
  Kto potrebuje psychoterapiu?
㌣�V procese psychoterapie sa klient u!í porozumie" svojim po-
citom a správaniu, a tie# rozpozna" vzorce, pod$a ktor%ch uva#uje 
o sebe samom, o druh%ch $u&och a o svojom #ivote ako takom. 
㌣�Dôvody, pre ktoré $udia vyh$adávajú psychoterapiu b%vajú 
rôzne, ich spolo!n%m menovate$om v'ak obvykle b%va to, #e 
sa !lovek necíti dobre, je nespokojn%, nie!o mu v #ivote ch%ba 
alebo naopak preká#a. (udia !asto prichádzajú do psychoterapie, 
preto#e sa cítia úzkostní, depresívni alebo prázdni, za#ívajúci 
nadmern% stres, pre#ili nejakú stratu alebo traumu, majú psycho-
somatické "a#kosti, sú sklamaní niek%m alebo nie!ím v #ivote, 
nenaplnení v práci alebo vo vz"ahoch, niektorí trpia v%buchmi 
zlosti, ktoré im kazia vz"ahy, iní naopak nedoká#u prejavi" ne-
spokojnos" a hnev. Niekedy majú pocit, #e im v #ivote ch%ba 
zmysel alebo sú len nespokojní a nedoká#u presne pomenova", 
!o im ch%ba. Menej !ast%m, ale rovnako dobr%m dôvodom pre 
vyh$adanie psychoterapeuta b%va tú#ba dozvedie" sa nie!o nové 
o sebe, nie!o sa nau!i" a prispie" tak k rozvoju vlastnej osobnosti. 
㌣�Rozhovor s kvalifi kovan%m psychoterapeutom alebo psycho-
terapeutkou mô#e poskytnú" podporu a podr#anie po!as "a#kého 
#ivotného obdobia a napomôc" pozitívnej zmene v myslení, 

správaní a pre#ívaní !loveka. Psychoterapia mô#e $u&om, ktor% 
ju absolvujú, pomôc" s mnoh%mi "a#kos"ami, napríklad s úz-
kostn%mi alebo depresívnymi stavmi, poruchami príjmu potravy, 
sebapo'kodzovaním, rôznymi závislos"ami, fóbiami, pri rozpade 
dôle#itého vz"ahu alebo strate blízkej osoby, !i strate zamestna-
nia, pri vá#nom ochorení, pri zneu#ití alebo traume, pri poruchách 
vlastnej identity alebo pri ch%baní !i strate zmyslu #ivota. Mnohí 
!asto opakujú rovnaké vzorce správania, ktor%mi si sami 'kodia. 
Cie$om psychoterapie je aj uvedomi" si tieto 'kodlivé vzorce sprá-
vania a porozumie" tomu, pre!o sa vyvinuli. Niekedy sa stane, #e 
bolestivé alebo stresujúce zá#itky z minulosti nedoká#e !lovek 
adekvátne spracova" a mô#u ovplyv)ova" jeho sú!asn% #ivot, 
spôsob ak%m sa správa, ako uva#uje, ako pre#íva jednotlivé 
situácie. Niekedy súvislos" medzi pre#itou minulou udalos"ou 
a sú!asnou situáciou nemusí by" zjavná. Inokedy mô#e by" 
jasná prí!ina, ale !lovek si sám nedoká#e pomôc" a dostato!ne 
integrova" následky pre#itej udalosti. 

  Terapeutick! rozhovor nie je be"nou konverzáciou
㌣ Psychoterapia predstavuje pre klienta bezpe!n% priestor, 
v ktorom mô#e otvorene hovori" o svojom pre#ívaní, svojich 
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O psychoterapii sa niekedy hovorí aj ako o „lie!be rozhovorom“. V závislosti od 
zamerania terapeuta mô#u by" okrem rozhovoru pou#ité aj iné techniky, ako napríklad 
hranie rolí, tvorba rôznych vz"ahov%ch kon'telácií, arteterapia, muzikoterapia, vnútorná 
práca s rôznymi imagináciami, písanie denníka a mnohé &al'ie.
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zá#itkoch, "a#kostiach, radostiach !i obavách do takej h*bky, ako mo#no predt%m 
nemohol alebo nedokázal. Psychoterapeut je viazan% ml!anlivos"ou a je povinn% 
chráni" súkromie svojho klienta. To znamená, #e klient mô#e pred svojím okolím 
pokojne hovori" o tom, #e chodí na psychoterapiu, ale terapeut nesmie identitu 
svojich klientov zverejni" pred nik%m.
㌣V procese psychoterapie by terapeut nemal poskytova" rady, !o by mal klient 
robi", ale mal by mu pomôc" nájs" vlastné rie'enia a pomôc" mu vycíti", !o by 
pre neho bolo „dobré“. Psychoterapeut nemá „recept“ na to, !o by mal ten-ktor% 
!lovek robi" alebo ako by mal #i" a taktie# nie je „jasnovidcom“, aby dokázal 
ur!i", !o je pre #ivot niekoho iného dobré. Úlohou psychoterapeuta je sprevádza" 
klienta v jeho #ivotn%ch situáciách, pomáha" mu h$ada" skryté rezervy a spozna" 
vlastné hranice. Toto umo#ní, #e lep'ie porozumie sám sebe, a sám vycíti, !o 
by bolo pre jeho #ivot dobré. 
㌣ (udia niekedy prichádzajú do psychoterapie a nevedia presne pomenova", !o 
ich trápi. Niektorí cítia, #e sa nevedia pohnú" z miesta, akoby vo svojom #ivote 
uviazli. V procese psychoterapie mô#u rozpozna" preká#ky, ktoré im bránia 
v dosiahnutí pozitívnych zmien. Niekedy sú takouto preká#kou pocity hanby 
alebo viny !i strach z nového.
㌣ Ak by terapeut „len“ poskytoval klientovi rady, !o má robi", posil)oval by v )om 
závislos" a neschopnos" vlastného rozhodovania a prevzatia zodpovednosti za 
svoj #ivot. Úloha psychoterapie je presne opa!ná, a síce, privies" klienta k zre-
losti, samostatnosti a zodpovednosti, ako aj k zbaveniu sa prípadn%ch závislostí, 
a umo#ni" mu rozvinú" svoj pln% osobnostn% potenciál.

  Dôvera, blízkos%, bezpe#ie
㌣ Pre úspe'nú psychoterapiu je potrebná dobrá vzájomná spolupráca medzi 
klientom a terapeutom, zalo#ená na vzájomnej dôvere, úcte a re'pekte. Ide 
o ve$mi intenzívny proces, hlavne pokia$ terapia trvá dlh'ie obdobie, a v rámci 
tohto procesu vzniká medzi klientom a terapeutom ur!itá emocionálna blízkos". 
Táto umoc)uje pocit bezpe!ia a dôvery, ktor% je potrebn% pre to, aby mohla by" 
psychoterapia úspe'ná. Niekedy sta!í pár sedení a klient dosiahne potrebn% ná-
h$ad a za!ne uskuto!)ova" zmeny vo svojom #ivote, najmä pokia$ ide o konkrétnu, 
nie príli' dlho trvajúci situáciu. Inokedy je potrebn% dlh'í !asov% rámec. Psycho-
terapia zameraná na zmenu osobnosti !loveka mô#e trva" aj nieko$ko rokov.
㌣ Psychoterapiu mô#u absolvova" $udia, ktorí majú záujem o vlastn% rozvoj, 
$udia, ktorí majú tzv. „be#né“ problémy (ob!asné úzkosti, depresie, pocity ne-
spokojnosti), $udia v zá"a#ov%ch #ivotn%ch situáciách, ako aj $udia ktorí majú 
vá#nej'ie psychické problémy, príp. sa lie!ia na nejakú „psychiatrickú diagnózu“. 
+i#e psychoterapia je pre ka#dého, kto je motivovan% k zmene, a kto je zárove) 
ochotn% prija", #e pre zmenu svojej situácie bude musie" aj nie!o urobi". Nie je 
primárne vhodná pre $udí, ktorí zmene otvorení nie sú, alebo o!akávajú, #e ich 
situáciu za nich vyrie'i niekto in%.
㌣ Ka#d% psychoterapeut by mal by" absolventom 'peciálneho vzdelávania 
v niektorom psychoterapeutickom smere. Zameranie psychoterapeuta nemusí 
by" pre klienta ve$mi dôle#ité. Vzdelanie psychoterapeuta v konkrétnom psycho-
terapeutickom smere by malo skôr „sadnú"“ terapeutovi, aby sa cítil isto v tom, !o 
robí a dávalo mu to zmysel. Rôzne terapeutické smery sa dajú pova#ova" skôr za 
rôzne cesty k rovnakému cie$u – pomôc" klientovi lep'ie zvláda" svoju situáciu, 
objavi" svoje skryté rezervy a prípadne napomôc" rozvoju jeho osobnosti. Pre 
úspech tohto cie$a je dôle#itá skôr osobnos" psychoterapeuta, !i klientovi ako !lo-
vek „sadne“, a !i sa medzi nimi podarí vytvori" dobr% kontakt a vzájomnú dôveru. 

㌣ Pred náv'tevou psychoterapeuta by si potenciálny klient mal overi", !i má 
psychoterapeut potrebné vzdelanie na vykonávanie psychoterapie, !i pracuje 
na priamu platbu alebo sú jeho slu#by preplácané zdravotnou pois"ov)ou, 
a ak áno, do akej v%'ky, ko$ko sedení a kedy (vä!'inou je potrebná medi-
cínska diagnóza a odporú!anie od lekára). Klient by si tie# mal da" mo#nos" 
vybra" si terapeuta pod$a toho, ako na neho pôsobí, napr. z odporú!ania 
niekoho iného, z informácií, ktoré o )om má, napr. z webovej stránky a pod.
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