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 Učitelka nás požádala o konzultaci ohledně sedmiletého chlapce, který ve třídě vyrušoval. 
Řekla, že nemůže udělat nic, aby chlapci pomohla, protože ona zná důvod jeho chování. 
Prostřednictvím šeptandy se dověděla, že chlapcova matka má neléčitelný mozkový nádor. 
Také se nás zeptala, zdali je možné i v takovýchto případech uplatnit na řešení orientovaný 
přístup. Požádali jsme ji, aby k nám chlapce s několika jeho spolužáky pozvala. Učitelka 
přivedla na konzultaci chlapce a tři jeho kamarády.  Na sezení jsme diskutovali problém 
rušivého chování ve třídě způsoby, které byly legrační a zábavné. Například chlapci se dobře 
bavili, když jejich učitelka předváděla, co považuje za rušivé chování. Nazvali jsme toto 
chování „Vyrušující duch“ a přizvali jsme všechny, aby se účastnili naší diskuse, jak se zbavit 
„Vyrušujícího ducha“. Na konci sezení Tapani společně se čtyřmi chlapci vynesli 
„Vyrušujícího ducha“ (kterého hrál Ben) ven z místnosti. Během sezení jsme se nedozvěděli, 
který ze čtyř chlapců byl ten „vyrušující“, protože nikdy nebyl označen.  
Všichni se dobře pobavili a chlapci pracovali výborně jako tým. Když jsme později, až 
chlapci odešli do školy, rozebírali sezení, učitelka odhalila naší skupině, který z chlapců byl 
„ten chlapec“. Až v tom momentu jsme odhalili tréninkové skupině, že jsme věděli o tom, že 
chlapcova matka je vážně nemocná. Zeptali jsme se skupiny, zdali si myslí, že to co jsme 
dělali, bylo užitečné. Všichni ve skupině souhlasili, že naše pomoc v řešení chlapcových 
školních problémů tak, že jsme mu umožnili znovu navázat kontakt se spolužáky, byl 
užitečný způsob, jak pomoci chlapci přežít jeho těžké trápení, kterým prochází v rodině.   
 
 


