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Ericksonovské techniky jsem začínal používat kolem r. 1983 většinou při práci s pa
cienty závislými na alkoholu. Zprvu jsem byl fascinován praktickou stránkou věci. 
Techniky jako reframing (změna vztahového rámce), one-down (přijetí submise), na
pojení se na existující vzorce chování, využívání rezistence , terapeutický paradox, po
sitioning (přijetí a nadsazení pacientovy či klientovy pozice) aj. rozšiřují možnosti pro 
psychoterapii . Časem jsem si však uvědomil , že jde o více nežli pouze technické triky. 
V práci z r . 1984 (Nešpor , 1984) popisuji skupinové sezení s nemotivovanými a rezis
tentními pacienty , které jsem zahájil zdůrazňováním významu jejich osobní zkušenos
ti se závislostí na alkoholu. Tuto zkušenost terapeut nemá. Pacienti jsou tedy svým 
způsobem experti a mohou si navzájem pomáhat účinněji , než by to dokázal terapeut, 
vždyť těžce zvladatelnou touhu po alkoholu , výčitky svědomí, deprese atd. prožili na 
vlastní kůži . Uvedené konstatování lze považovat za reframing negativní životní zku
šenosti a za terapeutovo one-down. Za příznivých okolností je to ovšem zároveň na
prostá pravda . Vzpomeňme zde mnohaleté úspěšné práce svépomocné organizace 
Anonymních alkoholiků. Mimochodem už první zásada této organizace bývá některý
mi autory vykládána jako elegantní terapeutický paradox: Přiznání si bezmocnosti ve 
vztahu k alkoholu a neúčinnosti dosavadních pokusů o změnu vede ve svých důsled
cích k přijetí účinné léčby a zvládnutí problému. 

K základním principům ericksonovské terapie patří co nejvíce využívat a aktivovat 
zdroje s možností pacienta nebo klienta: může jít o vzorce chování , praktické doved
nosti , i potenciál skrytý v neuvědomované části psychického aparátu. Proto jsem pře
svědčen, že ericksonovská psychoterapie a humanistická psychologie jsou slučitelné 
a mají k sobě v některých směrech blízko. I po technické stránce bychom našli mezi 
terapií orientovanou na klienta, gestalt terapií a humanisticky orientovanou rodinnou 
terapií na jedné straně a ericksonovskou terapií na druhé straně určité společné prvky . 
I v případě, že je ericksonovský terapeut direktivní, bere přitom v úvahu jedinečnost 
pacienta nebo klienta a ponechává prostor pro uplatnění jeho vlastních sil a zdrojů. To 
se týká i práce s rodinou . Používání metafory namísto přímé sugesce nebo interpreta
ce nemusí jen obcházet rezistenci , může také klientovi nebo pacientovi usnadňovat 
odmítnutí terapeutické intervence, pokud se terapeut mýlil. 

Předneseno na schůzi Sekce pro rodinnou terapii PS LS JEP , Praha , dne 20. 6. 1989 
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Reframing 

Změna vztahového rámce neznamená rozhodně popírání pacientova vnitřního světa 
a jeho hodnot. Je způsobem, jak překonat rigidní myšlenkové stereotypy bránící u
platnění tvořivých zdrojů a vnitřních sil. Např . u mnoha našich pacientek dochází ke 
vzniku "syndromu prázdného hnízda". Odchod dospělých dětí z domova bývá pro
vázen pocity smutku a prázdnoty, což často napomáhá vzniku a rozvoji závislosti na 
alkoholu. Tyto pocity smutku nelze popírat; je však možno poukázat na to, že osamo
statnění dětí může být i zdrojem hrdosti a uspokojení. Obtížný životní úkol , jakým je 
výchova dítěte, byl zdárně dokončen . Ztráta otevírá cestu k novým ziskům. 

Přijetí rezistence 

Přijetí rezistence respektuje pacientovu nebo klientovu autonomii . Greenwald 
(1985) popisuje kazuistiku pacienta , který během prvních sezení při individuální tera
pii mlčel. Při retrospektivním hodnocení úspěšné léčby považoval pacient za nejpří
nosnější právě tato první sezení. Někteří terapeuté nazývají rezistencí nebo odporem 
celkem pochopitelnou nechuť svých pacientů vtěsnat se do úzkého korzetu terapeuto
vy oblíbené teorie . 

Empatie a přípojení se 

Ericksonovská terapie předpokládá dobré vcítění. K ericksonovým zdánlivě rych
lým a zázračným terapeutickým zásahům většinou patřilo důkladné poznávání klienta . 
Ericksonovský terapeut ovšem často nezůstává u empatické reflektování , ale připojuje 
se k symptomu a vnáší do symptomatického chování změnu . Známé jsou ericksonovy 
kazuistiky s psychotickými pacienty. Místo nich bych citoval již zmiňovaného Green
walda (1985). Terapeut se nekomunikující pacientky ptal , kdy doma nejvíce hovoří. 
Ona odpověděla, že při obědě . Terapeut navrhl , aby šli tedy na oběd . Ona odpovědě
la , že při obědě hovořila s manželem zpod stolu. Na terapeutův návrh, aby se tedy po
sadila pod stůl , nepřistoupila . Posadil se tam tedy terapeut a sezení pokračovalo k obou
stranné spokojenosti . Manžel, jemuž pop~ala pacientka průběh sezení , později tele
fonoval terapeutovi , v domnění, že manželka měla halucinace . Tuto a podobné kazu- . 
istiky nelze chápat tak, že by terapeut "zesměšnil" pacientův symptom. 

Mechanizmus účinku takové intervence lze vysvětlovat na různých rovinách , např . 
i jako změnu vztahového rámce. Možným mechanismem může být i prolomení pocitu 
samoty a stigmatizace pacientky. S problematikou nepochopení a stigmatizace se set
káváme i u našich na alkoholu závislých pacientek. Na nedávném sezení rodinné tera
pie uváděli příbuzní pacientek, že nechápou , jak někdo může takhle pít. Požádal jsem 
je, aby chvíli hovořili o svých nezvládaných náruživostech jako kouření , přejídání , ne
bo náruživé sběratelství. Cílem bylo překonat pocity nepochopení a odlišnosti u pří
tomných pacientek . 

Podobnosti i rozdíly 

Nemám v úmyslu zacházet při porovnávání ericksonovské terapie a humanistických 
psychoterapií příliš daleko . Kromě podobnosti jsou tu i rozdíly. Vykládat terapeutov
ský paradox jako projev akceptování klienta by bylo zjednodušující . Cíle erick-
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sonovských terapeutů bývají většinou velmi konkrétní: přechod z jednoho životního 
stadia do dalšího , léčba bolestivého somatického stavu, řešení vleklé rodinné krize. 
Takové cíle nebývají totožné s obecněji formulovanými cíly humanistických psychote
rapeutů, jako je rozvoj osobnosti a seberealizace. Humanistický psychoterapeut by 
mohl mít určité výhrady ke specifickým technikám jako např . Haleyho "ordeal thera
py" (Haley, 1985) nebo některým Ericksonovým postupům masivně mobilizujícím od
por , čehož se pak využívá k překonání určitého problému. Ale i za těmito postupy, ně
kdy náročnými pro pacienta nebo klienta i pro terapeuta , je snaha pomoci takto , není
li to možné příjemněji . 

U příležitosti 70. narozenin doc. Skály se konalo slavnostní klubové setkání, bývalí 
apolinářští pacienti na něm vzpomínali na svou léčbu. Jeden sebevědomý a sociálně 
dobře postavený bývalý pacient hovořil o tom , že když předčasně opouštěl léčbu , řekl 
mu doc . Skála za přítomnosti jeho manželky něco jako "teď to roztočíte" . Onen býva
lý pacient pak vyprávěl, že chtěl doc. Skálovi dokázat, že se mýlil, a vypočítával, co 
všechno se mu od té doby podařilo . Mohla to být náhoda , ale také intuitivně provede
ná strategická intervence v době , kdy se u nás ericksonovské techniky prakticky ne
používaly . 

Závěr 

Na závěr si dovolím parafrázovat jistý citát: Humanistické cíle bez náležité techniky 
jsou v psychoterapii málo , ale technika bez humanistických cílů je nic. Za hlavní spo
lečný rys humanistické psychoterapie a ericksonovských přístupů považuji důvěru ve 
vnitřní zdroje pacienta nebo klienta a jejich aktivaci. 

Souhrn 

Autor porovnává ericksonovské techniky s humanistickou psychoterapií a zmiňuje 
se i o vlastních zkušenostech . Hlavním společným rysem obou psychoterapeutických 
směrů je aktivování pozitivních pacientových nebo klientových vnitřních zdrojů. 
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