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Paradoxní terapie se v psychiatrir užívá celou řadu let. Například miiánská škola 
(M. S. Palazzoli a spoluprac.) ji od roku 1967 zavedla do léčby mentální anorexie , 
a od roku 1971 ji začala používat při rodinné terapii s identifikovaným schizofrenním 
pacientem (Neradová, 1986) . Podle G. R . Weekse a L. L'Abateho (1986) byl prvním, 
kdo explicitně formuloval jak pracovat paradoxně , Jay Haley v roce 1976: 
1. Terapeutický vztah musí být definován jako vztah , který pomůže navodit změnu . 

Tato "smlouva" je , nebo může být implicitní. 
2. Problém musí být jasně definován . 
3. Měly by být stanoveny cíle léčení. 
4. Terapeut nabízí plán nebo strategii. Terapeut se pokouší "prodat" rodině svůj pří

stup k problému. 
5. Osoba , která je rodinnou autoritou přes problém, musí být takticky diskvalifiková

na. Osoba , která vystupuje jako autorita , nějak zesiluje problém a musí se změnit, 
má-li se změnit identifikovaný pacient. 

6. Terapeut dává paradoxní úkoly nebo instrukce . 
7. Sledují se odpovědi na instrukce a podněcuje se symptomatické chování. 
8. Terapeut n~přijímá žádné zásluhy na zlepšení. Zásluhy jsou přiřčeny rodině . Tera

peut předst;rá údiv , dojde-li ke změně (zlepšení), protože buď předepisuje symp
tom , nebo predikuje relaps . 

Haleyho postuláty , jak vidno, se týkaly pouze rodinné terapie. Dosadíme-li si však 
za slovo "rodina" slovo "pacient" (nebo "pacienti") , a za výraz "rodinná autorita" (ne
bo paralelně s ním) obecnější výraz "autorita", můžeme Haleyho postup přenést i mi
mo rodinu. Paradoxní techniky pak můžeme klasifikovat na různých úrovních inter
vence : 
1. individuální paradox je nasměrován k jedinci; 
2. interakční paradox: oba členové dyády dostanou svůj úkol (např . v manželské tera

pii) ; 

161 



j. NERAD, L. NERADOV Á, V. ARONOV Á, L. PROŠKOV Á, S. LUKOVÁ, J. HELLER/ PARA
DOXY V LÉČBĚ ZÁVISLOSTÍ 

3. transakční úroveň; jeden paradox je nasměrován k celému systému (rodině, psy
choterapeutické skupině, léčebné komunitě) . 

Paradoxní techniky je možno klasifikovat také na úrovni přijetí nebo odmítnutí pa
radoxu : 
1. přijetí paradoxu: klient přijme paradox (předpis symptomu). V tom okamžiku pře

stane symptom být spontánním nebo nekontrolovaným chováním; 
2. odmítnutí paradoxu: strategie je založena na předpokladu, že klient bude vzdoro

vat nebo oponovat provedení příkazu . Predikcí, že se něco stane, pomáhá terapeut 
tomu , aby se nestalo nic. 

Přijetí paradoxu pracuje s intrapersonálním , intrapsychickým. Odmítnutí paradoxu 
pracuje s interpersonálním. 

Principy paradoxní terapie (obdobně jako výše citujeme G. R . Weekse a L. 
L'Abateho). 

1. Symptom má pozitivní úlohu , je součástí systému a slouží funkci tohoto systému . 
Nové symptomy (objevující se v průběhu terapie) jsou pozitivně přeznačkovány, 
restrukturovány nebo konotovány. Tak může být "rigidita" přeznačkována jako 
"stálost", nezralost jako zvídavost , hostilita jako zaujetí, pasivita jako schopnost 
přijímat věci takové, jaké jsou , submisivita jako hledání autority a směru, aby mo
hl nalézt sám sebe, necitlivost jako ochrana sama sebe před zmatkem, opozice jako 
hledání vlastní cesty jak dělat věci , impulzivita jako spontánnost atd . Teoreticky je 
přeznačkování vysvětleno lingvistickým principem, že jazyk není reali ta , mapa ne
ní teritorium. 

2. Symptom je nasměrován také k ostatním členům systému: partnerovi , rodině, sku
pině, komunitě . 

3. Je třeba změnit vektor symptomu: aby symptom "nehýbal" jedincem, ale aby klient 
vědomě "hýbal" symptomem. Symptom je uzákoněn tak, že je záměrně rozšířen . 

4. Předepsaná paradoxní intervence je sledována v čase , aby se vyloučilo znovuobje
vení symptomu . Symptomatické chování musí být paradoxně předepsáno. Jednot
livé intervence zpravidla nevyprodukují změnu . V mnoho případech přinese žá
doucí efekt následující sekvence paradoxní intervencí : 
a) použití přeznačkování , restrukturace nebo konotace ; 
b) předepsání symptomu; 
c) predikce relapsu; 
d) předepsání relapsu . 

5. Paradoxní předpis musí donutit klienta (klienty), aby nějakým způsobem provedl 
úkol. 

Při léčbě závislostí je terapeutická situace leckdy paradoxně strukturována nebo 
jsou používány "přímé" paradoxní intervence. O některých z nich se zde zmíníme. 

Paradoxním bývá již základní přístup k závislým v léčbě : 
1. Na jedné straně jsou vedeni k samostatnosti a zodpovědnosti. 
2. Na straně druhé jim je na různých úrovních signalizováno, že situaci (tj. abstinenci) 

sami nezvládnou bez pomoci (tj. závislosti) instituce , rodiny, popřípadě přátel 
apod. Tímto způsobem je vytvořena typická dvojná vazba. Pacient je veden k sa-
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mostatnosti (např. v psychoterapii) , přitom však je režim uzpůsoben tak, že pacient 
je pod stálou zevní kontrolou a jeho chování je kotrolováno nejen personálem , ale 
i spolupacienty. Chová-li se pacient tak, jak po něm režim požaduje, nechová se ani 
samostatně. ani spontánně, ani zodpovědně, neboť nepřevzal (prozatím) zodpo
vědnost sám za sebe, vyhověl jen zevnímu tlaku, tj. chová se podle toho , co je od 
něho očekáváno, nebo někdy podle toho, co si myslí, že je od něho očekáváno. 
Tímto způsobem chce získat podporu , souhlas autority, která mu však zároveň pa
radoxně sděluje, že ve svém úsilí pravděpodobně selž.e. Autorita- terapeut- buď 
vychází ze svých zkušeností (reálný pohled na trvale a důsledně abstinující po léč
bě) a informuje tedy pacienta o možnosti recidivy, nebo tuto situaci navozuje zá
měrně, aby připravené pacienty posunul v terapii dál. Naprostá většina pacientů se 
v této situaci začne chovat podrážděně : "Jeslí si myslí (terapeut), že nevydržím ab
stinovat, tak se pořádně mýlí ." "Místo , aby mi pomohl k abstinenci, tak mi tady ří
ká , že zrecidivuji, pěkně děkuji." "Jak můžu věřit terapeutovi, který nevěří mně", 
nebo hlouběji ke kořeni paradoxu: "Chtějí po mně , abych byl dospělý, (zodpověd
ný, samostatný) a přitom se mnou jednají jako s dítětem." Někdy mívají naši pa
cienti dojem, že když vyhoví očekávání autority, budou se pak autoritě moci více 
příblížit, čerpat z ní sílu a pocit vlastní hodnoty. Každý terapeut oboru AT zná ze 
své praxe abstinující závislé, kteří abstinují proto , aby vyhověli svému terapeutovi , 
resp. tomu, co si myslí, že od nich terapeut očekává. Ve skutečnosti očekávají od 
terapeuta potvrzení sebe sama. Terapeuta si idealizují do dokonalé podoby. Zde se 
nabízí paralela s idealizujícím přenosem u narcistických poruch osobnosti, kterých 
bychom mezi našimi klienty našli celou řadu. 

Paradox může být skryt i v jiné poloze: závislý, vyžadující pomoc od ostatních, záro
veň dává najevo , že o tuto pomoc nestojí , nechce být nikomu vděčný, nechce být na 
někom "závislý". Pomoc vyhledává a zároveň protí ní rebelu je a popírá ji. Nejzazším 
popřením pomoci (a zároveň "řešením " situace dvojné vazby) je recidiva, tj. situace, 
kdy se pacient napije, aby ukázal , že nebude žít podle toho , co je od něho očekáváno 
rodinou, institucí atd. Paradoxně však potvrdí to , na co jej terapeut upozorňoval a pro
ti čemu se pacient tak silně ohrazoval: možnost recidivy u něho samotného. Někteří te
rapeuti "vítají" recidivujícího závislého slovy: "Vidíte , co jsem vám říkal." "Došlo na 
má slova." "Již vás tady máme zase, to mě nepřekvapuje . " 

Pro některé závislé představuje abstinence velkou životní výzvu. Když nějakou do
bu abstinují, přestane pro ně abstinence výzvu (či cíl) představovat (protože jí přece 
dosáhli); paradoxně ji zavrhnou a za novou výzvu začnou považovat kontrolované pití 
ve smyslu : "Abstinenci jsem zvládl, nepiji =nejsem závislý." "Abstinenci jsem zvládl 
= zvládnu i kontrolované pití. " "Když jsem tak dlouho abstinoval, mohu bez problé
mů pít. " U kontrolovaného pití se snaží závislý paradoxně dosáhnout toho, co je defi
nováno jako nemožné : dokázat (sobě i jiným) , že kontrolovaně piji, a to i za cenu, že 
se ukáže (dříve nebo později) , že o kontrolované pití nejde. Opět paradoxně: při ab
stinenci se závislý pokouší vyhovět očekáváním terapeuta (nebo tomu, co za očekává
ní či požadavky terapeuta považuje) , ale zároveň prezentuje symptomy (recidiva), 
které mu v tom zabrání. Řada našich pacientů absolutně nechápe , jak je možné, že 
zrecidivovali, když tolik chtěli abstinovat , tj. pokoušeli se být zodpovědnými, ale ne
byli schopni se o to pokusit v okamžiku, kdy se objevily symptomy toto úsilí narušují
cí. Čili se vlastně pokoušejí a nepokoušejí zároveň, a tak paradoxně reagují na situaci 
dvojné vazby. 
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V této ambivalenci může závislý setrvat celý život: snažit se vyhovět očekáváním 
druhých a zároveň proti nim vzdorovat. S přibývajícím časem dochází ke stále větší se
bedestrukci, ústící nakonec do debaklu . V okamžiku, kdy se závislý ocitne "na dně", 
bývá zpravidla "nejlépe" připraven pro terapeutickou intervenci. Tiebout (citováno 
dle D . J. Feeneye Jr. a M. S. Silvermana , 1981, 1982) popisuje debakl jako situaci, 
reprezentující přání alkoholika "vzdát se". Při pravém debaklu nekontroluje závislý 
ani své pití, ani sám sebe. Opět paradoxně : teprve v okamžiku, kdy se "vzdá", kdy za
čne chápat, že nekontroluje ani drogu , ani sebe, začíná získávat náhled . A náhled mů
že vést ke kontrolování závislosti, tj. abstinenci. Přes ztrátu kontroly se tak dostává ke 
kontrole své závislosti, pochopitelně nejčastěji za pomoci léčby . 

Pacienti v léčbě očekávají od terapeuta určitý druh chování; druh tohoto chování je 
zakódován přímo v názvu těchto institucí: protialkoholní , protitoxikomanické . Tera
peut však může paradoxně použít i "proalkoholní" či "protoxikomanické" terapeu
tické intervence, působící proti očekáváním pacienta a proti hlásaným zásadám léčby , 
doléčování a zásadám trvalé, důsledné abstinence. Personál protialkoholních oddělení 
používá (podle našeho názoru) nejčastěji těchto paradoxních postupů : " 
1. Pacient je personálem označen za osobu, která není závislá. Z toho logicky vyplývá 

pochybnost o nutnosti pobytu pacienta na oddělení. Pacient se tak dostává do para
doxní situace: je na něm , aby dokázal nutnost svého pobytu na protialkoholním od
dělení, na kterém se mu leckdy setrvávat nechce . 

2. Pobízení k odchodu z léčby. Bývá dalším paradoxním krokem, navazujícím na pa
radox předešlý . Opět je na pacientovi , aby doložil, z jakých důvodů nemůže léčbu 
ukončit předčasně . 

3. Personál podporuje negativní snažení pacienta a ponouká jej k ještě silnějšímu od
poru . Pacient najednou nemá nikoho, s kým by bojoval, komu by odporoval; jeho 
odpor se za takovéto situace může stát absurdním a pacient je konfrontován s ne
smyslností svého jednání. Někteří pacienti bojují doslova "do posledního dechu"; 
kooperovat začínají v okamžiku, kdy uznávají terapeuta za "silnějšího" než jsou 
sami. (Jde opět o paradox, neboť pacient nemůže nikdy nad terapeutem "zvítězit"). 
Ovšem uzná-li pacient terapeuta za "silnějšího", bývá to leckdy dobrým začátkem 
přenosového vztahu, na kterém se dá budovat abstinence. "Pokoření se" před tera
peutem souvisí možná s "pokořením se" před alkoholem. 

4. Predikce recidivy (relapsu) je základem většiny paradoxních postupů. Při predikci 
recidivy se pacient dostává do terapeutické dvojné vazby: Když pacient zrecidivuje, 
terapeut to predikoval , takže recidiva je pod terapeutovou kontrolou; když se re
cidiva neobjeví , symptom je pod klientovou kontrolou (abstinuje). 

5. Předepsání recidivy (relapsu) . I3ývá eskalací přede.šiého bodu. Na rozdíl od předpi
su jiných symptomů (třeba neurotických) bývá recidiva v oboru AT pravděpodobně 
málo předepisována, pracuje se daleko více s predikcí recidivy, než s jejím předpi
sem. Občas ale slýcháme od personálu věty typu: "Tak běžte a pijte!" nebo častěji 
"Tak běžte a upijte se!" 

6. Personál na sebe vezme zodpovědnost za recidivu pacienta: "Je to naše chyba , špat
ně jsme vás léčili." Poté může následovat věta: "Budeme vám moci pomoci jedině 
tehdy, když vás budeme léčit jinak, než dříve, kdy jsme vás léčili špatně." Paradox 
se pak dá rozvíjet ještě dále, a to dvěma směry: 
a) "Ale my jiným způsobem léčit neumíme, umíme léčit jen špatně." 
b) "Mohli bychom léčit jiným spůsobem, ale to bychom se museli nejdříve změ

nit. " Při použití tohoto kroku naordinuje personál paradoxně změnu sobě , ni-
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koliv pacientovi; změna pacienta pak paradoxně odvisí od změny personálu. (Je 
to blízké situaci , kdy terapeuti předpisují sami sobě paradoxní paradox - viz 
L. Neradová, 1986). 

7. U nezlepšujících se pacientů je třeba někdy ze vztahu "vycouvat", neboť není jas
né, zda je personál zatažen do symetrické eskalace jen pacientem , nebo také svou 
vlastní "horlivostí". Jde o jakousi hru bez konce . Změnu definice vztahu provedou 
terapeuti prohlášením vlastní neschopnosti aniž by přitom pacienta kárali . Sdělí pa
cientovi, že i přes jeho ochotu, spolupráci a námahu nejsou schopni si vytvořit jasný 
obraz o problematice a poskytnout pomoc (Neradová, 1986). · 

Terén pro paradoxní intervenci u závislých musí být dobře připraven: bez empatic
kého porozumění pacientovi (což on dobře vycítí) je takováto intervence riskantní. 
Doporučujeme pouštět se do paradoxních zásahů teprve v okamžiku, kdy máme sami 
introspektivně a zpětným působením na pacienta ověřeno, že jej chápeme a máme ta
ké svěřeny jeho pocity typu: "terapeut mně rozumí". V takto navozeném terapeutic
kém vztahu unese pacient mnoho . A měl by to unést i terapeut , neboť někteří pacienti 
dovedou situaci bystře zvrátit: dochází pak k eskalaci paradoxů , což může vést k další
mu utužení terapeutického vztahu. Takovýto vztah pak může nést celou řadu prvků , 
majících blízko ke hře, kde se mnoho důležitých informací promítá do velice subtil
ních skrytých obsahů, spíše než do zjevné , sdělované zprávy. Bývá zde také prostor 
pro humor (leckdy absurdní), přehánění , neotřelé kreativní chování s přídechem ne
smyslnosti. Něco takového musí být blízké terapeutovi a jeho léčebnému stylu, jinak 
by působil jako karikatura. Zdá se nám , že v takto navozeném vztahu se cítí někteří 
klienti bezpeční. Absurdita se dá vystupňovat až k výroku C. Whitakera , který volně 
tlumočíme: "Má-li pacient vytvořený chybný názorový systém, a my tento systém ještě 
pořádně zveličíme, je to stejné, jako bychom šikmé věži vPise přistavěli ještě celou řa
du pater: čím vyšší, tím nestabilnější- až se zhroutí." 

Paradoxní intervenci bychom rádi ilustrovali jednou naší zkušeností s poněkud pro
blematickou komunitou lojovických pacientek na podzim roku 1987. (Předcházelo 
střídání vysokoškoláků na pracovišti , což ponechalo hlavní břemeno psychoterapie na 
středním zdravotnickém personálu , jemuž možná scházel pocit podpory a možnosti su
pervize- Skála, 1988). To se odrazilo i ve skladbě komunity: nižší stav (22 pacientek) , 
průměrný věk 41 ,3 roku (což je téměř o sedm let více, než je lojovický průměr) , z toho 
2 svobodné , 9 rozvedených , 3 vdovy a 8 vdaných. Pouze základní vzdělání měly 2 pa
cientky, vyučené byly 4, 9 mělo maturitu a 7 vysokoškolské vzdělání. Pracovnice ve 
zdravotnictví tvořily více než 27 %. Diagnosticky šlo o závislost na alkoholu gama typu 
III . stadia v jednom případě , gama III.- IV . stadium v osmi případech , gama IV. sta
dium v sedmi případech. l x šlo o závislost na alkoholu typu delta, lx závislost na Alna
gonu (perorálně) a čtyři pacientky byly tzv. "sešívané": ve dvou případech kombinace 
alkoholu s Alnagonem , v jednom s Diazepamem a v jednom s kodeinem a Noxyro
nem. Devatenáct klientek se bezúspěšně léčilo v OAT, v průměru po dobu pěti let 
před hospitalizací v Lojovicích . Zbývající tři se sice v OAT nikdy ne léčily , ale léčily se 
již dříve ústavně . Pět přepíjelo dříve Antabus. Celkem patnáct již prošlo hospitaliza
cemi (protialkoholní oddělení, psychiatrie) , a to v průměru třemi . Nejdelší doby absti
nence po předcházejícíf:h léčbách: jedna pacientka abstinovala 10 let, jedna 4 roky , 
další 3 roky. Zbývajících devatenáct ~ydrželo abstinovat v průměru nejdéle 3 měsíce . 

Z těchto údajů je patrná značná terapeutická resistence komunity . V jednom případě 
šlo o léčbu výměrovou, ostatní byly léčby dobrovolné . 

Použili jsme jednoduché metody: predikovali jsme recidivu celé komunitě , a to do 
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jednoho roku, což vyvolalo mezi pacientkami bouři nevole . Pak jsme komunitu požá
dali , ať nám dokáže , že se mýlíme; to pochopitelně nemohla . V tomto okamžiku pa
cientky vytvořily písemný kontrakt, kde se zavázaly , že přesně za rok se opět sejdou v 
Lojovicích coby abstinentky a tím personálu dokáží, jak se mýlil. Tento druh reakce 
našich klientů označujeme večerníčkovým "Jen počkej, zajíci , já ti ukážu! " 

Jak dopadla tato komunita za rok, 9. ll. 1988? Do Lojovic přijelo 12 pacientek , 
trvale a důsledně abstinujících, s písemnými potvrzeními od OAT, rodiny a zaměstna
vatele . Nápadné je, že deset z nich užívalo po celou dobu Antabus a zbývající dvě jej 
neužívaly jen proto , že u nich byl kontraindikován . Z deseti zbývajících dvě zemřely : 
56 Jetá pacientka na nádorové onemocnění a 5lletá na akutní i.m. Ani jedna neporu
šila abstinenci . Dvě abstinují , nepřijely , omluvily se. Jednorázové napití , kratší než 24 
hodin: 2 pacientky , přijely okamžitě na prvou pomoc do Lojovic (4 ,5, respektive 7 mě
síců po podepsání kontraktu) , k 9. ll. 1988 obě abstinovaly, omluvily se písemně. Re
cidiva , tj. pití delší než 48 hodin : 3 pacientky , z nich dvě přijely do Lojovic na prvou 
pomoc a opět začaly abstinovat. S poslední pacientkou jsme ztratili kontakt tři měsíce 
po léčbě , kdy byla v Lojovicích na doléčovacím pobytu, poté se 2x přestěhovala a již 
jsme o ní nezískali žádné informace . 

Trvale , důsledně a ověřeně tak abstinovalo po celou dobu platnosti písemného kon
traktu (12 měsíců) 14 pacientek , tj . 63 ,6 % . Další čtyři (18 ,2 % ) v době "splatnosti" 
kontraktu opět abstinovaly po předcházejícím jednorázovém napití (2 případy) a reci
divě (2 případy) . 2 pacientky (9 ,1 % ) zemřely , aniž by porušily abstinenci . Jedna pa
cientka pije a o jedné nemáme informace . 17 pacientek udržuje pravidelný kontakt 
s Lojovicemi; s odstupem 12 měsíců od léčby si z programu nejvíce cení psychotera
peutické skupiny , v sestupném pořadí pak večerní klub , volnou tribunu a přednášky. 
Největší problémy po léčbě: třetina měla potíže s adaptací v zaměstnání, třetina sta
rosti v partnerských vztazích. Ve třech čtvrtinách případů byly největší radostí děti a 
vnoučata. 

Vzhledem k výrazné terapeutické resistenci souboru (převážná většina pacientek 
nebyla v minulosti prakticky schopna abstinovat- ať již při léčbě ambulantní, či po l éč
bách ústavních), považujeme výsledky za dobré. Určitým způsobem se na tomto vý
sledku podepsala i naše paradoxní intervence- předpis recidivy , resp . predikce recidi
vy celé komunity . Radost z dobrého terapeutického vztahu v doléčování celkem sedm
nácti (tj . 77 ,3 %) klientek této komunity nám kalí dvě úmrtí v krátkém odstupu od 
skončení léčby. I to, bohužel , patří k realitě léčby závislostí. 

Souhrn 

V úvodu se autoři zmiňují o milánské škole M. S. Pallazzoliové , o postulátech para
doxního postupu , definovaných J . Haleyem a o principech paradoxní terapie , jak je 
uvádí G. R . Weeks a L. L'Abate. 

Poté uvádějí přehled paradoxních postupů , užívaných dle jejich zkušeností na pro
tialkoholních odděleních . Jde o tyto postupy: 1. Pacient je personálem označen za 
osobu, která není závislá. 2. Pobízení k odchodu z léčby . 3. Personál podporuje nega
tivní snažení pacienta a ponouká jej k ještě většímu odporu. 4. Predikce· recidivy . 
5. Předepsání recidivy. 6. Personál na sebe bere zodpovědnost za recidivu pacienta: 
"Je to naše chyba, špatně jsme vás l éčili." 7. Personál se prohlásí za neschopna pacien
tovi pomoci a zároveň zdůrazní , že chyba není na straně pacienta. 

Autoři upozorňují na nutnost dobré přípravy k paradoxní intervenci : nutné je před
cházející empatické porozumění pacientovi . 
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V poslední části je uveden příklad paradoxní intervence , kdy byla celé terapeutické 
komunitě závislých pacientek (N = 22) predikována recidiva do jednoho roku , na což 
pacientky rozhořčeně reagovaly písemným kontraktem, ve kterém se zavazovaly ke 
dvanáctiměsíční abstinenci a k tomu , že přesně za rok se sejdou opět v léčebném zaří
zení. Dvanáct jich opravdu přijelo , ověřeně abstinovalo po dobu 12 měsíců 14 pacien
tek (tj. 63 ,6 % ), 4 pacientky (18 ,2 %) abstinovaly opět po předcházejícím jednorázo
vém napití či recidivě, 2 zemřely, jedna pila a o poslední nebylo možné získat informa
ce. Co je důležité: pravidelný kontakt po celou dobu dvanácti měsíců udržovalo s kli
nikou 17 pacientek , tj. 77 ,3 %. 

LITERATURA 

Feeney, D. J. Jr . - Silverman , M. S .: Paradox in Alcoholism. Am J Drug Alcohol Abuse , 8, 
1981- 1982, 4, str. 513-532 

Neradová, L.: Paradoxy a proti paradoxy v l éčbě rodin se schizofrenním pacientem . Te rap Texty 
prac skupiny pro komplex terap psychóz při PS JEP , únor 1986, 8, str. 2- 23 

Skála, J.: Náš tým a psychoterapie II (V rubrice Ze života sekcí - Psychoterapeutická sekce) . 
Spektrum psychoterapie , 3, 1988, 2, str. 50 

Weeks, G. R. - L 'Abate, L.: Paradoxní psychoterapie , I. část (výběr a překl ad J. Zíka) . Kontext , 
2, 1986, 3, str. 7-38 

Weeks, G. R. L 'Abate, L.: Paradoxní psychoterapie , II. část (výběr a překlad J . Zíka). Kontext , 
2, 1986, 4, str. 6-33 

Whitaker, C.: Psychotherapy of the Absurd: with special emphasis on the psychotherapy of 
aggression. Fam Process , 14, 1975 , 1, str. 1 - 5 

Do redakcie prišlo dňa: 15. 9. 1989 
Adresa autora: MU Dr. J . Nerad , U 2. Baterie 5/790, 162 00 Praha 6 

167 




