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Úvod

Změna

Řadu let superviduji v klinických a neklinických prostředích, kde pracuji s psychoterapeuty v tréninku i se zkušenými profesionály. Pro mne je supervize zdrojem neutuchajícího a neuvěřitelného učení, výzvou a tvořivým procesem. Ze zpětné
vazby a z pozorování, i ze své vlastní zkušenosti bytí v supervizi se domnívám, že supervize ovlivňuje práci psychoterapeuta a následně proces klienta.

Chtěla bych začít rozlišením mezi dvěma rozdílnými typy změny. Říkejme jim první a druhý řád změny (inspirace z knihy G.
Batesona „Kroky k ekologii mysli” a z kybernetiky).

Vzala jsem tuto příležitost k tomu, abych se hlouběji ponořila do tématu supervize a změny v terapii. Je poměrně malé
množství výzkumů zaměřujících se právě na toto téma. Zde prezentuji citace a parafráze z mého neoficiálního výzkumu literatury a mé reflexe nad těmito objevy a mými zkušenostmi. Poster je zamýšlen tak, aby umožnil nezávazné rozjímání nad
tématem. Uvítám pokud chcete sdílet vaše komentáře a zkušenosti. Emailová adresa k nalezení dole.

Změna prvního řádu je změna v chování, které je konzistentní s
naším stávajícím světonázorem, se stávajícím přesvědčením, a
s naším sebepojetím. Změna prvního řádu nevyžaduje změnu
naší víry ani našeho pohledu na sebe sama. „Pouze” potřebujeme nabýt informace, které jsme nevěděli dříve.

Proces individuace

Změna druhého řádu je změna v našem sebepojetí, abychom
mohli provést změnu, která je nekonzistentní s tím, kdo si myslíme, že jsme. Je to posun v pohledu na svět, v našich přesvědčeních, který vyzývá naše hlavní a často nevyslovené předpoklady
- a tím otevírá možnosti pro nové zážitky a činnosti, které před
tím nebyly možné. „Posouvání” nebo změna naší zkušenosti
sebe sama může mít hluboký dopad na náš život.

je procesem směřujícím k celistvosti; nikdy nekončící tok rozlišující změny a transformace. Takto vyjádřenou celistvost můžeme vytušit v Tao te ťing:
„TAO POČÍNÁ JEDNO
JEDNO RODÍ DVĚ
DVĚ RODÍ TŘI
A TŘI RODÍ VŠECHNY VĚCI.
VŠECHNY VĚCI NESOU TEMNOTU A TÍHNOU KE
SVĚTLU, MÍSÍ TYTO SÍLY A VYTVÁŘEJÍ TAK SJEDNOCENOU HARMONII.“

Vztahová hloubka
a Paralelní proces
Supervize nepoučuje terapeuta, jak a kdy se vztahovat ke svým klientům, ale samotná kvalita supervizního vztahu usnadňuje otevřenost terapeuta a jeho
vnímavost vůči klientovi, a tím podporuje rozvoj terapeutovy schopnosti hluboké vztahové angažovanosti. Mluvíme o paralelním procesu, když se emoční dynamika mezi supervizorem a supervidovaným
shoduje s tou situací, o které mluvíme. Tímto se
vytváří příležitost prozkoumat a více si zvědomit dynamiky, které byly nevědomé a využít bezprostřední
citové zážitky k pochopení této dynamiky. Kromě
toho tato situace umožňuje oslovit interpersonální
úroveň této dynamiky a také rezonující intrapersonální vztah mezi vědomím a nevědomím každého
zúčastněného (Vision and Supervision).

V rámci terapeutického nebo supervizního procesu dochází k oběma typům změny, ale je to ten druhý, který je, podle
mého názoru, více specificky spojen se změnou v psychoterapii a je v tuto chvíli mým hlavním zájmem.

Supervize
Co vidí terapeut není žitá zkušenost klienta, ale spíše jím prezentovaná verze této zkušenosti... Co supervizor vidí, není ani
klient ani terapeutické posezení, ale reprezentace obou.
Supervize poskytuje prostor, ve kterém supervizor a supervidovaný může nahlédnout „shora“ - „super-vize“ a společně se
zamyslet nad re-prezentacemi. Supervidovaný může zkoumat a
zpracovávat své zkušenosti o klientovi a s klientem.
Rozhodující je místo, kde zkušenost supervidovaného je transformována prostřednictvím supervize a zpětně působí na práci
s klienty. (Trowbridge Carole v Ceci n‘est pas le client)

Některé z výzkumných poznatků
měření výsledků v terapii
Rosenthal představil experimentální důkaz, že názory, výhledy,
očekávání, a teoretické i praktické předpojatosti experimentátora, nebo terapeuta, i když nejsou explicitní, ovlivňují výkon jeho
“subjektu”, v tomto případě klienta. (z knihy Změna, principy formování problémů a řešení problémů.)
Výzkumy ukazují, že výsledky psychoterapie jsou si podobné, i
přesto, že postupy mohou být zcela odlišné. Proto výzkumníci
hledají společné faktory, jako je například terapeutický vztah,
jako determinanty terapeutické změny. Viz. koláčový graf.
Terapeutická aliance (kvalita a pevnost vzájemnáho vztahu, pozitivní afektivní pouto) je jedním ze 4 prokazatelných účinných složek terapeutického vztahu.
Cooper píše, že jsou důkazy, které navrhují, že pokud terapeut se
chová tak aby oslovil řešení potíží a nedorozumění v terapeutické alianci, a nevyhýbá se jim, klienti mají lepší výsledky, jsou
méně náchylní k předčasnému ukončení léčby a zažívají více pocitů rozřešení. Zážitek potíží a napětí ve vztahu a jejich překonáván je zásadním úkolem v procesu terapeutické změny.

Závěrečná reflexe
Zdá se, že je více pravděpodobné, že změna druhého řádu se objeví spíše prostřednictvím zkušenosti, než přemýšlením o daném
subjektu. Na vztahové úrovni tato změna se vynoří skrze zážitek
„skutečné“ interakce mezi terapeutem a klientem. Jako terapeuti jsme zapleteni do procesu našich klientů, a často se ocitáme
přímo zahrnuti. Ať chceme a nebo ne! Pracovat s takto zvýšenou
terapeutickou realitou je náročné na naši fluiditu, uvědomování si
a vlastní sebeuvědomění.
Supervize hraje významnou roli v rozvíjení těchto kvalit. Supervize nabízí prostor ke zkoumání etických dilemat, klinické praxe a
rozšiřování znalostí. Její neoddělitenou součástí je vztah mezi
supervisorem a supervidovaným. Práce s dreaming up a nebo
s paralelním procesem zprostředkovává přímý emocionální zážitek a zapojení se do dynamiky, o které se mluví, a tím zvyšuje
možnost uvědomění. Terapeutův vtělený zážitek učení se má pak
dopad na vztah s klientem. Supervidovaný se setkává s vlastními
hranicemi a limity a oslovuje je, a tím získává větší fluiditu ve facilitaci klientova procesu.
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Výzkum týkající se supervize
Cooper popisuje studii z Austrálie, která ukazuje, že klinická supervize kvalifikovaných KBT terapeutů vedla k lepším výsledkům léčby - 67% klientů v supervidované terapii (jak na proces zaměřená supevize, tak na dovednosti zaměřená supervize) dosáhlo remisi v depresi ve srovnání s 47% těch v nesupervidované terapii.

Dreaming up/Vysnívání – příspěvek Procesově orientované psychologie k pohledu na přenos a protipřenos
Dreaming up je způsob, jak se klientova zkušenost sama završuje, ať už s nebo bez
klientovy spolupráce. Zkušenost, od které se klient distancuje, „naverbuje” nebo můžeme říci „dream up“ terapeuta, aby se stal nádobou či nositelem této zlušenosti.
Terapeutovým úkolem je být nádobou pro tuto zkušenost, dokud si ji klient nemůže
přivlastnit.
Dreaming up proces má 2 části. Chování – vysněné chování. Způsob, jakým je proces klienta (nebo můžeme říci intencionální pole) „naverbuje“ terapeuta aby byl součástí klientova procesu. Emoční část je terapeutova reakce na jejich chování. V závislosti na terapeutově plynulosti a uvědomění, chování a pocity často nejsou v souladu.
Proto ten, kdo je dreamed up vyvíjí vnitřní konflikt.
Dreaming up má tendenci zamlžovat terapeutovo vědomí. Terapeut má tendenci nevědomě dokončit části procesu, které klient nemůže dokončit. Pokud se to odehrává
bez povšimnutí, tak terapeut může dělat věci, které jsou v rozporu s jeho terapeutickým vzděláváním a úsudkem.
Zamlžení vědomí terapeuta může hrát ústřední a potenciálně pozitivní roli v dreaming up procesu.
Podle Goodbreada „Co dreaming up ubírá z terapeutického uvědomění, to navrací
zvýšením pocitu terapeutické reality pro klienta i terapeuta. Vezme často ‚jako kdyby‘
kvalitu terapeutické interakce a přerámuje ji jako proces ve vztahu mezi terapeutem a
klientem. Namísto pouhého mluvení o problémech klienta, terapeut se sám účastní v
tom samém problému, který měl ‚vyřešit‘. Je to terapeutova dovednost a uvědomění si,
aby použil tuto situaci ve prospěch klienta. Terapeut musí zjistit nejen to, co způsobilo
jeho reakce, ale i to, jakou část by mohl hrát ve zúplnění oddělené zkušenosti klienta.“
Asi není třeba dodávat, že stejný fenomén se odehrává také v supervizním vztahu.
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Ve své soukromé praxi pracuje jako psychoterapeutka, facilitátorka a lektorka v oblasti tvořivosti, extrémních stavů vědomí a
osobního rozvoje. Je akreditovanou supervizorkou pro studenty,
klinické pracovníky a manažery v neziskových organizacích. Podílela se na publikování sborníku esejí o vnitřní práci „Far in Far
out“. Je možné ji kontaktovat na stanya@btinternet.com.

