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Kontrola
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Podklady ke 
stažení

Část I

Pacient často podceňuje účinek léčby
• Možná metodě nevěří

• Možná očekávají rychlejší nebo jiný účinek

• Často přehlížejí drobné změny nebo je přičítají faktorům 
nesouvisejícím s léčbou

• Mohou se také soustředit na jeden místní problém a přehlížet ostatní 
změny

• Mohou také doufat, že pokud řeknou, že léčba nefunguje, že jim dáte 
něco silnějšího

• Možná také mají strach, že byste mohli ukončit léčbu, pokud připustí, 
že se cítí lépe
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Pacientova důvěra

Patientova investice

Pokus o změnuVýsledek pokusu

Dopad na důvěru

Motivace

Cyklus změny

Cerato

Posílit pacientovu sebedůvěru, 
naději a víru v účinnost léčby

Ocenit 
investici

Posílit 
odvahu

Přeznačit 
výsledek

Přeznačit 
motivaci

Cyklus změny

Terapeutovy úkoly během kontroly

1. Posílit pacientovu naději, sebevědomí 
a důvěru v účinek léčby

2. Ocenit pacientovy investice, přeznačit 
motivaci, posílit odvahu, přeznačit 
výsledky

3. Upravit kombinaci esencí, pokud to je 
vhodné/nutné

4. Získat čas

Komunikační techniky
• Soustřeďte se na pozitiva!

• � Reflexe

• � Afirmace

• � Otevřené otázky

• � Shrnutí

• � Porovnávání extrémů

• � Použití kvantifikace nebo škál

• � Přeznačení

Komunikační techniky



06.03.2022

3

Soustřeďte se na pozitiva

Soustřeďte se na pozitiva

pozitivní negativnípozitivní negativní

Pacientovo 
úvodní 
hodnocení

Mluvení 
o pozitivech 
během 
konzultace

� Jednoduchá reflexe

• Někdy to vypadalo, že ta bolest hlavy je o něco mírnější, ale ten minulý 

týden byl hrozný  Byly chvíle, kdy bolest hlavy byla o něco mírnější

• Moje sebevědomí je pořád nízké. Nakonec jsem souhlasil, že tu 

prezentaci udělám, ale ten strach byl hrozný a třásly se mi ruce  Byl 
jste schopen prezentaci přednést
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� Dvoustranná reflexe

• Někdy to vypadalo, že ta bolest hlavy je o něco mírnější, 

ale ten minulý týden byl hrozný  Minulý týden nebyl 
dobrý a předtím byly chvíle, kdy se bolest hlavy zdála 
mírnější

• Moje sebevědomí je pořád nízké. Nakonec jsem 

souhlasil, že tu prezentaci udělám, ale ten strach byl 

hrozný a třásly se mi ruce  Na jedné straně, měl jste 
strach a třásly se vám ruce, na druhé straně, prezentaci 
jste úspěšně přednesl

� Zesílená reflexe

• Bolest hlavy je stejná  Nedošlo k absolutně 
žádné změně v intenzitě ani frekvenci 
bolestí hlavy. Je zcela stejná každý den.

• Moje sebevědomí je pořád velmi nízké 
Nedošlo k absolutně žádné změně ve vašem 

sebevědomí.

Oslabená reflexe

• A ten konflikt s otcem byl fakt hrozný! Křičeli jsme jeden na 

druhého. Cítíl jsem beznaděj. Je to pořád to samé! 

(klidně) Měl jste další nepříjemný konflikt s otcem.
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Comunikační techniky
• Soustřeďte se na pozitiva!

• � Reflexe
• Jednoduché
• Dvoustranné
• Zesílené
• Zeslabené

• � Afirmace

• � Otevřené otázky

• � Shrnutí

• � Porovnávání extrémů

• � Použití kvantifikace nebo škál

• � Přeznačení

V příštím videu uvidíte …

Pacient zítřka musí pochopit, že on a jedině on
může sám sobě ulevit ve svém utrpení, ačkoli může
získat radu a pomoc od starších bratrů, kteří mu
budou v jeho úsilí pomáhat.

Edward Bach


