení: Štěstí je stav, který může jedinec výlučně
více či méně prožívat jako jiní lidé, je to také stav závislý na jiných lidech. Po
tematických  otázkách následují  specifické  otázky,  prostřednictvím nichž  te-
rapeut téma více konkretizuje a může je tak integrovat do arény vztahů.
Jiným typem otázek, se kterým často pracujeme, protože je vhodný pro za-
cházení  s  determinujícími  ohraničenostmi  v  historii  klienta,  je  hypotetická
otázka k minulosti, současnosti a budoucnosti klienta. Často se stává, že klienti
mají na časový sled a na vlastní životopis lineárně-kauzální (tzn. determinis-
tický) pohled: V negativních nebo traumatických skutečnostech nebo vztazích
z minulosti spatřují příčiny jejich problematické a nestabilní současnosti a oče-
kávají, že tyto negativně ovlivní také jejich budoucnost. Zaujal-li by terapeut
tuto deterministickou perspektivu, nemohl by svou úlohu splnit a klientovi po-
moci.  Jsme  přesvědčeni,  že  mezi  minulostí,  přítomností  a  budoucností  je
proměnlivé působení, a že je tudíž možné takové deterministické omezenosti
(na jejichž základě historie klienta ustrnula, emoce a myšlenky byly spoutány a
svoboda omezena) prolomit prostřednictvím rozšíření kontextu minulých udá-
lostí, současných skutečností a budoucích očekávání a především užitím hypo-
tetických otázek.

Cirkulární otázky v individuální terapii: Zpřítomňování třetí strany

Téma cirkulárních otázek je důkladně  diskutováno a v terapii  a poradenství
jsou cirkulární otázky nadále jedním z nejdůležitějších nástrojů (pokud ne vů-
bec nejdůležitějším). Technika cirkulárních otázek se neustále dále rozšiřuje a
může být chápána jako nejdůležitější přínos milánské skupiny.
Kromě cirkulárních otázek disponuje terapeut samozřejmě dalšími prostředky:
mlčením, zvuky nebo slovy, vyjadřováním pochyb nebo přitakání, utvrzením,
metaforami, vtipy, jednoduchými otázkami ("O čem pak mi budete dnes vy-
právět"  nebo  "Jak  se  v  tomto  okamžiku  cítíte?").  Tyto  různé  výrazové
prostředky jsou dále hojněji užívány v individuální terapii než v rozhovorech s
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rodinami.  Při  rozhovoru  s  rodinami  je  terapeut  aktivnější  a  podstatně  za-
městnán tím, aby členy rodiny zahrnul do dění prostřednictvím různých typů
cirkulárních otázek, především prostřednictvím triadických. Otázky terapeuta
mají důležitý efekt tím, že každého člena rodiny vsazují do pozice pozorovatele
způsobů jednání, emocí a myšlenek jiných členů rodiny, prostřednictvím jejich
komunikace  během  terapeutického  sezení  přispívají  k  tomu,  že  se  zvyšuje
komplexita individuálních a rodinných příležitostí.
Také v dyadickém vztahu, jak tomu v individuální terapii bývá, může terapeut
cirkulární otázky využít s velkými zisky, a to především prostřednictvím tech-
niky "Zpřítomňování třetí strany". V rodinné terapii mají cirkulární otázky vše-
obecně vzato a triadické otázky ve zvláštním ohledu také ten efekt, že každého
člena  rodiny  vsazují  do  pozice  pozorovatele  myšlenek,  emocí  a  způsobů
jednání, přičemž vzniká společnost pozorovatelů. Tento průběh je možno za-
vést také do individuální terapie: Určitá signifikantní třetí strany, která náleží
buď k vnitřnímu nebo vnějšímu světu ("hlasům"), je prezentována tak, aby vy-
tvořila "společnost", která přispěje k rozvoji rozdílných způsobů pohledu. Tato
technika je zaměřena na to, aby byly v úvahu vzaty egocentrické perspektivy
klienta: Tento je uveden do stavu reflexe a utváří hypotézy, v nichž jsou za-
stoupeny také myšlenky a emoce jiných lidí – a nejen jeho vlastní.
"Zpřítomňování  třetí  strany"  je  jedna  z  nejzajímavějších  a  nejefektivnějších
technik, které v terapii používáme (do hry vstupují "imaginární Jiní", tolik Sul-
livan  1953).  Tato  technika  slouží  jedné  z  nejdůležitějších  funkcí,  které
cirkulární otázky v individuální terapii mají, osoby totiž, které jsou pro klienty
signifikantní, jsou v terapii současně utvořeny, takže se prostorový, časový a
vztahově uspořádaný horizont dialogu rozšiřuje. Toto se může dít různými způ-
soby:

1) Prostřednictvím cirkulujících otázek jsou do dialogu vtaženy osoby, které
jsou pro klienta signifikantní: "Co by si vaše matka nebo její přítelkyně mysle-
la  o  tom,  co  jste  právě  řekla?"  "Jakou  radu  by  mi  váš  otec  dal  v  tomto
okamžiku?" "Kdyby osoba, kterou máte rád, byla nyní zde, aby vás utěšila, co
by vám řekla?" Cirkulární otázky se také mohou vztahovat na "vnitřní hlasy":
"My všichni máme vnitřní hlasy, ale komu patří hlasy, které vám radí, že máte
jednat  destruktivně."  "Vypadá to tak,  jakoby ty "hlasy" ve vás byly značně
slabé. Je to tak?"
Technika "Zpřítomňování třetí  strany" coby vnitřního "hlasu",  vnitřní  "síly"
nebo "ideje", která na klienta působí buď v pozitivním nebo negativním smys-
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lu, je námi v průběhu terapie často používána. Tato technika, kterou užíváme
např. při anorexii, bulimii nebo u nutkavých neurotických poruch, spočívá ve
vytvoření vztahového systému o třech elementech: terapeuta, klienta a vnitřní-
ho "hlasu" nebo "síly". Terapeut se pokouší vytvořit alianci s klientem proti
"hlasům" a "silám", které jsou odpovědné za symptomy nebo utrpení klienta,
tímto je dokonán rozchod mezi personou a "nemocí", a tak podpořen proces
odpatologizování. Michael White (White a Epston 1994) pracuje dle stejného
principu, který označuje jako "externalizaci problému".

2) Terapeut vyzývá klienta příležitostně k tomu, aby se na zpřítomňované jiné
osoby,  jež  jsou  ztvárněny  prostřednictvím  prázdného  křesla,  přímo  obrátil:
"Představte si, že Váš bratr sedí v tomto křesle a nesouhlasí s tím, co jste právě
řekla. Jak byste mu odvětila?" Méně se stává, že terapeut spontánně organizuje
hraní rolí: Zatímco terapeut přebírá buď roli klienta nebo signifikantního člena
rodiny, hraje klient roli terapeuta nebo svou vlastní. Hraní rolí je obecně kratší-
ho trvání a posléze je terapeutem a klientem prohovořeno, přičemž si oba sdělí
jejich zkušenosti a nápady k tomu, co právě proběhlo. S pomocí takovéhoto po-
čínání může klient z jiného zorného úhlu experimentovat s některou ze situací
nebo s některým ze signifikantních vztahů a tyto fenomény si tak obrazně před-
stavit. Od terapeuta tato technika vyžaduje, aby byl zvlášť senzibilní a pozorný
k tomu, co se vztahuje k očekáváním klienta ve vztahu k ostatním (klient může
mluvit přímo k signifikantním ostatním namísto toho, aby mluvil jen o nich,
Hoyt 1990).

3) Pracujeme-li v týmu, který sleduje sezení přes jednosměrné zrcadlo, potom
někdo "Jiný" může být reprezentován prostřednictvím jednoho nebo více členů
týmu, kteří na konci terapeutického sezení a v přítomnosti terapeuta sdělí jejich
pohled na věc, který se mnohdy od vidění terapeuta odlišuje.

Ať již terapeut zvolí ke zpřítomňování třetí strany jakýkoli způsob, cirkulární
otázky si ponechávají svou nosnou úlohu – vytvářejí spojení. U cirkulárních
otázek musí terapeut a klient přesto vytvářet spojení v nepřítomnosti a ne v pří-
tomnosti jiných komponentů signifikantního systému klienta. V tomto smyslu
jsou cirkulární otázky pomocný prostředek, se kterým terapeut vstupuje s ostat-
ními signifikantními personami, aniž by vyjádřil explicitně vlastní představy.
Terapeut vnáší vlastní představy do dění implicitně ve formě otázek, přičemž je
klient  vyzván k odpovědnosti  zdůrazněním otazníku k tomu, aby kladeným
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otázkám terapeuta přisoudil význam, absence intonovaného otazníku přisuzuje
otázce interpretující a popisnou dimenzi. S otázkami terapeuta vstupuje mnoho
"hlasů" – signifikantních v životě klienta – do arény terapie. Další cirkulární
otázky k těmto mnohým "hlasům" podněcují reflexivní proces (který iniciují
ostatní  prostřednictvím přítomného reflektujícího týmu),  jenž vede k dalším
rozdílům, které vytvářejí rozdíl. Následně je také v terapeutické práci s jednot-
livcem možné vytvořit pocit společnosti.
I když kolegové jsou přesvědčeni o tom, že terapeut musí být pokaždé otevřený
a spontánní a nikdy nesmí být mlčenlivý, a naše pojetí není vždy přívětivě při-
jímáno, přesto tvrdíme, že je lepší, je-li terapeut spíše uzavřený a mlčenlivý
než otevřený: Jistěže musí být empatický a účastný a klientovi naslouchat, ale
jeho vlastní představy by neměl otevřeně zpřístupňovat (kromě závěrečné in-
tervence). Pomocí těchto předpokladů  je vskutku možné vytvořit pro klienta
kontext  učení tomu, jak se člověk učí:  Klient se učí  z odpovědí,  které sám
dává. Po odpovědi klienta klade dnes terapeut další otázky, zatímco dříve měl
zpravidla připravené již jen odpovědi. Akceptujeme-li, že v námi známých kli-
nických případech je jedním z nejzákladnějších problémů rigidita klienta – to
znamená, že pro rozdílné problémy klient vždy realizuje tatáž pojetí řešení –
implikuje to, že si klient v mnohých ohledech již neklade žádné otázky a postu-
puje stále podle stejného plánu, který ho v jeho předpověditelných odpovědích
utvrzuje. Rozmanité způsoby pohledu, které terapeut prostřednictvím jeho od-
povědí  vyzdvihuje,  povzbuzují  klienta  k  tomu,  aby  rozvíjel  nové  nápady a
emoce, které si žádají výcvik neznámých stupňů zvědavosti a vedou k novým,
sebeutvrzujícím otázkám.
Se sérií cirkulárních otázek můžeme přispět k tomu, že klient může říci (a s tím
explorovat a poznat), jak ho vnímají ostatní, jak tyto vnímá třetí osoba, jak tito
vnímají třetí osobu a další ve vztahu ke klientovi, jak se sám ve vztahu k jiným
druhým vnímá atd.  Tímto  způsobem jsou  explorovány průběhy vztahových
kruhů, s nimiž je individuum svázáno. Tyto kruhové oběhy mohu být sebere-
flektivní  (vnitřní  dialog)  nebo heteroreflexivní  (reálné nebo virtuální  vztahy
mezi osobou a jejím kontextem). Cirkulární otázky, kladené v dialogu a hypo-
tézy terapeuta (o vztahu klienta k sobě samému a ke svému signifikantnímu
systému) mají důležitý – ale ne výhradní – efekt, kdy klient je uveden do pozi-
ce, ze které vstupuje do oblasti hermeneutiky, do které on vnáší vlastní jednání,
emoce a významy, jenž jsou spjaty s terapeutovými. Do jisté míry vytvořil te-
rapeut kontext, ve kterém klient analyzuje sám sebe a vlastní signifikantní sys-
témy. Přesně z této dynamiky vzniká situace "učení se učení", která vede klien-
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ta  k  novým  rozhodnutím  a  pojetím  řešení.  Goldner  (1993)  uskutečňuje
podobný proces, v němž klade klientovi cirkulující otázky a přitom zohledňuje
"diskurs ostatních."
Dosavadní vývody by neměly vzbudit dojem, jakoby systemická terapie byla
strnulá hra, sestávající z otázek a odpovědí. Byla-li svého času technika otázka-
odpověď,  paradox-protiparadox  a  rodinná  terapie-systémová  terapie,  tedy
model z Milana základním kamenem systemické rodinné terapie, byla terapeu-
tická sezení později  obohacena o náplň  dalších elementů.  Koncepty se staly
komplexnější, protože zainteresovaní kolegové a kolegyně učinili důležité pří-
spěvky k jejich dalšímu rozvoji. Prostřednictvím výzkumu řeči, stejně tak jako
významu vyprávění  a  dále  prostřednictvím konceptů  dekonstrukce  a  rekon-
strukce,  vzniklých  na  území  literární  kritiky,  se  otevírají  nové  perspektivy.
Toho času platí pojmy jako terapeutický dialog, konverzace nebo diskurs, i s
jejich rozdílnými významy, které jsou jim různými autory přisuzovány, za vše-
obecné způsoby pohledu terapeutického vztahu: interaktivního tance,  během
něhož partneři rozhovoru po pořádku utvářejí diskurs.
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Bruno K.: "Cestou našeho životního putování"

Před dvěma lety nám zavolal Bruno, jenž je psychoterapeutem z Holandska, s
prosbou o párovou terapii. Byl na nás odkázán v závěru vlastní analýzy (jenž se
kryla se začátkem jeho manželství) jeho analytičkou, neboť v jeho manželství
již  brzy  vypukly  nepokoje.  Podnět  žádosti  o  párovou  terapii  byl  také
hodnověrný – chronické bolesti zad, jenž ho tu a tam trýznily. Typické je, že
když analytička byla jeho problémy oslovena, tak mu dala naší adresu se sdě-
lením, že teď potřebuje terapeuta.
Párová terapie s Brunem a jeho ženou byla ukončena třetím sezením. Klient v
těchto sezeních vylíčil, že podstatnou část jejich neshod vyvozuje z neustálého
vměšování se manželky do všech záležitostí, zatímco on se tak cítí podřízeně.
Párová terapie byla úspěšná. Manželé se usmířili a i chronické bolesti zad Bru-
na se utišily. K radosti obou manželka právě v této době otěhotněla.
Asi čtyři měsíce poté požádal Bruno o individuální rozhovor s terapeutem. Dů-
vodem bylo, že měl opět potíže se zády a cítil potřebu, vnést jasno do vlastních
představ o jeho životní situaci. V prvním sezení vyprávěl o užitečnosti párové
terapie pro oba partnery a dále, že jeho žena byla velmi šťastná, že se rozhodl
podstoupit individuální terapii u jejich předtím společného terapeuta. Bezpro-
středně  poté změnil  téma a mluvil  o psychosomatickém symptomu, jenž se
opět zviditelnil. Mluvil značně podrobně a popsal mnoho let, v nichž trpěl bo-
lestmi, a tak hledal pomoc u mnoha specialistů.  Všichni specialisté, s nimiž
jednal,  ortopedi,  radiologové,  psychoterapeuti,  akunpunkturisti,  ti  všichni
dospěli k závěru, že se jedná o psychosomatickou poruchu.
Když se terapeut Bruna zeptal, proč nekonzultoval jeho analytičku, odvětil, co
mu bylo řečeno: "Nyní je záhodno, abyste se odvrátil od figury matky a za-
býval se otcem."
Když byl Bruno, coby psychoterapeut, dotázán, co si o mínění jeho analytičky
myslí, odvětil, že se názorově shoduje. "K matce mám jasný a nekomplikovaný
vztah a věřím, že jsem tento problém vyřešil. Je to vztah k otci, jenž je pro mě
stále nejasný. Věřím, že byste mi v tomto mohli pomoci." Ve vlastním popisu
jeho rodinného pozadí Bruno zdůraznil neobyčejné charakterové síly otce. Ten
se z obyčejného pracovníka vypracoval v důležitého šéfa firmy. V noci vydě-
lával na své studium a v krátkém čase zvládl ukončit vysokou školu národohos-
podářskou, a tak se, krok za krokem, vypracoval v podnikání. Ačkoli byl Bruno
činný jako poradce v podnikání a psychoterapeut, cítil se být dalek cílům, dosa-
žených jeho otcem.
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Brunovi bylo 38 let, byl mladší ze dvou sourozenců. Jeho sestře, učitelce zá-
kladní školy, bylo 40 let. Přibližně před 10 lety se vdala a měla dvě děti. Vzpo-
mínal, že byl oblíbencem matky a že s otcem neměli nijak zvlášť bližší vztah.
Tento odstup částečně odvozoval z rezervovanosti otce.
Na svůj věk vypadal mladě. Byl trochu menší než průměrní mužové, bohaté
kštice jako umělec a hovořil jemným hlasem. Mluvil značně pomalu, tak, jako-
by před mluvou meditoval.
B.: V posledním sezení s mou ženou to bylo takové, jako byste, řečeno vaší
metaforou o uvíznutí v černotě, našel spojení mezi zhoršením mých bolestí zad
a našich krystalizujících se životních okolnostech. Něco se jistě změnilo. Více
již nepochybuji o vztahu ke své matce, přesto mělo spojení, jenž jste uvedl, po-
zitivní efekt. Nějakou dobu byla má záda lepší. Ale nyní mám bolesti opět...
Poslední  noci  se  mi  zdál  sen.  Viděl  jsem  otce  a  vedle  něho  postiženého
člověka. Se svými zády si připadám jako mrzák. Mám pocit, že záda jsou kři-
vá, a že se podobají kymácejícímu se stěžni plachetnice, která je z tohoto důvo-
du pomalá a pohybuje se jen stěží. Chtěl jsem sem také přijít z toho důvodu,
abych nasbíral několik nápadů, co mám dělat po narození mého dítěte... Mnoho
jsem o tom přemýšlel.
T:  Jak  vypadá  váš  život  v  tomto  momentě?  Je  s  vámi  a  vaší  paní  vše  v
pořádku?
B: Nyní se kvůli bolesti cítím zablokován v sexuální oblasti, ale vztah je dobrý.
T: Jaký máte pocit z vaší paní, z jejího tlustého břicha?
B: To má různé účinky. Na jedné straně je velmi hezké vidět, jak naše dítě ros-
te a na druhé straně je to něco podivuhodného, jak to ženu mění...
T: Poslechnete si tlukot srdce dítěte?
B: Ano (září). Když jsem o tom s ní mluvil, cítil jsem se pln síly a energie.
Ano, je to krásné. Poprvé v životě jsem měl prostřednictvím tohoto dítěte, které
se brzy narodí, pocit, že se dotýkám něčeho posvátného. Ano, něco, co je velmi
intenzivní a silné, něco, co je částí životní historie každého člověka. Ale nero-
zumím tomu, proč jsou zde opět bolesti.

Zmíněné bolesti  mohou souviset  s  mnoha faktory.  Příčina  může spočívat  v
tom, že klient chce opět začít kontakt s terapeutem, aby podstoupil individuální
terapii.  V  tomto  případě  by  příznak  Brunovy  prosby  vůči  terapeutovi
ospravedlňoval.  Někdy se  stává,  že  se  u  klienta,  jehož  případ  byl  zdánlivě
úspěšně uzavřen, symptom opět vynoří, což vede k opětovnému zahájení te-
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rapie. To jsou případy, během nichž vzniká dlouhodobá závislost na terapeu-
tovi, která je zastřena symptomem. Brunova historie je skrz naskrz sloučena s
hypotézou tohoto typu. Prodělal již individuální a párovou terapii, přišel sem,
aby začal individuální terapii a sdělil, že se mimo jiné chtěl vrátit, "abych na-
sbíral několik nápadů, co mám po narození dítěte dělat." Tato prosba o "pre-
ventivní terapii" může poukazovat na osobní nejistotu nebo na tendenční závis-
lost, to znamená na chronickou potřebu terapie.

T:  Rentgenové  snímky  jsou  v  pořádku?  Máte  např.  Bandscheibenvorfall1,
nebo...?
B: Ne. Ne, mám silné svalové napětí... a mám pocit, jakoby má záda konala
boj, jakoby se má záda tuhle napínala (špičkou prstu ukazuje do oblasti Len-
den2). Někdy jsem z toho vystrašen.
T: Co myslíte tím "jsem z toho vystrašen"?
B: Protože se svými zády stále zabývám. Je to,  jakoby má záda měla  nade
mnou moc, moc, dělat mě nejistým, nechat mě špatně se cítit, jakoby něco ne-
souhlasilo, něco, co je nevypočitatelného a nezvyklého.
T: Omezuje to nějak konkrétně vaše tělesné aktivity?
B: Ano, protože nemůžu dělat procházky delší jak půl hodiny. Záda mě pak za-
čnou bolet. A to je bída, tak rád se procházím. Žena a já, byli jsme o velikono-
cích týden v Benátkách a... měl jsem potíže.
T: Ještě v jiném ohledu vás záda omezují?
B: Omezují mě, když se tělesně pohybuji. Nemůžu se volně pohybovat. Musím
dávat pozor a někdy mi záda tuhnou.
T: Máte potíže s váhou? Shazujete?
B: Ne, tak dramaticky tím omezen nejsem. Omezen jsem spíše v psychickém
ohledu...
T: Z bolestí je tedy trýzeň!
B: Ano, jsou trýzní.
T: Jestli vám dobře rozumím, cítíte tuto bolest, tuto křeč, napětí v zádech, poté,
co se půl hodiny procházíte, předtím ale ne, nepadáte a tak dále. Je to skutečně
psychická reakce?
B: Ano, ano. Je to stále silnější.
T: Je to jako obsese?
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B: Ano, když si  představím své tělo,  jakmile myslím na záda,  cítím se jak
mrzák. Už je to téměř fixní idea. Jsem nemocný a mám toho dost. Chodí to tak
již pěknou dobu – více či méně od té doby, co jsem se oženil, tak si tak žiji a
jsem stále v opatrovnictví.
T: Kdyby tento problém náhle zmizel, změnil by se poté Váš život? Trochu
nebo silně? Zůstalo by to stejné? To znamená, brání Vám tento problém v tom,
abyste se zaobíral budoucností? Škodí to Vašim plánům nebo tomu, co činíte?
Terapeut vlastně nezvažuje souvislost, kterou klient uvádí mezi jeho svatbou a
bolestmi zad. Krátkodobá zlepšení po párové terapii a vyřešení konfliktu mezi
partnery mu možná zavdaly příčinu k tomu, aby to chápal jako méně význam-
né. Terapeut chce tak možná vyjít vstříc jiné hypotéze. Zpětně vzato by mohlo
být zajímavé, kdybychom s klientem podrobně  prozkoumali souvislost mezi
bolestmi zad a svatbou. Jak je patrné, již se to odehrává – ale jen okrajově.

T: Vaše bolesti zad by Vám ovšem mohly být k užitku, a to ve vztahu k Vaší
ženě v tom smyslu, že Vás osvobodí od plnění některých jejích požadavků. V
úvahu se také nabízí, že prostřednictvím bolestí je pozornost Vaší ženy nasmě-
rována k Vám a méně k dítěti. Tyto trýzně Vám snad nyní umožňují žít nej-
lepší možný život. (Bruno se směje.)

Výraz "tyto trýzně"může reprezentovat i mnoho jiného. Např., když Bruno říká
své ženě: "Proč nejsem šťastný? Protože mě bolí záda...", potom jeho žena ne-
může od něho očekávat, že bude dělat věci, které on pochopitelně kvůli zádům
dělat nemůže. Poznámky terapeuta, narážející na sekundární výhody Brunova
symptomu, jsou spíše nespecifické než dvojsmyslné. Klient může těmto po-
známkám připsat jakýkoli význam, může je interpretovat vším možným způso-
bem. Brunův smích je nejen smíchem klienta, nýbrž i koterapeuta.
T:  Kdybych  jako  terapeut  disponoval  silou,  umožňující  okamžité  zmizení
symptomu, neučinil bych tak... Pokoušel bych se tomu lépe porozumět.
B (hamletovsky): ...Výhody. Nevýhody. ...
T: Mohli byste být zachváceni ještě větším strachem. Mohli byste ztratit ori-
entační smysl, ve smyslu: "Co si s tím životem počnu?" Mohli byste odkrýt, že
hlavní stěžeň již nemá sice žádnou závadu, a přitom se vynoří nový problém:
Loď se teď sice pohybuje, ale v jakém by se měla ubírat směru? Musíte se roz-
hodnout, jestli zamíříte k Holandsku nebo Itálii, chcete-li být ženatý nebo ne,
chcete-li dělat terapii nebo ne. Také z vnějšku na Vás mohou být vnášena oče-
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kávání, kudy se má loď ubírat. Možná by Vaše žena byla ráda, kdyby loď plula
určitým směrem ...
B: Do Milana.
T: Teď byste mohl říci: Nemůžu, protože je rozbitý stěžeň. (Freudovy spisy by
zde zdůrazňovaly evidentní "strach z kastrace". Symbolický charakter něčeho
křivého, kymácejícího se stožáru poukazuje na falický symbol a strach před
kastrací. Tento symbol se nalézá i ve snu Bruna, když se v něm pozná v mrzá-
kovi, stojícím vedle vzpřímeného, velkého a silného otce.)
B: Také se tak cítím ... trochu, jakoby ... ochrnutý ve smyslu, kde ... mám pocit,
být ve stavu ochromení.

V mnoha vyjádřeních se ukazuje sklon k ambivalenci a k pochybovačnému
hloubání: např., jestli má loď řídit do Holandska nebo Itálie, zda má zvolit te-
rapeuta nebo terapeutku, zda se má uchytit jako psychoterapeut nebo poradce v
podnikání.

T: Mohlo by to tak být, že se Vaše potíže horší na základě vašeho sedavého za-
městnání. Jste psychoterapeut, tudíž mnoho sedíte. Vaše dilema by mohlo být:
"Mám rád jako terapeut život, nebo ho rád nemám? Mám zůstat sedět nebo
vstát a dělat něco jiného?" Nevím, např. pracovat jako poradce, poradce tráví
málo času v sedě.
B: Nyní již dělám mnoho poradenské práce.
T: Nebo budete dělat něco jiného.
B: To se mi jeví jako velmi dobrá stopa.
T: Která?
B: Ta, kterou se ubíráme nyní. Dělám tři věci: poradenství v bance, vzdělání v
psychoterapii v Holandsku a trochu terapie a poradenství zde v Itálii. Ačkoli
mě cestování trochu ruší, je to pořád lepší, než vést obchod v jednom podniku.
Mám rád vlastní svobodu, zvláště nyní, kdy se můžu více věnovat dítěti. Je mi
téměř čtyřicet a mám malou chuť na změnu.

Zde to může být Brunův problém, že se musí rozhodnout mezi dítětem a prací.
K jeho životnímu zklamání patří to, že není ani doma, ani v zahraničí slavný.
Nedostatek úspěchů v zaměstnání může být ospravedlněný péčí o dítě, jenž za-
bírá mnoho času. V tomto ohledu ztroskotal.
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B: Existují ještě jiné úvahy ohledně mé práce. Jsem spokojený, že jsem v Ho-
landsku známým terapeutem. V Itálii mě ale nezná nikdo. Proto tady vzniká
rozpor ... člověk by mohl říci: "Proč se nerozhodnu?" ... Bylo by to nemožné.
Tento popis statické situace je trefný.
T: Říkáte, že je vám 40 let...

Marzocchi (1989) se zmiňuje o "pokladu metafor", jenž má každý terapeut po
ruce, odpovídaje jeho vzdělání a zkušenosti. V jistých úsecích terapeutického
rozhovoru je povzbuzován myšlenkami, které vzešly s rozpravy s klientem, k
tomu, aby některé z těchto metafor použil. Jakmile Bruno udělal inventuru své-
ho života a uvádí, že je mu téměř 40 let, terapeut si vzpomene na začátek Dan-
tovy Božské komedie: "Cestou našeho životního putování ..." Tyto cíle zna-
menají začátek vnitřní cesty, jež básník podstupuje a která ho vede k tomu, aby
spolu sloučil minulost a budoucnost.

T: Teď mě napadá začátek Božské komedie: "Nel mezzo del cammin di nostra
vita  mi trovai  per una selva che la  dritta via era smarrita."  "Cestou našeho
životního putování / Ve tmavém lese do mě  udeřila noc, / Zmizela mi totiž
stopa z pravé cesty." Dante Alighieri byl třiatřicátník, když tohle psal ...
B: Co znamená slovo "Selva"?
T: "Selva" znamená les nebo hvozd, to znamená, že jsem se ocitl v tmavém
lese ("protože mi stopa z pravé cesty zmizela"), protože jsem z hlavní cesty, z
té správné cesty, sešel.
Zdá se, že Dantova metafora v sobě pojí podstatné elementy probíraného téma-
tu: uvědomění si vlastního věku, stejně jako tíseň ze stagnace ve vlastním živo-
tě  a  nevědomost  toho,  jaký  směr  má  člověk  životu  dát.  Tato  elementární
metafora je obraz života jako cesty a hledání vlastního Já a vlastní autonomie.
Bruno je touto metaforou znatelně dojat. Terapeut žasl nad tím, jak na jeho vy-
vození, že by problémy se zády mohly mít ten smysl, že Bruna pozastavily
předtím, než se rozhodl o své budoucnosti, klient reagoval. Ten uvedl: „Jeví se
mi to jako dobrá stopa.“ (Slovo, které Bruno používá je "strada". V italštině je
význam  tohoto  slova  "ulice",  "cesta",  "pěšina".)  Snad  Brunovo  užití  slova
"strada" a věty "Je mi téměř 40 let", přiměly terapeuta k tomu, aby ze své sumy
poznatků užil Dantovy metafory. Je samo sebou, že použitá metafora by měla
být adekvátní duchovní úrovni klienta. Kdyby tato úroveň byla jiná, tak by te-
rapeut zvážil užití jiné metafory.
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T: Klíč k chápání symbolické úrovně četby Dantovy Božské komedie dlí ve
skutečnosti, že Dante Alighieri psal své dílo jako typ terapie Selbst. Byla to pro
něho možnost, aby vyjádřil své přání, obavy a silné sepětí s Benátkami, z nichž
musel uprchnout a kam se již nikdy nemohl vrátit. V Dantově  popisu pekla
jsou skutečně některé osoby odpovědny za jeho vypuzení z města. Mohlo by
nás napadnout, že si Dante jako svého průvodce a terapeuta našel Vergilia, pro-
tože tehdy terapeuti ještě nebyli.
B: To je zajímavé. Přišel jsem sem a byl jako člověk, který vstoupil do tmavé-
ho lesa, beze světla ... ale nyní se v lese rozjasnilo, ale stejně to ještě nedosta-
čuje ... nevím, čeho bych se měl chytit. Kdybych se vrátil k výhodám, o nichž
jste mluvil, je to spíše tak, že mě bolesti zad zdržují.
T: Ano, to Vám ale umožní, abyste se upomněl a zadumal, než vstoupíte do
světla, jak to Dante Alighieri na závěr učinil – ocitl se v zemském ráji.
B (v sebekritickém tónu): Více přemýšlím o mých zádech než o těchto zají-
mavých věcech...

Tato odpověď může být interpretována dvěma různými způsoby. Za prvé může
znamenat:  "Já,  Bruno, nejsem ani tak introspektivní  ani  tak chytrý jako Vy
nebo Dante Alighieri. Přemýšlím o banálních věcech jako jsou obyčejné bolesti
zad a nemůžu nikdy dosáhnout Vaší úrovně sebepoznání!" Kdyby to bylo takto
chápáno, literární metafora by se stala kontraproduktivní a postiženého člověka
by srazila k zemi. Za druhé může být odpověď Bruna vnímána jako pochvala
pro terapeuta,  který mu "v temném lese" pomohl najít  paprsek světla.  Věta
„Nyní se v lese rozjasnilo“ může znamenat, že se Bruno vydal svou cestou.
T: Kdybyste udělal ve Vašem životě inventuru, byl byste pak spokojen? Co
byste chtěl dělat v budoucnu?
B: Můj život představují dvě věci. První je pro mě moc dobrá – vzal jsem si
ženu a mám s ní dítě. Druhá mě neuspokojuje. Učinil jsem toho již hodně a
mám zkušenost a nyní pracuji na volné noze jako poradce, dále pracuji jako te-
rapeut, vzdělávám ostatní ... ale nic jsem nevytvořil, nezaložil např. školu.

Brunova spokojenost s rozhodnutím oženit se a mít dítě částečně odkazovala
na  minimálně  dvě  sezení  v  jeho  párové  terapii  a  zde  zejména  na  použití
metafory pro svatební rituál, který byl páru na závěr druhého sezení předepsán.
Bruno se tehdy zmínil o jeho obavách ze svatby. Od začátku se svou ženou ne-
vycházel. Podle jeho výpovědi jeho žena zkoušela zaujmout dominantní pozici
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v manželství. Bruno měl ve svém životě více co do činění spíše se ženami než
muži: V Holandsku pracoval pod vedením ředitelky a majitelky centra pro psy-
choterapii, v Itálii prodělal analýzu u terapeutky a v dětství měl velmi úzký
vztah k matce. Nyní by si chtěl vyřešit vztah k otci a k mužům obecně. Never-
bální poselství, která směroval k terapeutovi, v nichž vyjádřil jisté ocenění a
téměř přání po náchylnosti, tyto hypotézy utvrzují.
Není ovšem jasné, do jaké míry se zde jedná o Brunovy myšlenky nebo do jaké
míry jsou jeho výklady ovlivněny jeho výukou analýzy, osobní psychoterapeu-
tickou péčí a prostřednictvím sdělení, které mu dala terapeutka při posledním
sezení na cestu: "Bylo by teď lepší, kdybyste se odebral k nějakému terapeu-
tovi."
Po dvou sezeních se Bruno s terapeutem dohodli na tom, že terapie se dále
bude ubírat systemicky a ne psychoanalyticky a bude dlouhá 20 či méně sezení
v měsíčních intervalech. Přesto měl Bruno tendenci jednat a komunikovat tak,
jakoby se nacházel  v psychoanalytické terapii.  Sezení často zahajoval s  vy-
pravováním snu a dával také najevo, že si cení komentářů terapeuta ohledně
jejich terapeutického vztahu. Ovšemže dával mezi řádky najevo – a často také
explicitně – že mu návrhy terapeuta, aby se zabývaly jeho aktuálními vztahy a
možnými budoucími rozhodnutími, nebyly po chuti.

T: Jako manžel a otec jste spokojen, ale jevíte se nešťastným profesně. Máte
pocit, že vyděláváte málo peněz?
B (se smíchem): Nečinilo by mi potíže, vydělávat si více.
T: Vydělával byste rád více?
B: Ano.

Zde terapeut zkoumá hodnotový systém klienta a klade hypotézu o kapacitě
výdělečnosti , která hraje v Brunově hodnotovém systému důležitou roli, a dále
o možné souvislosti mezi výškou jeho výdělku a jeho vlastní hodnotou. Odpo-
věď klienta může být chápána jako prosté potvrzení nebo vést k rozlišení – jak
se ukáže. V terapii často pomáhá, využije-li se otázky, jaký význam klient při-
kládá penězům ve vztahu k mezilidských vztahů.

T: Kdybyste Vašemu otci nebo matce vyprávěli o tom, kolik vyděláváte ... Byl
by např. Váš otec spokojen, kdyby věděl, kolik vyděláváte?
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B: Hm ... teď se mi do mysli vkrádá představa ... Znáte snad lidi, kteří chodí
ode dveří ke dveřím a něco prodávají – dnes již neexistují – místo toho, někdy
kdysi ... teď ... je to taková představa, kterou on o mě patrně má. Peníze ho ne-
zajímají.
T: Dosti negativní představa ...
B: Ano, přesně.

Brunova pochybování o vlastní hodnotě a cílech, které jím byly na cestě život-
ní poutí již dosaženy, vzbuzují terapeutovu zvědavost. Ten prozkoumává dále
souvislosti mezi Brunovo pochybováním a možným ohodnocením jím dosa-
žených cílů  ze strany rodičů.  Terapeut  zde využívá techniky zpřítomňování
třetí strany a klade přitom řadu cirkulárních otázek.

T (hledí  směrem ke dvěma prázdným židlím): Kdyby zde seděl  Váš otec a
Vaše matka a já bych se jich zeptal "Co si myslíte o Brunovi – o tom, čeho do-
sáhl v životě a o tom, co dělá nyní?" Co by oba řekli. Zajímala by Vás jejich
odpověď?
B: Jestli bych se zajímal o jejich odpovědi? Přirozeně.
T: Spíš odpověď otce nebo matky?
B: Ta otcova. Vím, že by matka řekla, že mé rozhodnutí je v pořádku, pokud
by mě to učinilo šťastným.
T: Kdybych pronesl k Vašemu otci: "Vašemu synovi je nyní teprve 40 let. Je
terapeutem a poradcem v podnikání a je ženatý ... ", co by řekl. Jak by Vás po-
soudil?
B: Řekl by: ... teď ... "Mohl by udělat více. Mohl by dělat něco jiného.
T: A co byste řekl Vy?
B (vážným hlasem): Řekl bych "Jak to? Nikdy si se přece nezajímal o to, co
jsem dělal."

Zde je zřetelné, jak důležité je pro Bruna rodičovské ocenění a jak viditelně se
brání distanci, se kterou s ním jednal jeho otec. Vypadá to tak, že Brunovi se v
jeho životě dostalo mnoha ocenění ze strany žen, matkou počínaje, což mu ale
viditelně nestačí. Legitimaci muže musí klient dostat od otce nebo jeho náhra-
dy.
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B: Potom by mi řekl: " Jak to, že stále pracuješ s tvým kolegou? Proč se neo-
samostatníš?" A matka .... (smějíce se) místo toho věří na moje schopnosti a
řekla by, že bych mohl mít ještě jiné schopnosti.
T: Potenciál, který jste doposud neukázal?
B: Ano.
T: Vypadá to, jakoby tu pro Vás do budoucna existovala ještě jiná očekávání...
B: Ano, to souhlasí. Oba dva jsou vůči mě v očekávání. Očekávají ode mě, že
něco vytvořím, co je a také mě učiní šťastným.
T: Jsou rodiče šťastni z toho, že jste se oženil se ženou s Itálie?
B: Ano, těší je to.
T: Vypadá to tak, jakoby zde došlo k jisté shodě. Rodiče jsou šťastní a Vy také.
Dnes jste na začátku řekl, že jste šťastný z toho, že jste si vzal takovou ženu a z
čekání na dítě. Mohlo by to být světlo, jenž se zjevilo v temném lese? Začátek
cesty do zemského ráje?

Z projevu Bruna je možno jasně vyčíst, že je s rodiči stále silně spjat a je na
nich závislý. Na jedné straně vyjadřuje svou nespokojenost tím, že nebyl otcem
uznán, na druhé straně to ale vypadá, že sdílí rodičovská očekávání. Částečně
je se sebou spokojen a jeho rodiče také. Všichni jsou šťastní, že se oženil a že
se ženou čeká dítě. Životní zkoušky ale nekončí. Musí ještě mnoho přemýšlet o
vlastní profesní životní cestě, ačkoli toho již v životě udělal hodně.
Prostřednictvím otázek rozšiřuje terapeut kontext a otevírá různé hypotetické
scénáře, přičemž dalekosáhle zabraňuje tomu, aby probleskl jakýkoli úsudek
ohledně  Brunových myšlenek.  Ačkoli  terapeut  působí  místy  "učeně",  pone-
chávají jeho rétorické otázky klientovi mnoho autonomie k interpretování nebo
specifikaci  jejich významu. Aby zachoval  pozitivní  způsob pohledu klienta,
použije v poslední otázce opět Dantovy metafory o cestě.

B: Tenhle problém již neexistuje. Oni již neříkají: "Až se jednou oženíš ... až
budeš mít dítě ..."
T: Vypadá to, že Vás znepokojuje dělání něčeho, o čem by rodiče v posledku
mohli říci, že jsou z toho šťastni. Od koho byste tuto hodnotící řeč slyšel nejra-
ději?
B: Od mého otce.
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T: Mohl byste Vašemu otcovi vyprávět, že je Vám prostřednictvím problémů
se zády bráněno v realizaci Vašich životních projektů ... že máte problém.

Terapeut používá opět metafory, tentokrát v aspektu problémů se zády, což se
zde může vztahovat k cílům, kterých by "měl" dosáhnout a dále k očekáváním
rodičů (která jsou částečně i jeho vlastními). Ambivalenci je také možné vyjád-
řit  v  obou protikladech,  mezi  nimiž  se  Bruno kontinuálně  tu  a  tam zmítá.:
"Můžu" a "nemůžu". Idea terapeuta, že Bruno říká otci: "Právě teď nemohu", je
směrována k tomu, aby klient objevil jinou rovinu vztahu otec-syn a sice ta-
kovou, v níž klient přiznává slabost a otec tento zvláštní okamžik v životě syna
může akceptovat. (Z perspektivy psychodynamiky můžeme mluvit "korektivní
emoční zkušenost", v případě, že se terapeut chová jako přitakávající a akcep-
tující otec, jehož styl se od otcovského typu odlišuje tak, jak jej klient vnímá.
(Alexander a French, 1948)

B: Ano, mohl bych to říci ... ale neučiním tak ... nevím ... když si představím,
že s ním mluvím o tomto problému, tak se sám nemohu s tímto problémem
identifikovat  ...  je  to zvláštní  ...  nevím ...  dalo by mi to jiný obraz o mém
Selbst. A kromě toho to není tak, že by můj otec něco řekl ... víte, je to něco ve
mě ... ano, něco ve mě ...
T: Chcete tím říct, že tento vnější konflikt, ohodnocení, kritika, o níž jste mlu-
vil, je u Vás uvnitř?
B: Ano, Není to tak, jako bych tam šel a on řekl ...
T: Chcete tím říct, že to není reálný otec, nýbrž spíše internalizovaný?
B: Ano.

Jakmile  terapeut  zmínil  možnost,  že  klient  slyší  nejen  vnější,  nýbrž  také
"vnitřní"  hlasy,  reprezentující  význam  internalizované  rodiny  a  interna-
lizovaného otce, Bruno důrazně přikývl. Terapeuta na základě toho, že Bruno
je na jedné straně  klient a na druhé primárně  psychodynamicky orientovaný
psychoterapeut, tato reakce nepřekvapuje. Průběžně je jím měněn úhel pohledu
jeho analýzy z vnitřního světa klienta na konkrétní vztahy. Terapeut přitom re-
flektuje jek své vlastní způsoby pohledu, tak ty svého klienta., aby se uvaroval
toho, aby tyto byly pokládány za "pravdy".
T (hledí k oběma prázdným křeslům): Kdyby zde byla Vaše matka a Váš otec a
já vás poprosil, abyste oba posoudil, co byste řekl?
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B: Mého otce velmi obdivuji. On, syn dělníka, přes den pracoval a v noci stu-
doval. Udělal neuvěřitelnou kariéru. Úspěšně dokončil svá vysokoškolská stu-
dia  a  stal  se  důležitým obchodníkem.  Má matka  ho  mnoho  podporovala  a
mnoho se pro něj obětovala.
T (důrazně): Dva hrdinové, dva obři. Jste synem dvou obrů. Je to těžké, být
synem hrdinů a obrů. Ptám se sebe, co Vás pohnulo k tomu, abyste ke mě při-
šel. Snad to byla naděje, že se v řeči se mnou bude něco odvíjet, co Vás vyvede
z této slepé uličky.
B: Ano.
T: Jste na mrtvém bodě. Mluvil jste o snu, v němž se vynořuje postižené dítě,
které stojí vedle svého otce. Právě teď si představuji, jak by se ve Vaší terapii
na závěr jednalo o sen, jenž byste mi mohl vyprávět po narození Vašeho dítěte.
V tomto snu vidím vedle Vás radostné dítě, plné životní síly a šťastné tím, že
stojí po boku hrdého otce. V pozadí vidím dědu z otcovy strany, jenž je ko-
nečně spokojen.
B (mírně dojat): Nevím jak, ale nyní v sobě cítím "Ano".

Na základě cirkulárních otázek, které byly Brunovi položeny kvůli "zpřítomně-
ní rodiny" a na základě jeho reakcí na tyto otázky, se vytvářejí kontury rodičů.
Terapeut definuje rodiče jako dva obry nebo dva hrdiny, jejichž život je stěží
napodobitelný. Bezprostředně poté, co si všiml, že je to těžké, být synem hrdi-
nů, terapeut se táže klienta, jestli jeho rozhodnutí ohledně znovuobnovení te-
rapie je motivováno nadějí, dostat se ze slepé existenciální uličky. Po přitakání
klienta rozvíjí terapeut možný scénář budoucnosti, v němž nechá klienta na zá-
věr jeho terapie vyprávět hypotetický sen, ve kterém jsou jeho obavy a pocit
podřízenosti rozptýleny, přičemž Brunova odpověď a především jeho emocio-
nální reakce svědčí o tom, že je ve svém nitru pohnut.

T:  (po  přestávce):  Přišel  jste  dnes,  abyste  se  mnou  mluvil,  něco  se  mnou
konzultoval nebo podstoupil terapii?
B: Po našem posledním sezení jsem Vám chtěl napsat děkovný dopis, protože
jsem si myslel, že bychom se již neviděli. Přesto jsem měl v minulých měsících
stále zřetelnější pocit nejistoty a vzrůstající roztržitosti. Přemýšlel jsem tedy, že
bych sem přišel a s Vámi si řešil to – jak vyjít ze slepé uličky – a ani ne tak
proto, abych tu podstoupil terapii. V minulosti jsem na sobě hodně pracoval.
T: Co si Vaše žena myslí o tom, že ke mě opět přicházíte?
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B:Chápe to jako dobré. Náš vztah je nyní bezvadný a velmi se těší na narození
dítěte. Řekla mi: "Jdi k lékaři. Určitě ti pomůže."
T (se smíchem) Takže Vaše žena si myslí, že Vám srovnám páteř?
B (směje se): Učinilo by jí to šťastnou! Chtěl bych k tomu ještě říci, že bych
rád přišel ještě jindy.
T:  Nyní  se  půjdu poradit  s  mými kolegy.  (Terapeut  opouští  místnost.  a  po
dlouhé pauze přichází zpátky.)

T: Kolegové z Vás mají pocit, jako byste byl Atlas, který na svých ramenech
nese svět. Vnímají Vás jako někoho, kdo již dlouho na svých ramenech nese
dva obry, a to jsou Vaši rodiče. Tato váha tíží tak moc, že Vám to zkřivilo pá-
teř. Kolegy napadlo, že se jejich váha, navzdory Vašemu manželství a těhoten-
ství, nezmenšila. Nedivili bychom se, kdyby to bylo opačně.
B: To si žádá čas...
T: Kolegové akceptují sen, který jsem si představil coby závěr Vaší terapie a
který jsem vyprávěl. Sen, jenž jste mi vyprávěl a ve kterém se zjevuje Váš otec
s postiženým dítětem, se kolegům jeví tak, že Vy zde zaujímáte také roli otce a
v  její  podstatě  máte  strach  mít  dítě,  protože  to  neodpovídá  dědovým oče-
káváním. Kdyby dítě, které je teď na cestě, bylo dokonalé, byl by Váš problém
s očekáváním rodičů vyřešen. Zplození dokonalého dítěte by Vás vyznamenalo
autenticitou  dospělého.  V tomto  smyslu  by  postižený člověk z  Vašeho  snu
mohl symbolicky představovat  Váš hluboký strach z  toho,  abyste  nezplodil
dítě, které nebude zrovna tak odpovídat kladeným nárokům ... Tímto bychom
dnešní sezení uzavřeli. Mluvil jsem s kolegy také o Vaší prosbě ohledně další-
ho sezení. Všichni s tím souhlasíme.
(Bruno terapeutům soustředěně naslouchal a sotva znatelně přikyvoval. Když
mu bylo nabídnuto další sezení, uvolnil se a působil spokojeným dojmem.)

Závěrečný komentář staví na následujících elementech terapeutického sezení:
na snu, který Bruno vypráví,  dále na hypotetickém snu, který předkládá te-
rapeut v závěrečném sezení terapie a na pocitu Bruna, že se ocitá ve slepé ulič-
ce a nedostačuje očekáváním otce. Terapeut začíná své úvahy s metaforou o
Atlasu, který nese na svých zádech tíhu světa a vše uzavírá s významem hypo-
tetického snu, který by mohl mít na konci terapeutického sezení: Když Bruno
zplodí pro svého otce dokonalé dítě, může být konečně vnímán jako dospělý s
požadovanými kvalitami a následně se tak dostat ze slepé uličky. Obsah a řeč
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této intervence jsou přiměřené klientovi, zatímco podstatné elementy terapeu-
tického sezení, vědění a znalosti klienta (také terapeuta), tak jako praxe syste-
mické terapie, jsou v úvahách zahrnuty.
(Komentář na konci sezení obsahuje několik prvků, které by se mohly užít také
v psychodynamické terapii. Nicméně jsou vyvozeny v rámci systemického po-
jetí. Komentář je užit jako klasická intervence přerámcováním.)
Prostřednictvím "reductio ad absurdum" ve vztahu mezi dědou, synem a vnu-
kem mohou být zviditelněny nové emoce a významy, které v posledku mohou
přispívat k řešení existenční krize klienta. Na začátku vlastní analýzy sezení
může být pozorováno, že terapeut pracuje s tematikou a hojně užívá metafor.
Jinými slovy: Terapeut identifikuje to, co Lai (1985) označuje jako "motiv" a
klient na to reaguje. V jistém momentě jsou identifikovány tři motivy: klien-
tova záda, životní cesta a otcovství. Tak jako v hudebním díle krouží tóny ko-
lem jednoho motivu, tak se terapeutické počínání s jeho motivy točí kolem již
jednou identifikovaných motivů.
Tímto způsobem konstruují  terapeut a klient společně  příběh, do něhož oba
vnášejí emocionální a kognitivní elementy. Příběh začíná Brunovými bolestmi
zad, které mají souvislost s jeho pocitem, že se ocitnul ve slepé uličce. Te-
rapeut nabízí svůj způsob vidění Brunova problému, následkem čehož je tento
posuzován spíše pozitivně  než negativně,  protože klientovi je pak poskytnut
čas, aby o sobě a své budoucnosti přemýšlel. Vypadá to tak, že zmiňované pře-
rámcování klientem značně pohne a ten se zmiňuje o možnosti prozkoumat ele-
menty, které jsou za jeho krizi odpovědny.
V jistém smyslu sděluje Bruno terapeutovi, že ten v jeho vývoji ještě tak dale-
ko nedošel a musí teprve prozkoumat pocit, že se ocitnul v úzké uličce, aby
mohl lodi udělit povolení k další cestě. Klient věří, že k pochopení vlastních
myšlenek potřebuje jen pomocnou ruku nebo přechodnou podporu terapeuta, to
mu umožní, aby se vrátil na cestu seberozvoje. Bruno je výborný klient pro bo-
haté a významuplné terapeutické sezení, nejen proto, že je mimořádně  inte-
ligentní a senzitivní, nýbrž také proto, že již absolvoval dlouhou terapii a zá-
roveň má profesionální znalosti v této oblasti.
Myšlenkové konstrukce, jež jsou v řeči rozvíjeny a úroveň řeči jsou značně ná-
ročné a reflektují kapacitu obou účastníků. Zajímavý je počet témat, která jsou
zde pronesena a v následujících sezeních intenzivněji probírána. Jedinec zís-
kává pocit  komplexního dialogu, který v čase kratším jedné hodiny shrnuje
hlavní téma života klienta. Tento dialog je typický pro poradenské sezení, které
stojí samo o sobě a přistupuje na žádost klienta, obdržet "vysvětlení" a nepod-
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stupovat terapii. Metafora lodi prostupuje rozhovorem a jedinec by mohl říci,
že toto individuální sezení je jako cesta lodí, kterou kormidlují oba účastníci,
přičemž každý z nich vnáší své odborné umění a námořnické vědění. Terapeut
vlastní poklad metafor a klient je fundovaný v oblasti terapie. Pracují společně
a  loď  se  pohybuje  –  Bruno sám by to  nezvládl,  ale  společně  to  zvládnout
mohou.
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Carla V.: "Znovuobjevení ženskosti"

Carle bylo 35 let a pracovala jako školní zubařka. Za muže měla již 10 let
inženýra a měla pětiletou dceru. Byla jí diagnostikována těžká forma střevního
kataru a jejím lékařem byla poslána k nám.
Byla požádána o to, aby přišla s manželem, přesto se ale na prvním sezení ob-
jevila sama. Vysvětlovala, že se manžel psychoterapie obává, a proto se nechce
na sezení podílet. Přivezl jí sice autem z města, kde žili, a které leží daleko od
Milana, do budovy s ní ale nevstoupil ze strachu, že by mu někdo mohl terapii
nařídit.
Čeho si terapeut ihned všiml byl Carlin silný, mužský stisk ruky a její poněkud
těžce definovatelný výraz obličeje,  který nebyl ani jednoznačně  mužský ani
jednoznačně ženský. Její střih vlasů a oblečení (kalhoty a sportovní bunda) pů-
sobily velmi maskulinně. Avšak při zevrubném prohlédnutí by nikdo neměl po-
chyb o její ženské identitě.
Na prvním sezení uvedla, že na terapii přišla kvůli své těžké nemoci, kterou
trpí už téměř 10 let, a která jí dennodenně způsobuje velké potíže. Podrobila se
dokonce resekci střeva, avšak bez úspěchu. V péči gastroenterologů a chirurgů
je již léta.
Poté začal terapeut zkoumat Carlin vztah k jiným lidem.
Krátce po svatbě  začala Carla poměr s bývalým kolegou ze studií,  jenž byl
znám jako fascinující muž, který byl během studií obletován studentkami. Ten-
to stav přetrvával i v době, kdy Carla začala s terapií. Co se týče jejího manžel-
ství, měla pocit, že mezi ní a mužem existuje sice velká náklonnost, ale tento
vztah se podobá spíše vztahu bratra a sestry, v němž absentuje vášeň.
Sebe  samu  popsala  Carla  jako  precizního  člověka  vědomého  si  svých  po-
vinností (především co se týče její dcery), se silným sklonem k perfekcionis-
mu. Doznala, že se její symptomy objevily pár měsíců poté, co začala vztah se
svým bývalým kolegou ze studií. Její milenec byl ženatý, ve městě vážený muž
a  také  známý  jejího  manžela.  Ke  vztahu  vůči  milenci  uvedla:  „...mám ho
v krvi“ a dále, že by bez něj nemohla žít.
Vždy, když mu volá, tak se cítí poněkud zahanbeně, protože je to ona, kdo ho
vybízí. Potom se setkávají na smluveném místě a vášnivě se milují, přičemž
ona vždy dosáhne orgasmu. Následně se rozejdou a uplynou dva až tři měsíce,
než se přihlásí přemáhající touha a ona mu opět zavolá. (Terapeut tuto touhu
popsal jako podobnou "touze po heroinu" a tahle analogie se klientce velmi lí-
bila).

3326



kons 24 systemická terapie s jedincem

Vyprávěla dále, že svému milenci píše ráda hezké dopisy (navštěvovala dokon-
ce kurz psaní dopisů), on jí ale nikdy neodepisuje. Pokud mu ale zavolá, je
vždy ochotný se sejít.
Carla uvedla, že souhlasí s terapií čítající dvacet sezení, jak bylo stanoveno v
našem výzkumném programu. V úvodním sezení bylo zpracováno téma se-
xuální identity klientky, které se nabízelo v důsledku jejího vzezření a vyprávě-
ní. Carla se narodila v malém městě, kde byl její otec známým a vysoce ceně-
ným uměleckým řemeslníkem. Matka byla popsána jako nudná "malá" žena,
nemyslící na nic jiného než dům a rodinu. Klientka vždy obdivovala otce, ale
když pomyslela na matku, přepadl jí pocit lehkého podráždění. Carlin bratr byl
o pár let starší než ona, nedostávalo se mu ale žádné zvláštní pozornosti. Pra-
coval jako dělník, vzal si nevýznamnou ženu a nikdy nepodnikl nic proto, aby
vynikl. Naproti tomu byla Carla miláčkem rodiny, protože byla úspěšná a do-
sáhla univerzitního vzdělání a provdala se za akademika.
Na základě toho, jak klientka hodnotila dosavadní průběh terapie, co na ni zna-
telně nejvíce učinilo dojem a jaké účinky ukázaly první sezení, nabyl terapeut
dojmu, že se v Karle skrývá skvělá žena, která by se měla rozvinout v celé své
osobnosti, k čemuž ale nemá zřejmě prostor, protože jí omezuje strach, že ne-
bude akceptována.
Pro Carlu byli prvotřídní lidé pouze muži. Rovnocenná se tak cítila nejprve
skrze otce, a poté si za milence zvolila muže, který byl v době studií idolem
všech dívek. Jistým způsobem byla fascinována tím, co bylo vždy považováno
za "nejlepší". Terapeut Carlu konfrontoval s těmito myšlenkami a zdůraznil, že
feministky vždy děsila myšlenka, že ještě v dnešní době existují ženy jako Car-
la, jež se legitimně cítí jen skrze nějakého muže, jako tomu bývalo kdysi, kdy
se žena s provdáním musela vzdát svého příjmení.
Terapeutova provokace začala účinkovat a odhalila jedno z hlavních témat te-
rapie.
Carla neměla o ženách valné mínění, a proto si zvolila mužskou identitu – ob-
lékala  se  a  chovala  se  jako  muž.  I  přes  to  se  potlačené  ženské  aspekty
projevovaly. Kvůli provokativním výrokům terapeuta začala o této identitě po-
chybovat a asi po deseti sezeních se začala viditelně měnit. Zmizely vnější zna-
ky mužství (především změnila způsob oblékání) a počáteční hořkost v jejích
projevech se vytrácela. Zde je třeba uvést, že hlavní téma posledních sezení
této fáze bylo, jak ukončit vztah s milencem.
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Předtím,  než  mohla  tento  milostný  poměr  ukončit,  musela  projít  obdobím
značného utrpení. Během letní pauzy upadla do těžké deprese, která trvala dva
měsíce.

Na prvním sezení po prázdninách uvedla, že silná náklonnost k dceři byla jejím
jediným  důvodem,  který  jí  zabránil  v  sebevraždě.  Po  zhroucení  zmizely
symptomy somatických potíží. Pozvolna mizely i pocity viny a strachu, které jí
léta trýznily. Poté se situace náhle změnila. Carla si nechala růst vlasy a ob-
lékala se velice žensky. Změna výrazu v obličeji byla obrovská – obličej byl
uvolněný a zjemněl. Více se rozvinul také mateřský cit. Vyprávěla o dřívějších
potížích dcery s nočním pomočováním, způsobené absencí mateřského citu. V
úvodu terapie Carla žádala, aby dceru mohla brát sebou. Terapeut to ale odmítl,
protože byl přesvědčen, že vyřešení Carliných potíží pozitivně ovlivní dceru, k
čemuž také došlo.
Po letní pauze přišla Carla na patnácté sezení, působila uvolněně, usmívala se a
měla na sobě elegantní, vzdušné hedvábné šaty. Dovolenou strávila s manže-
lem a přáteli v zahraničí. Popisovala, že vše probíhá dobře a domnívala se , že
půjde  o  poslední  sezení.  Dále  sdělila,  že  během zpáteční  cesty  z  dovolené
dostala nápad, nechat poslední temný bod její minulosti "na druhé straně Alp"
a rozhodla se, že celou historku o její nevěře svěří manželovi. V té době a na
zvoleném místě se jednalo o nebezpečné rozhodnutí.
Carlin muž se rozzuřil a řekl, že něco takového očekával. V zápalu vzteku po-
zvedl ruku, jakoby jí chtěl udeřit do obličeje. Když Carle viděla muže s napřa-
ženou rukou, vzpomněla si náhle živě na událost, kdy viděla silně udeřit otce
matku do obličeje z mylného a nicotného důvodu. Matka tehdy neprotestovala,
protože násilí, i nespravedlivé, bylo výsadou mužů.
Vzpomínka  na  pokořenou  a  zraněnou  matku  učinila  Carlu  nyní  velmi  ne-
šťastnou, rozplakala se. Manžel, který zpozoroval, že kvůli němu pláče, rea-
goval slovy: "Nebudeme z toho dělat tragédii, co se stalo, stalo se, a tím to
končí."
Na tomto sezení vyprávěla Carla také sen (druhý v průběhu celé terapie). V
rámci psychoanalýzy by byl označen jako klasický "ukončovací sen" terapie.
Ve snu byla klientka, spolu s dalšími ženami, pozvána na čaj k manželce svého
bývalého milence. Nejprve se kvůli této ženě cítila trapně dotčena, potom byla
ale tak srdečně pozdravena, že se oprostila od výrazných pocitů viny vůči této
ženě. Stejně jako Carlino přiznání v autě, tak i tento sen se zdají ukazovat na
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to, že Carla nově objevila svou ženskost a mateřské pocity a svědčí o vnitřní
velikosti a znovu dosaženém pocitu vlastní hodnoty.
Je zajímavé, jak se Carlina minulost změnila výzkumem historie její rodiny. Z
minulosti, kde její matka (jako ženy obecně) vystupovala jako naprosto nega-
tivní a druhořadá postava, se stala minulost, v níž se matka objevila v jiném
světle, a sice jako žena, která byla obětí  rodinných daností a společenských
okolností  oné doby.  Objevení této minulosti  bylo současně  objevením nové
reality, jenž do té doby byla pouze realitou virtuální, v nové realitě byla matka
podrobena a čas od času otcem klientky pokořována a zraňována. Protože se
terapie odehrávala v současnosti, změnilo se také v současnosti Carlino vní-
mání minulosti, což obousměrně působilo jak na minulost, tak na budoucnost.
U tohoto případu pozorujeme koncept, v němž je znovu aktivována seberefle-
xivní smyčka minulosti, přítomnosti a budoucnosti, přičemž se jedná o jeden z
nejdůležitějších elementů našeho modelu terapie (Boscolo a Bertrando 1994).
Svým způsobem terapeut Carle poskytl šanci, aby se dostala do kontaktu s ji-
ným možným světem – se světem matky, která vůbec není osobou malé hodno-
ty, nýbrž obětí kultury a společnosti, ve které žila.
Poté, co byla dekonstruována Carlina rodinná historie, která časem vykrysta-
lizovala (a byla silně podbarvena názory společenského prostředí, v němž kli-
entka žila), stala se historie její matky, kterou Carla poté mohla vyprávět, jinou
historií (alternativní historií, jak by řekl Michael White, White a Epston 1994).
Protože byl tento případ doprovázen týmem terapeutů, byla jedna z kolegyň z
reflektujícího týmu požádána, aby na konci sezení jako třetí osoba vyjádřila své
stanovisko (přesněji – stanovisko ženy).
Když byla terapie u konce, zeptal se terapeut Carly na nejdůležitější okamžiky,
k nimž během terapie došlo. Carla odvětila, že největší dojem na ní udělaly in-
tervence kolegyň na konci jednotlivých sezení, především jedné z těchto ko-
legyň.  Dodala,  že  by se  ráda  s  touto  kolegyní  rozloučila  osobně,  pokud je
někde nablízku. Když poté tato kolegyně přišla do místnosti, Carla ji – vidi-
telně dojata – objala.
Ke konci terapie mluvila Carla také o starosti manžela, která ho odradila od
účasti na terapii. Měl strach, že by u sebe mohl objevit latentní homosexualitu.
Pokud  nazíráme  sexualitu  z  hlediska  mezilidského  vztahu  a  ne  z  hlediska
jednotlivce, můžeme očekávat, že by se manželův strach mohl rozptýlit díky
změně Carly.
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