K dopisu PhDr Drahoty, ve kterém vyzývá členy ČAP ke kandidatuře do voleb do Výboru
ČPtS
Opakovaně jsem dotazována kolegy psychoterapeuty i nepsychoterapeuty, kteří se snaží ve
vztazích ČAP a ČPtS vyznat, proč se nemůžeme dohodnout. Delší dobu odpovídám: protože mezi
námi panuje nedůvěra. Tak dlouho jsme si všichni hráli na „partu lidí, která se ráda vidí a schází“, až
jsme přehlédli riziko požáru, který musel nutně vypuknout z dlouhodobě doutnajících a zcela
neřešených problémů a z nich vyplývajících konfliktů. A z původně názorově rozdílných proudů kolem
podmínek praktikování psychoterapie (nikoliv odebírání adekvátních kompetencí lidem z jiných
rezortů než zdravotnictví) se rozvinul boj o moc. Budiž. Je to legitimní. Kde ale zůstaly prostředky
tohoto boje?
Výzva dr. Drahoty ke členům ČAP, aby kandidovali do výboru ČPtS, mnou - předchozí důvěra,
nedůvěra – doslova otřásla. Kdyby šlo jen o míru nevkusu, polopravd či vyložených dezinformací, na
které jsem si bohužel coby místopředsedkyně ČPtS ve styku s ČAP musela zvyknout. Nyní mi ale
doslova běhá mráz po zádech. Opravdu znovu zažiji totalitní praktiky, a to ve své profesi? Jak
z učebnice či z pořadů Paměti národa: infiltrovat se do ideově odlišného prostředí, tam ho rozložit
zevnitř a buď z něj udělat další komunistickou buňku nebo toto prostředí – kdyby se hodně bránilo –
alespoň zdestruovat.
Ano, odborná společnost nemá ochranu ve výlučném členství jako třeba politické strany a jak
uznává dokonce i MUDr Matuška, je demokratická. Proto vždy křehká a náchylná k otřesům při
zneužití demokratických principů. Kterého demokrata by také napadalo, že když si udělá organizaci
novou, postavenou na kritice a odmítnutí výsledků práce té bývalé, bude usilovat o vstoupení do
jejích řídících orgánů? Proč? Odpověď si jistě každý najde sám. Nepobuřuje mě, že někdo je ve
společnostech obou. Ale že do výboru ČPtS kandidují i vrcholní představitelé ČAP, popř. lidé
angažovaní v jejích orgánech, to už mi rozum nebere. Jak budu odpovídat na otázku položenou na
počátku mého příspěvku nyní, to věru nevím. Usilovat o vzájemnou důvěru je ve světle nejnovější
aktivity ČAP projekt pro snílky.
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