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Úvod
Vážení čtenáři,
vítejte při čtení této příručky. Tato příručka byla vytvořena jako součást projektu Erasmus plus
s názvem Evropský rozvoj poradců (European Development of Counsellors, zkráceně EDECO). Tento
projekt měl za cíl podpořit vnitřní nastavení poradců a dalších pomáhajících profesí. Hlavní aktivitou
projektu bylo vytvoření modelového tréninku pro poradce s názvem „Dialogická mysl je víc než jakákoli
technika“. Tato příručka by měla umožnit poradcům, bez ohledu na to, zda se tréninku účastní, nebo
ne, seznámit se s hlavními myšlenkami, teoretickými koncepty a výběrem praktických cvičení.
Tým trenérů v projektu Evropský rozvoj poradců tvořili Dr. Michael Benesch (Dr. M. Benesch
Unternehmensberatung, Rakousko), Timo Spangar, PhD. (Spangar Negotiations, Finsko), Lenka Cole
(Aspekt z.s., Česká republika), Lucie Sedláčková (Aspekt z.s., Česká republika).
Zkušenosti z realizace modelového tréninku a komentáře účastníků modelového tréninku a
dále reakce, se kterými jsme se u nás v České republice setkali v dalších fázích projektu, se odrazily na
podobě příručky. Všem pracovníkům z pomáhajících profesí, kteří se tak vlastně na vývoji příručky
podíleli, děkujeme.
Rádi se dozvíme o jakýchkoli dalších Vašich komentářích či otázkách. Směřujte je prosím na
e-mail: lucie.sedlackova@aspektzs.cz.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá
výlučně autorka/autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise
neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.
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Použití této příručky
Hlavním cílem této příručky je poskytnout relevantní teoretické a praktické informace o vývoji
těch faktorů „vnitřního nastavení“ poradců, které splňují účel projektu EDECO. Poradci, kteří čtou tuto
příručku, by z ní měli získat porozumění hlavním myšlenkám a teoretickým konceptům, které tvoří
základ projektu EDECO. Porozumění tématice je v příručce podpořeno řadou praktických cvičení.
Jelikož teoretický rámec projektu je založen na některých vědeckých konceptech, čtenář má možnost
ponořit se do nich sám hlouběji a přečíst si další literaturu, na kterou je odkazováno na konci této
příručky.
Důležité je, že práce na vnitřním nastavení je proces, který trvá poměrně dlouho a nelze jej
vynutit (ve smyslu paradoxu Paula Watzlawicka: „Buďte spontánní!“). Proto je třeba, aby měl člověk
svou vlastní silnou vůli pracovat na svém vnitřním nastavení. Nestačí pochopit a reflektovat teorie za
nimi; chce to vůli a úsilí vkročit do úrovně „emocí“ a trénovat delší dobu.
Vzhledem k tomu, že tento projekt byl vyvinut pro zkušené poradce, nezabývali jsme se
základním obsahem, například tím, jak formulovat otázky v koučovacím prostředí nebo modely lidské
komunikace atd. Každý zkušený poradce by proto měl být schopen z příručky vyvodit své osobní závěry,
získat porozumění hlavním bodům a těžit z jejích myšlenek, hypotéz a popsaných cvičení.
Zkušenost z modelové tréninku ukazovala, že společným sdílením s lektory a účastníky se
proces rozvoje poradce hodně usnadňoval a podporoval. Věříme proto, že i Vy si najdete způsob, jak
s materiály pracovat tak, aby Vám byly co nejvíce ku prospěchu. Pomoci by Vám mohlo například
sdílení zkušeností, vypracování cvičení spolu s kolegou či pod vedením mentora či v rámci dalšího
vzdělávání. Věříme, že se takové rozvojové příležitosti se budou postupně nabízet i v českém prostředí.
Spolu s českými účastníky realizovaného tréninku je považujeme za velmi přínosné a sami proto
chceme k dalšími rozvoji poradců v této oblasti přispívat.
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Dospělí jako učící se
Proces učení je pro naše téma klíčovým procesem. Bez učení nemůže dojít k novému rozvoji
vnitřního nastavení poradců. Proto vás zveme, abyste spolu s námi zvážili, jak učení se u dospělých
funguje.
Rozdíly mezi učením se u skupiny dětí a u skupiny dospělých se obvykle uvádějí takto:







Pro dospělé jako studenty je typické vlastní vedení. Přijímají odpovědnost za svůj vlastní život.
Další specifikou pro dospělé jako studenty je potřeba informací, které lze okamžitě aplikovat
na jejich profesionální potřeby.
Jsou odolnější vůči změně, a proto jsou méně otevření.
Proces učení je pro ně pomalejší, ale integrovanější. Hloubka učení se s věkem zvyšuje.
Jako zdroj používají osobní zkušenost, což znamená, že mají tendenci spojovat cokoli nového
s předchozími znalostmi.
Zdroje motivace jsou různé. Často je osobní volbou naučit se něco záměrně.

Zabýváme se učením dospělých, a proto je implementován andragogický přístup. Považujeme
dospělého studenta za aktivní subjekt učení, nikoli za pasivní objekt. Učení je AKTIVNÍ (není pasivní) a
KREATIVNÍ (není mechanické).
Předpokládáme, že proces učení bude sebedirektivní. Každý z našich učících se zná své potřeby.
Dospělá osoba vstupuje do procesu se svými vlastními zkušenostmi z předchozího vzdělávání a
zejména s praxí založenou na práci. A tato praxe je pro náš proces učení velmi důležitá. Nové učení
může integrovat všechny předchozí znalosti a prostřednictvím nových znalostí může učícímu se
poskytnout nový pohled na jeho praxi. Může také poukázat na některé výzvy v současné praxi poradců.
Toto učení nemůže zůstat na teoretickém povrchu, ale jeho cílem je povzbudit učící se, aby našli svůj
vlastní nový způsob. Pouze profesionálové (učící se) mohou říci, zda a jak mohou integrovat nové
znalosti. Proto je individuální reflektivní praxe zásadní. Podporujeme účastníky, aby zvážili nové
znalosti a našli způsob, jak z nich udělat součást své aktivní praxe. Jedním z užitečných nástrojů může
být např. deník učení, který bude popsán později.
Zdůrazňujeme neuroplasticitu mozku. I v dospělosti zůstává mozek do určité míry flexibilní a
může tvořit nová spojení. V určitých strukturách dospělého mozku mohou růst nové neurony (např. V
hippocampu1).
Učení je nikdy nekončící proces a učení chápeme ne ve smyslu „faktů“. Chápeme ho jako
rozšiřování možností u dospělých.
Učení probíhá neustále, většinou jej neklasifikujeme jako „učení“. Nejde o „fakta“, učení je
často spíše o propojení zážitku s emocemi na podvědomé úrovni.

1

Viz např.: Spitzer (2007)
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Postoj učícího se
Náš přístup je založen na učení toho, jak mít dialogickou mysl. Je založen na jednom z principů
dialogu podle Davida Bohma, kterému se říká postoj učícího se.
Tento postoj nám umožňuje být upřímně zvědaví a odložit kulturní podmíněnost toho, že jsme
„vědoucí“. Zenový mistr Shunryu Suzuki řekl: „V mysli začátečníka je mnoho možností; v mysli
odborníka je jich jen málo. “

Dialogický přístup k učení
Dialogický přístup k učení je přístup, který klade důraz na učení prostřednictvím hlubokého
naslouchání, otevřenosti, radikálního respektu a osvojení postoje učícího se. To zahrnuje procvičování
vnitřního zkoumavého postoje a přijímání paradoxu rozdílů.
V dialogickém přístupu k učení pracujeme se svými myšlenkami.
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Termín "Vnitřní nastavení"
„Vnitřní nastavení“ je klíčovým pojmem projektu EDECO, a proto potřebuje určité vyjasnění.
Claus Otto Scharmer (2009) odkazuje na „vnitřní zdroje“, které budují základnu vnímání, komunikace
a jednání pro jednotlivce i skupiny. A: „nevidíme tyto zdroje, které jsou základem pro naši
ohleduplnost; nejsme si vědomi toho místa, které je výchozím bodem pro naše uvědomění“. Martin
Buber (2006) hovoří o třech různých druzích vnímání: pozorujte („Beobachten“), zvažujte
(„Betrachten“), uvědomujte si („Innewerden“):





Pozorujte: Je to zcela záměrné, jakési vědecké pozorování, kdy si lidé chtějí všímat každého
jednotlivého detailu. Proto v tom je určité napětí, aby nic neuteklo.
Zvažujte: Osoba, která uvažuje o jiné osobě, to také dělá velmi pragmaticky, ale bez tohoto
silného napětí - uvažující osoba je ochotna tomuto procesu více důvěřovat, takže mu důležité
věci neuniknou. Vypadá spíše jako umělec, chce se dozvědět něco o povaze objektu, ale ve
skutečnosti do něj není vtažen.
Uvědomujte si: Osoba, která si „začíná uvědomovat“ jinou osobu, nehledí na tuto osobu jako
na určitý předmět, je to celé velmi blízké a osobní. Není to jako popisovat druhého člověka
jako při pozorování nebo uvažování o něm, je to spíše: brát druhého člověka takového, jaký
„skutečně“ je, bez jakéhokoli souzení nebo vědeckého/uměleckého zájmu.

Když se zabýváme uměním, například obrazem nebo hudební skladbou, a opravdu se na něj
můžeme napojit, můžeme z něj čerpat emoce, poznání a pocity, které se dotýkají naší identity identity, která vše spojuje. Mohli bychom definovat termín vnitřní nastavení jako „část mysli, která
jsem opravdu já, která ve skutečnosti dělá naše myšlení, chtění, rozhodování, užívání si, trpění a mnoho
dalšího“. Podle Marvina Minského2 můžeme říci: možná je to věc, kterou věda nedokáže vysvětlit. Ale
pokud jde o umění: bez vnímavé a emocionální účasti vnitřního nastavení pozorovatele je umění - nebo
lépe řečeno, svět kolem - neúplné. V dnešní době máme technicky propracované systémy
rozpoznávání obličeje umělou inteligencí, které toho dokážou hodně: ale tato umělá inteligence nemá
takové „vnitřní nastavení“, jaký mají lidé.
Důležitým faktorem je, že, jak bylo uvedeno výše, dochází k určité slepotě, slepým místům,
když se pokoušíme podívat na své vnitřní nastavení. Na poradenských školeních se lidé obvykle učí
poradenským technikám a sebereflexi; to druhé spíše na analytické úrovni, což je dobré a relevantní.
Myšlenkou naší definice vnitřního nastavení je, že se nemůžeme dostat do svého nejhlubšího nitra,
které řídí naše myšlení, cítění a chování přímým, racionálním, analytickým, akademicko-vědeckým
způsobem, protože existuje příliš mnoho slepých míst, která se propojují, a je to příliš složité na
racionální úvahy. Tyto úvahy vedou k myšlence, že bychom měli pracovat s vnitřním nastavením na
emocionálnějším přístupu, který – i přesto - používá také analytické kognitivní procesy, protože ty jsou
také nedílnou součástí naší lidské bytosti.

2

Minsky, M. (1988). The society of Mind. New York City: Simon & Schuster.
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Naše tělo je výchozím bodem všech našich úvah. Tradiční evropská filozofie odděluje mysl od
těla (res extensa a res cogitans podle Rene Descarta): s emocemi se zachází jako s něčím jiné kvality (s
ohledem na poznání; toto je starý problém „mysli a těla“). Na toto téma lze říci hodně, ale pro účely
projektu EDECO to uvádíme stručně a jednoduše: Podle studií vědců, jako je Antonio Damasio a další,
nemůžeme rozdělit emoce a kognice, protože nejsou jen výrazně propojeny, ale emoce jsou základem
kognice a (vyšších) pocitů a kognice jsou v hluboké zpětné vazbě s emocemi. To vše je založeno na
somatické úrovni našeho těla (viz: Emobdiment/Damasio). Proč je to důležité pro koncept vnitřního
nastavení? Naše tělesné a somatické vjemy ovlivňují naši mysl významným způsobem, velmi často a
hluboce bez vědomého myšlení a emočních procesů, a naopak. To je důvod, proč věda o ztělesnění
(embodiment), která v posledních třech desetiletích vedla k tvorbě mnoha publikací, hraje klíčovou roli
při řešení vnitřního nastavení.
Termín vnitřní nastavení zde nemá být vědecky definován. Je to pracovní termín v těsném
vztahu k tomu, čemu říkáme „identita“, se zaměřením na nevědomé/podvědomé kognice, emoce a
pocity (kde jsou emoce „syrovější“ a pocity jsou blíže vyšším kognitivním procesům ve smyslu zdola
nahoru a shora dolů) a na které by nemělo být nahlíženo jako na něco úplně jiného než na somatické
vjemy, protože vše je propojeno a svázáno dohromady ve smyčkách trvalé zpětné vazby.
Hypotéza v projektu EDECO je, že lidé mohou dosáhnout pokroku ve své poradenské profesi,
když pracují na procesech svého vnitřního nastavení, protože vnitřní nastavení klientů a poradců se
vždy překrývají. Systemická perspektiva říká, že když lidé jednají společně, jejich vnitřní nastavení na
sebe vzájemně působí a odrážejí se v sobě navzájem. Z tohoto pohledu musí mít práce na vnitřním
nastavení poradců určitý vliv na vnitřní nastavení klientů a naopak (viz následující obrázek). V projektu
EDECO se zaměřujeme hlavně na vnitřní stav poradců.
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Perspektiva v našem tréninku
Motto projektu EDECO „Dialogická mysl je víc než jakákoli technika“ popisuje průkopnického
ducha tréninku, který stanovuje cíl podívat se na rozvoj poradce z nové perspektivy. Zatímco tradičně
jsou poradci vyškoleni, aby zvládli poradenské „metody“, aby je začlenili do „sady nástrojů“, a tak lépe
pomohli klientům, má EDECO ambicióznější cíle. Poselství EDECO pro školení poradců je, že místo toho,
abychom poradce školili stále více a více metod, máme nyní možnost prozkoumat poradce samotného.
Poradcovy myšlenky, hodnoty, psychologicky individuální způsoby myšlení a jednání, tělesné vědomí,
jeho nevědomí a dokonce i jeho sociální postavení a osobní životní situace je něco, co má v
poradenském procesu významnou a důležitou roli.
EDECO přijalo koncept „vnitřního nastavení“ (poradce) jako svůj hlavní přístup k poradcově
straně poradenského procesu. Při představení teorie PSI jako moderní psychologické teorie osobnosti,
přístupu přemosťování mysli a těla pomocí různých cvičení, pozitivní psychologie spojené se
SocioDynamickým poradenstvím, čelilo EDECO výzvě vytvořit nový koncepční rámec a vzdělávací
program. Pilotní výcvik byla cesta do neznáma.
S ohledem na hodnocení provedená během tréninku a po něm všemi zúčastněnými stranami
lze nyní konstatovat, že se EDECO podařilo „obhájit“. „Vnitřní nastavení“ bylo prokázáno jako platný
přístup k poradci, který mu přináší přidanou hodnotu pro jeho profesionální práci. Samozřejmě
postupně, s dalším uplatněním tohoto konceptu v praxi bude nasbíráno více zkušeností a dále se tím
bude ověřovat jeho účinnost.

Vnitřní nastavení – nová cesta pro kariérové poradenství?
Trénink v projektu EDECO a jeho koncepty se zrodily z nespokojenosti poradců s převládajícím
vzděláváním poradců. Poradci byli vyučováni zejména poradenským technikám a předpokládalo se, že
poradenská praxe bude fungovat do té míry, do jaké míry jsou poradci schopni tyto metody „aplikovat“
ve své práci. Ukázalo se však, že poradenství je něco složitějšího a techniky, přestože jsou prováděny
obratným způsobem, nemusí nutně vést k lepšímu poradenskému procesu nebo lepším výsledkům
poradenství. A co je nejdůležitější, v tomto přístupu se zapomíná na samotné poradce. To, co se děje
v mysli a mentální orientaci poradců na poradenský proces, je opomíjené téma. Jako reakci na tuto
výzvu přijal trénink v projektu EDECO koncept „vnitřního nastavení“ jako výchozí bod, který bude
rozpracován ve skutečné interakci s poradci v první linii. Předpokládalo se, že rozvojem různých
aspektů vnitřního nastavení poradců bude možno „překonat v efektivitě jakoukoli techniku“. Proto
také samotný název tréninku: Dialogická mysl je víc než jakákoli technika. Pilotní výcvik EDECO byl také
cestou rozpracování různých aspektů vnitřního nastavení, protože neexistovala „příručka“ připravená
vysvětlit, co metodologicky či prakticky vnitřní nastavení zahrnuje. V této kapitole se pokusíme
lokalizovat přístup vnitřního nastavení v historické perspektivě kariérového poradenství. Nástin
historického vývoje bude nevyhnutelně neúplný a plný zkratek nerespektujících nuance historických
10

trendů. Je však důležité pokusit se lokalizovat přístup vnitřního nastavení s vývojovými trendy v
kariérovém poradenství, protože se neobjevilo z čistého nebe, ale má své kořeny ve skutečné
poradenské praxi.
Dominuje role poradce
Kariérové poradenství jako profese se zrodilo na konci 20. století a na počátku dvacátých let
minulého století jako reakce na požadavky průmyslového pracovního života a obavy ze sociálních
podmínek mládeže. Parsons3) představil myšlenku poradenství jako „skutečného zvažování“ mezi
požadavky práce a dovednostmi klienta. Poradenství bylo o „sladění“ těchto dvou světů dohromady.
Poradce (psycholog) představil klientům psychologické testy a doporučil jim výběr povolání.
Poradenství bylo ve své nejjednodušší formě „vyzkoušejte je a řekněte jim“- proces. Tento základní
vzorec zůstal dominantní asi půl století, dokud nebyl „změkčen“ vývojovými teoriemi po druhé světové
válce. Vývojové teorie nyní více zdůrazňovaly rozvoj osobnosti klienta a snažily se jej sladit s pracovním
životem a požadavky na zaměstnání.
V obou přístupech však role poradce zůstává dominantní nad rolí klienta. Vizuálně může být
toto paradigma představeno takto:

Klíčové prvky tedy byly v rukou poradce a role klienta byla zjevně slabší. Ve vývojovém přístupu
byla role poradce vstřícnější vůči klientovi, ale stále v pozici jedna-nahoru-jedna-dolů.
Sociálně konstruktivistický obrat v kariérovém poradenství

3

https://psychology.iresearchnet.com/counselling-psychology/career-counselling/history-of-careercounselling/
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Věci se však začaly měnit spolu s analýzou měnícího se pracovního života a novým vývojem v
oblasti poradenství obecněji. Ekonomiky se změnily z průmyslových na postindustriální a s tím přišla
výzva k novým přístupům. Zásadní změnou v pracovním životě bylo, že již neexistovaly žádné
celoživotní kariéry od vzdělávání po (celoživotní) zaměstnání až po odchod do důchodu. Dále se práce
přesunuly z rukou do mozků a z jednotlivců do týmů. Úkoly již nebyly striktně určovány, neměly jasné
hranice a testování jejich „požadavků“ na jednotlivce bylo ještě komplikovanější. Zdálo se, že
jednotlivci mají mnohem větší svobodu při vykonávání své práce svým individuálním a osobním
způsobem. Práce byla nyní více než kdy jindy něčím, co bylo možné tvarovat a formovat, místo aby to
bylo jen něco, čemu by se dalo přizpůsobit. Ukázalo se, že občané si nevybírají povolání na základě
svých individuálních dovedností nebo osobnostních rysů, ale zvažují svou životní situaci obecně. Bylo
deklarováno, že „umístění práce“ by nyní mělo být středem kariérového poradenství (např. Richardson
19934, Peavy 19975, Vähämöttönen, 19986). Ve stejné době se v poradenství (a terapii) začal měnit
tradiční model diagnostiky a léčby, protože do oblasti přicházely nové přístupy jako neurolingvistické
programování (NLP), terapie zaměřená na řešení (krátká), rodinná a systémová terapie.
Nové přístupy byly krystalizovány v sociálně konstruktivistickém přístupu. Výsledek
poradenského procesu byl nyní viděn v závislosti na tom, jak byla interakce a komunikace mezi
poradcem a klientem úspěšná. Z poradenství se stala spolupráce a vyjednávání (Vähämöttönen 1998).
Poradenský proces a vzájemná a rovnoprávná komunikace vytvářejí a konstruují „zevnitř“ kariérový
rozvoj klienta. Vizuálně lze základní rysy sociálně konstruktivistického přístupu popsat následovně.

4

Richardson, M. S. (1993) 'Work in people's lives: a location for counselling psychologists'. Journal of
Counselling Psychology, 40, 423-33.
5
Peavy, R. V (1997) SocioDynamic Counselling. A Constructivist Perspective for the Practice of Counselling in the
Twventy-first Century. Victoria, BC: Trafford.
6
Vähämöttönen, T. T. E. (1998) 'Reframing career counselling in terms of counsellor-client negotiations'.
University of Joensuu: Publications in Social Sciences 34. Joensuun yliopistopaino: Joensuu.
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Role klienta je tedy hlavní rolí v sociálně konstruktivistickém poradenství, díky čemuž
je životní kontext klienta dokonce rozhodujícím faktorem kariérového poradenství. Svět
práce byl nyní hodnocen jako součást života klienta. To problematizovalo tradiční pohled na
kariérové poradenství se zaměřením na vztah práce a jednotlivce. Vzestup „life koučingu“
(Savickas 20127) odráží posun zaměření spíše na život než na práci. Sociálně konstruktivistický
přístup z hlediska role poradce dal poradce na stejnou úroveň s klientem a nyní tvoří tým,
který společně řeší starosti klientova (pracovního) života.
Přístup vnitřního nastavení - k reflexivní praxi kariérového poradenství?
Je zcela zřejmé, že přístupy sociálně konstruktivistického kariérového poradenství,
jako je SocioDynamické poradenství, kladou důraz na to, jak nejlépe pomoci klientovi vyřešit
jeho/její kariérové obavy. Sociálně konstruktivistické praktické metody však zahrnují
myšlenku, že tyto metody současně vytvářejí platformy pro vzájemné „spoluvytváření“,
dávají klientům možnost „jednat jinak“, ale zároveň dávají možnost komunikovat s poradcem
jako lidská bytost snažící se společně řešit klientovy starosti.
V projektu EDECO bylo cílem dát v poradenském procesu větší důraz na stranu
poradce, protože se to považovalo za předpoklad flexibilnější role poradce a bylo to bráno
jako způsob, který zabrání tomu, aby se poradce „ztratil“ v nejasnostech v poradenském
procesu, pocitu nadměrného stresu a dokonce vyhoření. Koncept poradenství v EDECO
projektu, přístup vnitřního nastavení, lze vizuálně představit následovně:
7

Savickas, M. L. (2012). Life design: A paradigm for Career Intervention in the 21st Century. Journal for Career
Counselling and development, 90, 1.
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Poradenský proces tedy zahrnuje mentální procesy poradce i klienta a svět související s jejich
životními kontexty. EDECO se zaměřilo na pomoc poradcům uvědomit si procesy ve svém vnitřním
nastavení a vědomě je rozvíjet. Psychologická teorie PSI ukázala, že osobnost poradce a jeho
individuální způsoby jednání jsou vždy přítomny také v poradenské a jiné sféře života a na těchto
procesech opravdu záleží při tom, jak poradci jednají s klienty. Pozitivní psychologie vytvořila základ
pro identifikaci důležitých prvků pro uspokojivý životní postoj. SocioDynamický poradenský přístup
vytvořil most k pochopení významu vnitřního nastavení poradce během poradenských sezení.
V EDECO byla jedním z hlavních přístupů praktická cvičení a cvičení s emocemi a jejich
tělesnými projevy. Ukázalo se, že přístup ztělesnění (embodiment) je životně důležitý a pomohl
poradcům uvědomit si pozitivní nebo negativní emoce a pocity relevantní v jejich práci a životě. Během
procesu byly vytvořeny metody, jako je ISEK, pro jejich identifikaci a rozvoj.
Je vidět, že EDECO rozhodně podniklo kroky směrem k „reflexivní poradenské praxi“, čímž
máme na mysli, že v procesu poradenství jsou vždy přítomny procesy vnitřního nastavení poradce.
„Reflexivní“ znamená, že během poradenského procesu by měla být pozornost soustavně věnována
procesu vnitřního nastavení poradce i procesům vnitřního nastavení klienta.
Diskuze
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„Reflexní profesionální praxe“, jako výsledek projektu EDECO, spojuje přístup vnitřního
nastavení - založený na teorii PSI, pozitivní psychologii a ztělesnění (embodiment) - se současnými
trendy v poradenství. Zaprvé se zdá, že přístup vnitřního nastavení má schopnost budovat most v tom
smyslu, že nás vrací zpět do perspektivy poradce, klíčového faktoru v poradenství a psychoterapii.
Teorie PSI připomíná poradcům, že psychologická teorie osobnosti v její moderní verzi má důležitou
roli v poradenském procesu. Na základě pozitivní psychologie přístup vnitřního nastavení rezonuje s
Robertsonovou (2015)8 myšlenkou pozitivní psychologie jako způsobu reintegrace kariérového
poradenství v rámci poradenské psychologie.
Za druhé, přístup vnitřního nastavení sahá po něčem novém. Přístup ztělesňování
(embodiment), přemosťování mysli a těla, používaný v EDECO tréninku, je v souladu s nejnovějším
vývojem sociálně konstruktivistického hnutí. Shotter (2010)9 argumentuje odklonem od chápání
sociálně konstruktivistického přístupu od jeho postmoderních verzí založených na myšlení jak-toudělat a často přílišného zdůrazňování pouze verbální formy jazyka. Klíčovým prvkem nového obratu
v sociálním konstruktivismu je lidské tělo jako výchozí bod ve všech sociálních interakcích. To, co nyní
potřebujeme, jsou ontologické dovednosti, dovednosti, jak být v tomto světě.
"Být dobrým organizátorem, dobrým posluchačem, pozorným čtenářem, dobrým řečníkem
atd., To vše znamená udělat více pro naše učení o tom, jak být ve světě (ontologie), než s tím, abychom
o něm získali znalosti (epistemologie)."
Zdá se, že přístup vnitřního nastavení otevírá poradcovu mysl směrem k otázce, jak být
poradcem ve (poradenském) světě. Trénink v rámci projektu EDECO byl opravdu existenciálním, neboli
v Shotterově terminologii „ontologickým“, úsilím. Tyto dveře otevírající se směrem k ontologické
perspektivě vnitřního nastavení mohou být novou fází rozvoje kariérového poradenství se všemi jeho
výzvami.
A konečně, přístup vnitřního nastavení odráží také aktuální výzvy kariérového poradenství,
zejména v kontextu služeb zaměstnanosti. Ve své analýze vývoje aktivační politiky trhu práce Irska
Whelan & al. (2021)10 tvrdí, že výsledky politik trhu práce „práce na prvním místě“ jsou v Irsku vzácné.
Nyní je zapotřebí odklonit se od mechanického a často trestajícího „aktivačního“ postoje ke klientovi k
poradenství typu „nejprve život před zaměstnáním“ spolu s holistickým porozuměním klientovi a jeho
životního kontextu. Přístup vnitřního nastavení k tomuto vývoji určitě přispěje.

8

Robertson, P.J. (2015). Positive psychology: A movement to reintegrate career counselling within counselling
psychology? Counselling Psychology Review, 30, N:o 3, September.
9
Shotter, J (2010). Social construction on the edge. Withness thinking and embodiment. TAOS: UK.
10
Whelan, N., Murphy, M.P. & McGann, M. (2021). The enabling role of employment guidance in
contemporary public employment services: A work-first to life-first typology. British Journal of Guidnace and
Counselling,, 49,, 2, 200-212.
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Vědecké pozadí konceptu projektu EDECO a vnitřního nastavení
Myšlenky projektu EDECO by měly být založeny na empirických (praktických) i vědeckých
důkazech. Je třeba jmenovat mnoho empirických a vědeckých přístupů, z nichž všechny hrají určitou
roli. Hlavními zdroji, z nichž projekt vychází, jsou SocioDynamické poradenství podle Vance Peavyho
(které je podle slov Peavyho, více založené na praxi a ne tolik vnímáno jako vědecký přístup), teorie PSI
německého psychologa Julia Kuhla, ztělesnění - embodiment (které nelze pojmenovat jako přísnou,
dobře definovanou„ vědu “s koherentními a široce přijímanými hypotézami), do značné míry ovlivněno
portugalským neurovědcem Antoniem Damasiem a neuroplasticitou (která uvádí a ukazuje, že i
dospělý mozek má potenciál měnit a budovat nové struktury, což je v opozici vůči starším myšlenkám,
že mozek dospělých je víceméně statický; pohled, který platil do 70./80. let minulého století). A dalším
zdrojem projektu EDECO jsou Dialog podle Bohma a Isaacse.
Kuhl vedl mnoho vědeckých publikací a psychologických experimentů, aby poskytl své teorii
PSI empirické důkazy. Dobrým příkladem toho, jak byl zkoumán předpoklad vytvořený teorií PSI, je
toto: Takzvaný „předpoklad první modulace“ uvádí, že pozitivní vliv podporuje přenos obtížných
záměrů do praxe. Tento předpoklad byl několikrát zkoumán adekvátními experimenty, například s
dobře známým Stroopovým efektem. Tento efekt - pojmenování „špatné“ barvy psaného barevného
slova, například: slovo „zelená“ je napsáno žlutou barvou - vede k vnitřnímu psychologickému konfliktu
a nelze jej vědomě ovládat (testovací osoby musí pojmenovat správné barvu co nejrychleji; konflikt lze
vidět měřenou časovou latencí). Podle prvního předpokladu teorie PSI by tento účinek měl zmizet,
nebo alespoň snížit, když jsou testované osoby dopředu konfrontovány s pozitivními slovy.
Experimenty jasně ukazují, že tento předpoklad lze schválit. Navíc by se dalo ukázat, že tento efekt je
doprovázen aktivací oblasti v pravé praefrontální kůře, oblasti, která se také aktivuje, když lidé pracují
na úkolech spojených s vědomím vlastního self. Jinými slovy: motivace k upevnění vůle je výsledkem
oblasti, která je úzce spojena s vlastním já.
V projektu EDECO bylo důležitým faktorem provádění určitých cvičení pravidelně a přemýšlet
o nich, ať už sami nebo s ostatními. Tato potřeba byla často uváděna, protože existují vědecké důkazy,
že jedním z hlavních faktorů, které odlišují efektivnější a méně efektivní poradce, je čas, který poradci
věnují sebevzdělávání a sebereflexi. "Charakteristiky terapeuta (např. roky praxe, pohlaví, věk, profese,
nejvyšší kvalifikace, počet případů, stupeň teoretické integrace) významně nepředpovídaly výsledky
hlášené klienty. V souladu s literaturou o odbornosti a odborném výkonu, bylo významným
prediktorem výsledků klientů množství času záměrně stráveného na zlepšení terapeutických
dovedností. "11 Podobný vliv lze analogicky očekávat i v naší, poradenské praxi.

Když chceme jít hlouběji v rozvoji mysli poradců, zabývat se osobními hodnotami a postoji,
nemůžeme očekávat, že se to stane pouhou účastí na modelovém tréninku. To, co se stane mezi

11

Chow, D. L., & Miller, S. C. (2015). The role of deliberate practice in the development of highly effective
psychoterhapists. Psychotherapy, 52 (3), 337-345.
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tréninky, je přinejmenším stejně důležité jako zkušenost s tzv. face-to-face tréninky. Doporučujeme
proto používání deníku učení.

Když jsme přemýšleli, jak do českého prostředí přenést myšlenky tréninku, došli jsme k tomuto
obrázku:

Vystihuje, že dialogická mysl poradce v našem pojetí předpokládá holistickou perspektivu
celého člověka – osobnosti poradce, jeho těla, emocí i myšlenek. Taková vědomá mysl poradce umožní
sebereflexi vnitřních procesů při práci s klientem a v důsledku povede i k více respektujícímu přístupu
ke klientovi. Tedy ke skutečnému uplatnění konstruktivistických myšlenek v poradenství.
Na dalších stránkách se dočtete, jaké přístupy k sebepoznání poradce jsme v tréninku
„Dialogická mysl je víc než jakákoli technika“ používali.
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Teorie PSI
Teorie PSI od Julia Kuhla je dynamická teorie, proto se jí říká „interakce mezi člověkem a
systémem“. Skládá se ze čtyř systémů (extensivní paměť, rozpoznávání objektů, paměť na vědomé
záměry a intuitivní regulace chování), které jsou vzájemně propojeny. Většina lidí dává přednost
jednomu nebo dvěma z těchto čtyř systémů, ale obvykle si toho nejsou vědomi. Důležité je, že se
můžeme trénovat, abychom si stále více uvědomovali, jaký systém nám ve skutečnosti primárně
funguje, a poté přizpůsobili naše kognice a chování. Teorie PSI uvádí, že všechny čtyři systémy mají své
výhody a slabé stránky a měly by být aktivovány podle situace. Jedná se o obsáhlou, komplexní teorii
osobnosti, z níž byly v projektu EDECO použity jen její části: hlavně čtyři systémy vnímání, jejich
interakce a některé aspekty (emocionální, kognitivní) dynamiky těchto systémů a interakce mezi nimi.

Čtyři pole vnímání
Paměť na vědomé záměry - Intention Memory (IM): IM je vysoce zodpovědná za formování a
udržování vědomých záměrů, které nelze provést okamžitě, a to tak, aby tam záměr zůstal, dokud
nenastane příznivá situace12. Když jsou lidé příliš fixovaní na IM, mají tendenci dělat příliš málo pro to,
aby svůj záměr uskutečnili.
Extensivní paměť - Extension Memory (EM): EM je umístění „já“(self). Má obrovský potenciál
pro integraci protikladných myšlenek a pocitů a poskytuje informace o (jedincích) hodnotách a
motivech. Funguje většinou bez vědomého uvědomění, přestože se obsah může stát vědomým, např.
soustředěním pozornosti. EM je velmi důležitá pro stanovení „smyslu“ života.
Rozpoznávání objektů - Object Recognition (OR): Tento systém izoluje jednotlivé objekty od
kontextu a je doprovázen hlavně negativními efekty, takže je důležitý pro vyhnutí se nebezpečí. Pokud
jsou lidé příliš v OR, mohou se snadno stát tím, čemu se říká „experti na rozpory (diskrepance)“.
Intuitivní regulace chování - Intuitive Behavior Control (IBC): IBC je nezbytná pro rozhodování
a provádění behaviorálních rutin a přenos záměrů do praxe. Protože je zodpovědná hlavně za snadné,
víceméně automatizované chování, funguje na nižší intuitivní úrovni (stejně jako OR), zatímco EM a IM
pracují na úrovni vyšší, propracovanější intuice.
Cesty mezi těmito čtyřmi poli hrají klíčovou roli v teorii PSI. Podle Kuhla seberůst potřebuje
komunikaci mezi těmito čtyřmi poli a podle okolností by mělo být dosaženo jakési rovnováhy, aby
vhodná aktivace umožnila jedinci správně reagovat.

12

Kazen, M. & Quirin, M. (2018). The integration of motivation and volition in Personality Systems Interactions
(PSI) theory. In N. Baumann, M. Kazen, M. Quirin & S. L. Koole (Eds). Why people do things they do: Buidling on
Julius Kuhls contributions to the psychology of motivation and volition. (pp. 15-30). Göttingen: Hogrefe. (Zde
naleznete další vysvětlení Teorie PSI stejně jako v této části příručky.)
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Příklad: Osoba, která velmi preferuje intuitivní myšlení a prostě „dělá“, preferuje rutiny a
pohodový „životní styl“, i když je konfrontována s něčím dostatečně komplikovaným, aby to vyžadovalo
určitý druh plánování. Pokud tato osoba nemůže najít strategii na posílení toku mezi Extensivní pamětí
a Intuitivní regulaci chování na jedné straně a Pamětí na vědomé záměry (a možná dokonce
Rozpoznávání objektů) na straně druhé, tato osoba by se mohla nějak zaseknout.
Teorie PSI dává rámec, teorii osobnosti, se kterou se pracovalo během celého projektu EDECO,
protože je podrobně zpracována, vědecky prokázána a její důsledky lze snadno integrovat do praxe.
Mnoho cvičení použitých v projektu má základ v teorii PSI a jejich cílem je a) lépe si uvědomit roli čtyř
vnímavých polí ab) posílit cesty mezi poli, protože to je důležité pro seberozvoj ve smyslu Kuhla a
dalších. Z teoretických a praktických úvah by tato cvičení měla vést k vyváženější aktivaci čtyř
percepčních polí, podpořit lepší přístup k Já (Self), a tedy obecně pomoci s rozvojem vnitřního
nastavení: Rozvoj znamená najít podpůrnou a nápomocnou synchronizaci - proces mezi poradcem a
klientem.
Pojmy „Self“ a „Synchronizace“ vyžadují určité vyjasnění. Self, jak vysvětluje Kuhl13, je funkční
jednotka se spoustou úkolů, například: integrace pocitů do těla, regulace afektů, bdělost a mnoho
dalšího. Je situováno především do Extensivní paměti, kde funguje paralelně a na úrovni vysoké
integrace. Například: Self může integrovat protichůdné pocity (nejednoznačnost), což je klíčová
kompetence ve vývoji vnitřního nastavení.
Synchronizace: Synchronizace je koncept toho, jak by měla fungovat komunikace mezi lidmi,
pryč od takzvaných modelů „odesílatel-přijímač“. Úspěšná, otevřená, kreativní, na výstup orientovaná,
mírumilovná komunikace vyžaduje vzájemné porozumění, které není tolik založeno na racionálním
myšlení ve smyslu „dat“, ale probíhá na vzájemném humánním základě. Vezměme si metaforu: když
jsou dva lidé synchronizovaní, cítí se dobře, cítí smysl pro společné porozumění, jsou synchronizovaní
v řeči těla i ve verbálním jazyce, ať už mají na předmět opačné názory, nebo ne. Souvisí to s jakousi
cítitelnou úctou, a to platí i pro opačný názor. Synchronizace neznamená: být stejný, mít stejný pohled.
Je to druh respektu nezávislého na obsahu. Podívejme se na to metaforičtěji než ze silně vědecké
perspektivy. Dosažení konstruktivního, přirozeného stavu synchronizace lze podpořit cvičením,
reflexemi a zkušenostmi, které fungují na emocionálnější úrovni, kde je adresováno Self v Kuhlově
pojetí - to je jeden z hlavních předpokladů projektu. Ale znovu: naše analytická mysl by nikdy neměla
být opomíjena, protože my jako lidé potřebujeme obojí: analytickou i emocionální mysl (nutno brát v
úvahu: pocity, jiné než „syrové“ emoce, nelze oddělit od vyšších poznání14).

Příklad z praxe
Příběh jedné naší poradkyně:
„Před pár týdny jsem potkala slečnu, která k nám přišla v létě, protože potřebovala práci. Na
první schůzce jsem slyšela, že potřebuje práci, a to kvůli penězům a spoustě dluhů, které má.
13
14

Storch, M. & Kuhl, J. (2017). Die Kraft aus dem Selbst. Göttingen: Hogrefe.
viz Damasio, A. (2004). Descartes Irrtum. Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn. Berlin: List/Ullstein.
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Po dalších 30 minutách jsem od ní slyšela, že to potřebuje, protože potřebuje stálou práci a
byt, aby ukázala úřadům, že se dokáže postarat o své děti, které s ní teď nemohou žít. A díky tomu, že
bude mít práci, by jí je úřady měly vrátit. Páni!
O deset minut později jsem slyšela, že její nejmenší dítě je slepé a má jiné vážné problémy,
takže ho musela odvézt do speciálního vzdělávacího centra, které je daleko od jejího domu, asi 200 km,
a že tam teď nemůže zase dojet a přivézt ho. Páni!
A na další schůzce přišla se zprávou, že musí opustit svůj byt. Co??? Může takový příběh vůbec
existovat?
A minule mi přišla říct, že se rozhodla odstěhovat z našeho kraje, protože se rozešla s přítelem
(i přes plány na svatbu) a že tu nechá děti a bude doufat, že si najde práci a později je dostane zpět do
své péče.
Páni? Slyším správně? Jak tohle může vydržet? A ona se usmívá? Má dnes dokonce nový účes?
Jak to takhle může dělat?!
Můžu vám říct, že tento příběh je pro mě vnitřně výzvou. Jsem matka, nemohu být bez svých
dětí. Ona se takto chová v jejím věku a prostě se opírá o sociální systém a neláme si hlavu s vlastní
odpovědností.
Její příběh je jedním z těch, které jsou pro mě tak nějak neuvěřitelné. Jak s takovými klienty
mohu pracovat na konstruktivistickém základě? Jak mohu věřit jejich příběhům, které jsou tak odlišné
od mých vlastních?“
Ukazuje se, že v praxi je velmi důležité, jestli znám a mám nastavené vnitřní limity tak, abych
věděla, kdy říct při práci se svými klienty stop. Důležitá je i otázka toho, zda svoje vnitřní konflikty řeším
hned, nebo je řeším, až když už to není únosné. Z výše zmíněné ukázky je patrné, že jako poradkyně
bych si měla ujasnit, jak zacházím s rozporuplnými pocity v rámci své práce s lidmi.
Zkrátka, tohle a mnohem víc se ukazuje být důležité, protože to tvoří vnitřní nastavení
poradkyně, resp. člověka z pomáhajících profesí. A pro kvalitu poradenského procesu je důležité brát
v úvahu vnitřní nastavení poradkyně. Obvykle se zabýváme vnitřním nastavením klienta. V našem
tréninku jsme se soustředili na to, jak dosáhnout co největší synchronizace svého vnitřního nastavení
s jeho vnitřním nastavením.
Jak ale zařídit to, abychom byli co nejlíp vnitřně vyladěni? Sebereflexí. V tréninku jsme si
představovali, jak sebereflexi provádět na hlubší úrovni a dosahovat co největší synchronizace
s klientem. Využívali jsme somatosenzorických zkušeností. Pracovali jsme na tom, jak se napojit na své
Self, na nevědomí a zapojili se tak do procesu celostně.
Ke zorientování se v našem vnitřním nastavení jsme používali právě zmíněnou vědecky
podloženou teorii osobnosti Julia Kuhla, teorii PSI. Právě teorie PSI nám pomohla v tom, jakým
způsobem se ve svém vnitřním nastavení zorientovat a starat se o něj a žít jako pomáhající profesionál
co nejpohodlněji.
V příkladu se naše poradkyně příliš zanořovala do detailů (OR). Pokud by si to uvědomila,
mohla by se pokusit posunout se směrem k celkovému nadhledu a víře, že to do sebe zapadne (EM).
Vědět, jak rozpoznat, zda nějaký styl jednostranně zvýrazňuji, nebo že mi naopak nějaký styl chybí, je
dobré pro to, abychom věděli, kdy by chtělo přejít spíš do jiného stylu a tím se třeba i „ochránit před
vyhořením“. Mezi styly přecházíme v závislosti na nárocích situace.
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Embodiment - ztělesnění/Damasio
David Bohm rozpracoval rozlišení mezi „cítěním a pocity“ a „myšlením a myšlenkami“, což
znamená, že cítění a myšlení jsou aktuální probíhající procesy, zatímco pocity a myšlenky jsou uložená
cítění a myšlení (viz kapitola o „myšlení a cítění/myšlenkách a pocitech“). Když vědomě či nevědomě
reagujeme na uložené pocity a myšlenky, obvykle - zvláště pokud je to intenzivní - to cítíme na
somatické úrovni (tlukot srdce, pocení, určitý pocit na hrudi atd.). Obecně platí, že ani poznání, ani
pocity nelze oddělit od somatického základu.
„Mezi stavem těla a způsobem, jakým myslíte, existuje hluboká souvislost… Stav těla je velmi
hluboce spjat s myšlenkou, ovlivněn myšlenkou a naopak15“. Každá emoce je spojena se somatickým
stavem (a totéž platí pro „čisté“ kognice, poznání), proto bychom si měli být vědomi toho, co nám naše
tělo říká. To platí zejména pro negativní kognice, kdy bychom měli být úzkostliví a předcházet škodám,
ale tato propojení můžeme využít i pro seberozvoj ve velmi pozitivním kontextu.
Klíčovým pojmem je „somatogram“. Než se na něj podíváme dále, musíme přemýšlet o
vnitřních psychických procesech zdola nahoru a shora dolů, neboli jinými slovy o propojení (surových)
emocí a (vyšších) poznání.

Jak je znázorněno na modelu (obrázek výše), musíme vzít v úvahu trvalou interakci mezi naším
vnitřním stavem, který je živen (surovými) emocemi („emocionální dálnice“) a (vyššími) poznáními
(„analytická dálnice“). Existuje neustálý tok informací (zdola nahoru a shora dolů, viz další obrázek),
stálý kruh podnětů, které se navzájem „pošťuchují“ a musí být zpracovány. Základem toho všeho je
TĚLO jako materialistický zdroj naší existence.

15

Bohm, D. (2007).
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Když chceme dosáhnout určitého cíle, cesta tam začíná na velmi základní somatické úrovni.
Existují dva různé a nezávislé systémy vyvolávající buď odměnu (Nucleus accumbens), nebo trest
(Amgydala). Tyto podněty stoupají z této základní fyziologické úrovně, formují se (syrové) emoce, které
se transformují do pocitů a myšlenkových procesů, než se vytvoří konkrétní chování - chování, které
vede k výkonu a nakonec k dosažení cíle. Současně dochází k procesům shora dolů, tyto dva procesy
se někde setkávají a navzájem se ovlivňují. Je tedy těžké určit „co je co“ (jde o klasický problém vejceslepice). Důležité pro náš projekt je toto: Naše mysl (kognitivní systém) je - prostřednictvím svého
orgánu, mozku - vždy v interakci s tělem a prostředím, ve kterém žijeme. Tomu se říká „ztělesnění“.
Máme zde dvojité vložení. Mysl je vložena do těla, tělo je zasazeno do vnějšího prostředí. Jedná se o
smyčku zpětné vazby. Ovlivňujeme životní prostředí a prostředí ovlivňuje nás.
Poznání, kognice je vloženo do těla a implementováno do prostředí, takže poznání se děje po
celou dobu v interakci doprovázené smyčkami zpětné vazby s tělem. Mezi tělesné stavy řadíme afekty
(emoce), pocity, tělesná gesta atd. Všechny tyto interakce poznávání, emocí a tělesných stavů jsou
kruhové a kauzální. Tyto tři faktory, poznání, tělo, prostředí, se navzájem ovlivňují v příčinných
smyčkách zpětné vazby.
Z těchto úvah by mělo být zřejmé, proč je pojem „somatogram“ jedním z klíčových prvků
projektu EDECO. Změna postojů a chování se někdy děje jen prostřednictvím analytických úvah.
Obvykle je efektivnější, udržitelnější a hlubší, zaměřit se výrazně na naše (syrové) emoce a pocity
zprostředkované naším tělem. A to tak, že naše analytické úvahy jsou součástí těchto transformačních
procesů, ale - obecně – nejsou stavěny do centra těchto procesů. Znovu řečeno: nás jako lidi hodně
pohánějí naše „emoce“ (většinou ne vědomé), emoce jsou mnohem důležitější, než si připouštíme. Ale
22

máme také své kognice, takže by nebylo dobré je v zamýšlených transformačních procesech
zanedbávat.

Somatogram (podle Damasia) lze použít v různých situacích. Můžeme ji použít k sebereflexi
(„Kde v mém těle v této situaci něco cítím a jak to cítím?“), jako podpůrnou metodu při přemýšlení o
určitém postupu („Jak se cítím, když přemýšlím o nedosažení tohoto cíle? “), nebo při práci s klienty a
v mnoha dalších situacích. Zde najdete příklad somatogramu, který provedla celá skupina.
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Takový obrázek může být velmi užitečný i pro skupinovou diskusi, protože lidem obvykle
pomáhá najít slova pro pocity a možná i (syrové) emoce, které je obtížné formulovat.
Obecně neexistuje žádný limit pro prostředky používané v somatogramech. Někteří lidé dávají
přednost slovům, jiní dávají přednost symbolům, možná v různých barvách, nebo jen čarám nebo jiným
formám. Mohlo by být užitečné instruovat lidi, aby používali různé barvy (např.: modrá nebo zelená
více pro „chladný“ [kognitivně řízený] systém, žlutá nebo červená pro „horký“ systém podle Waltera
Mischela), a ukázat příklady předem. Takový odkaz na vědecké pozadí by mohl být užitečný pro
analytické lidi, kteří často nejsou zvyklí malovat/kreslit a považují to za dětinské.
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SocioDynamický přístup v poradenství
SocioDynamické poradenství vytvořil Vance R. Peavy (1929 - 2002), profesor na University of
Victoria. Jedná se o sociálně-konstruktivistický přístup, kde pomáhající (“helper” - Peavyho jméno pro
poradce) a ti, kteří hledají pomoc (“helpseekers”, klienti přicházející na poradenství) jsou spolutvůrci
výsledku poradenství a samotného poradenského procesu. Peavy analyzoval měnící se vztah mezi
občany a pracovním životem. Dospěl k závěru, že kariérové poradenství již nemůže být založeno na
porovnávání schopností jednotlivců a pracovních požadavků a spojovat tyto dva světy dohromady.
Jedinci si nyní musí vytvořit svůj vlastní jedinečný vztah se světem práce a kariérové poradenství je
proces, který jim v tom pomůže. SocioDynamické poradenství je tedy přístup, který řeší jak vztah
klienta s pracovním životem, tak i poradenský proces. Z toho vyplývá, že nyní musí jít spíše o dialog
mezi klientem a poradcem, než aby poradce byl jakýmsi „besserwisserem”16.
Jádro SocioDynamického poradenství spočívá v jeho dialogickém přístupu k procesu mezi
klientem a poradcem. Peavy17 sám vizualizoval proces poradenství („Dům poradenství“) takto:

Popis „domu poradenství“ zdůrazňuje kariérové poradenství, které si klient a poradce vytvořili
vzájemně v procesu vzájemné dialogické komunikace a zdůrazňují spíše emocionální než pouze
kognitivní nebo racionální prvky procesu. V tomto smyslu lze vidět, že koncept SocioDynamického
poradenství také vytváří most k vnitřnímu stavu poradce jako klíčového prvku procesu. Peavy se také
zabýval prvky vnitřního nastavení poradce, jako je reflektování měnící se role poradce, skrytých a
16

Peavy, R.V. (1997). Sociodynamic counselling. A constructivist perspective for the practice of counselling in
the 21st century. Victoria: Trafford Publishing.
17
Peavy, učební materiál, nepublikováno
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nevědomých hodnot, ztělesnění, významu emocí atd. Tato témata však podrobněji rozpracovával.
Peavy se ve své době soustředil spíše na to, aby pomohl klientovi orientovat se v pracovním životě a
vytvořil tak rovnocenný vztah s klientem na základě vzájemných jednání. Metody pro klienta k vyřešení
jeho orientace na pracovní život vytvořily komunikační platformy.18
SocioDynamický přístup byl možná jedním z nejznámějších a nejvyučovanějších přístupů v
tréninku poradců v posledních dvou desetiletích. Lektorský tým projektu EDECO však dospěl k závěru,
že SocioDynamické poradenství bylo velmi často přijímáno hlavně jako soubor technik (jako povrchní
používání mapování životního prostoru). Toto vycházelo často najevo, když Aspekt a jeho lektorky,
Lenka Cole a Lucie Sedláčková, propagovali SocioDynamické poradenství v České republice. Lektorský
tým také analyzoval předchozí vzdělávací program s polskými poradci a jejich zkušenosti s klienty.
19
Analýza ukázala na výzvy pramenící z náročných klientů (např. klient je plachý nebo pasivní,
neangažovaný v poradenském procesu, neschopný verbální komunikace nebo konceptuálního
myšlení), rolí poradců a klienta (např. kdo rozhoduje o tom, co je dobrý výsledek poradenství) a témata
související s interakcí a komunikací mezi poradcem a klientem (např. získání důvěryhodné a upřímné
atmosféry, výzvy poradce pochopit, jaká je skutečná situace klienta).
Abychom to shrnuli, pokud jsou výzvy v současné poradenské praxi řešeny povrchně
poradenskými „technikami“, mohou být identifikovány následující výzvy - které se mohou stát dokonce
úskalími (také ohrožujícími adekvátní uplatňování SocioDynamického poradenství), například:









Když poradce místo klientů rozhodne, jaké téma je pro klienta důležité.
Když poradce používá sugestivní otázku, ale neví o ní, jako třeba: Klient se ve své práci potýká
s problémy. Při návštěvě poradce dostává klient otázky typu: Už jste se pokusil zeptat svého
nadřízeného?
Pro poradce je těžké rozpoznat, kdy klientům skutečně radí a do jaké míry ve skutečnosti
strukturují klientovo myšlení svými otázkami.
Umět v poradenství zpomalit a také umět jako poradce mlčet.
Když poradce, který si myslí, že je konstruktivistickým poradcem, na konci sezení řekne: Jaké
informace jste dnes získali? Nebo jiný poradce, který po mapování řekne: “Poradenství
proběhlo dobře, poradil jsem mu, aby ... “
Nebo když poradce stále přemýšlí o možných návrzích pro klienty, není schopen reflektovat
proces, pouze obsah.

Neuroplasticita
Neuroplasticita znamená skutečnost, že životní zkušenosti člověka jsou adaptovány v
centrálním nervovém systému (CNS). To se děje po celý život. Učení se týká změn synapsí nebo posílení
synaptických spojení mezi neurony20. Není pravda, že mozek dospělého nevykazuje změny na základě
zkušeností nebo procesů učení.

18

Peavy, R.V. (2004). SocioDynamic Counselling. A practical approach to meaning making. USA: Taos Institute.
Tréninkový program vedený Timo Spangarem a Anitou Keskinenovou.
20
Spitzer, M. (2007). Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens. Heidelberg: Elsevier.
19
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Zdroj: viz poznámka pod čarou 12
Takzvaný „Norimberský trychtýř21“ ukazuje staromódní koncept učení: Učení není pasivní
proces, jako když se do mozku vkládají nové informace jako pití mléka. I u dospělých zůstává mozek
pružný a schopný navázat nové spojení. V určitých strukturách mozku mohou růst i nové neurony
(např. v hippocampu). Eric Kandel získal Nobelovu cenu za medicínu a fyziologii za studie o procesech
učení, které ukázaly, že tato spojení se mohou navázat i v (jednoduchém) mozku dospělých zvířat
(aplysie). Mnoho vědeckých publikací prokázalo obrovskou flexibilitu dospělých neuronů také v
lidském mozku. Tyto znalosti nejsou původně nové, protože vědci jako Donald Hebb popisovali takové
procesy (LTP: dlouhodobá potenciace) v 50. letech minulého století.
Je faktem, že učení může vyvolat změny i v dospělém mozku, jak ukazuje Pascual-Leone v
kontextu hry na klavír22: Během několika týdnů došlo u cvičené ruky k měřitelnému nárůstu
„kortikálních výstupních map“.

21

PUBLIC DOMAIN https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nuremberg_Funnel_-_ad_stamp_1910.jpg
Obrázek z: Pascual Leone, A. (2001). The brain that plays music is changed by it. Annals of the New York
Academy of Sciences, 930, 315-329.
22
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zdroj: viz poznámka pod čarou 13
Pro trénink EDECO je klíčovým prvkem zohlednění účinků mentálního tréninku a toho, že
mozek dospělého je flexibilní. Prakticky všichni profesionální sportovci používají mentální trénink, což
znamená čisté představování si činností: nedělat pohyby opravdu, ale představovat si je mentálně, má
v profesionálních sportech své pevné místo. Pianista Artur Rubinstein řekl, že „mentální zkouška“ je
dobrý způsob, jak omezit cvičení na klavír.
To lze srovnat se zakládáním nových cest na zasněženém poli23.

zdroj: viz poznámka pod čarou 14
Pokud zůstaneme v rámci společných cest (vlevo), je to pro chůzi snazší, ale nemůžeme získat
nové učící se zkušenosti. Pokud zkusíme kratší alternativní trasu (vpravo), bude to ze začátku náročné,
ale s námahou vytváříme nové zkušenosti, které nám v budoucnu pomohou. Faktor ČASU je důležitý
(v celém projektu EDECO): Vytvoření nových cest vyžaduje čas, a proto byl trénink naplánován tak, aby
23

Abbildung aus: Benesch, M. (2011). Die Psychologie des Dialogs. Wien: Facultas.
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probíhal přibližně jeden rok, včetně virtuálních schůzek mezi osobními setkáními účastníků, aby
účastníci neztratili stopu. Nové procedury většinou potřebují čas na vybudování a poté na to, aby se
staly nedílnou součástí osobního myšlení. Watzlawickův paradox „Buďte spontánní!“ je uvedeno na
jiném místě v této příručce: Nemůžete být spontánní, když vám to přikazují, a nemůžete ustanovit nové
procedury, nebo dokonce postřehy, vhledy, když je vám to přikázáno.
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Dialog podle Davida Bohma a Williama Isaacse
Termín „dialog“ používaný v tomto projektu je spíše odborným termínem než termínem
každodenního jazyka. V posledních desetiletích bylo vydáno obrovské množství literatury, inspirované
americkým fyzikem Davidem Bohmem. Dialog je komunikační přístup s definovanými pravidly a je
chápán jako jakýsi interdisciplinární přístup a jeho hlavním účelem je odhalit skrytou pravdu v mysli
lidí. Naše myšlení je myšlením v takzvaných mentálních modelech neboli předsudcích (ale bez negativní
konotace, kterou toto slovo obvykle má), protože musíme kategorizovat naše vnímané informace, z
nichž většina se nedostane do naší aktivní, vědomé mysli. Dialogické učení znamená osvojení (nových)
vhledů, neznamená to učební procesy, které obvykle máme v našem školním systému. Americký autor
a vynálezce pojmu „organizační učení“ Peter Senge poskytuje následující schéma.

Technika znamená: Co děláme
Princip znamená: Jaké jsou hlavní myšlenky/postřehy
Esence znamená: Stav společného bytí pohromadě
Senge chce objasnit, že skupina se může naučit techniky, např. prostřednictvím praktických
cvičení. Je třeba porozumět principům - to je „vyšší“, abstraktnější úroveň, které nelze dosáhnout tak
snadno. A esence je určitý stav vzájemnosti, který se nelze naučit ani ho dosáhnout silou. Je to stav,
kterého by bylo možné dosáhnout na základě nižších kroků. Esence je stav, který je těžké popsat.
Příklady lze ilustrovat pohledem na filharmonii nebo úspěšný sportovní tým, kde najdete „týmového
ducha“, kde každý ví, co má dělat, v souladu se všemi ostatními. „Stává se to“ a slovo duch označuje
něco abstraktního, co je mezi členy týmu, ale nelze se toho dotknout. Na úrovni technik se členové
týmu mohou naučit hrát hudbu nebo hrát společně míčem. Na úrovni principů mohou členové týmu
rozvíjet vhledy jako „musíme dělat kompromisy“, a pokud se vyvine jakýsi „týmový duch“, každý ví, co
má dělat, aby dosáhl lepších výsledků než jednotlivec. S dialogem podle Bohma je to podobné:
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Dialogické techniky, které lze trénovat, by měly vést k určitým zásadám (jako: není důležité „vyhrát“
diskusi - důležité je sdílet různé pohledy a postoje, aby mohlo vzniknout něco vzájemného), a nakonec
by mohlo mezi účastníky dojít k určitému „dialogickému duchu“.
V projektu EDECO byly pro procesy vzájemného učení použity dialogické techniky a principy. V
literatuře existuje několik popsaných technik a zásad, například (viz: Martina & Johannes Hartkemeyer,
William Isaacs a další):


Vytvoř „bezpečný prostor“ - prostor, kde je bezpečné odhalit naše hluboké pravdy.



Přijmi postoj učícího se – Jsme neustále se učící individua, a proto bychom nikdy neměli ztratit
svou zvědavost a motivaci získávat nové poznatky a získávat nové zkušenosti.



Radikální respekt - respekt je aktivnější než tolerance a odkazuje na motivaci sledovat svět z
pohledu druhých osob.



Otevřenost - jsem ochoten být otevřený novým myšlenkám a jiným perspektivám a jsem
otevřený ke zpochybňování svých osobních přesvědčení i společenských systémů přesvědčení.



Mluv ze srdce - mluvím skutečně o tom, co je pro mě opravdu důležité, a ne abych teoretizoval
nebo dělal „dobrý“ dojem.



Naslouchej hluboce - poslouchám druhého člověka s empatickou otevřeností. Hluboké
naslouchání je aktivní proces.



Zpomal - uvědom si, co se děje ve tvém vnitřním světě, pozoruj, jaké jsou tvé reakce a co může
být důvodem těchto mých, možná velmi emocionálních, reakcí.



Odlož předpoklady a jistoty - mělo by být možné sledovat vlastní přesvědčení a předsudky.
Pozorujeme je z vnější perspektivy, abychom získali užitečný osobní odstup.



Přijímej paradox odlišností - uvědomuji si, že nežijeme ve světě „černé a bílé“. Z této
perspektivy velmi zřídka existuje jasná pravda nebo nepravda - záleží na úhlu pohledu toho,
kdo se dívá.



Pozoruj pozorovatele - pozoruji své vlastní pocity a myšlenky, protože „pozorovaná myšlenka
se mění“.

V kontextu projektu EDECO je důležité vzít v úvahu přímou interakci poznávání a tělesných
pocitů (ztělesnění). Proto na tuto vzájemnou závislost odkazovalo mnoho cvičení a úvah (viz např.
somatogramy). Budování, resp. posílení spojení mezi tělem a myslí, by mělo podporovat chtěné
procesy v myšlení poradců, konkrétně (mimo jiné) by mělo adresovat „Self“ (viz: extensivní paměť
vysvětlená teorií PSI).
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Mimořádně důležité rozlišení, které David Bohm zdůrazňuje
mezi „myšlením“ a „myšlenkou“ a „cítěním“ a „pocitem“. Když
přemýšlíme nebo cítíme, existují dva hlavní procesy: zdola nahoru a
shora dolů. Zdola nahoru znamená směr od čistých podnětů
(zrakových, auditivních,…) nahoru k mozku (kognice), shora dolů
znamená směr od mozku dolů k „čisté“ úrovni těla. Pozorovatel může
vnímat hlavu králíka nebo hlavu ptáka, ale podněty (zdola nahoru)
jsou vždy stejné, mění se „jen“ poznání / interpretace (shora dolů).
Podle Davida Bohma je MYŠLENÍ přítomný proces, který se děje víceméně automatizovaně a
který vede k MYŠLENKÁM. Myšlenky jsou produkty myšlenkových procesů. KRÁLÍK nebo PTÁK jsou
produkty těchto rychlých procesů. Bohm: „Domníváme se, že poté, co jsme na něco mysleli, se to
prostě vypaří“. Někde se tyto procesy zdola nahoru a shora dolů setkávají a mísí se.
Totéž platí pro CÍTĚNÍ a POCITY. CÍTĚNÍ je spíše skutečný, automatizovaný proces, POCIT je
„emocionální produkt“. Když posloucháte svou národní hymnu, můžete cítit něco jako hrdost, radost,
Američané obvykle cítí nutkání postavit se a dát si ruku na srdce,… POCIT je jakýsi emocionální produkt
z automatizovaných procesů a je víceméně nevědomý. Ale my máme schopnost si tyto procesy lépe
uvědomit (rozpoznat tyto MYŠLENKY a POCITY) a „zacházet“ s nimi. DIALOG podle Davida Bohma si
klade za cíl toto povědomí rozvíjet. „POCITY jsou uložená CÍTĚNÍ, MYŠLENKY jsou uložená MYŠLENÍ“.
Proč je důležité lépe si uvědomovat pocity a myšlenky? Protože významným způsobem
ovlivňují naše kognice, pocity a chování. Pokud si je lépe uvědomíme, získáme flexibilitu v našem
(profesním) životě.
Pro ilustraci tohoto se můžeme podívat např. na myšlenku investičního principu Marvina
Minskyho24, která říká, že naše nejstarší nápady mají jakousi výhodu oproti nápadům, které přijdou
později. Čím dříve se dovednosti naučíme, tím více metod můžeme získat pro její používání. Každá nová
myšlenka pak musí soutěžit s větší masou dovedností, které staré nápady nashromáždily. Minsky
odkazuje na koncept evoluce: ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci, netopýři - všichni mají mozek uvnitř
hlavy. Jakmile byl tento model centralizace tolika funkcí v hlavě zaveden, mnoho aspektů anatomie na
něm záviselo, přestože jiné koncepty by sloužily přinejmenším stejně dobře (například pro datla: pták,
který musel vyvinout speciální ochranné systémy pro svůj mozek, jinak by se sám knokautoval!). Tento
metaforický pohled by mohl poskytnout vysvětlení, proč myšlenky zůstávají nějak stabilní a
automatizují se. „Změna jediného detailu tohoto kódu by způsobila zamotání tolika proteinů, že by
nemohla žít ani jedna buňka“ (genetický kód, který „buduje“ mozek uvnitř hlavy).

24

viz: poznámka pod čarou 2
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Praktické úvahy
Role verbálního jazyka
Verbální jazyk je nesmírně důležitým prostředkem vnitřní i vnější komunikace. Interní
znamená, že obvykle používáme kombinaci obrázků a slov, když něco očekáváme, přemýšlíme,
připravujeme se na komunikaci atd. V projektu EDECO měl jazyk ponechán značný prostor a tuto
důležitost lze snadno ukázat, když použijeme tzv. povrchovou a hloubková strukturu z lingvistických
konceptů (Noam Chomsky). Povrchová struktura je to, co můžeme pozorovat očima (pokud si
zapíšeme, co slyšíme), je to věta samotná. Hloubková struktura potřebuje jakousi abstraktní analýzu,
protože si musíme přemýšlet „proč člověk říká přesně tuto větu, používá tato slova, používá tuto
strukturu“. Existují zde jakési skryté procesy a může být velmi podpůrné a užitečné získat o těchto
skrytých procesech jasnost při reflexi, vytváření hypotéz atd.
Pracujeme s myšlenkou, že poradci pracující na svém vnitřním nastavení by si měli tyto skryté
struktury uvědomit a analyzovat je. Proč? Protože to umožňuje přístup k vnitřním, často nevědomým
psychologickým strukturám, které mohou být odhalující. A protože vědomé používání určitých
verbálních vzorců podporuje proces synchronizace mezi vnitřním nastavením poradce a klienta.
Následující skryté struktury, které mohou pomoci odhalit prvky a lépe porozumět tomu, co se
děje, jsou dobře známé a často popisované25. Premisa je taková, že když analyzujeme, co říkáme my
nebo klient, můžeme získat přímější přístup ke skrytým procesům ve svém myšlení; viz následující
příklad:
Poradce: „Chování tohoto klienta mě vždy rozzlobí“. Zde máme dva prvky, na které je třeba se
hlouběji podívat: a) zobecnění: vždy. Je to opravdu „vždy“? Když to analyzujeme hlouběji, měli bychom
být schopni identifikovat konkrétní situace a pohled na ně by měl vést k hlubšímu porozumění; b)
vymazání: jaké chování? Není to jeho „chování“ jako celek. Je to součást jeho chování, a možná
dokonce jen v nějakém kontextu. Náš každodenní jazyk je - ve srovnání s vědeckým, dobře
definovaným jazykem - často velmi nejasný, nespecifický, a proto bychom se jím měli zabývat profesně.
V projektu EDECO se na tyto verbální prvky podíváme z pozice „synchronizace vnitřních
nastavení klienta a poradce“, protože technický pohled na komunikační modely, jako model čtyř uší od
Schulze von Thuna, z našeho pohledu není dostačující. Tyto modely jsou příliš komplikované a my jako
lidé nejsme schopni udržet si o nich přehled, protože komunikačních prvků a interakcí26 je příliš. Řídíme
se přístupem spíše založeným na dialogu, který se více zaměřuje na věci „, které se dějí mezi lidmi“

25

Viz např.: Richard Bandler & John Grinder (2011). Metamodell der Sprache und Psychotherapie. Paderborn:
Junfermann.
26
O tomto tématu existuje mnoho literatury, viz např.: Maja Storch & Wolfgang Tschacher (2015). Embodied
communication. Göttingen: Hogrefe.
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(podle Martina Bubera) a mělo by být na ně pohlíženo z více filozofického hlediska27 (viz část o dialogu
v této příručce, kde jsou zmíněny termíny pozorovat, zvažovat, uvědomovat si).

Jazykové vzorce a synchronizace
Prožívání vnitřního nastavení je něco extrémně složitého, protože většina podnětů, které
cítíme, se odehrává na podvědomé nebo nevědomé úrovni. Je opakem statického procesu, je to
extrémně dynamický proces. To je jeden z důvodů, proč projekt EDECO tolik vycházel z teorie PSI,
protože se jedná o dynamický přístup. V něm hraje hlavní roli takzvané „Self“ jako součást extensivní
paměti.
Jazyk je prostředkem k silnějšímu vnitřnímu soustředění. Můžeme rozlišovat mezi normálním
stavem a stavem zesíleného vnitřního zaostřování28. V normálním stavu se naše pozornost zaměřuje
na náš vnější svět a je analytičtější. Pozornost je široká a více hovoříme o svých zkušenostech s použitím
jazyka objektivnějším způsobem. Stav intenzivnějšího vnitřního zaměření je odlišný, protože naše
pozornost směřuje do našeho vnitřního světa. Nemluvíme tolik o své zkušenosti, znovu prožíváme a
používáme jazyk spíše v subjektivnějším stylu („opětovné prožívání“ a nemluvíme tolik o zážitku)-jedná
se o druh opětovného vytváření zážitku.
Toto rozlišení je důležité, protože ve stavu vnitřního zaměření jsme blíže svým emocím,
nejedná se ani tak o myšlení typu „buď-nebo“, ale o „stejně dobré jako“ (ne tolik sériové, ale paralelní
myšlení). Jednou z našich hypotéz je, že když jsme více v intenzivním vnitřním zaměření, což může být
podpořeno adekvátními jazykovými vzory, můžeme se lépe propojit se svým já/Self (Extensivní paměť
podle Kuhla) a získat různé zkušenosti. To jsou zkušenosti, na které naše analytická mysl tolik
nedosahuje.
Naše mysl neustále pracuje, ale my si nejsme vědomi většiny jejího obsahu. Stav silného
vnitřního zaostřování je stavem vysoké kontroly - NENÍ to stav ztráty kontroly, protože jsme
soustředěni na menší pole (ve srovnání s FLOW podle Csikszentmihalyi). Ve FLOW je naše vědomí
dobře uspořádané, protože naše myšlení, záměry, pocity, všechny naše smysly míří stejným směrem.
Myslíme si, že pokud podpoříme poradce i klienty k lepšímu vnitřnímu soustředění (spolu s
některými dalšími vhodnými proměnnými uvedenými v této příručce), můžeme dosáhnout
podpůrného stavu společného dialogického bytí, nebo jinými slovy synchronizace vnitřních nastavení.
To by mohlo fungovat jako jakýsi základ také pro analytičtější část poradenského procesu. Zde je
několik příkladů, jak můžeme podpořit dosažení takového stavu lepšího vnitřního soustředění, neboli
co si dovolíme poradcům doporučit:
 od objektivního jazyka směrem k subjektivnějšímu, narativnímu jazyku
27

Viz např.: Kenneth Paul Kramer & Robert C. Morgan (2019). Martin Bubers Dialogue: Discovering who we
really are. Eugene (Oregon): Cascade Books.
28
viz: Manfred Prior (2019). Hypnosepaket. 3 Seminare mit Demonstrationen und Übungen. ohne Ort:
Therapie-Film.
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mluvte více v přítomnosti - ne tolik v minulém čase
používejte všechny smysly, udržujte to barevné
otevřená řeč („vágní jazyk“ - viz níže)
snížené tempo v konverzaci
vést malými krůčky k vnitřnímu prožívání

Vágní jazyk (podle Miltona Ericksona) používá slova a fráze, které jsou obecné a široké, takže
máme maximální svobodu promítnout si do vyjádření naše vlastní zkušenosti. Když se například
zeptáte „cítíte, jak teplá je voda“, mysl lidí se pravděpodobně začne soustředit na teplotu v určitých
stupních, protože základním předpokladem této otázky je, že voda je teplá. Pokud je naše zkušenost
spojena s koupáním ve studeném horském jezeře, vedla by tato otázka k určitému zmatku, který by
mohl vést vnitřní soustředění osob od daného zážitku. Když se vás - na druhou stranu - zeptáme „cítíte
teplotu vody“, člověk může svobodně přemýšlet o jakémkoli „vodním zážitku“, protože voda musí mít
určitou teplotu, ať je teplá, neutrální nebo studená. To by člověku mohlo pomoci zůstat soustředěný
na zkušenosti, které má v mysli.
Náš jazyk je velmi metaforický. Většina lidí si vytváří spoustu vnitřních obrazů a obrázků a my
jsme zvyklí pořizovat určité obrázky, které jsou velmi fantaskní a opravdu neodpovídají našemu
analytickému způsobu myšlení. Vstupujeme do „narativního“ světa, který může být extrémně
abstraktní, nebo nějakým způsobem nerealistický. Douglas Hofstadter uvádí příklad29 jazykové cesty
od pojmu „matka“ k výrazu „matka demokracie“ („Řecko“), který je extrémně abstraktní, ale přesto je
od určitého věku srozumitelný.
Když používáme určitý jazykový vzorec, jehož je vágní jazyk jen jeden z mnoha příkladů, je
pravděpodobnost dosažení stavu synchronizace (vnitřního nastavení klientů a poradců) vyšší30, a to je
zážitek, který by pravděpodobně sdílela většina hypnotizérů (pokud ne všichni). Pokud nedosáhneme
stavu interpersonální rovnováhy a synchronizace, stěží získáme přístup ke klientovu Self a
pravděpodobně nejdůležitějším prostředkem, jak se k němu dostat, je jazyk a používání různých
jazykových vzorců.

Role řeči těla
O řeči těla a její roli v lidské komunikaci bylo řečeno a napsáno mnoho. V projektu EDECO o
tomto uvažujeme z hlediska synchronizace, protože řeč těla může pokrývat významnou část tohoto
procesu. Všichni přirozeně vnímáme důležitost řeči těla. Pokud pozorujete, jak se dospělý blíží třeba
ke čtyřletému dítěti, většina lidí se zmenší (ohne se), zpomalí své pohyby a zvýší se tón svého hlasu
atd. Jinými slovy: udělají to tak, aby se na somatické úrovni navzájem více podobali.
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Douglas Hofstaedter (2018). Die Analogie: Das Herz des Denkens. Stuttgart: Klett-Cotta.
Wolfgang Tschacher & Maja Storch (2017). Embodiment: Die Wechselwirkung von Körper und Psyche
verstehen und nutzen. Göttingen: Hogrefe.
30
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Tyto programy jsou vryty hluboko do naší mysli, a tak není divu, že na nás jako na dospělé mají
vliv takovéto faktory. Jsme vyškoleni k dekódování signálů řeči těla na většinou nevědomé úrovni a k
jejich interpretaci v daném kontextu. A samozřejmě můžeme být vyškoleni k používání těchto signálů
pro manipulaci s lidmi ve špatném slova smyslu. Pokud bychom, ale brali dialogický přístup podle
Bohma, Bubera a dalších vážně, ani by nás nenapadlo manipulovat s lidmi za vlastními cíli. Dialogický
přístup (pro poradce) je vždy ku prospěchu klienta.
Řeč těla hraje obrovskou roli při budování určité atmosféry důvěry a vzájemného poznávání.
Na toto téma existuje spousta literatury, na kterou odkazujeme. Jen pro upřesnění: My jako poradci
bychom nikdy neměli podceňovat význam řeči těla pro práci s klienty.

Důležitost trávení času zlepšováním dovedností poradců
V EDECO jsme použili dva zdroje důkazů: vědecké teorie a studie na jedné straně, praktické
důkazy z práce poradců na straně druhé a podle našeho názoru by neměly být ignorovány ani
případové studie, pokud je vložíme do určitého rámce se všemi jejich slabinami a úskalími (což platí i
pro statistické důkazy odvozené z obrovských studií). Ale jeden faktor je evidentní, a to pravděpodobně
platí pro všechny oblasti lidské kompetence: Pokud účastníci nebudou ochotni investovat čas a energii,
jen těžko dojde ke zlepšení. David Bohm zdůrazňoval princip POSTOJe UČÍCÍHO SE, což znamená, že
bychom se nikdy neměli přestat učit. Poradce by měl každé setkání s klientem vnímat jako příležitost
ke zlepšení, rozvoji neboť - jak řekl Bohm - „v naplněné sklenici už není prostor“: Pokud si myslíme, že
jsme se dostatečně naučili, není zde prostor pro další rozvoj a jen stěží budeme dobrými rádci, trenéry,
učiteli atd.
Studie Chow a kol. (2015) se zabývá otázkou, jaké faktory činí psychoterapeuta efektivním.
"Charakteristiky terapeuta (např. roky praxe, pohlaví, věk, profese, nejvyšší kvalifikace, počet případů,
stupeň teoretické integrace) významně nepředpovídaly výsledky hlášené klienty. V souladu s
literaturou o odbornosti a odborném výkonu, množství času stráveného zaměřením na zlepšení
terapeutických dovedností bylo významným prediktorem výsledků klientů “(Chow a kol., 2015, s. 337).
Viz následující obrázek31: Nejlepší kvartilová skupina terapeutů investovala v typickém
pracovním týdnu asi 2,8krát více času než ostatní terapeuti na samotnou VĚDOMOU PRAXI. Vědomá
praxe je definována jako „individualizované tréninkové činnosti speciálně určené… ke zlepšení
konkrétních aspektů výkonu jednotlivců prostřednictvím opakování a postupného zdokonalování“.

31

Daryl I. Chow & Scott D. Miller (2015). The role of deliberate practice in the development of highly effective
psychotherapists. Psychotherapy, 52(3), 337-345.
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Radar – hodnocení rozvoje vnitřního nastavení
Abychom se vypořádali s náročným úkolem hodnotit vývoj vnitřního nastavení, měli jsme
snahu vybudovat snadno použitelný, konkrétní a vizuální nástroj pro poradce. Příkladem a inspirací
byly zkušenosti z Radaru zaměstnanosti32. Tento nástroj se nazývá „Radar“ a vizuálně vytváří v
360stupňové perspektivě „stírání“ podél klíčových dimenzí jako radar nad krajinou. Radar má jako
metoda schopnost krystalizovat složité jevy na relativně málo dimenzí a poskytnout ucelený pohled.
Lektorský tým v projektu EDECO po sérii návrhů identifikoval 9 dimenzí. Součástí závěrečného
„Radaru" byla také „divoká karta“, kterou účastníci tréninku mohli volně definovat.
Dimenze Radaru v EDECO tréninku
Dimenze Radaru pro trénink v projektu EDECO byly formulovány následovně:
A. Rozumím významu svého vnitřního nastavení.
B. Chápu, že moje vnitřní nastavení ovlivňuje mé poradenství.
C. Chápu, že moje poradenská praxe ovlivňuje moje vnitřní nastavení.
D. Jsem aktivní v rozvoji svého vnitřního nastavení.
E. Chápu význam ticha ve svém vlastním životě a při práci s klienty.
F. Chápu význam autentického dialogu.
G. Cítím, že napojení na hlubší části sebe/podvědomí podporuje moje vnitřní nastavení.

32

The Employment Radar je nástroj pro 360stupňové sebehodnocení pro uchazeče o zaměstnání používaný ve
finských veřejných službách zaměstnanosti. Umožňuje klientovi vyhodnotit jeho připravenost na hledání
zaměstnání v 8 rozměrech. 9. dimenze je „divoká karta“, kde uchazeč o zaměstnání může vyjádřit další faktory
ovlivňující situaci.
Spangar, T., Arnkil, R., Keskinen, Vanhalakka-Ruoho, M., Heikkilä, H. Pitkänen, S. (2013). Making counselling
process transparent. Employment radar as a new prototype for monitoring and assessing guidance services with
Finnish Public Employment Services. Publications of Ministry of the Economy and Employment. ( In Finnish).
Publications of Ministry of Labour and the Economy,32/2013

37

H. I když jsem otevřený ostatním a svým klientům, jsem schopen stanovit hranice mezi sebou
a ostatními.
Poradcům doporučujeme, aby si svůj vlastní Radar dělali opakovaně, což jim může pomoci
sledovat jejich vývoj.
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Benefity deníku učení
Jak bylo popsáno výše, individuální učební proces může být podpořen neustálou pravidelnou
aktivitou sebereflexe. Tato aktivita přináší mnoho výhod, např.:
• Je to způsob, jak zaměřit pozornost na vědomou úroveň a skutečně se zaměřit na učení.
• Je to skvělý nástroj pro sebeřízení.
• Učící se může sledovat pokrok - může zvážit, nakolik nové znalosti skutečně využívá, využívá
je v maximální možné míře nebo může ještě něco udělat, aby byla implementace snadná.
• Učící se může přehodnotit cíle svého učení/tréninku.
Doporučujeme pravidelně používat následující otázky nebo aktivity. A důrazně, abyste si svou
odpověď zapsali:
I.

Jaké byly pro mě dnes nejdůležitější body učení?

J.

Sám jsem byl překvapen, kdy/jak/, protože jsem…

K. Moje dnešní „aha“ momenty byly:
L. Jak to mohu použít ve svém profesním životě?
M. Co mohu použít v soukromém životě?
N. Nejtěžší pro mě bylo:
O. Nejjednodušší pro mě bylo:
P. Co musím trénovat mnohem více?
Q. Mám pocit, že jsem dnes selhal v:…. Co jsem se naučil ze svých neúspěchů?
R. Mám pocit, že se mi dnes podařilo:…. Co jsem se naučil ze svých úspěchů?
S. Nakreslete skicu o dnešku.
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Golf – příklad setkání s učícím se na emocionální úrovni
Od samého začátku tréninku v EDECO projektu bylo dosažení klíčového principu při vytváření
tréninkového programu dosažení vnitřního nastavení účastníka, které překračuje hranice racionálního
a analytického myšlení, a dosažení emocionálního a tělesného prožitku. Jednou z metod bylo vyzkoušet
si golf. Předpokládalo se, že účastníci pravděpodobně předtím golf nehráli. Cvičení golfu by je tedy
přivedlo do situace, kdy by museli čelit něčemu neznámému, něčemu novému a cítili by situaci jako
nejednoznačnou, stejně tak jako i něco, co nelze zvládnout pouze na racionální úrovni. Emoce by
nevyhnutelně přišly do hry.
Proč golf?
Golf je známý jako sport, který je velmi mentální hrou, kde psychologické faktory a „vnitřní
nastavení“ hráče jsou nakonec rozhodujícím faktorem jeho úspěšného hraní. V golfovém tréninku je
tedy psychologický koučink stále důležitější. I v golfu však existuje napětí mezi analytickým, racionálním
a psychologičtěji zaměřeným způsobem procvičování hry. Analytický a racionální přístup zdůrazňuje
golf jako soubor technik, které musí mít golfista na paměti a které musí systematicky cvičit.
Psychologický přístup se zaměřuje spíše na procesy probíhající v mysli hráče a přístup je holistický.
Golfová psycholožka Rotella33 popisuje způsob myšlení, který si musí dobří golfisté osvojit:
„Musíte se vzdát věcí, které jsou vám drahé: váš vědomý mozek, vaše touha ovládat vše, co děláte,
vaše touha věci uskutečňovat místo toho, abyste je nechali stát se “(tamtéž, s. 74). To je obzvláště
obtížné pro vzdělané osoby, které jsou zvyklé rozvíjet „dovednosti myšlení vyššího řádu“ (analýza,
hodnocení, syntéza, tamtéž, s. 68). Procvičování golfu v tréninku EDECO byl zaměřen na osobní zážitek
z holistického myšlení.
Zkušenosti účastníků
Celkově se účastníci cítili cvičením příjemně překvapeni. 80 % z nich poté mělo pocit, že by si v
budoucnu mohli vyzkoušet golf ve svém každodenním životě. A co je nejdůležitější, cítili, že se opravdu
naučili hrát golf, i když s tím neměli dřívější zkušenosti. Poměrně krátkým koučováním golfových
trenérů, díky kterému dokázali odpálit míč, se jim podařilo přejít do uvolněné duševní nálady.
Nejdůležitější lekcí golfového cvičení bylo, že účastníci překonali svá očekávání o golfu jako
technicky náročném sportu, naučili se relaxovat a našli spojení se svými tělesnými reakcemi. Golfový
zážitek se stal důležitou součástí tréninku a úvodem do témat tréninku: V závěrečné zpětné vazbě na
trénink k němu účastníci uvedli několik komentářů:


33

… golfový trénink byl velmi neobvyklým začleněním pohybu a citlivosti těla do kontextu
poradenství ...

Rotella, B. (2012). The unstoppable golfer. Trust your short game, achieve greatness. London.
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… Na golf mám hezké vzpomínky. Během toho jsem si vyčistila mysl a soustředila se jen na
své myšlení a tělo, což pomohlo myšlenkovému procesu.
…. Pro mě byla nejlepší golfová aktivita - zažila jsem chvíle AHA. Zahrnovalo to práci s
tělem, s myslí, našla jsem nejlepší souznění s tématem vnitřního nastavení. Diskuse během
procházky na golfové hřiště byla také velmi dobrá - příprava (rámování) na golfovou
aktivitu.
Ano, určitě. Golf byl pro mě skvělým cvičením, fungoval jako metafora mého procesu
učení. Myslím, že mi to také pomohlo lépe poznat sebe sama, to, co mám ráda víc (rychlé
energetické nebo pomalé přesnější atd.)

Na základě našich „golfových zkušeností“ můžeme poradce povzbudit, aby zkusili něco jako
golfovou aktivitu a pokusili se to reflektovat v podobném smyslu. V části Přílohy této Příručky najdete
několik otázek pro vlastní reflexi. Golf byl vybrán také z praktických důvodů, ale bylo by možné zvolit
jakoukoli jinou adekvátní techniku, jako je lukostřelba atd.
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Trénink a rozvoj faktorů vnitřního nastavení
V této sekci najdete seznam „trénovaných“ faktorů, které by měly být součástí osnov tréninku
„vnitřního nastavení“. Tyto trénované faktory lze považovat za ukázkové a lze je přizpůsobit potřebám
konkrétní cílové skupiny.

Zpomalení / Relaxace / HRV (variabilita srdečního tepu)
Zrychlení v našem moderním světě je často diskutovaným faktem. O digitalizaci, globalizaci,
zrychlování tržních cyklů atd. se trvale diskutuje a vše je doprovázeno extrémním nárůstem informací,
které jednotlivce příliš zatěžují. Někteří autoři tvrdí, že jen ve 20. století lidstvo zažilo přibližně 50krát
znásobenou produktivitu.
Dialogický přístup vyžaduje zpomalení, a to z mnoha důvodů. Zpomalení například podporuje
proces reflektování vlastních myšlenek a myšlenek druhých, podporuje proces odložení (to znamená
dívat se na vlastní myšlenky a zkoumat je jako nějaký vědec, a tak získávat nové poznatky) a umožňuje
nám naslouchat hlouběji, co říkají naši partneři.
Odložení předpokladů a jejich zkoumání je jednou z klíčových kompetencí poradce, jak je vidět
na projektu EDECO. Protože většina našich vnitřních procesů probíhá víceméně nebo úplně v
nevědomí, myšlenky a pocity lze považovat za - alespoň částečně - nezávislý proces, který není řízen
„Já“. Pokud se část těla pohybuje, můžeme si to uvědomit, zvláště když se na to zaměříme. Podle
Davida Bohma lze tyto úvahy vnést i do našich vnitřních procesů myšlení a cítění (do určité míry; ale
otázka, zda něco, co se nám stalo, může zůstat zcela v nevědomí, se kontroverzně diskutuje. Viz
například práce americké psycholožky Elizabeth Loftusové). Zatímco tělo je proprioceptivní, mysl není
a my se musíme a můžeme naučit pozorovat naše procesy myšlení. David Bohm píše, že by mělo být
možné lépe se naučit pozorovat naše vnitřní (myšlenkové) procesy podobným způsobem, jakým to
můžeme dělat se svými tělesnými vjemy z vnitřních a vnějších podnětů, a to se může stát tím, že tomu
budeme vědomě věnovat pozornost. To vyžaduje zpomalení a často relaxační techniky, protože naše
emoce do takových záměrů snadno zasahují. Je důležité si uvědomit, že bychom neměli (negativní)
emoce potlačovat, ale pozorovat je a naučit se z takových procesů vyvodit závěry a transformovat je v
něco pozitivního, kreativního.
Relaxace, kterou je možní se naučit, by tak mohla být vhodné cestou k tomu, jak podpořit
schopnosti poradců zvládat zmíněné procesy a to proto, že ze své podstaty podporují vnitřní
soustředění: například hypnóza je přístup zcela zaměřený na vnitřní soustředění, stejně jako techniky
seberelaxace obecně. Relaxační techniky sloužily v projektu EDECO hlavně ke dvěma účelům:
a) podporovat vnitřní soustředění a související procesy, jak je zde popsáno a
b) podporovat duševní zdraví a profylaxi stresu/vyhoření.
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Uvedli jsme širokou škálu vědeckých důkazů o dlouhodobých výhodách technik relaxace a
sebereflexe. Prior a kol.34, například, ukázal, že čím vyšší je subjektivní úroveň stresu, tím vyšší je riziko
předčasné smrti.

Figure from: Prior et al. (2017)

Ale, a to je důležitý kovariát, zdá se, že existuje významný rozdíl v tom, JAK my osobně
přemýšlíme o stresu. Jamieson a kol.35, ve studii provedené s přibližně 29 000 lidmi ukázal, že způsob,
JAK o stresu přemýšlíme, má měřitelný účinek. Lidé, kteří si myslí, že množství stresu, který prožívají,
má silný (škodlivý) vliv na jejich zdraví, mají vyšší riziko předčasné smrti. Účinek není silný, ale značný
(přibližně 3 versus přibližně 5 úmrtí na 100).
Navíc se zdá být velmi důležité, pokud přítomnost stresu hodnotíme pozitivně nebo negativně.
Když se člověk naprogramuje tak, že si myslí „cítím příznaky stresu (jako zvýšený tlukot srdce), ale to
není žádný problém, protože mému tělu je lépe poskytován kyslík“, studie ukázala, že somatické
důsledky byly zdravější ve srovnání s myšlenkami typu „ignoruji napětí". První vede k vazodilataci, což
je fenomén, kterého se pokouší dosáhnout přístupy uvolňujícími stres, jako je autogenní trénink.
Ve stavu relaxace vidíme synchronizaci srdečního tepu a dýchání: při nádechu máme o něco
vyšší srdeční tep než při výdechu (tento jev je dobře známý a nazývá se respirační sinusarytmie). V
projektu jsme ukázali některé techniky, které by mohly podporovat variabilitu srdeční frekvence (HRV)
(měřeno externím zařízením poskytovaným trenérem). HRV se vyznačuje zmíněnou synchronizací,
kterou lze ukázat měřením tepové frekvence.

34

Prior et al. (2016). The association between perceived stress and mortality among people with
multimorbidity: A prospective population-based cohort study. American Journal of Epidemiology, 184(3), 199210.
35
Jamieson et al. (2012). Mind over matter: reappraising arousal improves cardiovascular and cognitive
responses to stress. Journal of Experimental Psychology, 141(3), 417-422.
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Tyto techniky se používají také v armádách, například v americké armádě. Studie provedená
Ginsbergem a kol.36, na vojácích trpících posttraumatickou stresovou poruchou, ukázala, že takové
synchronizační procesy lze trénovat, což vede v průběhu času k lepší rovnováze.

36

Ginsberg et al. (2010). Cardiac coherence and posttraumatic stress disorder in combat veterans. Alternative
Therapies, 16(4), 52-60.
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Nejednoznačnost - Tolerance
Tolerance nejednoznačnosti znamená schopnost člověka (pozitivně) zpracovat
nejednoznačné, také protichůdné, informace (jde o zobecnění ambivalence). Považujeme to za jednu
z nejdůležitějších schopností, a to zejména pro poradce.
Již dříve zmíněné motto projektu EDECO, „Dialogická mysl je víc než jakákoli technika“,
používané jako název pro trénink, hodně odkazuje na myšlenky Davida Bohma, Petera Sengeho,
Williama Isaacse (a Martina Bubera). Například koncept Osobního mistrovství podle Sengeho vystihuje
velmi důležitý prvek pro každého poradce: schopnost koučovat se a rozvíjet osobní přednosti. Jak píše
Senge: kdo dosáhne vysoké úrovně osobního mistrovství, má schopnost následně dosáhnout svých
cílů, přistupuje k životu jako umělec, který vytváří něco nového - takový člověk to dokáže, protože na
nové události reaguje otevřeně a nikdy se nepřestane učit.
Jednou z těchto významných schopností je tolerance k nejednoznačnosti, protože jako lidé
jsme téměř po celou dobu konfrontováni s nejednoznačnými podněty. Ty musíme zpracovat a to je
obtížné. Lidé s vysokou nesnášenlivostí nejednoznačností reagují s vyšší mírou indispozice vůči
rozporuplným podnětům než lidé s vysokou tolerancí nejednoznačnosti. Ale, a to je něco, co je třeba
vzít v úvahu, pozitivně a konstruktivně zacházet s protichůdnými informacemi, tedy to, co je v životě
poradců naprosto normální a běžné, dává spoustu příležitostí k učení a seberozvoji. Jinými slovy: dává
příležitosti, abychom se jako poradci „zlepšili“. Jako poradci se musíme vyvarovat „černobílého“
myšlení, které snadno vede k předsudkům a špatným mentálním modelům, což by snížilo náš potenciál
přemýšlet o kreativních cestách a řešeních.
Obrázek, který byl v projektu použit k řešení tohoto tématu, byl „push-me-pull-you“, který
vytvořil britský autor Hugh Lofting. To má dva důvody: zaprvé, lidské myšlení většinou charakterizují
obrazy, a zadruhé, když si lidé na určitý obraz zvykli, jeho samotný projev aktivuje vzpomínky, příběhy,
pocity atd., které lze použít kreativním způsobem.

Figure from: Hugh Lofting (1995). Dr Dolittle und seine Tiere. Hamburg: Dressler.
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V rámci teorie PSI je schopnost vypořádat se s protichůdnými informacemi umístěna v
extensivní paměti (EM). EM zpracovává informace hlavně paralelně, protože není zaměřena na detaily
(jako naproti stojící rozpoznávání objektů), a proto je důležitá - mimo jiné - pro způsob, jakým se lidé
vyrovnávají s nejasnostmi. Myslíme si, že tato schopnost vypořádat se s protichůdnými informacemi je
jednou z nejdůležitějších kompetencí poradce, a proto jsme věnovali spoustu času a energie na
posilování Self účastníků tréninku, což je v Kuhlově teorii PSI, “umístěno“ v EM37. Self je schopno
zpracovávat informace paralelně (a nefunguje - jako rozpoznávání objektů - sériově). To například
znamená, že dobře vyvinuté Self je schopno najít rozhodnutí, které není založeno na principu „buďnebo“ (žádné „černobílé“ myšlení). To je následováno spokojeností s více omezeními, která je
předpokladem pro integraci různých, protichůdných informací. Mělo by se vzít v úvahu, že dobře
vyvinuté Self NEZŮSTÁVÁ v jakési komfortní zóně, kde je vše snadné - opak je pravdou. Integrační
kompetence ukazuje, kdy je poradce schopen čelit nepříjemným nebo dokonce nebezpečným
podnětům (pomocí systému rozpoznávání objektů), a proto může postupovat a integrovat tyto
informace do „celé“ životní zkušenosti a použít je k něčemu dobrému.

Myšlení/Myšlenka - Cítění/Pocit
Abychom si byli vědomi toho, co se děje v našem vnitřním nastavení, můžeme použít teorii
Davida Bohma k identifikaci propojení myšlenek a pocitů.
Myšlení často vnímáme jako něco daného, něco, co existuje nezávisle na nás. Poradce, který
ví, jak pracovat se svými myšlenkami, může ovlivnit faktory svého vnitřního nastavení, jako je např.
vnitřní mír, hluboký respekt ke svému klientovi (jinými slovy - práce se svými předsudky), zranitelnost.
Když poradce bere myšlení jako nezávislé, obvykle si neuvědomuje, že ho může změnit, a proto
může svoje vnitřní nastavení upravit tak, aby bylo více dialogické.
Poradce si musí být vědom toho, že myšlenky a pocity jsou vzájemně propojeny. Ke změně
emoce může stačit změnit myšlenku a ke změně myšlenky může stačit změnit emoce.
Procesy změny myšlenek a pocitů není tak snadné zvládnout. Je to proto, že myšlence chybí
propriocepce. Propriocepce je uvědomění si vlastního pohybu. Myšlenka neví, že se pohybuje (na rozdíl
od nás při pohybu rukou). Myšlenku proto vnímáme jako něco existujícího nezávisle na nás a možnost
změnit ji nás ani nenapadá. Co si nepřipustíme, s tím nemůžeme nic dělat.
Poradce si musí být vědom toho, že myšlenku má a udělat skryté vzorce zjevnými, aby
fungovaly s jeho vnitřním nastavením.

37

Pozor: Neměli bychom upadnout do pasti zhmotnění. Neexistuje žádné „místo“, kde bychom našli předmět
jako „self“, ale vědomě používáme tento druh každodenního jazyka, protože to usnadňuje přenos hlavních
myšlenek a myšlenek, které tvoří základ tréninku.
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Setkání se slepou skvrnou
Myslet znamená používat mentální modely. Mentální modely a) kategorizují informace a b)
snižují obrovské množství podnětů, které vnímáme, což znamená: musíme (!), jsme nuceni informace
zeslabit a většinou si to (vědomě) neuvědomujeme. Maturana a Varela38 používají dobře známý příklad
k ilustraci tohoto mentálního jevu, který se neustále děje na jasně somatickém základě: experiment
slepé skvrny.

Pokud zavřeme levé oko, zaměříme kříž pravým okem a zachováme určitou vzdálenost od
figury, tečka úplně zmizí. To se děje, když se projekce tečky setká s tou částí sítnice, kde zrakový nerv
opouští oko. Zajímavým faktem však je, že ve svém vidění necítíme slepé místo, protože naše mysl
vytváří vnímání kolem toho „nevnímání“. Nevnímáme, že nevnímáme!
To, co se zde děje na somatické úrovni, se děje neustále v naší mysli: nejsme si vědomi, že si
nejsme vědomi, a že svůj svět konstruujeme extrémně subjektivním způsobem. Existují vnější podněty
a existuje náš vnitřní svět subjektivní interpretace39. Tento vnitřní svět je ovlivněn mnoha filtry
(kulturními, somatickými, biografickými, sociálními atd.).
Z didaktických důvodů by mohlo být užitečné ukázat videa a jiný konkrétní, barevný materiál,
aby se prohloubil přenos konceptů a myšlenek. Zde je uveden příklad: video o tzv. cargo kultu:

38
39

Humberto Maturana & Francisco Varela (1984). Der Baum der Erkenntnis. Bern: Scherz Verlag.
Viz např. the three world theory Karla Poppera
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Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=dVZ9bPRTiIA
Během druhé světové války Američané stavěli letecké základny na melanéských ostrovech, kde
původní obyvatelstvo nikdy předtím nevidělo letadla. Bylo to pro ně jako zázrak: velké stroje doručující
zboží z nebe. Tehdy vznikla určitá přesvědčení, jakýsi „mýtický sen“. Domorodé společnosti znaly
takzvaný politický systém „velkého muže“, který se vyznačoval výměnou darů. Místní lidé si vytvořili
víru, že cizinci přinášejí dary od svých zesnulých předků, nebo že jim tyto dary ukradli (byly popsány
různé věci, kterým cargo kult věřil).
Jde o toto: Na individuální i společenské úrovni si neuvědomujeme tolik přesvědčení,
mentálních modelů, předsudků atd., které tvoří naše vnímání, a tedy i naše přesvědčení. Individuálně
i sociálně máme svá hluchá místa, resp. slepé skvrny, o kterých obvykle nevíme!
Pro vnitřní nastavení poradce je to velmi důležitý bod, který je třeba reflektovat a hluboce
zpochybňovat. Nebezpečné jsou ty mentální modely, o kterých nevíme, a zdrojů pro zaujatost je
mnoho. V psychologické vědě je efekt „kognitivní slepé skvrny“ dobře známý. Jedná se o tendenci
jednotlivce být přesvědčen, že není náchylný k zaujatosti. U jiných lidí snadno zjistíme předpojatost
vnímání, ale u nás samotných to tak není.
Je to zvláštní pocit, když zjistíme, jak vlastně vnímáme - když si uvědomíme, že v našem zorném
poli je slepé místo, přestože jsme si toho slepého místa nikdy nevšimli, protože naše mysl konstruovala
něco, čeho jsme si nikdy nebyli vědomi!
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Od: Maturana & Varela (1984)

Pro nastavení struktury: Internalizační koncepty teorie PSI
Pro takový tréninkový program, jaký byl vyvinut v projektu EDECO, je důležité poskytnout
určitou strukturu, která lidem pomůže porozumět a internalizovat teorie, koncepty a příklady. Vnímat
na analytické úrovni je jedna věc; abychom to dostali na úroveň, která je bližší „pocitu“ nutnosti nebo
relevance, je něco jiného. Když máme co do činění s kompetencemi poradců, které je třeba „cítit“
(analytická mysl nestačí), máme problém, že kognice zasahují do našich emocí (nebo: tělesné pocity,
pocity atd. - pojmy, se kterými se setkáváme v literatuře, nejsou konzistentní).
Americký filmový teoretik Noel Burch navrhl tyto dobře známé čtyři stupně kompetencí, které
jsou v tomto kontextu mimořádně relevantní:





Nevědomá neschopnost
Vědomá neschopnost
Vědomá kompetence
Nevědomá kompetence

Jedním z cílů tréninku je přimět lidi, aby si uvědomili, co nevědí, a dosáhnout stavu, že se jim
daří dobře, přestože to již není v centru pozornosti (nevědomá kompetence), což je extrémně
ambiciózní cíl! Přesto jsme na to jako lidé zvyklí, protože veškeré naše učení prochází takovým
procesem. I na začátku svého života se řídíme tímto vzorcem: nejsme si vědomi toho, že nejsme
schopni chodit. Poté uděláme první kroky a jsme si vědomi, že to nedokážeme. Nakonec jsme se to
naučili tak dobře, že chodíme, aniž bychom si všimli, že jdeme a že dosáhnout tohoto stádia nevědomé
kompetence bylo velmi obtížné.
49

Domníváme se, že na tréninku by měl být poskytnut materiál na podporu takových kroků,
například již popsané somatogramy nebo cvičení nazvané „zázračné kolo40“, které vyvinuli Julius Kuhl
a Maja Storch. Toto komplexní cvičení by mělo lidem pomoci lépe komunikovat se svým Já, lépe se
vypořádat s protichůdnými pocity a poznáními a hledat kreativní řešení. Jedná se o víceúrovňový
proces, který vyžaduje určité úsilí a dobrou vůli, ale pravidelně ukazuje v prostředí
koučování/poradenství dobré výsledky.
Další možností podpory tvůrčích procesů je používání rolových vzorů, často „extrémních“
rolových vzorů. My jsme využili například život a dílo rakouského psychiatra Viktora Frankla. Frankl
přežil několik let v nacistických koncentračních táborech a dokázal si vzít své extrémní zkušenosti a
proměnit je v něco dobrého na dobu po jeho uvěznění. Myšlenkou je, že většina z nás nikdy nezažije
takové extrémní, smrtící a škodlivé zkušenosti, a proto může takové lidi snadno brát jako vzor pro naše
(menší) problémy a cíle; přesto nechceme budovat hierarchii závažnosti problémů, ale myšlenka,
doufáme, je jasná.

Zranitelnost
Jakmile jsme v procesu učení, můžeme se cítit zranitelní, cítit jakousi úzkost zkusit něco
nového. Nebo může mít poradce nedostatečné sebevědomí. Nebo když jsme k sobě opravdu otevření
a upřímní, můžeme o sobě/sobě zjistit něco, co nás překvapuje, může se nás to dotknout, dokonce nás
to může zranit. Poradci se na své cestě rozvoje mohou cítit zranitelní v mnoha fázích a situacích. Někteří
z nich nám také vyjádřili, že nejsou připraveni čelit této situaci. Cítí nedostatek sebeúcty, bojí se dělat
chyby. Tyto výroky nás vedou k tématu zranitelnosti jako k relevantnímu tématu, které rozvíjí naše
vnitřní nastavení.
Pro naše účely jsme využili konceptui Brené Brown. Brené Brown je to americká výzkumnice,
která se pohybuje v oblasti sociální práce. Pracuje s termíny jako:
• hanba,
• dokonalé a nedokonalé,
• zranitelnost,
• autenticita,
• kreativita,
• odvaha.
Říká, že v naší kultuře spojujeme zranitelnost s emocemi, kterým se chceme vyhnout, jako jsou
strach, stud a nejistota. Přesto příliš často ztrácíme ze zřetele skutečnost, že zranitelnost je také
rodištěm radosti, sounáležitosti, tvořivosti, autenticity a lásky. Nabízí jiný pohled na zranitelnost.
Považuje ji za dar a měřítko odvahy.
40

Maja Storch & Julius Kuhl (2017). Die Kraft aus dem Selbst. Sieben PsychoGyms für das Unbewusste. Bern:
Hogrefe.
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Brown popisuje, že lidé se snaží být dokonalí, snaží se vyhnout studu, takže se raději vyhýbají
chybám, ale jejich snaha být dokonalí by je mohla vést k paralýze a úzkosti. Doporučuje nám, abychom
se k sobě vrátili a žili život celým srdcem. Tak si otevřeme cestu ke kreativitě a radosti ze života. Více
inspirace najdete např. v její knize s názvem Dárek nedokonalosti.
Téma zranitelnosti by pro nás mohlo být velmi citlivé a náročné. Proto Brené Brown uvažuje o
některých nástrojích, jak ji zvládnout. A v této souvislosti považuje za velmi užitečnou práci další
současné americké výzkumnice Kirstin Neff. Ta svou kariéru věnovala soucitu se sebou a souvisejícím
tématům. Vysvětluje, jak vlastní soucit pomáhá blahobytu, proaktivitě atd. My jako poradci máme být
vůči svým klientům soucitní. Ale jak se říká, než můžeme být soucitní (cítit s někým) se svými klienty,
musíme být soucitní sami se sebou. Otevírá nám to cestu k našemu cítění a empatii.
Doporučujeme poradcům, aby se o jejím výzkumu dozvěděli více na jejích webových stránkách.
Neff spojuje téma soucitu se sebou samým s pozitivní psychologií a uvádí argumenty, proč stojí za to
věnovat se sobě.

ISEK – Inner State Reflexivity Tool (Reflexivní nástroj pro vnitřní nastavení)
EDECO projekt se zaměřuje na citlivost poradců na to, co se odehrává v jejich mentálním světě,
„vnitřním nastavení“, během poradenského procesu a v jiných sférách jejich života a na to, jak je tyto
faktory ovlivňují profesionálně a osobně. Inner -State Reflexivity -Tool (ISEK) byl vyvinut na začátku
tréninku, aby poradcům pomohl lépe vnímat klíčové prvky jejich osobního vnitřního nastavení.

Důležitost sebereflexivních procesů poradce
V EDECO tréninku jsme docela záhy došli k tomu, že je potřeba systematická metoda, která by
poradcům pomohla rozvíjet jejich schopnost pozorovat vývoj jejich vnitřního nastavení. To nás přivedlo
k nástroji ISEK- reflexivita vnitřního stavu (zdůraznění zaměření poradenství na to, aby bylo sledování
vnitřního nastavení poradce ve středu pozornosti stejně jako pomoc klientovi při řešení jeho
kariérových záležitostí) a „nástroj“ (což naznačuje, že existuje potřeba pro zprostředkování procesu od
konceptu „vnitřního nastavení“ k „poradenské praxi vnitřního nastavení)“.
Koncept vnitřního nastavení je novou perspektivou na praktikování kariérového poradenství a
vyžaduje vytrvalé a systematické zkoušení. A také trvá, než se naučíte identifikovat nejdůležitější prvky
ve vnitřním nastavení každého poradce. Nestává se to přes noc. Kromě toho je důležité si uvědomit,
že vnitřní stav poradce se v jednotlivých poradenských procesech liší, a to i podle „nálady“ nebo
duševního stavu poradce v daném okamžiku. Trvá nějaký čas, než se naučíme rozlišovat udržitelnější
prvky od těch kolísavějších.
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ISEK byl vyvinut pro potenciální použití jako praktická metoda také po tréninku v EDECO
projektu, a to flexibilně. Lze ho měnit podle vlastních vývojových úkolů vnitřního nastavení poradce.

Prvky ISEKu
Metodu ISEK vyvinuli lektoři ve vzájemné interakci s účastníky. ISEK ve formě na konci tréninku
povzbudil účastníky, aby identifikovali, který prvek jejich vlastního vnitřního nastavení je pro ně
důležitý, a poté se nad ním zamysleli z různých perspektiv. Poté, co pojmenovali svůj osobní klíčový
faktor vnitřního nastavení, byli požádáni, aby označili v „kruhu rovnováhy“, kde byli na začátku
tréninku, během tréninku a kde si myslí, že budou na konci procesu. Byli požádáni, aby posoudili, jak
důležitý vidí pojmenovaný faktor vnitřního nastavení, nakreslili jeho kresbu a analyzovali kresbu. Po
kresbě byli vyzváni, aby ji „obešli“ a zamysleli se nad ní a podělili se o své nápady se svými kolegy.
ISEK poskytl také barevné spektrum, kde mohli účastníci umístit faktor vnitřního nastavení a
také jej zařadit do seznamu bipolárních škál adjektiv. Metoda somatogramu byla použita jako metoda
přemostění mysli (související s faktorem) s jejím „umístěním“ v těle. Sebereflexe byly také posíleny
spontánními reakcemi spuštěnými hudbou.

ISEK a jeho potenciální vývoj
ISEK se jako nástroj stal důležitou metodou, pomocí níž mohli účastníci reflektovat vývoj svého
vnitřního nastavení. ISEK jako „poradenská metoda“, když je zaveden do skutečného poradenského
procesu s klientem, ukazuje, jak mohou vypadat poradenské metody se zaměřením na vnitřní
nastavení poradce. Je důležité, aby poradcům pomohly pracovat současně na emocionální úrovni,
vědomi si svého procesu ztělesnění a kognitivní úrovně. Metody mohou využívat celou řadu podnětů:
vizuální, škálování, metaforu, metody ztělesnění, hudbu atd. Možná nejdůležitější je, že neexistují
žádná omezení pro žádnou perspektivu.
ISEK vyvinutý v EDECO projektu lze považovat za první krok v metodách vnitřní reflexe vnitřního
nastavení poradce. Vývoj by měl být dále podporován, aby se rozvíjel na úrovni jednotlivých poradců
a lišil se podle každého poradenského procesu.
Zde si můžete prohlédnout originál reflexe jedné z dimenzí vnitřního nastavení, kterou si poradkyně
identifikovala:
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SocioDynamická příkladová studie jako nástroj pro reflexi
V SocioDynamickém (kariérovém) poradenství mají metody dvojí účel. Za prvé, poskytnou
klientovi nové způsoby řešení jejich vztahu k pracovnímu životu. Za druhé, fungují jako metody
komunikace mezi poradcem a klientem. Představují platformu pro interakci poradce-klient. Zvláště
tato druhá perspektiva přibližuje SocioDynamický přístup k různým aspektům přítomným ve vnitřním
nastavení poradce. V tréninku v EDECu byla použita Peavyho případová studie jeho poradenského
procesu s Markem41, který byl analyzován z pohledu vnitřního nastavení a teorie PSI.

Využití případové studie Marek
V EDECU jsme nejprve doporučili poradcům, aby si studii předem přečetli, a za druhé, aby o ní
přemýšleli. K zamyšlení bylo položeno několik hlavních otázek. Jelikož myšlenka synchronizace
vnitřního nastavení poradce s vnitřním nastavením klienta představovala důležitý pohled na
porozumění interakci mezi poradcem a klientem, byli účastníci požádáni, aby identifikovali klíčové
prvky, které pro ně v popisu Peavyho případu vynikly.
Pokud jde o teorii PSI, doporučují se konkrétnější otázky:
 „Mohli jste během procesu identifikovat prvky OR, EM, IM a IBC? Uveďte nějaké příklady?“
 …. ‚Analyzováno z perspektivy teorie PSI, byly některé prvky (OR, EM, IM, IBC) v různých
fázích poradenství dominantnější, např. na začátku vs. ve střední fázi vs. na konci? ‘

Nabízíme Vám teď, jak se můžete zaměřit na analýzu potenciálního vztahu teorie PSI a
SocioDynamického přístupu:


Když se zamyslíte nad teorií PSI, co z ní chcete přidat k Peavyho SocioDynamickému
přístupu? “

A naopak:


Je něco, co byste chtěli začlenit z Peavyho přístupu k teorii PSI?

Výsledky zamyšlení
Předpokládáme, že by mohlo být identifikováno několik faktorů zlepšujících synchronizační
proces, jako „začínejme tam, kde se nachází klient“; poradce je otevřený a respektující a ukazuje svůj
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Peavy, R. V (2004). SocioDynamic Counselling. A Practical Approach to Meaning Making. Chagrin Falls, OH:
Taos Institute.
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postoj, že bere Marka vážně, i když je ve hře také humor a hravost; bere v úvahu připravenost Marka;
poradce využívá otevřené otázky; poradce podporuje reflexi a dialog; aktivní poslouchání.

Pokud jde o prvky teorie PSI, můžete se inspirovat REFLEXÍ účastníků tréninku, kteří nám
napsali: dimenze OR byla vidět v popisu toho, jaké konkrétní činnosti Mark od jejich posledního setkání
vykonal a kdy Mark popisuje podrobně své koníčky. Bylo vidět, že EM odráží otázky typu: Co bylo to,
co jsi shledal zajímavým? IM se projevilo v procesu souhlasu poradce a klienta o cílech poradenství. IBC
se odráželo v empatických iteracích poradce.
Pokud jde o vztah mezi SocioDynamickým přístupem a teorií PSI, předpokládáme, že
SocioDynamický přístup by mohl mít prospěch z „vědění podle emocí a ztělesnění“ a poradce
používající vědomým způsobem „PSI boxy“. A na otázku, co by mohlo být ze SocioDynamického
přístupu užitečné pro teorii PSI, odpovídali „důvěra vůči klientovi“; "životní kontext, spolupráce s
klientem, činnosti jako způsob budování a rozvoje synchronizace."

Celkově
Použití případové studie Marka se v EDECO tréninku ukázalo jako užitečná metoda pro
zkoumání různých prvků procesu synchronizace poradce a klienta. Případové studie ze
SocioDynamického poradenství, popsané Peavyovým sebereflexivním způsobem, mohou také vytvořit
užitečný most k prozkoumání prvků teorií osobnosti, jako je teorie PSI.

54

Závěr aneb co o vnitřním nastavení a práci na něm říkají ti, co se do toho již
pustili

Závěrem bychom Vám rádi přiblížili pohled účastníků modelového tréninku na témata, kterým
jsme se věnovali a jejich celkový náhled na téma vnitřního nastavení a sebereflexe. Takto to popsali
pro případné zájemce o toto téma.
Myslíme si, že jsou vystihujícím závěrem celé této příručky a mohou napovědět, co můžete
očekávat, pokud se pustíte do práce na sobě a svém vnitřním nastavení. Přejeme Vám do této cesty
poznání příjemné objevování. Věříme, podobně jako účastnici, že je to cesta, která stojí za to .
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Milý možný účastníku dalšího tréninku,
Trénink “Dialogická mysl je víc než jakákoli technika”pro mě byla docela pěkná cesta! Před
jejím začátkem jsem úplně nevěděla, co od mezinárodního tréninku, který trval nakonec
skoro dva roky, čekat.. A teď si myslím, že to byl dobrá věc, tak to teď nechci pro Tebe
ničím zkazit!A mám pro Tebe několik tipů, co bys měl vzít v úvahu, pokud zvažuješ účsat v
tréninku. Buď otevřený novým zkušenostem, pohledům a technikám a tím můžeš rozšířit
své poznatky.Nikdo Tě nebude nutit něco říkat nebo dělat, co Ti je nepříjemné. Ale zkus si
sám sobě dát výzvu a vystup ze své komfortní zóny.
Když jsem nad tou celou svou zkušeností přemýšlela, vybavil se mi tenhle obrázek a myslím,
že odráží docela pěkně celý trénink:

Zdraví Tě,
Nika Uršič, University rehabilitation institute Soča, Slovenia
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Pracovat s mým vnitřním nastavením je pro
mě něco jako objevovat význam obrázků ve
skvrnách a kaňkách (což je má oblíbená
malířská technika).
Považuju za velmi užitečné udělat si čas jen
pro sebe a objevovat své vnitřní nastavení.
Sebereflexe je klíčový aspekt k tomu být
dobrým poradcem a dobrým člověkem. Tento
trénink nabízí účastníkům mnoho užitečných
nástrojů, které inspirují k tomu, aby se
napojili na své tělo, uměli zkoumat své zažité
postupy, využívat obrázky, barvy a jiné
kreativní prvky k tomu, aby se uměli vnořit
do své mysli.
Naše vnitřní nastavení se promítá do mnoha
stránek a jeho záblesky můžeme zachytit ve
způsobu, jakým interagujeme s ostatními, v
našem dechu, v našich výtvorech …a je čas a
prostor jej objevit.
Maja J. (Association for Career Guidance and Career Ddevelopment)
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Přílohy
Příklady podkladů, které mohou poradci použít pro rozvoj vnitřního nastavení. Některé z nich
jsou připraveny na práci ve dvojici poradců nebo ve skupině poradců, což přináší přidanou hodnotu
procesu učení.
Handouty by měly být NAVRHNUTY a PŘIZPŮSOBENY s ohledem na potřeby konkrétní cílové skupiny
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Příklad 1: Přístup k vytvořenému pojmu "vnitřní nastavení"
A) Moje "____________ identita": Jaké jsou její relevantní „části“?

B) Moje "_____________ identita": Jaké jsou její relevantní „části“?

C) Rozdíly A a B:

Vypracujte prosím následující dva úkoly:
SYMBOL pro moje osobní VNITŘNÍ NASTAVENÍ:

Závěr: Co je důležité pro moje VNITŘNÍ NASTAVENÍ ("Self", "Identita", ...) bych (funkčně) popsala
následovně:
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Příklad 2: Deník učení, který má být používán pravidelně a dobrovolně

MŮJ DENÍK UČENÍ

Moje jméno:


Po každém tréninkovém dni si odpovězte alespoň na tři z následujících otázek.

a. Jaké byly pro mě dnes nejdůležitější body učení?
b. Překvapila jsem sama sebe, kdy/jak/protože jsem…
c. Moje dnešní "aha" momenty byly:
d. Jak to mohu využít ve svém profesním životě?
e. Co mohu použít ve svém soukromém životě?
f.

Nejtěžší pro mě bylo:

g. Nejjednodušší pro mě bylo:
h. Co musím mnohem víc trénovat?
i.

Mám pocit, že jsem dnes selhala v: …. Co jsem se naučila ze svých neúspěchů?

j.

Cítím, že jsem dnes uspěla v:…. Co jsem se naučila ze svých úspěchů?

k. Nakreslete o dnešku náčrtek.
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Příklad 3: Reflexe golfového zážitku
REFLEXE GOLFU
1. Jaká byla vaše zkušenost?
2. Našli jste rozdíl, když jste dokázali odpálit uvolněně tak, jak vás to naučil trenér?
3. Myslíte si, že si z toho můžete vzít ponaučení i pro jiné věci, které se snažíte naučit?
Poselství od zkušených golfových trenérů (podle Rotella & Cullen (2012). Nezastavitelný golfista.
1. Golf není v konečném důsledku o technikách, je to o mentální orientaci na hru.
2. Velmi dobří golfisté mají potíže vysvětlit, proč odpálili míček tak, jak to udělali.
3. Dobré hraní golfu je do značné míry nevědomý „tok“ založený na nevědomé úrovni. Takže, abyste
byli dobrým hráčem, musíte jít do nevědomí – „prostě to udělat“.
4. Jak? Např. podívejte se (neformálně) na cíl, R & C tomu říká „jemný pohled“, 2. „zahoďte očekávání“,
3. „vzdejte se kontroly, abyste získali kontrolu“, 4. tělo by mělo být na „autopilotu“, 4. užijte si proces
více než výsledek, 5. vždy přijměte výsledek svého úderu, 6. pamatujte, že golf bude v každém případě
hrou chyb.
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Příklad 4: myšlení/myšlenky a cítění/pocity podle Damasia

MYŠLENÍ/MYŠLENKY a CÍTĚNÍ/POCITY
Když myslíme nebo cítíme, existují při tom dva hlavní procesy: zdola nahoru a shora
dolů. Zdola nahoru znamená směr od čistých podnětů (vizuální, auditivní, ...) nahoru do mozku
(kognice), Shora dolů znamená směr z mozku dolů na "čistou" tělesnou úroveň.

Můžete tu vnímat hlavu králíka nebo hlavu
ptáka, ale podněty (zdola nahoru) jsou vždy
stejné, kognice / interpretace (shora dolů) se
mění.

Podle Davida Bohma je MYŠLENÍ přítomný
proces, probíhající více či méně automatizovaně, který vede k MYŠLENKÁM. Myšlenky jsou
produkty procesů myšlení. KRÁLÍK nebo PTÁK jsou produkty těchto rychlých procesů. Bohm:
"Máme představu, že poté, co jsme si něco mysleli, se to prostě vypaří." Někde se tyto procesy
zdola nahoru a shora dolů setkávají a mísí.
Totéž platí pro CÍTĚNÍ a POCIT. CÍTĚNÍ je více skutečným, automatizovaným
procesem, POCIT je jako „emocionální produkt“. Když posloucháte svou národní hymnu,
můžete cítit něco jako hrdost, radost, Američané obvykle cítí nutkání vstát a položit si ruku na
srdce,... POCIT je druh emocionálního produktu ze automatizovaných procesů a je víceméně
nevědomý.
Problémy mohou nastat, když si těchto automatismů nejsme vědomi!
Nicméně my máme schopnost si tyto procesy více uvědomovat (rozpoznat tyto
MYŠLENKY a POCITY) a „zacházet s nimi určitým způsobem“. DIALOG podle Davida Bohma si
klade za cíl toto uvědomování rozvíjet.

"POCITY jsou uložená CÍTĚNÍ, MYŠLENKY jsou uložená MYŠLENÍ"
Proč je důležité si lépe uvědomovat pocity a myšlenky? Protože významným způsobem
ovlivňují naše kognice, pocity a chování. Pokud si je lépe uvědomíme, získáme flexibilitu v
našem (profesním) životě.
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Příklad 5: Vizualizace příběhu projektu
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Příklad 6: Pokyny pro skupinovou práci
HANDOUT
Pokyny pro
skupinovou práci

VÝZVY V REFLEXI VZTAHUJÍCÍ SE K VNITŘNÍMU NASTAVENÍ
PORADCE K PORADENSKÉMU PROCESU

instrukce

1. Zapište si 2-3 úskalí nebo náročné situace v poradenství, kdy jste měli
problémy s definováním hranic během poradenského procesu (např. jak
intimně a blízko byste měli zajít, vaše hodnoty se liší od hodnot klienta atd.).
Identifikujete podobné výzvy, které jsou zde prezentovány, nebo nějaká jiná
úskalí („pasti“), kterým jste při své práci čelili?

instrukce

1. Buďte připraveni sdílet své zkušenosti s ostatními.
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Příklad 7: Cvičení Aktivní naslouchání

Aktivní naslouchání (cvičení “Lyžařský vlek”)

Vytvořte si dvojice, kde každý bude z jiné země. Buď se můžete procházet uvnitř budovy, nebo jděte
ven a projděte se.

1. Část I (10 min)
Osoba 1 vypráví o něčem, co je pro ni důležité. Osoba 2 poslouchá, aniž by ji přerušovala
nebo komentovala.
Poté Osoba 2 převypráví „příběh“ svými vlastními slovy.
Osoba 1 poslouchá bez přerušování nebo komentování.

2. Část II (10 min)
Vyměňte si role posluchače a mluvčího.

3. Část III
Osoba 1 a osoba 2 si vyměňují informace o tom, jak prožívali následujících pět různých
rolí:
a) Vyprávění „mého příběhu“
b) Poslouchání „příběhu“ druhé osoby
c) Převyprávění „příběhu“ druhé osoby vlastními slovy
d) Naslouchání tomu, jak druhá osoba převyprávěla „můj příběh“
e) Jaký vliv mají mé MYŠLENKY (pamatujte na rozdíl: myšlení – myšlenka) na to, když
někomu naslouchám

4. Diskutujte ve skupině
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Příklad 8: Somatogram pro negativní somatické markery podle Damasia

SOMATOGRAM
Nakreslete prosím své negativní somatické markery (značky).
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Příklad 9: Cvičení Imaginární dárek
IMAGINÁRNÍ DÁREK
CVIČENÍ
K PŘEKONÁVÁNÍ
ZAFIXOVANÝCH
VZORCŮ V NAŠÍ
MYSLI:
Účel:

Instrukce:








Reflexe:





SPOJIT SE S NAŠIM PODVĚDOMÍM.
Trénovat svou spontánnost.
OTEVŘÍT SE PŘÍSTUPU PŘÍLEŽITOSTÍ.
Pomáhá nám to vidět situace jako příležitosti, ne „já vs. oni“.
Pomáhá to zbavit se překážek v procesu učení.
Předstírejte, že máte dárek, dáte ho partnerovi, on jej otevře
a řekne první, co ho napadne (nic předem připraveného).
Dárce říká: Věděl jsem, že chceš... , protože...
Vyměňte se.
Vyjmenujte, za jakým účelem byste mohli toto cvičení použít
se svými klienty.
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Příklad 10: Reflexe testu podle teorie PSI Julia KUHLA
CVIČENÍ REFLEXE Testu podle teorie PSI
Výsledky svého testu jste již reflektovali, když jste odpovídali na otázky. Použili jste svou
racionální mysl.
Nyní chceme, abyste reflektovali s pomocí svého nevědomí.
1. 5 minut relaxujte při poslechu příjemné hudby. Pokuste se vyprázdnit svou mysl.
2. Máte 2 možnosti, jak reflektovat výsledky vašeho testu podle teorie PSI. Nezáleží na tom,
který z nich použijete jako první.
a) Kreslení
b) Psaní miniságy
Ad a)
-

Kreslení
Použijte, co chcete - pero, tužku, pastelky, co si jen vzpomenete...
Jen tak si asi tři minuty čmárejte.
Zatímco bezmyšlenkovitě čmáráte, resetujete svou mysl a napojujete se na své
nevědomí.
- První obrázek: Vyjádřete své silné stránky v roli poradce a dozvěděli jste se o nich díky
teorii PSI.
- Druhý obrázek: Vyjádřete vývojové body, které máte jako poradce a dozvěděli jste se
o nich díky teorii PSI.

Ad b) Psaní miniságy
- Použijte papír a pero.

Psaní klasickým způsobem nás spojuje s naším nevědomím.
- Napište příběh, miniságu svého života z pohledu poznatků z teorie PSI.
- Maximálně 150 slov.
- Pište bez auto-cenzury, pište svobodně. Pište o pocitech, momentkách ze svého
života…
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Příklady zpracování praktických cvičení z modelového tréninku
„Aha momenty“ z cvičení „Vnitřní dialog“

Cvičení „Levý sloupec“

Ukázka z otázek pro národní skupiny:
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3. Pokud porovnáte tento přístup Vnitřního nastavení s předchozími přístupy kariérového
poradenství (jako je SocioDynamický přístup), zdá se vám odlišný a v jakých směrech?
SK:
Liší se svým zaměřením na reflexi… Lze ji využít při „samokontrole“, supervizi či intervizi a také při
reflexi vztahu poradce-klient.
Myslíme si, že „dobré“ poradenství není primárně o konkrétních metodách, technikách či přístupech.
Důležitá je reflexe poradce a budování vztahu, ve kterém je přístup vnitřního nastavení užitečný. A
pokud dokážeme reflektovat nás samotné a naši práci, jsme schopni použít téměř jakoukoli metodu
či techniku s přizpůsobením se klientovi a situaci…
CZ:
Soustředíme se neustále na sebe, u ostatních přístupů se zaměřujeme především na klienta.
Poradenství obvykle není o poradci, ale o klientovi
Z reflexe o kompetencích:
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Úryvek z psaného textu účastnice:
„Jádrem tréninku je teorie PSI. Umožňuje poradci zkontrolovat, zda není příliš v rozpoznávání objektů
(zaměření na detail) nebo extensivní paměti (zaměření na komplexitu). Může také kontrolovat, zda
není příliš racionální/plánovací nebo emocionální/intuitivní. Cílem je použití nejvhodnější strategie v
rámci dané (poradenské) situace (nehledat dokonalou osobnost poradce).
Při využití v praxi – můžeme vyzkoušet nástroje zaměřené na tělo (vnímání) od somatogramu, přes
meditaci, sport atd.“

České zdroje o Teorii PSI
V českém prostředí se Kuhlově Teorii PSI věnoval zejména prof. Josef Švancara
z Psychologického ústavu FF MU v Brně. Zasloužil se o první české vydání PSSI – Inventáře stylů
osobnosti a poruch osobnosti. Inventář lze najít v nabídce nakladatelství Hogrefe, kde je přístupný
v kategorii B, tedy pouze pro uživatele s psychologickým vzděláním. Běžní poradci a nepsychologové
z pomáhajících profesí se k němu tedy běžně nedostanou.
PSSI – Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti. 1. české vydání, Testcentrum, Praha 2002, Julius
Kuhl, Miguel Kazén, Přeložil a upravil: Josef Švancara
Prof. Švancara byl donedávna propagátorem Kuhlovy teorie. Byla zařazena do seminářů MU v
Brně a její stopy můžeme zaznamenat v některých pracích. Nejvýrazněji je zastoupena v disertační práci
M. Faltýnkové (2017) a J. Bollové (2001).
PSI teorii využili i někteří frekventanti oboru psychologie na UP v Olomouci.
Ucelené zdroje, kde teorie PSI není aplikovaná, v češtině nejsou dohledatelné.
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