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KÁVA SO SUSEDMI NA PREDPIS?!
Rozpad modelu viacgeneračného spolužitia a časté sťahovanie za prácou spôsobujú, že ľudia žijú izolovanejšie než v minulosti. V predchádzajúcom čísle nášho magazínu ste sa mohli dočítať, že niektorí seniori
radšej porušia zákon a nechajú za zatvoriť do väzenia, než by boli doma
sami. Slobodu vymenia za pobyt v uzavretej komunite. Vynára sa otázka:
nemali by sme liečiť osamelosť?

Foto Pixabay

V roku 2015 odhadli odborníci vo
Veľkej Británii, že asi 20 % pacientov trpí
skôr problémami v sociálnej oblasti než
zdravotnými problémami. Nie je nám neznáma situácia, keď osamelí, najmä starší ľudia saturujú nedostatok kontaktov,
prípadne intímnych zážitkov, návštevou
lekára. Cieľom návštevy je samotný rozhovor, záujem lekára o osobu pacienta,
prípadne aj vyšetrenie, ktoré zahŕňa telesný kontakt. Vo Veľkej Británii odhadli, že
somatizovanie nedostatku sociálnych väzieb stojí praktických lekárov veľa času a
finančne významne zaťažuje zdravotnícky systém.
Vo Veľkej Británii, ale i v Írsku a Holandsku sa rozhodli tento problém riešiť
adresnejšie. Vytvorili možnosť dostať sa
ku sociálnemu kontaktu na predpis (social
prescribing). V praxi to vyzerá tak, že lekár odošle pacienta, u ktorého sú ťažkosti
podmienené psychosociálnymi problémami, ku špecialistovi „sociálneho predpisovania“ (social prescribing specialist)
či „prepájačovi“ (connector, link worker).
Lekár predpokladá, že k zlepšeniu zdravotného stavu tohto konkrétneho pacienta

je potrebný kvalitnejší kontakt s ľuďmi.
Tento „prepájač“ má za úlohu porozprávať sa s pacientom. Aké sú jeho starosti,
situácia, ale i záujmy a koníčky? Čo mu
chýba? Čo by mu mohlo v jeho situácii
pomôcť skvalitniť život, vymaniť sa z
osamelosti? Je zároveň odborníkom na
všemožné aktivity a prebiehajúce projekty v jeho regióne. Spolupracuje s neziskovými, charitatívnymi a dobrovoľníckymi
organizáciami. Jeho úlohou je nakontaktovať a prepojiť pacienta s miestnymi
komunitami či záujmovými skupinami v
súlade s jeho potrebami.

Ja sociujem, ty sociuješ

V slovenčine by sme možno mohli
použiť na popis intervencie slovo spolčovanie sa, čo má pre mňa trochu negatívnu
konotáciu. Asi najviac mi vyhovuje slangový výraz sociovať. Sociovanie som pochytila v Modre. Slovo znamená trávenie
času s priateľmi a známymi pričom obsah
či spôsob nie sú až také podstatné. Hovorili sme tomu zápletka. Chceli sme spolu
sociovať a bolo treba len doplniť zápletku. Ak to takto pracovne môžeme nazý-

vať, tak špecialista na sociovanie podporuje, kontaktuje a napomáha pacientovi
integrovať sa do športových, kultúrnych
či umeleckých záujmových aktivít. Môžu
spadať pod činnosť voľnočasových záujmových klubov či komunitných centier.
Podstatné je, aby sa aktivity/činnosti/udalosti odohrávali v súvislosti so spoločenstvom ľudí, ktoré má určitú kontinuitu a
vykazuje určitú mieru kohézie. Jednoducho povedané: pacient by mal byť účastný
niekde, kde si bude môcť po čase spolu s
niekým hovoriť MY.
Cieľom je teda obohatenie života, voľného času a najmä nadviazanie vzťahov,
ktoré by mohli pomôcť vytiahnuť človeka zo sociálnej izolácie. Predpisovanie
sociovania, ako je zrejmé, zahŕňa rozmanité ne-medicínske postupy rozvíjajúce
psycho-sociálnu oblasť u pacienta. Tým,
že sa prostredníctvom obohacovania vo
vzťahoch a vytváraním sociálneho bezpečia zlepší emočný stav, následne budú pozitívne ovplyvnené aj fyzické zdravotné
parametre. Aktiváciou sociofyziologickej
osi: vzťah – emócia – fyzické parametre –
zdravotný stav zlepšíme zdravie občanov.
Zároveň očakávame, že si sociálne potreby nebudú nasycovať nepotrebnými návštevami u lekárov, ale v reálnych vzťahových väzbách a tým dosiahneme zníženie
preťaženia praktických lekárov a úsporu
financií v zdravotníckom sektore.

Namiesto liekov múzeum?!

Schémy, ako by mal fungovať celý
systém predpisovania sociovania aj u
lídra, akým je Veľká Británia, sú stále v
testovacej fáze. Na tento systém starostlivosti sa pripravuje aj Kanada, ktorá
prišla s jedinečným vylepšením. Medzi
spolupracujúcich partnerov v jednom z
pilotných projektov sa zaradilo aj Múzeum výtvarného umenia v Montreale, ktoré
uzavrelo dohody s vybranými lekármi. Tí
sú oprávnení predpísať 50 návštev tohto múzea ročne pacientom, u ktorých to
uznajú za vhodný doplnok liečby. Návšteva je v tomto prípade financovaná múzeom.
Úvahy lekárov v Holandsku smerujú k tomu, že predpísané sociovanie by
mohlo pomôcť ľuďom, ktorí sa kvôli sociálnej neistote a psychickým ťažkostiam
v kontakte s ľuďmi vyhýbajú vstúpeniu
na pracovný trh. Nezáväzné sociovanie
by mohlo byť mostom, neformálnym nácvikom fungovania s ľuďmi a benefitom
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by mohlo byť zvýšenie zamestnanosti a
odľahčenie sociálneho systému.

Chlapský plávací klub

Nič nie je názornejšie, ako vypočuť si
príbeh. Napríklad taký írsky chlapík Terry Wilders. Celý život pracoval ako diaľkový šofér kamiónov. Domov prichádzal
občas, rodinu nemal. Ani si nevšimol, ako
život prebehol okolo. Zaslúžený dôchodok sa rýchlo stal nočnou morou. Terry
nemal prakticky nikoho blízkeho. Boli
dni, keď s nikým neprehovoril. Dva roky
posedávania pred televíziou a osamelosť urýchlili starnutie a úpadok zdravia.
Okrem iného mal podozrenie, že to, čo sa
s ním deje, sa asi volá depresia. Navštívil lekára, ale bol skeptický. Očakával, že
mu povie to, čo aj sám vie. Mal by sa o
seba viac starať, zdravšie jesť, športovať.
Možno dostane nejaké lieky. Namiesto
rád a liekov dostal predpis, s ktorým mal
navštíviť pani Dempsyovú v lokálnom
Zdrojovom centre pre rodinu. Budovu poznal, letáky k akciám videl, ale, ako sám
hovorí, dovnútra by sám nevošiel ani za
milión rokov.
Prvýkrát v živote počul slová social
prescribing. Boli to novoty, o ktorých
nepočul, ale na konzultáciu sa dostavil.
Doktor bol mladý, vyzeral byť múdry, tak
asi vie, čo hovorí. Po rozhovore usúdil, že
návrh pani Dempsyovej by mohol vyskúšať. V ten týždeň ho predstavila partičke
asi dvanástich chlapíkov ako on. Mal sa
zapojiť do projektu Men on the Move
(niečo ako Chlapi v pohybe, ale dalo by
sa tomu rozumieť aj ako Chlapi na ťahu).
Men on the Move chodili najmä na plaváreň. To bola pôvodná myšlienka a náplň.
Teraz chodia aj na prechádzky do prírody, tu a tam sa stretávajú v meste a občas
skočia na kultúrnu akciu organizovanú
mestom. Každý deň Terryho niekto z nich
„otravuje“: „A čo keby sme dnes...“ Je v
zásade jedno, čo. Pointa je pozvánka k sociovaniu, zápletka nie je podstatná.
Zmeny v Terryho spoločenskom živote mali za následok redukciu nadváhy na
takmer optimálne hodnoty a tiež radikálnu redukciu vypitého alkoholu. Aktuálne
nemá žiadne zdravotné problémy. Je plný
optimizmu. S chlapmi je sranda a do budúcnosti sa pozerá optimisticky.

vštevuje Terry, sa pred rokmi vybudovalo
v jednom z panelákov v štvrti sociálnych
bytov.
Štruktúra obyvateľov v sociálnych bytoch si sama hovorí o problémy. Viac ako
30 % z nich žije single. 16 % sú osamelí
rodičia, 17 % má viac ako 55 rokov, 23 %
je nezamestnaných. Všetky percentá prekračujú národné priemery. Sociálne bytové komplexy sú plné zraniteľných ľudí
a môžeme očakávať kumuláciu rôznych
problémov. Zriadenie Centra pre rodiny
priamo tam sa ukázalo ako prezieravé. Už
dnes sa môžu chváliť mnohými čiastkovými úspechmi, najmä znížením kriminality a problémov súvisiacimi s užívaním
drog. Centrá tohto typu sa zameriavajú
skôr na zdravie než na chorobu, skôr na
naplnenie života než na riešenie sociálnych problémov. Víziou je vybudovať
celú sieť zabezpečujúcu sociovanie na
predpis. Čím viac subjektov bude spolupracovať, tým bohatšia môže byť ponuka
a tým širší počet ľudí sa podarí zachytiť.
Pointa je, že takmer v každej krajine
už máme vybudované organizácie pracujúce s ľuďmi rôznych kategórií. Niektorých spája vek, niektorých náboženstvo,
koníček či diagnóza. Máme už funkčné
spolky, kluby, charity, neziskovky, dobrovoľnícky sektor, ambulancie lekárov, psychológov . To, čo potrebujeme, je efektívne ich sieťovať v prospech všetkých.

A čo dáta?

V žiadnej oblasti by sme nemali opomenúť kvalitné zhodnocovanie úspešnosti intervencie. Prináša predpísanie
sociálneho kontaktu úsporu v zdravotnom
systéme? Redukuje sa počet návštev u lekára? Vieme takto dosiahnuť ústup psychických ťažkostí? Vieme dobre diagnostikovať túto situáciu? Mnoho otázok, kto-

ré si vyžadujú skúmanie. Spoľahlivé dáta
sú potrebné pre naše poznanie, ale aj ako
začiatok diskusie so sociálnymi poisťovňami, ktoré by mohli byť zaangažované
na finančnej spoluúčasti. Ako teda dopadli pilotné štúdie?
Implementácia prepojenia praktický
lekár – pacient – prepájací odborník –
lokálne aktivity viedla v napr. regiónoch
Londýn, Bristol, Brighton a Weston-super-Mare v priemere k 28 % redukcii
návštev u praktických lekárov, 24 % redukcii volaní rýchlej zdravotnej služby
oproti dlhodobému priemeru. V sledovanom 12-mesačnom období to hodnotil
tím Westminsterskej Univerzity. V počiatočnom boji s depresiou, úzkosťou, stresom či psychosomatickými ťažkosťami
postupne praktickí lekári experimentujú s
predpisovaním sociálneho kontaktu aj pri
chronických ochoreniach, diabete či v oblasti paliatívnej starostlivosti. Dlhoročný
výskumník Dr. Dixon hovorí, že pribúdajúce dáta hovoria v prospech social prescribing, ale určite potrebujeme kvalitne
postavené experimentálne štúdie zamerané na rôzne oblasti v zdravotnej starostlivosti a optimizmus kvalitnejšie podložiť
dátami.

Spolčovanie ako liek

Zatiaľ je social prescribing v plienkach, no myšlienka sa stala v pomáhajúcich profesiách virálnou. Mnoho odborníkov láka holistický prístup, myšlienka
sieťovania a spolupráca s organizáciami,
ktoré zdanlivo spolu nesúvisia. V 2016
britská premiérka Theressa May vyhlásila, že by chcela dosiahnuť oficiálne zaradenie sociovania na predpis do národného zdravotného systému do roku 2023.
Máme sa teda na čo tešiť.
Viera Lutherová

Spojiť existujúce

Foto Pixabay

V Dubline sa vo februári 2017 rozbehlo osem projektov financovaných
sociálnym systémom. Štatistika v apríli
2019 hovorí, že viac ako 50 % ľudí zostáva aktívnych v jednotlivých programoch
ponúkaných centrami. Centrum, ktoré na3
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dobrá prax

MY SPOLU MÁME PROBLÉM

V tomto článku budeme uvažovať o možnosti, ktorú ponúka socioterapia
v prípadoch, keď vznikajú názorové nezhody, nespravodlivé
zaobchádzanie, vyčlenenie alebo odmietanie niektorého člena sociálnej
skupiny. Socioterapiu ponímame ako terapiu sociálnych vzťahov v rámci
sociálnej skupiny. Jej aplikácia v každodennom živote spoločnosti je
prinajmenej žiadúca, ak nie potrebná. Uvedomujeme si, že spoločenské
problémy, ktoré sa nás priamo dotýkajú, alebo sa o nich dozvedáme z
médií, majú vždy základ v konkrétnych interakciách, ktoré sú prejavmi
konkrétnych ľudí a ich vnútorného prežívania.
Sociálny systém jednotlivca tvoria
ľudia, s ktorými prichádza do kontaktu a
sociálne prostredie, v ktorom žije. Za sociálne prostredie sa považuje aj skupina
ľudí, ktorí sa emocionálne angažujú na
spoločnej záležitosti a medzi sebou interagujú. Medializovaný prípad rómskeho dievčaťa, ktoré nechceli pustiť počas
prvého svätého prijímania do spoločnej
lavice k ostatným deťom, má charakter
socioterapeutického problému. Stalo sa to
v Trnave, v Bazilike sv. Mikuláša a jeho
aktérov je možné identifikovať ako „sociálnu skupinu”.
„Kauza” vyvolala búrlivé diskusie aj
na sociálnych sieťach. Vyústením prípadu
je frustrácia, napätie a sklamanie jednotlivých členov sociálnej skupiny, ich obrana
a obhajovanie sa, tendencia zbavovať sa
zodpovednosti, teda akási horkosť. Výsledok je nepriaznivý aj v tom, že dve „znepriatelené strany” sa ešte viac odcudzili.
Sociálna skupina síce bola schopná situá-

ciu vyriešiť, ale nebola schopná upokojiť
vášne a zmieriť účastníkov „kauzy” tak,
aby výsledkom bolo porozumenie, zmier.
Intervencia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorá sa prípadu začala venovať, tiež svedčí o tom, že bola potrebná
inštitucionálna moc, ktorá by mala zabezpečiť spravodlivosť. Takáto cesta, teda
prizvanie „moci” obvykle vzťahy ešte
viac rozleptáva.

Kritériá na intervenciu

Popis vzniknutej situácie uvádzame
na základe informácií, ktoré sme zachytili
v médiách a používame pri tom aj vyjadrenia príslušnej farnosti v Trnave. Nazdávame sa, že boli splnené všetky kritériá
pre socioterapeutickú intervenciu.
Matka rómskeho dieťaťa prišla na farský
úrad požiadať, aby jej dcéra, ktorá pochádzala z inej farnosti, mohla pristúpiť
na prvé sväté prijímanie 25. mája 2019.
Matka prišla asi týždeň pred slávnosťou.

Dievča navštevovalo inú školu, než ktorá mala v bazilike naplánovaný termín,
a teda uplynulý školský rok sa nepripravovalo spolu s ostatnými deťmi na túto
slávnosť. Farár trnavskej farnosti chcel
rodine vyjsť v ústrety. Ako uvádza vo videonahrávke, urobil to z „lásky” (video
je možné pozrieť si na sociálnej sieti), v
médiách sa uvádza, že dôvod, prečo to
tak urobil, bol práve ten, že išlo o rómske
dieťa. Vyžiadal si aj vyjadrenie katechétu,
ktorý dievčatko učil predchádzajúce dva
roky, či ho považuje za pripravené. Katechét sa vyjadril pozitívne a následne sa
farár rozhodol, že dieťa sa môže zaradiť
do turnusu.
Niektorí rodičia detí si ale neželali,
aby rómske dievča sedelo počas obradu
v lavici s ostatnými deťmi. Zasadací poriadok bol pripravený a rodičia dostali
aj ponuku, aby dievča absolvovalo obrad
individuálne. Dekan sa vyjadril, že rodičia detí si neželali, aby sedelo s nimi a že
„nebudeme bojovať proti tridsiatim rodičom“.
Prijímanie v sobotu v bazilike absolvoval aj syn predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča. Ten sa
o probléme dozvedel až vchádzajúc do
baziliky. Kontaktoval kaplána a povedal
mu, že „preňho je takýto príklad segregácie neprípustný“. Kaplán napokon súhlasil s tým, že dievča bude sedieť spolu s
jeho rovesníčkami. Nakoniec sa tak stalo.
Podstatnou podmienkou socioterape4

utickej intervencie je pripravenosť aspoň
jedného člena sociálnej skupiny riešiť
problém (tzv. vulnerabilita a anxiozita
klienta socioterapie). Moment vulnerability a anxiozity je obzvlášť dôležitý z
pohľadu PCA socioterapie (klientom-centrovaná socioterapia), pretože vyjadruje
ozajstnú chuť klienta čosi urobiť, zmeniť, keď je problém pre neho natoľko závažný, že ho už zaťažuje a trápi a stav, v
ktorom sa nachádza, mu už nevyhovuje.
Táto podmienka je splnená tým, že matka
rómskeho dievčaťa sa ozýva, sťažuje sa v
médiách, je silne emočne zaangažovaná.
Rodičia ostatných detí naopak nemajú
veľkú chuť vyjadrovať sa pred kamerou,
cítia sa obviňovaní a kritizovaní. Ďalším
„aktérom” tohto prípadu je farár, ktorý sa
tiež obhajuje, vysvetľuje situáciu a snaží
sa vyvažovať napätie - ako povedal - medzi rodičmi detí. Samotné dievča, ktoré
bolo (alebo malo byť) segregované, je posledným článkom reťazca interakcií, pri
ktorom sa celá záležitosť iba vyústila.

Na ktorej strane ste?

Ak sa pozrieme na prípad detailnejšie, ukazuje sa, že názory sú diametrálne odlišné. Obvykle stačí, aby sa človek
o vzniknutom probléme iba dopočul a
dokáže sa voči nemu vymedziť, rozlíšiť,
ktorá zo zúčastnených strán je pre neho
prijateľná, voči komu má väčšie pochopenie. Takéto vymedzenie je automatické
a je odrazom postojového a hodnotového
systému jednotlivca. Objavujú sa silné
obhajoby rodičov, ktoré dievča chceli
izolovať a identifikácia s ich postojmi.
Po analýze množstva reakcií na sociálnej
sieti by sa dalo povedať, že nosným argumentom pre segregáciu dievčaťa je spravodlivosť. Dievča by nemalo „zadarmo”
a „bez námahy” dostať výhodu a nemalo
by mať rovnaké právo pristúpiť k prvému
sv. prijímaniu tak ako ostatné deti. Segregácia, odsunutie na osobitnú lavicu ako
forma trestu je podľa tohto tábora spravodlivým riešením.
Na opačnej strane sa objavuje silná
obhajoba „slabšieho”, teda rómskeho
dievčaťa, ktoré by nemalo byť súdené za
nezhody rodičov, ani za to, že mohlo ísť
na prijímanie „bez námahy”. Táto obhajoba sa zároveň spája s hnevom a odmietaním „pokrytectva”, ktoré reprezentujú
tí aktéri prípadu, ktorí „vodu kážu a víno
pijú”, teda hlásajú lásku k blížnemu, ale
správajú sa voči nemu odmietavo. Tento
tábor sa odvoláva na to, že dievča za nič
nemôže, znáša dôsledky za všetky hnevy
a frustrácie rodičov.
Iba ojedinele sa objavuje identifikácia
šumu, ktorý vniesol na samom začiatku
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farár tým, že povolil dievčaťu prístup k
prvému prijímaniu za podmienok, s ktorými on sám nebol stotožnený. Ako vyhlásil
vo videonahrávke, motívom jeho rozhodnutia bola „láska”, v médiách sa vyjadril,
že motívom jeho rozhodnutia bolo práve
to, že dievča je rómske. Z pohľadu socioterapie ale uvedené motívy nie sú presne
identifikované a je možné ich považovať
za prvok, ktorý narušil rovnovážnosť sociálneho systému. Sociálny systém sa s
týmto „prvkom” nejasnosti následne vysporadúva - ako to ukázal aj tento prípad
- na úkor posledného článku systému.
Existuje predpoklad, že nejasných prvkov
a motívov bolo v tomto prípade viacero a
každý bol presvedčený o svojej „pravde”.

Spoločný problém

Ak by sme sa pomyselne preniesli späť
k prípadu a pozreli sa na to opäť očami socioterapie, potom by platilo, že žiadna zo
zúčastnených strán nie je nositeľom problému. Ani farár, ani rodičia, ani samotné
dievča. Platí, že oni spolu majú problém a
prežívanie frustrácie je na každej strane. V
spoločnej diskusii by socioterapeut mohol
započuť, čím sa trápia rodičia nerómslych
detí a čím sa trápi matka rómskeho dievčaťa. Ako sa cítia, v čom sa cítia ukrivdení? Čo by bolo potrebné započuť tak, aby
oni mohli povedať „Áno, toto je to, čo ja
potrebujem, konečne mi niekto rozumie.”
Mohli by si dovoliť slobodné a otvorené
skúmanie svojich vlastných pochodov bez
toho, že by ich niekto hodnotil, obviňoval
a súdil. Takéto diskusie môžu prebiehať
v rámci encounterovej skupiny, ktorá je

facilitovaná jedným alebo v ideálnom prípade dvomi socioterapeutmi.
Socioterapia má jedinečné nazeranie
na vzniknutý problém v zmysle, že ak sa
nám spolu nedarí, nie ty si problém, nie
ja som problém, ale spolu máme problém.
Žiadnu zo zúčastnených strán nepovažuje za nositeľa problému a nepristupuje k
riešeniu cez optiku kto zlyhal, kto je vinníkom. Hľadá a nachádza možnosti, ako
zobudiť sebanáhľad jednotlivých členov
sociálnej skupiny alebo sociálneho systému, aby postupne získali reálnejšie nazeranie na seba samých, aby si uvedomili,
čím prispeli k vzniknutému napätiu. Za
predpokladu, že k takémuto uvedomeniu dôjde, zvyšuje sa šanca na otvorenejší dialóg a na spoluprácu jej členov.
Kritizovanie a útočenie môže nahradiť
aktívne počúvanie a porozumenie aspoň
jednej strany vzniknutého konfliktu. Obvykle tej strany, ktorá má vyššiu mieru
osobnostnej zrelosti alebo sa cíti menej
dotknutá, zranená. Tým, že sa rozhodnú
počúvať druhú stranu, môžu vniesť do komunikácie prvky, ktorými sa celý konflikt
zmierni, dotknuté strany budú mať možnosť vyrozprávať sa a zažiť, že im niekto
naozaj rozumie. Spomínanými prvkami
sú empatické porozumenie, autenticita
a bezpodmienkové pozitívne prijímanie
partnera v komunikácii. Reprezentantom
týchto „prvkov” v komunikácii by mal
byť predovšetkým socioterapeut, ktorý
rozhovor zúčastnených strán facilituje
alebo inak povedané sprevádza pri spoločnej diskusii.
PhDr. Lívia Dobšovič

Foto Pixabay

dobrá prax
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TERAPIA HROU ZAMERANÁ NA DIEŤA
Deti komunikujú cez svoju hru to, čo prežívajú. Hra je dieťaťu vlastná
a prirodzená. Pomocou nej vyjadrujú svoje pocity, myšlienky, problémy,
ťažkosti a nápady. V hre sú deti prirodzené, samé sebou. Hra je dobrým
pomocníkom aj pri terapeutickej práci s dieťaťom.
Terapia hrou je terapeutická metóda,
pri ktorej sa rozvíja vzájomný vzťah medzi dieťaťom a terapeutom. Terapeut je
presvedčený o detskom potenciáli pomôcť
sám sebe a dáva dieťaťu slobodu využiť
svoje vlastné sily. Za pomoci akceptácie
dieťaťa zo strany terapeuta si dieťa začne
samo seba vážiť a vnímať sa ako jedinečná, schopná bytosť, ktorá môže využívať
vlastnú iniciatívu zodpovedne a tvorivo.
V terapii hrou zameranej na dieťa si dieťa
svoju hru riadi samo, vyberá si hračky, s
ktorými sa bude hrať a samo sa rozhodne,
či a ako do hry zapojí terapeuta. Čas strávený v špeciálne zariadenej herni je teda
orientovaný na dieťa.

Úloha terapeuta

Úlohou terapeuta je nadviazať s dieťaťom vzťah tak, aby sa dieťa cítilo akceptované a aby bolo prijaté také, aké je.
Na začiatku je terapeut zaangažovaný
verbálne a reflektuje detské hrové správa-

nie. Terapeut reaguje na detské konanie v
herni a jeho neverbálne hrové vyjadrenia
komentuje prostredníctvom stopujúcich
odpovedí, ktoré opisujú to, čo vidí. Ak
dieťa kreslí obrázok a používa rôzne farby, terapeut to komentuje napríklad takto:
,,Používaš rôzne farby.“ alebo ,,Rozhodol
si sa zobrať si inú farbu.“ Takéto odpovede pomáhajú dieťaťu v tom, aby cítilo, že
má nad svojou hrou kontrolu, že sa samé
rozhoduje a že je slobodné. Ak by bol
terapeut pri hre potichu, dieťa by mohlo
mať pocit, že ho sleduje. Naopak, keď počuje terapeutov hlas, jeho nadšenie a záujem o jeho hru, môže to zvyšovať pocit
bezpečia, dôvery a vrelosti.
Terapeut okrem toho, čo vidí, verbalizuje aj to, čo dieťa prežíva. Prostredníctvom vyjadrovania pocitov v prítomnosti
terapeuta, ktorý mu rozumie a akceptuje
ho, dieťa nadobudne pocit, že všetky jeho
pocity sú akceptovateľné. Keď terapeut
akceptuje pocity dieťaťa a reflektuje ich,

dieťa sa môže naučiť svojim pocitom
dôverovať a takisto dôverovať sebe. Ak
terapeut vidí, že sa dieťa hnevá na to, že
mu spadla postavená veža, verbálne označí pocit ,,nahnevalo ťa to“ alebo keď je
dieťa vzrušené, že sa mu niečo podarilo,
verbálne to môže vyjadriť ,,podarilo sa ti
to“ alebo ,,teší ťa to“.
Pri verbalizovaní pocitov je úlohou terapeuta odhadnúť aj spôsob prejavu. Ak
by terapeutova odpoveď bola viac nadšená ako prežívanie dieťaťa, môže to mať
opačný efekt. Dieťa môže začať o sebe
pochybovať, nerozumie tomu, prečo sa
terapeut tak veľmi teší a môže sa cítiť zle,
že nie je vzrušené rovnako ako terapeut.

Určovanie hraníc

Okrem reflektovania správania a pocitov dieťaťa je úlohou terapeuta aj určovanie hraníc. Kde sú hranice, tam je
bezpečie. Dieťa sa pomocou hraníc učí
napríklad dodržiavať časový limit. Jeho
hra má začiatok a koniec. Tým, že dieťa
opakovane opúšťa herňu, sa postupne naučí pracovať s časom, zvládať frustráciu
alebo úzkosť. Hranicu terapeut určuje aj
vtedy, keď dieťa ubližuje sebe alebo terapeutovi. Aj mierenie pištoľou s penovými
6
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guličkami môže terapeut využiť na zadanie hranice. Dieťaťu môže verbalizovať
jasne stanovenú hranicu napríklad takto:
,,Ja nie som na strieľanie, strieľať môžeš
do terča alebo do dverí.“
Zámerné ničenie hračiek alebo zariadenia by mal terapeut zastaviť jasnou
hranicou. Môže sa stať, že dieťa zničí
alebo rozbije hračku v zápale hry. Aj tu
by mal terapeut zareagovať jasne stanovenou hranicou, aby malo dieťa jasno v
tom, že hračky nemôže ničiť. Napríklad
vetou: ,,Vidím, že si to nechcel rozbiť, ale
hračky v herni sa neničia.“ Často sa stáva, že si chce dieťa hračku z herne zobrať,
požičať alebo ukradnúť. Je na terapeutovi
určiť hranicu aj pri odchode z herne. To,
čo terapeut v herni raz určí ako hranicu,
by mal pri jej porušení vždy pomenovať.
Iba tak sa dieťa bude cítiť v herni bezpečne a môže sa rozvíjať.

Pre aké deti je terapia
hrou určená

Do herne môže prísť akékoľvek dieťa
s akýmkoľvek problémom. Rodičia prevažne vyhľadajú hrového terapeuta vtedy,
keď má dieťa problémy so správaním, má
časté výbuchy hnevu alebo sa správa agresívne k deťom, súrodencom alebo autoritám. Hrová terapia je vhodná aj pre deti,
ktoré sú úzkostné, majú strach, nevedia
sa sociálne začleniť, začali sa sebapoškodzovať, pomočovať (enuréza), pokakávať
(enkompréza) alebo prestali komunikovať.
Nielen prejavy, ale aj určité životné
obdobia môžu byť pre dieťa stresujúce,
a preto je vhodné prihlásiť ho na terapiu
hrou. Pre dieťa môže byť záťažou sťahovanie, úraz, hospitalizácia, nástup do
škôlky alebo školy, rozvod rodičov a obdobie pred a po rozvode, úmrtie v rodine,
ochorenie blízkeho člena rodiny, prežitie
šoku, autonehoda, svedectvo pri trestnom
čine alebo ak sa stalo obeťou zneužívania
a zanedbávania (Weinstein, 2016).

peutovi, začnú v hre dominovať agresívne
prejavy v rôznych podobách (šermovanie, hra s pištoľou, hrešenie alebo udieranie hračiek, a pod.). Tieto prejavy však
postupne miznú a nahrádzajú ich prvky
starostlivosti, nehy a lásky (hra na mamu,
upratovanie, varenie alebo ošetrovanie a
pod.). V poslednej fáze procesu sa začína
objavovať téma spravodlivosti a dôvery
vo svoje vlastné schopnosti. Dieťa si pomocou hry upevňuje svoje novo naučené
kompetencie.
Celý terapeutický proces môže trvať
od 12 do 35 a niekedy aj viac stretnutí.
Každé dieťa má svoje vlastné tempo. Preto je niekedy ťažké dopredu odhadnúť počet potrebných stretnutí.

Reakcia detí na terapiu hrou

Deti na terapiu hrou reagujú pozitívne. Je to pre nich nenásilná a nedirektívna
forma terapie, pri ktorej na ne nie sú kladené žiadne nároky. Dieťa sa hrá a ani nevie, že pod vplyvom terapeutických vstupov prebieha proces liečby. Dieťa sa do
herne teší a nezažíva žiadny ďalší stres,
ktorý by jeho proces liečby spomaľoval.
Ak dieťa prejde celým procesom, môžeme vidieť pozitívne zmeny vo vnímaní
seba samého. Viac verí vlastným schopnostiam, rozhoduje sa samostatne a slobodne, za svoje rozhodnutia berie vlastnú
zodpovednosť. Lepšie nadväzuje kontakty s rovesníkmi, je tvorivejšie, hravejšie.

Spolupráca rodičov
Pri terapii hrou je vhodné do procesu
zapojiť aj rodičov. Rodič by sa mal pridržiavať odporúčaní terapeuta a nevyvíjať
na dieťa žiaden nátlak („Už si povedal, že
ťa spolužiak zbil...“). Ďalej by nemal dieťaťu zakazovať hrať sa s určitými hračkami (,,Nieže sa budeš hrať s pištoľou!“),
alebo dieťa vypočúvať, čo sa v herni odohralo. Takýto vplyv rodiča môže proces
spomaliť a nemusí prebehnúť správne.
Preto je spolupráca rodičov nevyhnutnou
podmienkou. Rodič môže naopak procesu pomôcť. Ak nebude na dieťa vyvíjať
nátlak, nebude mu prikazovať alebo zakazovať, čo v herni môže a bude sa pridržiavať odporúčaní terapeuta, môže byť
pri práci veľmi nápomocný.
Terapia hrou je teda metóda, ktorá za
pomoci vzťahu a terapeutických vstupov
napomáha dieťaťu nájsť svoje vlastné
zdroje na to, aby sa mohlo rozvíjať, veriť si a vážiť si samé seba. Dieťa sa začne vnímať ako jedinečná bytosť, ktorá
sa môže samostatne rozhodovať a môže
využívať svoju vlastnú iniciatívu zodpovedne a tvorivo.
Monika Grepiniaková
Zdroje
WEINSTEIN, E. (2016). Play Therapy is
More Than Child´s Play. [online], [citované dňa 27.10.2017], dostupné
na internete: <https://psychcentral.com/
lib/play-therapy-is-more-than-childs-play/ >

Fázy terapeutického procesu

Foto Pixabay

Dieťa pri terapii hrou prechádza rôznymi fázami. Najskôr sa zoznamuje s
herňou, obzerá si hračky, skúma, čo herňa ponúka. Tak, ako sa zoznamuje s prostredím, zoznamuje sa aj s terapeutom.
Postupne si k terapeutovi vytvára vzťah a
buduje dôveru. Tento proces je u každého dieťaťa individuálny. Tým, že terapeut
nezasahuje do procesu, nesnaží sa dieťa
hnať vpred, ale naopak akceptuje tempo
dieťaťa a dôveruje mu, dieťa postupuje
takým tempom, akým dokáže ísť. Ak si
už dieťa vytvorilo vzťah a dôveru k tera7
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VIASUA A SKROTIŤ DRAKA

Podľa Ligy za duševné zdravie bolo na Slovensku v roku 2017 až 500 000
ľudí trpiacich duševnými ochoreniami, s nárastom psychických ochorení
u detí a dospievajúcich. O duševných ťažkostiach sa však rozpráva skôr
potichu, alebo vôbec. Predsudky pritom skryte ovplyvňujú rodinné
vzorce. Pre mnohých rodičov či partnerov je neprijateľné akceptovať
duševné ochorenie ich blízkych, považujú to za hanbu a zlyhanie.
Tým nielenže neumožnia trpiacemu
zotaviť sa, ale ťažkosť odmietaním spoluvytvárajú a zhoršujú. A práve prijatie
okolím by prispelo k uzdraveniu. Z obavy o dôstojné miesto v spoločnosti trpiaci
často vyhľadajú pomoc neskoro alebo vôbec. O tom svedčí približne 67 % ľudí s
neliečenou depresiou, ako to za rok 2017
udáva Liga za duševné zdravie, 5000 ľudí
s pokusom o samovraždu a 506 dokonaných. Nemuselo by tak byť, keby vo svojej ťažkosti neboli izolovaní.
Stereotypy spájajúce duševné choroby s negatívnymi vlastnosťami vytvárajú
„nálepku” označovanú ako stigma, ktorá sa v identite človeka vpečaťuje a tam
ďalej pôsobí. Ovplyvňuje trpiacich, ale
aj ich rodinu, psychológov a psychiatrov.
Trpiaci neraz prijímajú svoju rolu spojenú
s diagnózou a s jej typickými prejavmi sa
nevedomky identifikujú. Identita človeka
je totiž sociálne konštruovaná, vytvára
sa zrkadlením a potvrdzovaním seba v
sociálnych interakciách tým, ako sa človek vidí v očiach druhých (Freedman&-

Combs, 2009, White&Epston, 1990).
Zdrojom stigmatizácie pacientov s
psychickou poruchou býva kruh izolácie,
ku ktorej ochorenie často vedie. Pri hospitalizovaní na psychiatrickom oddelení
sú v ohrození sociálne väzby pacientov
a po úprave stavu im neraz chýba sila na
ich obnovu. Sociálnu izoláciu mylne vnímajú ako súčasť choroby, čo má negatívny dopad na identitu a ďalšie vyhliadky.
Ešte väčším ujmám sa vyhýbajú tak, že
vlastnú skúsenosť taja. Tým sa prehlbuje
neautentickosť a pocit izolácie i ťažkosti
samotné. Dôsledky stigmatizácie sú závažné, a preto má byť prioritou odborníkov i verejnosti eliminovať ich a cielene
pôsobiť v smere destigmatizácie.

Príklady zo zahraničia

V zahraničí už štátne rozpočty počítajú s rozpúšťaním stigmy. Reformou
psychiatrie smerom ku komunitnému
modelu a osvetou sa podarilo vo Fínsku
zvýšiť počet ľudí, ktorí vyhľadali pomoc lekára už pri prvých psychotických

príznakoch namiesto dlhoročného odkladania liečby kvôli nevedomosti a strachu z reakcií okolia. Komplexný fínsky
prístup k ľuďom trpiacim schizofréniou,
nazvaný Otvorené dialógy, má overený
efekt liečby počas 25 rokov prebiehajúcej
praxe. Účinnosť postupov bola skúmaná
rýchlosťou zlepšenia kvality života, frekvenciou a povahou relapsov, ale taktiež
cez predchádzanie neblahých dôsledkov,
akými sú výrazná sociálna a systémová
stigmatizácia a izolácia. Efektivita prístupu Otvorených dialógov spočíva práve vo
vyššom povedomí verejnosti o tom, ako
postupovať, keď sa objavia prvé príznaky ťažkostí a tiež v pozitívnom význame,
ktorý ľudia pripisujú „vyhľadaniu psychoterapeutického sprevádzania“ a aj v
povahe služby, ktorú klienti môžu dostať.
Vedia, že je dobré si pomoc vyžiadať včas
a robia to. Najlepšie hneď, keď sa dostanú
do prvej ťažkosti sprevádzanej akútnym
symptómom. Vďaka tomu zredukovali
vo Fínsku počet hospitalizovaných, klesol počet závažných ochorení a mnohé sa
dokonca podarilo vyliečiť za dobu, ktorá
bola štatisticky významne kratšia (Seikkula, 2013).

ViaSua a naratívny prístup
v práci s ľuďmi

V občianskom združení ViaSua pracujeme s ľuďmi, ktorých trápia duševné
8

tretí sektor
ťažkosti, ako aj s ich rodinami a to systemickým, najmä naratívnym prístupom.
Dbáme, aby bol náš jazyk od začiatku
externalizačný, teda aby rozvíjal pozíciu
klienta ako človeka, ktorý je OK avšak
celkom špecificky jedná tak, aby si poradil s ťažkosťami, ktoré mu problém spôsobuje.
Človek nie je jeho diagnóza. Človek
nie je problém, ani nie je „problémový“.
Človek je človek a problém je problém.
Človek čelí problémom a za to mu patrí
rešpekt.
To je základné východisko naratívnej
psychoterapie. V jej priebehu je dôležité pomôcť nachádzať a znovuoživovať
aj tie aspekty identity človeka, ktoré nie
sú spojené s ochorením, ktoré vyjadrujú
autentické túžby človeka a hodnoty, ktoré
možno už pod váhou problémov prestávali byť vidieť. Taktiež nadviazať sám so
sebou i so svojimi ťažkosťami taký vzťah,
ktorý im umožní tieto túžby napĺňať
(Freedman&Combs, 2009).
Metaforu Skrotiť Draka sme vyvinuli
práve pre vykreslenie týchto relácií.
Drak má v západnej mytológii často
podobu desivého nebezpečného tvora s
mnohými hlavami, ktorý väzní nevinné
stvorenie, obvykle krehkú krásnu princeznú. Vo východnej (ázijskej) mytológii
je naopak drak uctievaný až zbožňovaný.
Je spájaný s nadprirodzenými vlastnosťami, ktoré sú vzácne, skôr ochranné a žičlivé pre jednotlivca aj ľudstvo.
Vo ViaSua pracujeme s metaforou
Draka zámerne, prirovnávame k nemu
duševné problémy a ťažkosti, ktoré často
človeka spočiatku desia a dočasne držia
vo svojich pazúroch. Zdôrazňujeme, že
býva kľúčové práve to, čo nasleduje ďalej. Aké vlastnosti Drakovi človek pripíše
a akú cestu na prácu s ním zvolí.
Odmietame prehlbovať stigmatizovanie nadmerným nazeraním na ľudí s duševnými problémami ako na obete. Sekcia Skrotiť Draka je priestor pre šírenie
príbehov ľudí, ktorí si poradili s duševnými ťažkosťami takým spôsobom, že sa
spod ich nadvlády oslobodili. Pomohla im
v tom o.i. aj psychoterapia. Umožnila im
pozerať sa na ťažkosť ako na zvládnuteľné a na seba ako na tých, ktorí to majú v
rukách. Keď sa ťažkosť ešte sem tam objaví na scéne, vedia ju už zvládať. To, ako
sa menil vzťah klientov k ich problémom,
malo kľúčovú rolu. Píšu práve o tom, že
psychické problémy je možné zvládnuť,
je možné s nimi žiť v mieri alebo ich aj
úplne rozpustiť, že ťažkostiam je možné
sa nepoddať a z komplikácií napokon aj
rásť.
Sekcia Skrotiť Draka nielenže umož-

ňuje dobrovoľníkom vnímať autorstvo
vo vlastnom životnom príbehu, sebahodnotu, prijatie a sebalásku, kompetenciu a
užitočnosť pre verejnosť, ale je osožná
aj pre širokú verejnosť, ku ktorej sa tieto diskurzy zvládnutia ťažkostí dostávajú
ako protiváha k stereotypom plným bezmocnosti, nešťastia, hanby a zlyhávania.
Tým pomáhame rozpúšťať predsudky a
popularizovať vyhľadanie odbornej pomoci. Tu ponúkame blog Danielle, ďalšie
nájdete na www.viasua.sk.

NECHCENÉ MYŠLIENKY
alias ČO-KEĎKY
Existuje mnoho druhov myšlienok,
ktoré nám počas dňa prebehnú hlavou:
Dnes si dám na raňajky asi vajíčka, hmm
alebo radšej vianočku?
Kokos, tá má aké chudé nohy!
Ktovie či majú ešte akciu na mascarpone.
Čo keď by som teraz skočila pod auto?
Moment! ČO AK BY SOM TERAZ SKOČILA POD AUTO?!
Preboha, ako mi to mohlo napadnúť?!
Veď to ľuďom normálne len tak nenapadne. Panebože, som normálna?!
Vo svojom vnútri sa trasiem a dostávam strach, úzkosť ma ovláda a ja stále
dokola myslím na to, čo ak sa to naozaj
stane. Čo ak to urobím? Som blázon?
Mám depresiu? Začnem gúgliť. Úzkosť
stúpa a ja si privlastňujem rôzne diagnózy z internetu. To nie, snáď so mnou nie
je toto a hádam len nie toto! Chcem sa
zbaviť tejto myšlienky, nechcem ju, zakazujem si ju.
CHYBA.
Počas terapie som pochopila, že myšlienky sú kadejaké. Každému z nás občas napadne niečo nezmyselné, hlúpe a
nereálne alebo aj veľmi silné myšlienky,
ako sú tie o zdraví, o živote a smrti. Je to
prirodzené. Mnoho ľudí sa ich však stráni, lebo sú nepríjemné, vzbudzujú obavy.
Postupne som ale dospela k tomu, že v zásade sú v niečom úplne rovnaké: v tom, že
SÚ TO LEN MYŠLIENKY.
Ja dokážem byť sem-tam (aj častejšie)
tvor namotávkový a analyzačný a tie myšlienky, ktoré sú extravagantné, napríklad
tie „čo ak si niečo urobím“, si samozrejme povšimnem a dám im väčší význam
než myšlienkam povedzme o mascarpone.
Bodaj by nie!
Obávané a nechcené myšlienky som
si v terapii nazvala ČO-KEĎKY. Kedysi
som sa ich snažila nepočuť, nevnímať,
vymazať, vyhnať, prekričať, vyvrátiť (a
to je vám nekonečný cyklus dokazovania,
bacha na vec…), lebo ma desili.
Ale nie je to voči tým myšlienkam trochu nefér? Prečo myšlienka o raňajkách

tam smie byť a tá o smrti nie? Nečudo, že
sa dožadujú svojho práva na povšimnutie,
už keď mi raz napadnú.
V minulých článkoch som spomenula
Pliagu, teda úzkosť, ktorá ma sem tam
navštívi. Pliagu som tiež nechcela, kto už
by bol nadšený z úzkostných stavov?! Ale
jediné, čo ju pomohlo zmierniť, bolo sa s
ňou skamarátiť – zobrať ju na vedomie,
keď sa vyskytne, nechať ju v mieri, nebojovať s ňou a venovať sa tomu, čo mám
rada. Nakoniec sme kamošky :), nebráni
mi robiť to, čo si želám.
Tak je to aj s Čo-keďkami.
Jediná možnosť, ako ich eliminovať, je
nechať ich v našej mysli bez nadmernej
pozornosti a pridávania veľkého významu. Nie je to ľahké a nepodarilo sa mi to
hneď, dokonca stále mávam kadejaké Čo-keďky. Ale už viem ako na ne.
Moje čo-keďky boli napríklad aj tieto:
Čo keď sa mi niečo stane?
Čo keď sa zbláznim?
Čo keď mám nejakú ťažkú duševnú chorobu?
Čo keď sa zabijem?
Čo keď mám niečo so srdcom, mozgom
alebo čo keď mám nejakú nevyliečiteľnú
chorobu?
Všetky sú rovnaké. Návod na to, ako
ich nemať, neexistuje, pretože každý z nás
ich občas má.
Dôležité je vedieť, že sú to LEN
MYŠLIENKY A NIE REALITA. Pýtajú si
priestor, tak im ho dajme! Ale nie nadmerný, len tak akurát. Odvďačia sa nám
tým, že nám nebránia robiť to, čo chceme.
Poďme s nimi do obchodu, do práce a do
kina. Môžu s nami zdobiť stromček a piecť
medovníky. Nech si s nami vychutnajú ten
úžasný zemiakový šalát! Po čase začnú
blednúť a strácať ten imaginárny obrovský význam, ktorý sme im udelili. Prajem
vám všetkým v pokoji a šťastí prežité sviatočné dni a v dobrom do ďalšieho roka.
„Nebuďme na seba príliš prísni, buďme k sebe k láskaví! (Aj so všetkými myšlienkami, ktoré nám napadnú.)
Jarmila Tomková
Zdroje a lietartúra:
Freedman, J., Combs, G. (2009). Narativní psychoterapie. Praha : Portál.
Seikkula, J., Arnkil, T.E. (2013). Otevřené dialogy: setkávaní sítí klienta v psychosociální práci. Brno : Narrativ.
Seikkula, J., Olson, M.E. (2003). Open
Dialogue Approach to Acute Psychosis:
Its Poetics and Micropolitics. Family Process. Vol.42 (3), pp.403-418.
White, M., & Epston, D. (1990). Narrative means to therapeutic ends. New York:
W. W. Norton.
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poviedka zo života

Moje meno je Filip, mám 34 rokov a
som ten bez tetovaní na fotke. Bojovému
športu MMA som sa začal venovať pred
necelými troma rokmi. Do klietky som sa
prvýkrát postavil v septembri minulého
roka. Dovtedy som sa nikdy s nikým
nepobil, ani počas základnej školy, puberty
či dospelosti. Bitke som sa jednoducho
vždy vyhýbal. Od detstva som bol závodný
tanečník (13 rokov), nemal som absolútne
žiadnu minulosť v bojových športoch.
Môj otec vždy hovorieval: „Karate je
blbosť.” Študoval som psychológiu, 10
rokov sa vzdelávam v psychoterapii, som
facilitátor a donedávna som sa živil ako
IT konzultant. Tak ako som sa, preboha,
ocitol v klietke?!
Po horolezectve, ktorému som sa
niekoľko rokov venoval, som chcel skúsiť
niečo dynamickejšie. Už od puberty ma
bavilo zápasiť s chalanmi na tréningoch,
tak som si povedal, skúsim bojový šport.
Moje začiatky boli vskutku komické.
Nevedel som ani, ako sa udiera päsťou,
nikdy som nikoho, ani nič neudieral.
Jednoducho smiešny pohľad, ale veľmi
ma to bavilo. Mohol som tam zápasiť a
učiť sa nové pohyby so svojím telom.
Našiel som nových kamarátov, vznikla
partia a spolu sme trénovali. Len tak, pre
zábavu a potešenie…
Všetko sa začalo meniť po zmene
trénera. Duran, náš nový tréner, mal vtedy
asi len 19 rokov a bol na začiatku svojej
profesionálnej MMA kariéry. Zápasil
však od štyroch rokov, takže bol skúsený
bojovník. Ako tréner bol však rozhodne
úplný začiatočník a my sme boli jeho prvá
„trieda”. S jeho príchodom sa zmenila aj
klíma na tréningoch. Začali sme trénovať
oveľa intenzívnejšie, tvrdšie a reálnejšie.
Z pôvodnej partie som zostal asi len ja. A
čas šiel ďalej, my sme trénovali, učili sa
nové techniky, taktiky a makali na svojej
kondícii. Zo začiatku sme s Duranom
nemali veľmi dobrý vzťah. Názorovo aj
postojovo sme boli často tak povediac
na opačnej strane spektra. On bol
jednoducho bojovník a ja psychológ. Žili
sme v úplne iných svetoch. Náš vzťah sa
mal však čoskoro zmeniť… Duranovým
veľkým snom bolo, aby sa jeho zverenec
postavil do zápasu v klietke. Vedel, že
zápas nie je žiadna sranda, tam už ide
naozaj do tuhého. Mal svoju prvú triedu
plnú rekreantov a chalanov, ktorí sa tomu
venovali pre pobavenie a kondíciu, žiaden
„Fight club”. K nim som rozhodne patril
aj ja. V živote by mi ani nenapadlo ísť do
klietky a s niekým sa tam mlátiť.
Všetko sa zmenilo jedného dňa, keď
mi Duran na tréningu povedal, že ja by
som to v ringu mohol zvládnuť, že na to
mám. Od toho momentu mi to neprestalo

vŕtať hlavou. Strach postaviť sa niekomu
v klietke bol obrovský, ale čosi mi nedalo
pokoj. Nuž a o pár týždňov som povedal,
že ideme do toho, idem do zápasu.
Ihneď sme začali intenzívnu prípravu,
čo znamenalo oveľa viac času spolu a
prehĺbenie nášho vzťahu. Puto medzi
trénerom a jeho zverencom v bojovom
športe je naozaj veľmi podobné tomu,
čo vidíte vo filmoch. Veľká dôvera,
odhodlanie, súdržnosť a podpora na
spoločnej ceste...
Do svojej prvej klietky som sa
postavil síce sám, ale Duran tam bol
rozhodne so mnou. Veľmi intenzívne to
celé so mnou prežíval, on začiatočník
tréner, ja začiatočník bojovník. Svoj prvý
zápas som vyhral, potom ďalší a ďalší a
dnes som šampiónom amatérskej MMA
ligy MAMMAL pre sezónu 2018/2019 vo
váhovej kategórii do 93 kg. Kto by to bol
kedy povedal. Ja určite nie...
Môj otec ma nikdy nebral. Nikdy
neuznával, čo robím a ako to robím. Určite
ma mal aj má rád, o tom nepochybujem,
ale nikdy ma neuznával. Myslím si, že
tomu tak bolo, pretože moja matka mala
mňa (svoje dieťa) na prvom mieste a jeho
(svojho muža) až na druhom. Následkom
tohto môj otec so mnou „musel súperiť”
o svoju vlastnú ženu. Predstavte si tú
absurdnú situáciu, syn, ktorého milujete,
je vaším hlavným sokom a vy celú dobu
prehrávate. Nemôžete mať dobrý vzťah
a uznávať niekoho, s kým prehrávate.
Žil som bez uznania od svojho otca, bez
mužského uznania. Keď sa potom objavil
muž, ktorý ma uznával a veril vo mňa, šiel
som sa za neho aj biť do klietky. Nebolo
vôbec dôležité, že bol o 13 rokov mladší
ako ja, ani že bol z iného sveta a cesta.
Veril vo mňa, uznával ma, a tak som šiel.

Moja krátka MMA kariéra sa nedávno
pravdepodobne
skončila
pomerne
ťažkým zranením na tréningu. Moja cesta
s Duranom, zdá sa, došla na svoj koniec.
Toho zranenia však neľutujem ani v
najmenšom. Zisk pre môj život bol oveľa
väčší ako pol roka bez športu a titán v
ramene. Uvedomil som si totiž, že sa
celý svoj život naháňam len za ocenením
druhých. Každá moja práca, projekt,
väčšina mojich rozhodnutí, jadrom
mojej motivácie bolo, aby ma niekto
pochválil a uznal, že som šikovný. Nežil
som pre seba, ale pre druhých, pre „môjho
otca”, ktorý ma aj tak nikdy nepochváli
a neuzná. Dnes však už môžem hľadať
vlastnú cestu, žiť vlastný život...
Rodičia, ktorí nechcú, aby sa ich dieťa
bilo v klietke, by ho nemali uprednostňovať
pred svojím partnerom. Nič dobré z toho
nemôže vzísť.
Filip Kubiš
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AKO SOM SA DOSTAL DO KLIETKY

