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Náš způsob l éčby provádíme na dvacetipětilůžkovém režimovém protialkoholním
a protitoxikomanickém oddělení Psychiatrické léčebny v Praze 8. Probíhá zde běžný
psychoterapeutický skupinový program a vládne zde permisivněj š í rodinná atmosféra
hierarchické komunity s individuáln ější m přístupem a se čtyřmi odlišnými programy
dle pacientových schopností. Na toto oddělení jsou přijímáni pacienti opakovaně léčení , nemo tiV<)va ní , těle s n ě p škozcní, t r~ s n~ st íhaní; často jde o osobnosti neurotické, psychopatické či hr aniční. U některých nemůžeme počítat ani se schopností uspokojivě fungovat v tradičním terapuetickém vztahu, který předpokládá alespoň formální pracovní společenství. Nejde jenom o problém pacientovy nemotivovanosti , ale o
obec n ější neschopnost udržet se v malém sociálním systému vymezeném dyádou terapeut- pacient. .,Je stávajícími metodami neléčitelný " , říkáme, přesto vša k stále hledáme způsob , jak tuto psychiku nepopiratelně patologickou , te rape uticky uchopit.
Naše pokusy a omy ly nás postupně přivedly k používání paradoxní psychoterapie ,
která se nám jeví jako poměrně efektivní. V první části sdělení se budeme zabývat
obecnějšími charakteristikami tohoto přístupu s jeho aplikací u našich pacientů a
v druhé popíšeme některé příklady jednotlivých technik tak , jak jich používáme na
našem oddělení.
I. Základní charakteristiky paradoxní terapi e

Pa radoxní terapie je součástí strategického přístupu, který si uvědo muje mnohosystému a usiluje cíleným zásahem o vyvolání změny , je jimž důsledkem bude vymizení symptomů . Paradoxní intervence se jeví v terapeu tické m ko ntextu na
první po hled jako absurdní, výsledke m je však změna, která je zcel a jednoznačně součástí ortodoxního psychoterapeutického postoje.
Na rozpracování přístupu s jednotlivými technikami se podíleli hl av n ě M . Erickson,
Palo-Altoská škola, H aleyův washingtonský institut , pracovníci milá nského Institutu
pro studium rodiny a Ackermanův institut v New Yorku. Užitím tohoto přístupu u závislostí se zabývali nap ř. David Berenson , R. McGarty. Leve nbcrg a další .
Celkový postup v paradoxní psychoterapii lze popsa t stručně asi takto: připojíme se
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k pacientovu transakčnímu chování , symptom pozitivně konotujeme a jeho zveliče
ním či posunutím do budoucích následků pacienta donutíme ke změně. kterou však
paradoxně jakoby nevidíme. nepodporujeme a od které někdy i zrazujeme. Pacient
má pak možnost zaujmout vlastní postoj ke způsobu úzdravy a převzít tak za ni zodpovědnost.

Při aplikaci paradoxního přístupu přistupujeme tedy na komunikační styl našeho
pacienta. Chováme se stejně nekongruentně, manipulujeme s ním , svým chováním
provokujeme a nutíme ho přebírat zodpovědnost. Děláme ., tajnosti'· . Unikáme z vážných poloh humorem a občasnou dezorganizací rozhovoru . Pacient vlastně neví. co
sledujeme. a proto se nemůže bránit. Je udiven lehkostí , s jakou nás zmanipuloval či
překvapen naším nezájmem vést proti němu boj o vyléčení ; je zaskočen obdržením
emoční podpory ve chvíli , kdy to již nečekal. Neví co chceme slyšet, nevyzná se v nás,
klade si otázku , zda jsme tak nechápaví či vychytralí. Při chází na sezení s tím , že se
nenechá vyprovokovat, v jeho průběhu se však často objeví moment. ve kterém již k
tomu, co se děje. mlčet nemůže . Rozhovor nabývá někdy až podoby paradoxního obrácení rolí pacient- terapeut. Je to pacient , kdož musí terapeutovi . , vysvětlovat a radit". je to terapeut , který vyjadřuje .,bezmocnost'· a prosí pacienta o shovívavý postoj
k jeho otázkám a komentářům. Rozhovor je plný iracionalit a hovoru o nich, nepří
mého ovlivňování a sdělování nejrůznějších fantazií a alegorick ých příběhů . Nesnažíme se protipřenosu zbavit, ale hledáme cestu , jak ho v terapii využít.
Paraskupinové i parakomunitní dění vítáme , a i my se na něm .,podílíme" zadáváním úkolu typu udělat, promyslet. prohovořit , procvičit, vysvětlit. Děláme tzv. nedokončená psychoterapeutická sezení , kdy témata necháváme rozpracovaná a žádáme
o dokončení ve vo lném čase . Ptáme se pak na výsledky a dle toho pokračujeme .

II . Techniky paradoxní psychoterapie
a)

Změna

rámce

(přeznačkování.

redefinice , ,.jako kdyby'·)

Jde o zasazení symptomového chování do jiného než dosavadního rámce; symptom
redefinujeme, přeznačkujeme . Tato technika pro svou univerzálnost použití překroči
la již dávno hranice paradoxního přístupu a i v atologii je snad nejpoužívanější technikou při práci na náhledu , recidivu i na abstinenci . Podobně jako Anonymní alkoholici. i my se snažíme zahrnout pijáckou kariéru do smysluplného pacientova života s jeho chybami i hledáním a naznačujeme možnosti z této životní zkušenosti vytěžit pro
další život co nejvíce . Učíme. že i prohry mají v životě své místo a diskutujeme o recidivě jako o pravděpodobnosti . na kterou se musíme pečlivě připravit. Tato technika
je vlastn ě nástrojem , kterým můžeme do léčebného rámce zahrnout nejen pacientovy
prohry, ale i jeho nespolupráci a nedůvěru. Ať pacient udělá cokoli, ncní nic, co by nemohlo být považováno za krok na cestě k úzdravě.
Jakýkoli rozhovor terapeuta s pacientem je setkáním, které je potenciálně terapeutické . S tím cílem se zbavujeme odporu u nejrezistentnějších pacientů tak. žeredefinujeme náš kontakt jako neterapeutický : .. Proboha. jen žádná terapie'· , začínáme
a s chápajícím úsměvem přistupujeme na proklamované odmítání se léčit s tím , že
rozvádíme jeho jiné tzv . netcrapcutické možnosti: ., Místo léčení byste zde mohl . .. "
V takovém "neterapeutickém" rámci může skrytá psychoterapie probíhat téměr po celý
pobyt.
Fragilnost těchto osobností často nedovoluje přímou konfrontaci; jednáme proto
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.,ja ko kd yby··. Klidn ým hlase m např . pomalu uvažujeme : .. Kdybyste teď zapomněl na
ko mpot a přizn a l napití. asi bych ... a možná. že váš spolubydlící. . co myslíte. jak hy
to vzal váš spolubydlící ?" A po je ho odpovědi se spolubydlícího ptáme . co by skuteč
né ud ě lal. Postupn ým psychodramatickým roze hráním této žádoucí alte rnativy ji pomáháme přivést na svčt.
h)

P ředepsá ní

symptomu

Pro tože víme. že k re lapsů m dochází , snažíme se zasahovat do jejich podoby a navozovat ma lé změny jejich průbě hu . Tím . že n acvi č uj e m e a připravujeme pacienta na
vhodn é chování při recidivě . zbavujeme te nto symptom postupně katastrofického vidční. a le i jeho zisků v p odobč n a př . vzdání se sebekontroly. povolení chovat se ne odpověd n ě apod.
Tam . kde se taková spo lupráce nedaří. začleníme alespoň recidivu do celkové ho vývoje postupného budování náhled u . .. To budete muset ješt ě párkrát zrecidivovat,
abyste se nad tím za myslil '·. dádmc paradoxní příkaz a d e t a ilněji rozebíráme. co
všechno pacient .. musí"' je š tě ztratit. aby se vzchopil.
c) Skeptický postoj ke zlepšení je ho
do ucího chová ní

brzděním.

predikcí relapsu a

předpisem

nežá-

P ři této technice vyja dřuj e m e skepsi nad ryc hlým a snadno dosaže ným subjektivním
poci te m úzdravy. Vysvětlujeme při té příl ež ito s ti rozdíl mezi such ým a stříz liv ý m alkoholikem . V yjadřová ním obavy před znovuvzplanutím recidivy se snažíme podpořit
s kut ečný úzdravný proces a blokovat možnost ., úniku do zdraví'·.
Nesnadnost dosažení s t abi ln ější abstinence může me vyjádřit i me taforicky . Pacien t
např. udělá během l éčby jakékoli předsevzetí. které nc ní za tím schopen dodržet. Je st liže to víme. predikujeme te nt o relaps~ laskavým úsměvem, že mu rozumíme a že
věří m e, že pacien t myslí své před sevze tí úpřimně . Pacientovi po se lhání pak jednak
pomáháme v postupné m zvládnutí. so uča s n ě však poukazuj e me na to , jak pouhé
předsevzetí n ěkdy n es t ačí. jak složité a pracné je dosažení cíle a jak ta ková cesta není
bez re lati vních r e l a p sů .
V rámci své skepse ukazujeme. že dokonce i stabilizace abstinence může mít vedle
dobrých také zlé důsledky a vyja d ř uj e me nejistotu , zda pacie nt či jeho o kolí úzdravu
unese.
Pacient je čas t o přesvědče n o tom , že jeho pro blé mem je n ě c o jiné ho než alkohol.
Z hl ediska paradoxní terapie je chybou nutit ho přijmout závislost za svů j hlavní problém tak, že ho označíme za rezistentního vůči této myšlence . Někdy se pacient zcela
jiným problémem zabývá až do té míry. že vlastně blokuje práci na své m drogovém
problému. V takové m případ ě se nám osvědčilo přijm o ut předkl á dan ý problém sám
o sobě a n utit pacienta jej řešit na to lik a úrovních a tak intenzívně, případně i s pomocí jiných lidí , že buď nastane skutečné řešení problému , nebo paci e nt od pseudoproblému raděj i ustoupí.

d) Prohláše ní o
V

lit eratuře

beznadějnosti .

terapeutické bezmoci

se tato technika uvádí jako poslední možnost. lze jí však použít

m é ně

riskantně :
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1. Při koterapii jeden z terape utů vyjadřuj e v pacientově přítomn osti marnost úsilí
a bezmocnost , zatímco druh ý jej přesvě d č uj e o opaku oteví rá ním konkrét ních reá lných pacientových možností. Jde vlastně o symbolické vyjádření pacientových v nitř 
ních rozporů s naznače ním východiska . Tuto techniku používáme té m ěř rutinn ě v situaci krátce po ostřízlivění u pacientů. které je t řeba zmanipulovat na dobrovolnou
léčbu .

2. Vyjadřování beznad ějnosti může m e vyj ádřit neko n g ru e ntn ě, či použijeme fo rmu
úvahy: "Co my vám mů že m e vlastně nab ídnout místo toho alkoholu ? Vždyť ne ní nic,
o co by ste stál" . Z ukázky vyplývá, že techniku vo lím e při z m ěně pacientova hodnotového žebříč ku. Často s ní pracujeme tam , kde chceme posílit paci e ntovy vlastní reze rvy.
e) Pozitivní konotace
Pacienti , s kte rými pracujeme , nejsou čas t o schopni delší zá t ěže, a proto je nutné
prokl ádat skupinová seze ní u vo lňujícími e m oč n ě kl a dn ě l adě n ý mi tématy . Pos ilováním emoc i o n á ln ě pozitivních slov navozujeme při sk upin ě a tmosfé ru přip o mín aj ící
př á tel s k é poseze ní s přáteli s volně plynoucí debatou, kde závažná té ma ta mají s t ej n ě
důležit ý prostor jako u volněné tl achání a družný smích . Reziste ntní pacie nt je na své
první s kupin ě, kde se má př eds t avit, touto atmosfé ro u zaskočen . C hce mít p ře d s t ave ní
ve s kupin ě co nejrychleji :ta ~cbo u a my ho žádáme, aby byl co n ejs truč n ější. Pochválíme ho pak a yjádříme nadt.:JI, í.e bud..: ~t ru č n ý i ve vysvě tl e ní. ja k se do l éčeb n y
dostal. ,,Víte", dodáváme o mluvn ě, .,oni to lidi n ě kd y s traš n ě zamlouvají, ale vy vypadáte úp ř imn ě". Navozujeme postupně at mosfé ru oboustranné ho souhlas né ho pokyvování hlavou za stále aktiv n ější asiste nce ce lé komunity . Při z n á ní závislosti je so u čas
n ě emočně l a d ě n ý m p ř ijím ací m rituálem do pacie ntské ho ko le ktivu .
f)

Opouzdře ní

rezistence s

utvářením

jeho podoby

Při té to
uplatn ě ní.

technice počí táme s pacientovým odporem a vy t voř ím e pro n ěj neškodné
Te rape ut n a př . žádá úkol tak , aby ho mohl pacient ud ě l a t jen čás t eč n ě.
"Je š t ě byste nám mohl říci " žádáme o n ěco zbyteč n é h o, .,ale nechce-li se vám , řekněte
nám už je n .. . " Naše "je n" je pak s pln ě n o beze zbytku .
N ě kd y dokonce odporu využijeme. U p acie ntů. kt eří jsou v otevře n é opozici nebo
jejich typickým komunik ač ním style m je role o p oz i č ník a. přijm e m e formu hádky č i
vzájemné argumentace, ale diskusi vede me tak , aby pacient setrvávající v opozici ud ě
lal prohlášení , kte ré je te rapeutick y přínosné.
S týmž cílem používáme tzv . stoprocentní výroky (s použitím slov jako "nikdy,
vždy, zcela" apod.) s tím , že pacient si nedo káže odříci nám dokázat , že ne mám e
pravdu , so u čas n ě se však tímto č in e m posune s m ě rem k a bstine nci .
g)

Zpo d obně ní

me tafory

Pacie nti se závislostí jsou známí malou fru s tr ač ní tole rancí , a proto je pro n ě ko nfrontace příli š zraňující, a by byli při ní schopni zaujmout jiný postoj než obranný. Pracujeme proto je n s jednotlivými ele me nt y k o nfronta č ní situ ace. Ptám e se: ,.Co d ě l a l
váš krevní tl ak pře dtím a potom , než jste začal t e ď na s kupin ě mlu vit ''?
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Jiný příklad: .,Říkáte", obracíme se na pacienta, "že před recidivou vidíte rudě nebo
máte bíl ý vztek. Jakou barvou dostává pak vaše pití dál?"
K této technice patří využívání přísloví. pořekadel , veršů a citátů. Zdá se nám, že
zvláště příběhy a anekdoty jsou u alkoholiků královskou cestou do hlubších vrstev
osobnosti; pr ávě humorná zkratka s překvapivou , často paradoxní pointou vyvolává
nejen např. první společné uvolnění s psychoterapeutem. ale :atmosféru společného
chápání věcí v životě, které se vymykají logickému či prostě dosavadnímu rámci.
h) Vyvol ává ní frustrace
Při této technice využíváme malou frustrační toleranci těchto pacientů k prolomení obranného valu, k otevření se. Na skupině např . necháme pacientovu ndpověď
předem hádat ostatními členy a když ji pacient již nám chce prozradit, zavede me řeč
jinam. Po chvíli se na n ěj obrátíme s úplně jinou, ale závažnější otázkou, na kterou by
předtím pravděpodobně pacient ani nezareagoval.
Někdy v pacientovi rozporuplnými sděleními vyvoláváme pocit zmatku s rostoucím
napětím, v kterém pak podáme zcela jasnou , krátkou a kongruentní informaci , u které
nám záleží na překonání obvyklé obrany.
V podobně navozeném napětí způsobené uvedením do zmatku, kde však s ničím
jasným nepřicházíme , dosahujeme pacientovu překvapující otevřenost. "Víte co" , vybuchne , "já stejně vím, oč vám jde , tak si nalijeme čistého vína . Já ... "Tento rozhovor
je často prvním otevřením se a měli bychom především sledovat vytvoření takové atmosféry, aby to nebyl rozhovor také poslední.

i) Zablokování rezistence
Nčkdy

pomáháme pacientovi dostat se přes svůj negativismus tím , že se snažíme
výtku .. .Já vím, že to zatím nemůžete ode mne vzít, když vám řeknu,
že ... ", říkáme pacientovi s tím, že nebude-li schopen přesto tuto informaci zpracovat,
bude možná sdělení působit jako časovaná terapeutická nálož.
Tam, kde hrozí poškození terapeutického vztahu, výtku vůči nám rozvedeme: .,Asi
se na mne pěkně naštvete , když vás teď potrestám a budete mě vidět jako pomstychtivého č lov ěka. Snad to bude i dobrá záminka k tomu, abyste se mnou vn itřnú skoncoval. A někteří pacienti dokonce za vámi budou chodit a říkat , vidíš, co jsme ti říkali.
Budete v tom prostě sám, tak jako já teď stojím proti celé komunitě a budete to muset
unést. Jsme v tom každý sám -vy i já. My dva."
Někdy nejde o přímý odpor, ale spíše o zavalení negativními pocity ze sebe i ze svě. ta . Pacientovy stereotypní destruktivní monology situaci jen zhoršují a proto je lépe
tok myšlení včas zarazit šokující změnou tématu, která může v sobě navíc obsahovat
metaforické sdělení. " Poslyšte'· . přerušujeme pacientovu tragickou předpověď jeho
života, "proč máte tak zašpiněné brýle? Můžete si takhle vidět aspoň na špičku nosu?'"
předběhnout

j)

Dílčí

souhlas s negativní kritikou

Při této technice rozvádíme kritiku do detailů,
realitě či výtce. Tento detail pak působí zpětně

z nichž některý ale zjevně neodpovídá
na celkové odsouzení kritiky jako neadekvátní. Souhlasíme např. s pacientovým obviněním a rozvádíme je do podrobností
se všemi konsekvencemi. "Možná máte pravdu" , souhlasíme s pacientem , "že nám to
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dělá dobře vás trestat, ukázat vám. co všechno můžeme, když vy porušíte řád ; to hned
zpozorníme, ozveme se, uložíme sankci a na naší tváři kon eč ně jednou také vidíte
úsměv , není-liž pravda?" Protože pacienti vidí náš úsměv i jindy a navíc se neusmíváme právě nyní, nabouráváme tímto detailem zpětně oprávněnost kritiky .
Pacientův verbální útok zvládáme využitím jeho energie tím , že dovádíme jeho výtku ad absurdum: "Pane, my jsme ještě horší než si myslíte . Vte , že někteří pacienti
abstinují jen proto . aby se nám opět nedostali do rukou ? Chodí se nám pravidelně
ukazovat, abychom viděli, že na ně nemůžeme ."

Zá věr

Paradoxní přístup není jediným, který při léčbě používáme . Funguje velmi dobře
v rámci tradiční ortodoxní psychoterapie a je vlastně rozšířením našeho dosavadního
psychoterapeutického rej s tříku tam , kde vše ostatní selhává. Lze říci, že intenzita
terapeutovy paradoxní intervence se řídí intenzitou pacientova odporu. Paradox se
objevuje v terapeutickém rozhovoru se stejnou samozřejmostí, se kterou se objevuje
i v normální konverzaci .
Jako každá jiná terapie, i tato má svá úskalí. Nevýhodou je velký nárok na vytvoře
ní atmosféry přijetí, což je někdy u těchto pacientů obtížné. Podmíňování probíhá daleko složitěji než např . v behaviorální terapii. Mezi atology vyvolává rozpaky hlavně pro
počáteční zatemňování diagnózy a terapeutického cíle a začínajícím odborníkům se zase nelíbí manipulace s pacientem, kterou považují za neetickou . Ncjzávažn ť' jší námit)<ou je však asi to, co bylo behaviorální terapii, a tím spíše strategické s paradoxem vytýkáno, že totiž nepomáhá pacientům rozumět jejich interpersonálním požítím a nezakládá si na vhledu do nevědomých procesů pomocí přenosových interpretací, že se zde
opomíjí propracovává ní odporu a že změna se omezuje na pouhé úpravy symptomu.
Kdo však pracuje s touto diagnózou delší dobu , uvědomuje si stále jasněji pití i absti. nenci jako chování s mnohaúrovňovým pozadím a tedy i nesmírnou složitost tohoto
jevu. Postupně tak stále pokorněji přijímá při všem svém snažení abstinenci jako malý
zázrak a váží si každé techniky. která nějak pomáhá . Jsme si však současně vědomi toho , že stabilizace abstinence je často vlastně jen první fází psychoterapie, jejíž podoba
se dále řídí pacientovým stavem . Zde je potom již prostor na nevědomí i analýzu odporu . Maje toto na mysli . n ěkdy při diskusích s našimi kolegy na námitky tohoto druhu
po vyčerpání ostatních možností argumentace reagujeme typicky paradoxn ě: "0 čem
to vlastně mluvíte"? divíme se. "To s vámi vaši pacienti opravdu chtějí diskutovat
o svých odporech? Naši od nás jenom prostě žádají abychom jim pomohli ; a- máme-li
být úpřimní- někdy se na nic jiného ani nezmůžeme . Kdepak nějaký odpor"!

Souhrn
Práce seznamuje s psychoterapeutickým stylem u závislých pacientů , kteří nejsou
schopni uspokojivě fungovat v tradičním psychoterapeutickém vztahu pro svoji nemotivovanost či závažné poruchy osobnosti. Ukazuje na konkrétních příkladech jednotlivých technik paradoxní psychoterapie , jak lze být u těchto pacientů terapeuticky efektivnější. V závěru upozorňují na úskalí paradoxního přístupu.
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