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Souhrn
Au tor se pokouší refl ektovat současnou terapeutickou praxi v ústavní protitoxikomanické
v podmínkách terapeutické komuníty v PL Bílá Voda .
Zdůrazňuje specifické osobnostní rysy toxikomanů a jejich nezbytné respektování v terapeutickém procesu. Shodně s deskriptivní diagnostikou zjišťuje zvláštní osobnostní charakteristiku pacientů, která je zřetelná i v průbě hu psychoterapeutické práce. Mezi tyto charakteristické r ysy patří rovněž spojení chabě integrovaných předgenitálních auto- a heteroagresivních impulzů s bezprostředně související tendencí k závislosti nebo s pasivními osobnostními obranami. Tento jev je natolik typický, že jej autor pracovně označil termínem ,jojofenomén" a před kládá ho zde k další diskusi. Popsaný jev se ilustruje konkrétními příklady
z vlastní psychoterapeutické práce.
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Jeřábek

P. : PSYCHOANALYTIC THEORY AND
NONPSYCHOANALYTIC PRAXlS

Summary
Author attempts to reflect the contemporary therapeutic praxis of drug addicts in the
conditions of the Therapeutic Community in Psychiatric Hospital at Bílá Voda.

49

P. JEŘÁBEK / PSYCHOANALYTICKÁ TEORIE A NEP SYCHOANALYTICKÁ
PRAXE
He emphasizes specific features of addicts and their indispensable respecting during therapeutic process. He investigates in accordance with descriptive diagnostic attitude the special
personality characteristics of c\ients what is distinctive as well in the course of therapeutic
work.
Among these characteristic features belongs also the connection of feebly integrated antegerútal auto- and heteroagressive impulses with immediately connecting tendency to addiction
or to passive personality defences. This feature is so much typic, that his autor designated it
with work-term ,jojo-phenomenon" and submits it here to further discussion. The described
phenomenon is illustrated by factual examples of his own psychotherapeutic work.
Ke y w o r d s : psychoanalytic theory - personality of the drug addict - personality organization - psychotherapeutic attitude - ,jojo-phenomenon"

Úvod
Systém ústavní péče o drogově závislé jedince klade vysoké nároky na mezioborové pojetí. Situaci navíc komplikuje skutečnost, že řada teoretických i praktických
otázek je hypotetických nebo diskutabilních. V každém případě je užitečná reflexe
terapeutických přístupů, a to jak v rovině supervizní tak ve smyslu charakteristiky
vlastního chápání problematiky.
Terapeutická komunita (TK) pro toxikomany byla v Bílé Vodě u Javorníka
otevřena dne 1. 7. 1996, organizačně se jedná o začleněné oddělení psychiatrické
léčebny. O zkušenostech z dosavadní léčebné praxe referovala v r. 1999 tehdejší vedoucí TK Mgr. Iva Filoušová (3, 4). Většina jejích závěrů má nadčasovou platnost
(jednoznačná formulace pravidel a jejich oboustranná závaznost, význam integračních a interakčních terapeutických přístupů, nepřebírání zodpovědnosti za osud
klienta, důležitá úloha ritualizačních prvků atd.). Některé otázky zůstávají stálým
diskusním leitmotivem (např. definice vztahu mezi klienty v léčbě a jeho terapeutické zpracování oproti režimově disciplinárnímu řešení, podíl psychoterapie na
úkor terapie pracovní).
Od doby jejího příspěvku došlo k některým dílčím organizačním změnám:
1. Zjednodušil se systém léčby. Klient je přijímán zásad n ě na přijímací oddělení
léčebny, kde probíhá detoxifikace, diagnostika a terapeutick á práce s motivací. Po
tomto úvodu léčby, který trvá nejméně 2 týdny, je klient pře l ožen většinou na TK
Spíše výjimečně volí pacienti překlad na méně náročné léčeb né oddělení s převahou
režimové a pracovní terapie. Je nutno podotknout, že řada klientů se spokojí pou ze
s kratším detoxifi k ač ním pobytem.
2. V roce 2001 se poprvé podařilo dosáhnout uspokojivé obložnosti 14-ti lůžkové
TK, která činíla 92 %.
3. Stabilizoval se terapeutický tým, který je složen převážně ze zdravotníckých
i nezdravotníckých středoškoláků. Podařilo se doplnít tým o nezbytnéh o m u žského
terapeuta.
V tomto sdělení se však chci především
tickým otázkám protitoxikom anícké l éčby.
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Diagnostické poznámky
Ve svém sdělení z r. 2000 (5) jsem se zamýšlel nad osobnostní strukturou toxikoa konstatoval jsem patologii většiny rorschachovských protokolů u souboru
90 drogově závislých jedinců. Jednalo se především o nález diagnostických fenoménů popisovaných u kontinua hraníční a narcistické poruchy osobnosti, přičemž
tyto nálezy byly manífestní u více než 50 % probandů .
Viděno prizmatem klinické psychoterapeutické zkušenosti je však možno konstatovat, že chápání pacienta jako diagnostické jednotky je kontraproduktivní , a to nejen z hlediska terapeutických intencí , ale i s ohledem na vlastní teoretické přístupy
a východiska. Samotné kategorie hraniční a narcistické osobnostní poruchy se zde
mohou rychle stát prázdnými frazeologickými pojmy, a to zvláště při terapeutické
potřebě uvědomit si klientovu osobnostní strukturu z dimenzionálního pohledu.
Které osobnostní charakteristiky je však třeba uvažovat především?
manů

Teoretická východiska
Ze spleti teoretických modelů a hypotéz mne velmi oslovila klasifikace úrovně
osobnostní organizace, jak ji navrhl Kernberg (6) a ve svém přehledu uvedl Lerner
(8). Tento klasifikační systém je založený na systematickém ohodnocení základních
specifických psychologických struktur nebo kategorií, kterými jsou: úroveň pudového vývoje, výskyt slabostí ega, úroveň organízace obran, úroveň internalizovaných
objektových vztahů, úroveň vývoje superega a dosažení ego-identity. Systém vyžaduje umístění každé struktury na tříúrovňovém kontinuu v mírách: vyšší-střední-nížší.
Základní klasifikační mapy jsou uvedeny přehledně v tabulkách:
ÚROVNĚ OSOBNOSTNÍ ORGANIZACE

[dle O. Kernberga (1970) a P. Lernera (1991), upraveno]
1. Úroveň pudového vývoje
Úroveň

vyšší
střední

nížší

Charakteristika
genítální nadřaze nost
dosažena genitální úroveň , jsou však přitomny regresivně
agresivní prvky
převažuje předgenitální agrese se sadistickými a masochistickými impulsy - tyto kontaminují všechny internalizované
i vnější objektové vztahy

2. Projevy slabostí ega
Úroveň

vyšší
střední

Charakteristika
obrany jsou účinné
méně tlumících obran, infiltrace pudovými konflikty
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- "strukturovaná impulzivita"
ruZSl
- chabá kontrola impulsů
- nízká tolerance úzkosti
- poruchy testování reality
- nedostatek kanálů pro sublimaci
- primární proces myšlení interferuje s kognitivními funkcemi
3. Úrovell defenzivní organizace
Úroveň

Charakteristika
zesílené
atd.

vyšší

vytěsnění,

střední

zůstává vytěsnění, přistupuje:

intelektualizace, racionalizace

reaktivní formace, dissociativní
splitting, projekce, popřeni
převládá primitivní dissociace (=splitting) , je podporována:
popřením, primitivní idealizací či devaluací, projektivní identifikací, omnipotencí
tendence,

nižší

vytěsněni:

určitý

4. Úrovel1 internalizovaných objektových vztahů
Úroveň

vyšší
střední
vnější

OV:

nižší

Charakteristika
bez patologie
internalizované OV: relativně nepatologické
určitá tendence ke konfliktům
závažná patologie: neni vybudována objektová stálost, chybí
schopnost integrovat dobré a špatné stránky objektu, OV
zůstávají na bázi potřeby uspokojení nebo hrozby, je omezena
schopnost prožívat vinu a smutek, vztahy jsou chaotické
a pomíjwé

5. Úrovel1 vývoje superega
Úroveň

vyšší
střední

nižší
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Charakteristika
dobře integrované , ale re lativně silné a trestající superego
superego je více trestající a m é ně integrované, mohutné egoideální tužby po velikosti a moci koexistují s přísnými zákazy
a požadavky po mravní dokonalosti, jsou částeč n ě setře ny
hranice mezi superegem a egem, vyskytuje se určitá projekce
zákazů superega, dále rozpory v hodnotovém systému a závažné výkyvy n álady
minimálni integrace superega: malá schopnost prožívat vinu
a znepokojení, paranoidní tendence, sadistick é komponenty
superega jsou externalizovány skrze primitivnější formy projekce, dělící čára mezi egem a superegem neexistuje a primi-
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tivní ego-ideální tužby jsou nerozlišitelné od narcistických
zápasů o obdiv a zbožňování

6. Dosažení identity ega
Úroveň

vyšší

Charakteristika
pevná a kohezní identita ega, stabilní sebepojetí a obrazný
svět, hodnoty jsou konzistentní, cíle reálné, chování funguj e
uspořádan ě

střední

nižší

identita ega je dosažena, ale je méně pevná a méně stabilní,
hodnoty jsou méně konzi stentní a občas n es lučitelné, egoideální cíle jsou mén ě přiměřené a méně realistické, chování
je méně řízeno
chybí integrované sebepojetí a z toho vyplývá difůze identity,
vnitřní pohled na sebe je rozporuplnou chaotickou směsicí omnipotentních, ostudných a ohrožujících představ

V tomto sdělení si však nekladu za cíl další exkurzi do abstraktních teoretických
oblastí a koncepcí. Zaujaly mne totiž ryze praktické souvislosti a aplikace. Při vyhodnocování rorschachovských protokolů jsem pracoval m.j . s Uristovou škálou
oboustrannosti autonomie (12), která si všímá vztahových charakteristik, které
kvantifikuje v 7 -stupňové škále:
1. oboustranně autonomní vztah
2. paralelní aktivita
3. požadavek vnější podpory či vedení (figury se o sebe opírají nebo jedna podpírá
či drží druhou)
4. jedna figura je odrazem nebo obtiskem druhé figury
5. vztahová nevyváženost - zlovolná nebo omezující kontrola jedné figury druhou
6. totéž jako ad 5., ale vztahová nerovnováha je navíc destruktivní nebo parazitní
7. naprostá vztahová destrukce silami vymykajícími se jakékoliv kontrole

Materiál z praxe
Užitečnost teoretických koncepcí prověřuje každodenní práce s konkrétním pacientem.
V rorschachovském protokolu č. 71 jsem získal od 22-letého heroinisty O. následující materiál:

1. - moucha, taková zlá docela (5 bodů dle Uristovy škály)
- motýl, ne moc hodný (5)
- bezhlavá postava [inquiry (inq.): schovaná za temnými výpary v démonícké
mlze] (7)
- šklebící se démoník s hodně ošklivým obličejem (5)
II. - dva zvláštní klauni (inq.: něco se jim povedlo) (1-2)
- kati, kterým se právě povedla poprava (6)
53

P. JEŘÁBEK / PSYCHOANALYTICKÁ TEORIE A NEPSYCHOANALYTICKÁ
PRAXE

[pozn.: dle Lernera se zde jedná o splittingovou odpověď, když bezprostředně po
následují 2 odpovědi s afektivně opozičním zabarvením (zde klauní x kati)]
III . - lidé, jakoby byli spolu spojeni srdcem, na druhou stranu jako by je něco odtahovalo (inq.: jim se od sebe nechce) (3)
- C: černoši při rituálu, zády k sobě, něco je spojuje, jakoby tím rituálem byli
k sobě blíž (inq.: opřeni hlavami o sebe, červená je síla, co je spojuje) (3)
IV. - odpočívající zvláštní pták, vidím mu do levého oka, na to, jak je vybarvené,
se nezdá, že by vypadal tak zle, jak vypadá (inq.: pták obluďák) (5)
- obr Koloděj z Járy Cimrmana, nešťastník pláče, chtěl by obřici Stáňu, - dedukuji to na základě toho levého oka, co vidím (3)
V. - motýl, škoda, že není barevný, ty barvy, jak ta černá přechází v šedivou,
dělají, že to nepůsobí, jako by byli dobří ti tvoři (5)
VI. - připomíná přejetého kocoura (7)
- C: vstup do skály, tajemné místo (inq.: funguje nějaké kouzlo, rozestoupí se to
a člověk vejde do krásně zdobených trpasličích síní, kde hoří věčné pochodně, zezdola se ozývají perlíky) (3)
VII. - h odně zvláštní králičí víly (inq.: hledí na sebe, nějaké dohadování, každá
ukazuje na tu svoji stranu) (4-5)
[pozn.: splittingová odpověď: implicitně idealizovaná odpověď (víly) je "pokažena"
přidáním nepatřičného rysu (králičí)]
VIII. - 2 růžová zvířata se sápou na kopec, který je v dálce, nebudou to mít lehké
(2·3)
- jako když každý přichází odjinud, ty jejich cesty takto jdou a takhle se spojují,
třeba je potom čeká společná cesta (inq. : myslí tím ta zviřata) (3)
IX. - C: připomíná atomový hřib , ale takový ve veselejších barvách (5)
- C: zespodu to podpírají 2 ohniví mužíci, podpírají ten hřib a navíc drží mraky
(oblohu) (3)
X. - Démonický chlapík, který naslouchá dvěma poskokům, šéfuje vodní řiši, nevypadá to, že by mu zrovna říkali zprávu, která by ho nějak těšila, do toho si rejdí ty
rybičky kolem (5)
sobě

Kromě různých kvantitativních a kvalitativních skórů je u tohoto protokolu
možno konstatovat jeden pozoruhodný jev. Častý výskyt vztahové nevyváženosti až
destrukce (5 bodů a výše v pojetí J . Urista) je jakoby spontánně (samovolně, intuitivně, nevědomě) kompenzován potřebou či při klonem k závislostnímu vztahu, vyžadujícímu vnější zdroj podpory, opory, vedení (3 body).

Na tento charakteristický protokol jsem si
duálním psychoterapeutickém sezení:

vzpomněl při

následujícím indivi-

D., 23-letá heroinová toxikomanka, aktuálně v různé míře konzumující substifarmakoterapii, při které nepotřebuje heroin, s kolísavým úspěchem se snaží
o další zapojení v zaměstnání a v nukleární rodině. Velmi chaotické je její partnerské zázemí, občasně se pokouší o víceméně impulzivní navazování sexuálních
vztahů, které jí však nedokážou poskytnout dostatek bezpečí (v jejím pojetí snad nekonečn é závislosti?), a proto je častěji dřive než později destruuje. V mezidobí telefotuční
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noval jeden z jejích příležitostných partnerů (NN) a naléhavě se dotazoval, zda má
D. negativní testy na HIV, že mu ráno po společně strávené noci oznámila, že jej
zřejmě nakazila touto infekcí.
D: Hovoří o svých somatických potížích, o touze po droze, stavech úzkosti, poruchách spánku, depresi. (Takto začínala většina našich sezení, D. vzápětí požadovala léky. Zkouším nyní vylákat D. z její ulity vytvořené ze symptomového krunýře ,
i když si místy připadám jako agent z bezpečnostně informační agentury).
Terapeut (T): D., ty potíže máte pořád dokola, kdybych vás neznal, tak bych
o ních uvažoval jako "lékař" a předepsal bych vám léky. Ale nyní přemýšlím, co je
za tím .
D: Mlčí.
T: Víte, D., mám o vás zájem a starost a nedáváte mi moc šancí dozvědět se
o vašich pocitech a o životě.
D: Jakože o sobě nemluvím a něco tajím?
T: No třeba, tak nějak .
D: Ale já vám říkám všechno, řekla jsem vám takové věci o sobě, co nikomu
jinému na světě .
T: Toho si velice vážím, té vaší důvěry ke mně . Ale to byly věci z minulosti, a co
nyní? Co teď a tady?
D: Nevím, co mám říci .
T: Třeba jak to máte s klukama, pokud to tedy není tajemství .
D: Ach tak, není to žádné tajemství, rozešla jsem se s K.
T: A co dál, když žijete bez K., záleželo vám přece na něm?
D: Co dál, myslíte?
T: No právě .
D: Mlčí.
T: Mlčí.
D: Tázavě se dívá na T.
T : Nakonec, víte, tady na venkově se níc neutají. Nevím, zda vám to mohu říci,
ale volal mi NN .
D: Ten? To níc nebylo.
T: Pro vás možná ne, ale NN byl vystrašený.
D: Proč?
T: Bál se, že dostane AIDS.
D: (reaguje se zjevným mimickým doprovodem): Proč?
T: Asi jste mu něco řekla, nebo ne?
D: (po chvíli mlčení ): Ráno jsem mu opravdu něco takového řekla, ani nevím
proč . Něco ze mne náhle vypadlo.
T: Ale vy přece nemáte AIDS.
D: Ne, to asi nemám .
T: Cítíte se nějak nakažená?
D: Mlčí.
T: Nebo špinavá?
D: Tak nějak (má v očích slzy).
T: Mlčí . (Současně vzpomíná na předešlá sezení, snaží se emočně vyladit na "po55
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dobnou vlnovou délku" s D. a opíraje se o tyto emoce, vzpomíná si na starší sen D.,
kterému tehdy plně nerozuměl, a proto jej nedokázal D. náležitě interpretovat).
D: Mlčí.
T: Víte, vzpomněl jsem si nyní na váš starší sen, ležela jste v blátě v bílých šatech - jako pro nevěstu.
D: Já se ale cítím špinavá.
T: Špinavá a zneuctěná, od té doby, co vás zneužíval nevlastní otec. (Nemyslím
si, že by problémy D. byly jednoznačně traumatického rázu po té, co byla ve 13. letech sexuálně zneužívána. Nicméně považuji za svoji povinnost být nyní vedle D.,
když nyní její subjektivní "hrůza" našla jedno ze základních krystalizačních jader).
D: Jak já ho za to nenávidím a nenávidím sebe. Jsem hnusná a jeho jednou zabiju, toho nevlastního fotra .
T: Musí to být strašné, takové hrůzy.
D: Pláče.
T: Já za sebe vás vidím stejně, jako v tom snu, nevinnou bílou dívku, které
ublížili, ale uvnítř jste stále čistá a nevinná a neposkvrněná .
D: Já se tak nevidím.
T: Jste bílá a nevinná, vím to zcela určitě .
D: Jsem celá v černém, jsem pankáčka.
T: Vidím vás v bílém, moje opuštěná, nešťastná bílá pankáčko.
D: (usmívá se přes slzy): díky. Předepsal byste mi ty léky?
Následující sezení:
D: Cítím se hrozně, ani léky mi nepomáhají.
T: Můžete víc mluvit o svých pocitech?
D: Cítím se prázdná, vlastně nic necítím, jen depresi a úzkost, bolest.
T: (mlčí).
D: Proč nic neříkáte?
T: Když o tom tak mluvíte, začíná mi být hrozně, cítím v sobě chaos.
D: Úplně tak to cítím, vy mi rozumíte nejlíp na světě, nikdo mi tak nerozumí,
víte přesně, co cítím, jak to děláte?
T: Cítím to tak a mluvím o tom s vámi. Jsem s vámi a s těmi vašimi pocity.
D: Co s tím mám dělat?
T: Sám přesně nevím, snad především mluvit o svých pocitech.
D: Když to je těžké, nejde mi to.
T: Ale teď se vám to daří.
D: Ano, ale cítím se hrozně a nezvládám to.
T: Mlčí . (Současně si více uvědomuje sám sebe, pociťuje sucho v ústech.)
D: Mlčí, - po chvíli: Proč nic neříkáte?
T: Snažím se cítit to, co vy.
D: No a?
.
T: (po chvíli mlčení, nevěda si jiné rady, snaží se sám sebe zachránit vlastní autentičností. Paradoxně, ale zřejmě svrchovaně logicky se v tomto okamžiku stává
pro D. důvěryhodný a tím i terapeuticky užitečný): nevím, zda-Ii to není příliš
o mně, ale na konci toho chaosu cítím strašnou samotu, opuštěnost . A ani nevím,
zda-li se s vámi o tento pocit mohu podělit, zda-li mi porozumite.
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D: Rozumím vám až moc dobře, já to přesně tak cítím, ale nedokážu to pojmenovat tak jako vy. Ale je to přesně to, co já cítím.
T: Co Se s tímto dá dělat?
D: Já nevím. (D. byla dosud v mírném předklonu směrem k T ., nyní se opřela
o opěradlo rozkládací pohovky, na které seděla).
T: Co dělat s pocitem, že jsem opuštěný a strašně sám?
D: To kdybych věděla.
T: Snad o tom mluvit, podělit se o ten pocit.
D: Ano, to pomáhá, ale jen na chvíli.
T: Mně to pomáhá moc, to mluvení o tom. Cítil jsem z vašich pocitů velké napětí
v těle, ozvaly se mi moje známé depresivní tělesné body, ale když jsem vám o tom
mohl říci a vy jste tomu rozuměla , tak se mi značně ulevilo a mohu nyní vnímat, jak
je venku hezký den a svítí slunce a je mi docela dobře.
D: Ano, toto mi taky tak pomáhá, je mi docela dobře . Ale jak dlouho to vydrží?
Teprve nyní se D. dokáže alespoň trochu uvolnít a pouze za této konstelace je
s ní možno efektivněji plánovat snižování substituční medikace a zamýšlet se nad
budováním struktury všedního dne .
Podotýkám, že se jedná jen o kazuistický střípek. Terapie D. je dlouhodobá, její
osud je komplikovaný a cíl naší společné terapeutické cesty, kterým by měla být
"schopnost žít obyčejný život bez potřeby užívat drogy nebo jejich náhražky", není
dosud pod plnou kontrolou D. Přesto si myslím, že oba pracujeme v těchto intencích
naplno a že spolu zvládáme problémy osobnostního růstu D.
Úryvek z terapie D. jsem vybral proto, že jsem chtěl demonstrovat následující
ideu: v nelehké situaci terapeutického sezení, když je pacient zjevně inhibován
svými kakoforickými pocity a nachází se v subjektivně prožívaném chaosu, nabízí
terapeut programově alternativu silné vztahové podpory, o kterou se může klient
opřít do té míry, že je schopen svoje pocity reflektovat, pojmenovat, podělit se o ně
a učí se je zvládat a mít tak nad nimi kontrolu .
"Silnou vztahovou podporou" se zde má na mysli terapeutova autentičnost, bezprostřednost, komunikační otevřenost, kongruence.

Další ukázka je ze skupinového sezení na terapeutické

komunitě :

23-letý pervitinista J ., na své skupině řeší problémový vztah k manželce. J . Je
schopen popsat svůj problém v obecné rovině, vnímá jej jako pocit nejistoty ve vztahu a jako problém komunikační . Požaduje po skupině, aby mu pomohla lépe se v záležitosti orientovat. Skupina je zprvu ponechána sama sobě a nabízí J ., že se v podmínkách TK občas chová jako dítě, tj. "dělá legraci". Navíc, když se vrací ze spo l eč né
akce, občas "si rozjíždí chutě a hovoří o chuti na alkohol".
J.: Nejsem spokojený s tím, co
a tou by měl být alkohol.

dělám, potřeboval

bych jakousi

třešničku

na

dortě
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Blíže definovat svůj problém ve vztahu však J. nedokáže, obrací se na skupinu,
že by s tím potřeboval pomoci, skupina mlčí a toto mlčení je rozpačité až tíživé.
T: Pokud to dokážeš, zkus nám ukázat názorně svůj vztah .
J : To právě neumím .
T : Dokážeš všechno, co chceš.
J : Nevím jak na to.
T: Možná by bylo dobré se postavit, pokud ovšem do toho chceš jít.
J : (postaví se a nakročí do skupinového kruhu ): A co dál?
T: .A vybrat si náhradní manželku.
J : To je těžké , tak třeba ty, M. A co dál, nevím, co mám dělat dál, nevím jak to
znázornit.
T: No aby bylo vidět, jak ten vztah vypadá, jak ho vnímáš.
J : To nedokážu . (Po chvíli intenzivniho úsilí stojí naproti M. asi ve vzdálenosti
60 cm , tedy zhruba na hranici intimni zóny, oba jsou k sobě natočeni pod úhlem cca
45 stupňů, oba jsou toporně ztuhlí. Z terapeutického hlediska se jedná o jednu ze
základních výchozích pozic jojo-fenoménu, je tedy nutno mít na zřeteli, že přituhuje
a že J. akutně potřebuje přímou terapeutickou podporu ).
T: Jsi spokojen s tím, jak jsi to znázornil?
J : Tak n ějak to cítím, i když to není přesn ě ono, ale nevím , co s tím dál. (J. by
chtěl n ěja k dokončit "započatý gestalt", ale je viditelně inhibován).
T: Zkusím to nyní postavit podle tebe. [Vybírám si koterapeutku (Ta., Ty.), se
kterou na skupinách pravid e ln ě pracuji a spolu oba kopírujeme postaveni J. a M.].
Teď se cítím hodně mizern ě.
Ta: Já se taky cítím hodn ě zle.
J: Nevím , co si teď mám počít. (Je na něm přímo vidět jeho bezradnost, doslova
psychomotorickou inhibici ).
T : Zkusím to na sebe nechat působit, ten hnus přece musí dostat nějaký tvar, ale
bez pomoci to nedokážu , potřebuji se pořádně opít, potřebuji alkohol, hodně dobrého
a především bezpečného alkoholu. (Vybral jsem si L. jako láhev alkoholu , řekl jsem
L.: Potř e buji tě, jsi můj alkohol, objal jsem L. pevně , přičemž L. přesně věděla, o co
jde a pevné objetí opětovala, na rozdíl od koterapeutky II., která byla vybrána jako
prvni, ale "při objetí se cukla" a přesně pochopila, o co vlastně šlo, až po skupině.
Pochválil jsem tedy L., že je skvělý alkohol a poděkoval jsem jí a pak jsem postavil
Tu. na židli a sám si před ni klekl na zem - ve stresové prosící pozici podle Virginie
Satirové ). Je to pěkně hnusné, odporné, fuj.
J : (zkouší to podle T.). Je to přesně tak, já jsem to nevěděl, že to tak je, ale je to
přesně ono, teď se mi to rozjasnilo. (Teprve nyní je J. schopen verbalizovat svoje pocity a komunikační blokády). Nejsem schopen se na manželku ani podívat, obrátit
se na ni , komunikovat s ni, cítím se vedle manželky méněcen ný, což je můj
převládající pocit. Potřebuji od manželky slyšet, že jsem chlap, že mne ona potřeb u 
je. (Zpočátku pouze s pomocí "svého vlastniho alkoholu MM." je J . schopen se postavit, podívat se na manželku, vyslovit svoje autentické potřeby, požádat man želku ,
aby mu tato sama sdělila , zda jí situ ace vyhovuje).
M: Sice mi to nevyhovuje, ale z nás dvou musí být někdo silný.
J : Toto mne zase sráží dolů, potřebuji zase alkoh ol, potřebuji oporu. (Jde opět
k MM ., svému osvědčenému "l ahváči").
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MM: (jedná se o 16-letou heroinistku a dosud zvládala své "alkoholni úkoly"
a s nasazením jako před tím L. Nyní se však dostala do potíží
a stejně jako před tím M. začíná i ona tuhnout a neni schopna J. kloudně povzbudit.
T. ji musí podpořit následujícími slovy: "Prosím tě, MM., teď jde J. o život. Pokud se
i nadále hlásíš ke své pomáhající roli, tak nyni udeřila tvoje hodina. Vykašli se na
sebe a bojuj o J. ze všech sil, on tě potřebuje strašně moc. Pokud ovšem chceš za něj
a o něj bojovat". MM. přikyvuje, že tomu rozumí a že chce pomoci J. ze všech sil,
které má nyní k dispozici). Objímá pak J. a říká mu : ty jsi silný, J ., ty to dokážeš.
Pokud ty potřebuješ obejmout, tak ženská to potřebuje taky, abys ji držel pevně.
J: (předstupuje opět před M., podává jí svou ruku): stojím o tebe, M.
M: (s vydatnou pomocí Ty., která v té chvíli funguje jako její alterego): já jsem již
od tebe zažila hodně zklamáni a nyní tě rovněž "testuji" a je to pro mne taky nová
situace.
J : [(pro změnu s pomocí T. jako alterega): J. drží M. pevně kolem pasu a ona po
chvíli váháni může vlastně bez problémů přenést váhu svého těla na J. a může se
spustit na zem]: Už je to dobré, nepotřebuji alkohol, stojím pevně na zemi .
Musím stát u manželky. Myslel jsem si, že za nic nestojím, opakoval jsem si to
pořád dokola, až jsem tomu uvěřil. Již rozumím více svému vztahu k ženám, znal
jsem to z domova, tam ženy stály pevně na svých nohách, dokázaly se samy zabezpečit, najít si práci, vydělat si penize a vychovávat děti a chlapy k tomu vlastně ani
nepotřebovaly. Nevěděl jsem, jakou mám v rodině úlohu, myslel jsem si, že jsem
dobrý leda tak na sex.
stejně spolehlivě

Z terapeutického hlediska bylo nejdůležitější dát do pohybu terapeutický proces
a umožnit pacientoví sebereflexi. Klíčem k tomu bylo respektovat jojo princip,
v tomto konkrétnim případě asociaci psychomotorické inhibice s (v základě stojícím)
krajně negativnim sebepojetím. Tento jojo mechanismus se pak opakoval v naléhavé
potřebě J . opakovaně se "posílit" alkoholem, zde naštěstí jen imaginativnim. Jako
vedlejší produkt se přechodně objevilo další jojo u samotného alkoholu, tj . u MM.,
s čímž jí musel T. akutně pomoci přímou sugescí a externalizací a nabídkou pře
chodného zakotvení se v pomáhající roli (!!).
S terapeutickou podporou a v bezpečném klimatu TK bylo naštěstí možno ostré
hrany (jen zdánlivě hravého a dětského) joja obrousit do té míry, že pacient z něho
může osobnostně růst a nikoliv se jím nechat vláčet, jak tomu bylo dosud v jeho
předchozím životě.

Koncepce jojo-fenoménu
Teoretickým a praktickým otázkám spojeným s vývojově nižší úrovni osobnostní
organizace pacientů se v literatuře věnuje maximálni pozornost. V českém písemnictví se v těchto souvislostech hovoří spíše o "hraničnich stavech" nebo o "hranični
poruše osobnosti" a monografický přehled o tom podali např. Boleloucký a kol. (1) či
Faldyna (2 ).
Bílovodenské terapeutické pojetí vychází z dimenzionálniho přístupu, který je
patrný z prací O. Kernberga (6,7), P. Lernera (8) nebo M. Robbinse (11), kteří postulují koncepci nižší (primitivni) úrovně organizace osobnosti. Některé jemné a pro te59
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rapii toxikomanů důležité nuance jsou však podle mého názoru nadále diskutabilní.
S Modellem (10), který postuloval přechodnost a objektovou tranzitornost ve
vztahu pacienta k terapeutovi, můžeme v podstatě souhlasit. V naší každodenní terapeutické práci však u tohoto moudra nezůstane. Ve stálém kontaktu s klientem
do sytosti vnímáš jeho zdánlivou vztahovou odcizenost a chlad. Jeho subjektivní pocit citové prázdnoty a chaosu v tobě bude rezonovat řadou kakoforických pocitů, což
tě může v krajním případě až ohrožovat. Tehdy můžeš zůstat emočně zcela
neutrální (pokud to vůbec dokážeš), ale riskuješ, že s klientem propásneš historickou šanci sdělit mu, že někdy zkrátka může člověka něco bolet a že existuje citoslovce "au". Můžeš taky utéct nebo zkusit chytit býka za rohy. Když odoláš pokušení zlomit v tom okamžiku býkovi vaz, pocítíš ve zlomku vteřiny, že vlastně držíš beránka,
který si k tobě přišel pro objetí, ale nedokáže si o to říci komuníkačně srozumitelným způsobem . Toxikoman Uak se zdá) má citové a vztahové potřeby několi
kaměsíčního kojence, maximálně můžeme hovořit o batolecím věku. Lze rovněž parafrázovat Kurta Lewina (9) v tom smyslu , že toxikoman mluví o svých osobních
záležitostech jen za zvláštních okolností. Přistup k periferním oblastem jeho osobnosti bývá většinou volný, je však obtížné dotknout se jejího pravého jádra.
Uvedenému je možno porozumět v klinícké praxi intuitivně, vhledem, metaforicky, po letech denního kontaktu s pacientem, po absolvování trní té cesty vlastního
sebepoznání.
V předchozím textu jsem použil opakovaně pracovní termín "jojo fenomén"
(připadně jojo princip, mechanísmus atp.). Je to vlastně metafora upomínající na
dětskou hru "jojo": kulička na gumičce rychle kmitá nahoru a dolů a na vertexu
jejího pohybu, když se na krátký okamžik nachází v mrtvém bodě , je nutno ji zachytit do kloboučku. Původně jsem uvažovalo metafoře "tahací harmoníka", ale pozorovaný jev má mnohem rychlejší dynamiku a tempo než zřejmě předváděli harmonikáři v pražských hospodách v časech, kdy Guillaume Apollinaire čerpal inspiraci
pro svoje Pásmo. Podobně nevyhovovala metafora "čertík z krabičky", neboť ten se
sice rychle ukáže, ale samovolně se již neschová.
Jedná se mi o zachycení dynamogenie, která je v základu stři dání vztahově nerovnovážných a závislostních odpovědí v ilustrativním rorschachovském protokolu
toxikomana O. Obdobná potřeba nastala v případě terapeutického sezení s D., když
porozumět jejím životu a současně nuancím terapeutického vztahu a procesu znamená především pochopit její intrapsychický chaos spojený s autodestruktivními
tendencemi a související heteroagresivitou, které se so učasně snaží nevědomě kompenzovat, což se převážně děje impulzivním závislostním chováním a pasivními
obrannými mechanizmy. Rovněž na skupinovém sezení s J . je třeba mít především
na paměti, že v základě baživosti po alkoholu a drogách je u něj krajně negativní sebepojetí. V terapeutickém procesu bude J . prezentovat tím vice psychomotorické inhibice a amnézie, čím blíže se bude dostávat na cestě sebereflexe ke svému katastrofickému sebeobrazu: A speciálně tehdy bude J. potřebovat maximální terapeutickou
podporu, doslova jako kojenec.
S ohledem na svou potřebu nezabloudit v komplikovaném intrapsychickém světě
pacientů a potažmo též nezabloudit sám v sobě, dovoluji si představit odborné obci
k diskusi svůj jojo-koncept, který chápu především jako kondenzaci chabě integrovaných předgenitálních auto- a heteroagresivních impulsů s bezprostředně souvi-

60

P. JEŘÁBEK I PSYCHOANALYTICKÁ TEORIE A NEPSYCHOANALYTICKÁ
PRAXE
sející tendencí k závislosti a/nebo s bezprostředně souvisejícími pasivními osobnostními obranami. Pojem kondenzace však neznamená, že by se mělo jednat o statickou záležitost. Jde právě o krajně labilní stav, stálou pohotovost střídat (a speciálně ve velmi krátkém časovém intervalu) impulzivní projevy auto- a heteroagresivní se stejně impulzivními projevy závislosti (látky s psychotropním účinkem, sex
a další náhradní objekty). Tato dynamika je jasně patrná in vivo a je stejně manífestní in vitro, v umělé situaci terapeutického procesu. Zde navic přistupují rúzné
pasivní obrany, podle kterých můžeme celkem spolehlivě identifikovat, že jsme se
náhle ocitli přímo in medias res, uprostřed jojo fenoménu a možná těs ně před vulkanickou erupcí toxikomanových emocí, které by se bez pevné struktury komunitního
kruhu mohly rychle přetavit do podoby destruktivního jednání nebo do impulzivně
závislostního aktu .
Popsaný fenomén je užitečné mít stále na paměti při terapeutické práci, je ubikvitárně přítom e n stejně tak, jako třeba toxikomanovy ambivalence. Je branou, kterou se vchází do pacientova nevědomí, a to téměř tak spolehlivě, jako to dokáže sen.
Dovoluji si výše uvedené pojetí předložit k diskusi přesto (nebo právě proto), že
chápu obtížnost exaktní konceptualizace jevů uchopených původně převážně intuitivním vhledem .
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