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Souhrn 

Autoři popisují v terminologii analytické (Jungovské) psychologie vývoj ega (devět stadií) a 
do tohoto vývojového a individuačniho rámce zasazují problematiku závislostí na hypnoticích, 
sedativech, alkoholu, psychostimulanciích, kokainu a opiátech . Ve výše uvedeném kontextu se 
také dotýkají psychoterapie závislých osob. 

K I í č o v á s l o v a : analytická psychologie - vývoj ega - závislosti - psychoterapie 

J . M. Nerad, L. Neradová: ANALYTIC PSYCHOLOGY, 
DEPENDENCE AND THE EGO DEVELOPMENT: 
FROM PRlMARY MATRIX UP TO APOTHEOSIS 

Summary 

The authors describe in the terminology of the Jungian anaJytic psychology the ego deve
lopment (mne stages) aud implant into this development aud individualizing fram e the proble
matics of dependencies on hypnotica , sedativa , alcohol, psychostimulantia , cocain and opiates. 
The authors relate in the meutioned context also to psychotherapy of addicts. 

K e y w o r d s : Analytic psychology - ego development - dependencies - psychotherapy 

V naší práci vycházíme z analyticko-psychologické vývojové teorie ega, pokrý
vající celý životní cyklus a skládající se ze souvislé řady vývojových stadií. Každé 
stadium přispívá k vývoji a zároveň je znázorněno mytologickou metaforou, jež je 
nositelkou obecného psychologického významu (Fordham, 1978; Jacobi, 1945; Jung, 
1993; Spotts, 1982). 
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Za hlavIÚ jsou považovány následné metafory: 
Uroboros - primárIÚ matrix, či také primárIÚ jednota, 
Velká Matka - vystupující ve třech podobách: 

a) v podobě elementárIÚ a přetvářecí ; 

b) v podobě Matky Dobré, poskytující potravu, jistotu, klid a bezpečí; 
c) v podobě Matky Strašné (coby pendant Matky Dobré) jež oplývá destruk
tivIÚmi, všepožírajícími vlatnostmi. 

Velký Otec - se vyskytuje též v dualistické podobě symbolizující Dobro a Zlo. 
Kritické body vývojového procesu ("boj ega o nezávislost") je též možno označit 

metaforou: jakožto "boj s drakem ". 
vývojová stadia ega jsou dvojího druhu: 

1. Období krize (ego transformace); 
2. období přechodná (tranzitorIÚ). 

Vývojových stadií je celkem devět (ad ruze uvedené schéma), stadium první 
představuje vstup ega na bitevIÚ pole světa, stadium deváté pak přechod do 
nezná ma a nepopsatelna. 

Krize (ego transformace ) jsou situovány do stadií II, IV, VI a VIII . Prvé tři krize 
jsou popisovány jako metaforický boj s draky před stavovanými internalizovanými 
reprezentacemi rodičů, nebo jiných významných osob. V období poslední krize se 
drakem stává samotné ego. Při každé krizi se ego mění, překračuje další práh, do
tyčná osoba je nucena zaujmout nové postoje, rozvinout nové myšlenky, navázat 
nové vztahy, změnit chováIÚ. Žádná krize není vyřešená ze dne na den, trvá dlouho, 
často léta, nežli je zvládnuta. 

Během přechodných stadií (stadia III, V, VII) si ego léčí utrpěné šrámy, usiluje 
o zrestaurováIÚ integrity vztahu vůči self a sbírá síly na další transformaci (krizi). 

Nezvládnutá vývojová krize psychologický vývoj nemůže zastavit. Život pokraču
je dál, ale nedostatečně vyřešená vývojová krize má za následek psychické trauma, 
které je handicapem při zdoláváIÚ dalších krizi. Nezvládnutí ranějších krizí má ne
gativnější následky nežli nezvládnutí krizí pozdějších . 
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Analyticko-psychologické schéma vývoje ega (Spotts, 1982) 

1. S eparace ega od primární matrix 

a ) Matka živitelka a ochranitelka; 
b) mateřská transformačIÚ funkce; 
c) časový rámec: regrese do prenatálního období. 

II . Utváření sebereflektuj ícího ega 

a ) Separace ega od matky; 
b) oddeleIÚ imaga otce od imaga matky; 
c) rozdělení Velké Matky na Dobrou a Strašnou; 
d) existenciálIÚ vina; 
e) časový rámec: návrat do minulosti . 

III . Přechodné období: Učení u Velkého Otce 

a) Výchova k sociálIÚm dovednostem; 
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b) koncepce vlastm sexuálm role; koncepce sexuálm ~ole opačného pohlavi; 
c) vývoj svědomí; rudimentárm stín; ego ideál. 

IV. Osvobození ega od strašných aspektů Velké Matky 

a) Uznám Velkým Otcem; 
b) potlačem Strašné Matky; osvobozem prekurzorů aIŮmy; 
c) konsolidace stínu; 
d) konsolidace osobnosti; 
e) časový rámec: zachovám přítomnosti . 

V. Přechodné období: vývoj dospělé identity 

a) Smířem se stínem; 
b) nalezem aIŮmy v zevmm světě; 
c) konverze Velkého Otce ve Strašného Otce; zduchovněm Dobrého Otce; 
d) zformovám heroického snu. 

Vl. Osvobození ega od strašných aspektů Velkého Otce 

a) Boj s Otcem a porážka či smířem s mm; 
b) následovám heroického snu; 
c) časový rámec: zaměřem na budoucnost . 

Vll. Přechodné období: ztráta mýtických kořenů, izolace, falešná vítězství 

VlIl. Zničení či oběť ega 

IX. Přechodné období: Apoteóza 

Bazální konflikty osob závislých na různých látkách můžeme zasadit do rámce 
jednotlivých vývojových stadií ega včetně maximálně dosažitelného stupně indivi
dualizace. 

Stadium I. 

Období po narozem je možno rozdělit na dvě části: 
a) Elementární Matka (Matka živitelka a ochraIŮtelka) pečuje o dítě po naro

zem. Psyché dítěte nem diferencováno od zevrúho světa, neexistuje ego, které by se 
k něčemu mohlo vztahovat. Elementárm matka poskytuje dítěti bazálm jistotu a 
pocit bezpečí. Příjemné prostředí mateřského lůna musí být nahrazeno něžnou péčí 
matky. Elementárm matka je pro dítě životem i psyché zároveň. Dítě dostává vše 
samovolně, protiklady nejsou odděleny, uvědomovám si sebe samého se ještě neob
jevilo. 

b) Následuje období tzv. Matky transformující (přetvářecí) . Zárodek ega musí 
být podporován a připravován k pozdějšímu nezávislému přežití. Tato matka po
máhá dítěti zvládat základm úkony - jídlo, vylučovám, pohyb, rudimentárm péči o 
sebe, řeč . Jde již o funkce tendující k vývoji, pohybu, změně. Matka v této době po
stupuje tak, že schvaluje a chváli chovám dítěte směřujíci k nezávislosti a větší 
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kompetenci . Pomáhá dětskému egu přerušit symbiotický vztah, protože jedině díky 
separaci si může dítě vytvořit vlastIÚ identitu. Otec hraje v prvém stadiu zpravidla 
sekundárIÚ roli . Pouze v připadě, že matka neIÚ přítomná, nebo selhává, může otec 
převzít její funkce . 

Do tohoto stadia je situován bazální konflikt osob závislých na hypnoticích, se
dativech a alkoholu. 

Většinou nemají prožitek pozitivIÚho vztahu k žádnému z rodičů. Otce popisují 
nejčastěji jako násilné tyrany, nebo jako osoby o své děti se nezajímající. Matky po
pisují jako pasivní, úzkostné, neschopné. 

Ego této skupiny závislých se IŮkdy dostatečně neoddělilo od primárIÚ matrix, 
nevyčleIŮlo se z uroborického stavu. 

Stadium II. 

Prvé pokusy o sebeprosazeIÚ sa objevují okolo patnáctého měsíce, ovšem ne
zaměřeně, tj . bez uvědomováIÚ si cíle. 

Při úspěšném vývoji znamená postupné prosazováIÚ se vlastIÚho ega potvrzeIÚ 
vlastIÚ existence a přetržeIÚ primárIÚ vazby s matkou. Vynořuje se ego, mající svou 
kontinuitu, dítě si začíná uvědomovat vlastIÚ identitu, oddělenou od rodičovských 
postav. V mytologiích je tato závažná událost popisována jakožto oslava Stvoření, 

stvořeIÚ světa či separace vesmírných (světových) rodičů. ElementárIÚ Matka se 
stává nebezpečnou bytostí, vynořující se ego by mohlo být zadušeno její péčí. V my
tologiích je reprezentována Pozemským Drakem, jehož porážka přinese dotyčnému 
poklad (mýtická metafora pro sebeuvědoměIÚ a osvobozeIÚ se od nebezpečí ztráty 
vědomého života) . 

Ego, vynořujíci se koncem II . stadia, je schopno sebereflexe, ale neIÚ ještě 
soběstačné . Při stresu se objevuje touha po návratu do stavu závislosti . Tato ten
dence představuje bazální konflikt osob závislých na opiátech. 

V rodinách těchto závislých byl jeden z rodičů (častěji otec) nepřítomen, či byl 
všemocným agresivním tyranem, zatímco druhý z rodičů (časeji matka) byl příliš 
slabý, takže neochráIŮI děti před útoky prvého rodiče . Byl- li otec přítomen, vzbuzo
val často takovou hrůzu, že se s IÚm syn nemohl identifikovat. Hrůza byla tak 
děsivá, že i identifikace s agresorem byla vyloučena. Většina matek těchto závis
lých je hyperprotektivIÚ, či stimulují u dětí závislost - "sváděIÚm" či dominancí. 

Ego se tak nemůže plně osvobodit a rozvinout se směrem k bezpečné a zároveň 
separované identitě . Výsledkem je selháIÚ či jen částečný úspěch v prvém boji s 
drakem - tj . (v ideálIÚm případě) separaci ega od matky. Vynořivší se ego je primi
tivIÚ, zakříknuté, permeabilIÚ, nedostačně vybavené vúči požadavkům individuali
zace. 

Separací ega od Velké Matky je ZIŮčena jednota psychického života, ale kom
penzaci přináší vynořeIÚ se mytologického Velkého Otce, který sa ve své dobré po
době stává nositelem sociálIÚch dovedností a příkladem vhodným k následováIÚ . 

Bazálním konfliktem osob závislých na psychostimulaciích je právě chyběIÚ ot
covského modelu. Tyto osoby nedovedou u Velké Matky diferencovat mezi její dob
rou a strašnou podobou, což je do značné míry způsobeno nepřítomností supor
tivIÚho otce, který tomuto procesu napomáhá. Biologičtí otcové těchto závislých 
jsou zpravidla neschopIÚ, po psychologické stránce zbaveIŮ mužství svými ženami a 
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poskytují dítěti spíše negatiVIÚ nežli pozitivlú model. Matky bývají manipulativní a 
složité osobnosti : svádivé, do osidel lapající Pavoučí Ženy, komplikovaně klamající 
své partnery. Na první pohled povzbuzují děti směrem k nezávislosti, a le na hlubší 
rovině manipulují proti snahám dětí pokračovat v individuačním procesu. Dítě tak 
nepřestává bojovat s mýtickou Strašnou Matkou, je neschopno přemoci tohoto Dra
ka, nicméně boj vzdát nechce. 

Vynoření se autonomního ega, schopného sebereflexe, je známkou toho, že se 
konstituovalo nevědomí, coby protiklad vědomí. Zároveň jsou rozpoznávány jiné po
larity života, komplikující lidskou existenci: ego a okolní svět, subjekt a objekt, ži
vot a smrt, dobro a zlo, muž a žena, láska a nenávist, radost a smutek. Zabitím 
prvního (primárního) draka vzniká též pocit existenciální viny z tohoto destruk
tivního činu . Vítězné ego získává po tomto boji cenu - schopnost sebereflexe. Záro
veň však začíná ochutnávat z kalichu záhuby: sebereflexe vzbuzuje strach, pocity 
osamění, utrpení, úzkosti a přináší první poznání reality smrti (např. Epos o Gilga
mešovi) . Ztráta celistvosti, tj . primárního, uroborického stavu je často symbolicky 
znázorňována prvotním hřichem, pádem a vyhnáním z Ráje . 

Stadium III 

Jde o stadium "učednické" : naučit se sociálním dovednostem. V této době se ego 
připravuje na akt sebeprosazení, čímž se jednou provždy osvobodí od omezení kla
dených na něho primárním rodičem (Strašná Matka) a otevře si cestu do světa 
dospělých . Několik let je třeba k naučení sa a pochopení významu polarit, pociťo
vaných již ve stadiu předešlém. Esenciálním je zde rozlišení mužského a ženského 
prvku. 

V tomto stadiu se odehrává bazální konflikt kokainistů. Své otce prožívají 
převážně jako suportivní osoby, starající se o dobro potomků, dřiče, zabezpečující 
rodinu, ale nedosahující velkých profesionálních kariér. Kokainisté své otce respek
tují, nerivalizují s nimi však ve smyslu vyrovnat se jim, nýbrž ve smyslu překonat 
je. Matky prožívají následným způsobem : silné, energické, dovedou si poradit lépe 
než otcové. I přes určitou suportivnost je vnímají jako emočně chladné, přisné, 
diktátorské. Tyto matky nevyvolávají problém v oblasti "svedení - dominance" jako 
matky toxikomanů závislých na psychostimulanciích, neb'l{ se snáze dají identifi
kovat jakožto "Nepřitel", proti kterému je třeba se vzbouřit . Přesto podávají určitý 
obraz o ženském prvku, byť jednostranný a pokroucený. Bazální konflikt kokai
nistů je tedy charakterizován obtížemi spojenými s rozvojem zralého pojmu o že
nách. 

Probrali jsme bazální psychické konflikty jednotlivých skupin závislých. 
V dalších stadiích se zaměříme na maximálne dosažitelné hranice procesu indi

vidualizace u těchto skupin, o nichž nám poskytují nejlepší informace závislí 
nejlépe adaptovaní. 

Stadium N 

Boj s Velkou Matkou je obnoven v adolescenci, její znovuobjevení je signalizo
váno nástupem erotických, sexuálních tužeb. Mytologicky dává své požehnání k to-
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muto boji Velký Otec: ukládá iIŮciačIŮ zkoušky, symbolizující smrt syna ve světě 
ženském a jeho znovuzrození ve světě dospělých mužů. 

Tato krize - boj s druhým drakem - je zachycena v iIŮciačních a pubescentních 
rituálech mnoha kultur. Úspěšným splněním rituálu se přetrhne pouto závislosti 
na matce, uzavírá se návrat k dětskému chování a podruhé narozený úspěšný kan
didát se ocitá v mysteriózním světě dospělosti (Zoja, 1984). 

U dívek je vývoj pravděpodobně obdobný, s odlišnostmi v prožívání krizí a v dů
sledcích. Celá řada mýtů, legend a pohádek (Popelka, Šípková Růženka, Sněhurka) 
popisuje adolescentní dívky, přemáhající moc zlých čarodějIŮc a macech. Příběh Do
rotky v "Čaroději ze země Oz" velice poutavým způsobem prezentuje problémy pu
bertální dívky v boji s druhým drakem, čili se Strašnou Matkou, či ženským prv
kem vůbec . 

Při určité rodinné konstelaci je boj s druhým drakem protrahován, a může na
být závažné podoby ve formě psychotické dekompenzace či suicidálního chování. 

Pocit viny je nevyhnutelný: osvobození se od Strašné Matky se neobejde bez po
ranění Matky Dobré. 

Adolescent v tomto boji může podlehnout: stáva se z neho matčin služebník, ne
schopné "maminčino děťátko" či "maminčin mazliček", podléhajíci jejím vrtochům, 
náladám a požadavkům. I periodický průběh je možný: osvobozený adolescent se 
může cítit natolik zaplaven ohromující velikostí svého činu (a pocity víny), že čas od 
času regreduje do závislosti na mateřské postavě a vzdává se nezávislosti . Výsled
kem je situace obdobná pozici neurotických osob, pokoušejících se osvobodit, ale 
stále pronásledovaných pocity méněcennosti, viny a vlastní neschopnosti . 

Někteři dospívající nemají aIŮ dostatek síly a odvahy, aby se do boje s druhým 
drakem pustili . Existence některých z IŮch nese homosexuální znaky. Typickým 
přikladem jsou američtí IndiáIŮ nazývaní "Žena - Muž". Jde o muže, fungující jako 
squaw, nemající jasnou maskulinní identitu a neschopné získat si uVIŮtř kmene 
jméno. 

Projde-li adolescent vítězně bojem s druhým drakem, dojde k projekci dobrých 
aspektů Velké Matky do okolního světa - a zde se s IŮmi dotyčný setká v osobě bu
doucí partnerky. Ve čtvrtém stadiu se také konsoliduje stín, tj . ty části sebe 
samého, kterých se dotyčný nejvíce obává a kterými nejvíce opovrhuje. 

Zde se také konstituuje konečná verze persony, sociální fasády, nositelky mas
kujících a kontrolujících funkcií. Do čtvrtého stadia spadají maximálně dosažitelné, 
tj . limitující hranice individualizačního procesu závislých na hypoticích, sedati
vech a alkoholu: jejich životní adaptace nese známky nestálosti a nejistoty. Nedaří 
se jim zakotvit v partnerském či manželském stavu, v zaměstnání často degradují. 
V procesu vývoje ega dospějí maximálně do stadia IV.B. 

I limitující hranice individualizačního procesu závislých na opiátech spadá do 
tohoto stadia: v dospělosti zápasí se životem za pomoci preadolescentního ega. 
Profesionální kariéra je prakticky nezajímá. Většinou pouze proplouvají životem, 
spíše přežívají než žijí . Dospělí maximálně do stadia IV.D. 

Stadium V 

Přechodné stadium. Konsolidují se zisky ze druhého boje s drakem, ale objevují 
se i další důležité konsekvence. 
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EsenciálIÚm se jeví nalezení osoby, do které bude možno 'projikovat animu. 
Mytologickou paralelou je osvobozeIÚ panny, princezny, či nalezeIÚ 'nedo

stupného pokladu - to vše za předpokladu zlomeIÚ moci nějakého monstra, větši
nou draka, ale i čaroděje, čarodějnice či macechy. Osvobozená panna se provná za 
hrdinu, což je typický "happyend" v naší kulturIÚ oblasti. Ego si hledá nositelku, 
schopnou přijmout projekci animy, mimo vlastIÚ rodinu. (Pochopitelně až po 
úspěšném zvládnutí druhé vývojové krize) . Za ideálIÚch okolností je odpovídajícím 
psychickým rezultátem božské splynutí (božská svatba), což je mytologický protipól 
pozemských sňatků: dvojice zakládá rodinu (království ega), zplodí děti a bere na 
sebe odpovědnost dospělého věku. Symbolický sňatek hrdiny (tj . ega) s animou 
vytváři pevný základ, o který se může opřit osobnost a vyhnat draka - ať již v re
alitě či v nevědomí . Úspěšný vztah k jiné osobě vyžaduje poznáIÚ, že žádný partner 
neIÚ dokonalý. K tomuto poznáIÚ nedojdeme, projikujeme- li svůj stín do jiné osoby. 
Ego se tedy musí "spřátelit" se svým stínem, aby, zároveň s projekcí animy do 
reálne osoby, mohl být navázán uspokojivý vztah s osobou opačného pohlaví . 

AktivIÚ, stále trvající boj s vlastIÚm stínem, projikovaným do osob v okolí, cha
rekterizuje maximálIÚ dosažitelnou, tedy limitující hranici individualizačního pro
cesu osob závislých na stimulanciích. Ve vývoji dosahují maximálne stadia IV.C .. 
Ego, po svém splynutí s projikovanou ani mou, již nepotřebuje Velkého Otce, jehož 
strašné aspekty se nyIÚ začínají jevít jako neúčinné a zatěžující. Ego si vytváři 
vlastIÚ heroické sny, při jejichž realizaci se dává cestou vzpoury. 

Stadium VI 

Při boji s Velkým Otcem je monstrum symbolem tradice a statusu quo, nosite
lem starého pořádku a morálky. Tyto vlivy působily na ego při edukatiVIÚm proce
su. Mytologicky býva Velký Otec v tomto stadiu znázorňován starým, vetchým, ty
ranským králem, odmítajícím ustoupit před novými požadavky života. Zabitím ko
lektivIÚho otce (krále), překonává heroické ego tradičIÚ hodnoty, Osvobozuje se od 
minulosti, vytváři si vlastIÚ hodnoty a získává energii nutnou k tomu, stát se 
transformujícím prvkem kultury. 

Mnoho lidí tímto bojem nikdy neprojde. Většina z těch, kteři se do tohoto boje 
pustí, nachází kompromisIÚ řešeIÚ v jakémsi přiměří, kde nevítězí ani jedna stra
na. Ego má relativIÚ svobodu k realizaci svých heroických snů, Dotyčná osoba se 
většinou věnuje profesionálIÚ kariéře . Dobýva okolIÚ svět, zanechává v něm svou 
stopu, přispívá ke společenskému a sociálIÚmu bytí a je ostatIÚmi potvrzována a 
uznávána. Honba za heroickým snem přehluší vše ostatIÚ. Do tohoto stadia spadá 
maximálně dosažitelná, tedy limitující hranice individualizačního procesu kokai
nistů . Ve vývoji ega dosahují maximálně stadia VLB. 

Stadium VII 

S postupujícími úspěchy dochází k inflaci ega a jeho odcizeIÚ od duchoVIÚch 
kořenů či pramenů, potřebných pro jeho zdravou obnovu. Objevuje se pocit absurdi
ty života, spuštěcím mechanizmem býva nemoc, životIÚ prohra nebo ztráta blízké 
osoby. Člověk se táže, co je smyslem života a proč v něm pracně nabyté vítězství vy
voláva pocit prázdnoty. Tento stav bývá někdy nazýván krizí středního věku. 
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Stadium VIII 

Dojde-li dotyčná osoba k závěru, že je třeba hledat nové světy k dobývání, po 
celý zbytek života nenajde odpověď na otázku, co je smyslem života. Seriózní 
hledání přivede dotyčného ze světa zevního do světa vnítřního . Činnost je nahraze
na kontemplací. Následuje doba strádání a utrpení - znovu se objevuje pocit e
xistenciální viny. Ego se zde střetává s posledním drakem, posledním nepřitelem: 
sebou samým. Schopnost sebereflexe musí být použita proti samotnému nositeli e
xistence a ten musí být nakonec obětován. Ego tak obětuje sebe samo. 

Stadium IX 

Úspěšný vybojovaný boj se čtvrtým drakem nekončí smrtí, nýbrž transformací a 
konečným splynutím s bazální psychickou strukturou, uloženou po celou dobu živo
ta do nevědomí . Výsledkem je osvobození se od Matky Dětství a Otce Tradice, od 
nevědomých sil. Všechny tyto elementy jsou integrovány do nového celku. 

Stručné charakteristiky jednotlivých skupin závislých 

Osoby závislé na hypnoticích, sadativech a alkoholu 

Typickýmí znaky jsou slabé ego, vysoká hladina úzkosti a nestálost identity. 
Přibližují se k pocitu existenciální viny, ale neprožili jej, neboť nezvládají seberefle
xi . Žijí ve stálé tenzi, nešťastní, často zaplaveni pochybnostmí, sebenenávistí, pocity 
vlastní bezcennosti a inadekvátnosti. Ego není schopno vzdorovat záplavě nega
tivních impulzů, pramenících z psyché. S pocitem selhání přistupují k jakékoliv čin
nosti a cítí (na vědomé či nevědomé úrovni), že jejich existence je neoprávněná . 
Osud je prý chce zničit . Existuje paralela mezi těmíto osobamí a osoby s hraničící 
problematikou. 

Drogu používají jako ego-dystonní, při intoxikaci se cítí být zcela jiní a dokonale 
protikladní svému ego-ideálu. Chovají se přitom často agresivně, explozivně, tvr
dohlavě , egoisticky. Po odeznění intoxikace se cíti hůře nežli před ní . Holdují droze, 
která ničí jejich ego a vydává je napospas destruktivním silám. 

Droga spouští postupný pád do zapomnění, do vymazání vědomí . V mytologii 
nacházíme analogii v Pádu do Prázdnoty. Závislý tohoto typu se pohybuje v regre
sivním časovém rámci . Jeho primárním cílem je návrat k Velké Matce, ve smyslu 
pohlcení její strašnou podobou. Tím dosáhne jednou provždy ztráty vědomí . Jako 
přiklad může sloužit hinduistická bohyně Kálí, či aztécká Coatlicue. 

Osoby závislé na opiátech 

Jsou uzavřené, často žijí izolovaně, nedůvěřují lidem a těžko snášejí intimnější 

vztahy. Je u nich patrný určitý cynizmus, vyhýbají se intenzivním emocím a ne
snášejíá expanzi ega, tak vyhledávanou kokainisty a osobamí závislýmí na psycho
stimulanciích. S problémy nebojují, nechávají je existovat. Nejeví zájem o sex, často 
a ni v období abstinence. Osobnostně jsou více poškozeni nežli kokainisté a závislí 
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na psychostimulaciích. V realitě se necítí dobře, nejeví zájem o činnosti dospělého 
věku (rodina, zaměstnáIÚ) . Jejich typickou reakcí je stažeIÚ se z reality do sebe. 

Ego mají křehké, snadno unavitelné. Proto periodicky dochází ke stažeIÚ, ke 
hledáIÚ úlevy od života, tak stresujícího, komplikovaného, náročného . Opiáty navo
zují primitivIÚ stav klidu, spokojenosti, blaženosti . Ego se tak na nějakou dobu 
vrací do rajského stavu - symbolicky do soužití s ElementárIÚ Matkou. Heroinová 
injekce jimi býva někdy přirovnávána k "mateřskému mléku", odIÚmajícímu smu
tek, napětí a restaurujícímu integritu ega, vše na primitivně infantilIÚ úrovni . 

Osoby závislé na psychostimulanciích 

Jsou často agresivIÚ, dychtiví přemoci své okolí. Někdy reagují divoce při pocitu 
strachu z vlastIÚ slabosti. Jako děti prožívaly symbolickou kastraci svých otců mat
kami. Dochází zde ke zvratu mýtických rolí: agresqrem je spíše matka, což kompli
kuje vývoj . Stín přijímá hrůzný obraz impotentIÚho, vykastrovaného muže. A za 
stínem číhá lehce zahalená postava kastrátorky: samotné Strašné Matky. Strach z 
impotence je přeměněn na pravý opak: hypermaskulinIÚ chováIÚ. V dospělosti pre
zentuje takovýto toxikoman falickou sexuálIÚ identitu, ale stále se obává její ztráty. 
Na rozdíl od toxikomanů závislých na opiátech vyhledávají tyto osoby kompulzivně 
sexuální kontakty. Obavy a strach projikují typicky do okolí, proti kterému bojují . 

Ženy jim reprezentují Matku Dětství, která jim připominá čarodějku Kirké, 
měIÚcí muže v prase domácí. Dosažená autonomie a mužství jsou tak stále zpo
chybňovány, takže sa dotyčný musí znovu a znovu prosazovat, aby dosáhl iluzi svo
body. Ženy chce proto dobývat, zneužívat, ujařmovat, trestat. Na své úspěchy je 
pyšný, každá dobytá žena je živoucím (byť iluzorIÚm) důkazem jeho osvobození se 
od kontrolující Matky Dětství . 

Nedaří se jim vzít na sebe odpovědnost dospělého života: usadit se, oženit se, 
mit děti, vybudovat profesionálIÚ kariéru. Neznají heroické sny. Nemohou se pustit 
do činností dospělého věku, neboť se ješte neosvobodili od aktivit adolescentIÚch. 

Kokainisté 

Většinou si vytvářejí dospělou identitu a hledají seberealizaci . Animu však ne
projikují do osoby, nýbrž do drogy. Téměř se osvobodili od mateřské kontroly, ale 
odnesli si šrámy z boje se Strašnou Matkou. V dětství, při hledáIÚ lásky a něhy, 
zažili ze strany matky ponížeIÚ s pocitem studu. Proto je lepší tyto pocity (lásku, 
něhu) nedávat najevo. Tak se lze vyhnout poraněIÚ . Následně řešeIÚ zní: stát se sil
ným bojovníkem, který si stačí sám a nemusí se o nikoho opírat . V dospělosti bývá 
kokainista zaměřen na sebe, ambiciózIÚ, energický, kompetentIÚ. Je soutěživý, bo
juje, překoruiva překážky, užíva svého důvtipu. (Ztělesňuje tak vše, čím by se chtěl 
stát závislý na psychostimulanciích). 

Klíčem k pochopeIÚ kokainistů je jejich intenzivIÚ reakce na závislost . Závislost 
je pro ně totožná se submisivitou, intimita s vulnerabilitou, každý náznak slabosti 
by mohl být ostatIÚmi využit k dominanci nad nimi . Kokainisté si typicky vybírají 
povolání, kde je malá kontrola ze strany ostatIÚch. Sexuálně jsou aktivIÚ, se sklony 
silně dominantIÚmi. Partnerky kontrolují a nejeví zájem o příliš vřelý či symetrický 
vztah. 
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Esenciální problém, týkající se ega, lze definovat takto: nestačí jim separovat se 
od ženské složky, chtějí ji z vědomí vyloučit úplně . Touží po dokonalosti na úkor ce· 
listvosti . Neuvědomují si, že zničit jednotu psychického života se jim nemůže po
dařit . 

Kokain vyvoláva euforii, veselost, obrovskou sebedůvěru a pocit ovládnutí chodu 
osudu a světa . Zároveň vyvolává krátky, extatický pocit celistvosti a jednoty. Tedy 
farmakologicky navozený "božský sňatek ". Kokain, ceněný pro své "ženské vlastno· 
sti", je přirovnáván k Bohyni, poskytující extatické požitky, které nemůže poskyt· 
nout žádná žena. Drogou navozené spojení se ženským elementem je však podvo
dem: po krátké chvíli se dotyčný vrací k osamělé, izolované existenci, v jaké se 
nacházel před intoxikací . Stín kokainistů se koncentruje na strach ze závislosti a 
bezmocnosti, pozůstatky z dob Matky Dětství . 

Toxikomanie, vývoj ega a psychoterapie 

Bylo by chybou se domnívat, že specifické bazální vývojové konflikty zapřičiňují 
závislost . Při vzniku závislosti musíme vždy brát v potaz i další faktory: biologické 
a sociální . Nicméně druh drogy, kterou si dotyčná osoba zvolí, má úzký vztah k ba
zálnímu vývojovému konfliktu. Toxikoman se tak snaží si "pomoci" specifickou dro
gou při specifickém problému, což se mu samozřejmě nemůže podařit . 

Osobnostní psychická struktura je jedním z řady činitelů, participujících na 
vzniku závislosti . Léčba a rehabilitační programy mohou napomoci osobnostnímu 
růstu, ale konečnou zodpovědnost za svoji existenci musí vzít na sebe závislý sám. 

Kdybychom se vůči výše načrtnuté teorii o vývojových stadiích ega a jejich vzta
hu k závislostem postavili důsledně pozitivně, jaký by to mělo dopad? 

Že můžeme jen obtížně terapeuticky ovlivnit závislé, pokud se "neprobojovali" 
skrze psychické krize, nevyřešené v časné době vývoje. Závislí se vyhýbají konfron
taci s objektnímí reprezentacemi, a právě toto vyhýbání participuje na vzniku 
závislosti. Nepříjemným, ale esenciálním úkolem terapeuta v analyticko-psycholo
gickém pojetí je znovu vyvolat psychické krize (probudit "draky" dětství) a přimět 
rezistentní a rigidní ego závislých ke konfrontaci s nimi . 

Ego osob závislých na hypnoticích, sedativech a alkoholu je většinou příliš slabé 
a nestálé, aby uneslo tradiční přenos . Tyto osoby musí pohlédnout své Kálí přímo 
do očí (samozřejmě, že s pomocí terapeuta), a přes hrúzu, kterou v nich vzbuzuje, 
dojít k názoru, že je stejně iluzorní postavou, jako přesvědčení o nehodno sti vlastní 
existence. Jejich ego musí být odtrženo od prsu Elementární Matky a transfor
mováno v rozumný, soběstačný nástroj adaptace. 

Ego kokainistů zase musí být osvobozeno od Falešné Bohýně a musí si najít 
reálnější, životaschopnější předmět zbožňování, nežli je kokain. 

Terapeut může couvnout před těmito těžkými úkoly. Riziko sebevražedného 
jednání, těžké deprese či psychotické dekompenzace se nedá podcenit. Bereme-li 
výsledky těchto pozorování vážně, pak je třeba vyvodit i důsledky pro terapii. Má- li 
se například barbiturátový závislý postavit Andělu Smrti, pak musí být terapeut 
schopen tento afektivní obraz u pacienta vyvolat a pomoci jeho egu tento zážitek 
úspěšně zvládnout . V této souvislosti si nelze nevzpomenout na "Tibetskou knihu 
mrtvých", popisující rituál vyrovnávání se s hrůznými vnitřními prožitky. Rituál ty
to prožitky ne racionalizuje, připravuje dotyčnou osobu na každý krok, včetne toho, 
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co má očekávat a neustále jej ubezpečuje o tom. že transformace je možné do
sáhnout, pakliže poctivě vytrvá při konfrontaci s vynořivšími se Bytostmi (tj : obsa
hy) a snese jejich útoky. Ponoření a vynoření se z vývojové krize v sobě symbolicky 
zahrnuje jak psychickou smrt, tak znovuzrození - a Prot9 se může i dnešní terapeut 
poučit z těchto materiálů při psychoterapii tak obtížně léčitelných osob jako jsou 
závislí . 

Při léčbě opiátových závislých je nutno počítat s jejich intenzivní závislostí na 
mateřské postavě a na moc opiátů, na které se spoléhají, coby náhražku individua
lizace. Navíc musí terapeutická strategie přimo oslovovat primitivní stav jejich ega. 
Ve většině připadů se terapeut musí obrnit trpělivostí a naučit tyto klienty základ
ním dovednostem nutným k přežití a k sociálnímu fungování, nebot nikdy neprošli 
tzv. "učednickým" stadiem. 

Kokain, podobně jako heroin, vyvolává stavy falešného ega tak silně uspokojivé, 
že toxikoman nehodlá riskovat jejich ztrátu. Kokainista navic intenzivně reaguje na 
svou závislost, jak výše uvedeno. I proto je obtížně léčitelný. 

V psychoterapii si relativně nejlépe vedou osoby závislé na stimulanciích. Ne
vzdaly individualizační boj, ani nepřijaly Falešný Grál, navozující pomocí drogy 
extázi. U mnoha z nich se rozvine terapeutická aliance a přenosový vztah k dosta
tečně (v jejich očích) maskulinnímu terapeutovi, chápajícímu lidské slabosti. Před 
tímto terapeutem, v neohrožující, bezpečné atmosféře, jsou pak schopni připustit 
své vlastní slabosti. 
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