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0. Úvod
Předkládané téma jsem si zvolila, protože jsem chtěla poznat nový způsob léčení
psychických potíží. Název mi napověděl, že se nebude jednat o terapii, která uznává jen několik
možných způsobů řešení problémů, což mi bylo sympatické. Zaujala mě její individuálnost
a přesnost, která nabízí klientovi mnoho podnětů a kroků, které si zvolí sám s pomocí terapeuta.
Cílem mé práce bylo seznámit se a následně využít metody a techniky REBT proti
depresi. Zpočátku jsem nezamýšlela, že aplikuji terapii přímo na konkrétního člověka trpícího
depresemi. Shodou okolností jsem zpozorovala na své přítelkyni, že nejspíš trpí něčím, co by
se dalo jako deprese definovat, a tak jsem využila situace. Chtěla jsem získat praktickou
zkušenost a také jí pomoci skrze svoje nově nabyté znalost, nicméně uznávám, že pro mě jako
pro laika bylo riskantní se do terapie pouštět.
Má práce je rozdělená do dvou částí – teoretické a praktické. V první, teoretické,
popisuji myšlenky, kterých terapie využívá, které považuje za základní při udržení psychického
zdraví. Dále zmiňuji několik technik REBT, které jsem vyhodnotila jako vhodné pro mé použití.
Nejvíce poznatků jsem čerpala z knih Alberta Ellise (Racionálně emoční behaviorální terapie)
(Trénink emocí), který je považován za největšího protagonistu REBT.
V praktické části zaznamenávám rozhovory s mou přítelkyní, která měla silně
narušenou psychickou rovnováhu. Rozhovory jsem zaznamenávala na diktafon a do práce jsem
přepsala části, které považuji za stěžejní, jelikož jde na nich pozorovat průběžnou změnu
myšlení mé „klientky“.
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TEORETICKÁ ČÁST
1. Člověk jako výhoda
1.1 Strom, pes a člověk
Zprvu bych ráda připomněla některá důležitá fakta týkající se člověka. Člověk je stejně
jako strom či pes živý organismus. Podobenství s rostlinami a zvířaty nacházíme například
v růstu, rozmnožování, dědičnosti nebo v základním chemickém složení (průběh podobných
chemických reakcí).
Pokud půjdeme ale dál, začneme nalézat zásadní rozdíly. Je strom schopný přemýšlet,
cítit a jednat? Pokud dojde k poškození stromu, reaguje, ale ne díky pocitu bolesti. Rostlinám
chybí CNS a pocit vědomí.1
Ani zvířata nemají tak dokonalou soustavu jako člověk. „Mozková kůra, je patrně hlavní
evoluční výhodou člověka. Mozek je, mohli bychom s trochou nadsázky říci, tím, co nás „dělá
člověkem“.“2 „Nonhuman animals are purely material beings. They have no concepts. They
experience hunger and pain. They don’t contemplate the injustice of suffering.“3 „Člověk
pracuje, zvířata nepracují. Zvířata sice vnímají, ale nerozumějí, nechápou, nejsou rozumná.
Člověk má vědomí, zvířata ne. Člověk je svobodný a sám si prostředí upravuje, zvíře je
předurčené a na prostředí závislé.“4
Pokud má člověk vědomí, dá se předpokládat, že by měl být schopný uvědomovat si své
chování, uvědomovat si sebe. A pokud dochází k uvědomění, můžeme se svým chováním,
emocemi či přemýšlením pracovat. Člověk je svobodný. Záleží tedy na každém jedinci, zda tyto
vlastnosti využije ke svému prospěchu a nenechá je zakrnět. Nenechá se ničit vlastní silou
lhostejnosti.

Úvod do centrální nervové soustavy. Úvod do centrální nervové soustavy [online]. [cit. 2019-03-27]. Dostupné
z: http://www.cnsonline.cz/
2
Tamtéž.
3
EGNOR, Michael. The Fundamental Difference Between Humans and Nonhuman Animals. Evolution News &
Science Today [online]. 2015 [cit. 2019-03-27]. Dostupné z:
https://evolutionnews.org/2015/11/the_fundamental_2/
4
KOMÁREK, Stanislav. Čím je člověku zvíře?: Vůl v zápřeži a vlk v lese. Vesmír: věda, příroda, člověk,
společnost – časopis s tradicí od roku 1871 [online]. 2011, 90(7) [cit. 2019-03-27]. Dostupné z:
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2011/cislo-7/cim-je-cloveku-zvire.html#pozn2
1
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2. Úvod do REBT
2.1 Počátky REBT
Za nejvýznamnějšího protagonistu racionálně emoční behaviorální terapie (dále
jen REBT) se bezpochyby považuje americký psycholog Albert Ellis (dále jen AE), též autor
stejnojmenné knihy, ze které jsem čerpala nejvíce informací. AE v 50. letech postupně přešel
od psychoanalýzy k REBT.5 Toto přeorientování odůvodnil poznatkem „/…/ nedokázal jsem,
aby změnili /jeho klienti – vložila Klára Dostálková/ své myšlení, emoce a chování a aby tak
zmírnili autodestruktivní aspekty svého života.“6. Při vývoji terapie kombinoval vlastní teorii se
znalostmi jiných terapeutických postupů – nevědomé motivy (Freud), bezpodmínečná pozitivní
úcta a plné přijetí (Rogers), energické nabádání ke změně (Adler), aktivní a direktivní zadávání
domácích úkolů (Skinner), uvědomění prožívání (Perls).7 Nicméně podle výzkumů je REBT
podobně účinná jako ostatní terapie.8

2.2 Základní myšlenky REBT
2.2.1 Vnitřní propojení a fungování člověka
Nejzásadnější poznatek, o který se celá terapie opírá je, že „Když něco cítím,
tak přemýšlím a jednám; když jednám, cítím a přemýšlím; a když přemýšlím, cítím a jednám.“9.
AE říká, že pokud tyto tři pilíře nejsou podobně nosné, naše psychika se zbortí. Tedy, že
kognice (přemýšlení), emoce (cítění) a chování (jednání) by měly být neustále vnitřně
propojeny, společně reagovat – jedině tak vidí AE cestu ke zdravému fungování člověka.
V případě narušení této interakce nabízí řešení pomocí REBT, která se snaží svými metodami
posílit a zaktivovat ztracené schopnosti přemýšlení, cítění či chování.10
2.2.2 Důraz na proces
Zdůrazňuje proces – důležitá je cesta, kterou během terapie jdu.11 Z ní mohu
v budoucnu čerpat nebo se k ní vracet, připomínat si ji a aktualizovat v sobě mechanismy, které
jsem v sobě už potlačila, ale tělo si je pamatuje z terapie.

MACHÁČKOVÁ, Milada. Využití kognitivně – behaviorální terapie u klientů s poruchami autistického
spektra [online]. Praha, 2016, s. 22. [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/179744/.
Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky. Vedoucí
práce Lenka Felcmanová.
6
ELLIS, Albert a Catharine MACLAREN. Racionálně emoční behaviorální terapie. Praha: Portál, 2005, s. 15.
Spektrum (Portál). ISBN 80-7178-947-X. (dále jen REBT)
7
Tamtéž, s. 13.
8
RISSOVÁ, Kristýna. Výzkum efektu psychoterapie [online]. Praha, 2016, s. 29-30. [cit. 2019-05-01]. Dostupné
z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/165291/. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická
fakulta, Katedra psychologie. Vedoucí práce Jiří Šípek.
9
REBT, s. 11.
10
Tamtéž.
11
Tamtéž, s. 19-21.
5
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2.2.3 Experimenty a nová filozofie
Metody REBT často využívají experimenty a pomáhají vytvořit nový filozofický vhled,
který přispívá k nápravě narušené duševní rovnováhy.12 Novou filozofií se zejména myslí
změna našeho iracionálního přesvědčení na racionální.13 14 15
2.2.4 Kritika činu, ne osoby
Za důležité také považuji poznámku ohledně studu a následné sebekritiky. Myslím,
že lidé se často stydí sami za sebe, očerňují se a situaci tím ještě zhoršují, upadají do stále
horších a izolovaných stavů. Jenže AE říká, že to, za co se stydíme jsou naše činy, a ne naše
osoba.16 Domnívám se, že s uvědoměním nevhodného činu mohu udělat mnoho. Mohu o činu
kriticky přemýšlet, hodnotit ho, zlepšovat a zkoušet se příště zachovat jinak – a z těchto
zkušeností lze čerpat nové poznatky, přístupy, objevovat sám sebe. V otázce sebekritiky je
nutné pamatovat na rozdíl mezi lítostí a vinou.17
2.2.5 Totality
REBT neuznává žádnou absolutní pravdu, jediný možný způsob. Nesnaží se definovat,
co je správné a co špatné, slušné a drzé, vhodné a nevhodné. Kritizuje příkazy a upřednostňuje
přání a preference. Zde je nutná obezřetnost, jelikož hranice mezi přáním a absolutním
příkazem je tenká a její překročení může vést k narušení psychiky. Příklad: Musím uspět, jinak
nestojím za nic.18 19
2.2.6 Pocity
Veškeré naše jednání je automaticky doprovázeno pocity, pozitivními nebo negativními.
A opět, REBT neříká, nepřipouštějte si nebo odstraňte negativní pocity, naopak.20 „REBT tedy
lidi podněcuje, aby prožívali, a často silně prožívali, pozitivní i negativní city.“21 Jenže
negativní pocity máme buď zdravé (ZNP) nebo nezdravé (NNP). To znamená, že
na nepříjemnou událost mohu reagovat teoreticky dvěma způsoby, s tím rozdílem, že jeden je
sebedestruktivní.

Tamtéž, s. 16-24.
Tamtéž, s. 24-25.
14
KRYL, Michal. Poruchy vyvolané stresem. Psychiatrie pro praxi [online]. 2004, 1, 40 [cit. 2019-04-30].
Dostupné z: https://www.psychiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2004/01/12.pdf
15
ŠVAJCROVÁ, Jana. Prokrastinace (odkládání povinností) a její zvládání u vysokoškolských studentů [online].
Praha, 2009, s. 33-36. [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/65275/. Diplomová
práce. Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta. Vedoucí práce Dagmar Schneidrová.
16
REBT, s. 85-89.
17
PASTYŘÍKOVÁ, Radka. Emoce u studentů vysokých škol a jejich ovlivňování prostřednictvím alternativní
terapie Faster EFT [online]. Zlín, 2013, s. 21-22. [cit. 2019-05-01]. Dostupné z:
https://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/21281/pasty%C5%99%C3%ADkov%C3%A1_2013_dp.pdf?sequ
ence=1&isAllowed=y. Diplomová práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií.
18
REBT, s. 26.
19
ELLIS, Albert. Trénink emocí: práce s emocemi na základě racionálně emoční terapie. Praha: Portál, 2002,
s. 55-63. Spektrum (Portál). ISBN 80-7178-646-2. (dále jen Trénink emocí)
20
REBT, s. 25.
21
Tamtéž.
12
13
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Při ZNP pociťujeme smutek, lítost, podrážděnost. Jsou to stavy, které nás podněcují
k dalšímu jednání, kreativitě. Neblokují nás, spíše nás vedou k činnosti, zlepšení. Příklad: Mám
obavu, že nesložím zkoušky, a tak se učím důkladněji.22
NNP jsou doprovázeny panikou, depresemi, sebelítosti, vztekem. Zapříčiňují naši
uzavřenost a jsou to cesty k sebedestrukci, nečinnosti. Příklad: Mám panickou hrůzu, že
u zkoušky neuspěji, tak se učení vyhýbám, učím se v úzkosti a neúčinně, a nakonec na zkoušku
radši ani nejdu.23
2.2.7 Postmoderní – flexibilní a konstruktivistická
REBT je popisována jako postmoderní, flexibilní24, konstruktivistická, s čímž plně
souhlasím. Dle mého mínění umožňují její metody jedinci zkoušet a nacházet nové způsoby
a možnosti chování, jednání či přemýšlení („že budou přemýšlet o svém myšlení a že budou
přemýšlet, jak přemýšlejí o svém myšlení“25). Klient bude nejspíš často narážet na překážky,
pro které bude muset najít řešení. Snažit se je překonávat, brát z nich sílu, učit se pracovat
s neúspěchem nebo se zkusit na problém podívat z jiného úhlu.26 Zapojení klientovi iniciativy
snad může vést k zodpovědnosti za své činy a postupně posílení sebevědomí.

3. Metody REBT
Tato terapie nabízí mnoho možných postupů, přístupů k jedinci. Snaží se být
individuální a přesná. Využívá schopností a nedostatků konkrétního jedince. Myslím, že
terapeut je zde pouhým partnerem při klientově cestě za nalezením duševní rovnováhy.
Upozorňuje, popostrkává ho, podněcuje ho k aktivitě, dává mu možnost výběru – to vše záleží
na konkrétním jedinci a situaci.

3.1 ABC teorie emoční rovnováhy
AE se domnívá, že ke změně lze dojít skrze přeměny našich přesvědčení. Uvádí, že
mnoho jeho klientů má zprvu pocit, že jejich rozrušení způsobila daná událost.
Příklad: Nepřijali mě na vysokou školu → z čehož mám obrovský vztek. Podle AE vztek není
způsoben skutečností, že jsem nebyla přijata, ale mým vlastním přesvědčením, že „pokud

Tamtéž, s. 26.
Tamtéž.
24
HYNEK, Petr. Možnosti využití KBT v sociální práci s mladistvými delikventy [online]. Praha, 2007, s. 21-22.
[cit. 2019-05-01]. Dostupné z: http://www.pvsps.cz/data/2017/03/01/13/petr_hynek_-_2007.pdf. Písemná práce
k bakalářské zkoušce. Pražská vysoká škola psychosociálních studií.
25
REBT, s. 21.
26
KAŠPÁRKOVÁ, Šárka. Mýty a iracionální přesvědčení ve vztahu k partnerskému soužití a lásce [online].
Brno, 2006, s. 27-28. [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/wcng8/DP_Kasparkova.pdf.
Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie. Vedoucí práce
Dagmar Schneidrová.
22
23

7

nejsem schopna udělat ani přijímačky na tuto školu, nemusím to zkoušet na některou
další…jsem líná, hloupá a neschopná, vždyť ostatní to zvládli, ale já ne“.
Abychom se k našemu vnitřnímu přesvědčení dostali, používá terapie tzv. ABC teorii
duševní rovnováhy. Za konkrétní písmenka dosazujeme konkrétní kazuistiky, případy
a pro klienta může být pomůckou pro lepší představení si svého nesnadného problému, který je
ovlivňován mnoha faktory.
AxB=C
→ A = adversity (nepříjemná událost; Nepřijali mě na školu.)
→ B = belief system (vnitřní přesvědčení; mé úvahy: To je konec, jsem k ničemu, nikam mě
nevezmou.)
→ C = disturbed consequences (těžká úzkost, deprese, vztek)
Terapie dále pracuje i s dalšími písmenky, ale ty už se odvíjejí od této základní rovnice:
D (zpochybňování B), F (efektivní nová filozofie), E (efektivní emoce a chování)27 28 29
3.1.1 B (belief system)
B nám značí naše vnitřní přesvědčení. Vnitřní přesvědčení bývá často nevědomé,
následuje automaticky ihned po podnětu. Může být tak nenápadné, že mu člověk nepřikládá
žádnou váhu, a právě v důsledku toho se stává jedním ze spouštěcích faktorů vzniku depresí.
Což znamená, že pokud chceme klientovi pomoci, zprvu mu vysvětlíme ABC teorii
a následně si ujasníme, že je potřeba změnit jeho přesvědčení. Při změně přesvědčení nejde jen
o lehkou povrchovou změnu, často jde o dlouhý proces, který ale přináší hluboké a trvalé
změny.30 Nebezpečí hrozí při nekvalitní terapii, kdy si klient pouze uvědomí své vnitřní
přesvědčení, a tím jeho terapie skončí, protože už nedokáže změnit ani své chování, myšlení
ani emoce, tudíž upadá do dalších depresí.31
Jádro problému tedy spočívá v přesvědčení, které je buď racionální (dále jen RP) nebo
iracionální (IP)32. REBT nevymezuje racionalitu jako neemoční, necitelné chování.33

27

REBT, s. 17-18.
Tamtéž, s. 65.
29
Pozn. Do příloh přikládám formuláře, které mohou posloužit jako pomůcka pro klienta, právě pro lepší
představivost a pochopení postupů terapie. Považuji je za dobrý materiál, např. pro vypracování domácího úkolu
klienta, protože jsou tam jednotlivé kroky srozumitelně vysvětleny. Já sama jsem formulář při aplikaci terapie
využila.
30
Tamtéž, s. 30.
31
Tamtéž, s. 15.
32
IVANOVIČOVÁ, Michaela. Iracionální přesvědčení v souvislostech s osobnostními proměnnými v
penitenciárních podmínkách: Komparační analýza odsouzených za majetkovou a násilnou trestnou
činnost. [online]. Praha, 2013, s. 10-13. [cit. 2019-05-01]. Dostupné z:
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/53242/140026422.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra psychologie. Vedoucí práce Miluše
Urbanová.
33
REBT, s. 24.
28
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Ellis v knize citoval britského psychologa Windyho Drydena: „Jak řekla Windy Drydenová
(sic!)34, „racionální“ v rámci REBT znamená to, co lidem pomáhá dosáhnout jejich základních
cílů a záměrů, zatímco „iracionální“ znamená to, co jim v dosažení těchto cílů a záměrů
brání.“35
Podle AE jsou 3 nejčastější IP:




absolutní osobní úspěch, uznání
potřeba slušného, vhodného, ideálního chování vůči mně
příznivé a dokonalé podmínky

Ta jsou potom dobrým základem pro vznik deprese, sebezatracení, agrese, frustrace,
nečinnost.36 Podle mého názoru je úkolem terapeuta (využívajícího REBT) pomoci klientovi
v pochopení svých destrukčních přesvědčeních a nabídnout mu metody, kterými by tato svá IP
změnil na RP.
3.2 Domácí úkoly
AE zdůrazňuje, že pokud chce člověk dosáhnout změny, je samozřejmostí, že se nebude
věnovat svému zdokonalování pouze na sezeních s terapeutem. „/…/ doba mezi sezeními je
stejně důležitá jako sezení.“37
Mně osobně se zadávání úkolů osvědčilo. Věděla jsem, že kamarádce budou D.Ú.
vyhovovat, protože potřebuje na práci klid a soustředěnost. Na sezeních jsme pak „neztrácely
čas“ jejím přemýšlením, protože už měla mnoho poznamenaných a promyšlených poznatků
z domu, což považuji za výhodu.

4. Techniky v REBT
Vybrala jsem pár technik, které mi přišly vhodné pro aplikaci na mou přítelkyni, která
(troufám si říci) trpěla depresemi.38
4.1 Kognitivní
Postup: identifikovat → zpochybnit → nahradit
a) zpochybnění – zpochybnit praktické důsledky některých přesvědčení39
→ „Pomáhá to?“ „Pomáhá to víc, než škodí?“
→ „Kde jsou důkazy? Kde je to psáno?“
→ „Jak to, že když nezvládneš důležitý úkol, znamená to tvou prohru a bezcennost?“
Pozn. Chyba v překladu knihy, protože nejde o ženu, ale muže (britský psycholog a kouč Windy Dryden).
Tamtéž.
36
Tamtéž, s. 35.
37
Tamtéž, s. 64.
38
Pozn. Všechny níže vypsané techniky a postupy jsou z knihy REBT.
39
Trénink emocí, s. 71-79.
34
35
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→ „Přestože ve škole nebude vše ideální a dle tvých představ, dokážeš najít v životě
uspokojení?“
b) povzbuzení
→ „Teď není potřeba se rozčilovat.“ „Budu se snažit, ale dokážu přijmout i porážku.“
c) evangelizace – uvědomění si svých „nedostatků“ skrze pomoc druhým s jejich IP
d) zastavit se a pozorovat – určeno na dobu mezi sezeními
→ nalepit si papírky ve svém okolí na různé objekty (zrcadlo, obraz, koště, skříň,
kalendář, rádio v autě, …) a poté, až kolem nich během dne projdu, zavadím o papírek očima,
napíšu na něj své nynější rozpoložení (pocity, myšlenky, …)
4.2 Emoční
-

k doplnění, posílení kognitivních technik

a) racionálně emoční imaginace (REI) – volba vhodnějších emocí ve stresových situacích
prostřednictvím představy a vzpomínky
→ zavřít oči → vžít se do situace → prožívat hněv → zkusit změnit hněv na lítost
b) humor – zlehčování, posmívání se našim IP
→ racionální písničky40
c) bezpodmínečné přijetí terapeutem – tzv. bezpodmínečná úcta = přijetí klienta
d) bezpodmínečné sebepřijetí a přijetí druhých
→ kritické myšlení
→ učit se zpětnou vazbu (učit se objektivně hodnotit své / něčí chování)
→ nenálepkovat a nesoudit lidi podle jejich několika projevů
→ pamatovat na rozdíl mezi lítostí a vinou
4.3 Behaviorální
-

k doplnění, posílení kognitivních technik

a) posílení (odměny)
→ cokoliv, co je klientovi příjemné
→ zábavné úkoly společně s pracovními úkoly
b) tresty – za nesplněný úkol; přiměřený
c) pocti studu – cvičení, která podpoří vědomí, že se stydí za svůj čin, a ne za sebe
-

překonávání svých zažitých dogmat a neopodstatněných strachů

→ „Ať si myslí, co chtějí.“
d) vytrvání v obtížných situacích – docílit klientova uvědomění, že přestože se necítí
komfortně, je schopen danou nepříjemnou situaci zvládnout

40

Viz přílohy.
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PRAKTICKÁ ČÁST
Rozhovory
Terapii jsem se rozhodla aplikovat na svou kamarádku. Dále ji budu označovat fiktivním
jménem Lucie, protože mi přijde necitlivé a zbytečné uvádět její pravé jméno.

Kamarádka Lucie
Charakteristika: L. je 18letá studentka. Má mnoho mimoškolních aktivit – věnuje se
tvůrčím věcem i sportovním aktivitám. Ráda tráví čas s přáteli, rodinou či knihou.
Vzájemný vztah: Vídaly jsme se, a stále vídáme, zhruba dvakrát do týdne. Během našeho
setkání dojde ke konverzaci, aktivně spolu strávíme čas – komunikujeme spolu (není to jen
pouhé pozdravení, vidění se). Neměly jsme mezi sebou žádný důvěrný vztah, často jsme se
bavily o běžných a banálních věcech, tj. škola, kroužky.
Můj dojem: Začala jsem si na L. všímat, že je často bez nálady a působí unaveně.
Nevyčleňovala se z kolektivu a normálně se se všemi bavila a usmívala se, přesto jsem měla
pocit, že to vše je jen slupka. Všimla jsem si, že pokud byl na ni vyvinut „nátlak“
(např. odevzdání úkolu do určitého termínu apod.) začala být rozrušená, chovala se unáhleně,
zbrkle a stahovala se do sebe.
Rozhodující situace: Během zadávání termínů a úkolů na našem společném kroužku se
úplně citově zhroutila, znenadání se rozechvěla, nebyla schopna souvisle mluvit, začala vzlykat,
překotně si stěžovala na nedostatek času, na svou nerozhodnost. Při tomto jejím rozrušení jsme
byly jen já, a ještě jedna kamarádka, nicméně L. nás podle mě vůbec nevnímala. Měla zastřený
hlas, choulila se na židli a mluvila směrem do svého klína. Když se ji kamarádka snažila utišit
a chlácholila ji, Luciin pláč se stupňoval a ona se ještě více stahovala do sebe. Já jsem v tu chvíli
nic neudělala. Jen jsem nečinně stála a uvědomila jsem si, že L. potřebuje něčí pomoc, ale ne
v tuto chvíli.
Mé rozhodnutí: Po zhruba 3 týdnech jsem Lucii poprosila, zda by mi nepomohla s mojí
seminární prací. Jako člověk, na kterém bych vyzkoušela některé metody REBT.
Luciina reakce: Projevila radost. „Beru cokoliv, co mi pomůže s mojí rozbitou
psychikou“, řekla. Překvapilo mě, s jakou nadšeností můj návrh přijala. Domluvily jsme se
společně na místě, kde se sejdeme, tak aby vyhovovalo mně i jí, a přitom se zde ani jedna z nás
necítila „dominantně“. Nakonec jsme se scházely v kavárně, kde byl přirozený hluk a měly
jsme zde soukromí nebo venku v parku. Rozhovory jsem zaznamenávala na diktafon v mobilu,
s jejím souhlasem.
Moje vlastní definice Luciina problému: Odvažuji se posoudit její stav jako depresi.
Postupně jsme se dobraly k tomu, že tyto její stavy méněcennosti má už delší dobu, ale vše
vyvrcholilo nedávno – tzn. že ta nejhorší část trvala cca 4 měsíce (poté následovala naše sezení).
L. chybělo sebevědomí, často měla na věci jeden pesimistický pohled, cítila se středem
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nepříjemné pozornosti, nedokázala nacházet uspokojení, a tak si neustále nabírala nové a nové
aktivity. Jenže díky své uzavřenosti a požadavku naprosté dokonalosti cítila obrovská zklamání,
začala mnoho věcí zavrhovat a chovat se odtažitě.
Můj cíl: Nabídnout jí možné metody, jak překonat některé překážky. Dát jí najevo, že
na své problémy není sama. A především, pokusit se odstranit její přesvědčení, že ona je ta,
která neustále chybuje, což ji podle mě neskutečně ubíjelo, ponižovalo a podněcovalo k pasivitě
a strachu. Znala jsem ji jako čilou, aktivní dívku plnou optimismu a mým přáním bylo,
aby našla cestu ze svých depresivních nálad skrze uvědomění si vlastní hodnoty a důležitosti.

Sezení 1._13. 3. 2019_čas: 00:40:00
Na začátku jsem Lucii alespoň půl hodiny vyprávěla o terapii. Zmínila jsem cíle terapie
a způsob, kterým se pokusíme dobrat k problémům. Vyprávěla jsem jí pár příběhů
a poukazovala na flexibilitu, variabilnost a individuálnost REBT.
Na mou otázku, jak se zrovna cítí nedokázala odpovědět. Tak jsem se zeptala, zda si uvědomuje
nějakou věc, která ji tíží, trápí. Něco, co si vybaví hned, když se řekne slovo problém.
Odpověděla, že cítí, že je to více menších věcí, které se odvíjejí od jejího „názoru na sebe“.
Konkrétně: „Že při každé příležitosti dokážu shodit sama sebe a potom mívám úzkostlivé pocity
a strach z toho, aby se něco nepokazilo, aby se něco nestalo mé rodině a začnu pochybovat
o svém chování. Když začínám nové věci tak jdu do všeho hrozně skepticky a bojím se, že to
pokazím a že neumím nic udělat pořádně.“ Na to jsem jí odpověděla, že to, co mi právě řekla,
zní jako sebedestrukční pocity, které vedou k iracionálnímu chování. Ona souhlasila, a ještě
dodala slovo „sebeponižování“. Pak chvíli mlčela a náhle začala sama od sebe vyprávět, že
„když něco řeknu, hned se kontroluju, jestli to nebylo trapný nebo nevhodný, adekvátní, začnu
hodnotit svůj tón hlasu a výběr slov“. Nebo že když někdo zadává úkoly, tak ona to bere jako
útok na sebe, „oni přeci vědí, že to už nezvládnu a naschvál mi nakládají ještě více, abych fakt
už spadla“.
Nečekala jsem, že mi toho hned tolik řekne a náhle jsem se cítila nedostatečně připravená. Ale
také jsem cítila její důvěru a dychtivost. Dále jsem chtěla, aby se pokusila vzpomenout
na nějaký konkrétní zážitek, který ji trápí nebo nedávná událost, ze které má špatné pocity.
Jako první uvedla událost, o které jsem psala výše, „to bylo úplně zhroucení…cítila jsem ten
časový pres, který tam hrál roli, že něco musíme stihnout do nějaký doby, tak já jsem si říkala,
že to prostě nemůžu stihnout. A hlavně že mi nezbyde žádný čas na sebe…a přitom když byly
prázdniny a měla jsem hodně času, tak jsem nic moc nedělala, a proto jsem pak byla zase
na sebe naštvaná“.
Na to jsem jí odpověděla, že to, co mi řekla jsou věci a pocity, které se na sebe neustále nabalují,
které se ovlivňují navzájem. A že je důležité, že si je uvědomuje a přiznává si je, protože jedině
tak s tím může něco dělat.
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V tuto chvíli jsem se snažila, aby si opravdu začala uvědomovat sama sebe a své chování.
Společně jsme si prohlédly ABC rovnici a já se jí zeptala, zda by dokázala dosadit něco
na pozici C. Ona se začala rozhodovat mezi svým „sebeponižováním a panickými, úzkostnými
stavy“. Pak dodala, že při „té“ události začala hodně panikařit a že měla pocit, že ji ostatní
omezují a berou jí energii. K tomu jsem dodala, že v knížce, ze které vycházím, právě toto
zmiňují. Že pokud se člověk rozčiluje nad tím, že nemá energii, dostává se do situace, kdy tu
energii opravdu nemusí mít, protože ji spotřebovává na svůj vztek. Čemuž se zasmála
a s úsměvem souhlasila. A náhle řekla, že si teď vzpomíná, že už na základní škole měla o sobě
pochyby a že se to s ní už „táhne dlouho“. Ale že když vidí úkol, který je lehký, tak se na něj
těší a dělá jí radost ho dělat. A když jí zadá někdo něco, do čeho se jí nechce, tak už „předem
vím, že to bude děs, a tak tomu ani nevěnuji čas a dělám to tak na půl“.
Navrhla, že písmeno A by mohl být nějaký těžký úkol. Následně jsem se jí zeptala, zda si
uvědomuje tedy nyní nějaký úkol, který má. Že bychom ho mohly využít pro jednoduchou
demonstraci a pomocí pár technik REBT, že by se mohla začít učit praktiky, které by mohly
vést ke zlepšení a uvědomování sama sebe. Souhlasila, že bude nejlepší použít nějaký aktuální
úkol, ale zrovna si žádný nevybavuje. A tak jsem jí začala vyprávět příklady (situace) z knihy.
→ Říkala jsem si, že bych ji měla nechat chvilku na uvolněnou, že bych měla
chvíli mluvit já a příklady z knihy mi přišly vhodné – mohly posloužit jako inspirace
a Lucka neměla pocit, že mluví pouze ona, na chvíli jsme opustily její problémy.
Následně mi řekla, že z příběhů pochopila, že tedy hodně záleží na vnitřním přesvědčení, a že si
myslí, že u ní to je například pocit „osobní porážky = neúspěch“ a že „věci mohou být jen špatné
a dobré“. Nicméně stále nebyla schopna vzpomenout si na nějaký „hrozící“ úkol. A tak jsem jí
zadala úkol já.
Řekla jsem jí, že jí nakopíruji tabulku (viz přílohy). Trochu jsme si o tabulce popovídaly
a dohodly se, že ona se na to doma podívá, a to, co dokáže doplnit doplní. Na to reagovala, že
pokud má ze sebe pocit, že úkol nesplnila dle svých představ, nepovažuje ho za splněný.
Na otázku, jaké nyní prožívá emoce, když ví, že do pondělí má úkol odevzdat, odpověděla
strach, nechuť, špatný pocit z toho, že si uvědomuje, že až bude úkol dělat, bude mít určitě
špatnou náladu.
Následně jsem zrekapitulovala, že tedy písmeno A je zadaný úkol nebo nějaká věc, kterou po ní
někdo vyžaduje a B je pocit dokonalosti. Zdůraznila jsem důležitost její schopnosti vnímání
a přiznání si svých pocitů, že to není automatická věc a že mnoho lidí toho není schopno.
Nakonec jsme si ještě připomněly její úkol, ona se mě ještě na něco v rámci úkolu zeptala.
Už jsme měly v plánu odcházet, ale ona najednou začala mluvit o svém postřehu - že každou
neděli, když se setmí, má „úplně odpornej pocit a na všechno plive…na všechno, co kdy udělala
špatně a přemítá o různých věcech a negativizuje je…příšerně…a vadí jí bílé světlo
a šero…proto moc nemá ráda zimu…ale když si rozsvítí lampičku, která svítí nažloutlým
světlem, je to lepší…ale bílé světlo jí symbolizuje cizotu, krutost a nebezpečí a má pocit, že ji
provrtává a všechno na ni ví…a že nikdy nerozsvěcí velké světlo, ale jen malé lampičky
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nebo svíčky.“ Shodly jsme se na tom, že má ráda soukromí a potřebuje mít na věci klid. Když
už jsme odcházely, sdělila mi, že se cítí „lehčí“ a že se už těší až se bude večer snažit udělat
úkol z matiky, který jí beztak nepůjde, a že jindy by se s tím nejspíš dost stresovala, ale teď ani
ne. Poté se zasmála.
Uvědomila si, že ji čeká neoblíbený úkol a mě potěšilo, že se dokázala nad věc trochu povznést
a vyhodnotit ji jako docela banální „problém“, který by jí jindy tlačil a bolel.
Rozhodla jsem se, že jí další den donesu další úkoly. Čímž bych chtěla pozorovat, jak na to
bude reagovat, že úkoly nenadále přibyly. A také jí dát na práci klid.

Další den
Úkoly:


Úkoly jsem volila takové, které by jí, dle mého, nemusely uvrhovat do nepříjemných
stavů. Které pro ni nebudou snad moc obtížné. Nicméně budou to hlavní kroky
v procesu zvednutí sebevědomí a vylezení z šerého strachu. Lucie je introvert, takže mi
přišlo i příhodné, že úkoly bude moc dělat doma, ve svém klidu a prostoru, ve kterém
se cítí jistě – což jsem očekávala, že bude efektivní.

→ napsat 8 přání 5 aktivit, které ji naplňují
→ 3 cíle, kterých by ráda během půl roku dosáhla
→ nalepit si žluté papírky po věcech (objektech) a vždy když papírek spatří, zapsat si svoje
aktuální pocity
→ Připsala jsem i bonusový úkol, který byl myslím podobně obtížný jako úkoly předešlé.
Nicméně jsem úkol formulovala jako „náročný a nadstandartní, přestože vím, že je silně
zaneprázdněná“ – chtěla jsem docílit banálního efektu, jejího dobrého pocitu, že udělala něco
navíc, co bylo těžké.
Když jsem jí úkoly předávala, usmívala se a zhodnotila jako roztomilé, že jsem jí papírek
s úkoly nadepsala jejím jménem a některé body udělala barevně. Tyto kroky jsem udělala
záměrně, protože vím, že má ráda pořádek, pečlivou úpravu a barvy. Zacílila jsem to na její
první dojem z úkolu, protože uvedla, že když ví, že úkol je náročný, předem tuší, že ho
nezvládne. V tu chvíli jsem z ní necítila žádnou paniku, stres či zneklidnění.

Sezení 2._27. 3. 2019_čas: 1:35:00
Zpočátku jsme se bavily o jejím úkolu, o tom, co vypracovala. Na otázku, co cítila při zadání
úkolu odpověděla, že strach z dalšího úkolu, ale zároveň pocit, že to ten úkol může pomoci mně
nebo jí. Dle jejího vyprávění jsem usoudila, že při vypracovávání se postupně cítila lépe
a vědomí, že má úkol, už jí tolik nevadilo.
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Z jejích přáních vyplynulo, že nejvíce si zakládá na věrných a pevných vztazích jako rodina
a blízcí přátelé. Ráda by se neustále učila něco nového a tvůrčím způsobem zaměstnávala svou
mysl.
Aktivity, které má ráda korespondovaly s jejími přáními. Na což jsem ji upozornila a následně
jsme se krátce bavily o tom, jak je důležité občas si udělat v myšlenkách pořádek – určit si své
preference, přání a zamyslet se, zda pro ně něco dělám a zda pro ně, popřípadě, jde udělat víc
či míň. Její reakce po této konverzaci byla, že „se jí líbí, že metody této terapie jí pomáhají bořit
dogmata a uvolňovat jiné možné cesty“. Zatím má pocit, že jí sezení a úkoly pomohly definovat
si své hodnoty.
Napsání cílů jí prý dělalo problém, nedokázala si nic moc vybavit a nakonec řekla, že se
zadávání cílů bojí. Vysvětlila jsem jí, jak chápu cíle já – cíl by měl být termínovaný
a konkretizovaný, abych po uplynutí termínu dokázala přesně říct, zda jsem svůj cíl splnila
či ne. Podle svého výsledku vyhodnotit, adekvátnost svého cíle. Další cíl si pak zkusit jinak
konkretizovat nebo jinak limitovat. Navíc jsem upozornila na emoce, které většinou při plnění
cíle prožíváme. A že díky jednoduchým cílům, si můžeme své emoce trénovat, abychom byli
lépe připraveni na případnou situaci, kdy bude potřeba zaujmout určité stanovisko.
Dle mého názoru je důležité emoce projevovat, protože jsou částí naší řeči, a tak bychom nad
nimi měli mít alespoň trochu kontroly. Následně jsem jí pomohla její příliš obecné cíle
konkretizovat.
Potom jsem jí navrhla zkusit nějakou výzvu – cíl, pro který bude muset každý den něco trochu
udělat, oželet, přemoct se. Myslím, že výzva může být nástrojem, skrz nějž si můžeme
uvědomovat denní maličkosti, které nám dělají radost, starost – učit se vnímat sám sebe, své
projevy, chování.
Dále jsem ji poprosila, aby si zavřela oči a vybavila si jednu aktivitu, která ji baví a zkusila ji
prožívat. Následně jsme si povídaly o tom, co při té aktivitě pociťuje, čím ji naplňuje, a jak je
důležité zamyslet se nad svými emocemi a zkusit si je analyzovat. S čímž souvisel i její poslední
úkol – papírky – psaní svých pocitů, emocí na papírky (v různých místech, čase, psychickém
rozpoložení, …).
Snažila jsem se tím docílit, aby si začala uvědomovat jak pozitivní, tak negativní emoce.
A s výsledkem pak dokázala dále pracovat, tj. zamyslet se např. nad tím, že potlačuje pozitivní
emoce, automaticky na ně zapomíná a nepřikládá jim tak velkou váhu jako negativním. Snažit
se dosáhnout vyvážení – aby nepovyšovala či neupozaďovala žádnou ze stran. Nechtěla jsem,
aby negativní emoce odsoudila, ale na chvíli je upozadila. V tuto chvíli jsem potřebovala
zaktivovat její pozitivní pocity. Následně jsme se bavily o negativních emocích, které nám
mohou pomoci posunout se dál, nicméně je potřeba být opatrná.
L. zhodnotila, že jí papírky (její domácí úkol) otevřely oči, protože díky nim si začala
uvědomovat, že i v krizové dny prožívá hezké věci. Že přestože to jsou naprosto banální věci
jako dobrý čaj, udělaly jí radost, ve chvíli, kdy byla vystresovaná z učení se do školy. Když
začala popsané papírky číst, vyplynulo z nich, že většina je zaplněna negativními, úzkostnými
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obavami z neúspěchu či z vlastního pochybení. Najednou si uvědomila, že v době, kdy
přemýšlela nad úkolem, který musí udělat do školy a vnímala ho jako obtížný, říkala si, že se
těší, až ten úkol odevzdá, protože se jí uleví a uvědomila si také, že pro ten úkol udělala dost
a je se svou prací spokojená – nicméně toto na papírek nenapsala, pouze si na to vzpomněla
a řekla mi to. Následně jsme se zamyslely nad tím, jak je fascinující, kolik se toho člověku za
den stihne prohnat hlavou, nad čím vším přemýšlí.
Dohodly jsme se, že v papírkách bude pokračovat, že si je zase nalepí a v této aktivitě bude
pokračovat.
Začala povídat o tom, že cítí, že začíná být více pozitivní a že vnímá věci lehčí, že je to díky
slunci. Na to jsem reagovala, že právě možná „svítí sluníčko“ je dogma. Že člověk může být
veselý i když prší a je sychravo, a že je možná více produktivní nacházet pozitiva tam, kde
bychom je nečekali.
Shodly jsme se také na tom, že se jí líbí, že si povídáme o jejích emocích. Že jí pomáhá, když
své pocity dá na papír nebo je vysloví. Že si je díky tomu přesně uvědomí. Líbí se jí hromádka
jejích negativních myšlenek. Chvíli jsme si povídaly o rozdílu mezi lítostí a vinou. Že je potřeba
ho mít na paměti. Ona sama řekla „jo udělala jsem to špatně já, ale nic to na mně nemění“. Což
nás vybídlo ke krátké úvaze nad tím, že je potřeba neodsuzovat sebe, ale své činy. Že činy
bychom měly brát a analyzovat je, neočerňovat sebe, ale hodnotit činy, které se mohu pokusit
změnit. Sama řekla, že často prožívá pocit viny, který ji zcela zablokuje. Shodly jsme se na tom,
že pro začátek je pro ni skvělý krok, že si uvědomuje, že vinu prožívá.
Ujasnily jsme si, že není potřeba jít za naprostou dokonalostí. Že nejde o to, dělat přesně
všechno o čem se tady bavíme každý den a neustále. Ale, že jde minimálně o to samotné
uvědomění – že něco dokážu vyřešit, další klíč k řešení hledám.
Z toho všeho usuzuji, že mění postoj k některým věcem, ale přitom chápe, že neexistuje žádný
konkrétní cíl, kterého je potřeba dosáhnout. Že vnímá, že ta cesta je plná několika možných
řešení.
Nakonec jsem dala brainstormingovou aktivitu, kdy měla napsat cokoliv, co ji napadne ke slovu
strach a ztrapnění. Chvíli jsme se o tom bavily, jak ta slova vnímá, co při nich třeba
prožívá – chtěla jsem dát slova, která pro ni nebudou moc příjemná – trochu jí tím ukázat, že
se dá mluvit i o věcech, které jsou nepříjemné a že nás často tyto trapné situace spojují
s ostatními lidmi. Shodly jsme se na tom, že máme prožité podobné ponižující situace a že je
docela zábavné se o tom bavit – tím můžeme měnit postupem času naše definice slov
jako strach, trapas.
Po sezení jí prý v hlavě nejvíc rezonovala určitá překvapení. Že v sobě cítí novou sílu, díky
které může mnoho věcí změnit a je odhodlaná jít skrze méně příjemné cesty, protože to, že jsou
nepříjemné neznamená, že jsou pro ni tabu a neprůchozí. Překvapení z toho, že se tolik otevřela
a často ze sebe své myšlenky, nápady a postřehy doslova chrlila, i když cítí, ž to jsou pro ni
velmi citlivá a intimní témata. Obecně cítí velkou motivaci.
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I já cítila ohromnou motivaci pro další práci. Na Lucce bylo čím dál tím víc vidět, jak dělá věci
s nadšením. Když vyprávěla o svých splněných úkolech, sršela z ní radost. Působila uvolněně
a velmi otevřeně.
Nové úkoly:
→ přečíst jednu knížku za měsíc
→ do 3 týdnů si koupit nové struny na kytaru a naučit se jednu novou písničku
→ 2 týdny nepoužívat Instagram

Sezeni 3._29. 3. 2019_čas: 00:30:00
Uvědomila si, že jí dělá radost pocit, že něco udělala pro své tělo – vypila hodně vody, dobře
se vyspala, snědla vitamíny. Vnímá mnoho nových věcí – např. že když vidí, že není sympatická
některým kamarádům kamarádů, tak jí to přijde úsměvné a nijak ji to už neblokuje, což pociťuje
jako hodně velkou změnu. Její počáteční strach z jednoho úkolu se změnil na radost ze splnění
z úkolu. Náš rozhovor začal být velmi spontánní, bavily a filozofovaly jsme nad různým
chováním, lidskými vztahy a emocemi. A automaticky už jsme obě zlehka používaly metody
REBT. Začaly jsme se bavit o dost citlivých intimních věcech, které jsou pro nás obě dost
osobní a dokázaly jsme si o tom povídat naprosto přirozeně.
Toto sezení bylo kratší, ale říkala jsem si, že každé nemusí být dlouhé. A přišlo mi důležité
udržovat s ní vztah a podporovat ji už jenom tím, že mám „o ni zájem“.

Sezeni 4._3. 4. 2019_čas: 00:45:00
Zpočátku jsme se bavily o úkolech, které jsme si určily při minulém sezení a které má na delší
období – analýza jejího pokroku – sama hodnotila výhody, nevýhody, své pocity, dojmy
z průběhu jejich plnění. Všimla jsem si její změny v přístupu ke svým úkolům – stala se z nich
spíše přání, ke kterým se snaží přiblížit. Neobětuje jim všechen svůj čas, ale ani je neopomíná.
Vrátily jsme se konkrétně do jedné situaci a probraly jsme si ji – nechala jsem ji, aby se
ve vzpomínkách vrátila a bavily jsme se o tom, jak se cítila, co by mohla udělat jinak, co by
dokázalo její chování změnit. Domnívám se, že tato minianalýza jí pomohla k následnému
uvědomění – sama od sebe zkonstatovala, že nyní často cítí velký vděk vůči některým lidem.
Že si začala uvědomovat zautomatizované chování a pohnutky ostatních a začíná v těchto
jednáních nacházet mnohem více.
Myslím, že je otevřenější vůči svému okolí, působí velmi přirozeně a z vyprávění některých
jejích historek (na základě i těch, které si vybírá) usuzuji, že se jí začíná navracet sebevědomí.
Za své chování už nepociťuje pouze stud. Dokáže nahlížet na sebe a na věci z různých úhlů
pohledu. Doslova řekla, že se nyní cítí „pánem svého chování“, že cítí zodpovědnost a dokáže
být nad věcí. Největší změnu pociťuje v tom, že jí ošklivé věci nepřijdou tolik podrážející, ostré
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a cílené proti ní. Přijmula své „horší já“ a to chování, které nebere jako korektní jí
nesevře – zprvu nad tím přemýšlí a říká si proč se co stalo a „co by kdyby“, ale následně dokáže
přemýšlet nad tím, zda je vůbec důležité se nad tím trápit. Toto její uvědomění myslím bylo
i dříve, ale nyní dokázala urychlit ten proces a nezabředává se zbytečně do problému.
Cítí velkou změnu ve svém myšlení. Například, že i když si uvědomila, že nejspíš dostane
na vysvědčení trojku z fyziky, nebere to jako prohřešek nebo problém, ale spíš jako nové
poznání sebe samotné – že z té trojky má radost, protože si ji zaslouží a bere ji jako určitou
definici sebe samotné. Že fyzika není její nejsilnější stránka, což ničemu nevadí a je to normální
lidské, že vždy ve všem nemůže excelovat. Tato nová filozofie myšlení nahradila myšlenky
typu „dostala jsem čtyřku, takže jsem špatný člověk, neumím fyziku, neumím se učit, nedokážu
se zlepšit, nejsem chytrá, trojka je špatná“.
Zhodnotila, že před terapií cítila, že je její duše tmavá a plná špíny a teď po několika sezeních,
splněných a rozdělaných úkolech a výzev a společném povídání vyčistila jedno místečko v duši
a dokázala si ho ohraničit funkčním plotem a zkouší používat nová košťátka na vyčištění další
části. Poprosila jsem ji, zda by dokázala definovat, co má uvnitř svého plůtečku. Odpověděla,
že sebe – cítí zodpovědnost za sebe, začíná být sama pro sebe oporou a cítí se sebevědomá.
Ráda se vrací do svého klidu, do své samoty, uvědomila si, že ji nejvíce naděje dodává to, že
dokáže být silná, že se dokáže vzchopit a poprat se – sama za sebe. Dříve cítila, že je nejvíce
důležité, aby ji uznali ostatní a že s jejími problémy jí mohou pomoci jen ostatní, protože ona
na to není silná. A společně jsme se shodly na tom, že i když jsme občas „divní“, dělá to z nás
odlišné jedince a není to důvod k panice – naopak, že divnost můžeme brát jako formu přednosti
a zkoušet z naší přirozené divnosti vytvořit divnost elegantní.
Během sezení projevila L. lítost nad tím, že by mělo být poslední. Vyhodnotila jsem, že už má
dostatek motivace a nových aktuálních myšlenek a poznatků a má pomoc, na pozici terapeuta,
je již nadbytečná. Jenže tato sezení nás velmi sblížila a uvědomily jsme si, že pro obě to byla
psychohygiena. Že nám oběma chyběla před terapií komunikace. Nyní se tedy dále scházíme,
bavíme se o sobě, svých pocitech a postřezích. Jsou to pro nás sezení, při kterých poznáváme
sami sebe a která utvářejí lidské pouto, přátelství založené na toleranci a bezprostředním
přijetím druhého.
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5. Závěr
Využití REBT proti depresi, kterou trpěla 18letá inteligentní, odvážná a upřímná
studentka, hodnotím pozitivně. Uznávám, že výsledek může znít zaujatě, jelikož ho
neporovnávám s jinými subjekty, mým cílem však nebylo vytvořit objektivní sondu, ale pomocí
několika technik navrátit přítelkyni sebevědomí. Odvažuji se říct, že se také povedlo probudit
v ní nový zájem, vystoupit ze stavů nečinnosti, změnit přesvědčení o nutnosti naprosté
dokonalosti. „Klientka“ už nepociťuje panický strach z plnění úkolů, termínů a dokáže se
povznést nad nepříjemné situace, které by ji v minulosti ponížily. Přemýšlí nad sebou a snaží
se k sobě chovat tak, aby znovu nezačala upadat do depresí.
Mým novým uvědoměním během terapie bylo, že minimálně já i má přítelkyně
potřebujeme pro udržování se ve zdravém stavu vzájemnou komunikaci – verbální i neverbální.
Díky ní jsme byly obě schopné kriticky uvažovat a hodnotit či cítit vlastní důležitost. Jenže
mám pocit, že mnoho našich vrstevníků si neuvědomuje důležitost komunikace a vnímání
emocí.
Na základě přemýšlení o uplynulé terapii nabývám dojmu, že možná není rozhodující,
kterou terapii zvolím. Metody a techniky REBT považuji za dobré, a jak jsem výše napsala
individuální a přesné. Ale uvažuji nad myšlenkou, že zásadním krokem k pozitivní změně mé
přítelkyně bylo mé nabídnutí pomoci, projev zájmu o její „horší já“ a bezprostřední přijetí.
Pokládám si otázku, zda pro toto je potřeba využívat REBT či jiné terapie. Nestačila by občas
větší bystrost a zájem o své blízké okolí?
Myslím, že má práce by mi mohla do budoucna posloužit pro další bádání, protože
odkrývá mnoho různých nevyřčených témat a nabízí se možnosti zajímavých porovnání.
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