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Otázka: Chtěla jsem se zeptat, co konkrétně dělá pan Shazer?
Je  to  soukromá instituce  (Brief  Family  Therapy center  v  Milwaukee,  Wisconsin  USA),  především 
zaměřená na výzkum. Samozřejmě pracujeme pro pacienty, ale i školíme a vychováváme pracovníky 
a každopádně přijmeme každého, kdo k nám přijde a má prosbu nebo žádost s námi hovořit. Všichni, 
jednotlivci,  manželské  páry,  rodiny,  drobní  malí  podnikatelé,  kdokoli,  neexistují  žádná  omezení. 
Většina klientů si konzultace platí buď přímo z kapsy, nebo prostřednictvím pojišťovny. Věnujeme se 
ale těm nejchudším i zdarma, protože práce přes pojišťovnu představuje nesmírné množství papírů. 
Proto je efektivnější se těm lidem věnovat a nic od nich nechtít.
Otázka: Co jste nového objevil a co opustil?
Já si nejsem zcela jist. Řekl bych, že model, podle kterého pracuji, se neustále mění a samozřejmě ty 
největší změny způsobují naši klienti. Udělají najednou něco, co jsme neočekávali. A to je hlavní zdroj 
změn. Já si nejsem zcela jist, ale patrně k něčemu takovému za ten rok došlo. Teď pracuji na nové 
knize Words Were Originally Magic ( květen 1994) a je možné, že k takové věci zase dojde. Bude pro 
mne velmi užitečné, když mi zítra sdělíte, zda jste nějakou změnu rozpoznali. Myslím si, že princip se 
nezměnil, ale změnil, ale změnily se některé podrobnosti. Podíváme se na to. Je to otázka takového 
vyvážení, kolik času tady chceme věnovat během dvou dnů teoretickým a kolik praktickým otázkám. 
Mám pocit,  že  všichni  tady jste  terapeutové.  Takže určitě  se  budeme muset  z  části  věnovat  těm 
praktickým otázkám, které z teorie vycházejí. Ale většinou je lepší a užitečnější  vyvozovat teorii z 
praxe, protože praxe vždycky teorii o něco předbíhá. Dá se říci,  že teorie nikdy nerazí cestu, vždy 
následuje po praxi. Kdyby teorie byla zkonstruována před tím, než praxe ukáže, tak by vlastně šlo o 
spekulaci. Pak se může stát, že se člověk ocitne v pasti. Někde řekl Sherlock Holmes následující: „Je 
nebezpečí, že budeme překrucovat fakta tak, aby odpovídala teorii, než abychom to dělali naopak.“ V 
těchto příbězích o Sherlocku Holmesovi je velká moudrost. Mám takový pocit, že právě tyto příběhy 
jsou na světě nejvíce překládány. Je tam toho hodně obsaženo o teoriích, faktech a skutečnostech. Stojí 
za to si tyto knihy přečíst z hlediska toho jakým způsobem fakta zjišťovat. Řekl bych, že umění být 
dobrým detektivem má hodně společného s uměním být moudrým terapeutem. Nikdy se skutečně 
nepokoušejte  vybudovat  teorie  dříve,  než  zjistíte  fakta,  údaje,  nebo  ať  už  říkáte  jakkoli  tomu 
skutečnému, s čím pracujete . Já ta slova - data, fakta, nepovažuji za ta správná, ale nenacházím jiná, 
abych mohl popsat skutečnost.
Otázka: Před měsícem ke mně přišel klient. Jeho žena je v 8. měsíci těhotenství. Tato žena má starší sestru.  
Cokoli  muž  v  rodině  řekne,  rozhodne,  udělá,  tato  sestra  to  zamítne.  Takže  ať  ten  člověk  udělá  jakékoli  
rozhodnutí, bude dříve nebo později stejně odmítnuto. To si klient uvědomuje.
Když budeme vycházet z tohoto velice stručného popisu problému, tak vám neřeknu, co bych udělal 
já, ale řeknu vám, co by udělal John Weakland. Umím si představit, co by John v takové situaci udělal. 
Jsou tu dvě možnosti. Jedna z možností je, aby rozhodnutí, které ten člověk řekne, bylo ve skutečnosti 
to  rozhodnutí,  které  sám  nechce.  Protože  tím  zvyšuje  pravděpodobnost,  že  až  sestra  rozhodnutí 
uslyší, tak ho změní. Druhé řešení Johna je, aby muž, kdykoli rozhodne, zavolal svou ženu, aby se 
zeptala své sestry, zda je to tak správně, včetně toho, zda může jít na záchod. Kdyby to tak dělali 
poctivě pár dní a všechna rozhodnutí nechali posoudit sestře, telefonovali by jí i v noci. Určitě by toho 
za pár dní nechala. Myslím, že takhle nějak by na to John reagoval. Já bych to možná řešil trochu jinak. 
Já bych se zeptal, kdy ta sestra na sebe rozhodnutí nebere, protože se skutečně může někdy stát, že 
nerozhoduje. Snažil bych se zjistit co nejvíce těchto podrobností, snažil bych se s klientem vytvořit co 
nejvíce situací, do kterých sestra nezasahovala.
Otázka: Zázračnou otázkou?
Dejme tomu, že by došlo k zázraku téhle noci a k problému už nedocházelo, protože zázraky se dějí a 
problémy mizí. K tomu většinou dochází, když člověk spí. A člověk vlastně neví, že už se něco stalo. 
Čili, když se ráno probudíte, jak zjistíte, že k tomu zázraku došlo? Proč s tím přišel? I tohle by mohla 
být svým způsobem odpověď. Mohli bychom se pokusit dát mu odpovědi, které by pro něho mohly 



reálně fungovat.
Otázka: Dá se takhle zeptat, když pro toho člověka nejsou žádné vyhlídky, co bude dál pro tento případ?
Asi bych to přešel a nabídl mu nějaké řešení Johna.
Otázka: Mám na mysli zeptat se klienta, když to bude stejné, když se to nezmění - co si o tom myslíte?
Já  bych  tím  nezačínal.  Model  Johna  je  částí  modelu  pro  případ,  že  by  žádné  vyhlídky  nebyly. 
Použijeme jej v případě, že žádné vyhlídky nebyly. Když bychom si představili,  že by k té změně 
nedošlo, pak by se to mohlo stát součástí tohoto přístupu, a pomoci tomu klientovi se rozhodnout, aby 
s tím něco udělal. Ale tento konkrétní přístup používáme méně v 5% případů, takže velice zřídka kdy, 
pouze v tom smyslu, abychom se dostali do pozice klienta. Někdy se to ale stane. Zjistili jsme za dobu 
naší práce a zkušeností, že to trvá déle a že potom lež daleko větší břemeno na terapeutovi než na 
klientovi.  To  znamená,  že  terapeut  musí  opravdu těžce  pracovat,  dřít,  aby našel  to  pravé,  co  by 
klientovi sedělo. Zjistili jsme, že ten druhý, přístup zázraku, funguje lépe, že výjimky existují a pro 
terapeuta to znamená méně práce. A je pravděpodobné, že klient bude za domácí úkol dělat věci, na 
které přijde sám, které vymyslí on, než na věci, které mu doporučím já jako terapeut. A díky tomu se 
terapie zrychlí a je snazší. Takže přístup, který pro nás znamená více práce, používáme tehdy, když 
už nám nic jiného nezbývá. To je ta poslední volba. Samozřejmě, že by to fungovalo, kdybyste to dělali 
správně a dělat to správně je strašně obtížné. Já to vím, protože když jsem se prvních deset let věnoval 
této rychlé terapii (tzn. začal jsem s tím před zhruba 25 lety až do doby před 15 lety), těch 10 let jsem 
používal  velice  podobné  postupy  jako  John.  Což  je  právě  přístup  k  řešení  problému  narušením 
zaběhaných vzorců rozbíjením. 
Otázka: Když jsi 10 let pracoval se stylem Johna Weaklanda, jaké pro tebe byly první signály,  že bys potřeboval  
pracovat jinak?
Já jsem si vlastně už od počátku uvědomoval, že s klienty nepracuji jako John Weakland, tedy od 
samého začátku. John vždycky se svým modelem pracoval velmi, velmi těžce. Pracoval velmi tvrdě na 
tom, aby zjistil  co nejvíce  podrobností  kolem problému,  jehož řešení  se  snažil  nalézt.  Tedy jde  o 
nejasný problém. Pokud je to nejasné, tak právě ti lidé kolem Johna Weaklanda se snaží najít těch 
podrobností co nejvíc, aby se to osvětlilo a přestalo být nejasné. Já když jsem měl tento typ klientů s 
nepřesným popisem jejich problémů, tak jsem k tomu přistupoval trochu jinak. Já jsem si myslel, že ta 
nejasnost je ten problém. Takže jsem se pokoušel znejasnit to ještě víc, což mělo za následek, že se 
klient začal vyjadřovat jasně. Než se jim to dařilo, trvalo to nějaký čas. Když dokázali popsat problém 
dost jasně, nacházeli i nějaké nápady na řešení. Takže tohle byl ten rozdíl mezi mnou a Weaklandem 
od samého počátku.
Teď vám něco přečtu a uvidíme, jestli poznáte, kdo to řekl a kdy. Je to citát. „Při psychoanalytickém 
léčení nedochází k ničemu jinému než k výměně slov. Pacient hovoří, lékař naslouchá, původně byla 
slova zázračná a až do dnešních dní si ponechala značnou část své zázračné moci.  Pouhými slovy 
může člověk dovést druhého člověka do stavu blaženosti,  spokojenosti nebo do stavu absolutního 
zoufalství.  Slova vyvolávají city a afekty a zároveň jsou prostředkem vzájemného ovlivňování lidí. 
Takže nebudeme snižovat hodnotu užívání slov, psychoterapii. A budeme mít radost z toho, pokud 
budeme moci naslouchat slovům, která zní mezi analytikem a jeho klientem.“ Kdo myslíte, že to řekl a 
kdy?
Byly  to  Přednášky  k  úvodu  do  psychoanalýzy  (1915).  Později  se  Freud  zabýval  mnohem 
imaginárnějšími věcmi, nežli jsou slova. Zdálo se, že zapomněl, že kdysi řekl toto. To se spisovatelům 
často stává. Já si myslím, že Freud nemá v jedné věci úplnou pravdu a to, že slova trošku podceňuje. 
Já  si  myslím,  že  neztratily  vůbec  nic  ze  své  zázračné moci.  Naopak si  myslím,  že  měli  mnohem 
zázračnější sílu, než si myslel Freud. Je důležité si pamatovat, že slova, (používám ten termín jako 
Freud),  znamenají  i  ticho,  které  zazní  i  mezi  jednotlivými slovy.  Rovněž to  znamená gestikulace, 
zvedání obočí, vše, co člověk užívá v řeči. Slova nefungují, neexistují v žádném vakuu, vždycky jsou v 
nějakém kontextu. A ten kontext může být stejně směšný, nebo divný, jako slova sama o sobě. Před 
několika lety, pěti-šesti lety, zažila šéfová naší kanceláře v institutu poprvé přístup „za zrcadlem“. 
Sledovala takové sezení asi 20 minut, pak řekla - do prdele, to je nuda. Oni nedělají nic jiného, než 
mluví. A já jsem řekl ano, to je pravda. Šlo o pomočování, ale nešlo o mokré postele, šlo o mluvení o 



mokrých postelích. 
Mluvení o něčem. To jsou jenom řeči, jenom mluvení. Ale když si vezmete moudré knihy o rodinné 
terapii, tak tam toho o mluvení je řečeno jen velmi málo. Je tam toho velmi málo o jazyce používaném 
v konverzaci.  Najdete tam spoustu výrazů,  jako jsou struktury,  hranice,  systémy, vztahy.  To jsou 
imaginární věci a je toho tam o nich hodně. Když o tom začnete přemýšlet, jediné, k čemu skutečně 
dochází je mluvení, rozhovor. A z tohoto hlediska konverzace nebo rozhovor představují jediná data a 
údaje, které můžeme jako psychoterapeutové studovat. Když hovoříme o reálných věcech, jde o to, že 
o nich hovoříme, tedy o rozhovor. Jsou to slova, mezery mezi nimi, gestikulace a pořád dokola. Je 
zajímavé, že často my lidé nebereme vážně, co je povrchem věci. Bereme to vlastně jako samozřejmost. 
A když to berete za samozřejmost, tak si potom můžete vymýšlet různé historky nebo význam toho, 
co bylo řečeno. Co za tím vším je. My vlastně ignorujeme to, co je na povrchu, co se skutečně těmi 
slovy říká. Jestliže to ignorujeme, pak si myslíme, že máme právo vymýšlet si, co je za tím. Takže 
psychika a struktury a ostatní se pro nás začnou stávat důležitější než to, co se skutečně říká o tom, 
kdo, kde, kdy, jak. Což samozřejmě neznamená, že když budeme věnovat pozornost jen tomu, co je na 
povrchu, slovům, že je to jednoduché a přímočaré. Není to jednoduché, ani přímočaré. 
Samozřejmě, že existuje řada názorů a stanovisek na to, co je jazyk a jakým způsobem funguje, a to, 
jak slova a jazyk fungují, je svým způsobem zázrak. Nikdo tomu zázraku ale nerozumí. Ale vy jako 
terapeuti máte možnost svým klientům pomoci, naučit se používat jazyk, slova, a rozumět jim. Takže 
jazyk  je  primární,  nejzákladnější  nástroj,  který  používají  terapeutové.  Takže  je  vlastně  užitečné 
pochopit, co to ten jazyk je a jak funguje, naučit se ho používat. Jazyk, jako je bulharština, ruština, 
fungují stejně, ať je jakýkoliv, téměř stejně. Takové jazyky, jako je japonština, čínština, fungují úplně 
jinak, nebo alespoň trochu jinak. Trošku jinak zdůrazňují jiné věci. Možná, že vám nějaké příklady 
sem tam ukáži. 
V současné době existují asi 4 základní názory na to, jak asi jazyk funguje. První názor vychází z toho, 
že používáme zdravý selský rozum, Většinu času jazyk takto funguje. Co to vlastně je ten zdravý 
selský rozum? V zásadě je to, co teď vysvětluji. Každé slovo má jeden, nebo určitý soubor významů, 
který  platí.  A tímto způsobem slova s  jejich významy používáme,  když třeba někde klábosíme  s 
přáteli v hospodě. A tímto způsobem slova a jazyk používáme většinu času. Že pes znamená pes, to 
všichni víme. Je to naprosto jednoduché, jasné. Čili, jestli jazyk funguje tímto způsobem, jak by bylo s 
takovými  slovy  jako  např.  deprese?  Pokud  bychom  užívali  východisko,  že  se  jazyk  používá  na 
základě zdravého selského rozumu, tak musí slovo deprese znamenat deprese tak jako s tím psem. 
Když k nám přijde klient a řekne nám, že je v depresi, tak přesně víme, co to obnáší, a nemusíme mu 
už klást žádné otázky. Předepíšeme mu nějaké prášky nebo vzorec chování, který, který má sledovat, 
a  pošleme ho domů.  Bohužel  jen velmi málo věcí  funguje takto jednoduše.  Jenom kdybyste vzali 
diagnostické příručky, tak tam najdete celý seznam, jaké deprese existují  a jak vypadají.  Já nevím, 
kolik těch typů depresí dneska je. Já už jsem se dlouho do té příručky nedíval. Ale určitě je jich víc než 
jedna. A totéž je v situaci, když k vám přijde manželský pár a řekne vám, že spolu nekomunikují. A 
od nás terapeutů se očekává, že víme , co to znamená, když nám to ten pár řekne. A když jim řeknete: 
co to znamená, že spolu nekomunikujete? Oni se na vás utrhnou, že vy jste doktor a vy musíte vědět, 
co to znamená. Kolika z vás se taková věc stala? Mám pocit, že zrovna před třemi týdny se mi to 
opakovalo. Tohle je východisko zdravého selského rozumu. Podle něho funguje jazyk jednoznačně a 
jasně a slova mají svůj jasný, určitý význam. Pokud by to ale tak fungovalo, tak bychom se nemuseli 
trápit žádným rozhovorem, konverzací. To bychom jenom ukazovali. Bylo by to jednodušší, jasnější, 
rychlejší, nemuseli bychom používat žádné slovníky. Takže teď si vezmeme ten druhý názor, který je 
do určité míry s tímto spojen.
Strukturální  pohled  na  jazyk,  teorie  vyvinutá  na  počátku  tohoto  století.  Tuto  teorii  vypracoval 
švýcarský lingvista de Saussure. On byl odborníkem na sanskrt. Později se začal zabývat srovnáváním 
jazyků. Na základě tohoto komparativního pohledu vypracoval strukturální teorii jazyka. Jak vlastně 
vypadá strukturální pohled na jazyk? „Znak pes označuje“, že za slovem je nějaký pojem, koncept. 
Saussure říká při pohledu na různá slova (anglicky dog, německy hund, francouzsky chien),  že se 
vlastně vztahují k jednomu pojmu, který je za tímto slovem. A tato struktura umožňuje překládání z 



jednoho jazyka do druhého. To jsou tedy naprosto různá slova pro jeden a tentýž pojem. Máme tady, 
v této místnosti přinejmenším 6 výrazů pro psa. Takže vztah mezi popisným pojmem a mezi tím, co 
popisujete, je zcela libovolný. A to je dokázáno jednoduše existencí různých jazyků, které používají 
naprosto různá slova pro jeden a tentýž pojem. A tady přichází rozdíl mezi dvěma pohledy. Mezi tím 
založeným na zdravém selském rozumu a mezi tím strukturálním. Protože podle prvního je vztah 
naprosto daný, je determinovaný, předem určený. Díky sociálnímu kontextu slovo, které pro určitý 
pojem používáme, je dané. Je dáno, že v češtině je to pes a nic jiného. Ale není žádný důvod pro to, 
proč  by  měl  být  zrovna  pes  ve  vztahu  -  dog  v  angličtině,  hund  v  němčině  atd.,  je  to  naprosto 
libovolné. Tato teorie byla vypracována v roce 1912. Vzpomínáte si někdo, co se stalo v roce 1912 
odehrávalo ve Vídni? Šlo o vztah mezi vědomím a nevědomím. Vztah je libovolný, to je důvod, proč 
musíme vykládat sny a interpretovat je. Je dáno to, že se sny odehrávají a že je můžeme interpretovat.
Takže strukturální pohled na jazyk znamená, že každé slovo může být determinováno - podíváme se 
na něj nebo pod něj, hledáme, co je za tím slovem, nebo pod tím slovem. Na všechna slova se pohlíží, 
že takto fungují.  Vždycky jsem schopen determinovat  určitý  význam toho slova.  Toto se zdá být 
pravidlem, které alespoň někdy funguje. Když k vám do ordinace přijde klient, který vám řekne, že 
má  depresi,  tak  si  vezmete  diagnostickou  příručku  a  budete  se  snažit  vyhledat  depresi,  která 
odpovídá popisu,  který on vám dává. Diagnostická příručka funguje jako pojem nebo obsahuje ty 
pojmy, které se snažíte dát do souladu s tím, co vám klient popisuje jako slova. Rozlišovat mezi 10 
různými pojmy, mezi 10 druhy deprese už vytváří iluzi vědy. Je přeci záležitostí vědy, že se dívá za a 
pod, aby zjišťovala, co to znamená, co je pod tím.
Třetí pohled na jazyk je pohled budhistický. Jazyk podle budhistického názoru - i slova a mluvení jsou 
používány proto, neboť nám dávají jasně najevo, že vlastně existujeme. Slova a všechno kolem nás 
však brání,  abychom pochopili,  co je  reálné,  skutečné.  Aby buddhisté  pochopili,  co je  reálné,  aby 
pochopili,  co je skutečné, aby se mohli přešplhat přes slova, tak si vymysleli meditaci.  Meditace je 
vlastně způsob cesty k tomu, abyste se odřízli  od hluku. Tímto způsobem jste schopni se dotýkat 
skutečnosti.  Z  jejich  pohledu  je  věda  blbost.  Podle  buddhistů  se  věda  zabývá  iluzemi.  A  podle 
buddhistů, co je třeba udělat, je být zticha.
Vezměme  si  slovo  deprese.  Statisticky  vzato.  je  to  nejpoužívanější  slovo  terapeutů.  Kamkoli  se 
podíváte, všude se objevuje slovo deprese, v článcích, textech. Proto říkám, že je to oblíbené slovo, a 
všichni si myslíme, že o tom něco víme. Uděláme si takový malý experiment. Představme si, že čteme 
knížku Sigmunda Freuda tak někdy v roce 1914. Na straně 4 narazíte na toto slovo. Myslím, že on by 
použil slovo melancholie. Takže Freud píše a my se na něj díváme, když napíše to slovo deprese, tak v 
pondělí v poledne vstane a udělá něco jiného: Já zrovna nevím, co dělal, když nepsal,  nepracoval, 
nevím kam odešel. Ale dejme tomu, že se k té knížce vrátí v úterý v poledne. A chce se znovu pustit 
do psaní. Přečte si po sobě první větu a narazí na slovo deprese. Takže otázka: když si v úterý sedne  k 
psaní a přečte si, co napsal, a narazí na slovo deprese, myslí totéž tím pojmem deprese, totéž co v 
pondělí, když to napsal? Mohl on to vědět s naprostou přesností? Co tím před 24 hodinami myslel? 
Rozhodně to nemohl vědět s jistotou. Za těch 24 hodin se mohlo stát něco, co ho ovlivnilo, přímo nebo 
nepřímo, v pohledu na to, co míní pojmem deprese. Mimochodem, takto spisovatelé píší, že dodávají 
věci posléze. Takže on přijde v úterý v poledne a chce pokračovat. Když si v úterý sedne, myslíte si, že 
může mít absolutní jistotu předvídat, co bude myslet slovem deprese ve středu v poledne? Rozhodně 
si  nemůže být jistý.  Když se nad tím tak zamyslíte,  není vám to divné? Vždyť sami nevíte,  co to 
znamená. Samozřejmě, že Freud tímto slovem vyjadřuje při svém psaní souhrn svých zkušeností. Jak 
vědomých, tak nevědomých. My bychom tady do toho slova vnesli to, co víme my, naše zkušenosti, to 
co jsme se dočetli. Čili každý z nás do toho vkládá své zkušenosti. My nemůžeme vědět, co on tím 
myslel. S jistotou můžeme říct, že to nemůžeme vědět. Můžeme vědět jediné, když se podíváme do 
slovníku a najdeme si, co tam je napsáno pod slovem deprese. Když byste hovořili s de Saussurem a 
dalšími strukturalisty, ti by vám řekli, že je to věda o významu slov a měla by vám říci, co tím pojmem 
Freud myslel. Protože tam pod tím slovem je určitý význam, za ním nebo pod ním.
Představte si, že k vám přijde klient a řekne, že má deprese, nebo že je v depresi. Jak to proboha máte 
vědět, co tím myslí? Můžeme mít jasnou představu, co tím myslí? On to ví v tu chvíli,  co slovem 



deprese myslí. On to ví, ale my to nevíme, nemůžeme to vědět. Co dělat? Co se zeptáte? Jakou otázku 
byste mu položili, kdyby k vám přišel člověk, že je v depresi?
- „Co to znamená, kdy to je , jak to dělá, jak to pozná?“
- „Příliš málo spím, málo jím, doma mám binec, 6 let jsem neuklízel.“
Co když vám odpoví takhle?
- „Komu to vadí?“
- „ Mě to vadí. Všem ostatním je to jedno, jenom mě to vadí.“
On by vám odpověděl  takto: že nespí, že má doma binec. A teď mám pro vás otázku. Máte nějakou 
záruku pro to, že má na mysli zrovna tato tři slova nebo věci, když začal popisovat tu svou depresi? 
Máte záruku, že jde skutečně o to? Vůbec žádnou. Nemáte vůbec žádný způsob , jak zjistit, proč, když 
se rozhodl říct deprese nebo to slovo popsat, si k tomu vybral zrovna tyhle tři věci, které mají být 
symbolem deprese. A při tom tady společně konstruujeme, vytváříme tu depresi. Tímto způsobem se 
skutečně deprese budují, teď už máme depresi z toho, že málo spíme, málo jíme, neuklízíme.
- „Co děláte, když nemáte depresi?“
- „Já vůbec nevím, protože je to tak dávno, co jsem neměl depresi. Já jsem těžký případ, moji rodiče mi 
to pořád říkali.“
- „Máte pořád tutéž depresi, stejně silnou?“
- „Mám dny, kdy si chci vystřelit mozek.“
- „Jak to dokážete, že si v některých dnech nechcete vystřelit ten mozek?“
Ano, to  je přesně ono, čím se liší ty dny, kdy si nechce vystřelit mozek. Od tohoto bodu začínáme 
budovat, odvíjet něco jiného, lepšího, než je deprese. Ohraničení, co ta deprese znamená, si uděláme 
tím,  že  si  začneme  říkat,  co  neznamená..  Tento  nedepresivní  stav,  nebo  nedeprese,  to  už  nám 
přinejmenším může ohraničit, co deprese je. Co dělám, když nejsem depresivní nebo alespoň méně 
depresivní? Co dělám v takových chvílích? Čím se liší tento stav od té deprese? U některých lidí je to 
tak, že vstanou a začnou něco dělat. Před několika lety moje manželka a její kolega měli případ a 
prováděli rozhovor s nějakou ženou v Londýně. Ta žena docházela na skupinová setkání už 17 let a 
byla v depresi po celou tu dobu. Byla v invalidním důchodu, nemohla pracovat. Terapeut se té ženě 
věnoval  poslední  4 roky.  A moje žena s  klientkou provedla něco,  že už nemusela  za terapeutem 
chodit. Ta žena tvrdila, že po 17 let trpí depresí. Nikdy to nebylo jiné, měla pořád tentýž pocit a moje 
žena se jí zeptala: Jak se s tím vyrovnáváte, jak to zvládáte? Jak jste to dokázala zařídit, aby to nebylo 
horší? A ta žena jí odpověděla: Nemáte představu, jakou já depresi cítím, v jaké depresi jsem. Horší už 
to zkrátka být nemůže, nikde nevidím konec. A moje žena jí řekla: Já si tím nejsem docela jista. Jak to 
zvládáte, jak se s tím vyrovnáváte, když je to tak strašné? Jak můžete fungovat, jak můžete žít? Ta 
žena popsala, že ráno vstane, dojde si do pokoje, sedne si na židli a přemýšlí, že by si měla udělat čaj. 
A přitom si ten čaj neudělá, protože celý den sedí na té židli a pořád myslí na to, že by si ten čaj udělat 
měla. Tohleto jí vlastně drží při životě, že myslí pořád na to, že by si měla udělat čaj. Moje žena se jí 
zeptala: Jak jste na to přišla? To je fantastické, vy jste přišla na to jak se udržet při životě. Jak jste 
mohla  vědět,  že  to  na  vás  bude  platit,  že  to  bude  fungovat?  Ona  na  to  samozřejmě  nedokázala 
odpovědět. Takže závěr mé ženy: Řekla jsem jí, že je to v pořádku, že se udržuje při životě, když myslí 
na to, aby si udělala čaj. Jenom se nad tím zamyslete. Uvědomte si,  co vám pomáhá udržet se při 
životě. Ať se stane cokoli, v žádném případě nevstávejte a ten čaj si nechoďte vařit. Jenom v té židli 
seďte a myslete na to. 
Za pár dní přišla zase k terapeutovi s tím, že si čaj nejen udělala, ale i vypila. Takže pro tu ženu výraz 
deprese znamenal to, že seděla na židli a myslela na to, jak si udělá čaj. Já bych na takovou definici 
nepřišel. Já bych to tak lehce, takovým způsobem, nedefinoval. Ale pro ni to byl přesně tento stav. 
Každopádně  to  znamenalo  zabránit  tomu,  aby  to  nebylo  ještě  horší.  A  to  už  máte  něco  jako  tu 
výjimku. Takže moje žena jí podpořila, aby těch výjimek bylo co nejvíc. Ta žena sama ví, že když bude 
sedět v křesle či na židli a myslet na to, aby si udělala čaj, tak to je to nejlepší, co jí udržuje. Kdybyste jí 
řekli,  aby udělala  cokoli  jiného,  tak co vám odpoví?  Co by řekla,  kdybyste  jí  řekli,  tak  vstaňte  a 
udělejte si čaj. Odpoví: Já nemůžu. A navíc by se cítila uražená. Protože jí nerozumíte a skončilo by to, 



že by se cítila hůře a hůře. Takže jí musíte říci, aby pokračovala v tom, co dělá, že je to nejlepší, jak se 
udržet a fungovat. 
Otázky prosím.
Otázka: Chystá se Steve říci něco o tom čtvrtém způsobu?
Už jsme ten čtvrtý používali, že ano? Tomu čtvrtému se říká poststrukturální, možná astrukturální. Ta 
struktura nemá takový význam. Cítíte to sami, že to není až tak důležitá část. Takže já už jsem ten 
čtvrtý pohled používal.
Otázka: Jak se zrodila myšlenka krátké terapie?
Ta myšlenka, ten nápad, tam poletoval od začátku, kdy se s terapií začalo. První krátkou terapii měl S. 
Freud. (jednorázové sezení). Během jedné projížďky Vídní s G. Mahlerem. To víme z jejich dopisů. 
Měl ještě několik krátkých terapií. Nejdelší případ, kterým se zabýval, trval 6 měsíců. Před 30-40 lety 
se  začalo  s  praktikováním  krátké  terapie,  jejím  studováním  a  vytvářením  modelů,  podle  kterých 
krátká terapie fungovala.  Já  jsem začínal  s  tím, že když mezi  těmi případy,  které jsme měli,  byly 
nějaké, co se daly léčit snadněji a rychleji, tak bychom si na nich ( nebo pomocí nich) mohli vybudovat 
model a podle něj pak řešit ty ostatní.
Asi tak před 25 lety se začalo hovořit o léčení během jednoho nebo dvou sezení. Já jsem byl zkrátka 
přesvědčen, že pokud se dalo dělat rychle a v krátkosti, tak bylo třeba se do toho pustit. Takže jsme se 
před 25 lety začali úmyslně věnovat krátké terapii. A já jsem měl štěstí na pár dobrých klientů, kteří 
mi pomohli. Protože my jsme nevěděli, jak na to. Zpočátku se zdálo, že krátká terapie je postavena na 
řešení problému. A že by se daly používat modely pro řešení problémů. Takže jsme se ji vypracovali. 
Před 10-15 lety jsem se však začal od svých klientů učit něčemu novému, něco se dozvídat. Když se 
dnes zpětně dívám, tak vidím, že před jsme před těmi 10 nebo 15 klientů začali naslouchat. Ukázalo 
se, že nám měli hodně a zajímavého co říct.
Například se ukázalo, že klienti mají na zjišťování pokroku, který činí, jiná kritéria než terapeut. A že 
mají také jiná kritéria, pomocí nichž posuzují úspěch terapie (jiná než terapeut). Skutečně je zajímavé 
zamyslet  se nad tím,  co klient  vlastně považuje za úspěšnou terapii.  Co mu dala, že se už může 
ukončit. Velice často se ukazuje, že má velmi málo společného s původním problémem, s nímž do 
terapie vstupoval. Kritéria pro měření úspěšnosti nemusí nutně odpovídat vyřešení problému. Někdy 
se naopak může stát, že jim pomůžete se s problémem vyrovnat, ten se vyřeší a odstraní, ale klienti 
mají pocit, že terapie není dokončena, že nesplnila svůj účel. Stalo se vám to někdy? Vyřešíte problém 
a zjistíte, že terapie nemůže skončit, Pro ně se situace nezlepšila. Já si myslím, že jde o to, že musíme 
zjistit, co vlastně klient chce. 
To je ústřední otázka, kolem které musíte rozhovor uspořádat. Pokud se jich zeptáte, co chtějí, takto 
přímočaře, co vám řeknou? Odpoví vám nevím. To je nejčastější odpověď. A je to pravda, říkají to 
správně, protože oni to nevědí. A vy to také nevíte. M. Erikson říkal, že klienti nevědí, co vlastně 
chtějí,  vy nevíte,  co chtějí,  ani co je zapotřebí udělat,  ale něco udělat musíte.  Samozřejmě jsme se 
snažili, a snažíme se, dělat spoustu věcí, abychom klientům pomohli odpovědět na otázku, co chtějí. 
Pak došlo k tomu, že jsem měl před 10 lety klientku, jíž jsem se zeptal, jak bude vědět, jak zjistí, že 
terapie skončila, že jsme splnili účel. A ona mi odpověděla, že to tady uvnitř bude cítit. A bude to 
vědět pouze ona, jenom ona. Řekla mi, že se bude cítit lépe. A to je všeobecně platné, univerzální. Je to 
právě to, co lidé od terapie očekávají. Problém spočívá v tom, jak máte vy poznat, jak máte vy vědět, 
že už se klient cítí lépe. V té době jsem měl za sebou řadu let práce s klienty a bylo mi jasné, že nelze 
být zcela závislý na tom, co vám klient řekne o svém pocitu, zda se už cítí lépe. Pro terapeuta to není 
zcela dostačující, dobrý cíl.
Rovněž jsem se ale od klientů dozvěděl a uvědomil jsem si na nich, že v momentě, kdy se začnou cítit 
lépe, tak to ostatní lidé v jejich okolí poznají. A samozřejmě, reakce ostatních lidí na to, že se cítí lépe, 
může posílit  pozitivní pocit a je tu pozitivní zpětná vazba. Takže jsem se té klientky zeptal, jak to 
ostatní lidé poznají, že už se cítí lépe? Ona mi řekla, že to nepoznají. Já však ze svých zkušeností vím, 
že je tomu jinak. Pokud lidé nepoznají, že se cítí lépe, tak její vylepšený stav je nestálý, protože se jí 
nedostává posilování. Takže jsme zkoušeli různé věci, abychom jí pomohli zformulovat cíl, tzn. jinak 
si říci, že terapie je skončená. Bohužel, nic nefungovalo. Pak jsem si vzpomněl na takovou příhodu z 



doby před několika dny. Byla to klientka mé ženy a šlo o to, že jsme jí řekli, že nastane zázrak a Insoo 
se jí najednou zeptala - a co potom, až ten zázrak nastane? Zeptal jsem se taky své klientky - a co 
potom? Představte si, že problém, kvůli kterému jste přišla a potřebovala terapii, zázračně přes noc 
zmizí a bude vyřešen. Vy to ale nebudete vědět, protože ten zázrak se stal v noci, když jste spala. Jak 
na to přijdete, když se probudíte, že k tomu zázraku došlo? Že už nastal? A ona mi na to odpověděla, 
že by šla do kanceláře už v 1/2 8hod ráno, do 9 hod. by stihla veškerou práci s papíry, kterou má 
udělat, než nastoupí do práce všichni ostatní. V tom případě poznají všichni spolupracovníci, že se 
něco změnilo? Samozřejmě poznají, protože jsem ještě nikdy nic takového neudělala. Samozřejmě i šéf 
pozná, že se něco změnilo, protože dosud mě musel neustále popohánět, abych tu práci stihla.
Teď  jsem  měl  představu,  měl  jsem  se  čeho  chytit,  věděl  jsem,  čeho  chce  dosáhnout.  Měl  jsem 
představu, jak by se dal její vylepšený pocit stabilizovat. Zalezl jsem si za zrcadlo a pohovořil se svými 
kolegy z týmu, protože teď jsme už měli cosi po ruce, s čím se dá pracovat. Ona si uvědomila,  že 
nepotřebuje zázrak.
Při dalším sezení jsem já seděl za zrcadlem a pozoroval jiného terapeuta, který se zabýval klientem, 
který bral heroin, a ten terapeut mu položil stejnou otázku, co když nastane zázrak a co se stane po 
něm? Klient mu odpověděl, že by zázrak nastal v tu chvíli,  kdyby se s jehlou přiblížil  žíle, na pár 
centimetrů, najednou by si uvědomil, že to není potřeba, odložil by tu jehlu, odkráčel by a 4 hodiny to 
vydržel. Tohleto je jasný, srozumitelný, ne příliš velký, ale cíl. Další otázka terapeuta byla: Jak dalece 
jste se už k tomu přiblížil - k té situaci, abyste byl schopen to udělat? Nastalo dlouhé ticho. Pro ty, co 
sedí za zrcadlem se to zdá alespoň 5 minut. Ve skutečnosti šlo o 90 vteřin. Klient odpověděl: minulý 
týden v sobotu jsem to vydržel dvě hodiny. A terapeut se jej  zeptal, jak jste to dokázal, že jste to 
udělal?  Co  jste  udělal?  On popsal,  že  vstal  a  vzdálil  se,  aby  heroin  neměl  na  očích,  zašel  si  do 
knihovny, půjčil si nějaké knížky, cestou z knihovny potkal nějaké přátele, zahrál si basket a potom si 
dal oběd. Tohle všechno stihl v těch 2 hodinách. Já jsem tehdy seděl za zrcadlem a říkal jsem si, to je 
ohromně jednoduché.  Protože 2 x 2 jsou 4,  stačí  dělat tytéž věci  dvakrát dlouho nebo celý pokus 
zopakovat. A v ten kýžený moment dostaneme 4 hodiny. Pak mluvili o dalších věcech, které by se 
staly, kdyby nastal zázrak. Co by bylo důsledkem těch 4 hodin, které by byl bez heroinu. A tam došli 
k tomu, že jeho manželka by měla k němu větší respekt. Zašli by si dejme tomu spolu na večeři, aniž 
by se k tomu museli nutit a být na sebe protivní. Dokonce by se k němu mohla chovat pžátelsky a 
mohla by se na něj usmát. Takže, když skončilo sezení, poradili jsme mu, aby dělal to samé, co udělal 
během této abstinence, aby akorát zopakoval, co udělal. Když přišel zhruba za dva týdny, tak jsme se 
shodli, že se mu to skutečně podařilo. Akorát to vyšlo na 5 hodin, ne na 4. V tu chvíli bylo pro něj 
nejdůležitější, že se zlepšil vztah mezi ním a manželkou. 
To  byly  případy,  kdy  jsme  začali  používat  Zázračnou  otázku,  abychom  pomohli  klientům 
zformulovat,  co chtějí.  Kladli jsme Zázračnou otázku na každém prvním sezení.  Nejběžnější,  nebo 
nejčastější odpovědí na to, co se stalo po zázraku, bylo, že se na ně ráno partner usmál a řekl hezky 
dobré ráno! To je nejjednodušejší, nejpřímočařejší a nejběžnější odpověď na otázku - jak byste poznal, 
že se stal zázrak. Řekl bych, že 80% klientů takto odpoví. Zdá se, že tohle je nejjednodušejší odpověď 
na to, co mohou klienti udělat k dosažení toho, co chtějí.
Takže teď o někom jiném.  O klientovi,  který  se  léčil  ze závislosti  na alkkoholu,  včetně  pobytu v 
léčebně. Dá se říci, že se už stokrát léčil různými protialkoholními programy. Nejdéle bez alkoholu po 
protialkoholním léčení vydržel 3 dny. Nějak se mu podařilo zjistit, že existujeme, a přišel za mnou. 
Převyprávěl mi celý svůj příběh a já mu položil otázku, co by se stalo, kdyby došlo k zázraku. Já jsem 
mu tu otázku položil hned na začátku, hned po 2 minutách. a on skutečně odpověděl, že by se ráno 
probudil a manželka by se na něj usmála, že by vstal a nachystal snídani pro manželku a děti. Pak by 
odešel k autu, manželku by odvezl do práce, dal byt do pořádku a pak by odešel on. Samozřejmě, že 
už zhruba 5 let práci neměl, ale ve svých představách by odešel do práce. Až by se večer vrátil domů, 
byla by nachystaná večeře, povečeřel by s rodinou, pak by umyl nádobí, pohrál si s dětmi a potom by 
si  sedl  do svého oblíbeného křesla  a  tam by si  zdříml.  Já  jsem mu řekl:  no  vidítem máte  jasnou 
představu, co byste udělal, kdyby zázrak nastal. Takže, kdyby se na vás manželka usmála, co byste 
udělal vy? No, samozřejmě bych se na ní usmál taky. A co by se mohlo stát potom? Možná by mě 



třeba i objala. No, a co byste udělal vy? Já bych jí také objal. No, a co by se potom mohlo stát? No, 
všichni víme, co by se potom mohlo stát. No, a pak mi řekl, že už spolu nespali téměř 3 roky. Moje 
další otázka byla, jak by děti reagovaly na to, kdybyste připravil snídani? A on mi odpověděl, že by 
byly patrně šokovány, že by tam seděly a nesnídaly. A jak by reagovala vaše žena, kdyby se vrátila z 
práce a zjistila, že je všechno uklizeno? Já myslím, že by z toho byla překvapená, že by mohla dostat 
infarkt. 
Když už jsme půl hodiny mluvili o tom dni zázraku, řekl mi ještě, že by taky ho nemusela bolet hlava. 
A z toho vyplynulo, že by se den před tím zázrakem nesměl moc napít, aby jej tak nebolela hlava. A z 
toho vyplynulo, že zázrak nastal den před tím, než zázrak nastat měl.
Když odcházel ze sezení  domů, dali  jsme si  domácí  úkol,  aby se sám rozhodl,  který z těch dvou 
zázraků by pro něho byl zábavnější. A až by si to rozhodl, tak až přijde domů, by si měl představovat, 
že ten zázrak už nastal. Měl by si skutečně hrát na to, že se ten zázrak stal. Dalším úkolem bylo, že měl 
pozorovat, jak se chová okolí, manželka, děti, když on se chová, jako by ten zázrak nastal. Rozhodl se, 
že začne ráno tím, že až se probudí,  tak se na manželku usměje.  A že udělá snídani.  Udělal to a 
předstíral, že nastal zázrak. Ve čtvrtek. A když to ve čtvrtek dělal, tak si uvědomil, že ve středu před 
tím vypil o polovinu méně než obvykle.
Samozřejmě, že okolí bylo šokováno tím, že připravil snídani a že uklidil doma a když udělal tohle, 
tak že si šel hledat práci. Práci našel. Což strašně překvapilo manželku. Takže se rozhodl, že druhý 
den si bude zase hrát, že nastal zázrak. Manželka byla hrozně překvapená, ráno se i pomilovali. A 
najednou se to začalo srovnávat, začalo to být lepší. Každopádně pil daleko méně než předtím. Jelikož 
je to případ z nedávné doby, tak jsme se zatím dostali jenom sem.
V momentě,  kdy zjistíte,  co klienti  chtějí  a  co mohou udělat  pro  to,  aby toho dosáhli,  je  úkolem 
terapeuta pomoc člověku zjistit alespoň jeden ze způsobů, kterým může dosáhnout toho, co chce. Je 
možné, že to jsou schopni udělat v trochu jiném kontextu nebo jinak, ale už je to něco, čeho se dá 
chytit. Pokud vám klient popíše tak dobře a podrobně, jako to popsal tento alkoholik, tak mu poraďte, 
aby se choval, jako by k tomu zázraku skutečně došlo. Samozřejmě, kdyby to byl klient, který není 
schopen si  představit,  co  by  se  stalo,  kdyby se  ten zázrak odehrál,  co by se  změnilo,  tak  vy mu 
nemůžete poradit, aby se choval, jakko kdyby ten zázrak už nastal. Protože není čeho se chytit. A jsou 
momenty a případy, kdy vám to klient nedokáže říct. Často se stává, že klient je schopen říct jen to, že 
kdyby zázrak nastal, tak by se druhý den cítil lépe. V tom případě si utvoříme desetibodovou škálu, k 
popsání toho, jak by to vypadalo druhý den po zázraku. 0 = den, kdy se člověk telefonicky objednává 
na první terapeutické sezení. Na škále se klienta zeptáme, v kterém místě škály teď momentálně je. 
Nejčastěji lidé odpovídají, že jsou v bodě 3. Vlastně nemusíte o tom dni po zázraku ještě vůbec nic 
vědět, nijak to popisovat, rozebírat, oni vědí, že 10 je ta nejvyšší hodnota. A vědí, že v bodě 0 se cítili 
mizerně, proto volali a zapsali se na terapii. A vědí, že musí něco udělat, chtějí něco udělat. A z toho, 
že nám uvedou svůj pocit jako 3, ja vám jasné, že určitý pokrok udělali. Někdy samozřejmě nemáte 
podrobnější informace. Ale už víte, že tomu klientovi je trochu líp, že už se cítí lépe než na začátku. A 
potom přichází otázka, zda si to lidé v okolí uvědomují a zda mají pocit, že je to lepší. Další otázka 
ode mne následuje:  Kam byste umístili  na stejné škále svoji  přítelkyni,  manželku,  jak ony to cítí? 
Většinou klienti svoje blízké hodnotí trochu výše. Ve většině případů je hodnotí na stupni 4 nebo 5. 
Takže teď už víme, že i okolí pozoruje určitá zlepšení. Čili další otázka, kterou bych položil je: tenhle 
člověk, který to hodnotí už bodem 5, tak co myslíte - co vidí jiného,, co vy nevidíte? Jak je to možné, že 
on to může označit už bodem 4 nebo 5 a vy jenom 3? Proč tomu tak je?
Někdy jsou klienti schopni to vysvětlit a někdy nemají nejmenší představu. Pak moje další otázka: Jak 
vy sám poznáte, že už se můžete hodnotit na 5? Jak to poznáte? Jak to poznají ostatní, že už jste udělal 
pokrok? To má řadu výhod u klientů,  kteří  neumějí  být  konkrétní  při  popisování toho,  co chtějí. 
Tohleto pomáhá vám a pomáhá to i jim zkonkretizovat velice vágní, nejasnou situaci, kterou nejsme 
schopni popsat.  Při další sezení použijete tutéž škálu: podíváme se,  na kterém stupni škály stojíte 
dnes. Velice důsledně a velice přísně nesmíme hovořit o tom, kde jste byli minulý týden. Protože když 
začnete: minulý týden jste to hodnotil bodem 3, kde si myslíte že se nacházíte na škále tento týden? 
Tak  vám  odpoví,  že  je  to  chvilka.  Pokud  jim  tu  trojku  nepřipomeneme,  tak  vám  řeknou 



pravděpodobně, že jsou v bodě 5. Pak je další věc, kterou se jich zeptáme: Jak si udržíte tento stav, aby 
se mohl hodnotit číslem 5? Co vám pomůže, abyste nohli fungovat tak, aby vaše hodnocení bylo co 
nejblíže k té 5? Jaký je rozdíl mezi 3 a 5? Jak si myslíte, že vás vnímá vaše okolí, ostatní lidé? Na jakém 
místě  jste  podle  ostatních?  Co je  zapotřebí,  co  by  se  mělo  stát,  abyste  se  na  té  5  udrželi?  Jak  to 
dokážete? Jak to uděláte? Jak to poznáte, že už se posunujete k 6? Jak poznají jiní lidé? Jak na to budou 
reagovat ostatní? Aniž by byly vysloveny podrobnosti otom, co ta 5 představuje. Nikdo neví, co ta 5 
přesně znamená, ale je to něco, s čím se dá pracovat. Na této škále můžeme pracovat s každým, kdo 
chápe, že na škále od0 do 10 je 5 lepší než 3,4 nebo 0. Mám takový pocit, že děti už v 5-6-7 letech to 
začnou chápat. V momentě, kdy tohle chápou, s nimi můžete takto terapeuticky pracovat.
Tyto  škály  mají  obrovskou  výhodu,  protože  si  klienti  mohou  různými  způsoby  podle  sebe 
představovat a měřit, co ta 5 pro ně znamená. Ve většině případů vám to neřeknou. Protože si  to 
neumějí srovnat v hlavě a konkrétně pojmenovat. Ale představu tu mají. Když se jich zeptáte, co ta 5 
znamená a jak vlastně poznají, že jsou na té 5, tak ve většině případů bude každý odpovídat jinak. Je 
to velmi flexibilní, a přesto to má určitou stanovenou hodnotu, je to pevné, rigorózní. Umožňuje vám 
to hovořit o věcech, o kterých se jinak hovoří velmi obtížně. Myslím, že bych se měl zmínit o tom, že 
ve většině případů bodem, kdy se končí je 7. Ve většině případů mají klienti pocit, když se dostanou 
na 7, že je to dostačující. Pak s nimi hovoříme, nakolik je ta 7 stabilní, pevná. A jaké rozpětí si myslí, že 
mohou připustit - plus, minus té 7? A pokud jsou přesvědčeni o tom, že jsou schopni se na té 7 udržet, 
tak terapie může skončit. A většinou zjišťujeme, že když s nimi po půl roce uděláme takové sledování, 
že se to ještě zlepšilo a že jsou už na 8 nebo 9. Je zajímavé, že se ti lidé lepší, i když jsou vlastně po 
terapii. Pro některé klienty je lepší, aby terapie skončila dřív, než se věci začnou lepšit.
Další výhodou těchto škál je, ať je ta 10 čímkoli, ať představuje jakýkoliv cíl, tak se to stejně mění s 
časem.  Připouší  změnu,  nicméně,  zůstává  10.  Místo  toho,  abyste  se  snažili  dosáhnout  jednoho, 
jediného cíle,  tak se snažíte dosáhnout celé skupiny,  třídy cílů,  protože klient vám může 10 posat 
mnoha způsoby.
Pokud budete mít  sezení  s  několika  lidmi,  tak dostanete několik  škál.  Každému člověku položíte 
otázku jak by to vypadala po zázraku, pro každého uděláte škálu s 10, která by představovala den po 
zázraku. A téměř nehraje roli, zda cíle vyjádřené desítkou jsou podobné, či nikoli. Já jsem zažil řadu 
situací, kdy pro manželské páry bylo velmi obtížné měřit pokrok bez pomocí těchto škál. Když ona 
bude mít svoji 7 a on bude mít na své škále také 7, je to vlastně uspokojení, když zjistí, že oba dva mají 
7. Protože ke svému uspokojení každý v normálním životě potřebuje něco jiného. Protože lidé jsou 
různí, a tudíž i toto mají různé.


