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SOCIOFYZIOLÓGIA
Sociofyziológia je medziodborová oblasť, ktorá skúma vzťah medzi porozumeniu hnevu. Zistilo sa, že
spoločnosťou, sociálnym fungovaním a fyziologickými procesmi u fyziologické vzrušenie nevedie zákonite
jednotlivca. Ako sociálny kontext a vzťahy ovplyvňujú telesné parametre? k prežívaniu emócie a ak je prežívaná,
Výzva spojiť pojmy sociológie a
fyziológie zaznela prvýkrát na začiatku
20. storočia, a to z úst ruského fyziológa,
jedného zo žiakov I.P. Pavlova. V
prednáške prizýval vedcov skúmať
fyzickú stránku medziľudských vzťahov
a nový vedný odbor nazval fyziologickou
sociológiou. Jeho práca však nebola
vo vtedajšom režime podporovaná
a na jeho myšlienky sa tak trochu
zabudlo. Asi o päťdesiat rokov neskôr
vedeckí pracovníci a praktici rôznych
odborov (klinická psychiatria, evolučná
psychiatria,
sociológia,
medicína)
prevažne z USA prepojenie týchto dvoch
odborov vzkriesili.

Na čo sa vlastne hnevám?

Foto Pixabay

Spočiatku sa výskumy zaoberali
fyziologickou
reaktivitou
klientov
počas psychoterapeutického procesu.
Výskumníci hľadali objektívne somatické
dôkazy terapeutického efektu. Zistilo sa,
že vybrané fyziologické parametre ako
tep srdca, kolísanie tlaku, teplota kože
a svalové napätie variujú v závislosti
od aktuálnej situácie medzi terapeutom
a pacientom. Z prvých výskumov
vyplynulo, že fyziologické parametre nie
sú spoľahlivým ukazovateľom progresu

v terapii, hoci intenzívne reagujú na
aktuálnu sociálnu situáciu. Z tohto dôvodu
načas pohasol záujem o sledovanie
fyziologických korelátov v súvislosti
so psychoterapiou. Na druhej strane
tieto i ďalšie výskumy potvrdzovali, že
kožný odpor je veľmi citlivý parameter.
V akceptujúcom prostredí je reaktivita
kožného odporu na provokujúce stimuly
alebo stimuly so sexuálnym obsahom
miernejšia, než keď je subjekt vystavený
konfrontačnému
(kritizujúcemu)
sociálnemu kontextu. Vtedy prudko
stúpajú. Ide o okamžitú reakciu na kvalitu
sociálneho prostredia. Zistili, že emočne
provokujúce slová a slová so sexuálnym
obsahom vyvolali stres, no keď po nich
nasledoval rozhovor s terapeutom a
počas neho opäť zazneli, už nevyvolávali
zvýšené hodnoty kožného odporu. Ak
však po vystavení podnetným slovám
nenasledoval rozhovor s terapeutom,
ale zazneli pri ďalšom testovaní, stále
vyvolávali silnú fyziologickú reaktivitu.
Výskumný záujem sa presunul najmä
na tému kožný odpor ako spoľahlivý
ukazovateľ klamania alebo podvádzania
komunikačného partnera. Poznanie z
týchto výskumov využívame dodnes.
Veľa
výskumov
sa
venovalo

nemusí byť rovnako pomenovaná. To,
či bude subjekt na základe podanej
chemickej látky vyvolávajúcej nabudenie
prežívať hnev, alebo radosť, výrazne
záviselo od sociálneho kontextu. Ukazuje
sa, že najmä pri prežívaní hnevu je ľahké
nesprávne spojiť emóciu s príčinou,
ktorá emóciu hnevu spustila. Subjekty
sa často dopúšťali prenosu hnevu na iný,
nesprávny zdroj, resp. pripísali hnev inej
príčine.

Návrat ku psychoterapii

Po čase sa do centra záujmu opäť
dostala aj psychoterapia a sledovanie
sprievodných fyziologických parametrov.
Objavili dva módy/druhy vzťahov. Jeden
nazvali súhlasným, keď sa parametre
u klienta aj terapeuta menia rovnakým
smerom. Spolu stúpajú, alebo naopak
spolu klesajú. Zatiaľ sa tento mód
interpretuje ako potvrdenie vzniku raportu
(vzťahu) medzi klientom a terapeutom.
V nesúhlasnom móde u jedného
zúčastneného vybrané parametre klesajú
a u druhého okamžite reagujú opačným
smerom. Najčastejšie sa nesúhlasný
mód vyskytuje v situáciách, keď klient
prejavuje hnev na terapeuta. U klienta
autonómne parametre klesajú a u
terapeuta stúpajú. V súvislosti s týmito
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poznatkami sa hovorí o interpersonálnej
fyziológii. Kvalita vzťahu sa prejavuje
súhlasným módom na fyziologickej
úrovni. Viacerí výskumníci potvrdili,
že navodenie súhlasného módu je skôr
výsledkom úspešnej empatie než reakciou
na nejakú spoločnú udalosť.
Vzhľadom na relatívnu novosť
tejto výskumnej oblasti sa robí viac
kvalitatívnych výskumov. V jednom z nich
si psychiater tri mesiace viedol denník.
Medzi jeho pravidelnými pacientmi
sledovali náhodne vybraného klienta.
Na niektorých sedeniach mal mierne
zvýšený tep. Keď dané dni porovnali v
denníkom, zistili, že v presne počas tých
dní mal psychiater horšiu náladu. Druhý
výskum sledoval troch terapeutov a troch
klientov. Všetci klienti mávali sedenia so
všetkými tromi terapeutmi. Pri jednom
z terapeutov sa u klientov konzistentne
objavovalo postupné znižovanie tepu,
a to bez ohľadu na to, v akom poradí
rozhovory nasledovali a tiež bez ohľadu
na to, či bola interakcia v citovej rovine
hodnotená ako negatívna, neutrálna alebo
pozitívna.

A skupiny?

Neskôr sa výskumy rozšírili aj
na sledovanie iných fyziologických
parametrov a na fungovanie v skupinách.
Zistilo sa, že u spolubývajúcich žien
dochádza k synchronizácii menštruačného
cyklu a u mužov k synchroziácii
cirkadiálneho
kortizolového
rytmu.
U mužov menili aj zloženie skupín.
Pri novom zostavení došlo po pár
dňoch u všetkých k resynchronizácii
v rámci novej skupiny. Napríklad u
mužov, ktorí spolu pracovali v menších
skupinách, vždy zistili, že úroveň
17-hydroxycortikosteroidov
vytvárala
kluster s veľmi úzkym rozpätím v
bázalnom režime a tiež počas stresových
situácií.
Vo vývine záujmu sa zo skúmania
interakcií tvárou v tvár (face to face) prešlo
na malé skupiny. Dnes má sociofyziológia
ambíciu skúmať fyziologickú reaktivitu
aj na všetky ostatné sociálne udalosti.
Zaujíma nás, ako ľudia na telesnej úrovni
reagujú pri zhromaždeniach, na sociálny
status v komunite a pod.

Aj človek je len zviera

Pre rozvoj sociofyziológie veľa
poskytol aj výskum vyšších primátov.
Prenos na ľudské fungovanie je,
samozrejme, limitovaný. Napriek tomu
prináša inšpiráciu. V jednom výskume
chceli pôvodne na úplne inom výskumnom

poli zistiť účinky návykových látok.
Zistenia nejavili žiadnu konzistentnosť.
V niektorých jedincoch v skupine, tu
konkrétne šimpanzov bonobo, ktoré majú
najviac podobnú charakteristiku ľuďom,
rovnaká droga posilňovala dominantné a
agresívne správanie, zatiaľ čo u iných bolo
správanie submisívnejšie a návykovosť
vyššia. Výstupy dlho netvorili žiadny
zmysluplný pochopiteľný vzorec, až kým
sa do údajov nevniesol údaj o sociálnom
statuse jedinca. U sociálne vyššie
postavených jedincov droga spôsobovala
posilnenie dominancie až k agresivite a u
jedincov na dolných priečkach skupiny
droga prehlbovala ich sumbmisivitu a
návykovosť u nich bola vyššia.
Toto sa stalo podnetom na sledovanie
telesných charakteristík v súvislosti
so sociálnym statusom. Napríklad v
jednom výskume sledovali vzťah medzi
pozíciou v sociálnej hierarchii, konkrétne
firemné pracovné zaradenie, a úrovňou
cholesterolu. Zistilo sa, že množstvo
cholesterolu korelovalo skôr s pozíciou
vo firme než s dedičnými predispozíciami
či životným štýlom. Najhoršie na tom boli
muži na najnižšom pracovnom zaradení
a najlepšie muži vo vedúcich pozíciách.
U žien sa podobný vzorec nenašiel, teda
miera cholesterolu u nich nekorelovala s
pracovným zaradením.
Človek je ako všetky vyššie sociálne
zvieratá narodený so psychobiologickým
systémom, ktorý vyžaduje psychosociálnu
a fyziologickú závislosť pre svoje
normálne fungovanie. Za spoľahlivo
preukázané sa považuje, že sociálna
izolácia je významný fyziologický
stresor a nadväzovanie sociálnych väzieb
účinný liek. Ľudia vykazujú fyziologickú
závislosť na sebe.

Sociofyziológia v praxi

K čomu by nám bol výskum, keby
nesmeroval do praxe. Aj výskumné
zistenia na poli sociofyziológie si
nachádzajú svoje praktické uplatnenia.
Jednou z oblastí je medicína. Napríklad nás
zaujíma, či je liečebný efekt ovplyvňovaný
kvalitou vzťahu/komunikácie. Médiom
medzi vzťahom a fyziológiou sú emócie.
Pacienti emočne pozitívne reagujú na
starostlivý vzťah, empatiu, kvalitný očný
kontakt, a to ovplyvňuje fyziologické
faktory, ktorých optimálne hodnoty
sú potrebné pre úspešný uzdravovací
proces. Ak vieme cez vzťah ovplyvňovať
fyziologické faktory, vieme ovplyvňovať
zdravie pacienta. My dnes už vieme, že u
sociálne izolovaných ľudí sa horšie liečia
napríklad pooperačné a úrazové stavy.

Naopak, ak si pacient vyhodnotí
lekárove správanie ako nezáujem či
odmietnutie, negatívny emocionálny
zážitok zvyšuje stresové parametre, ktoré
sabotujú uzdravovací proces. Ak pacient
vyhodnotí lekára ako neempatického,
zvyšuje sa riziko, že sa nedostaví na
kontrolu a ani nevyhľadá inú zdravotnú
pomoc, prípadne nedodrží liečebný
postup. Nedostatok empatie je nezdravý
a ešte aj drahý. U pacientov totiž zvyšuje
riziko zmeny lekára alebo poisťovne.
Tento vzťah sa ukazuje ako
obojsmerný. Tak ako pacient potrebuje
pre zlepšenie svojho zdravia osobnejšie
vzťahy, rovnakú potrebu má aj
zdravotnícky personál, súc byť tiež
ľuďmi s rovnakými psychobiologickým a
psychofyziologickým dizajnom. Kvalita
vzťahu lekár-pacient neovplyvňuje len
pacienta, ale aj lekára. Ak lekár nadväzuje
kvalitnejšie
vzťahy
s
pacientmi,
starostlivé emočné zaangažovanie mu
prináša nižší pracovný stres a vyššie
pracovné uspokojenie.

Nákazlivá vyrovnanosť

Mnohé
zistenia
sociofyziológie
sa postupne pretavujú napríklad do
rozvojových a komunikačných tréningov
pre zdravotnícky personál. Porozumenie
neustále prebiehajúcej sociofyziologickej
interakcii medzi dvoma organizmami
pomáha lekárom pochopiť, že liečia nielen
medicínskymi postupmi, ale aj svojou
prítomnosťou. Jeden z pomenovaných
mechanizmov
je
tzv.
nákazlivá
vyrovnanosť (contagious equanimity).
Liečebný proces vystrašeného, uboleného
pacienta prebieha od počiatku fyzického
kontaktu s emocionálne vyrovnaným
a pokojným lekárom. U mnohých
pacientov sa optimalizujú fyziologické
parametre a napr. prežívanie bolesti už
počas odoberania anamnézy. Zdá sa, že v
medicínskej profesii je rovnako dôležité
niečo správne robiť, ale aj (špecifickým
spôsobom) BYŤ.
Viera Lutherová
Zdroje:
Adler H. M. (2002): The Sociophysiology
of Caring in the Doctor-patient
Relationship. Journal of General Internal
Medicine. nov. 17(11): 883-890.
Montague, E. et al. Nonverbal
Interpersonal Interactions in Clinical
Encounters and Patient Perceptions
of Empathy. Journal of Participatory
Medicine, 2013
Waid. M. W. a kol. (1984):
Sociophysiology. Springer Science +
Bussiness Media, New York
3

SOCIOTERAPIA

Foto Pixabay

manažment života

AKO HORIEŤ A NEVYHORIEŤ
Keď som sa pripravovala na prednášku o syndróme vyhorenia, dostala
som otázku, čo tam vlastne budem rozprávať, keď vyhorenie znamená,
že máme veľa práce. Veď stačí spomaliť, a tým sa to vyrieši. Kiež by! V
skutočnosti je to zložitejšie.
Oheň vie byť dobrý sluha, ale zlý
pán. Ak v živote robíme veci, ktoré sú
s nami v súlade, ktoré naozaj chceme,
vtedy horíme ohňom vášne. Zároveň si
napĺňame potrebu sebarealizácie, ktorá
je v Maslowovej pyramíde potrieb na
vrchole trojuholníka. To, čo z takýchto
pohnútok robíme, býva obyčajne
zaujímavé, uveriteľné, inšpiratívne a aj
pre iných príťažlivé. Takéto horenie je pre
život prospešné a jeho dôsledkom je tiež
akési „sebanabíjanie”. My ním získavame
a zároveň obohacujeme svet.
Existujú však aj iné formy „ľudského
horenia”, ktoré môžu niekedy skončiť až
vyhasnutou pahrebou. Tento typ plameňa
rozdúchavame, keď seba, svoje potreby
a emócie nevnímame alebo ich vnímame

len veľmi obmedzene. No potom
kompenzujeme a unikáme, čo vedie k
závislému správaniu a následne smeruje
k vyhoreniu. Čím viac sme v živote
„nútení” vzdávať sa vlastných postojov,
tým viac v nás narastá vnútorný konflikt
a stres.

Je stres príznak, alebo príčina?

Ľudia často považujú symptómy za
príčiny. Väčšinový názor je, že vyhorenie
vzniká nadmierou stresu. Pod pojmom
stres sa rozumie stav, keď je dotyčný
vystavený náročnej situácii alebo
nepríjemným okolnostiam a žije v tom,
že na ich zvládnutie mu chýbajú buď
schopnosti, alebo zdroje.
Stres však v skutočnosti nevzniká

samotnou situáciou, ale tým, čo si z nej
urobíme my sami. Do stresu sa dostávame
až vtedy, keď zisťujeme, že sa nám
okolnosti vymykajú z rúk. Výsledky
výskumov potvrdzujú, že pravým
dôvodom vyhorenia je neporozumenie
sebe samému a chýbajúce pozitívne
vzťahy. Stres a preťaženie sú len
vedľajšími faktormi.

Kto sú kandidáti?

Predpoklady na spaľujúci typ horenia
mávajú ľudia, ktorých zvykneme nazývať
racionálnymi bytosťami, lebo sa v živote
viac spoliehajú na svoj rozum a už
menej si všímajú emócie. Taktiež osoby
typu „mal by som” tam smerujú. Slabé
vnímanie a nedostatočné vymedzenie
vlastnej hranice je tiež rizikovým
faktorom a palivom pre oheň. Aj snaha žiť
tak, aby to dobre vyzeralo, posúva bližšie
k tejto možnosti. Výkonoví jedinci spolu
s perfekcionistami majú tiež našliapnuté
týmto smerom. Aj vy, čo príliš túžite po
4
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pokoji a harmónii, vyhýbate sa konfliktom
a potláčate svoju agresivitu, sa môžete
zaradiť medzi kandidátov. Dá sa povedať,
že ľudia s potenciálom k vyhoreniu
mávajú na seba veľmi vysoké nároky.

Poplach-odpor-vyčerpanie-ústup

odporovaním. Vtedy sa už ale nachádzame
v tretej fáze, kde sa už začína samotné
vyhorenie. Opakovane sa seba pýtame
a vravíme si: „Prečo mi je tak hrozne?”
Už je toho všetkého na mňa priveľa, už
nevládzem, nestojím za nič.” Zisťujeme,
že robíme veľmi veľa chýb z roztržitosti
a vyčerpanie už nie je možné zmierniť
odpočinkom. Kruh sa uzatvára poslednou,
štvrtou fázou, kedy sa už rozhodujeme
ustúpiť, vzdať sa, kapitulovať.

Ako z toho von?

Predchádzať
hrozbe,
ktorá
v
dnešných rýchlych časoch naberá na
aktuálnosti stále viac, je možné akousi
komplexnosťou žitia. Existuje šesť
zásadných oblasti života, ktoré tvoria
základ našej spokojnosti a zdravia:
1. rodina/partnerstvo
2. práca
3. zdravie/fyzická kondícia
4. sociálne kontakty
5. individualita/koníčky
6. viera/spiritualita (rozumej čokoľvek,
čomu veríš)

Predstavte si ich ako nohy šesťnohého
chrobáčika, ktorý je stabilný len vtedy,
ak sú všetky jeho končatiny približne
rovnako silné. V kontexte tejto metafory
potom aj my v prípade zlyhávania v jednej
oblasti života alebo v prípade, že čelíme
nejakej závažnej udalosti, sa môžeme
oprieť o zostávajúcich päť „nôh“. Ak
však máme k dispozícii len jednu či dve
nožičky, pomyselný chrobáčik sa môže
prevrátiť na chrbát a ostať bezmocný.
Zaradením spiatočky na ceste
k vyhoreniu môže byť aj vedenie
vnútorného dialógu. Čo sa to teraz so
mnou deje? Ako sa cítim? Čoho sa bojím
? Na koho sa hnevám? Čo potrebujem?
Aký mám motív? Takýmto pýtaním sa
svojho JA môžeme prispieť k vytvoreniu
kontaktu a potom už len rozdúchať
pahrebu a prikladať polienka autenticity
do ohňa vášne.

Maja Kubišová
www.vztahovaporadna.sk

Foto Pixabay

Nikto však nevyhorí z večera do rána,
každému vyhoreniu predchádza vývoj
konfliktu. Ten prebieha v štyroch fázach
a štartuje ho fáza poplachová.
Prejavuje sa horúčkovitým hľadaním
možností riešenia. Vtedy si kladieme
otázky typu: „Čo robiť? Ako sa z toho
dostať? Ako odstrániť tú hrozbu?” V tomto
období zvyčajne prežívame nervozitu,
nevoľnosť, neistotu a strach. Poplachovú
fázu strieda fáza odporu, ktorá je vo vývoji
konfliktu najzásadnejšou. Odporovanie
totiž stojí veľmi veľa síl a často čerpáme
aj z rezerv. Prežívanie charakterizuje hnev
až agresivita, lebo čelíme bezmocnosti a
čím viac ju vnímame, tým viac sa toto
prežívanie snažíme eliminovať. Človek
sa cíti ako lev v klietke alebo ako myška
v koliesku. Každý odpor sa však raz
skončí a nakoniec sa vyčerpáme vlastným
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RESOCIALIZÁCIA VÄZŇOV DO SPOLOČNOSTI
Kriminalita je jedným z najvážnejších problémov ľudskej spoločnosti. ciel. Jeden z väzňov na otázku, prečo
Súčasťou problému je recidivizmus odsúdených a ťažkosti s ich návratom neutečie, odpovedal: „Nikto neuteká
pred láskou.” APAC verí, že kľúč od
do konštruktívneho pracovného aj osobného života.
Otázkou je, čo nastáva po odpykaní
trestu a opustení väzenského zariadenia.
Sú trestaní ľudia schopní znovuzačlenenia
sa do spoločnosti? Sú pripravení nájsť si
zamestnanie? Viesť „normálny” život?
Koľko bývalých väzňov opäť spácha
trestný čin? Pre ilustráciu problematiky
nám môže poslúžiť príklad z Brazílie.
Brazília má po USA a Číne tretiu najväčšiu
populáciu väzňov na svete, hovoríme
približne o 700 000 ľuďoch. Väznice
kapacitne nepostačujú, počet väzňov
na jedného dozorcu niekoľkonásobne
prevyšuje
odporúčané
limity,
čo
samozrejme znižuje bezpečnosť väzňov aj
samotného väzenského personálu. Takéto
prostredie je otvorené vzniku gangov,
do ktorých vstupujú nielen väzni, ale aj
dozorcovia - aby sa chránili. V januári
roku 2017 zomrelo len v Brazílii 56
väzňov práve kvôli potýčkam drogových
gangov za múrmi väzníc, v priebehu
ďalších mesiacov zomrelo ďalších
130 ľudí v dôsledku šadeprítomného
násilia. Za takýchto podmienok vyznieva
myšlienka resocializácie väzňov späť do
spoločnosti ako science finction.

Možné riešenie

Dôvera a zodpovednosť

Najprevratnejšie v tomto systéme
je to, že väzni majú kľúče od svojich

vlastnej cely je viac než len symbolom
dôvery. Je to deklarácia toho, že niekto
sa opäť rozhodol veriť človeku - ľudskej
bytosti, a to aj napriek jej pochybeniam.
„Recupando” tak má moc doslova vo
svojich rukách; a teda má aj väčšiu vôľu
robiť rozhodnutia a učiť sa porozumieť
ich následkom. Väzni si vďaka slobode
budovať život vo väzenskej komunite
pomaly začínajú uvedomovať rozmer
dopadu ich kriminálnych činov nielen
voči svojmu najbližšiemu okoliu, ale aj
voči celej komunite. Vďaka priebežnej
príprave na budúce povolanie a taktiež
neprerušenému kontaktu s rodinou, sú tak
väzni neporovnateľne lepšie pripravení
na znovuzačlenenie do spoločnosti.

Výsledky

APAC väznice disponujú výsledkami,
o ktorých môže tradičný väzenský systém
iba snívať.
Opakované spáchanie trestného činu
je u bývalých väzňov APAC iba medzi 7 a
20%, oproti 80% v tradičných väzniciach.
APAC systém je navyše o tretinu
úspornejší ako systém štátnych väzníc, a
to hlavne vďaka tomu, že väzni si sami
robia dozorcov (supervízia dodržiavania
pravidiel a následné penalizácie). V
tomto systéme nápravy zatiaľ ešte neboli
zaznamenané rebélie, zbrane či iné
prejavy násilia…
Martin Kupec

Foto Pixabay

V Brazílii skúšajú nový spôsob
prístupu k väzňom, ktorý by ich mohol
pripraviť na návrat do bežného slobodného
života - Asociácia väzníc APAC. Jedná sa

o alternatívu k tradičnému väzenskému
systému, v ktorom sa dôraz kladie na
„humanizáciu“ trestov a pripravenosť
na znovuzaradenie trestancov do
spoločnosti. Základom tohto prístupu je
myšlienka, že „každý je schopný nápravy,
pokiaľ existujú vhodné príležitosti”. Na
väzňa sa pozerá ako na „recupando”,
čo znamená „osoba, ktorá sa zotavuje”.
Denný program v týchto väzniciach sa
začína o šiestej ráno a pozostáva najmä
z práce, štúdia a činností v komunite.
O desiatej večer sa väzni vracajú do
svojich ciel iba za účelom spánku. Práca,
ktorú väzni vykonávajú, je rôznorodá
- zahŕňa remeslá, záhradkárske práce,
pečenie, práce v kuchyni - toto všetko je
prerozdelené medzi jednotlivých väzňov.
Štúdium je pre každého povinné; mnohí
si dopĺňajú základné vzdelanie, ktoré im
bolo v mladosti odopreté. Ostatní študujú
stredoškolské učivo alebo absolvujú rôzne
profesijné školenia či vysokoškolské
kurzy. Vo voľnom čase sa venujú športom
alebo sa zúčastňujú lekcií kreatívneho
umenia. Tím, ktorí majú záujem, je
poskytnutá výučba náboženstva. Väznice
APAC sú podľa vyjadrení ich obyvateľov
čisté a jedlá zdravé.
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LÉČEBNÝ ROZHOVOR A JEHO
NEUROVĚDECKÝ ZÁKLAD

Role poradenství a psychoterapie, při které obvykle dochází k léčebnému
rozhovoru, je po mnoho let předmětem vědeckého bádání. Výsledky
přinášejí jedinečné poznatky z neurologického výzkumu týkající se vlivu
tzv. obohaceného prostředí na mozek; prostředí, ve kterém dochází ke
stimulaci mozku působením fyzických i sociálních faktorů z okolí, jako
je např. léčebný rozhovor, který se děje v rámci psychoterapie nebo
psychologického poradenství.
To, že léčebný rozhovor má pozitivní
vliv nejen na chování, způsob myšlení,
pocity, ale i na změny ve struktuře mozku,
platí od doby, kdy laureát Nobelovy ceny
Eric Kandel navrhl nový intelektuální
rámec pro psychiatrii a psychoterapii.
Důsledky těchto nových zjištění nám
mohou objasnit, jakým způsobem
léčebný rozhovor přispívá k efektivním
výsledkům léčby.

Farmakologická léčba v první linii

Fungování mozku se vědci odjakživa
pokoušeli ovlivnit. Jedním z prvních
pokusů byla elektrická stimulace, založená
na faktu, že mozek je elektrický systém.
To vedlo ke vzniku elektrokonvulzivní
terapie, účinné léčebné metody ovlivňující
závažné psychiatrické stavy.

Nový vhled přineslo zkoumání Johna
Ecclese, který popsal teorii chemického
přenosu na synapsích, za což si vysloužil
v roce 1963 Nobelovu cenu. Jeho práce
změnila pohled na léčbu mozku a spustila
kvantum studií ověřujících chemické
intervence vedoucí k ovlivnění fungování
nervové soustavy. Na mozek se nahlíželo
jako na chemický systém a léčbou první
volby u pacientů v psychiatrické péči se
stala farmakologická léčba. V roce 1986
byl na trh uveden průlomový a široce
uznávaný lék na léčbu deprese fluoxetin,
celosvětově znám pod názvem Prozac
(patřící do skupiny SSRI-selektivní
inhibitory
zpětného
vychytávání
serotoninu). Tržby za jeho prodej dosáhly
během roku jen v USA 350 milionů
dolarů a v roce 2008 se roční prodej v

USA vyšplhal na 11 bilionů. Ukazuje se
však, že tento úspěšný vynález si vybírá
i svou daň. Nedávné studie zpochybňují
nízkou škodlivost antidepresiv SSRI,
kterou se prezentují, poukazují na
škodlivé vedlejší účinky a navrhují
přehodnotit jejich používání ve vztahu
k současným molekulárním poznatkům.
Hovoří o začarovaném kruhu, kdy
dochází k narušení nervového zrání, a to
jak v případě trvání léčby, tak i po jejím
vysazení.

Mozek se dokáže změnit

Až do poměrně nedávné doby panovala
mezi vědci názorová shoda, že struktura
mozku je po překročení určité hranice v
raném dětství neměnná. Přestože vědci
přinášeli nová fakta, toto paradigma bylo
definitivně přehodnoceno až v roce 1990
na americkém kongresu, který odstartoval
tzv. „Desetiletí mozku“. Technologický
pokrok přinesl nové nástroje, které
umožnily snímat mozek a dokázat,
že mozek se na základě zkušeností
dokáže měnit a přizpůsobit se využitím
mechanismů plasticity neboli tvárnosti
7
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mozku. Nejsme tak závislí na genetické
výbavě od našich předků a zkušenostech
z raného dětství, ale můžeme náš mozek
naučit myslet a reagovat jinak. Vědci se
začali shodovat na tom, že na mozek nelze
pohlížet jen jako na elektrochemický
systém, nýbrž jako na neuronovou síť.
Základ terapie by tak neměl být založený
pouze na chemických intervencích, nýbrž
na vhodné stimulaci, kde hlavní esencí je
léčivý rozhovor.
Eric Kandel byl první vědec, který
prokázal, že lidský mozek je schopný
měnit svou strukturu a zvyšovat počet
nervových propojení, když bude vystavený
pravidelnému učení a působení určitých
vnějších podnětů. V roce 2000 získal za
tento objev Nobelovu cenu za fyziologii
nebo lékařství a jeho práce je považována
za nejvýznamnější příspěvek k fungování
psychoterapie od dob Sigmunda Freuda.
Jedno z pravidel neuroplasticity mozku,
které objasnil kanadský neuropsycholog
Donald Hebb zní: „neurons wire together,
if they fire together“, možno přeložit jako:
„neurony, které společně vysílají signály,
se propojují“. A právě tento proces se
obvykle děje i tehdy, když si povídáme
s psychoterapeutem. Bylo prokázáno, že
psychoterapie neboli léčba rozhovorem,
dokáže psychologickými prostředky měnit
neurální strukturu, a tím i náhled klientů
na svůj život. Snímání mozku ukazuje,
že u klientů, kteří dostali konkrétní
instrukce, na co se mají soustředit nebo
byli požádáni, aby napsali své myšlenky
a zvážili možná řešení svých potíží, se
změnil průtok krve v mozku a začala se
tvořit nová nervová aktivita a vzorce
myšlení.
Ke změně nervové struktury je však
potřebný určitý čas, zhruba 6 – 8 týdnů,
během kterého dojde k automatizaci
nových vzorců. Bude-li během této
doby docházet k intenzivnímu tréninku,
stimulaci nebo učení, nové cestičky
se budou posilovat a uplatní se tzv.
hebbiánský princip: „neurony, které
společně vysílají signály, se propojí“. A to
je proces, o který v psychoterapii jde. Platí
to však i opačně. Mozek je sval, který je
možné trénovat. Pokud nebude docházet
k pravidelnému tréninku, nové cesty
se nestanou automatické a staré cesty
zůstanou aktivní. Klient se tak v životě
bude vracet stále ke stejným vzorcům
myšlení a chování.
Zkoumání byla podrobena zejména
kognitivně behaviorální terapie. Existuje
však dostatek informací, že všechny typy
psychoterapie dokážou napomáhat ke
změně nastavení nervové tkáně v našem
mozku.

Zrcadlové neurony
Jednou z nevyhnutelných ingrediencí
úspěšného
psychoterapeutického
procesu je empatie, schopnost vcítění
se do druhého člověka a pochopení jeho
světa. Vědci odhalili, že ve schopnosti
empatie hrají roli tzv. zrcadlové neurony.
Významný objev zrcadlových neuronů
patří do rukou týmu vědců z italské
parmské univerzity, kteří pozorovali
makaky. Všimli si, že když opice pozoruje
druhou opici při cíleném pohybu, např.
když si jde pro potravu, v jejím mozku
se simuluje týž pohyb, i když jej sama
nevykonává. Díky zrcadlovým neuronům
jsme schopni automaticky zrcadlit
aktivitu druhých lidí. Zrcadlové neurony
nám umožňují vnímat tělesné vjemy a
pocity druhých a okamžitě tak porozumět
tomu, jak se druhý člověk cítí. Hrají
pravděpodobně významnou roli při učení
se řeči, komunikaci, empatii, soucítění
a umožňují nám odhadovat úmysly
a vývoj situace. Systém zrcadlových
neuronů ovlivňuje celý náš život a dělá
z nás společenskou bytost. Aktivuje se s
každým naším pohybem, a to i tehdy, když
jen pozorujeme činnost druhého člověka.
Jsme-li v kontaktu s druhými lidmi, naše
mozky zrcadlí to, čeho jsme svědky. Jsme
schopni číst i to, co nebylo řečeno a co
druhá osoba zamýšlí. Schopnost zrcadlení
je nám do velké míry vrozená, ale je
třeba ji kultivovat. Kritickým obdobím
pro rozvoj tohoto systému je rané
dětství, kdy se utváří na základě vztahu
s matkou. Od útlého věku jsme schopni
citlivě vnímat svět druhých lidí a zároveň
si budovat svou vlastní osobnost. Je-li
však tento systém nevhodným přístupem
v dětství narušen, zrcadlové neurony
přestanou správně pracovat. Pokud je dítě
dlouhodobě vystaveno emocionálnímu
zmatku své matky a zrcadlí např. její
traumatické zkušenosti, samo se potom
stává zmatené a jen těžko bude odlišovat
prožitky, které náleží jemu a které matce.
Může se tím narušit jejich vztah, ale i
následný duševní vývoj.
Už víme, že lidský mozek není
odsouzen pouze k rigiditě a úpadku,
ale že má celoživotní schopnost stavět
a opravovat svoji tkáň, má schopnost
přizpůsobit se novým podmínkám
v prostředí a vlivem opakovaných
zkušeností měnit a obnovovat svou
funkci po poškození. Největší schopnost
neuroplasticity se projevuje v mládí,
přetrvává i v dospělosti a stáří, ale s
věkem klesá. Souvisí také s tím, jak moc
je mozek využíván, s působením stresu,
výživou, nedostatkem pohybu, kouřením,
spánkovým rytmem a užíváním léků.

Všechny tyto faktory mohou plasticitu
nervové tkáně narušit nebo podpořit.
To nám dává vysvětlení, proč často
dochází k nevědomému opakování
vzorů chování rodičů nebo vrstevníků.
Dokážeme pochopit, proč děti vyrůstající
v respektujícím prostředí budou schopné
samy respektovat druhé, nebo proč se
týrané děti často stávají násilníky. Děti
i dospělí mají tendenci napodobovat
chování druhých. Neurologové tvrdí, že
zrcadlové neurony podstatně ovlivňují
naše chování na nevědomé úrovni, ale do
velké míry to dokážeme ovlivnit i vědomě.
Poznatky z neurověd nám vnášejí světlo
do funkce psychiky, což lze využít v
mnoha oblastech života, ale zejména ve
výchově, sociálních vztazích a učení, ale i
v psychiatrii při léčbě duševních poruch.

Léčebný rozhovor jako
katalyzátor změny

Vzhledem ke stále se zvyšujícímu
počtu lidí trpících depresivní poruchou
nebo dětí s projevy poruch chování tak má
smysl zamýšlet se nad tím, jak je v oblasti
psychiatrie a školství možné využít nové
poznatky z neurověd a konfrontovat
je se stávajícími zavedenými postupy.
Současný molekulární neurovědecký
výzkum dokládá, že léčebné rozhovory,
které se dějí např. při psychoterapii
nebo psychologickém poradenství, jsou
vhodným prostředkem, jak dosáhnout
změny nervové aktivace skrze systém
zrcadlových neuronů, změnu kortikálního
krevního toku, který aktivuje nové vzorce
a posiluje je, čímž snižuje riziko zhoršení
psychického stavu. Ukazuje se také,
že samotná osobnost psychoterapeuta
nebo poradce je důležitější než to, jaký
je specialista, jaké techniky ovládá a
z jakého teoretického zázemí vychází.
V konečném důsledku je pro pozitivní
změnu rozhodující vztah, který mezi
terapeutem a klientem vznikne a bezpečné
prostředí, ve kterém může svoji roli sehrát
funkce zrcadlových neuronů. Léčebný
rozhovor je tak stále více uznáván jako
efektivní a účinný katalyzátor celkového
zdraví a duševní pohody.
Jana Trčková
Poradna pro děti a dospělé, Břeclav
Zdroj:
Rossouw, Pieter. (2013). The neuroscience
of talking therapies. Implications for
therapeutic practice. The Australian
Journal of Counselling Psychology. 13.
40-50.
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COCHEMSKÝ MODEL
Pri riešení rodičovského konfliktu sa rozvádzajúci sa rodičia obracajú
prevažne na súd. V spolupráci so sociálno-právnou ochranou detí a
rodiny sa súd snaží o rozhodnutie, ktoré je v najlepšom záujme dieťaťa,
čiže preberá zodpovednosť za rodičov. Víziou Cochemského modelu je,
aby súd prešiel od autoritatívneho rozhodovania o deťoch a aby namiesto
toho zúčastnené inštitúcie viedli rodičov k tomu, aby prebrali vlastnú
zodpovednosť za rozhodnutie a snažili sa nájsť najlepšie riešenie pre ich
spoločné dieťa. Výsledkom by mala byť spoločná dohoda rodičov, ktorá
nie je vnútená žiadnou zúčastnenou inštitúciou. Sociálny pracovník,
psychológ, mediátor, sudca, právnik do procesu vstupujú ako rovnocenní
partneri. Čo v praxi znamená že nie sú v pozícií experta, ktorý pozná
odpovede a vie, čo je najlepšie, ale svojimi vstupmi, otázkami, reakciami
kráča popri rodičoch pri vytváraní ich vzájomnej dohody.
Cochemský model vznikol v roku 1992
v Nemecku. Hlavnou myšlienkou tohto
systému je dať dieťaťu oboch rodičov
aj v tom prípade, že dôjde k rozpadu
rodiny. Cochemská prax je zaujímavá
v tom, že pri jej vzniku nestála zmena
zákona, ale vzišla z požiadavky praxe.
O zmenu sa usilovali pracovníci, ktorí sa
denne stretávali s dopadom rodičovského
konfliktu na dieťa. Zistili, že autoritatívny
prístup nerieši rodičovský konflikt. Práve
spolupráca zúčastnených inštitúcií s
rodinou vedie rodičov k lepšej schopnosti
komunikovať, čoho výsledkom je, že
si uvedomujú dôležitosť spoločne sa
o dieťati dohodnúť, slušne sa k sebe
správať a neubližovať si. Cochemský
model však nestojí len na rodičoch. Ak
by sa nezapojila jedna zo zúčastnených

inštitúcií, celý systém stráca zmysel,
pretože nemôže efektívne fungovať.
To znamená, že Cochemský model
môže byť účinný len vtedy, ak na ňom
participujú všetky zúčastnené inštitúcie.
Účinnosť Cochemského modelu narúša
psychopatológia jedného alebo oboch z
páru. Ďalej môže byť náročné zapojenie
rodičov, ktorých rodičovský konflikt
prešiel do dlhodobého sporu a dlhodobo
sa im nepodarilo vyriešiť boj o dieťa
(Rogalewiczová, 2015).

Dieťa v rodičovskom konflikte

V rodičovskom konflikte ťahá dieťa
za najkratší koniec a v súťaži o lepšieho
rodiča vždy prehráva. Samotný rozpad
rodiny je pre dieťa veľkou traumou a
všetko, čo sa deje, mu nepridáva na istote.

Rozvodové konanie sa ťahá približne pol
roka (v extrémnych prípadoch aj niekoľko
rokov). Toto obdobie je príležitosťou na
vznik rodičovského konfliktu v boji o
dieťa. To sa stáva rukojemníkom jedného
z rodičov, čo vo výsledku môže znamenať
stratu lásky k druhému rodičovi. Rozvody
alebo rozpady partnerských vzťahov sú v
našej spoločnosti veľmi časté. Pre dieťa
ide o náročnú životnú situáciu. Je nútené
prehodnotiť a prebudovať svoje blízke
vzťahy aj vzťahy zo širšej sociálnej
sieti Okrem rozpadu rodiny je mnoho
detí vystavených ďalším zmenám ako
sú sťahovanie, zmena školy a zmenené
ekonomické
istoty.
Najdôležitejším
faktorom, ktorý ovplyvňuje z dlhodobého
hľadiska adaptáciu dieťaťa na rozchod, je
však množstvo konfliktov medzi rodičmi,
ktoré sa dejú v prítomnosti dieťaťa (Novák
2012). Zavedením Cochemskej praxe sa
môže mnohým konfliktom predísť, čo v
konečnom dôsledku pre dieťa znamená
lepšie zvládanie konfliktov a lepšiu
adaptáciu na novovzniknutú situáciu v
rodine.

Pozitívne výsledky v Česku

Mgr. Vladimí Polák začal uplatňovať
Cochemský model v Českej republike.
Na seminári Cochem odprezentoval prvé
výsledky po zavedení tohto modelu.
Porovnal približne 150 prípadov z
jeho obvodu a zistil, že po zavedení
9
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mali rodičov viesť k spoločnej dohode.
Je potrebné pracovať s oboma rodičmi
naraz a podporovať ich rodičovské
kompetencie. Ak budú do procesu
zapojení mediátori alebo psychológovia,
mali by sa držať spoločného cieľa a viesť
rodičov k uzavretiu rodičovskej dohody.
Informácia o Cochemskom modeli
musí prísť od prvej inštitúcie, ktorú rodič
navštívi. Každý prípad je individuálny.
Niekto príde najskôr na sociálno-právnu
ochranu detí, iný príde za advokátom alebo
mediátorom. Už v prvej fáze by mali byť
rodičia oboznámení s ďalším postupom.
V praxi by to napríklad znamenalo, že ak
príde rodič za sociálnym pracovníkom,
ten ho informuje o tom, ako bude celý
proces prebiehať. Ďalej mu vysvetlí
dôležitosť spolupráce oboch rodičov,
výhody rodičovskej dohody, prípadne
odporučí návštevu iného odborníka.
Niekedy sa ako najlepší postup môže
javiť navrhnutie konkrétneho riešenia
alebo rada. No prax ukazuje, že dohoda
je najdlhšie udržateľná vtedy, ak je
výsledkom spoločného snaženia oboch
rodičov. Celá myšlienka Cochemského
modelu stojí na vzájomnej spolupráci
rodičov s participujúcimi inštitúciami.
Inštitúcie do procesu vstupujú z pozície
rovnocenných partnerov pri hľadaní
najlepšieho riešenia, pričom kompetencia
rozhodnúť zostáva na rodičoch.

Záver

Cochemský model a jeho zavádzanie
do praxe je príkladom toho, že pozitívna
zmena sa dá dosiahnuť aj bez zmeny v
zákonoch. Zmenu k lepšiemu môžeme
začať aj z opačnej strany, a to od samotných
pracovníkov, ktorých pracovnou náplňou
je riešenie rodičovského konfliktu. V
Nemecku bez zmeny v zákone aplikovali
Cochemský model takmer dvadsať
rokov. Výsledky sa osvedčili v praxi
vo viacerých krajinách, dokonca aj v
susednom Česku. Je namieste položiť
si otázku, či môžeme takúto zmenu
očakávať aj u nás na Slovensku. Stačí,
aby predstavitelia jednotlivých profesií
sami dospeli k presvedčeniu, že zmena je
nevyhnutná a potrebná (Rogalewiczová,
2015). Aj podľa mňa je zmysluplné šíriť
myšlienku Cochemskej praxe medzi
odborníkmi.
Mgr. Monika Grepiniaková
Zdroje:
NOVÁK, Tomáš. Péče o dítě po rozvodu
a její úskalí. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012
ISBN 978-80-247-4110-9
ROGALEWICZOVÁ, Romana a Martina
CIRBUSOVÁ, Cochemská praxe v České
republice: sborník příspěvků z konference
pořádané Úřadem pro mezinárodněprávní
ochranu dětí 14.-15.5.2015 v Brně. Vyd.
1. Brno: Tribun EU s.r.o., 2015, 46 s.
ISBN 978-80-2630-999-4.

Foto Pixabay

Cochemského modelu končilo viac ako
90 % prípadov dohodou rodičov, kým v
predchádzajúcom roku končilo dohodou
59 % prípadov. Ďalej uvádza, že doba od
podania návrhu rodičov po uzatvorenie
dohody sa výrazne skrátila.
Aby bolo možné zaviesť Cochemský
model do praxe, je potrebné spoločné
stretnutie spomínaných inštitúcií. Na
ňom je potrebné spoločne sa dohodnúť
na cieli, metóde a spôsobe, akým budú
Cochemský model do praxe zavádzať.
Každá z profesií je iná, každá má iné
povinnosti voči ostatným inštitúciám a
každá sa stretáva s rodičmi v inej fáze
rodičovského konfliktu. V praxi by
to znamenalo, že ak sa bude advokát
rozprávať so svojím klientom, nebude mu
odporúčať konfliktnú stratégiu, nebude ho
podporovať v hľadaní chyby v bývalom
partnerovi a mal by rodiča podporovať,
ak príde s riešením, ktoré by mohlo
byť z dlhodobého hľadiska prospešné.
Advokát by mal odporučiť aj alternatívne
spôsoby riešenia sporov, ako je napríklad
mediácia. Sudca ako najvyššia autorita by
mal rodičov viesť predovšetkým k tomu,
aby o budúcnosti ich dieťaťa rozhodli
oni sami. Ak sa rodičia nedohodnú na
prvých stretnutiach, mohol by im sudca
odporúčať iné inštitúcie, ktoré budú
nápomocné pri uzatváraní rodičovskej
dohody. Aj pracovníci sociálno-právnej
ochrany detí a sociálnej kurately by
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ČLOVEKOM-CENTROVANÁ SOCIOTERAPIA III.
Príspevok je teoretickým zdôvodnením a podporou pre aplikovanie
človekom-centrovaných postupov na širšiu sociálnu oblasť, s cieľom
propagovať spoločenskú inklúziu. Táto stratégia sa nazýva „človekomcentrovaná socioterapia“. Tvrdí, že duševná a citová tieseň má
spoločenské a s prostredím spojené príčiny a že človekom-centrovaná
socioterapia predchádza z tejto skutočnosti vyplývajúcim negatívnym
účinkom alebo ich prinajmenej tlmí. Príspevok sa zaoberá koreňmi
emočných a duševných ťažkostí a spoločenskej disharmónie a tiež
zisteniami medicíny, ekonómie a psychológie dokladajúcimi hodnotu
propagovania „štastia“ a „prívetivosti“.
Popri jednoznačne iných cieľoch a zameraní
je možné socioterapiu odlíšiť od psychoterapie
prostredníctvom dôrazu, ktorý kladieme na
encounterové stretnutie (encounter). Uvažujúc
nad „umením encounterového stretnutia“ a
zároveň podčiarkujúc vzťahovú prirodzenosť
človeka (person) Schmid (1998b, ss. 74-90)
poznamenáva, že z človekom-centrovaného
pohľadu „zahŕňa každé takéto stretnutie kontakt
s realitou a dotyk s esenciou protistrany“
(zvýraznené v origináli). V jednej zo svojich prác
(Wilkins 2010, s. 98) z toho vyvodzujem záver,
že encounter je proces interakcie obsahujúci
povšimnutie. Teda, že zahŕňa nielen stretnutie
a rozpoznanie iného, ale tiež reagovanie a
pozdravenie iného (dialóg). Ďalej píše (s. 98),
že „v dôsledku toho iných nemožno vnímať
ako anonymných neznámych, ale stávajú sa
(ďalšími) osobami, niekým skutočným, s kým
sme odrazu v spoločenstve a od ktorého sme
zároveň odlišní“. Tvrdíme teda, že zámerné
živenie vzťahov medzi ľuďmi, medzi sebou

a inými a rozpoznanie a povšimnutie si
iných má liečivé účinky a podporuje celkové
zdravie. Obohacuje ho prejavovanie empatie
(pravdepodobne najmä v podobe súcitu) a
akceptácie - v tomto kontexte je azda vhodnejšie
chápať to ako jednu vec - porozumenie.
Nazdávame sa tiež, že v človekom-centrovanej
socioterapii zohrávajú úlohu skutky prívetivosti.
Aj tým sa socioterapia líši od psychoterapie,
pretože ide o aktívnejšie „konanie“ a obsahuje
skutky náležiace do referenčného rámca
socioterapeutov (hoci zučnosť empatie bude
zohrávať úlohu pri rozhodovaní sa o konkrétnom
prívetivom skutku). A keďže skupiny, komunity
a spoločnosti, v ktorých prevláda silný pocit
spojenia a étos prívetivosti kladú menšie nároky
na rozpočet zdravotníctva (a pravdepodobne
menej zaťažujú rozpočty zamerané na sociálny
poriadok a kriminalitu), existujú pre spustenie
a podporu socioterapeutických aktivít aj
ekonomické dôvody.

ČLOVEKOM-CENTROVANÁ
SOCIOTERAPIA V PRAXI
Keďže v tomto príspevku predkladáme
novú myšlienku (alebo, ak chcete, štruktúrujeme
starú myšlienku novým spôsobom), v tomto
bode ešte nie sme schopní poukázať na
projekty nesúce názov „človekom-centrovaná
socioterapia“. Vieme však poskytnúť príklady
zo sveta človekom-centrovaného prístupu,
o ktorých si myslíme, že zachytávajú našu
definíciu. Patrí medzi ne práca zameraná na
riešenie medzikultúrneho napätia a encounterové
stretnutia medzi kultúrami, ktoré Rogers
zrealizoval v neskoršom období svojej kariéry
(pozri Kirschenbaum a Henderson, 1990, ss. 438445; Kirschenbaum, 2007, ss. 437-442, 492-522).
Rogers (Kirschenbaum a Henderson, 1990, s.
438) napísal: Jednou z našich najväčších ťažkostí
pri akejkoľvek výmene názorov je uvedomiť
si a ešte ťažšie uznať, že istota, ktorú máme o
vlastnej správnosti a dobre je rovnaká ako istota
náprotivného jednotlivca alebo skupiny o ich
vlastnej správnosti a dobre.
Bol presvedčený, že napätie v komunitách
rôznych typov možno zmierniť využitím
človekom-centrovaného prístupu, s cieľom
povzbudiť ľudí na oboch stranách konfliktu.
Je zrejmé, že akákoľvek práca na riešení
konfliktov medzi komunitami má hodnotu a
je socioterapeutická, ale preventívna úloha
človekom-centrovanej socioterapie by sa
sústreďovala na propagáciu porozumenia pred
vznikom aktívneho konfliktu. Aj na to existujú v
človekom-centrovanej komunite príklady. Patria
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medzi ne skupiny rôznorodosti, ktoré spolu so
svojimi kolegami organizuje Margaret Warner,
spájajúce ľudí z rozličných kultúrnych zázemí
s cieľom pracovať na vzájomnom porozumení
a veľké skupiny, ktoré facilituje Peggy Natiello.
Za povšimnutie stál aj „Living Now“ Institute
(Inštitút „žitia teraz“, pozri Barfield, 2006, ss.
238-240), ktorý bol každoročným skupinovým
zhromaždením osobitne sa zaoberajúcim
spoločensko-politickými otázkami a ktorého
účastníci pochádzali z celého sveta.
Existujú aj príklady človekom-centrovaných
miestnych iniciatív. Napríklad Peter Sanders
(osobná komunikácia, 2011) opisuje projekt,
ktorý spolu s Ronom Wardom viedli na
Birminghamskej univerzite v sedemdesiatych
rokoch. Myšlienka, na ktorej sa projekt zakladal
bola, že človekom-centrovaný výcvik v
poradenských zručnostiach bude mať pozitívny
účinok na účastníkov, a tým pádom aj na
univerzitu ako celok. Každá skupina ponúkajúca
takýto výcvik musela zahŕňať najmenej
jedného staršieho akademika a najmenej
jedného člena z radov podporného personálu
(napríklad pracovníka upratovacej služby alebo
stravovania). Ostatní členovia mohli pochádzať z
iných rôznych odborov univerzity. Píšuc o tomto
projekte Ward (1978, ss. 95-101) poznamenáva,
že dôsledkom bola facilitácia nových
komunikačných spojení v rámci areálu školy a
že projekt pozitívne ovplyvnil rozvoj komunity.
Stipsits (2006, s. 250-251), tiež pracujúc v
akademickom prostredí, píše o workshope
zameranom na riešenie konfliktu, ktorý ponúkol
nemecky a rumunsky hovoriacim študentom
v Transylvánii. Poznamenáva (s. 251), že „to,
čo povedal Rogers, sa zdá byť pravda: zmena
je možná, uzmierenie je možné, ak sa vytvorí
človekom-centrovaná, facilitujúca atmosféra“.
Práca, ktorú odviedol Hall (2006, ss. 254-262) pri
zakladaní „Centra“ ako alternatívy formálnemu
vzdelaniu a ako miesta (s. 258), „spájajúceho
deti a dospelých, aby zdieľali radosť z učenia
bez obmedzení autority“, Fletcherov (2008, ss.
105-113) projekt s nájomníkmi a skupiny citovej
gramotnosti, ktoré opisuje Littledale (2008,
ss. 58-67), to všetko sú príklady človekomcentrovaných aktivít, ktoré sú prinajmenšom vo
všeobecnom zmysle socioterapeutické.

Samozrejme existuje aj množstvo projektov v
susedstvách iniciovaných a vedených ľuďmi,
ktorí sa nepovažujú za členov človekomcentrovanej komunity, ale označil by som ich
za „socioterapeutické“ a človekom-centrovaní
odborníci sa z nich môžu učiť. Napríklad v
Brightone a Hove vo Veľkej Británii existuje
program susedskej starostlivosti, ktorého
cieľom je podporovať dobročinnosť medzi
susedmi a vzájomne ich spájať, aby sa vytvorila
dobrosrdečnejšia komunita, pretože (okrem
iného) „spoločenská podpora predchádza
psychologickým ťažkostiam a depresii“ (pozri
Impetus, 2011). Projekt komunitnej záhrady v
istej mestskej časti Sydney v Austrálii, ktorého
primárnym cieľom bolo podporiť obyvateľov
v dopestovávaní si vlastnej potravy, tiež viedol
k zlepšeniu komunitných vzťahov (pozri Big
Lottery Fund, 2008). Aj náboženské organizácie
majú svoje miesto v socioterapii. Napríklad
Anglikánska cirkev (2010) podniká kroky
smerujúce k zvýšeniu počtu a k prehĺbeniu
medziľudských vzťahov v multi-náboženských
susedstvách, aby si „Smithovci, Patelovci a
Hussainovci žijúci v jednej štvrti dokázali medzi
sebou vytvoriť pozitívne vzťahy a obohatili tak
širšiu miestnu komunitu“. Existujú i komunitné
psychologické projekty ako tie, ktoré opisuje
Holmes (2010) a jeho kolegovia. Holmes
ponúka viacero skupinových projektov a kurzov
so zámerom spájať ľudí, ktorých spájajú skôr
záujmy, než určitý problém. Tieto skupiny
sa odohrávajú mimo lekárskeho prostredia,
napríklad v umeleckých a vzdelávacích centrách,
knižniciach, v prírode, v pohostinstvách a
zahŕňajú:
• Porozumenie sebe a iným, poskytujúce
ľuďom možnosť zamyslieť sa nad viacerými
teóriami, ktoré by im mohli pomôcť porozumieť
rôznym aspektom ľudskej existencie.
• Prechádzať sa a rozprávať, skupina
pomáhajúca ľuďom, ktorí majú záujem
prechádzať sa popri rieke, spojiť sa s
prírodou a vytvoriť si väzby s inými ľuďmi
zo svojej lokality (pozri www.shropsch.org/
psychologyintherealworld.htm).
• Skupina písania pomáhajúca ľuďom, ktorých
obohacuje písanie o vlastných skúsenostiach, aby
sa stretli a svoje písanie zdieľali.

Väčšina, ak nie všetky vyššie spomenuté
aktivity obsahujú jeden praktický element - ide
v nich o to, čosi spolu robiť: to je dôvodom
bytia spolu. Existuje dôvod pre presvedčonie,
že projekty a úlohy obsahujúce zdieľané aktivity
dávajú ľuďom rôzneho veku a kultúrneho
zázemia dôvod vzájomne vnímať druhého ako
ľudskú bytosť a nie ako kategóriu (Buonfino a
Mulgan, 2006). Posilňuje to pocit prináležania
a sociálneho spojenia. Facilitovanie spoločného
trávenia času je základnou človekomcentrovanou zručnosťou, ktorú možno výhodne
použiť pri organizovaní susedských, pracovných
alebo komunitných projektov a propagovať
tak blaho a duševné a citové zdravie. To je
legitímnym cieľom stúpencov človekomcentrovaného prístupu, ktorých chceme spolu s
Danae povzbudiť k tomu, aby tento cieľ prijali a
vypracovali stratégie jeho uplatnenia.

POVŠIMNUTIE A BEŽNÁ
PRÍVETIVOSŤ
V istom zmysle by tento príspevok mohol
skončiť predchádzajúcim odstavcvom, ale
človekom-centrovaná socioterapia je podľa
nášho názoru viac než navrhovanie a realizácia
komunitných projektov (hoci to môže byť
jej prvoradý cieľ). Je o vnášaní človekomcentrovaných postojov do každodenných aktivít,
všímaní si a registrovaní tých, ktorých v živote
postretneme a vytváraní si ľudských spojení s
inými. Povšimnutie is iného človeka, vnímanie
spoločnej ľudskosti a prívetivé správanie bez
očakávania odmeny je pre más súčasťou vnášania
človekom-centrovaného étosu do nášho spôsobu
bytia vo svete. V dočasnom a letmom zmysle
slova ide o encounter, z ktorého pramenia dobré
veci. A ak je myslený úprimne (kongruentne), s
cieľom vyjadriť vďačnosť a ocenenie (napríklad)
predavačkám v obchode za ich čas a ochotu
alebo pochváliť cudzieho človeka za jeho či jej
zovňajšok, ide o veľmi jednoduchý a nenápadný
socioterapeutický skutok. Postrehnutie spoločne
zdieľaných ťažkostí alebo problémov, ktoré
zjavne prežíva nám málo známy človek
(empatia) tiež môže byť socioterapeutické. Ide o
skutky tlmočiace iným ľuďom, že sú povšimnutí
a chápaní, že je ocenená ich ľudskosť. Sú to
skutky sociálneho prepojenia. Danae spomína na
situáciu, keď sa raz v lete viezla v preplnenom
aténskom autobuse. Všetkým bolo teplo,
boli mrzutí a v tichosti trpeli, až kým sa istá
skupinka nahlas neposťažovala vodičovi. Ľudia
čoskoro nato začali otvárať okná a deliť sa o
vreckovky s tými, ktorí sa ešte stále potili. V
atmosfére a postojoch nastala zmena a Danae
vraví, že sa spolu s inými cítila vďačná za
to, že môže byť v autobuse plnom svornosti,
vzájomnosti a pochopenia, pretransformovanom
prostredníctvom socioterapeutického okamihu.
Sám si tiež pamätám príklady spontánnych
socioterapeutických skutkov. Raz som šiel
po ulici, na ktorej bývam a sused, ktorého
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som rozpoznal, sa zhováral s ďalšou susedou,
ktorú som, myslím, nikdy predtým nevidel,
hoci bývala na našej ulici oveľa dlhšie než
ja. Sused, ktorého som rozpoznal, je moslim
pakistánskeho pôvodu a suseda je Poľka, ktorá
sa do Británie prisťahovala počas druhej svetovej
vojny. V mnohých smerom máme my traja
málo spoločného (rôzny vek, etnický pôvod,
náboženstvo, politické postoje a tak ďalej).
Nezhovárali sme sa o ničom svetobornom, ale
ako sme sa rozchádzali a lúčili, náš moslimský
sused povedal: „Je skvelé, že sa susedia takto
pristavia a porozprávajú, prečo sa to nestáva
častejšie?“ Skutočne, prečo? Rezkým krokom
som pokračoval vo svojej ceste do obchodu,
s hrejivým pocitom pri srdci, rozhodnutý
aktívnejšie zdraviť a všímať si svojich susedov.
Pri inej príležitosti som na ceste do Atén
prechádzal cez letisko v Manchestri, kde mi istý
mladý muž bez nejakej zjavnej príčiny a bez toho,
že by sme sa predtým spolu zhovárali. Povedal:
„Máte pekný klobúk.“ Táto jednoduchá ľudská
interakcia pretransformovala inak neosobný a v
istej miere zaťažkávajúci proces prechádzania
cez imigračnú a bezpečnostnú kontrolu. Cítil
som sa dobre. Nie preto, že ktosi pochválil
môj vkus, ale preto, že si ma všimla iná ľudská
bytosť. Potvrdilo sa moje inštinktívne a hlboké
presvedčenie, že povšimnutie si iných je zásadný
krok pri stmeľovaní spoločnosti, a teda že je
socioterapeutické.

Paul Wilkins
Preklad: Matúš Dobšovič
Úpravy: Lívia Lozsi
Článok bol publikovaný v Hellenic Journal of
Psychology, 9/2012
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poviedka zo života

FUJ!!!
„Dobre, že si prišla. Už sama nevládzem. Aspoň
mi pomôžeš s otcom. Neviem ho dostať do vane
a poumývať ho, on sám do nej nedokáže vliezť a
ja ho už neudvihnem. A navyše sa úplne zbláznil.
Stále ma obchytkáva a pichá mi ruky medzi
nohy. Starý cap nad hrobom a rozum mu chodí
po takýchto hnusobstvách. Celý život to tak bolo.
Nestačilo mu šesťdesiattri rokov! Vždy som
vydržala tie jeho chúťky, len aby bol doma pokoj.
Každý boží deň chcel. Keď sme boli mladí, ešte
som to ako-tak vydržala, ale od prechodu sa mi
to už hnusilo. Stále chcel, nech ho obchytkávam
a robím mu dobre. Anjelským hlasom som ho
mohla prosiť, ale ako keby som hrach na stenu
hádzala. Darmo som mu hovorila, že sa mi to
už hnusí, že sme starí, nedbal na to. A stále nedá
pokoj. Je ako nejaká sexuálna mašina. Nevládze
vojsť do vane, pošpiní sa, ale na to má myseľ
stále.“
Ani sa nestačila nadýchnuť, ba ani odzdraviť
a matka sa takto vylievala zo svojej trpkosti.
Ešte nikdy sa jej takto nezdôverila. Zostala ako
obarená, nevevedal, čo povedať. Matka kráčala
do kuchyne, ani sa neobzrela a ešte čosi hovorila,
ale zaniklo to v šúchaní jej papúč po podlahe.
Všimla si, že predizba nie je uprataná, bohvie
kedy naposledy vysávala, vešiakbol zavalený
kabátmi, asi sa jej nechcelo odkladať ich do
skrine. A ani vyvetrané nebolo, taký ten straobný
zápach v byte.
„Je tvoj muž. Čo je na tom zlé, že ťa stále vníma
ako ženu? Veď by ti to mohlo lichotiť, že aj v
tomto veku po tebe ešte túži. Zobrala si si ho,
mali ste spolu nás tri. Prečo ti vadí, že ťa stále
vníma ako ženu? Koľké by sa tomu potešili...“
pokúsila sa o nadľahčenie a úsmev.
„Blázniš? Lichotiť? Veď je to odporné. Hnusí sa
mi, keď ma chytá v rozkroku a chce, aby som aj
ja chytala jeho,“ odsekla jej zlostne.
„Nikdy som vás nevidela objímať sa, byť k
sebe milí. Celé roky som si myslela, že ste
bezpohlavní, až keď som jedného dňa našla fľaky
na posteľnej plachte, začalo mi dochádzať, že
spolu spávate aj ako muž a žena. Ja si nemyslím,
že mu ide iba o sex.“
„Musela som, aby bol pokoj. Veď inak bol
nervózny a vždy sme sa iba pohádali. Robila som
to iba kvôli vám trom.“
„Prosím ťa, na nás sa nevyhováraj. Ani jedna z
nás to od teba nechcela. Ani si nevieš predstaviť,
aké som to mala s Janom v manželstve ťažké.
Vôbec som nevedela, čo s ním mám robiť. Iba
som sa hanbila, keď ma vyzliekal a pozeral si ma
všade a chcel, aby som sa ho dotýkala a ja som
nevedela, čo vlastne chce. Prečo sme vás nikdy
nevideli, že ste k sebe pozorní a nežní? Prečo ste
to pred nami skrývali?“
„Veď je to odporné! Vždy ma celú žašpinil.
Hnusilo sa mi, keď som sa musela po ňom utierať
a umývať. Fuj!“
„Zašpinil? Čo to vravíš!“ hnev sa v nej zobúdzal
čoraz silnejšie. „To predsa k mužovi patrí
rovnako, ako k nám patrí menštruácia. Aj mužom
by sa to malo hnusiť?“
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„Jemu sa nehnusilo nič, ani menštruácia. Bol
ako nadržaný bujak. Vôbec sa nedokázal zdržať.
Hnus!“ Matkina tvár sa skrivila úškrnom a
siahnutým obočím, bola naozaj zhnusená. „Okolo
vás aj okolo domu bolo kopu práce, oprať,
ožehliť, navariť a potom ešte večer rozťahovať
nohy? Splodili sme deti, tak už mohol mať
rozum a ovládať sa. To ale nikdy nedokázal a
ani nedokáže. Zvráskavený starec nad hrobom a
stále mu rozum chodí po takýchto sprostostiach a
špinavostiach.“
„Aké sprostosti? Čo to tu rozprávaš? Veď to je
hrozné, ako o ňom hovoríš! Je to tvoj muž a môj
otec. Tvoj muž po tebe stále túži a ty rozprávaš
o špinavostiach? Čo by za to iné ženy dali, keby
po nich manželia túžili a neobzerali sa za inými
a ty ho stále odmietaš. Veď sa pri tebe nikdy
nenasýtil ženy. Máš ho ty vôbec rada? Milovala
si ho niekedy?“ teraz už bolo v hneve počuť aj
dcérin smútok.
„Čo mi to tu blúzniš? Aké milovala? Nechcela
som zostať na ocot, chcela som mať deti,
kamarátky už boli vydaté, premávali sa s
kočiarikmi a on ma chcel za ženu. Splnila som
si svoju ženskú povinnosť. Na to netreba lásku.
Nohy sa dajú roztiahnuť aj bez lásky.“
„Veď to sa ti snažím práve povedať, že on nikdy
necítil, či ho máš naozaj rada. Nás si mala rada,
zobrala si si nás na kolená, pritúlila, tak prečo
nie aj jeho? Veď je to normálne, že keď máš
niekoho rada, tak sa ho chceš aj dotýkať, cítiť
jeho blízkosť.“
„Áno, blízkosť áno, ale prečo vždy iba so
sexom? Prečo mu nestačilo iba sa objať, pritúliť
a tak spolu zaspať? Prečo sa vždy chcel na
mňa prevaliť, zafučať chvíľu a zajtra zasa?
Postupne sa mi to viac a viac hnusilo.“ Ako
keby zmiernila o čosi svoj hnev. Aj tvár už mala
menej zamračenú. Výraz sa menil v smútok.
„Ty si nikdy nepocítila túžbu? Nikdy si nechcela,
aby sa ťa dotýkal, pomiloval ťa? Nikdy si sa pri
ňom nevzrušila?“
„Nie. Možno párkrát som niečo cítila, ale on
skončil skôr, než som ja mohla niečo precítiť.
A potom som bola iba sklamaná a boleli ma
vaječníky.“
„Povedala si mu to? Dozvedel sa od teba niekedy,
čo vlastne prežívaš a čo by si chcela?“
„Prestaň. Žene sa nepatrí takéto veci hovoriť. Nie
som nejaká ľahká žena, aby som sa ponúkala!“
„Ponúkala? Preboha, veď to nie je ponúkanie!
To je iba normálne prežívanie. Vy ste si nikdy
nehovorili, čo prežívate?“
„On sa aj chcel o tom rozprávať, ale ja som to
nedokázala. A ani som nebola zvedavá na to, ako
mu voniam a čo prežíval, keď bol na mne.“
„Ale veď to boli vyznania lásky! Hovoril ti, že
sa mu páčiš a že je mu s tebou pekne. Prečo si
to nikdy neopätovala? Prečo si mu nikdy aj ty
nepovedala, po čom túžiš a čo chceš? Ja som sa
kvôli tomu rozviedla a vtedy si mi predsa ty sama
hovorila, že s mužom sa musím rozprávať, že
musím vydržať jeho chúťky a nepáčilo sa ti, že
sa rozchádzame.“
„Áno, mala si vydržať. Jano nebol zlý muž. Aj ja
som vydržala a nerozišli sme sa.“
„Ale vlastný muž sa ti hnusí. Teraz som
pochopila, prečo bolo u nás doma tak ticho.

Prečo otec vždy sedel v izbe sám pred telkou.
Veď vy dvaja ste žili každý sám, i keď v jednom
byte. Prečo mi to celé vlastne hovoríš? Čo chceš
odo mňa? Vari mám otcovi povedať, aby ťa pri
umývaní nechytal v rozkroku? Vlastnú ženu?“
„Nemusíš mu nič hovoriť, ale keď budeš pri nás,
nebude ma obchytkávať.“
„Chceš odo mňa, aby som bola prekážka? Veď
ty ma chceš využiť! Uvedomuješ si, čo odo mňa
chceš?“
„Čo to trepeš? Aké využívanie? Hnusí sa mi, že
stále myslí na sex, ešte aj vtedy, keď mu umývam
zadok. Je to odporné. Fuj!“
„Ja si myslím, že mu ide o to, aby cítil, že ho máš
rada, že nie je pre teba príťažou. Nie o sex. A ty
ho odmietaš! Iba mu ukazuješ, ako ti prekáža.“
„Prosím ťa! Je to uchylák, o sex mu ide, nikdy
mu neišlo o to, či ho mám rada!“
„A keby aj, prečo ti to vadí? Všetky tri sme mali
zlé manželstvá a Anka ho stále ešte aj zlé má.
Nenaučila si nás priblížiť sa k mužovi, ani jedna
sme nevedeli, ako mužovi ukázať svoj záujem. A
teraz po mne ešte chceš, aby som ti v tom znovu
asistovala? Mám päťdesiatosem rokov, žijem
sama a niekedy by som chcela, aby mal nejaký
muž o mňa záujem. Túžievam po nežnostiach s
mužom, áno aj po sexe, aby si ma zobral a aby
som pocítila, že po mne túži. Pozerám na mužov
a predstavujem si, ako by ma asi objímali, aké
majú ruky, ako by ma nimi hladili a vtedy som
smutná. Na toto si nikdy nepomyslela? Ja sa s
dcérami rozprávam o svojom prežívaní, učíme
sa spolu intimite. Chvalabohu, obe sú v tomto
asi po otcovi, sú otvorené a nehanbia sa hovoriť
o svojich túžbach. Aj sa niekedy zasmejeme na
tom, čo sa im v spálni prihodilo. A ja už len
smutno pozerám po mužoch.“
„Ja som ťa nič také neučila. Nehádž to na mňa!
O takých veciach sa nerozpráva.“
„Pamätáš si, čo si urobla, keď som dostala prvú
menštruáciu? Podala si mi vložku a povedala si
mi, aby som si ju dala do nohavičiek a aby som
si ju vymenila, keď bude pretečená. To bolo
všetko. Ani o tom sa nehovorí? Ani to nemá
matka povedať svojej dcére? Prečo si nám nikdy
nehovorila o tom, že muži majú penis a že s ním
chcú niečo robiť? Prečo si nám nikdy neukázala,
ako sa pritúliť k mužovi?“
„Fuj! To sa nepatrí. Také veci si každý musí
prejsť sám.“
„Tak, ako si si prešla ty? S otcom ste na sklonku
života, obaja hovoríte, že tu už dlho nebudete
a čo sa deje medzi vami? On ťa chce, ty ho
odmietaš. Chceš, aby zomrel s tým, že sa ti hnusí?
Nehnevaj sa, nepomôžem ti. Je to tvoj muž a môj
otec. Vybrala si si ho, tak buď pri ňom a nechaj sa
chytať, nech má aspoň posledné roky pocit, že ho
jeho vlastná žena chce. To urob!“
Dcéra si obliekla kabát. Matka na ňu ticho
pozerala, v očiach mala niečo ako hnev,
sklamanie, údiv a možno aj kúsok pochybnosti.
Boli ticho. Potom sa dcéra naklonila a pobozkala
ju. Pocítila chlad, ako keby ju ani objať nechcela.
Zaskočil ju ale jej úsmev vo dverách. Zakričala
na manžela, že už ide, že ho ide poumývať...
Ľudo Dobšovič
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