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Cirkulární otázky

Koncept "cirkulárních otázek" je þasto zam��ován s konceptem cirkularity. Po-
jem "cirkulární otázky" byl up�ednost�ován v þasech, kdy terapeut kladl v p$-
vodním kontextu rodinné terapie každému þlenu rodiny popo�ádku otázky za-
m��ené na chování dvou þi více jiných þlen$ rodiny. Jinými slovy: Terapeut se
pokoušel vyzv�d�t celostní pohled rodiny který tvo�ila sí" spoluutvá�ejících se
vztah$ (jak mezi myšlenkami a emocemi, tak mezi zp$soby chování). Nejefek-
tivn�jší zp$sob, jak naþrtnout mapu území sestával s kladení otázek, které zvý-
raz�ovaly rozdíly. Tyto otázky zprost�edkovávaly informace místo dat: Bate-
son byl p�esv�dþen, že informace je "rozdíl, který d�lá rozdíl", to znamená, že
se jedná o relaci, která se tímto zp$sobem odlišuje od dat.
Tento proces m$žeme dále sledovat a �íci, že informace získané prost�ednic-
tvím  cirkulárních  otázek  jsou  reciproþní:  Jejich  prost�ednictvím  m�ní  per-
manentn� jak klient, tak také terapeut své porozum�ní na základ� informací,
které nabízí prot�jšek. Cirkulární otázky vyzdvihují nové rozdíly a osv�tlují ne-
známá spojení mezi myšlenkami, významy a zp$soby jednání. Tyto nové sou-
vislosti mohou p�isp�t k tomu, že se epistemologie jednotlivých þlen$ rodiny
m�ní, to znamená, že se jejich osobní premisy, jejich nev�domá pojetí (Bateson
1985) m�ní. Cirkulární otázky jsou formou intervence, která je pro systemicky
pracující terapeuty snad nejd$ležit�jší.
Užití cirkulárních otázek prvn� navrhli Selvini Palazzoli a kol. (1981) ve svém
þlánku "Hypotetizování, cirkularita, neutralita". Zde auto�i popsali také n�kolik
typ$ cirkulárních otázek, které byly oce�ovány jako zvláš" vhodné k tomu, aby
b�hem terapeutického sezení  evokovaly  rozdíly:  Triadickými  otázkami  byla
jedna z osob vyzývána k tomu, aby se vyjád�ila o vztahu mezi dv�ma jinými
þleny  rodiny  (nap�.  se  ptáme  matky:  „Jak  reaguje  otec,  když  ho  syn
kritizuje?“).
Otázky byly kladeny k rozdílným zp$sob$m chování dvou þi více þlen$ rodiny,
aniž by p�itom byly tematizovány vnit�ní hodnoty osob (nap�.: „Od koho jste
více podporována, když jste smutná, od matky þi otce?“).
Terapeuti kladli otázky ke zm�nám jednání p�ed nebo po jisté události v rodin�
(nap�.:  „Vypukly  potíže  s jídlem  u  jeho  sestry  p�ed  nebo  až  po  smrti
babiþky?“).
K užití  byly  též  hypotetické  otázky  k možným  životním  situacím  (nap�.:
„Copak byste d�ti d�laly, kdyby se vaši rodiþe nechali rozvést?“).
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Vposledku  byly  kladeny  otázky,  p�i  nichž  byli  þlenové  rodiny  ve  vztahu
k danému jednání nebo interakci se�azováni (nap�.: „Kdo nejspíše m$že mámu
rozveselit, když je sklíþená?“). 

Sheila McNamee postupuje dále a tvrdí, že cirkulární otázky jsou prototypem
konstruktivní terapeutické techniky, nebo" p�ispívají k vytvá�ení velkého pole
stanovisek:
„Provozování sociáln�-konstruktivistické terapie je názorn� p�edstaveno kon-
ceptem cirkulárních otázek, zavedeným týmem z Milana. Cirkulární otázky vy-
cházejí z p�edstavy, že �eþ je vztahový systém…
Vícevrstevné popisy, které krystalizují v procesu cirkulárního dotazování, kla-
dou základy novým souvislostem (vztah$m).
(Data), která jsou touto metodou získána, se rychle stávají informacemi o spo-
jeních mezi lidmi, myšlenkami, vztahy a þasem. Zárove� jsou v tomto kontextu
vyzdviženy informace o vzorci a procesu (a ne výsledky nebo produkty).
Tím, že cirkulární otázky nezavazují jedince k tomu, aby lp�l na dosavadním
pohledu  na  sv�t  (vþetn�  privilegovaných  profesionáln�  –  psychologických
verzí), mohou se tito jedinci rozlouþit se zp$soby myšlení þi historkami, dle
nichž každodenn� žijí a z nichž se rozvíjejí.
Cirkulární otázky otevírají horizont pro alternativní popisy, v nichž jsou þasto
zahrnuty poþetné a v d�ív�jším diskurzu rivalizující hlasy.“ (McNamee 1992)
Tématem cirkulárních otázek se zabývá mnoho studií, nap�. Hoffman (1987),
Penn  (1983,  1986),  Tomm  (1988a,  1988b,  1989,  1994a,  1994b),  Deissler
(1985), Fleuridas, Nelson a Rosenthal (1986), Borwick (1990), Viaro a Leonar-
di. N�kterými z výsledk$ se zde budeme zabývat.
Karl  Tomm,  který  pat�í  k prvním  a  nejvýznamn�jším  badatel$m,  který
cirkulární otázky zkoumal, je rozd�lil do r$zných kategorií podle jejich cíl$ a
znak$. Omezíme se zde na jeho první rozlišení. Na základ� úvahy, za jakým
úþelem  terapeut  otázky  klade,  jmenuje  terapeut  dv�  kategorie  cirkulárních
otázek:  informativní  a  reflexivní  otázky.  Informativními  otázkami  jsou  zís-
kávány informace, zatímco reflexivní otázky jsou sm�rovány ke zm�n� (stano-
vení cíl$ obou typ$ otázek se vzájemn� vyluþuje, p�esto jsou ve své podstat�
þasto zam�nitelné). Rozdíl mezi informativními a reflexivními otázkami není
ani tak v jejich formulování, jako spíše v jejich þasovém umíst�ní b�hem roz-
hovoru:  Tatáž otázka m$že být svou podstatou informativní nebo reflexivní
podle toho, kdy je kladena (Tomm 1989, 1994 b).
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Mezi  jinými  autory  vyvozovali  Viaro  a  Leonardi  –  jeden  terapeut,  druhý
lingvista – konverzaþn�teoreticky nejzajímav�jší  význam cirkulárních otázek
(a jiné aspekty terapeutického dialogu). Dle jejich teorie je terapeutické sezení
speciální forma konverzace a jako taková podléhá všem obecným pravidl$m,
která vytvá�ejí konverzaci, tak jako n�kolika jiným pravidl$m, která platí pro
pole terapie. Interpretace Viara a Leonardiho zaujímá v této kapitole zvláštní
místo,  nebo"  oba auto�i  nabízejí  dle našeho mín�ní velmi zajímavou a roz-
þlen�nou možnost terapeutického dialogu. Všichni zde citovaní auto�i se chá-
pou  cirkulárních  otázek  a  jiných  skuteþností  v terapeutickém  rozhovoru  ze
zorného úhlu terapeut$, p�iþemž vzniká popis, který osv�tluje úmysly terapeuta
(to platí zejména pro Karla Tomma). Oproti tomu nabízejí Viaro a Leonardi
p�ímou variantu �eþové interakce. Jejich východisko p�ichází z "vn�jšku", takže
m$žeme vid�t úþinky �eþového aktu (Austin 1972) terapeuta a klienta takovým
zp$sobem, jenž není ovlivn�n intencemi a p�edpoklady terapeut$.
U  cirkulárních  otázek  b�hem  interview  rozlišujeme  v tomto  kontextu  mezi
otázkami s finitivními alternativami („Komu se cítíš být bližší, tvé matce nebo
tvému otci?“),  otázkami s infinitivními alternativami („Co si  myslíte,  že by
vaše žena d�lala, kdybyste se nechal rozvést?“) a ano-ne otázkami, které mají
vysv�tlující charakter.
N�které cirkulární  otázky vyžadují  výpov�di od partnera rozhovoru,  to  zna-
mená zprávy o konkrétních skuteþnostech, jiné vyžadují  p�ipisování, to zna-
mená, že se n�komu jinému p�ipisují postoje nebo nálady. Otázky prvního typu
(nap�.: „Jak reaguje tvá matka, když si ji tv$j otec dobírá?“) vyzdvihují zp$so-
by jednání, otázky druhého typu (nap�.: „Co se dle tvého mín�ní d�je ve tvé
matce, když si z ní táta utahuje?“) pat�í definitivn� signifikantnímu území.
Tato rozlišení jsou urþitým zp$sobem podobná t�m, které navrhl Luigi Boscolo
na konci sedmdesátých let,  poté,  co p�edložil  Black-box teorii.  Typ otázek,
jenž d�íve používal, a který spoþívá na popisu chování: "Co d�lá váš muž, když
vaše dcera nechce jíst?" a "Jak si  vysv�tluje váš muž, že jeho dcera nechce
jíst?" T�mto t�em typ$m otázek odpovídají t�i roviny lidské komunikace: Po-
pis, prožívání a vysv�tlení. Není pochyb, že cirkulární otázky na r$zných rovi-
nách otevírají slouþením skutk$, emocí a význam$ nové horizonty, které obo-
hacují vid�ní sv�ta klienta a ukazují mu tak cestu, jak se vymanit z omezující
rigidity.
Je lhostejné, zda se cirkulární otázky vztahují na skuteþnosti nebo prožívání,
nebo" jedinec pot�ebuje v každém p�ípad� precizní a specifické detaily a ne jen
všeobecné informace. Na otázku: "Kdo je nejš"astn�jší osoba ve vaší rodin�?"
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obdrží jedinec nap�. odpov��: "Má paní." Na tuto odpov�� klade terapeut další
otázky  jako:  "Proþ  je  dle  vašeho názoru  nejš"astn�jší  vaše  paní?  Jak  se  to
ukazuje? Mohli byste mi jmenovat n�kolik p�ípad$, které ukazují, jakým zp$-
sobem je nejš"astn�jší?" a tak dále.
Je jist� z�etelné, že první otázka je tematická, pon�vadž prost�ednictvím klí-
þového slova "š"astný" je zavedeno základní téma (být š"astný / neš"astný) a
téma ihned vykazuje jemné rozlišení: Št�stí je stav, který m$že jedinec výluþn�
více þi mén� prožívat jako jiní lidé, je to také stav závislý na jiných lidech. Po
tematických otázkách následují  specifické  otázky,  prost�ednictvím nichž  te-
rapeut téma více konkretizuje a m$že je tak integrovat do arény vztah$.
Jiným typem otázek, se kterým þasto pracujeme, protože je vhodný pro za-
cházení  s  determinujícími  ohraniþenostmi  v  historii  klienta,  je  hypotetická
otázka k minulosti, souþasnosti a budoucnosti klienta. ýasto se stává, že klienti
mají na þasový sled a na vlastní životopis lineárn�-kauzální (tzn. determinis-
tický) pohled: V negativních nebo traumatických skuteþnostech nebo vztazích
z minulosti spat�ují p�íþiny jejich problematické a nestabilní souþasnosti a oþe-
kávají, že tyto negativn� ovlivní také jejich budoucnost. Zaujal-li by terapeut
tuto deterministickou perspektivu, nemohl by svou úlohu splnit a klientovi po-
moci.  Jsme  p�esv�dþeni,  že  mezi  minulostí,  p�ítomností  a  budoucností  je
prom�nlivé p$sobení, a že je tudíž možné takové deterministické omezenosti
(na jejichž základ� historie klienta ustrnula, emoce a myšlenky byly spoutány a
svoboda omezena) prolomit prost�ednictvím rozší�ení kontextu minulých udá-
lostí, souþasných skuteþností a budoucích oþekávání a p�edevším užitím hypo-
tetických otázek.

Cirkulární otázky v individuální terapii: Zp�ítom�ování t�etí strany

Téma cirkulárních otázek je d$kladn�  diskutováno a v terapii  a poradenství
jsou cirkulární otázky nadále jedním z nejd$ležit�jších nástroj$ (pokud ne v$-
bec nejd$ležit�jším). Technika cirkulárních otázek se neustále dále rozši�uje a
m$že být chápána jako nejd$ležit�jší p�ínos milánské skupiny.
Krom� cirkulárních otázek disponuje terapeut samoz�ejm� dalšími prost�edky:
mlþením, zvuky nebo slovy, vyjad�ováním pochyb nebo p�itakání, utvrzením,
metaforami, vtipy, jednoduchými otázkami ("O þem pak mi budete dnes vy-
práv�t"  nebo  "Jak  se  v  tomto  okamžiku  cítíte?").  Tyto  r$zné  výrazové
prost�edky jsou dále hojn�ji užívány v individuální terapii než v rozhovorech s
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rodinami.  P�i  rozhovoru  s  rodinami  je  terapeut  aktivn�jší  a  podstatn�  za-
m�stnán tím, aby þleny rodiny zahrnul do d�ní prost�ednictvím r$zných typ$
cirkulárních otázek, p�edevším prost�ednictvím triadických. Otázky terapeuta
mají d$ležitý efekt tím, že každého þlena rodiny vsazují do pozice pozorovatele
zp$sob$ jednání, emocí a myšlenek jiných þlen$ rodiny, prost�ednictvím jejich
komunikace  b�hem  terapeutického  sezení  p�ispívají  k  tomu,  že  se  zvyšuje
komplexita individuálních a rodinných p�íležitostí.
Také v dyadickém vztahu, jak tomu v individuální terapii bývá, m$že terapeut
cirkulární otázky využít s velkými zisky, a to p�edevším prost�ednictvím tech-
niky "Zp�ítom�ování t�etí strany". V rodinné terapii mají cirkulární otázky vše-
obecn� vzato a triadické otázky ve zvláštním ohledu také ten efekt, že každého
þlena  rodiny  vsazují  do  pozice  pozorovatele  myšlenek,  emocí  a  zp$sob$
jednání, p�iþemž vzniká spoleþnost pozorovatel$. Tento pr$b�h je možno za-
vést také do individuální terapie: Urþitá signifikantní t�etí strany, která náleží
bu� k vnit�nímu nebo vn�jšímu sv�tu ("hlas$m"), je prezentována tak, aby vy-
tvo�ila "spoleþnost", která p�isp�je k rozvoji rozdílných zp$sob$ pohledu. Tato
technika je zam��ena na to, aby byly v úvahu vzaty egocentrické perspektivy
klienta: Tento je uveden do stavu reflexe a utvá�í hypotézy, v nichž jsou za-
stoupeny také myšlenky a emoce jiných lidí – a nejen jeho vlastní.
"Zp�ítom�ování  t�etí  strany"  je  jedna  z  nejzajímav�jších  a  nejefektivn�jších
technik, které v terapii používáme (do hry vstupují "imaginární Jiní", tolik Sul-
livan  1953).  Tato  technika  slouží  jedné  z  nejd$ležit�jších  funkcí,  které
cirkulární otázky v individuální terapii mají, osoby totiž, které jsou pro klienty
signifikantní, jsou v terapii souþasn� utvo�eny, takže se prostorový, þasový a
vztahov� uspo�ádaný horizont dialogu rozši�uje. Toto se m$že dít r$znými zp$-
soby:

1) Prost�ednictvím cirkulujících otázek jsou do dialogu vtaženy osoby, které
jsou pro klienta signifikantní: "Co by si vaše matka nebo její p�ítelkyn� mysle-
la  o  tom,  co  jste  práv�  �ekla?"  "Jakou  radu  by  mi  váš  otec  dal  v  tomto
okamžiku?" "Kdyby osoba, kterou máte rád, byla nyní zde, aby vás ut�šila, co
by vám �ekla?" Cirkulární otázky se také mohou vztahovat na "vnit�ní hlasy":
"My všichni máme vnit�ní hlasy, ale komu pat�í hlasy, které vám radí, že máte
jednat destruktivn�."  "Vypadá to tak,  jakoby ty "hlasy" ve vás byly znaþn�
slabé. Je to tak?"
Technika "Zp�ítom�ování t�etí  strany" coby vnit�ního "hlasu",  vnit�ní  "síly"
nebo "ideje", která na klienta p$sobí bu� v pozitivním nebo negativním smys-
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lu, je námi v pr$b�hu terapie þasto používána. Tato technika, kterou užíváme
nap�. p�i anorexii, bulimii nebo u nutkavých neurotických poruch, spoþívá ve
vytvo�ení vztahového systému o t�ech elementech: terapeuta, klienta a vnit�ní-
ho "hlasu" nebo "síly". Terapeut se pokouší vytvo�it alianci s klientem proti
"hlas$m" a "silám", které jsou odpov�dné za symptomy nebo utrpení klienta,
tímto je dokonán rozchod mezi personou a "nemocí", a tak podpo�en proces
odpatologizování. Michael White (White a Epston 1994) pracuje dle stejného
principu, který oznaþuje jako "externalizaci problému".

2) Terapeut vyzývá klienta p�íležitostn� k tomu, aby se na zp�ítom�ované jiné
osoby,  jež  jsou  ztvárn�ny  prost�ednictvím  prázdného  k�esla,  p�ímo  obrátil:
"P�edstavte si, že Váš bratr sedí v tomto k�esle a nesouhlasí s tím, co jste práv�
�ekla. Jak byste mu odv�tila?" Mén� se stává, že terapeut spontánn� organizuje
hraní rolí: Zatímco terapeut p�ebírá bu� roli klienta nebo signifikantního þlena
rodiny, hraje klient roli terapeuta nebo svou vlastní. Hraní rolí je obecn� kratší-
ho trvání a posléze je terapeutem a klientem prohovo�eno, p�iþemž si oba sd�lí
jejich zkušenosti a nápady k tomu, co práv� prob�hlo. S pomocí takovéhoto po-
þínání m$že klient z jiného zorného úhlu experimentovat s n�kterou ze situací
nebo s n�kterým ze signifikantních vztah$ a tyto fenomény si tak obrazn� p�ed-
stavit. Od terapeuta tato technika vyžaduje, aby byl zvláš" senzibilní a pozorný
k tomu, co se vztahuje k oþekáváním klienta ve vztahu k ostatním (klient m$že
mluvit p�ímo k signifikantním ostatním namísto toho, aby mluvil jen o nich,
Hoyt 1990).

3) Pracujeme-li v týmu, který sleduje sezení p�es jednosm�rné zrcadlo, potom
n�kdo "Jiný" m$že být reprezentován prost�ednictvím jednoho nebo více þlen$
týmu, kte�í na konci terapeutického sezení a v p�ítomnosti terapeuta sd�lí jejich
pohled na v�c, který se mnohdy od vid�ní terapeuta odlišuje.

A" již terapeut zvolí ke zp�ítom�ování t�etí strany jakýkoli zp$sob, cirkulární
otázky si ponechávají svou nosnou úlohu – vytvá�ejí spojení. U cirkulárních
otázek musí terapeut a klient p�esto vytvá�et spojení v nep�ítomnosti a ne v p�í-
tomnosti jiných komponent$ signifikantního systému klienta. V tomto smyslu
jsou cirkulární otázky pomocný prost�edek, se kterým terapeut vstupuje s ostat-
ními signifikantními personami, aniž by vyjád�il explicitn� vlastní p�edstavy.
Terapeut vnáší vlastní p�edstavy do d�ní implicitn� ve form� otázek, p�iþemž je
klient  vyzván k odpov�dnosti  zd$razn�ním otazníku k tomu, aby kladeným

338



kons 24 systemická terapie s jedincem

otázkám terapeuta p�isoudil význam, absence intonovaného otazníku p�isuzuje
otázce interpretující a popisnou dimenzi. S otázkami terapeuta vstupuje mnoho
"hlas$" – signifikantních v život� klienta – do arény terapie. Další cirkulární
otázky k t�mto mnohým "hlas$m" podn�cují reflexivní proces (který iniciují
ostatní  prost�ednictvím p�ítomného reflektujícího týmu),  jenž vede k dalším
rozdíl$m, které vytvá�ejí rozdíl. Následn� je také v terapeutické práci s jednot-
livcem možné vytvo�it pocit spoleþnosti.
I když kolegové jsou p�esv�dþeni o tom, že terapeut musí být pokaždé otev�ený
a spontánní a nikdy nesmí být mlþenlivý, a naše pojetí není vždy p�ív�tiv� p�i-
jímáno, p�esto tvrdíme, že je lepší, je-li terapeut spíše uzav�ený a mlþenlivý
než otev�ený: Jist�že musí být empatický a úþastný a klientovi naslouchat, ale
jeho vlastní p�edstavy by nem�l otev�en� zp�ístup�ovat (krom� záv�reþné in-
tervence). Pomocí t�chto p�edpoklad$  je vskutku možné vytvo�it pro klienta
kontext uþení tomu, jak se þlov�k uþí:  Klient se uþí  z odpov�dí,  které sám
dává. Po odpov�di klienta klade dnes terapeut další otázky, zatímco d�íve m�l
zpravidla p�ipravené již jen odpov�di. Akceptujeme-li, že v námi známých kli-
nických p�ípadech je jedním z nejzákladn�jších problém$ rigidita klienta – to
znamená, že pro rozdílné problémy klient vždy realizuje tatáž pojetí �ešení –
implikuje to, že si klient v mnohých ohledech již neklade žádné otázky a postu-
puje stále podle stejného plánu, který ho v jeho p�edpov�ditelných odpov�dích
utvrzuje. Rozmanité zp$soby pohledu, které terapeut prost�ednictvím jeho od-
pov�dí  vyzdvihuje,  povzbuzují  klienta  k  tomu,  aby  rozvíjel  nové  nápady a
emoce, které si žádají výcvik neznámých stup�$ zv�davosti a vedou k novým,
sebeutvrzujícím otázkám.
Se sérií cirkulárních otázek m$žeme p�isp�t k tomu, že klient m$že �íci (a s tím
explorovat a poznat), jak ho vnímají ostatní, jak tyto vnímá t�etí osoba, jak tito
vnímají t�etí osobu a další ve vztahu ke klientovi, jak se sám ve vztahu k jiným
druhým vnímá atd.  Tímto  zp$sobem jsou  explorovány pr$b�hy vztahových
kruh$, s nimiž je individuum svázáno. Tyto kruhové ob�hy mohu být sebere-
flektivní  (vnit�ní  dialog)  nebo heteroreflexivní  (reálné nebo virtuální  vztahy
mezi osobou a jejím kontextem). Cirkulární otázky, kladené v dialogu a hypo-
tézy terapeuta (o vztahu klienta k sob� samému a ke svému signifikantnímu
systému) mají d$ležitý – 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 vytvo�il te-
rapeut kontext, ve kterém klient analyzuje sám sebe a vlastní signifikantní sys-
témy. P�esn� z této dynamiky vzniká situace "uþení se uþení", která vede klien-
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ta  k  novým  rozhodnutím  a  pojetím  �ešení.  Goldner  (1993)  uskuteþ�uje
podobný proces, v n�mž klade klientovi cirkulující otázky a p�itom zohled�uje
"diskurs ostatních."
Dosavadní vývody by nem�ly vzbudit dojem, jakoby systemická terapie byla
strnulá hra, sestávající z otázek a odpov�dí. Byla-li svého þasu technika otázka-
odpov��,  paradox-protiparadox  a  rodinná  terapie-systémová  terapie,  tedy
model z Milana základním kamenem systemické rodinné terapie, byla terapeu-
tická sezení pozd�ji  obohacena o nápl�  dalších element$.  Koncepty se staly
komplexn�jší, protože zainteresovaní kolegové a kolegyn� uþinili d$ležité p�í-
sp�vky k jejich dalšímu rozvoji. Prost�ednictvím výzkumu �eþi, stejn� tak jako
významu vypráv�ní  a  dále  prost�ednictvím koncept$  dekonstrukce  a  rekon-
strukce,  vzniklých  na  území  literární  kritiky,  se  otevírají  nové  perspektivy.
Toho þasu platí pojmy jako terapeutický dialog, konverzace nebo diskurs, i s
jejich rozdílnými významy, které jsou jim r$znými autory p�isuzovány, za vše-
obecné zp$soby pohledu terapeutického vztahu: interaktivního tance,  b�hem
n�hož partne�i rozhovoru po po�ádku utvá�ejí diskurs.
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Bruno K.: "Cestou našeho životního putování"

P�ed dv�ma lety nám zavolal Bruno, jenž je psychoterapeutem z Holandska, s
prosbou o párovou terapii. Byl na nás odkázán v záv�ru vlastní analýzy (jenž se
kryla se zaþátkem jeho manželství) jeho analytiþkou, nebo" v jeho manželství
již  brzy  vypukly  nepokoje.  Podn�t  žádosti  o  párovou  terapii  byl  také
hodnov�rný – chronické bolesti zad, jenž ho tu a tam trýznily. Typické je, že
když analytiþka byla jeho problémy oslovena, tak mu dala naší adresu se sd�-
lením, že te� pot�ebuje terapeuta.
Párová terapie s Brunem a jeho ženou byla ukonþena t�etím sezením. Klient v
t�chto sezeních vylíþil, že podstatnou þást jejich neshod vyvozuje z neustálého
vm�šování se manželky do všech záležitostí, zatímco on se tak cítí pod�ízen�.
Párová terapie byla úsp�šná. Manželé se usmí�ili a i chronické bolesti zad Bru-
na se utišily. K radosti obou manželka práv� v této dob� ot�hotn�la.
Asi þty�i m�síce poté požádal Bruno o individuální rozhovor s terapeutem. D$-
vodem bylo, že m�l op�t potíže se zády a cítil pot�ebu, vnést jasno do vlastních
p�edstav o jeho životní situaci. V prvním sezení vypráv�l o užiteþnosti párové
terapie pro oba partnery a dále, že jeho žena byla velmi š"astná, že se rozhodl
podstoupit individuální terapii u jejich p�edtím spoleþného terapeuta. Bezpro-
st�edn�  poté zm�nil  téma a mluvil  o psychosomatickém symptomu, jenž se
op�t zviditelnil. Mluvil znaþn� podrobn� a popsal mnoho let, v nichž trp�l bo-
lestmi, a tak hledal pomoc u mnoha specialist$.  Všichni specialisté, s nimiž
jednal,  ortopedi,  radiologové,  psychoterapeuti,  akunpunkturisti,  ti  všichni
dosp�li k záv�ru, že se jedná o psychosomatickou poruchu.
Když se terapeut Bruna zeptal, proþ nekonzultoval jeho analytiþku, odv�til, co
mu bylo �eþeno: "Nyní je záhodno, abyste se odvrátil od figury matky a za-
býval se otcem."
Když byl Bruno, coby psychoterapeut, dotázán, co si o mín�ní jeho analytiþky
myslí, odv�til, že se názorov� shoduje. "K matce mám jasný a nekomplikovaný
vztah a v��ím, že jsem tento problém vy�ešil. Je to vztah k otci, jenž je pro m�
stále nejasný. V��ím, že byste mi v tomto mohli pomoci." Ve vlastním popisu
jeho rodinného pozadí Bruno zd$raznil neobyþejné charakterové síly otce. Ten
se z obyþejného pracovníka vypracoval v d$ležitého šéfa firmy. V noci vyd�-
lával na své studium a v krátkém þase zvládl ukonþit vysokou školu národohos-
podá�skou, a tak se, krok za krokem, vypracoval v podnikání. Aþkoli byl Bruno
þinný jako poradce v podnikání a psychoterapeut, cítil se být dalek cíl$m, dosa-
žených jeho otcem.
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Brunovi bylo 38 let, byl mladší ze dvou sourozenc$. Jeho sest�e, uþitelce zá-
kladní školy, bylo 40 let. P�ibližn� p�ed 10 lety se vdala a m�la dv� d�ti. Vzpo-
mínal, že byl oblíbencem matky a že s otcem nem�li nijak zvláš" bližší vztah.
Tento odstup þásteþn� odvozoval z rezervovanosti otce.
Na sv$j v�k vypadal mlad�. Byl trochu menší než pr$m�rní mužové, bohaté
kštice jako um�lec a hovo�il jemným hlasem. Mluvil znaþn� pomalu, tak, jako-
by p�ed mluvou meditoval.
B.: V posledním sezení s mou ženou to bylo takové, jako byste, �eþeno vaší
metaforou o uvíznutí v þernot�, našel spojení mezi zhoršením mých bolestí zad
a našich krystalizujících se životních okolnostech. N�co se jist� zm�nilo. Více
již nepochybuji o vztahu ke své matce, p�esto m�lo spojení, jenž jste uvedl, po-
zitivní efekt. N�jakou dobu byla má záda lepší. Ale nyní mám bolesti op�t...
Poslední  noci  se  mi  zdál  sen.  Vid�l  jsem  otce  a  vedle  n�ho  postiženého
þlov�ka. Se svými zády si p�ipadám jako mrzák. Mám pocit, že záda jsou k�i-
vá, a že se podobají kymácejícímu se st�žni plachetnice, která je z tohoto d$vo-
du pomalá a pohybuje se jen st�ží. Cht�l jsem sem také p�ijít z toho d$vodu,
abych nasbíral n�kolik nápad$, co mám d�lat po narození mého dít�te... Mnoho
jsem o tom p�emýšlel.
T:  Jak  vypadá  váš  život  v  tomto  moment�?  Je  s  vámi  a  vaší  paní  vše  v
po�ádku?
B: Nyní se kv$li bolesti cítím zablokován v sexuální oblasti, ale vztah je dobrý.
T: Jaký máte pocit z vaší paní, z jejího tlustého b�icha?
B: To má r$zné úþinky. Na jedné stran� je velmi hezké vid�t, jak naše dít� ros-
te a na druhé stran� je to n�co podivuhodného, jak to ženu m�ní...
T: Poslechnete si tlukot srdce dít�te?
B: Ano (zá�í). Když jsem o tom s ní mluvil, cítil jsem se pln síly a energie.
Ano, je to krásné. Poprvé v život� jsem m�l prost�ednictvím tohoto dít�te, které
se brzy narodí, pocit, že se dotýkám n�þeho posvátného. Ano, n�co, co je velmi
intenzivní a silné, n�co, co je þástí životní historie každého þlov�ka. Ale nero-
zumím tomu, proþ jsou zde op�t bolesti.

Zmín�né bolesti  mohou souviset  s  mnoha faktory.  P�íþina  m$že spoþívat  v
tom, že klient chce op�t zaþít kontakt s terapeutem, aby podstoupil individuální
terapii.  V  tomto  p�ípad�  by  p�íznak  Brunovy  prosby  v$þi  terapeutovi
ospravedl�oval.  N�kdy se  stává,  že  se  u  klienta,  jehož  p�ípad  byl  zdánliv�
úsp�šn� uzav�en, symptom op�t vyno�í, což vede k op�tovnému zahájení te-
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rapie. To jsou p�ípady, b�hem nichž vzniká dlouhodobá závislost na terapeu-
tovi, která je zast�ena symptomem. Brunova historie je skrz naskrz slouþena s
hypotézou tohoto typu. Prod�lal již individuální a párovou terapii, p�išel sem,
aby zaþal individuální terapii a sd�lil, že se mimo jiné cht�l vrátit, "abych na-
sbíral n�kolik nápad$, co mám po narození dít�te d�lat." Tato prosba o "pre-
ventivní terapii" m$že poukazovat na osobní nejistotu nebo na tendenþní závis-
lost, to znamená na chronickou pot�ebu terapie.

T:  Rentgenové  snímky  jsou  v  po�ádku?  Máte  nap�.  Bandscheibenvorfall1,
nebo...?
B: Ne. Ne, mám silné svalové nap�tí... a mám pocit, jakoby má záda konala
boj, jakoby se má záda tuhle napínala (špiþkou prstu ukazuje do oblasti Len-
den2). N�kdy jsem z toho vystrašen.
T: Co myslíte tím "jsem z toho vystrašen"?
B: Protože se svými zády stále zabývám. Je to,  jakoby má záda m�la nade
mnou moc, moc, d�lat m� nejistým, nechat m� špatn� se cítit, jakoby n�co ne-
souhlasilo, n�co, co je nevypoþitatelného a nezvyklého.
T: Omezuje to n�jak konkrétn� vaše t�lesné aktivity?
B: Ano, protože nem$žu d�lat procházky delší jak p$l hodiny. Záda m� pak za-
þnou bolet. A to je bída, tak rád se procházím. Žena a já, byli jsme o velikono-
cích týden v Benátkách a... m�l jsem potíže.
T: Ješt� v jiném ohledu vás záda omezují?
B: Omezují m�, když se t�lesn� pohybuji. Nem$žu se voln� pohybovat. Musím
dávat pozor a n�kdy mi záda tuhnou.
T: Máte potíže s váhou? Shazujete?
B: Ne, tak dramaticky tím omezen nejsem. Omezen jsem spíše v psychickém
ohledu...
T: Z bolestí je tedy trýze�!
B: Ano, jsou trýzní.
T: Jestli vám dob�e rozumím, cítíte tuto bolest, tuto k�eþ, nap�tí v zádech, poté,
co se p$l hodiny procházíte, p�edtím ale ne, nepadáte a tak dále. Je to skuteþn�
psychická reakce?
B: Ano, ano. Je to stále siln�jší.
T: Je to jako obsese?
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B: Ano, když si  p�edstavím své t�lo,  jakmile myslím na záda,  cítím se jak
mrzák. Už je to tém�� fixní idea. Jsem nemocný a mám toho dost. Chodí to tak
již p�knou dobu – více þi mén� od té doby, co jsem se oženil, tak si tak žiji a
jsem stále v opatrovnictví.
T: Kdyby tento problém náhle zmizel, zm�nil by se poté Váš život? Trochu
nebo siln�? Z$stalo by to stejné? To znamená, brání Vám tento problém v tom,
abyste se zaobíral budoucností? Škodí to Vašim plán$m nebo tomu, co þiníte?
Terapeut vlastn� nezvažuje souvislost, kterou klient uvádí mezi jeho svatbou a
bolestmi zad. Krátkodobá zlepšení po párové terapii a vy�ešení konfliktu mezi
partnery mu možná zavdaly p�íþinu k tomu, aby to chápal jako mén� význam-
né. Terapeut chce tak možná vyjít vst�íc jiné hypotéze. Zp�tn� vzato by mohlo
být zajímavé, kdybychom s klientem podrobn�  prozkoumali souvislost mezi
bolestmi zad a svatbou. Jak je patrné, již se to odehrává – ale jen okrajov�.

T: Vaše bolesti zad by Vám ovšem mohly být k užitku, a to ve vztahu k Vaší
žen� v tom smyslu, že Vás osvobodí od pln�ní n�kterých jejích požadavk$. V
úvahu se také nabízí, že prost�ednictvím bolestí je pozornost Vaší ženy nasm�-
rována k Vám a mén� k dít�ti. Tyto trýzn� Vám snad nyní umož�ují žít nej-
lepší možný život. (Bruno se sm�je.)

Výraz "tyto trýzn�"m$že reprezentovat i mnoho jiného. Nap�., když Bruno �íká
své žen�: "Proþ nejsem š"astný? Protože m� bolí záda...", potom jeho žena ne-
m$že od n�ho oþekávat, že bude d�lat v�ci, které on pochopiteln� kv$li zád$m
d�lat nem$že. Poznámky terapeuta, narážející na sekundární výhody Brunova
symptomu, jsou spíše nespecifické než dvojsmyslné. Klient m$že t�mto po-
známkám p�ipsat jakýkoli význam, m$že je interpretovat vším možným zp$so-
bem. Brun$v smích je nejen smíchem klienta, nýbrž i koterapeuta.
T:  Kdybych  jako  terapeut  disponoval  silou,  umož�ující  okamžité  zmizení
symptomu, neuþinil bych tak... Pokoušel bych se tomu lépe porozum�t.
B (hamletovsky): ...Výhody. Nevýhody. ...
T: Mohli byste být zachváceni ješt� v�tším strachem. Mohli byste ztratit ori-
entaþní smysl, ve smyslu: "Co si s tím životem poþnu?" Mohli byste odkrýt, že
hlavní st�že� již nemá sice žádnou závadu, a p�itom se vyno�í nový problém:
Lo� se te� sice pohybuje, ale v jakém by se m�la ubírat sm�ru? Musíte se roz-
hodnout, jestli zamí�íte k Holandsku nebo Itálii, chcete-li být ženatý nebo ne,
chcete-li d�lat terapii nebo ne. Také z vn�jšku na Vás mohou být vnášena oþe-
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kávání, kudy se má lo� ubírat. Možná by Vaše žena byla ráda, kdyby lo� plula
urþitým sm�rem ...
B: Do Milana.
T: Te� byste mohl �íci: Nem$žu, protože je rozbitý st�že�. (Freudovy spisy by
zde zd$raz�ovaly evidentní "strach z kastrace". Symbolický charakter n�þeho
k�ivého, kymácejícího se stožáru poukazuje na falický symbol a strach p�ed
kastrací. Tento symbol se nalézá i ve snu Bruna, když se v n�m pozná v mrzá-
kovi, stojícím vedle vzp�ímeného, velkého a silného otce.)
B: Také se tak cítím ... trochu, jakoby ... ochrnutý ve smyslu, kde ... mám pocit,
být ve stavu ochromení.

V mnoha vyjád�eních se ukazuje sklon k ambivalenci a k pochybovaþnému
hloubání: nap�., jestli má lo� �ídit 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 základ� vašeho sedavého za-
m�stnání. Jste psychoterapeut, tudíž mnoho sedíte. Vaše dilema by mohlo být:
"Mám rád jako terapeut život, nebo ho rád nemám? Mám z$stat sed�t nebo
vstát a d�lat n�co jiného?" Nevím, nap�. pracovat jako poradce, poradce tráví
málo þasu v sed�.
B: Nyní již d�lám mnoho poradenské práce.
T: Nebo budete d�lat n�co jiného.
B: To se mi jeví jako velmi dobrá stopa.
T: Která?
B: Ta, kterou se ubíráme nyní. D�lám t�i v�ci: poradenství v bance, vzd�lání v
psychoterapii v Holandsku a trochu terapie a poradenství zde v Itálii. Aþkoli
m� cestování trochu ruší, je to po�ád lepší, než vést obchod v jednom podniku.
Mám rád vlastní svobodu, zvlášt� nyní, kdy se m$žu více v�novat dít�ti. Je mi
tém�� þty�icet a mám malou chu" na zm�nu.

Zde to m$že být Brun$v problém, že se musí rozhodnout mezi dít�tem a prací.
K jeho životnímu zklamání pat�í to, že není ani doma, ani v zahraniþí slavný.
Nedostatek úsp�ch$ v zam�stnání m$že být ospravedln�ný péþí o dít�, jenž za-
bírá mnoho þasu. V tomto ohledu ztroskotal.
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B: Existují ješt� jiné úvahy ohledn� mé práce. Jsem spokojený, že jsem v Ho-
landsku známým terapeutem. V Itálii m� ale nezná nikdo. Proto tady vzniká
rozpor ... þlov�k by mohl �íci: "Proþ se nerozhodnu?" ... Bylo by to nemožné.
Tento popis statické situace je trefný.
T: �íkáte, že je vám 40 let...

Marzocchi (1989) se zmi�uje o "pokladu metafor", jenž má každý terapeut po
ruce, odpovídaje jeho vzd�lání a zkušenosti. V jistých úsecích terapeutického
rozhovoru je povzbuzován myšlenkami, které vzešly s rozpravy s klientem, k
tomu, aby n�které z t�chto metafor použil. Jakmile Bruno ud�lal inventuru své-
ho života a uvádí, že je mu tém�� 40 let, terapeut si vzpomene na zaþátek Dan-
tovy Božské komedie: "Cestou našeho životního putování ..." Tyto cíle zna-
menají zaþátek vnit�ní cesty, jež básník podstupuje a která ho vede k tomu, aby
spolu slouþil minulost a budoucnost.

T: Te� m� napadá zaþátek 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 m�  ude�ila noc, / Zmizela mi totiž
stopa z pravé cesty." Dante Alighieri byl t�iat�icátník, 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 sob� pojí podstatné elementy probíraného téma-
tu: uv�dom�ní si vlastního v�ku, stejn� jako tíse� ze stagnace ve vlastním živo-
t�  a  nev�domost  toho,  jaký  sm�r  má  þlov�k  životu  dát.  Tato  elementární
metafora je obraz života jako cesty a hledání vlastního Já a vlastní autonomie.
Bruno je touto metaforou znateln� dojat. Terapeut žasl nad tím, jak na jeho vy-
vození, že by problémy se zády mohly mít ten smysl, že Bruna pozastavily
p�edtím, než se rozhodl o své budoucnosti, klient reagoval. Ten uvedl: „Jeví se
mi to jako dobrá stopa.“ (Slovo, které Bruno používá je "strada". V italštin� je
význam  tohoto  slova  "ulice",  "cesta",  "p�šina".)  Snad  Brunovo  užití  slova
"strada" a v�ty "Je mi tém�� 40 let", p�im�ly terapeuta k tomu, aby ze své sumy
poznatk$ užil Dantovy metafory. Je samo sebou, že použitá metafora by m�la
být adekvátní duchovní úrovni klienta. Kdyby tato úrove� byla jiná, tak by te-
rapeut zvážil užití jiné metafory.
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T: Klíþ k chápání symbolické úrovn� þetby Dantovy Božské komedie dlí ve
skuteþnosti, že Dante Alighieri psal své dílo jako typ terapie Selbst. Byla to pro
n�ho možnost, aby vyjád�il své p�ání, obavy a silné sep�tí s Benátkami, z nichž
musel uprchnout a kam se již nikdy nemohl vrátit. V Dantov�  popisu pekla
jsou skuteþn� n�které osoby odpov�dny za jeho vypuzení z m�sta. Mohlo by
nás napadnout, že si Dante jako svého pr$vodce a terapeuta našel Vergilia, pro-
tože tehdy terapeuti ješt� nebyli.
B: To je zajímavé. P�išel jsem sem a byl jako þlov�k, který vstoupil do tmavé-
ho lesa, beze sv�tla ... ale nyní se v lese rozjasnilo, ale stejn� to ješt� nedosta-
þuje ... nevím, þeho bych se m�l chytit. Kdybych se vrátil k výhodám, o nichž
jste mluvil, je to spíše tak, že m� bolesti zad zdržují.
T: Ano, to Vám ale umožní, abyste se upomn�l a zadumal, než vstoupíte do
sv�tla, jak to Dante Alighieri na záv�r uþinil – ocitl se v zemském ráji.
B (v sebekritickém tónu): Více p�emýšlím o mých zádech než o t�chto zají-
mavých v�cech...

Tato odpov�� m$že být interpretována dv�ma r$znými zp$soby. Za prvé m$že
znamenat:  "Já,  Bruno, nejsem ani tak introspektivní ani  tak chytrý jako Vy
nebo Dante Alighieri. P�emýšlím o banálních v�cech jako jsou obyþejné bolesti
zad a nem$žu nikdy dosáhnout Vaší úrovn� sebepoznání!" Kdyby to bylo takto
chápáno, literární metafora by se stala kontraproduktivní a postiženého þlov�ka
by srazila k zemi. Za druhé m$že být odpov�� Bruna vnímána jako pochvala
pro terapeuta,  který mu "v temném lese" pomohl najít  paprsek sv�tla.  V�ta
„Nyní se v lese rozjasnilo“ m$že znamenat, že se Bruno vydal svou cestou.
T: Kdybyste ud�lal ve Vašem život� inventuru, byl byste pak spokojen? Co
byste cht�l d�lat v budoucnu?
B: M$j život p�edstavují dv� v�ci. První je pro m� moc dobrá – vzal jsem si
ženu a mám s ní dít�. Druhá m� neuspokojuje. Uþinil jsem toho již hodn� a
mám zkušenost a nyní pracuji na volné noze jako poradce, dále pracuji jako te-
rapeut, vzd�lávám ostatní ... ale nic jsem nevytvo�il, nezaložil nap�. školu.

Brunova spokojenost s rozhodnutím oženit se a mít dít� þásteþn� odkazovala
na  minimáln�  dv�  sezení  v  jeho  párové  terapii  a  zde  zejména  na  použití
metafory pro svatební rituál, který byl páru na záv�r druhého sezení p�edepsán.
Bruno se tehdy zmínil o jeho obavách ze svatby. Od zaþátku se svou ženou ne-
vycházel. Podle jeho výpov�di jeho žena zkoušela zaujmout dominantní pozici
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v manželství. Bruno m�l ve svém život� více co do þin�ní spíše se ženami než
muži: V Holandsku pracoval pod vedením �editelky a majitelky centra pro psy-
choterapii, v Itálii prod�lal analýzu u terapeutky a v d�tství m�l velmi úzký
vztah k matce. Nyní by si cht�l vy�ešit vztah k otci a k muž$m obecn�. Never-
bální poselství, která sm�roval k terapeutovi, v nichž vyjád�il jisté ocen�ní a
tém�� p�ání po náchylnosti, tyto hypotézy utvrzují.
Není ovšem jasné, do jaké míry se zde jedná o Brunovy myšlenky nebo do jaké
míry jsou jeho výklady ovlivn�ny jeho výukou analýzy, osobní psychoterapeu-
tickou péþí a prost�ednictvím sd�lení, které mu dala terapeutka p�i posledním
sezení na cestu: "Bylo by te� lepší, kdybyste se odebral k n�jakému terapeu-
tovi."
Po dvou sezeních se Bruno s terapeutem dohodli na tom, že terapie se dále
bude ubírat systemicky a ne psychoanalyticky a bude dlouhá 20 þi mén� sezení
v m�síþních intervalech. P�esto m�l Bruno tendenci jednat a komunikovat tak,
jakoby se nacházel  v psychoanalytické terapii.  Sezení þasto zahajoval s  vy-
pravováním snu a dával také najevo, že si cení komentá�$ terapeuta ohledn�
jejich terapeutického vztahu. Ovšemže dával mezi �ádky najevo – a þasto také
explicitn� – 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 neš"astným profesn�. Máte
pocit, že vyd�láváte málo pen�z?
B (se smíchem): Neþinilo by mi potíže, vyd�lávat si více.
T: Vyd�lával byste rád více?
B: Ano.

Zde terapeut zkoumá hodnotový systém klienta a klade hypotézu o kapacit�
výd�leþnosti , která hraje v Brunov� hodnotovém systému d$ležitou roli, a dále
o možné souvislosti mezi výškou jeho výd�lku a jeho vlastní hodnotou. Odpo-
v�� klienta m$že být chápána jako prosté potvrzení nebo vést k rozlišení – jak
se ukáže. V terapii þasto pomáhá, využije-li se otázky, jaký význam klient p�i-
kládá pen�z$m ve vztahu k mezilidských vztah$.

T: Kdybyste Vašemu otci nebo matce vypráv�li o tom, kolik vyd�láváte ... Byl
by nap�. Váš otec spokojen, kdyby v�d�l, kolik vyd�láváte?
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B: Hm ... te� se mi do mysli vkrádá p�edstava ... Znáte snad lidi, kte�í chodí
ode dve�í ke dve�ím a n�co prodávají – dnes již neexistují – místo toho, n�kdy
kdysi ... te� ... je to taková p�edstava, kterou on o m� patrn� má. Peníze ho ne-
zajímají.
T: Dosti negativní p�edstava ...
B: Ano, p�esn�.

Brunova pochybování o vlastní hodnot� a cílech, které jím byly na cest� život-
ní poutí již dosaženy, vzbuzují terapeutovu zv�davost. Ten prozkoumává dále
souvislosti mezi Brunovo pochybováním a možným ohodnocením jím dosa-
žených cíl$  ze strany rodiþ$.  Terapeut  zde využívá techniky zp�ítom�ování
t�etí strany a klade p�itom �adu cirkulárních otázek.

T (hledí  sm�rem ke dv�ma prázdným židlím): Kdyby zde sed�l  Váš otec a
Vaše matka a já bych se jich zeptal "Co si myslíte o Brunovi – o tom, þeho do-
sáhl v život� a o tom, co d�lá nyní?" Co by oba �ekli. Zajímala by Vás jejich
odpov��?
B: Jestli bych se zajímal o jejich odpov�di? P�irozen�.
T: Spíš odpov�� otce nebo matky?
B: Ta otcova. Vím, že by matka �ekla, že mé rozhodnutí je v po�ádku, pokud
by m� to uþinilo š"astným.
T: Kdybych pronesl k Vašemu otci: "Vašemu synovi je nyní teprve 40 let. Je
terapeutem a poradcem v podnikání a je ženatý ... ", co by �ekl. Jak by Vás po-
soudil?
B: �ekl by: ... te� ... "Mohl by ud�lat více. Mohl by d�lat n�co jiného.
T: A co byste �ekl Vy?
B (vážným hlasem): �ekl bych "Jak to? Nikdy si se p�ece nezajímal o to, co
jsem d�lal."

Zde je z�etelné, jak d$ležité je pro Bruna rodiþovské ocen�ní a jak viditeln� se
brání distanci, se kterou s ním jednal jeho otec. Vypadá to tak, že Brunovi se v
jeho život� dostalo mnoha ocen�ní ze strany žen, matkou poþínaje, což mu ale
viditeln� nestaþí. Legitimaci muže musí klient dostat od otce nebo jeho náhra-
dy.
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B: Potom by mi �ekl: " Jak to, že stále pracuješ s tvým kolegou? Proþ se neo-
samostatníš?" A matka .... (sm�jíce se) místo toho v��í na moje schopnosti a
�ekla by, že bych mohl mít ješt� jiné schopnosti.
T: Potenciál, který jste doposud neukázal?
B: Ano.
T: Vypadá to, jakoby tu pro Vás do budoucna existovala ješt� jiná oþekávání...
B: Ano, to souhlasí. Oba dva jsou v$þi m� v oþekávání. Oþekávají ode m�, že
n�co vytvo�ím, co je a také m� uþiní š"astným.
T: Jsou rodiþe š"astni z toho, že jste se oženil se ženou s Itálie?
B: Ano, t�ší je to.
T: Vypadá to tak, jakoby zde došlo k jisté shod�. Rodiþe jsou š"astní a Vy také.
Dnes jste na zaþátku �ekl, že jste š"astný z toho, že jste si vzal takovou ženu a z
þekání na dít�. Mohlo by to být sv�tlo, jenž se zjevilo v temném lese? Zaþátek
cesty do zemského ráje?

Z projevu Bruna je možno jasn� vyþíst, že je s rodiþi stále siln� spjat a je na
nich závislý. Na jedné stran� vyjad�uje svou nespokojenost tím, že nebyl otcem
uznán, na druhé stran� to ale vypadá, že sdílí rodiþovská oþekávání. ýásteþn�
je se sebou spokojen a jeho rodiþe také. Všichni jsou š"astní, že se oženil a že
se ženou þeká dít�. Životní zkoušky ale nekonþí. Musí ješt� mnoho p�emýšlet o
vlastní profesní životní cest�, aþkoli toho již v život� ud�lal hodn�.
Prost�ednictvím otázek rozši�uje terapeut kontext a otevírá r$zné hypotetické
scéná�e, p�iþemž dalekosáhle zabra�uje tomu, aby probleskl jakýkoli úsudek
ohledn�  Brunových myšlenek.  Aþkoli  terapeut  p$sobí  místy  "uþen�",  pone-
chávají jeho rétorické otázky klientovi mnoho autonomie k interpretování nebo
specifikaci  jejich významu. Aby zachoval  pozitivní  zp$sob pohledu klienta,
použije v poslední otázce op�t Dantovy metafory o cest�.

B: Tenhle problém již neexistuje. Oni již ne�íkají: "Až se jednou oženíš ... až
budeš mít dít� ..."
T: Vypadá to, že Vás znepokojuje d�lání n�þeho, o þem by rodiþe v posledku
mohli �íci, že jsou z toho š"astni. Od koho byste tuto hodnotící �eþ slyšel nejra-
d�ji?
B: Od mého otce.
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T: Mohl byste Vašemu otcovi vypráv�t, že je Vám prost�ednictvím problém$
se zády brán�no v realizaci Vašich životních projekt$ ... že máte problém.

Terapeut používá op�t metafory, tentokrát v aspektu problém$ se zády, což se
zde m$že vztahovat k cíl$m, kterých by "m�l" dosáhnout a dále k oþekáváním
rodiþ$ (která jsou þásteþn� i jeho vlastními). Ambivalenci je také možné vyjád-
�it  v  obou protikladech,  mezi  nimiž  se  Bruno kontinuáln�  tu  a  tam zmítá.:
"M$žu" a "nem$žu". Idea terapeuta, že Bruno �íká otci: "Práv� te� nemohu", je
sm�rována k tomu, aby klient objevil jinou rovinu vztahu otec-syn a sice ta-
kovou, v níž klient p�iznává slabost a otec tento zvláštní okamžik v život� syna
m$že akceptovat. (Z perspektivy psychodynamiky m$žeme mluvit "korektivní
emoþní zkušenost", v p�ípad�, že se terapeut chová jako p�itakávající 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 �íci ... ale neuþiním tak ... nevím ... když si p�edstavím,
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 krom� toho to není tak, že by m$j otec n�co �ekl ... víte, je to n�co ve
m� ... ano, n�co ve m� ...
T: Chcete tím �íct, že tento vn�jší konflikt, ohodnocení, kritika, o níž jste mlu-
vil, je u Vás uvnit�?
B: Ano, Není to tak, jako bych tam šel a on �ekl ...
T: Chcete tím �íct, že to není reálný otec, nýbrž spíše internalizovaný?
B: Ano.

Jakmile  terapeut  zmínil  možnost,  že  klient  slyší  nejen  vn�jší,  nýbrž  také
"vnit�ní"  hlasy,  reprezentující  význam  internalizované  rodiny  a  interna-
lizovaného otce, Bruno d$razn� p�ikývl. Terapeuta na základ� toho, že Bruno
je na jedné stran�  klient a na druhé primárn�  psychodynamicky orientovaný
psychoterapeut, tato reakce nep�ekvapuje. Pr$b�žn� je jím m�n�n úhel pohledu
jeho analýzy z vnit�ního sv�ta klienta na konkrétní vztahy. Terapeut p�itom re-
flektuje jek své vlastní zp$soby pohledu, tak ty svého klienta., aby se uvaroval
toho, aby tyto byly pokládány za "pravdy".
T (hledí k ob�ma prázdným k�esl$m): Kdyby zde byla Vaše matka a Váš otec a
já vás poprosil, abyste oba posoudil, co byste �ekl?
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B: Mého otce velmi obdivuji. On, syn d�lníka, p�es den pracoval a v noci stu-
doval. Ud�lal neuv��itelnou kariéru. Úsp�šn� dokonþil svá vysokoškolská stu-
dia  a  stal  se  d$ležitým obchodníkem.  Má matka  ho  mnoho  podporovala  a
mnoho se pro n�j ob�tovala.
T (d$razn�): Dva hrdinové, dva ob�i. Jste synem dvou obr$. Je to t�žké, být
synem hrdin$ a obr$. Ptám se sebe, co Vás pohnulo k tomu, abyste ke m� p�i-
šel. Snad to byla nad�je, že se v �eþi se mnou bude n�co odvíjet, co Vás vyvede
z této slepé uliþky.
B: Ano.
T: Jste na mrtvém bod�. Mluvil jste o snu, v n�mž se vyno�uje postižené dít�,
které stojí vedle svého otce. Práv� te� si p�edstavuji, jak by se ve Vaší terapii
na záv�r jednalo o sen, jenž byste mi mohl vypráv�t po narození Vašeho dít�te.
V tomto snu vidím vedle Vás radostné dít�, plné životní síly a š"astné tím, že
stojí po boku hrdého otce. V pozadí vidím d�du z otcovy strany, jenž je ko-
neþn� spokojen.
B (mírn� dojat): Nevím jak, ale nyní v sob� cítím "Ano".

Na základ� cirkulárních otázek, které byly Brunovi položeny kv$li "zp�ítomn�-
ní rodiny" a na základ� jeho reakcí na tyto otázky, se vytvá�ejí kontury rodiþ$.
Terapeut definuje rodiþe jako dva obry nebo dva hrdiny, jejichž život je st�ží
napodobitelný. Bezprost�edn� poté, co si všiml, že je to t�žké, být synem hrdi-
n$, terapeut se táže klienta, jestli jeho rozhodnutí ohledn� znovuobnovení te-
rapie je motivováno nad�jí, dostat se ze slepé existenciální uliþky. Po p�itakání
klienta rozvíjí terapeut možný scéná� budoucnosti, v n�mž nechá klienta na zá-
v�r jeho terapie vypráv�t hypotetický sen, ve kterém jsou jeho obavy a pocit
pod�ízenosti rozptýleny, p�iþemž Brunova odpov�� a p�edevším jeho emocio-
nální reakce sv�dþí o tom, že je ve svém nitru pohnut.

T:  (po  p�estávce):  P�išel  jste  dnes,  abyste  se  mnou  mluvil,  n�co  se  mnou
konzultoval nebo podstoupil terapii?
B: Po našem posledním sezení jsem Vám cht�l napsat d�kovný dopis, protože
jsem si myslel, že bychom se již nevid�li. P�esto jsem m�l v minulých m�sících
stále z�eteln�jší pocit nejistoty a vzr$stající roztržitosti. P�emýšlel jsem tedy, že
bych sem p�išel a s Vámi si �ešil to – jak vyjít ze slepé uliþky – a ani ne tak
proto, abych tu podstoupil terapii. V minulosti jsem na sob� hodn� pracoval.
T: Co si Vaše žena myslí o tom, že ke m� op�t p�icházíte?
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B:Chápe to jako dobré. Náš vztah je nyní bezvadný a velmi se t�ší na narození
dít�te. �ekla mi: "Jdi k léka�i. Urþit� ti pom$že."
T (se smíchem) Takže Vaše žena si myslí, že Vám srovnám páte�?
B (sm�je se): Uþinilo by jí to š"astnou! Cht�l bych k tomu ješt� �íci, že bych
rád p�išel ješt� jindy.
T:  Nyní  se  p$jdu poradit  s  mými kolegy.  (Terapeut  opouští  místnost.  a  po
dlouhé pauze p�ichází zpátky.)

T: Kolegové z Vás mají pocit, jako byste byl Atlas, který na svých ramenech
nese sv�t. Vnímají Vás jako n�koho, kdo již dlouho na svých ramenech nese
dva obry, a to jsou Vaši rodiþe. Tato váha tíží tak moc, že Vám to zk�ivilo pá-
te�. Kolegy napadlo, že se jejich váha, navzdory Vašemu manželství a t�hoten-
ství, nezmenšila. Nedivili bychom se, kdyby to bylo opaþn�.
B: To si žádá þas...
T: Kolegové akceptují sen, který jsem si p�edstavil coby záv�r Vaší terapie a
který jsem vypráv�l. Sen, jenž jste mi vypráv�l a ve kterém se zjevuje Váš otec
s postiženým dít�tem, se koleg$m jeví tak, že Vy zde zaujímáte také roli otce a
v  její  podstat�  máte  strach  mít  dít�,  protože  to  neodpovídá  d�dovým oþe-
káváním. Kdyby dít�, které je te� na cest�, bylo dokonalé, byl by Váš problém
s oþekáváním rodiþ$ vy�ešen. Zplození dokonalého dít�te by Vás vyznamenalo
autenticitou  dosp�lého.  V tomto  smyslu  by  postižený þlov�k z  Vašeho  snu
mohl symbolicky p�edstavovat  Váš hluboký strach z  toho,  abyste  nezplodil
dít�, které nebude zrovna tak odpovídat kladeným nárok$m ... Tímto bychom
dnešní sezení uzav�eli. Mluvil jsem s kolegy také o Vaší prosb� ohledn� další-
ho sezení. Všichni s tím souhlasíme.
(Bruno terapeut$m soust�ed�n� naslouchal a sotva znateln� p�ikyvoval. Když
mu bylo nabídnuto další sezení, uvolnil se a p$sobil spokojeným dojmem.)

Záv�reþný komentá� staví na následujících elementech terapeutického sezení:
na snu, který Bruno vypráví,  dále na hypotetickém snu, který p�edkládá te-
rapeut v záv�reþném sezení terapie a na pocitu Bruna, že se ocitá ve slepé uliþ-
ce a nedostaþuje oþekáváním otce. Terapeut zaþíná své úvahy s metaforou o
Atlasu, který nese na svých zádech tíhu sv�ta a vše uzavírá s významem hypo-
tetického snu, který by mohl mít na konci terapeutického sezení: Když Bruno
zplodí pro svého otce dokonalé dít�, m$že být koneþn� vnímán jako dosp�lý s
požadovanými kvalitami a následn� se tak dostat ze slepé uliþky. Obsah a �eþ
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této intervence jsou p�im��ené klientovi, zatímco podstatné elementy terapeu-
tického sezení, v�d�ní a znalosti klienta (také terapeuta), tak jako praxe syste-
mické terapie, jsou v úvahách zahrnuty.
(Komentá� na konci sezení obsahuje n�kolik prvk$, které by se mohly užít také
v psychodynamické terapii. Nicmén� jsou vyvozeny v rámci systemického po-
jetí. Komentá� je užit jako klasická intervence p�erámcováním.)
Prost�ednictvím "reductio ad absurdum" ve vztahu mezi d�dou, synem a vnu-
kem mohou být zviditeln�ny nové emoce a významy, které v posledku mohou
p�ispívat k �ešení existenþní krize klienta. Na zaþátku vlastní analýzy sezení
m$že být pozorováno, že terapeut pracuje s tematikou a hojn� užívá metafor.
Jinými slovy: Terapeut identifikuje to, co Lai (1985) oznaþuje jako "motiv" a
klient na to reaguje. V jistém moment� jsou identifikovány t�i motivy: klien-
tova záda, životní cesta a otcovství. Tak jako v hudebním díle krouží tóny ko-
lem jednoho motivu, tak se terapeutické poþínání s jeho motivy toþí kolem již
jednou identifikovaných motiv$.
Tímto zp$sobem konstruují  terapeut a klient spoleþn�  p�íb�h, do n�hož oba
vnášejí emocionální a kognitivní elementy. P�íb�h zaþíná Brunovými bolestmi
zad, které mají souvislost s jeho pocitem, že se ocitnul ve slepé uliþce. Te-
rapeut nabízí sv$j zp$sob vid�ní Brunova problému, následkem þehož je tento
posuzován spíše pozitivn�  než negativn�,  protože klientovi je pak poskytnut
þas, aby o sob� a své budoucnosti p�emýšlel. Vypadá to tak, že zmi�ované p�e-
rámcování klientem znaþn� pohne a ten se zmi�uje o možnosti prozkoumat ele-
menty, které jsou za jeho krizi odpov�dny.
V jistém smyslu sd�luje Bruno terapeutovi, že ten v jeho vývoji ješt� tak dale-
ko nedošel a musí teprve prozkoumat pocit, že se ocitnul v úzké uliþce, aby
mohl lodi ud�lit povolení k další cest�. Klient v��í, že k pochopení vlastních
myšlenek pot�ebuje jen pomocnou ruku nebo p�echodnou podporu terapeuta, to
mu umožní, aby se vrátil na cestu seberozvoje. Bruno je výborný klient pro bo-
haté a významuplné terapeutické sezení, nejen proto, že je mimo�ádn�  inte-
ligentní a senzitivní, nýbrž také proto, že již absolvoval dlouhou terapii a zá-
rove� má profesionální znalosti v této oblasti.
Myšlenkové konstrukce, jež jsou v �eþi rozvíjeny a úrove� �eþi jsou znaþn� ná-
roþné a reflektují kapacitu obou úþastník$. Zajímavý je poþet témat, která jsou
zde pronesena a v následujících sezeních intenzivn�ji probírána. Jedinec zís-
kává pocit  komplexního dialogu, který v þase kratším jedné hodiny shrnuje
hlavní téma života klienta. Tento dialog je typický pro poradenské sezení, které
stojí samo o sob� a p�istupuje na žádost klienta, obdržet "vysv�tlení" a nepod-
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stupovat terapii. Metafora lodi prostupuje rozhovorem a jedinec by mohl �íci,
že toto individuální sezení je jako cesta lodí, kterou kormidlují oba úþastníci,
p�iþemž každý z nich vnáší své odborné um�ní a námo�nické v�d�ní. Terapeut
vlastní poklad metafor a klient je fundovaný v oblasti terapie. Pracují spoleþn�
a  lo�  se  pohybuje  –  Bruno sám by to  nezvládl,  ale  spoleþn�  to  zvládnout
mohou.
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Carla V.: "Znovuobjevení ženskosti"

Carle bylo 35 let a pracovala jako školní zuba�ka. Za muže m�la již 10 let
inženýra a m�la p�tiletou dceru. Byla jí diagnostikována t�žká forma st�evního
kataru a jejím léka�em byla poslána k nám.
Byla požádána o to, aby p�išla s manželem, p�esto se ale na prvním sezení ob-
jevila sama. Vysv�tlovala, že se manžel psychoterapie obává, a proto se nechce
na sezení podílet. P�ivezl jí sice autem z m�sta, kde žili, a které leží daleko od
Milana, do budovy s ní ale nevstoupil ze strachu, že by mu n�kdo mohl terapii
na�ídit.
ýeho si terapeut ihned všiml byl Carlin silný, mužský stisk ruky a její pon�kud
t�žce definovatelný výraz obliþeje,  který nebyl ani jednoznaþn�  mužský ani
jednoznaþn� ženský. Její st�ih vlas$ a obleþení (kalhoty a sportovní bunda) p$-
sobily velmi maskulinn�. Avšak p�i zevrubném prohlédnutí by nikdo nem�l po-
chyb o její ženské identit�.
Na prvním sezení uvedla, že na terapii p�išla kv$li své t�žké nemoci, kterou
trpí už tém�� 10 let, a která jí dennodenn� zp$sobuje velké potíže. Podrobila se
dokonce resekci st�eva, avšak bez úsp�chu. V péþi gastroenterolog$ a chirurg$
je již léta.
Poté zaþal terapeut zkoumat Carlin vztah k jiným lidem.
Krátce po svatb�  zaþala Carla pom�r s bývalým kolegou ze studií,  jenž byl
znám jako fascinující muž, který byl b�hem studií obletován studentkami. Ten-
to stav p�etrvával i v dob�, kdy Carla zaþala s terapií. Co se týþe jejího manžel-
ství, m�la pocit, že mezi ní a mužem existuje sice velká náklonnost, ale tento
vztah se podobá spíše vztahu bratra a sestry, v n�mž absentuje váše�.
Sebe  samu  popsala  Carla  jako  precizního  þlov�ka  v�domého  si  svých  po-
vinností (p�edevším co se týþe její dcery), se silným sklonem k perfekcionis-
mu. Doznala, že se její symptomy objevily pár m�síc$ poté, co zaþala vztah se
svým bývalým kolegou ze studií. Její milenec byl ženatý, ve m�st� vážený muž
a  také  známý  jejího  manžela.  Ke  vztahu  v$þi  milenci  uvedla:  „...mám ho
v krvi“ a dále, že by bez n�j nemohla žít.
Vždy, když mu volá, tak se cítí pon�kud zahanben�, protože je to ona, kdo ho
vybízí. Potom se setkávají na smluveném míst� a vášniv� se milují, p�iþemž
ona vždy dosáhne orgasmu. Následn� se rozejdou a uplynou dva až t�i m�síce,
než se p�ihlásí p�emáhající touha a ona mu op�t zavolá. (Terapeut tuto touhu
popsal jako podobnou "touze po heroinu" a tahle analogie se klientce velmi lí-
bila).
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Vypráv�la dále, že svému milenci píše ráda hezké dopisy (navšt�vovala dokon-
ce kurz psaní dopis$), on jí ale nikdy neodepisuje. Pokud mu ale zavolá, je
vždy ochotný se sejít.
Carla uvedla, že souhlasí s terapií þítající dvacet sezení, jak bylo stanoveno v
našem výzkumném programu. V úvodním sezení bylo zpracováno téma se-
xuální identity klientky, které se nabízelo v d$sledku jejího vzez�ení a vypráv�-
ní. Carla se narodila v malém m�st�, kde byl její otec známým a vysoce cen�-
ným um�leckým �emeslníkem. Matka byla popsána jako nudná "malá" žena,
nemyslící na nic jiného než d$m a rodinu. Klientka vždy obdivovala otce, ale
když pomyslela na matku, p�epadl jí pocit lehkého podrážd�ní. Carlin bratr byl
o pár let starší než ona, nedostávalo se mu ale žádné zvláštní pozornosti. Pra-
coval jako d�lník, vzal si nevýznamnou ženu a nikdy nepodnikl nic proto, aby
vynikl. Naproti tomu byla Carla miláþkem rodiny, protože byla úsp�šná a do-
sáhla univerzitního vzd�lání a provdala se za akademika.
Na základ� toho, jak klientka hodnotila dosavadní pr$b�h terapie, co na ni zna-
teln� nejvíce uþinilo dojem a jaké úþinky ukázaly první sezení, nabyl terapeut
dojmu, že se v Karle skrývá skv�lá žena, která by se m�la rozvinout v celé své
osobnosti, k þemuž ale nemá z�ejm� prostor, protože jí omezuje strach, že ne-
bude akceptována.
Pro Carlu byli prvot�ídní lidé pouze muži. Rovnocenná se tak cítila nejprve
skrze otce, a poté si za milence zvolila muže, který byl v dob� studií idolem
všech dívek. Jistým zp$sobem byla fascinována tím, co bylo vždy považováno
za "nejlepší". Terapeut Carlu konfrontoval s t�mito myšlenkami a zd$raznil, že
feministky vždy d�sila myšlenka, že ješt� v dnešní dob� existují ženy jako Car-
la, jež se legitimn� cítí jen skrze n�jakého muže, jako tomu bývalo kdysi, kdy
se žena s provdáním musela vzdát svého p�íjmení.
Terapeutova provokace zaþala úþinkovat a odhalila jedno z hlavních témat te-
rapie.
Carla nem�la o ženách valné mín�ní, a proto si zvolila mužskou identitu – ob-
lékala  se  a  chovala  se  jako  muž.  I  p�es  to  se  potlaþené  ženské  aspekty
projevovaly. Kv$li provokativním výrok$m terapeuta zaþala o této identit� po-
chybovat a asi po deseti sezeních se zaþala viditeln� m�nit. Zmizely vn�jší zna-
ky mužství (p�edevším zm�nila zp$sob oblékání) a poþáteþní ho�kost v jejích
projevech se vytrácela. Zde je t�eba uvést, že hlavní téma posledních sezení
této fáze bylo, jak ukonþit vztah s milencem.
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P�edtím,  než  mohla  tento  milostný  pom�r  ukonþit,  musela  projít  obdobím
znaþného utrpení. B�hem letní pauzy upadla do t�žké deprese, která trvala dva
m�síce.

Na prvním sezení po prázdninách uvedla, že silná náklonnost k dce�i byla jejím
jediným  d$vodem,  který  jí  zabránil  v  sebevražd�.  Po  zhroucení  zmizely
symptomy somatických potíží. Pozvolna mizely i pocity viny a strachu, které jí
léta trýznily. Poté se situace náhle zm�nila. Carla si nechala r$st vlasy a ob-
lékala se velice žensky. Zm�na výrazu v obliþeji byla obrovská – obliþej byl
uvoln�ný a zjemn�l. Více se rozvinul také mate�ský cit. Vypráv�la o d�ív�jších
potížích dcery s noþním pomoþováním, zp$sobené absencí mate�ského citu. V
úvodu terapie Carla žádala, aby dceru mohla brát sebou. Terapeut to ale odmítl,
protože byl p�esv�dþen, že vy�ešení Carliných potíží pozitivn� ovlivní dceru, k
þemuž také došlo.
Po letní pauze p�išla Carla na patnácté sezení, p$sobila uvoln�n�, usmívala se a
m�la na sob� elegantní, vzdušné hedvábné šaty. Dovolenou strávila s manže-
lem a p�áteli v zahraniþí. Popisovala, že vše probíhá dob�e a domnívala se , že
p$jde  o  poslední  sezení.  Dále  sd�lila,  že  b�hem zpáteþní  cesty  z  dovolené
dostala nápad, nechat poslední temný bod její minulosti "na druhé stran� Alp"
a rozhodla se, že celou historku o její nev��e sv��í manželovi. V té dob� a na
zvoleném míst� se jednalo o nebezpeþné rozhodnutí.
Carlin muž se rozzu�il a �ekl, že n�co takového oþekával. V zápalu vzteku po-
zvedl ruku, jakoby jí cht�l ude�it do obliþeje. Když Carle vid�la muže s nap�a-
ženou rukou, vzpomn�la si náhle živ� na událost, kdy vid�la siln� ude�it otce
matku do obliþeje z mylného a nicotného d$vodu. Matka tehdy neprotestovala,
protože násilí, i nespravedlivé, bylo výsadou muž$.
Vzpomínka  na  poko�enou  a  zran�nou  matku  uþinila  Carlu  nyní  velmi  ne-
š"astnou, rozplakala se. Manžel, který zpozoroval, že kv$li n�mu pláþe, rea-
goval slovy: "Nebudeme z toho d�lat tragédii, co se stalo, stalo se, a tím to
konþí."
Na tomto sezení vypráv�la Carla také sen (druhý v pr$b�hu celé terapie). V
rámci psychoanalýzy by byl oznaþen jako klasický "ukonþovací sen" terapie.
Ve snu byla klientka, spolu s dalšími ženami, pozvána na þaj k manželce svého
bývalého milence. Nejprve se kv$li této žen� cítila trapn� dotþena, potom byla
ale tak srdeþn� pozdravena, že se oprostila od výrazných pocit$ viny v$þi této
žen�. Stejn� jako Carlino p�iznání v aut�, tak i tento sen se zdají ukazovat na
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to, že Carla nov� objevila svou ženskost a mate�ské pocity a sv�dþí o vnit�ní
velikosti a znovu dosaženém pocitu vlastní hodnoty.
Je zajímavé, jak se Carlina minulost zm�nila výzkumem historie její rodiny. Z
minulosti, kde její matka (jako ženy obecn�) vystupovala jako naprosto nega-
tivní a druho�adá postava, se stala minulost, v níž se matka objevila v jiném
sv�tle, a sice jako žena, která byla ob�tí  rodinných daností a spoleþenských
okolností  oné doby.  Objevení této minulosti  bylo souþasn�  objevením nové
reality, jenž do té doby byla pouze realitou virtuální, v nové realit� byla matka
podrobena a þas od þasu otcem klientky poko�ována a zra�ována. Protože se
terapie odehrávala v souþasnosti, zm�nilo se také v souþasnosti Carlino vní-
mání minulosti, což obousm�rn� p$sobilo jak na minulost, tak na budoucnost.
U tohoto p�ípadu pozorujeme koncept, v n�mž je znovu aktivována seberefle-
xivní smyþka minulosti, p�ítomnosti a budoucnosti, p�iþemž se jedná o jeden z
nejd$ležit�jších element$ našeho modelu terapie (Boscolo a Bertrando 1994).
Svým zp$sobem terapeut Carle poskytl šanci, aby se dostala do kontaktu s ji-
ným možným sv�tem – se sv�tem matky, která v$bec není osobou malé hodno-
ty, nýbrž ob�tí kultury a spoleþnosti, ve které žila.
Poté, co byla dekonstruována Carlina rodinná historie, která þasem vykrysta-
lizovala (a byla siln� podbarvena názory spoleþenského prost�edí, v n�mž kli-
entka žila), stala se historie její matky, kterou Carla poté mohla vypráv�t, jinou
historií (alternativní historií, jak by �ekl Michael White, White a Epston 1994).
Protože byl tento p�ípad doprovázen týmem terapeut$, byla jedna z kolegy� z
reflektujícího týmu požádána, aby na konci sezení jako t�etí osoba vyjád�ila své
stanovisko (p�esn�ji – stanovisko ženy).
Když byla terapie u konce, zeptal se terapeut Carly na nejd$ležit�jší okamžiky,
k nimž b�hem terapie došlo. Carla odv�tila, že nejv�tší dojem na ní ud�laly in-
tervence kolegy� na konci jednotlivých sezení, p�edevším jedné z t�chto ko-
legy�.  Dodala,  že  by se  ráda  s  touto  kolegyní  rozlouþila  osobn�,  pokud je
n�kde nablízku. Když poté tato kolegyn� p�išla do místnosti, Carla ji – vidi-
teln� dojata – objala.
Ke konci terapie mluvila Carla také o starosti manžela, která ho odradila od
úþasti na terapii. M�l strach, že by u sebe mohl objevit latentní homosexualitu.
Pokud  nazíráme  sexualitu  z  hlediska  mezilidského  vztahu  a  ne  z  hlediska
jednotlivce, m$žeme oþekávat, že by se manžel$v strach mohl rozptýlit díky
zm�n� Carly.
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