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Korálkový test 
(Ben Furman) 
 
Sedmnáctiletá Anni měla vážné potíže. Poslalo ji ke mně dorostové psychiatrické oddělení 
poté, co byla propuštěna kvůli přinesení léků do budovy. Když jsem ji poprvé viděl, byla 
psychotická a měla sebevražedné sklony. Na našem prvním sezení nakonec souhlasila s tím, 
že mi přinese svou sbírku léků na uklidnění a žiletek. Domluvili jsme se, že když by ji trápilo 
nutkání vzít si život, napřed to se mnou zkonzultuje, než si bude ubližovat – koneckonců její 
sebevražedné „nádobíčko“ budu mít v úschově. Tato dohoda byla velice užitečná, i když nijak 
jednorázově neomezila její suicidální touhy. Začala navštěvovat terapeutická sezení a popsala 
svůj nejvážnější problém: 
„Zhřešila jsem,“ řekla, „a proto jsem byla potrestána. Po mnoho nocí se mi zjevuje Satan 
v podobě nějakého muže. Říká, že přijde a zabije mě.“ 
Byl jsem zmatený tímto zvláštním příběhem a zeptal jsem se, jak to Satan dokáže. Vysvětlila 
mi, že by ji mohl zabít jediným dotykem a že ten dotyk by znamenal nejen její smrt, ale i 
věčné zavržení v pekle. připomněl jsem si starý příběh, který kdysi vyprávěl Paul Watzlawick 
na jedné konferenci. Ten příběh vyprávěl o jednom muži, který dostal od nějakého mudrce 
radu, aby udělal zkoušku, v níž by zjistil, zda ducha, který ho obtěžuje, má brát vážně anebo 
jej může ignorovat. V návaznosti na tento příběh jsem Anni navhrnul experiment, který by 
měl pomoci ověřit, zda je Satan dost mocný na to, aby ji zabil. 
Řekl jsem jí: „Tady v naší klinice jsme měli jednoho sociálního pracovníka, který strávil 
několik let v Brazílii. Vyprávěl nám, že v Brazílii žije mnoho lidí, které obtěžují démoni. 
Podle vyprávění brazilců však nejsou všichni ti démoni stejní. někteří jsou opravdu velmi 
nebezpeční, ale jiní jen podvádějí. Ti, kteří podvádějí, se snaží vytvořit iluzi velké moci a síly, 
ale přitom jsou to lháři a žádnou sílu nemají. Existuje jednoduchý test, podle kterého se dá 
poznat, jestli tvůj Satan náhodou není jen jeden z těch podvodníků.“ 
Bylo vidět, že Anni to zaujalo. dal jsem ji tedy následující instrukce: Měla si koupit jeden 
pytlík červených korálků a druhý pytlík černých korálků. Až se Satan zase zjeví, nabere si do 
hrsti náhodný počet červených i černých korálků a skryje je v pěsti. Potom se Satana zeptá, 
kolik červených a kolik černých korálků má v ruce. Pokud Satan nedokáže odpovědět, bude to 
jasná známka toho, že je to jeden z těch démonů-podvodníků.  
Anni se tato myšlenka líbila a řekla, že to vyzkouší. 
Na dalším sezení Anni  vyprávěla, že když se satan zase zjevil a snažil se jí dotknout, nabrala 
neznámé množství červených i černých korálků a zeptala se ho, kolik černých korálků má 
v ruce. Satan řekl, že 16. Když Anni spočítala černé korálky, bylo jich přesně 16. „Jak to 
vysvětlíte?“ zeptala se mě. 
Zpočátku jsem se vyděsil. Měl jsem obavu, že jsem sám sebe dostal do kouta a jen jsem 
přispěl k utvrzení problému. Nakonec jsem se zeptal: „A co ty červené korálky? Znal satan 
jejich počet stejně přesně?“ 
„Ne, neznal,“ odpověděla Anni. „Říkal, že jich je 14, ale bylo jich jen 9… ale jak vysvětlíte 
fakt, že věděl přesný počet černých korálků?“ 
Chvíli jsem uvažoval a pak jsem řekl: „Pravděpodobně to uhodl; každý se občas strefí, když 
hádá.“ 
Anni se usmála a přijala tuto odpověď. Od té doby se již o Satanovi nezmiňovala a její 
trýznitel zjevně zmizel.  
 
 
 
 



 

 

Prádlo v mrazáku 

(Steve de Shazer) 

Na terapii přišli rodiče s dospívajícím synem, s nímž měli vážné problémy – byl útočný, 

agresivní a vzdorovitý. Terapeut s rodiči hovořil o jejich situaci a nakonec jim poradil, aby 

vždycky, když syn odejde ven, schovali jeho spodní prádlo do mrazáku. Když se po něm bude 

shánět, měli mu jen říct, že je v mrazáku, ale na jeho žádosti o vysvětlení měli reagovat jen 

pokrčením ramen. Syn se následně začal chovat klidněji a obezřetněji – koneckonců s rodiči, 

kteří schovávají prádlo do mrazáku, člověk nikdy neví. 

 
 


