Metoda SATO

je praktická interaktivní metoda vyvinuta a rozvíjena dvojicí lektorů Danielem Kauckým a Michalem Horákem od roku 2000. Tato metoda se začala formulovat v rámci jejich společného kurzu Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem. Základem pro její výstavbu bylo několik principů převzatých ze Satiterapie a psychodramatu.

SATO (znamená ve staroindickém jazyku páli doslovně „všímavý“) tedy toho, kdo je si zcela vědom, co se děje v něm samém a kolem něj. Ten, který je sebevědomí a sebe si vědom, schopný toto dění plně akceptovat a využít jeho energii – sílu k dosažení vytyčených cílů. Ten, kdo je uvolněný do té míry, že cokoli přijde  je svobodně vítáno a vstřebáváno ke prospěchu všech zúčastněných.

Metodou SATO  člověk v sobě samém rozvíjí vnitřní postoj ve výše zmíněných kvalitách a učí se právě na podkladě obtížných situací tento postoj využít k jejich zvládnutí. Obtížné situace jsou tedy příležitost k tréninku dovedností jejich zvládání a nikoli komplikací v komunikaci mezi lidmi.  

Obtížnou situaci definujeme jako reálnou mezilidskou interakci, kterou prožíváme jako subjektivně emočně nepříjemnou a  nedokážeme v ní jednat pro sebe uspokojujícím způsobem. V této chvíli se uchylujeme k reaktivnímu jednání, což znamená, že se pohybujeme v neblahodárné dimenzi útoku a úniku, kterým ohrožujeme vztah k sobě samému i vztah s druhými.

V rámci praktické psychodramatické analýzy stovek obtížných situací se autorům této metody podařilo formulovat jedinečnou teorii sloužící pro praktické využití při zvládání těchto situaci adekvátním a etickým způsobem.

Klíčovým východiskem pro práci s obtížnou situací je změna perspektivy, v níž je obtížnou vnímána primárně situace a ne její aktéři. Přijetím oboustranné odpovědnosti aktérů se předchází nekonstruktivnímu rozvíjení konfliktu v tendenci odhalování viníka. Na místo toho se soustřeďuje energie na objevení způsobu, jak v dané situaci adekvátně jednat.

V metodě  SATO je postupováno od explorace deformovaných reakcí útoku a úniku k formám vědomé akce protitlaku a úkrytu až k možné transformaci situace do podoby souhry.
Metoda využívá psychodramatické konkretizace v chráněném prostoru, v kterém je její příjemce bezpečně a radostně doprovázen lektorem navádějícím ho k nalezení vlastního způsobu zvládnutí obtížné situace. Účastník prochází procesem, kdy na základě tělesně prožívané skutečnosti získává osobní kompetenci zachovat se v situaci co nejdovednějším způsobem umožňujícím současně druhé straně plnou úctu, respekt a důstojnost.

Souhra je unikátním způsobem zvládnutí obtížné interakce a její dosahování nejvyšší ambicí metody SATO. Síla prožitku souhry v nás posiluje kvality postoje Sato a usnadňuje skrze ně opakované dosahování souhry i v dalších obtíž přinášejících interakcích. Souhra je vzácná vonící bylina dodávající povzbuzující léčivou sílu našemu jednání v kontaktu s druhými.

Metoda je školena především v oblasti pomáhajících profesí, ovšem lze její potenciál stejně tak uplatnit na úrovni všech žitých osobních vztahů. Její univerzální aplikace z ní činí velmi prakticky užitečný nástroj pro rozvíjení dovedných interakcí, které jsou základem pro spokojeností naplněné lidské vztahy.





