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FRANTIŠEK ŠEBEJ

Odchod terapeuta
Psychoanalytici, celkom ako už zakladateľ psychoanalýzy
Sigmund Freud, sú autoritatívni ľudia. Oni povedia v terapii
každému neuroti kovi, čo a ako. Ale nevyhovuje to každému
(neuroti kovi).

.ľ

udská duša je pre Freuda bojiskom pudov, dobra a zla, Erosa
a Thanata, vedomého a nevedomého, hotová Sodoma a Gomora s čmudiacimi troskami a temnými silami. A z tohto vnútorného zápasu býva niekedy galiba – psychická, prirodzene. To začalo
asi tak pred polstoročím prekážať výbornému americkému klinickému psychológovi Carlovi Rogersovi. Bol presvedčený, že človek sa
rodí ako dobrý a hnusným či agresívnym egoistom sa stáva až na základe skúseností počas vývoja, inak by zostal prirodzene dobrým.
Už dávnejšie si to ostatne myslel aj Jean Jacques Rousseau. Psychické poruchy vznikajú podľa Rogersa tak, že sa do konfliktu dostanú
hodnotiace súdy naučené od iných s vlastnými hodnoteniami, ktoré
človeku diktujú jeho pocity. Neviem, ako u vás, ale u mňa a mojich
známych je to celkom bežná situácia. Carl Rogers sa rozhodol, že
psychoterapeut má svojmu pacientovi (klientovi) najmä pomôcť,
aby sa zmenil a seba hodnotil primeranejším spôsobom. Má byť
priateľský, má mať pochopenie, má byť pozorný a sám nemá hodnotiť ani interpretovať to, čo mu pacient narozpráva. A to je, ako isto uznáte, omnoho príjemnejší terapeut ako tí prísni a autoritárski
psychoanalytici, u ktorých sa človek cíti previnilo, sotva vstúpi do
ordinácie. Človek sa v zásade lieči sám a terapeut mu len poskytuje atmosféru plnú pochopenia a nechá ho vyjadrovať sa a vysvetľovať
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samého. Iba si tak sedí, súhlasne či spýtavo hmká, pokyvuje hlavou
a tak. Pacient tak postupne začne mať seba samého aspoň trochu
rád. Niektorí zlomyseľníci sa síce pýtajú, či má na to pacient aj
dôvod, ale to je vedľajšie. Rodgersova nedirektívna či „client-centered“ terapia sa stala úspešnou a rozšírenou školou psychoterapie.
Málokto však vie, že teóriu nedirektívneho prístupu rozvinul a prekonal slovenský terapeut Emanuel Zadumaný. Tomu sa niekedy stávalo, že počas sedenia zadriemkal (pacienti ho vo všeobecnosti nudili). Pacienti si to spravidla nevšimli, takí boli zarozprávaní. Neskôr
si zvykol nepozorovane aj odskočiť počas sedenia dolu do krčmy na
panáka. Keď dorozprávali, už sedel na mieste a mal zavreté oči ako
zvyčajne. Vždy odchádzali s pocitom, že sa im uľavilo. Emanuel Zadumaný raz, počas terapeutického sedenia, tíško zosnul. Keď jeho pacient dorozprával, pozdravil sa a odišiel – bol zvyknutý, že mu terapeut nič nevraví. Prišiel ďalší pacient, sadol do kresla, vyrozprával svoje pocity, sám si ich vysvetlil, odišiel, po ňom ďalší a ďalší. Emanuel
Zadumaný sedel a nič nevravel – ako vždy. Tak prebiehala terapia
ešte niekoľko dní, až kým tomu neučinila koniec upratovačka.
Zadumaného príbeh sa rozniesol a predznamenal vznik novej,
radikálnej školy terapie. Založili ju tí psychoterapeuti, ktorí sa hlásia
k jeho odkazu. Tvrdia, že psychoterapeut by svojou prítomnosťou
nemal vôbec rušiť pacienta v jeho rozprávaní a úvahách. To pacientovi nielen zaručí intimitu, ale ho to aj zbaví zbytočných zábran
a podobne. Inými slovami táto radikálna škola vraví, že najlepší terapeut je neprítomný terapeut. (Mimochodom, preto ani nie sú verejne známe mená zakladateľov – verní svojej doktríne boli neprítomní
aj na svojej zakladajúcej konferencii.) Ukazuje sa to byť veľmi praktické, lebo jeden terapeut môže byť naraz neprítomný na viacerých
miestach a liečiť tak omnoho väčší počet pacientov. Vlastne sa tak
miestom terapie môže stať akékoľvek miesto, kde nie je prítomný
terapeut. Spočiatku si túto radikálnu formu terapie mohli dovoliť
iba tí najsolventnejší neurotici, ale dnes je už všeobecne prístupná –
v podstate za babku.
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