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OKNÁ DO DUŠE
Človekom-centrovaná

 socioterapia II.



je v tomto případě dobrý služebník. Může 
nám dokonce i zachránit život, když nás 
třeba honí divočák v lese. V tu chvíli jsme 
schopni takového výkonu, o kterém jsme 
do té doby ani nevěděli. Naši předci by 
bez tohoto mechanizmu nebyli schopni 
přežít. Ať už to bylo fyzické ohrožení, 
nedostatek potravy nebo boj o území, 
díky instinktivní reakci „útok-útěk“ byli 
schopni efektivně reagovat na ohrožení. 
Tak jako auto bez pravidelné údržby 
nebude jezdit věčně a dříve nebo později 
vypoví svou službu, i náš organizmus 
potřebuje pravidelnou údržbu. Když 
pomine ohrožení, všechny naše smysly 
dostanou pohov a v těle se začne uklízet, 
regenerovat, hormonální systém se vyladí 
do rovnováhy. 

Zlý pán
 Stresorů, jak se nazývají podněty, 
které v nás spouštějí stresové reakce, 

může být velká spousta. Může se jednat 
o skutečnou ohrožující situaci, když se 
např. setkáme s nepřítelem nebo čelíme 
nemoci. Na tyto stresové reakce jsme 
evolučně vybaveni a lidský organismus 
si s nimi umí poměrně dobře poradit. V 
dnešní době však přibývá situací, kdy stres 
nevzniká z reálných hrozeb, kdy bojujeme 
o přežití. Zdrojem obav již není útěk 
před divokým zvířetem, nedostatek jídla 
nebo bojový konflikt. Většina ohrožení 
vyvěrá v hlavě v podobě nutkavých 
úzkostných myšlenek, které udržují tělo 
v pohotovosti. Ohrožení nepolevuje a 
organizmus je vystavený neustálému 
napětí. Představte si situaci, že už ráno 
se budíte s tím, že nestíháte. Celý den je 
jeden kolotoč a vy tušíte, že děláte věci, 
které vlastně dělat nechcete, ale něco 
vám nedovolí vypnout. Hlídáte, abyste 
stihli splátku hypotéky, zlobíte se na šéfa, 
představujete si, že až odškrtáte všechny 
položky na seznamu úkolů, tak budete 
moct konečně spočinout. Do vztahu s 
partnerem se navíc vkrádá samota, a tak 
ještě víc zvýšíte obrátky, aby se něco 
zlepšilo, abyste se „zalíbili“ a uspokojili 
vlastní myšlenky, které nad vámi neustále 
visí jako černé mračno. Když se setkáme 
tváří v tvář se stresovou situací, jsme 
vybaveni mechanismy, díky kterým se 

Každý z nás občas zažívá situaci, kdy se cítí v ohrožení a musí rychle 
jednat. Stres. Slovo, které vyvolává nepříjemné pocity už jen při vyslo-
vení. Pravdou ale je, že stres ve své podstatě není špatný. Motivuje nás 
k tomu, abychom byli schopni ochránit se v nebezpečné situaci. Potíže 
nastávají tehdy, když stresové situace nekončí a stává se z nich chronický 
stav. Výsledkem může být mimo jiné oslabená imunita, nadváha a dušev-
ní nepohoda.

STRES - DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN

 Kdy nám tedy stres může posloužit? 
Například zaspíte, dobíháte autobus, 
který vám ujede a vy víte, že musíte 
být za chvíli na poradě. Veškerá vaše 
pozornost se najednou soustředí na 
to, jak zvládnout situaci a dostat se do 
práce v co možná nejkratším čase. Ve 
vašem organizmu se okamžitě spustí 
automatická stresová reakce. Tělo zaplaví 
hormony, díky kterým se zrychlí tlukot 
srdce a rytmus dechu, v krvi se zvýší 
přísun glukózy pro rychlou energii. 
Trávicí, reprodukční a imunitní systém 
utlumí svoji činnost a zvýší se hranice 
tolerance na bolest. Všechny funkce se 
vyladí tak, aby nám co nejlépe pomohly 
rozhodnout se a řešit situaci. Tělo se 
chystá na rychlou reakci „útěk nebo 
útok“. Jde o tzv. akutní stres. Ohrožení po 
relativně krátké době pomine, poplach ve 
vašem těle ustane a organizmus se vrátí 
pomalu do svého klidového režimu. Stres 
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dokážeme rychle rozhodnout a efektivně 
jednat. Srdce pumpuje více krve, dech je 
krátký a do krve jsou vyplavovány látky, 
které mají vliv na další funkce. Problém 
nastává tehdy, když ohrožující stav 
nepomíjí a my v podmínkách ohrožení 
zůstáváme dlouhodobě. Ze stresové 
situace se tak stává setrvačnost, která nám 
neumožňuje zregenerovat a načerpat síly 
na nové výzvy, které k životu patří. 

Pohár neužitečnosti
 Ve své poradně se stále častěji 
setkávám s lidmi, kteří se trápí nespavostí, 
bolestmi hlavy, nadváhou, zažívacími a 
kardiovaskulárními potížemi, neplodností, 
alergiemi nebo nevysvětlitelnými 
bolestmi různých částí těla. Přestože 
informovanost je v dnešní době už velká, 
málokdo si uvědomuje, že zdrojem těchto 
potíží může být právě chronický stres. 
Tito lidé často vůbec nevnímají, že jsou 
v napětí. Rozpoznávat své prožívání 
začnou až tehdy, když onemocní nebo 
je něco bolí. Proč si v životě nakládáme 
víc, než uneseme? Častým argumentem 
je, že je rychlejší doba, která přináší 
příliš mnoho požadavků a výzev. V 
jaké duševní pohodě však budeme žít, 
to se začíná budovat již v prenatálním 
věku. Výchova má zásadní vliv na to, 
jak dítě bude schopné naložit se svým 
životem a odolávat vnějším požadavkům. 
Každý rodič si klade otázku, jak nejlépe 

vychovávat své dítě. To, co je podle mého 
názoru klíčové, je umět v sobě dobře 
číst. Čím víc si rodič rozumí, tím víc je 
schopný fungovat s dítětem partnersky 
a nastavovat mu jasné hranice. Není 
třeba žádných odměn, pochval, trestů 
ani formování do optimálního stavu. 
Bylo zjištěno, že když rodiče dítě často 
chválí za účelem povzbuzení, dítě bude 
vůči pochvale stále více podezřívavější. 
Začne si to vyhodnocovat tak, že je 
neschopné a hloupé, neúspěch si spojí se 
svojí nedostatečností. Časem se naučí, 
že chytrý a hodnotný člověk je ten, 
který nedělá chyby, který má výborné 
výsledky a věnuje se spoustě činností. 
Klasický příklad je trest nebo odměna za 
známky na vysvědčení nebo postrkování 
dětí do zájmových kroužků, aby v 
něčem vynikaly. A tak se začíná roztáčet 
kolečko honby za úspěchem. Malý člověk 
postupně přebírá hodnocení rodičů, chce 
být úspěšný v tom, co bylo oceňováno. 
Lehko se tak stane, že v dospělosti si 
vybere partnera, se kterým vůbec nechce 
žít, práci, která ho nenaplňuje. Upisuje se 
do aktivit, které ho nenaplňují. Jediná, i 
když často neuvědomovaná motivace je 
hon za oceněním. Při každé další aktivitě 
doufá, že splněním konečně zaplní pohár 
užitečnosti, který je však děravý jak 
cedník. Jako Damoklův meč nad ním 
visí vlastní myšlenky, které není možné 
uspokojit. 

Duševní hygiena
 Existují nepředvídatelné situace, 
které občas zasáhnou do našeho 
života a kterým musíme čelit, neboť je 
nedokážeme ovlivnit. Z vězení ve vlastní 
hlavě však můžeme vystoupit. Základem 
je duševní hygiena, kterou lze provádět 
skrze antistresové relaxační aktivity. 
Pracovat lze s tělem (např. autogenní 
tréning, jóga, čchi-kung), dechem nebo 
myslí (meditace). Pokud však chceme 
porozumět hlubší podstatě našeho 
destruktivního chování, je potřeba naučit 
se být vnímavější ke svému prožívání 
a začít rozumět tomu, proč si ve svém 
životě způsobujeme příkoří. Jedním 
z možných řešení je psychoterapie. 
V důvěrném rozhovoru s druhým 
člověkem lze nahlédnout příčiny, které 
způsobují, že nemáme svůj život pod 
kontrolou. Další možností je zapojit se 
do některé ze seberozvojových skupin, 
např. do encounterové skupiny, kde lidé 
prostřednictvím zážitku s druhými lidmi 
poznávají sami sebe. Ať už psychoterapie 
nebo encounterová skupina, obojí 
má léčivý efekt a může být cestou ke 
šťastnějšímu a klidnému životu.

Jana Trčková
Použité zdroje:
Černý, V., & Grofová, K. (2015). 
Relaxační techniky pro tělo, dech a mysl: 
návrat k přirozenému uvolnění. Brno: 
Edika. 
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OKNÁ DO DUŠE
Nadviazanie kontaktu s iným človekom začína banálnym pohľadom do 
očí. Hovorí sa: povieme si to z očí do očí, otvor oči, vyčítala mu to z očí, 
zatvárať oči pred pravdou, prižmúriť oko, byť iným na očiach, oko je 
okno do duše, pravda oči kole, hnev šľahá z očí, Judáš mu z oka kuká, z 
očí mu to hľadí, má to v oku, oko za oko a omnoho viac. Možno to s tým 
pohľadom nakoniec také banálne nebude.

 Nie všetky správy je nutné doručiť 
verbálne. Spoliehame sa na reč, ale keď 
príde na to, čomu dávame váhu, neverbál-
na komunikácia vyhráva. Ak sú v rozpore 
slová a telesný prejav, máme tendenciu 
nedôverovať verbálnemu obsahu.
 Stabilný očný kontakt si ľudia spá-
jajú s dôverou, rešpektom a príjemnými 
pocitmi. Poskytuje dôležitú sociálnu a 
emocionálnu správu pre komunikujúcich. 
Vyhýbanie sa očnému kontaktu vyhod-
nocujeme ako pokus o klamstvo, neúctu, 
nezáujem a náznak, že pozornosť hovo-
riaceho je niekde inde.  

Nadizajnovaní na pospolitosť
 Pripomenňme si základný poznatok so
-ciálnych neurovied a to, že náš mozog 
reaguje inak, keď je v kontakte s iným 
človekom, než keď rieši situáciu, ktorá 
zahŕňa len ne-ľudské prvky. Druhý človek 
je pre nás významný element. Pre osob-
nú pohodu potrebujeme kontakt s inými 
ľuďmi. Ak kontakt nie je kvalitný, za-

čneme prežívať osamelosť. Osamelosť je 
pre človeka nebezpečnejšia než fajčenie, 
obezita alebo sedavý životný štýl. Nedo-
statok pocitu prepojenia s ľuďmi vedie k 
depresii, úzkosti, horšie sa liečia zdravot-
né problémy. Nedostatok prepojenia je 
vysoko rizikové a veľmi pravdepodobne 
nás dovedie k predčasnej smrti, samo-
vražde alebo antisociálnemu správaniu.
 Čo robí ľudský kontakt kvalitným? 
V ére informačných technológií je dobré 
uvedomiť si, že je to predovšetkým fy-
zické vnímanie človeka zmyslami. Musí-
me byť pri ňom, vidieť ho, cítiť a počuť. 
Vtedy sa utvára predpoklad, že sa dosta-
ví požadovaný efekt. Základ kontaktu s 
druhým človek je pohľad do očí. Čo sa 
deje s naším mozgom, keď si navzájom 
hľadíme do očí?  Viacero štúdií ukázalo, 
že synchronizácia fyzických pohybov ve-
die k zvýšeniu prosociálneho správania, 
zlepšuje empatiu medzi účastníkmi, zvy-
šuje prežívanie kohézie a má pozitívny 
dopad na schopnosť presnej kooperácie. 

 Proces synchronizácie sa spúšťa aj pri 
pohľade do očí. Aktivita našich mozgov 
sa začne synchronizovať tiež. Po chvíli sa 
začnú aktivovať rovnaké oblasti a zlaďujú 
sa aj frekvencie. Nie náhodne sa hovorí 
naladiť sa na rovnakú vlnu. Bez vedo-
mého úsilia sa zladia naše očné pohyby a 
nafázujeme sa na žmurkanie v rovnakom 
čase. Toto ladenie prebieha práve v mo-
mentoch očného kontaktu. Takáto syn-
chronizácia je potrebná pre spoluprácu, 
porozumenie a ukazuje sa ako významná 
najmä u ľudí z pomáhajúcich profesií.

Priklincovať pohľadom
 Sústredený pohľad do očí sa osvedču-
je aj v školskej triede. Existuje niekoľko 
štúdií v pedagogike, že udržiavanie očné-
ho kontaktu zvyšuje záujem o vyučovanú 
látku, pozitívne ovplyvňuje motiváciu a 
pripravenosť na výuku a účasť študentov 
na vyučovacom procese. Osvedčuje sa 
tiež pri udržaní disciplíny v triede. 
 Učiteľ, ktorý sa díva žiakom do očí, 
prejavuje žiakom rešpekt, záujem. Uka-
zuje, že ho vyučovanie samotné, jeho 
práca, zaujíma a baví, že sa deje niečo 
dôležité. V 2008 M. Ibrahim v Pakistane 
experimentálne overoval vplyv očného 
kontaktu na výkon žiakov. Ukázalo sa, že 
len zvýšením času venovaného pohľadu 
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do očí sa signifikantne zlepšuje školský 
výkon u detí.
 M. A. Atta a M. Ayaz sa rozhodli pre-
veriť toto zistenie a urobili dobre kon-
trolovanú štúdiu. Z náhodne vybraných 
škôl vyselektovali 40 tried 5. ročníkov a 
náhodným výberom zostavili dve skupiny 
tried. Obe skupiny prešli štandardizova-
ným testovaním vedomostí. V oboch sku-
pinách boli výsledky testovania takmer 
rovnaké. V kontrolnej skupine vyučova-
nie pokračovalo rovnako ako pred tým. 
Učiteľov experimentálnej skupiny školili 
o význame očného kontaktu a odporučili 
im pár pravidiel. Po čase sa do škôl vrá-
tili a urobili testovanie znovu. V druhom 
testovaní bol rozdiel medzi kontrolnou a 
experimentálnou skupinou výrazný v pro-
spech žiakov, s ktorými sa intenzívnejšie 
udržiaval očný kontakt. Chlapci s väčším 
očným kontaktom mali priemer vyšší o 73 
% ako kontrolná skupina. U dievčat je to 
až o 76 % viac. Očný kontakt bol o niečo 
úspešnejší u dievčat, ktoré mali priemer o 
12 % vyšší ako chlapci s očným kontak-
tom. Veľkosť efektu je veľmi veľká a bolo 
by potrebné zopakovať meranie v kultúr-
ne odlišných prostrediach. Keď učíme, 
nemali by sme venovať viac pozornosti 
pomôckam. Deti sú hlavnou premennou.

Oči liečia
 Očný kontakt sa stal predmetom skú-
mania aj v medicíne. Zistilo sa, že zlá 
správa sprevádzaná dlhším pohľadom do 
očí bola pacientmi spracovávaná pozitív-
nejšie, než keď lekár do očí nepozeral. 
Pacienti považujú lekárov, ktorí sa dívajú 
do očí, za nápomocnejších a kompetent-
nejších a tiež za empatickejších a sympa-
tickejších (v inej štúdii). To, či je lekár pa-
cientom vyhodnotený ako empatický, je z 
hľadiska následnej starostlivosti dôležité. 
Neempatický lekár má omnoho vyššie ri-
ziko, že sa pacient na kontrolu nedostaví, 
nebude dodržiavať liečebný postup, nevy-
hľadá ani iný typ pomoci a zvyšuje prav-
depodobnosť zmeny poisťovne.
 Britskí výskumníci Byrne a Heath sa 
zaoberali neverbálnou komunikáciou le-
károv a zistili, že miera očného kontaktu a 
fyzický postoj lekára mali najvýznamnej-
ší vplyv na ochotu pacienta odhaliť intím-
ne detaily ich ťažkostí. Ak sa lekár na nich 
menej pozeral, mali tendenciu nezdieľať 
dôležité chúlostivé informácie.
 Zistilo sa, že strata očného kontaktu 
vedie k zníženiu efektivity lekárskej kon-
zultácie. Jednak sa narúša fluencia u pa-
cienta, jednak sa významne zvyšuje rizi-
ko, že si lekár nepovšimne alebo zabudne 
dôležité detaily.
 K zníženiu kvality očného kontaktu u 

lekárov prispela aj elektronizácia zdravot-
nej starostlivosti. Výskumy zamerané na 
neverbálnu komunikáciu získavajú dáta 
priamym pozorovaním, napr. nahrávaním 
lekárov v interakcii, ale aj získavaním 
hodnotenia od pacientov. Konzistentne 
sa ukazuje, že lekári začínajú tráviť viac 
času interagovaním s monitormi než s pa-
cientmi zoči voči. Situácia viedla k prija-
tiu tzv. EHR (Electronic Health Records) 
etikety, ktorá ustanovuje také elementárne 
správanie, ako je pri vstupe pacienta do 
ambulancie venovať prvý pohľad pacien-
tovi a nie záznamom o ňom.
 Očný kontakt je základnou zložkou 
zaangažovanej komunikácie. Zo psy-
chológie vieme, že už samotný záujem 
navodzuje pozitívne zmeny - jav známy 
ako Hawthornský efekt. Lekári by nemali 
zabúdať, že liečivým agensom sú aj oni 
samotní. Ich osoba, záujem i súcit pomá-
hajú uzdravovať.

Oči vedia zahriať
 Vyzerá to tak, že k pohľadu do očí by 
nás malo motivovať najmä dobro klien-
tov. Každá minca má dve strany a vzájom-
ný kontakt ich má tiež. Z očného kontaktu 
získavajú benefit nielen naši klienti. In-
tenzívny medziľudský kontakt je prospeš-
ný aj pre nás – doručovateľov pomoci. 
 Nedostatok času, túžba po väčšom 
výkone, podceňovanie svojej osobnej dô-
ležitosti, pomýlenie si priorít alebo nepo-
rozumenie tomu, ako vlastne fungujeme, 
nás zvedie k tomu, že začneme fungovať 
akoby vo svete „objektov“. Ukázalo sa, že 
lekári využívajúci elektronické prostried-
ky na podporu svojej práce, strávia o treti-
nu viac času pozeraním na monitor než na 
pacienta. Učitelia sa často kontaktujú viac 
s interaktívnou tabuľou alebo pri skúša-
ní hľadia von oknom. Prítomnosť osoby 
akoby sa stávala nepotrebnou. Ja mám 
predsa úlohu doručiť „tovar“. Tak sa sta-

lo, že môj fyzikár na základnej, ktorý sa 
díval na katedru alebo na plafón, skončil s 
prezývkou Robot. 
 „Objektivizácia ľudí“ môže svojím 
spôsobom uľahčiť prácu. Súbežne ale na-
rastá pocit osamelosti, odpojenia. Niekto-
ré štúdie z lekárskeho prostredia ukazujú, 
že kvalitný vzťah lekár-pacient prináša 
okrem benefitov pre pacienta a štát, pre-
venciu pred vyhorením u lekárov a redu-
kuje pracovný stres. 
 Kvalitný očný kontakt vám raz môže 
zachrániť aj krk. Izraelský výskumník 
Noam Lapidot-Lefler z Univerzity v 
Haife totiž zistil, že udržiavanie očného 
kontaktu počas hádky výrazne znižuje 
pravdepodobnosť agresívneho riešenia 
konfliktu.

Čas zahľadieť sa
 V roku 2015 sa očný kontakt dostal 
do centra záujmu niekoľkých aktivistov 
z austrálskeho hnutia Liberators Interna-
tional. Chceli prispieť k väčšiemu prepo-
jeniu medzi ľuďmi, prehĺbeniu pocitu, že 
sa k sebe vzájomne vzťahujeme, že sme 
tu spolu. Rozhodli sa usporiadať ďalší 
v rade sociálnych experimentov. Ich ná-
pad sa stal rýchlo virálnym. Experimentu 
Očný kontakt (Eye Contact Experiment) 
sa v roku 2016 zúčastnilo 136 miest v 36 
krajinách po celom svete. V parku, na uli-
ci, na pešej zóne sú stoličky, karimatky, 
kus kartónu alebo aj nič. Dvaja cudzí ľu-
dia si sadnú alebo postavia oproti sebe a 
jednoducho si bez rečí hľadia nejaký čas 
do očí. Po chvíli si nájdu niekoho iného, 
vystriedajú niekoľko partnerov alebo si 
hneď idú po svojom. 
 Cieľom je podporiť prepojenie medzi 
ľuďmi, prežívanie vzájomnosti, posilniť 
komunitu. Uprený pohľad do očí za pár 
sekúnd zastrie farbu pleti, vek, sociálne 
postavenie či hendikep. Je to chvíľková 
sonda do intimity druhého, za hranice 
toho, čo nás rozdeľuje. Za každými očami 
je už len osobný príbeh. Pády, úspechy, 
sklamané i naplnené city, straty aj radosti. 
Niektoré páry ostanú vážne, niektorí sa 
smejú, niektorí rozplačú, niektorí objímu. 
Je poznať, že emócia sa zmocní každého.
 Jednoduchý počin, ktorý nás vyruší z 
každodennosti a jednoducho nám ukáže, 
že tu žijeme spolu, že od seba závisíme, 
že patríme k sebe, aj keď sa nepoznáme. 
Za každou rozdielnosťou sa skrýva úplne 
rovnaká ľudskosť, rovnaké strachy, ra-
dosť, potreba lásky či osamelosť. Máme 
k sebe omnoho bližšie, než si myslíme. 
Tento rok po-hľadenie pripadlo na 23. 
septembra. Ktovie, či sa niekedy pridá aj 
Slovensko.                           

Viera Lutherová

Pravidlá očného kontaktu 
pri vyučovaní

  1. Vytrvalý očný kontakt nie je prirodze-
ný, preto ho pravidelne, približne každých 5 
sekúnd, preruším alebo na chvíľu nasmeru-
jeme pohľad bokom. 
  2. Ak učiteľ intenzívne komunikuje s 

jedným žiakom, napr. keď žiak odpovedá, 
udržuje očný kontakt s ním. Prerušenie ne-
smeruje do triedy, ale len bokom od žiaka, s 
ktorým je v interakcii.
  3. Pri hovorení ku skupine nadväzuje 

letmý očný kontakt striedavo so žiakmi na-
prieč celou skupinou.
  4. Pri začatí novej vety vytvoríme stabil-

nejší očný kontakt vždy s iným žiakom.
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OMAMY V RÓMSKYCH OSADÁCH
Hovoríme jej Mauglí, aj keď to nie je úplne presné. Hoci 3-ročná Eliš-
ka vyrastá v rómskej osade v Muránskej Dlhej Lúke „nadivoko“ a dni 
trávi potulovaním sa medzi chatrčami, stále má matku, ktorá o ňu javí 
aký-taký záujem. Akurát že prvýkrát rodila tiež ešte ako dieťa, vo veku 
16 rokov. Eliška je jej druhé dieťa v poradí a jej biologickým otcom je 
matkin bratranec.
 Výchovu Elišky mladá matka nezvlá-
da a dokáže uspokojovať len jej základné 
potreby, jedlo a nocľah. Pomáha teda sta-
rá matka, no tá rieši svoj stres z chudo-
by tým, že na všetkých vrátane maličkej 
Elišky neustále vrieska. A tak sa Eliška-
-Mauglí celé dni len tmolí kdesi vonku za 
inými ľuďmi. Aké vzory a podnety dostá-
va? Aké šance bude mať v škole a v živo-
te, keď vyrastie?
 Aj napriek ekonomickému rastu na 
Slovensku stále žijú stovky tisíc ľudí v 
extrémnej chudobe, do ktorej sa narodili 
a z ktorej sa nevedia vymaniť. Ak sa na-
rodíte do začarovaného kruhu chudoby, 
pravdepodobne v ňom zostanete po celý 
život. O vašich schopnostiach dostať sa 
z biedy sa do veľkej miery rozhoduje už 
počas prvých troch rokov života. Podľa 
vedcov sa totiž už vtedy tvaruje 80 % ne-
urónových spojení, základná architektúra 
mozgu a kostra pre vaše neskoršie zruč-
nosti. Zanedbaný raný vývin sa neskôr 
dobieha ťažko. 
 Vedecké štúdie dokazujú, že chudo-
ba, náročné podmienky a toxický stres 
fatálne spomaľujú detský rozvoj. Hlad, 
napätie a iné stresory spôsobujú sociálno-
-emocionálne zaostávanie. Chudobné deti 
majú už pred školou výrazne horšiu štar-
tovaciu pozíciu ako ich rovesníci: rečové 
zaostávanie, chudobnejšiu slovnú zásobu, 
slabé kognitívne zručnosti a motoriku. 
Výskumníci Karlovej univerzity pre or-
ganizáciu ETP zmerali, že už pri nástupe 
do školy majú deti z vylúčených komunít 
dvoj- až trojročné mentálne zaostávanie 
oproti priemernému štandardu iných detí. 
Škola rozdiely ďalej len zväčšuje. Tam, 
kde sa deti zo strednej vrstvy už naplno 
učia a stavajú na základoch získaných v 
ranom detstve, deti zo slabšieho sociálno-
-ekonomického prostredia ešte len začí-
najú spoznávať základné slová, farby, tva-
ry, držať v ruke pero a ceruzku, počúvať 
a chápať inštrukcie, plniť a dokončovať 
úlohy. 
Navyše, vytvorená neistá vzťahová väzba 
z raného detstva, ovplyvnená chronickým 
toxickým stresom, spôsobuje v škole a 
neskôr v dospelosti neprimerané správa-
nie detí - či už nezáujem a apatiu alebo 
naopak hlučné predvádzanie sa či agre-

sivitu. Nepripravený učiteľ má problém 
takéto správanie zvládať a nesprávnymi 
reakciami negatívne dôsledky len ďalej 
prehlbuje.
 Elišku z nášho úvodu (skutočne žije, 
len jej meno sme zmenili) teda veľmi 
pravdepodobne čaká neradostný osud. To 
nesmelé dievčatko zažije nepripravenosť 
na vzdelávanie sa, zlé známky a neúspeš-
né ukončenie školy, nezamestnanosť, 
skoré otehotnenie a neznalosť vzorov a 
„receptov“, ako vychovávať svoje budú-
ce deti k úspešnejšiemu životu. Krutý a 
neúprosný začarovaný kruh chudoby sa 
pretočí na ďalšiu generáciu. No Eliška 
možno nemusí skončiť až tak zle.

Omamy ako nový prvok 
v komunite

 Projekt Omama sme toto leto pilot-
ne rozbehli v troch rómskych osadách z 
najchudobnejších častí Slovenska. V ban-
skobystrickom kraji je to Muránska Dlhá 
Lúka, v košickom kraji obec Kecerovce 
a v prešovskom kraji Zborov. V každej 
komunite sme vybrali jednu - v Zborove 
až dve - matky, „omamy“, ktoré sú schop-
né, zodpovedné, majú miestnu autoritu a 
vzťah k deťom. Omamy ich voláme preto, 
lebo nahrádzajú chýbajúcu „generáciu“, 
ktorá by mladším odovzdávala rady pre 
úspešný život, keďže starší ho sami nik-
dy nezažili. Omamy pochádzajú priamo z 
vylúčených komunít, rozumejú im a vedia 
k ľuďom v chudobe rozprávať „ich jazy-
kom“.
Tieto štyri ženy sme zamestnali a s po-
mocou odborníčok na ranú starostlivosť 
vyškolili v metódach rozvoja mozgu die-
ťaťa v ranom veku a vytváraní lepších 
podmienok pre jeho výchovu. Každá z 
omám začala na týždennej báze posky-
tovať v domácnostiach 10 až 15 chudob-
ných rodín premyslený program indivi-
duálnej stimulácie detí v kritickom veku 
od 0 do 3 rokov. Hrajú sa s nimi rôzne 
aktivity, využívajú rozvojové montessori 
hračky. Zároveň omamy využívajú viace-
ré moderné pedagogické metódy, predo-
všetkým program Play wisely zameraný 
na rozvoj kognitívnych zručností, jemnej 
a hrubej motoriky a sociálno-emocionál-
neho rastu malého dieťaťa. Súčasťou do-

mácich „lekcií“ sú aj rozhovory s rodičmi 
o správnej výchove. Túto tému rozvíjame 
i na spoločných rodičovských kluboch raz 
za mesiac. Aby omama uspela, má men-
torku zo strednej triedy, ktorá ju intenzív-
ne podporuje, pomáha a radí jej a je jej 
spojencom pred chudobnými rodinami i 
ostatnými predstaviteľmi komunity, ako 
je starosta či riaditeľ školy. 

Najvyššia sociálna návratnosť
 Na Slovensku sa s chudobnými pra-
cuje až v dospelosti alebo prinajlepšom 
so školákmi. Držiteľ Nobelovej ceny 
Heckman však potvrdil, že najväčšiu „ná-
vratnosť“ má čo najvčasnejší rozvoj die-
ťaťa. V projekte Omama sa preto snažíme 
preťať cyklus generačnej chudoby rozví-
janím osobnosti detí z málopodnetného 
chudobného prostredia už od kľúčového 
raného veku, čo vybuduje zdravšie zákla-
dy pre ich úspech v ďalšom živote. Za-
meriavame sa na deti od tehotenstva do 
3 rokov a hlavnými aktérmi sú priamo 
členovia chudobnej komunity. Omamy 
takto oživujú rastový potenciál rómskych 
osád. Pracujú predovšetkým s matkami 
alebo inými hlavnými opatrovateľmi detí, 
ktorí s nimi trávia najviac času. Omamy 
im venujú časť každej lekcie, aby sami 
dokázali lepšie stimulovať svoje deti a 
vytvárať pre ne vhodné podmienky. Tým 
ovplyvňujú napredovanie nielen detí, ale i 
správanie dospelých. Záleží nám na Eliš-
kinej budúcnosti a cez omamu jej chceme 
pomôcť zvýšiť šancu na lepší život.

Pavel Hrica
riaditeľ združenia Cesta von
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EXTRÉMISTA Z POHĽADU 
TROCH KONTEXTOV ČLOVEKA

Prečo sa niektorí ľudia rozhodnú podporovať, nasledovať a vykonávať 
aktivity realizované rôznymi extrémistickými hnutiami? Prečo sa roz-
hodnú porušiť demokratické princípy a zaútočiť v oblasti ľudských práv?

 Extrémizmus znamená krajné, jasne 
vyhranené, ideologicky nastavené po-
stoje ľudí, ktoré vybočujú zo všeobecne 
akceptovateľných noriem, zákonov, s jas-
nými prvkami intolerancie. Sú v rozpore 
s demokratickým princípom a so základ-
nými ľudskými právami. Obyčajne ide o 
verbálne, fyzické alebo iné útoky, ktoré 
odmietajú inakosť v oblasti rás, nábo-
ženstva, sexuality a pod. U nás sa stre-
távame s rôznymi prejavmi extrémizmu: 
pravicový extrémizmus vychádza z ideo-
lógií fašizmu a nacizmu, ľavicový z ideí 
marxizmu a komunizmu, tiež sa môžeme 
stretnúť s náboženským a environmentál-
nym extrémizmom.
 Prečo sa z niektorých ľudí stanú prí-
vrženci extrémizmu? Páči sa mi jedno-
duchá definícia, podľa ktorej je človek 
bio-psycho-sociálny tvor. Zamýšľam sa 
na tým, čo ovplyvňuje rozhodovanie. 
Genetika? Psychika? Sociálny priestor? 
Uvažovanie o tom, čo má väčší vplyv, či 
genetika alebo sociálny priestor, je dnes 
pomerne časté. Fanúšikov nájdeme v kaž-

dom z týchto „košiarov“. Je to nekonečná 
diskusia o tom, čo bolo skôr, vajce alebo 
sliepka. Odpoveď nájdeme niekde v stre-
de, pretože nie je možné oddeliť biologic-
ké od psychického, a tým, že človek žije 
vo svojich spoločenstvách, na jeho život 
vplývajú aj sociálne interakcie. 
 U nás je rozšírený najmä pravicový 
extrémizmus. Nahliadnime naň v sociá-
lnom, psychologickom a biologickom 
kontexte z pohľadu najnovších vý-
skumných zistení.

Sociálny kontext
 Podľa Michaela Minkenberga z nadá-
cie Friedricha Eberta v Nemecku predsta-
vuje pravicový extrémizmus ideológiu, 
ktorá uznáva mýtus homogénneho náro-
da, hodnoty romantického a populistic-
kého ultranacionalizmu a je nepriateľom 
hodnôt liberálnej pluralitnej demokracie s 
jej základnými zásadami individualizmu 
a univerzalizmu. Zaujímavým zistením 
prieskumu, ktorý robila táto nadácia, je, 
že až 20 % verejnosti, predovšetkým z 

krajín, ktoré sú členmi Európskej únie len 
krátky čas, má xenofóbne postoje. Zistili, 
že 40 % obyvateľov Poľska a Maďarska 
verí, že existuje prirodzená hierarchia me-
dzi čiernymi a bielymi ľuďmi a viac ako 
23 % verí, že černosi a bieli by sa nemali 
spolu sobášiť. 
 Pravicové postoje silnejú meniacou 
sa politickou situáciou a životným pro-
stredím. Dejiny dokazujú, že vzostup 
pravicových tendencií sa začína obja-
vovať v časoch politických, kultúrnych 
a hospodárskych zmien. U nás možno 
takýmito zmenami označiť hospodársku 
krízu v roku 2008 alebo politickú zme-
nu, ktorá sa odohrala po roku 1989. Naša 
krajina bola aj v čase Slovenského štátu 
úzko spojená s fašistickým Nemeckom a 
neskôr diktatúra komunistického režimu 
napomohla tomu, že sa tendencie pravi-
cového extrémizmu posúvajú z generácie 
na generáciu už od čias 2. svetovej vojny. 
Nedemokratické zriadenie a potláčanie 
slobôd ľudí v minulosti mohlo vyústiť do 
radikálnej tendencie postaviť sa tomuto 
útlaku. Aj v aktuálnom dianí to môžeme 
sledovať priamo u nás, ak ľudia nemajú 
vieru v právny štát, každý deň sa dočíta-
me o korupčných kauzách, predstavitelia 
štátu prezentujú hodnoty „ak vyhráš voľ-
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by, môžeš všetko“, to všetko prispieva k 
hromadeniu hnevu. Ľudia volia v obrane 
voči neúnosnej spoločenskej situácii ra-
dikálne extrémistické riešenia. Predsta-
vitelia pravicových postojov sú aj dnes 
inšpirovaní režimami alebo vyzdvihujú 
myšlienky, ktoré sa stavajú proti liberál-
nej demokracii, často ide o rôzne typy 
segregácií, biologický rasizmus, hierar-
chiu rás a pod. Michael Minkenberg tiež 
tvrdí, že pravicový extrémizmus rezonuje 
aj v spoločnostiach, kde dochádza ku stre-
tu kultúrnych faktorov, na jednej strane 
napríklad kresťanskej viery a na strane 
druhej islamu. V takomto prípade do kon-
fliktov silne vstupujú tradície, naučené, ak 
nie prikázané, čo je dobré a zlé správanie. 
Vtedy býva zložité vysporiadať sa s tými-
to odlišnosťami.

Psychologický kontext
 Existuje viacero psychologických 
škôl a teórií, ktorými by sme mohli na-
hliadnuť na psychologický kontext ľudí 
vyznávajúcich hodnoty pravicového ex-
trémizmu. Čerstvé poznatky prináša tzv. 
„Teória vzťahovej väzby“, ktorú v päťde-
siatych rokoch minulého storočia vytvo-
ril psychoanalytik John Bowlby. Hovorí, 
že človek je biologicky vybavený tzv. 
„väzobným systémom“, ktorý sa spúšťa 
v prípade vonkajšieho alebo vnútorného 
nebezpečenstva. Ak toto nebezpečenstvo 
nie je možné odstrániť vlastnými silami, 
spúšťa sa tzv. väzobné správanie. Dieťa sa 
v takýchto okamihoch obracia na bezpeč-
nú osobu, najčastejšie otca alebo mamu, 
a buduje si s ňou tzv. vzťahovú väzbu. 
(Brisch, 2011) Podľa správania bezpečnej 
osoby ku dieťaťu rozlišujeme najjedno-
duchším rozdelením tzv. bezpečnú a neis-
tú vzťahovú väzbu, ktorých hlbšie špecifi-
ká sa ďalej uvádzajú v odbornej literatúre.
V tejto súvislosti spomína Jozef Hašto 
veľmi zaujímavý výskum, ktorý bol re-
alizovaný na univerzite v Nemecku. Re-
alizátori pomocou špeciálnej metodiky 
mapovania vzťahov zisťovali, aký typ 
vzťahovej väzby mali v detstve neonacis-
ti alebo pravicoví extrémisti. Zistili, že u 
skúmanej vzorky prevažovala tzv. dištan-
covaná vzťahová väzba, tiež sa používa 
označenie neistá vyhýbavá vzťahová väz-
ba. (Balázs, 2018)
 Ľudia s týmto typom vzťahovej väz-
by sa naučili potláčať svoju potrebu po 
blízkosti, nakoľko bezpečná osoba v prí-
padoch ohrozenia nevypočula potrebu 
dieťaťa a nechala ho vysporiadať sa so 
svojím stresom samé. V skutočnosti, ak 
si dieťa so svojím stresom „poradilo“, 
nedostávalo sa do konfliktu so vzťaho-

vou osobou. Tieto deti pôsobia dojmom, 
že žiadna zmena, napríklad poskytovaná 
starostlivosť cudzou osobou, nie je pre 
nich problém. Ich vnútorným prežívaním 
je však silná obrana, strach. Naučili sa 
používať masku, ktorá ich chráni a vytvá-
ra dojem, že si so stresovými situáciami 
vedia poradiť. Na základe výskumov sa 
zistilo, že po biologickej stránke tieto deti 
prežívali vnútorný stres, ktorý sa prejavil 
na základe fyziologických meraní zvýše-
ným tepom a tiež zvýšeným vylučovaním 
stresového hormónu. (Brisch, 2011)
 Hašto ďalej hovorí, že tieto deti sa ne-
naučili pracovať s hnevom. Báli sa pre-
javovať prežívanie voči bezpečnej osobe, 
dostávali by sa tým do ešte komplikova-
nejšej situácie. Ak nemali žiadne potreby, 
bolo „dobre“. Zaútočiť na potencionál-
neho nepriateľa v dospelosti znamená 
použiť tento spôsob správania ako cestu 
uvoľnenia pre svoje nazbierané napätie.

Biologický kontext
 Deti s neistou vyhýbavou vzťahovou 
väzbou sa teda nenaučili pracovať s hne-
vom, a tým pádom ani so svojimi emócia-
mi. Z pohľadu biológie je ľudský mozog 
možné rozdeliť viacerými spôsobmi. Pre 
účely tohto článku bude stačiť rozdelenie 
mozgu do troch fylogenetických vrstiev. 
Najstaršou vrstvou je tzv. „plazí mozog“. 
Táto časť zodpovedá predovšetkým za 
životne dôležité funkcie, akými sú dý-
chanie, spánok, krvný tlak, ale aj obranné 
reakcie útok, útek a paralýza. Vývinovo 
mladšou vrstvou nášho mozgu je tzv. 
limbický mozog, táto vrstva spravuje o. 
i. emócie (strach, úzkosť, radosť). Naj-
mladšou vrstvou mozgu je tzv. neokortex, 
táto časť je aj najvyspelejšia. Vďaka nej 
sme napríklad schopní uvedomovať si, 
ukladať informácie, vnímať svet, myslieť 
a používať reč. Medzi spomínanými vrs-
tvami existuje hierarchické prepojenie. 
Pre organizmus je najdôležitejšie chrániť 
život, preto sú funkcie plazieho mozgu 
nezávislé od neokortexu, čiže ak orga-
nizmus bude pociťovať potrebu spánku, 
jednoducho nás „vypne“ bez ohľadu na 
to, čo si o tom budeme myslieť. Rovnako 
to platí aj v prípade „limbického mozgu“. 
Emócia je vždy skôr ako napríklad mys-
lenie, aj keď samozrejme v tom môžu byť 
nepatrné rozdiely. Každá emócia má svo-
ju funkciu a rozumieť jej je cesta. Emócie 
nám pomáhajú orientovať sa v živote, sú 
niečo ako náš semafor. Poskytujú nám 
dôležité informácie z prostredia. Možno 
povedať, že čím vyrovnanejší a zrelší člo-
vek, tým lepšie vie slovne verbalizovať 
to, čo sa v jeho prežívaní odohráva.

 Z biologického pohľadu je zaujímavý 
aj výskum Michaela Menaneyho Szyfa 
a ďalších, ktorí pozorovali, ako sa labo-
ratórne potkany starajú o svoje mláďatá. 
Zistili, že ak bola potkania mama starost-
livá ku svojim mláďatám, čo sa prejavo-
valo dostatočným lízaním, taktilne doká-
zala „zapnúť gén“, ktorý je zodpovedný 
za lepšie zvládanie stresových situácií v 
dospelosti. (Höschl, 2004) Môže to byť 
podobné aj u ľudí? Zdá sa, že v prípade 
teórie vzťahovej väzby je starostlivosť o 
potreby detí taktiež veľmi dôležitá. Pri 
tejto teórii sa taktiež potvrdzuje, že deti, 
ktoré zažili bezpečnú vzťahovú väzbu, 
sú odolnejšie a lepšie zvládajú stresové 
situácie v porovnaní s deťmi s neistou 
vzťahovou väzbou. Tieto biologické zá-
konitosti platia pre všetky skupiny ľudí, 
aj pre ľudí vyznávajúcich pravicový ex-
trémizmus. 

Čo z toho vyplýva?
 Nič v živote sa nedeje len tak. Žije-
me vo fyzikálnom svete, ktorý má svoje 
zákonitosti. Aj fakt, že existujú pravicoví 
extrémisti, má svoje príčiny. Nedá sa po-
vedať, že sa ľudia rodia s génom nenávis-
ti voči inakosti či s génom autoritárstva. 
Nedá sa povedať, že každý človek s ne-
istou vzťahovou väzbou začne vyznávať 
hodnoty pravicového extrémizmu. Nedá 
sa povedať ani to, že človek, ktorý žil a 
vyrastal v  časoch historických zmien, sa 
stane pravicovým extrémizmom. Môže-
me však povedať, že ľudia, ktorí boli vo 
svojom živote neprijímaní, nerozumejú 
tomu, čo prežívajú, sú menej odolní voči 
stresu a môžu hľadať útočisko či ventilá-
ciu svojho napätia práve v skupinách vy-
znávajúcich určitý extrém.
 Na záver sa podľa mňa hodia výstižné 
slová humanistického psychológa Abra-
hama H. Maslowa: „Pre každého človeka 
je vážnou vecou jasne a hlboko si uvedo-
miť sám pre seba, že každé odklonenie sa 
od podstaty druhu, že každý priestupok 
proti svojej vlastnej prirodzenosti, každý 
zlý čin, každý bez výnimky sa zapisuje 
do nášho nevedomia a núti nás pohŕdať 
samými sebou. Karen Hornyová použí-
vala dobré slovo na popísanie takéhoto 
nevedomého vnímania a zapamätávania: 
hovorila, že sa to „registruje“. Ak robíme 
niečo, za čo sa hanbíme, „registruje“ sa 
to k našej nedôveryhodnosti a ak robíme 
niečo čestné a dobré, „registruje“ sa to k 
našej dôveryhodnosti. Výsledky samé sú 
buď jedno, alebo druhé – buď si vážime 
seba a prijímame sa, alebo sebou pohŕda-
me a cítime sa opovrhnutiahodní, bezcen-
ní a milovania nehodní.“ 

Marianna Kadlečíková
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PREČO MUŽI NEMILUJÚ
Tento článok je priamou odvolávkou na poviedku uverejnenú v minulom 
čísle tohto magazínu s titulkom Keď muži nie sú povrchní. Zatiaľ čo 
poviedka bola príbehom, v tomto článku sa pokúsim popísať mechanizmy 
vo výchove, ktorých výsledkom je povrchný dospelý muž. Článok je 
smerovaný najmä rodičom, ale aj mužom, o ktorých pojednáva. V 
žiadnom prípade neopisuje všetky „zákonitosti vývinu povrchného 
muža“, len jeden z mnohých vzorcov.
 Na začiatku každého príbehu muža je 
matka. Nechcem tým povedať, že matka 
je vo výchove detí významnejšia ako otec 
(v tomto článku budem využívať konšta-
láciu otec, matka, dieťa), ale spravidla je 
pre dieťa vo výchove je o niečo viac vý-
znamný rodič opačného pohlavia. Podľa 
teórie transakčnej analýzy po rodičovi 
rovnakého pohlavia dedíme zručnosti a 
po rodičovi opačného charakter. Teda ro-
dič opačného pohlavia nás učí, ako sa k 
opačnému pohlaviu správať a ako sa ono 
bude správať k nám. Tým nám dáva zák-
lad do všetkých našich budúcich vzťahov, 
či už intímnych alebo bežných. Samozrej-
me, tento stav je zvratný a zmeniteľný, 
vyžaduje si však tvrdú prácu a vôľu ku 
zmene. Dobrým prostredím, ktoré napo-
máha takejto zmene, sú aj encounterové 
skupiny.
 Takže na začiatku bola matka. Táto 
matka nemala dobrý vzťah so svojím mu-
žom, vo vzťahu jej chýbalo prijatie. Pod-
vedome sa rozhodla túto situáciu „vyrie-
šiť” dieťaťom, pretože dieťa je zdrojom 
bezpodmienkového a bezbrehého prijatia. 
Takáto situácia nie je vôbec zriedkavá, 

naopak, vyskytuje sa veľmi často. Mys-
lím si, že je veľmi dôležité poznať svo-
ju motiváciu pre dieťa, pretože potom sa 
môže stať, že dieťa vznikne na to, aby 
„slúžilo rodičom”. V týchto prípadoch má 
dieťa zabezpečiť matke prijatie, ktoré jej 
chýba od partnera. Narodí sa a matke sa 
všetko naplní, má prijatie, po ktorom tak 
veľmi túžila…

Dieťa stredom vesmíru
 Ak muž nezasiahne, dieťa sa stáva 
stredom vesmíru. Všetko sa bude točiť 
okolo neho, lebo vtedy je matka spokoj-
ná. Muž sa nechá odsunúť na vedľajšiu 
koľaj a navždy bude hrať „druhé husle”. 
To, samozrejme, žiadnemu mužovi nevy-
hovuje. Prečo by mal o svoju ženu súperiť 
s dieťaťom, ktoré navyše miluje? Často 
sa stáva, že muž rezignuje a začne v ňom 
narastať napätie. Vo výsledku sa pokazí 
vzťah dieťaťa s otcom, je na naň podráž-
dený, žiarli naň a matka vždy prichádza 
„na pomoc”. To má ďalšie následky, ale 
to môže byť témou iného článku. Vráťme 
sa k dieťaťu.
 Stalo sa stredom vesmíru a všetko sa 

točí okolo neho, všetka pozornosť matky 
(a poťažmo aj otca) je smerovaná na jedi-
ný cieľ. Má skoro všetko, čo chce, všetku 
podporu pri koníčkoch, športoch, škole. 
Dosahuje dobré výsledky a „na papie-
ri” všetko vyzerá dobre: dobré známky, 
úspechy v koníčkoch, slušne vychovaný, 
gymnázium, vysoká škola... Nezabúdaj-
me však, že toto dieťa vzniklo, aby slú-
žilo matke, takže všetky jeho úspechy sú 
vlastne úspechmi jeho matky. 
 Matka nie je prijímaná svojím mu-
žom, preto sa necíti ako dobrá žena. Rola 
matky je typicky ženská rola, takže „ak 
bude excelovať v nej, bude aj dobrou 
ženou”. Nejako takto by sa dali popísať 
podvedomé procesy bežiace v matke. 
Dieťa musí byť bezpodmienečne úspeš-
né, inak by matka bola smutná. Toto je 
informácia, ktorú dieťa jasne dostáva od 
narodenia. Keďže dieťa má v „DNA za-
písané”, že chce uspokojiť rodiča, bude 
tak za každú cenu konať. To môže ľahko 
znamenať, že dieťa by vôbec nebolo také 
„úspešné” a výkonné, keby nebolo matky. 
Pre toto dieťa nie je takýto výkon vlastný, 
čo je opäť téma na iný článok...

Muži, ktorí nemilujú
 Situácia sa začne „lámať”, až keď sa 
z dieťaťa stáva mladý dospelý a neskôr 
dospelý. Je to obdobie, keď sa mladý muž 
začína venovať aj vzťahom s inými žena-
mi, nielen s matkou. Tu sa začína ukazo-
vať, že všetko nie je také perfektné ako 
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dovtedy. Muži majú vo vzťahoch problé-
my. Buď vzťahy nenadväzujú vôbec, ale-
bo ťažko, no spoločné majú to, že vzťahy 
nie sú trvalé a hlboké. Situácia môže byť 
miere prekrytá, ak je muž atraktívny, ten 
vzťahy nadväzuje, avšak platí, že nie sú 
dlho trvajúce ani hlboké. Títo muži sa 
jednoducho nikdy nezamilujú do svojich 
partneriek.
 Ich vzťahy končia väčšinou tým, že 
ich partnerka sa do vzťahu ponára hlbšie, 
narastá u nej intimita a keď jej partner zo-
stáva na povrchu, narastá napätie. Nieke-
dy to muži popisujú tak, že jednoducho 
stratili o ženu záujem, alebo im nestačí, 
alebo im nestíha. Často premýšľajú nad 
tým, čo v prípade, ak je „tam vonku” ne-
jaká lepšia, možno krajšia, možno pova-
hovo vyhovujúcejšia... Vtedy môžu mať 
pocity viny z toho, že sú so ženou, kto-
rá im nie je dosť a ktorú nemilujú. Na-
nešťastie sa však stáva aj to, že títo muži 
vo vzťahoch vytrvajú, nemilujú svoje 
ženy a obaja sú nešťastní až do konca ži-
vota, pretože pocit viny z opustenia ženy 
môže byť veľký. Navyše, ak majú spolu 
dieťa, je to ešte náročnejšie...

Čo sa v mladosti nenaučíš...
 Prečo si teda títo muži vyberajú ženy, 
ktoré potom nemilujú? Často to býva pre-
to, lebo si nevyberú tú najlepšiu ženu, aká 
sa im páči, či už fyzicky alebo povahovo. 
Jednoducho si na ňu netrúfnu. Neskúsia 
sa s ňou dať do reči a nadviazať s ňou 
vzťah. Toto platí aj pre skupinu atraktív-
nych mužov, ženy za nimi chodia aj samé, 
ale nie tie, ktorých sa boja. 
 Neskúsia to, pretože sa obávajú od-
mietnutia. Odmietnutie ženou je pre nich 
ten najväčší strašiak v živote. Samozrej-
me, ak sa nad tým racionálne zamyslíme, 
je jasné, že im nehrozí vôbec nič. Dokon-
ca ani títo muži na takto položenú otázku 
nedokážu odpovedať nič konkrétne. Je to 
len veľký neznámy strach, ktorý ich para-
lyzuje v momente, keď majú konať.
 Dôvodom pre tento strach je fakt, že 
ich rodičia nenaučili odmietnutiu. Ako 
som spomenul vyššie, boli stredom ve-

smíru, všetko bolo zdanlivo centrované 
na nich a odmietanie zažívali len zriedka-
vo. A takmer nikdy zo strany matky. Títo 
muži sa boja odmietnutia vo všeobecnos-
ti, spýtať sa, koľko je hodín, na smer v 
neznámom meste, len tak sa niekomu pri-
hovoriť vo vlaku. Vlastná skúsenosť im 
často nedáva žiadne príklady odmietnu-
tia, pretože ak sa niekedy spýtali na smer 
alebo čas, vždy dostali odpoveď, napriek 
tomu strach zostáva a spýtať sa je stále 
nepríjemné. Lebo „čo ak ma tentokrát 
odmietnu?” Zo všetkých odmietnutí je 
potom to najnebezpečnejšie odmietnutie 
ženou, pretože ohrozuje mužov sebaob-
raz. „Muž je vtedy mužom, keď ho žena 
(matka) nikdy neodmietne”, to sa títo 
muži naučili v detstve...

Ľahká korisť
 Muži, o ktorých píšem, si potom vy-
berajú ženy, ktoré sú pre nich „ľahkou ko-
risťou”. Ženy, ktoré im idú naproti alebo 
ktoré môžu ľahko získať. V tomto im je 
aktuálna doba sociálnych sietí a zozna-
movacích aplikácií veľmi „nápomocná”. 
Minimalizujú riziko odmietnutia, pretože 
buď neprichádza k priamej konfrontácii, 
alebo o žene, s ktorou sa dávajú do rozho-
voru, vopred vedia, že sa im páči (Tinder, 
Badoo atď.). Zároveň však aj minimalizu-
jú šancu na hlbší a intímny vzťah.
 Ak muž získa „ľahkú korisť”, nikdy 
si ju nebude vážiť a už vonkoncom sa do 
nej nedokáže zamilovať. Tvrdím, že to je 
takmer nemožné. Tak, ako je všetko v ži-
vote vyvážené, tak sú aj vzťahy. Malá in-
vestícia vždy prinesie len slabý výsledok. 
Muž bude vždy vedieť, že nemá tú pravú 
ženu a jeho partnerka bude mať vždy po-
cit, že nie je pre neho dosť dobrá. Muž sa 
bude vždy pozerať po okolí po „lepšej” 
žene a bude o sebe vedieť, že nie je silným 
mužom, pretože nemá tú pravú ženu. Pod 
pojmom pravá alebo lepšia žena nerozu-
miem jeden konkrétny typ ženy, ale ten 
konkrétny pre toho konkrétneho muža. 
Teda pravých a správnych žien je toľko, 
koľko je mužov, každý má svoj vlastný 
ideál krásy a osobnostných vlastností.

Začarovaný kruh
 Muž s takouto „výbavou” často žije 
v začarovanom kruhu. Nadviaže vzťah a 
nejakú dobu si môže myslieť, že je výni-
močný a že jednoducho nevie nájsť ženu 
na svojej úrovni, ale po čase sa to často 
mení. Výnimočnosť sa mení na čudáctvo 
a na pocity viny. Začína sa cítiť ako zlý 
človek, keď ženy stále opúšťa a zraňuje. 
To môže viesť až k depresiám a vyhýba-
niu sa vzťahom alebo rezignácii. 
 Rezignácii v tom zmysle, že sa muž 
jednoducho rozhodne pre vzťah bez lás-
ky a žije so ženou s pocitmi viny za to, 
že ju nemiluje. Neustály pocit viny môže 
viesť napríklad k alkoholizmu alebo iným 
závislostiam. Muž sa snaží takto zmierniť 
pocit, že je zlý človek, no zároveň zažíva 
následky alkoholizmu, ktoré ten pocit len 
podporujú. Potom sa lieči z alkoholizmu 
a ak prestane piť, vráti sa znovu k svojmu 
„zdroju alkoholizmu” a nastáva relaps.
V iných prípadoch dochádza k nevere, 
pretože muž alebo žena sú vo vzťahu jed-
noducho „nenasýtení” a niekedy hladu 
podľahnú. Následkom takéhoto perma-
nentného napätia môžu byť somatické 
prejavy v podobe civilizačných chorôb 
alebo zajedanie, zlý životný štýl, jedno-
ducho pohŕdanie sebou.

Ako z kruhu von
 Cesta z každého takto naučeného 
scenára je spravidla veľmi náročná. Ide 
o prebudovanie úplných základov, ktoré 
sme dostávali od narodenia až do dospe-
losti. O úplnú zmenu pohľadu na svet, ale 
hlavne na seba samého. Náš muž musí 
zmeniť pohľad na seba, spoznať samého 
seba a získať lepšie vedomie seba. Potom 
má šancu zistiť, že odmietnutie automa-
ticky neruší jeho hodnotu vo svete, ale že 
jeho kvality a hodnota sú inde. 
 Jednou z možných ciest je opraviť 
si pohľad na riziko, ktoré hrozí pri od-
mietnutí. Možno ešte lepšie je zistiť, či 
odmietnutie vôbec hrozí. To sa dá robiť 
napríklad tak, že sa náš muž začne vysta-
vovať situáciám, kde mu môže odmietnu-
tie hroziť. Na začiatku to bude možno ne-
príjemné, ale postupne by sa mohol jeho 
pohľad na svet opravovať. Neznamená to, 
že teraz musí ísť za tou najlepšou ženou 
a osloviť ju (aj keď to by určite nebolo 
na škodu). Ako som spomenul už skôr, 
príležitostí „na odmietnutie” je v jeho ži-
vote veľa. Koľko je hodín? Ako sa dosta-
nem…? Neviete, prosím? 
 Postupnými krokmi sa môže dopraco-
vať a nakoniec aj bude musieť prekonať 
to: „Ahoj, ja som…, myslím si že si…, 
pôjdeš so mnou…?”              

 Filip Kubiš
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ČLOVEKOM-CENTROVANÁ SOCIOTERAPIA II.
Príspevok je teoretickým zdôvodnením a podporou pre aplikovanie 
človekom-centrovaných postupov na širšiu sociálnu oblasť, s cieľom 
propagovať spoločenskú inklúziu. Táto stratégia sa nazýva „človekom-
centrovaná socioterapia“. Tvrdí, že duševná a citová tieseň má 
spoločenské a s prostredím spojené príčiny a že človekom-centrovaná 
socioterapia predchádza z tejto skutočnosti vyplývajúcim negatívnym 
účinkom alebo ich prinajmenej tlmí. Príspevok sa zaoberá koreňmi 
emočných a duševných ťažkostí a spoločenskej disharmónie a tiež 
zisteniami medicíny, ekonómie a psychológie dokladajúcimi hodnotu 
propagovania „štastia“ a „prívetivosti“. 

 Medzi teoretikmi človekom-centro-
vaného prístupu je čoraz rozšírenejší ná-
zor, že príčiny emočných a duševných 
ťažkostí nie sú vnútorné, endogénne, vý-
hradne interpersonálne a nie sú reakciou 
na vzťahy s dôležitými ľuďmi, ale že ich 
pôvod je sociálny a/alebo environmen-
tálny. Presnejšie by azda bolo tvrdenie, 
že ťažkosti a tieseň nie sú celkovo alebo 
primárne odpoveďou na to prvé, ale že 
môžu byť skreslené tým druhým. Tiež je 
rozšírený predpoklad, že „šialenstvo“ je 
definované sociálne a že spoločenské a 
politické okolnosti prinajmenej prispie-
vajú k duševnej chorobe a zhoršujú ju. 
Proctor (2002, s. 3) napríklad naznačuje, 
že „existuje množstvo dôkazov prepoje-
nia medzi pravdepodobnosťou prežíva-
nia psychologických ťažkostí s pozíciou 
jednotlivca v spoločnosti, v zmysle mo-
censkej štruktúry“. Sanders (2006, s. 33) 

vraví, že existuje čoraz viac dôkazov o 
tom, že psychologické ťažkosti majú so-
ciálne, nie biologické pozadie. Dôkazy 
svojho postoja dokladá nasledujúcou po-
známkou (Sanders 2006, s. 34): U obetí 
sexuálneho zneužívania je trikrát vyššia 
pravdepodobnosť diagnózy schizofrénie; 
u ľudí trpiacich na chudobu a etnickú dis-
krimináciu je trojnásobne vyššia pravde-
podobnosť diagnózy psychózy, nerátajúc 
schizofréniu; existuje vysoká súvsťažnosť 
medzi zanedbávaním a zneužívaním v 
detstve [...] a nižším vekom v čase prvej 
psychiatrickej liečby a vyšším počtom prí-
padov.
 Sanders (2007, s. 184) dokazuje, že 
napriek zavedeniu neuroleptík sa miera 
vyliečenia zo schizofrénie za posledných 
50 rokov nezlepšila; tvrdí, že (s. 186) psy-
chologické poruchy sú názvami teórií, nie 
pomenovaniami vecí, ktoré existujú v prí-

rode a (s. 186) dodáva, že jestvujú dôkazy 
o tom, že vyrastanie v chudobe vplýva na 
psychologické ťažkosti. 
 Názor, že duševné a emočné ťažkosti 
sú spojené so sociálnymi a environmen-
tálnymi faktormi opäť nefiguruje iba vo 
svete človekom-centrovaného prístupu. 
Psychoterapeuti a psychológovia mno-
hých iných prúdov a škôl naznačujú, že 
existujú dôvody spájať (napríklad) depre-
siu so spoločenskou izoláciou. Práca 
Reada, Moshera a Bentalla (2004), sú-
streďujúca sa špecificky na schizofréniu, 
obsahuje kapitoly mapujúce sociálne a 
psychologické prístupy k chápaniu du-
ševnej choroby, ako aj dôkazmi podlože-
né psychologické intervencie.

Fascinujúce prepojenia
 Z pohľadu sociálnej práce existuje ši-
roký výskum naznačujúci prepojenie me-
dzi duševným ochorením a sociálnou ne-
spravodlivosťou dotýkajúcou sa skupín, 
ktoré čelia znevýhodňovaniu alebo dis-
kriminácii. Napríklad Sheppard (2002, ss. 
779 - 797) skúma psychologické dôsledky 
neférovosti v súvislosti s pohlavím a ra-
sou. Podobne, Centrum pre spoločenskú 
spravodlivosť vo svojom dočasnom stra-
tegickom hlásení (2011) vraví, že medzi 
duševným ochorením a chudobou exis-
tuje prepojenie a že chátrajúce duševné 
zdravie je súčasťou mnohých signálov 
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spoločenského rozpadu. Poukazujú tiež 
na to, že v Spojenom kráľovstve dosahu-
jú výdavky na liečbu duševných chorôb 
(nerátajúc demenciu) 7,65 miliardy libier 
ročne a straty spojené s práceneschopnos-
ťou v dôsledku duševných porúch pred-
stavujú ďalších 26,1 miliardy libier. Je 
pravdepodobné, že tieto čísla sú podobné 
aj v iných rozvinutých krajinách. 
 Postupujúc v tomto premýšľaní o 
kúsok ďalej, zdá sa, že spoločenská ne-
spravodlivosť a/alebo absencia pocitu ko-
munity a spojenia môžu mať čosi spoloč-
né s duševnými a citovými ťažkosťami. 
Duševné ochorenie je navyše drahé - pre 
človeka čo do jeho ťažkostí a ekonomicky 
pre celú spoločnosť.
Ak si to zhrnieme:
  • Skľúčené spoločnosti plodia skľúče-
ných ľudí
  • Skľúčení ľudia sa správajú skľučujú-
cim spôsobom
  • Je možné, že ľudia odrezaní od pocitu 
Univerzálneho My sa budú správať skôr 
ako jednotlivci, než ako osoby (persons)
  • Takéto správanie ústi do ďalších so-
ciálnych ťažkostí a ďalšieho emočného 
skľúčenia týchto jednotlivcov
  • Vyrovnanie sa s citovými a duševný-
mi ťažkosťami má finančné dôsledky. Ak 
majú emočné a duševné ťažkosti sociálny 
pôvod, potom dáva zmysel začať sociálne 
konať.

    Čo je lepšie, 
prevencia alebo liečba?

 Existujú dôkazy o tom, že účasť na 
občianskej spoločnosti, spoločenská pod-
pora a prepojenia a dokonca i úroveň su-
sedskosti (napríklad to, ako často sa čle-
novia komunity zhovárajú alebo spolu ne-
jako interagujú) znižuje riziká duševných 
a citových ťažkostí (pozri napr. Coggins, 
Cooke, Friedli, Nichols, Scott-Samuel a 
Stansfeld, 2007). Pri premýšľaní o zjav-
nej potrebe ľudí mať pocit prepojenia so 
svojimi komunitami, aby sa zachovalo ich 
psychologické zdravie, som začal uvažo-
vať o našich kolektívnych postojoch k fy-
zickému zdraviu a o možných paralelách. 
Zdá sa mi, že aj keď sa v medicíne pripi-
suje veľké čaro napríklad chirurgom srdca 
či mozgu, zachránili oveľa menej životov 
než ľudia, ktorým vďačíme (napríklad) za 
čistú vodu, fungujúcu kanalizáciu, škol-
ské obedy a imunizačné programy. Inými 
slovami, propagácia zdravej výživy, pred-
chádzanie nehygienickým podmienkam 
a pokles vo výskyte infekčných chorôb 
urobili pre moderný svet a ľudské preži-
tie viac a umožnili nám prosperovať. Čo 
sa týka nášho fyzického zdravia, dimen-
zia „verejného zdravia“ je považovaná za 
kľúčovú. Jej dôležitosť narastá i v roz-
vojovom svete. Avšak, hoci na mnohých 
miestach existujú neveľké programy, ta-
kýto preventívny prístup sa nestal súčas-

ťou vývinu poradenstva a psychoterapie 
alebo psychológie ako celku (čestnou vý-
nimkou je pozitívna psychológia). Spolu 
s naším uvedomením a presvedčením, že 
človekom-centrovaná teória a prax po-
núkajú možné „odpovede“ na to, čo sme 
vnímali ako problém sociálnej izolácie a 
odcudzenia, nás to s Danae inšpirovalo 
zvážiť nutnosť, aby sa niektorí z nás, ktorí 
sa pohybujeme v človekom-centrovanom 
svete, začali sústreďovať na možnú pre-
venciu duševných a citových ťažkostí ako 
takú. Sme si istí, že čo sa týka duševného 
a citového zdravia, existuje priestor pre 
preventívne stratégie a že človekom-cen-
trovaní terapeuti sú pripravení ich rozvi-
núť a aplikovať.

Šírenie šťastia a spokojnosti
 V lekárskej literatúre existuje množ-
stvo odkazov na súvislosť medzi šťastím 
a (fyzickým) zdravím. Všeobecne pove-
dané sa zdá, že čím šťastnejší sú ľudia, 
tým pravdepodobne žijú dlhšie a tým 
menej sú náchylní na choroby. Existu-
jú i opačné korelácie medzi „nešťastím“ 
a depresiou, manželským konfliktom a 
stresom, ktorý pravdepodobne oslabuje 
imunitný systém. Diener a Chan (2011) 
napríklad skúmajú prepojenia medzi dl-
hovekosťou a šťastím. Lekárska literatúra 
disponuje aj dôkazmi o tom, že šťastie/
spokojnosť priamo súvisí so sociálnymi 
väzbami a že tieto väzby a prepojenia sú 
dôležité pre trvácne zdravie. Napríklad 
Steptoe a Diez Roux (2008) uvádzajú, 
že sociálna epidemiológia potvrdzuje dô-
ležitosť sociálnych väzieb pre zdravie. 
Fowler a Christakis (2008) dokazujú, že 
šťastie ľudí závisí od šťastia tých, s ktorý-
mi sú v spojení. To znamená, že šťastie je 
nákazlivé. Nešťastie, na druhej strane, sa 
z človeka na človeka neprenáša tak ľahko. 
Tiež naznačujú, že ich štúdia ponúka ďal-
šie opodstatnenie pre to, aby sa šťastie, 
podobne ako zdravie, vnímalo ako kolek-
tívny fenomén.
 Čo sa týka oblasti ekonómie a verej-
nej politiky, Layard (2006) dokazuje, že 
kým chudoba je zdrojom nešťastia, rastú-
ce bohatstvo neprináša šťastie. Poukazuje 
na sedem faktorov, ktoré sú pre vníma-
nie šťastia kľúčové. Sú to (v zostupnom 
poradí dôležitosti) 1) rodinné vzťahy; 2) 
finančná situácia; 3) práca; 4) komunita a 
priatelia; a 5) zdravie. Dva ďalšie faktory 
ovplyvňujú prvé štyri a sú rovnako dôle-
žité: a) osobná sloboda; b) osobné hod-
noty. Zdôrazňuje tiež, že výskum (okrem 
iného) naznačuje, že sme šťastnejší, keď 
dokážeme nebyť celkom zaujatí sami se- 
bou a keď aktívne prejavujeme záujem o
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blaho iných - teda, že ak má byť spoloč-
nosť šťastná, jednotlivci musia čerpať 
vlastné šťastie z pomoci iným.
 Prepojenie medzi zdravím, blahom 
a šťastím je teda doložené, rovnako ako 
aj to, že základným faktorom šťastia sú 
sociálne väzby. Šťastie navyše nepochá-
dza z pasívneho prijímania podpory a 
pozornosti od iných, ale aktívneho záuj-
mu a starosti o iných. Hamilton (2010) 
sumarizuje dôkazy najnovších štúdií, aby 
ukázal, ako a prečo je prívetivá vľúd-
nosť dobrá pre naše zdravie. Zaoberá 
sa aj súcitom (ktorý spája s empatiou), 
vďačnosťou a odpúšťaním ako aspektmi 
vľúdnosti a ich prospešnosťou pre zdra-
vie. Napríklad, (s. xiv) súcit dokáže redu-
kovať zápal, ktorý je súčasťou mnohých 
chorôb vrátane problémov so srdcom a ra-
kovinou a vďačnosť zmierňuje depresiu, 
robí ľudí radostnejšími a zlepšuje kvalitu 
vzťahov. Je tiež dobrým liekom na nespa-
vosť a podporuje dlhovekosť. Odpúšťanie 
tlmí citovú bolesť, hnev, stres, úzkosť a 
depresiu a podporuje optimizmus. Je tiež 
dobré pre srdce, pretože redukuje krvný 
tlak a zlepšuje krvný obeh. Je zaujímavé, 
že Hamiltom ponúka lekárske vysvetle-
nie pre zdravotné výhody vyplývajúce 
zo spoločenských väzieb. Poznamenáva 
(s. xiv), že pri stretnutí sa človeka s iným 
človekom (v človekom-centrovanom 
zmysle slova „stretnutie“ /encounter)) 
sa zvyšuje hladina hormónu oxytocínu, 
čo vedie k viacerým účinkom, vrátane 
udržiavania nižšieho krvného tlaku, na-
pomáhania hojeniu rán a predchádzania 
poškodeniam srdcovo-cievneho systému. 

S uvoľňovaním oxytocínu súvisí aj faktor 
„príjemného pocitu“. Vyvoláva v nás ra-
dosť. Hamilton (s. xv) je tiež presvedče-
ný, že ľudia sú geneticky predurčení byť 
vľúdni, že potláčanie tejto tendencie spô-
sobuje stres v nervovom systéme a tiež (s. 
ž), že vľúdnosť je efektívnou liečbou na 
depresiu a iné psychiatrické poruchy.
 Šťastie je však skôr následkom, pro-
duktom a mierou psychologického zdra-
via, než jeho príčinou. To znamená, že i 
keď je propagácia šťastia pri predchá-
dzaní duševným a citovým ťažkostiam 
legitímnym cieľom pre oblasť verejného 
zdravia, pozornosť patrí skôr príčinám 
šťastia/spokojnosti a nešťastia/nespo-
kojnosti, než samotným emóciám. Kým 
niektoré z nich (napríklad finančnú situ-
áciu a prácu - predovšetkým v negatív-
nej podobe chudoby a nezamestnanosti) 
pravdepodobne najefektívnejšie riešia 
politické a ekonomické kroky, iné priamo 
podčiarkujú relevantnosť poradenských a 
psychoterapeutických zručností. Z uvede-
ného napríklad vyplýva, že facilitovanie 
pocitu komunity a spoločenstva a živenie 
aktívnej komunikácie je zároveň podpo-
rou šťastia (v tom najširšom zmysle slo-
va) a že to má vplyv na predchádzanie 
chorobám a propagáciu zdravia a blaha. 
Ak zároveň prijmeme Hamiltonov argu-
ment (a argumenty filozofov, nábožen-
ských predstaviteľov a aktivistov rôznych 
orientácií v priebehu mnohých storočí), 
že vľúdnosť podporuje šťastie aj sociál-
ne väzby, za platný, potom má cenu ko-
nať prívetivo a facilitovať prívetivosť u 
iných. Toto sú veci, v ktorých majú člo-

vekom-centrovaní odborníci zručnosť a 
vedia, ako ich robiť. Spôsob, ako postu-
povať, spočíva v aktívnom propagovaní 
človekom-centrovanej socioterapie, kto-
rej pracovná definícia znie: Na to, aby do-
šlo k človekom-centrovanej socioterapii, 
musia dvaja alebo viacerí ľudia vzájom-
ne interagovať ako osoby - ide o proces 
encounterového stretnutia. To znamená, 
že všetci prinajmenej v minimálnej miere 
vstupujú do procesu interakcie so svetom 
a zážitkom Iného (Iných) tak, aby sa pre-
hĺbilo porozumenie daného zážitku. Je to 
proces vzájomnej komunikácie, z ktorého 
(akokoľvek rudimentárne) pramení pocit 
spoločenstva a komunity, vedomie spo-
ločnej ľudskosti, ktoré sa môže prejaviť 
ako súcit a/alebo prívetivosť. Facilituje 
to snaha byť empatický a akceptujúci a 
zároveň kongruentný. Socioterapeutické 
encounterové stretnutie napomáha rastu, 
pretože sa prinajmenej pokúša vyhovieť 
ľudskej potrebe náležať. Podporuje zdra-
vie/blaho a celostnosť a znižuje odcudze-
nie. Tiež zlepšuje spoluprácu a redukuje 
nepriateľskú rivalitu.

Paul Wilkins
Preklad: Matúš Dobšovič

Úpravy: Lívia Lozsi

Článok bol publikovaný v Hellenic Journal of 
Psychology, 9/2012

Vzhľadom na rozsah textu je článok rozdelený 
do troch pokračovaní nadväzujúcich na seba. 
Zoznam použitej literatúry bude uverejnený 
po zverejnení celého textu.

Fo
to

 P
ix

ab
ay



SOCIOTERAPIA

14

poviedka zo života

SOCIOTERAPIA  A PSYCHOTERAPIA.  Štvrťročník. Číslo  3,  ročník VI.  Vydáva Inštitút psychoterapie a socioterapie (IPS), 
www.socioterapia.sk. ISSN 1331-7138 REDAKČNÁ RADA: Mgr. Lucia Čibenková (šéfredakorka), PhDr. Ľudovít Dobšovič, 
Mgr. Monika Gregussová, Mgr. Viera Lutherová, PhDr. Lívia Lozsi, Jana Trčková, Martin Vavrinčík, Komunitné centrum 
Dobšiná. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Nepredajné. ADRESA REDAKCIE:  Inštitút psychoterapie a socioterapie, 
Levočská 3, Bratislava 851 01. KONTAKTY: Tel.: +421 244 880 163, Fax.: +421 244 880 165, Mobil: +421 905 62 80 27, email: 
redakcia@socioterapia.info.

PRE DETI VŠETKO 
 Keď sa Jana a Peter spoznali, boli 
šťastní. Priniesli si do svojich životov 
lásku, bezpečie, istotu, pozornosť aj vzá-
jomný rešpekt. Zdalo sa, že im nič nechý-
ba - mali dobrú prácu, dostatok financií, 
zabezpečili si vlastné bývanie, športovali, 
cestovali, venovali sa svojím záľubám, 
priateľom, rodine. A tento ich pomer-
ne bezstarostný život rýchlo obohatili aj 
dvaja krásni a zdraví synovia tak, ako si 
to obaja priali. Lukáš sa narodil do roka 
po svadbe a o necelé tri roky bol na svete 
aj Dominik. Žili si svoju idylku, po ktorej 
obaja tak veľmi túžili. 
 Jana do materstva a manželstva vlo-
žila všetok svoj čas a energiu. Rozhodla 
sa nepracovať počas celej materskej do-
volenky, pretože verila, že je to jediné 
správne rozhodnutie a jej poslaním je sta-
rať sa o deti, muža a úplne zabezpečovať 
domácnosť. Dobré matky a ženy to robia 
takto - v tomto scenári žila, takto mala 
svoj život nalinajkovaný. 
 Aj Peter sa rozhodol žiť pre rodinu, 
„Žijem len pre nich, dal by som im aj to 
posledné,“ nechával sa častokrát počuť. 
Rodinu sa mu darilo finančne zabezpe-
čovať tak, aby nikomu nič nechýbalo a 
všetci žili v komforte a pohodlí. Dopĺňali 
sa. Rodičovstvo sa pre nich oboch stalo 
životným poslaním. 
 Chalani sa ale postupne stali stredobo-

dom ich životov. Ak niečo riešili, rozho-
dovali sa, či investovali, VŽDY s prihliad-
nutím na deti a podľa detí. Reštaurácie a 
kaviarne vyberali zásadne iba tie s dobre 
vybavenými detskými kútikmi. Rovna-
ko všetok svoj voľný čas investovali do 
Lukáša a Dominika - denne spolu trávi-
li čas na ihriskách, krúžkoch, detských 
koncertoch, v detských divadlách a iných 
akciách pre deti. Aj dovolenka sa pláno-
vala tam, kde budú spokojné a šťastné 
ich ratolesti a bude pre nich zabezpečený 
maximálny komfort a program. Vianoce a 
sviatky? Ideálny čas na splnenie všetkých 
detských prianí. A tak chalanov zahŕňali 
kopou darčekov pri každej možnej príle-
žitosti. Podobný scenár sa opakoval aj pri 
kúpe a zariaďovaní nového domu. Naj-
väčšie a najkrajšie izby sa stali detskými 
a zdobil ich kvalitný nový detský náby-
tok... Takto deťom zabezpečovali radosť, 
spokojnosť, komfort, zábavu a Lukáš s 
Dominikom sa postupne dostali na prvé 
miesto vo všetkých oblastiach. 
 Na seba, svoje potreby a túžby Jana 

s Petrom postupne zabúdali, potláčali 
ich. Ich osobný život išiel úplne bo-
kom, všetko, čo ich predtým v živote 

tešilo, sa postupne ocitalo na vedľajšej 
koľaji. Prestali sa starať o seba a svoj 
vzťah. Radosť, nadšenie a šťastie sa z ich 
životov vytratilo a postupne sa odcudzo-

vali. Doma sa kopilo napätie, nervozita, 
nespokojnosť. 
 Jane sa postupne začal vysnívaný ži-
vot pred očami rúcať, z tváre jej zmizol 
úsmev, vytratila sa z nej vášeň. Iniciovala 
množstvo spoločných rozhovorov, kto-
ré však vždy skončili hádkou, urážaním 
a vzájomným obviňovaním. Nedarilo 
sa im vzájomne sa rozprávať a počúvať, 
boli obaja natoľko zahltení sebou, že na 
druhého neostávala kapacita. Jana však 
bola rozhodnutá toto „chybne roztočené 
koleso“ zastaviť a s odbornou pomocou 
pravdivo nahliadla na svoj život aj život 
celej svojej rodiny. A to, čo uvidela, malo 
trpkastú príchuť. 
Uvidela, ako sa celé tie roky vo vzťahu 
potláčala, nepostavila sa za seba, takmer 
vždy uprednostnila iných (deti) a ich spo-
kojnosť. Všetkých doma postavila pred 
seba a všetci boli dôležitejší ako ona, až sa 
začala cítiť ako „nástroj na používanie“. 
Vždy pripravená pomôcť, urobiť, opra-
viť, uvariť, nachystať, upratať, vypočuť... 
Pochopila, že za jej rastúcim napätím je 
potlačený hnev, pochybnosti až zúfal-
stvo. Tak veľmi túžila dostávať to, čo 
dostával Lukáš a Dominik, že keď im to 
dopriala, v nej rástla a kopila sa frustrácia. 
 Vtedy pochopila, že keď sama sebe 
nedá cenu, nikto jej ju nedá. Bola ochotná 
uveriť, že aj ona je dostatočne hodnotný 
človek, ktorý si zaslúži radosť, vášeň, 
kvalitný život, lásku, čas pre seba, svoje 
radosti aj strasti, čas pre svoje záľuby. 
Uverila, že deti nie sú viac a nepotrebujú 
pre šťastný život to, o čo sa roky tak úpor-
ne snažila. Dokonca, že im tým škodila. 
Rovnako pravdivo sa na ich spoločný ži-
vot pozrel aj Peter. 
 Až potom si obaja plne uvedomili, ako 
to celé v skutočnosti je. Uvideli, že to, čo 
si mali dávať navzájom, investovali do 
detí. Jasne sa ukázalo, čo vo vnútri roky 
bublalo a čo bolo pod povrchom inak, ako 
sa javilo navonok. Uvoľnil sa vzduch a 
postupne sa u nich začalo „rozvidnievať“. 
Prišla úľava, ale aj kruté a pravdivé oka-
mihy, ktoré vyčistili rokmi zanesené a za-
nedbané vzájomné vzťahy...

Žaneta Heřmanová
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