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Kontrola
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Podklady ke 
stažení

Část II

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
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Komunikační techniky
• Soustřeďte se na pozitiva!

• � Reflexe

• � Afirmace

• � Otevřené otázky

• � Shrnutí

• � Porovnávání extrémů

• � Použití kvantifikace nebo škál

• � Přeznačení

Komunikační techniky

Soustřeďte se na pozitiva

� Afirmace

• A můj manžel je ke mně stále velmi kritický. Včera, když 
zase kritizoval mé kuchařské dovednosti, jsem se 

naštvala a odmítla jsem mu vařit večeři  Bylo toho už 
na vás moc a rozhodla jste se postavit hranice, říci 
„Ne“

• Moje sebevědomí je stále velmi nízké. Nakonec jsem 
souhlasil s tím, že prezentaci udělám, ale ten strach byl 

hrozný a třásly se mi ruce  Přes svůj strach jste byl 
schopen prezentaci udělat. Nevzdáváte se, jste 
bojovník
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� Otevřené otázky

• A můj manžel je ke mně stále velmi kritický. Včera, 
když zase kritizoval mé kuchařské dovednosti, jsem 

se naštvala a odmítla jsem mu vařit večeři  Jak 
jste se cítila, když jste manželovi řekla „Ne“?

• Moje sebevědomí je stále velmi nízké. Nakonec 

jsem souhlasil s tím, že prezentaci udělám, ale ten 
strach byl hrozný a třásly se mi ruce  Co vám 
pomohlo překonat strach?

� Shrnutí

• Cítíte, že máte o trochu více energie. Stále máte výčitky svědomí 
a nejsou tak intenzivní. Stále nejste schopna vyjádřit jasně svůj 
názor a vaše nespokojenost roste. Máte menší strach z reakce 
manžela, když mu řeknete něco, co se mu nelíbí. Co ještě?

� Porovnávání extrémů

• Když si vzpomenete na nejlepší chvíle BĚHEM léčby a srovnáte to 
s nejlepšími chvílemi před léčbou, co byste řekl?

• Když srovnáte nejhorší chvíle PŘED léčbou a srovnáte je s nejhoršími 
chvílemi během léčby, co byste řekl?

+
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srovnej

srovnej
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� Použití kvantifikace nebo škál

• Migréna je stále nepříjemná  Jak často jste měla migrénu před léčbou? 
… A jak často jsou migrény teď? Jak dlouho nyní trvají? Kolik užíváte 
týdně/měsíčně tablet na bolest?

ŠKÁLA NADĚJE

0 1-3 4-6 7-9 10

� Použití kvantifikace nebo škál

• Moje sebevědomí je stále nízké  Představte si stupnici od nuly do 
deseti, nula absolutně žádné sebevědomí, deset maximální sebevědomí, 
kde jste nyní? – Dva – A proč je vaše sebevědomí dva a ne nula? Co by 
vám pomohlo posunout se z dvojky na trojku?

ŠKÁLA NADĚJE
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� Přeznačení

• Změna interpretace určitých faktů

• Pacient popisuje velké obtíže, kterým musí čelit 
 Nevzdáváte to, jste bojovník!

• Pacient popisuje neúspěch u zkoušky  Máte 
novou zkušenost, ze které se můžete poučit

ProblémVýzva
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Komunikační techniky
• Soustřeďte se na pozitiva!

• � Reflexe

• � Afirmace

• � Otevřené otázky

• � Shrnutí

• � Porovnávání extrémů

• � Použití kvantifikace nebo škál

• � Přeznačení

V příštím videu uvidíte …

Léčte příčinu a ne následek.

Edward Bach


