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Abstrakt

Tato absolventská práce pojednává o problematice deprese u křesťanů. Její teoretická část se

snaží nejprve depresi definovat, popsat její projevy, typy a vybrané faktory podílející se na jejím

vzniku. Stručně také pojednává o základních metodách léčby. Text se pak tento teoretický rámec

pokouší v krátkosti reflektovat z křesťanského hlediska. Poté práce podrobněji popisuje proces

léčby z perspektivy integrativní  psychoterapie,  což zahrnuje charakteristiku jejích  základních

východisek a konceptů, včetně některých používaných technik. Závěr teoretické části pojednává

o tom, co trpcí a jejich blízcí mohou na cestě k zotavení udělat samy. Výzkumnou část (poslední

kapitolu) tvoří případové studie dvou respondentek, které se zaměřují na vzájemný vztah mezi

duchovním životem,  průběhem deprese  a zotavováním se  z ní.  Tyto  studie  nejprve  popisují

jednotlivé  případy  z hlediska  následujících  témat: zkušenost  deprese  v kontextu  životního

příběhu,  role  církve,  role  víry  (opora  vs.  přítěž)  vztah  s Bohem,  postoj k Písmu  a řešená

duchovní témata a dilemata.  Po tomto popisu následuje srovnání  shod, podobností a odlišností

mezi oběma případy. Závěr výzkumu obsahuje zhodnocení toho, jaké skutečnosti studie jako

celek ilustruje, a předkládá také několik otázek, které slouží jako podnět k dalšímu zkoumání.

Klíčová slova: deprese, duchovní život, integrativní psychoterapie (IP), křesťanství, případová

studie, víra, vztah s Bohem





Abstract

This graduate thesis is about the  issue of depression in Christians. The theoretical part is

trying to define depression, describe its manifestations, types and selected factors contributing to

its onset. Briefly, it also discusses basic methods of treatment. The text then tries, in short, to

reflect this theoretical framework from a Christian perspective. After that, the work  describes

more  in  detail  the  process  of  treatment  from  perspective  of  integrative  psychotherapy,

characterizing  its fundamental  principles  and  concepts,  including  some  of  the  therapeutic

techniques  that  are  being  used.  The  conclusion of  the  theoretical  part  discuses  things  that

sufferers and their  loved ones can do themselves on the journey of recovery. The investigatory

part (the last chapter of this work) consists of two case studies of female respondents, which

focuses  on  mutual  relationship  between  spiritual  life,  course  of  depression  and  process  of

recovery from  it.  These studies first describes the individual cases according to these themes:

experience of depression in context of life narrative, role of the church, role of the faith (support

vs. burden), relationship with God, attitude to Scripture and dealt spiritual topics and dilemmas.

After this description follows comparison of accordances, similarities and differences between

the cases. The conclusion of the research evaluates which facts it illustrates, and also gives some

questions, which are to be an input to a next research.

Keywords: depression,  case  study,  Christianity,  faith,  integrative  psychotherapy  (IP),

relationship with God, spiritual life

Počet znaků: 84 135
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ÚVOD

Toto téma absolventské práce jsem si zvolil hned z několika důvodů. Jednak se s pocity

deprese ve svém životě čas od času sám potýkám (i když se v mém případě zřejmě nedá mluvit

přímo o depresivní poruše), a proto jsem chtěl tématu více porozumět. Deprese také není nijak

novým ani  výjimečným fenoménem.  Trpěli  jí  dokonce  někteří  historicky významní  kazatelé

a teologové. V současnosti se udává, že počet lidí trpících depresí čítá desítky či spíše stovky

milionů  jedinců.  K aktuálnosti  tématu  navíc  přispívá  současná  situace  kolem  onemocnění

COVID-19,  která  vytváří  značné  množství  nejistoty  a napětí,  což  jsou  víc  než  příhodné

podmínky pro vznik depresí a jiných duševních potíží.

Kromě toho je deprese v církvi stále poměrně kontroverzní téma a ještě dnes se v ní lze

setkat s učením, dle něhož je způsobena výhradně démony či osobním hříchem. Z toho pak

logicky  plyne  předpoklad,  že  depresi  lze  vyléčit  pokáním,  modlitbou,  čtením  Bible,  popř.

vymítáním. O mnoho víc pochopení nemusí mít ani lidé mimo církev. Někteří z nich si například

myslí, že pocity a emoce jsou přímo ovladatelné vůlí, a proto se do deprese nikdo nemůže dostat

bez toho, aniž by sám chtěl, a když už se do ní dostane, stačí jen chtít a deprese zmizí. Jiní zase

mají za to, že deprese není tak hrozná, jak to lidé popisují, ale že jen přehánějí, aby na sebe

upoutali pozornost. Setkat se lze také s konspiracemi, dle nichž se prožívání depresivních lidí

nijak neliší od těch zdravých, jen lékaři se jim snaží namluvit, že jsou nemocní, aby jim mohli

předepsat psychofarmaka, která z nich údajně mají udělat loutky bez schopnosti nezávisle myslet

a jednat.

Tato práce je členěna na 4 kapitoly. Účelem první kapitoly je poskytnout základní teoretický

rámec  k porozumění  dané  problematice  a pokusit  se  jej  stručně  reflektovat  z křesťanského

hlediska.

Kapitoly 2 a 3 se snaží odpovědět na otázku: Co pomáhá při zotavování se z deprese? Liší se

však svým zaměřením. První z dvojice kapitol se věnuje integrativní psychoterapii, konkrétně

jejím  základním  východiskům  a používaným  technikám.  Kdežto  ta  další  pojednává

o maličkostech, které pro zlepšení mohou udělat sami trpící a jejich okolí.

Čtvrtou  část  této práce  tvoří  případové studie,  které  zkoumají  zkušenost  s depresí  dvou

respondentek za účelem zodpovězení otázky: Jaký je vzájemný vztah mezi duchovním životem,

průběhem deprese a zotavováním se z ní?

Tato  práce  je  určena  zejména  studentům,  kteří  se  chtějí  s problematikou  deprese  blíže

seznámit na teoretické úrovni a zároveň alespoň trochu nahlédnout do prožívání trpících. Práce

však může být přínosem i pro trpící a jejich blízké, kteří neví kudy kam nebo řeší dilemata, zda

deprese je, či není důsledkem hříchu, jestli křesťan může na depresi užívat léky, apod.
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1 Uvedení do problematiky deprese

1.1 Definice

Depresi definují různí autoři různým způsobem. Při spojení těchto definic ji lze popsat takto:

Deprese je nemoc celého organismu, která se projevuje velmi intenzivní a dlouhodobě pokleslou

náladou,1 která  narušuje  uvažování,  jednání  a somatické  funkce  nemocného2 a negativně

zasahuje do jeho každodenního života.3 Nejedná se tedy o pouhou reakcí na životní situaci (ta

bývá pouze spouštěčem, nikoliv bezprostřední příčinou),4 ale o stav, kdy zármutek a utrpení jsou

tak velké, že „člověk ztrácí kontakt se svou minulostí, s ostatními, s Bohem a nakonec i sám se

sebou“.5 V těch nejzávažnějších případech se navíc může jednat o „život ohrožující stav, který

vyžaduje okamžitou a intenzivní odbornou léčbu“.6

Za  zmínku  stojí  také  definice  dle  psychiatrické  příručky  DSM-5,  na  jejímž  základě  se

deprese diagnostikuje. Ta uvádí, že o depresi lze mluvit tehdy, je-li po dobu nejméně 14 dnů

přítomen alespoň jeden z primárních příznaků a současně minimálně pět sekundárních příznaků.7

Mezi primární příznaky patří „depresivní nálada“ a „ztráta radosti či zájmu o většinu či všechny

aktivity.“8 Za sekundární označuje DSM následující příznaky:9

• poruchy chuti k jídlu nebo změny hmotnosti,

• poruchy spánku,

• neklid a agitace nebo tělesné zpomalení,

• únava a ztráta energie,

• pocity bezcennosti a viny,

• neschopnost soustředit se nebo činit rozhodnutí,

• myšlenky na smrt nebo sebevraždu.

1.2 Příznaky deprese

Příznaky deprese lze rozdělit na fyzické, emocionální, kognitivní, behaviorální a duchovní.

Zde je třeba upozornit,  že každý člověk prožívá depresi trochu jinak. U někoho jsou nejvíce

patrné poruchy spánku a nedostatek energie, u jiného ztráta motivace a chuti do života, u dalšího

1 Praško et al. 2015, s. 27
2 Vágnerová 2008, s. 369
3 Praško et al. 2015, s. 27
4 Vágnerová 2008, s. 386
5 „…that one has a palpable sense of separation from the previous experience of connection with God, others, and

even self.“ (Greggo a Lawrence 2012, s. 194) Jedná se o část definice tzv. těžce zarmoucené duše, kterou zde 
citovaní autoři považují za zastřešující pojem pro širokou škálu různých forem duševního utrpení, včetně 
deprese (viz tamtéž s. 195). Pro více informací o vztahu těžce zarmoucené duše a deprese viz pozn. 57 na s. 16.

6 „…life-threatening conditions that require immediate and intense professional treatment.” (McRay et al. 2016, 
s. 200)

7 Cituji podle Truschel 2020.
8 Překlad dle Praško et al. 2015, s. 31.
9 Překlad dle téhož zdroje.
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zase trýznivé myšlenky, kdežto u ostatních ještě něco jiného. Ojedinělé není ani to,  když se

prožívání  a intenzita  příznaků  jednoho  a téhož  člověka  během času  mění.  Je  také  dobré  si

všimnout,  že  mezi  jednotlivými  symptomy  existují  určité  vztahy,  kdy  příznak  A a může

vyvolávat či posilovat příznak B (např. anhedonie nečinnost a obráceně).10

Fyzické příznaky jsou často ty, které trpící zaznamená jako první, a mnohdy také jediné,

o kterých mluví. Jedná se především o pocit únavy, který není zapříčiněn jen depresí samotnou,

ale i poruchami spánku, které depresi rovněž doprovází. Časté jsou také bolesti hlavy, břicha

a zažívací potíže, projevující se zácpou nebo naopak průjmem. Dále se objevuje nechutenství

nebo naopak zvýšená chuť k jídlu. Dochází také ke snížení libida a k sexuálním dysfunkcím.11

Emocionální příznaky deprese zahrnují především extrémními projevy v oblasti emotivity.

Klíčovým symptomem je zde patologická depresivní nálada, která je svou délkou a intenzitou

vůči  situaci trpícího zcela  neadekvátní.12 Vedle toho se často objevuje bezdůvodný či  situaci

nepřiměřený  pláč  nebo  naopak  neschopnost  plakat.  Dalšími  typickými  pocity  jsou  neklid,

rozrušenost, pocity selhání, nedostatečnosti, bezcennosti a viny. Ničím výjimečným nejsou ani

výbuchy frustrace či  hněvu.13 Velmi častá  je  také anhedonie,  tedy ztráta  schopnosti  prožívat

radost a potěšení.14 Mimoto bývají s depresí spojené i úzkostné stavy.15

Na  kognitivní  úrovni dochází  ke  zkreslení  a zpomalení  myšlení.  Zkreslené  myšlení se

projevuje zvláště tzv. automatickými negativními myšlenkami (ANM). Těmito myšlenkami se

více zabývám v kapitole 2.2.1. Dalším projevem zkresleného myšlení je negativní pohled vůči

minulosti a budoucnosti. Depresivní pacient vidí všechny své vzpomínky a prožitky negativně,

včetně  těch,  kterým v minulosti  připisoval  pozitivní  význam.  O to  víc  na  něj  působí  stará

traumata,  která  ho  doslova  válcují.  Negativní  očekávání  budoucnosti  spočívá  v tom,  že

depresivní člověk neočekává žádnou naději, protože je přesvědčen, že nic dobrého v životě ho už

nečeká.16 Jediným východiskem se mu zdá být smrt.

Nejtěžší  formou  kognitivního  zkreslení  jsou  bludy  a halucinace,  které  se  vyskytují  jen

v nejzávažnějších  případech  (deprese  s psychotickými  příznaky).  U deprese  bludy  souvisí

s pocity viny, bezcennosti a ohrožení. Typickými bludy jsou např. přesvědčení, že trpící všechno

zničil(a) nebo zavinil(a) nějakou katastrofu,  a proto si  zaslouží trest.  Bludy však mohou být

i bizarnější, např. že svět neexistuje nebo že trpícímu chybí určitá část těla. V případě halucinací

se nejčastěji jedná o halucinace sluchové, které trpícího obviňují, kritizují, popř. mu potvrzují

jeho bludy.17

Zpomalené  myšlení má za  následek zhoršení  schopnosti  koncentrace.  Díky tomu člověk

nedokáže tak jasně a rychle přemýšlet a má problémy s pamětí a učením.18

10 McRay et al. 2016, s. 200–203
11 Praško et al. 2015a, s. 25, 55
12 Vágnerová 2008, s. 376
13 Winter 2012, s. 24–25
14 Praško et al. 2015, s. 46
15 Vágnerová 2008, s. 376
16 Tamtéž, s. 377.
17 Tamtéž, 378–379.
18 Tamtéž, 378.
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Nejnápadnějším projevem deprese v oblasti  chování je snížená aktivita. Depresivní člověk

polehává, nečinně sedí nebo nezaujatě kouká na televizi. Naopak příjemné aktivity a povinnosti,

které považuje za příliš náročné, odkládá na později, a když už se do nich pustí, rychle se unaví.19

Nápadné jsou také zpomalené pohyby, snížená rychlost, hlasitost a monotónnost mluvy. Tyto

projevy mohou  vyústit  v tzv.  depresivní  stupor,  což  je  strnulý  stav,  kdy postižený  nemluví,

nehýbe se a nereaguje na žádné podněty z venčí. Je-li deprese spojena s úzkostí, bývá pacient

aktivní  naopak  nadměrně,  což  může  vést  až  k tzv.  psychomotorické  agitovanosti,  která  se

projevuje  napětím,  neklidem  a již  zmíněnou  zvýšenou  aktivitou.20 Objevit  se  může  také

zabezpečující  chování,  které spočívá v opakovaných návštěvách lékařů kvůli  výše popsaným

fyzickým  příznakům.  V těžkých  případech  deprese  se  vyskytuje  sebepoškozování

a sebevražedné chování.21

Hluboká deprese se projevuje i na duchovní rovině. Mysl trpícího bývá obtížena rouhavými

myšlenkami,  které  ho  mohou  vést  k trýznivým  výčitkám  svědomí  a obavám,  že  spáchal

neodpustitelný hřích (Mt 12,31),  případně že k činění pokání je už příliš  pozdě.  Tyto obavy

mohou vést ke zkreslené interpretaci Bible, kdy ji depresivní člověk čte skrze jakési černé brýle.

Ty způsobují, že člověk v každém výroku o Božím hněvu či pekle, na který v Písmu narazí, vidí

soud nad vlastní osobou. Není proto divu, že depresivní lidé se často cítí od Boha opuštěni.

Myslí si, že se na ně hněvá nebo že je mu jejich utrpení lhostejné.22

1.3 Příčiny deprese

Dle Praška deprese nemá jednu konkrétní příčinu, ale vzniká vzájemným působením mnoha

faktorů. V popředí obvykle stojí biologicky daná dispozice, která jedince činí nadměrně citlivým

a vůči depresi zranitelným. Tato dipozice se však na jejím vzniku přímo nepodílí. Onemocnění

propukne až vlivem působení dalších rizikových faktorů.23 Tyto faktory se dělí na biologické,

duševní (psychologické), sociální a duchovní. Zde je třeba upozornit, že samostatné vyčlenění

poslední kategorie je trochu zavádějící, protože – dle mého mínění – všechny předešlé kategorie

jsou v jistém smyslu duchovní. Zároveň je třeba připomenout, že výčet faktorů zařazených  do

výše uvedených kategorií, není ani zdaleka vyčerpávající.

Mezi  biologické  faktory patří  především  genetika,  somatická  onemocnění  a změny

v mozku. Význam genetiky je nesporný, a to i přesto, že přesný mechanismus, jakým geny vznik

této nemoci ovlivňují, není dosud znám. Nicméně se uvádí, že geny se na vzniku deprese mohou

podílet z 20 až 50%.24 Zároveň však platí, že dědičná je pouze zranitelnost vůči depresi, nikoliv

deprese sama o sobě.25

19 Praško et al. 2015, s. 53–54
20 Vágnerová 2008, s. 379–380
21 Praško et al. 2015, s. 53–54
22 Grün 2015, s. 25–26
23 Praško et al. 2007, s. 270; 2015, s. 59
24 Winter 2012, s. 52–53
25 Praško et al. 2007, s. 60
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Ukazuje se také,  že depresi  mohou vyvolat  i některá  somatická onemocnění.  Depresivní

stavy se mohou objevit  např.  při  nízké aktivitě  štítné žlázy Parkinsonově chorobě,  epilepsii,

roztroušené skleróze, nedostatku některých vitaminů, atd.26

Posledním zmíněným biologickým faktorem jsou změny ve struktuře a funkci mozku. Změny

ve struktuře mohou být způsobeny jednak genetickými vadami, ale i úrazem či cévní mozkovou

příhodou. Změny ve funkci mozku spočívají především v poruchách regulace neurotransmitterů,

tedy  v tzv.  chemické  nerovnováze.  Za  nejvýznamnější  neurotransmittery  jsou  v současnosti

považovány především noradrenalin a serotonin.27 Welch a Winter v této souvislosti poukazují na

skutečnost, že nelze s jistotou určit, zda je chemická nerovnováha příčinou deprese, či naopak

jejím důsledkem.28 Osobně v této věci souhlasím se stanoviskem Wintera, který tvrdí, že nejlepší

je předpokládat obojí.29 Za užitečné zde považuji řídit se zásadou „možné je všechno, co není

vyloučené“.  Myslím si totiž,  že braní v potaz faktoru,  který má jen zanedbatelný význam či

dokonce vůbec neexistuje, způsobí méně škody než opomenutí činitele, jehož vliv je zásadní.

Další faktory zodpovědné za depresi leží v oblasti duševní. Do této kategorie spadá zejména

temperament, traumata a změny rolí. Z hlediska temperamentu jsou k depresi náchylní zejména

introvertní  lidé  se  sklony  k negativním  emocím,  kteří  jsou  zároveň  zvýšeně  citlivý  vůči

napomenutí  ocenění,  konfliktům a stresu.30 Traumatem může být  téměř  jakákoliv  zkušenost,

kterou daný jedinec vnímal jako silně stresující. Mezi častá traumata patří např. ztráta rodiče

stejného  pohlaví  (ať  už  úmrtím  či  rozvodem),  život  v dysfunkční  rodině,  šikana,  pocity

osamělosti, apod.31

Změna role je riziková tím, že (mimo jiné) vyžaduje změnu denního rytmu, jiný způsob

trávení volného času a nutnost  ukončit  některé ze stávajících vztahů a navázat  vztahy nové.

Nebezpečí vzniku deprese hrozí právě tehdy, má-li jedinec potíže se na tyto změny adaptovat. Za

rizikové jsou považovány zejména tyto životní milníky: přechod z dětství do dospělosti, nástup

do prvního zaměstnání, narození dítěte, ovdovění a odchod do důchodu.32

Významní činitelé ovlivňující vznik depresivní poruchy leží také ve sféře sociální. Do této

kategorie  lze  zařadit  individualismus,  honbu  za  štěstím,  postavení  ve  společnosti  a rodinné

vztahy. Individualistická  kultura je  zaměřena  na  jednotlivce  a jeho  potřeby.  Nezná  život

v opravdové  komunitě,  v níž  se  lidé  navzájem  podporují  a pomáhají  si.  Vytváří  jen

pseudokomunity tvořené  lidmi se stejnými  zájmy či  názory.  Lidé  díky  tomu nemají  vědomí

příslušnosti  k širší  společnosti,  ale jsou uvězněni v jakémsi vakuu, kde jsou jen oni sami se

svými touhami a potřebami. Nic většího než oni sami pro ně neexistuje.33

Honba za štěstím je jev, kdy je pocit osobního štěstí považován za nejvyšší hodnotu. Z ní

pramení postoj, který lze označit za pocitovou morálku, která za dobro považuje všechno, co

vyvolává příjemné pocity. Naopak jako špatné označuje věci, které jsou zdrojem nepříjemných

26 Welch 2019, s. 196; Winter 2012, s. 64
27 Vágnerová 2008, s. 372–373
28 Welch 2019, s. 26; Winter 2012, s. 54
29 Winter 2012, s. 54
30 Vágnerová 2008, s. 386; Winter 2012, s. 50–51
31 Praško et al. 2015, s. 28; Winter 2012, s. 82, 84
32 Praško et al. 2015, s. 28, 62
33 Welch 2019, s. 107
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emocí. Taková morálka se v praxi snaží dosáhnout požadovaných pocitů jakýmikoliv prostředky,

včetně těch,  které jsou z křesťanského hlediska nepřijatelné.  Problémům a utrpení se naopak

snaží za každou cenu vyhnout, protože je nepovažuje za příležitost k růstu, ale naopak za něco

absolutně nežádoucího.34 „Křesťanskou“ adaptací pocitové morálky lze pozorovat i v církvi ve

formě sklonu k posuzování duchovní zralosti věřících na základě jejich emocionálního stavu. Je-

li člověk citově vyrovnaný, pak je jeho vztah s Bohem – za předpokladu, že v jeho životě není

žádný závažný hřích – v pořádku. Je-li však skleslý, sklíčený či depresivní, pak má určitě nějaký

„duchovní“ problém.

V oblasti  sociálního  statusu hraje  důležitou  roli  nezaměstnanost,  invalidita,  příslušnost

k národnostní menšině a osamělost,35 protože lidé náležející do těchto skupin bývají izolováni od

okolí.

V oblasti  rodinných  vztahů jsou  klíčové  zejména  vztahy  mezi  rodiči  a dítětem.  Riziko

vzniku deprese hrozí u těch lidí, kteří nebyli v dětství svými rodiči přijímáni a jejichž rodiče

nebyli  dostatečně  vnímaví  vůči  jejich  potřebám.  Takový  lidé  hůře  zvládají  zátěžové  situace

a mají horší schopnost čtení vlastních emocí i emocí druhých.36

Klíčovou oblastí v duchovní sféře, která může být původcem deprese, je modloslužba, jejíž

podstatou je to, že člověk se k někomu či něčemu upne natolik, že tato osoba či věc zaujme

v jeho srdci místo, které patří Bohu.37 K jejímu odhalení lze využít celou řadu otázek, např: Pro

čí slávu žiji? Komu důvěřuji?38 Dle Welche se model často dotýkají témata jako je strach, hněv,

selhání či stud a vina. To ovšem – myslím si – neznamená, že by za těmito tématy byly modly

vždy.39

Za  strachem se často skrývá nejistota, týkající se toho, zda Bůh naplní určitou potřebu či

touhu.  Protože si  člověk tuto část  stvoření  zamiloval  víc  než Boha anebo mu v této oblasti

nedůvěřuje, snaží si ji zajistit tím, že se spoléhá na něco jiného než na něj. Protože však nic ze

stvoření není natolik stálé, aby se na to dalo plně spolehnout,40 jistota, kterou do něj vložil, se

jednoho dne začne hroutit a objeví se strach a nakonec i deprese.41

Kořenem hříšného hněvu bývá nedůvěra v Boží spravedlnost. Ten, kdo se hněvá, se obává,

že Bůh bude vůči osobě, proti níž je hněv namířen, příliš shovívavý, a proto bere „spravedlnost“

do svých rukou tím, že vůči ní chová zášť. K nepřehlednosti situace přispívá tendence hněvu

maskovat se za obhájce Božích zájmů. Avšak při bližším pohledu člověk zjistí, že se točí kolem

jeho slávy, nikoliv kolem té Boží.42 K jeho odhalení mohou napomoci následující otázky: „Na co

mám nárok?“ nebo „Které moje právo bylo porušeno?“43

34 Tamtéž, s. 109.
35 Praško et al. 2015, s. 28; Winter 2012, s. 83
36 Winter 2012, s. 75–76
37 Welch 2019, s. 116–117
38 Tamtéž, s. 134.
39 Jako příklad takového případu lze uvést sexuální zneužívání, které rovněž přispívá k nadměrným pocitům viny 

a hanby (Winter 2012, s. 177).
40 Welch 2019, s. 136
41 Tamtéž, s. 133-134.
42 Tamtéž, s. 144-146.
43 Tamtéž, s. 142.
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Jsou-li na pozadí deprese pocity selhání či studu, pak modlou může být touha po uznání od

druhých nebo pocit  vlastní  hodnoty před sebou samým. První  z nich vede člověka ke snaze

vyhovět přáním a očekáváním druhých do té míry, že se stane jejich otrokem. Problémem je

navíc skutečnost, že člověk nikdy nedokáže plně uspokojit požadavky a nároky ostatních, kteří

jeho snahu stejně nikdy dostatečně neocení. Druhá z model vede ke srovnávání se s druhými.44

Welch tvrdí, že  neoprávněná vina je vlastně pocit selhání a zahanbení ve vztahu k Bohu.

Jejím jádrem je nedůvěra v dostatečnost Kristovy oběti. Člověk s tímto přesvědčením nedokáže

přijmout  nabízenou  milost,  protože  si  v hloubi  duše  myslí,  že  k tomu  aby  mu  mohlo  být

odpuštěno, musí ještě něco dalšího udělat (např. se nějakým způsobem potrestat). Tento postoj

vypadá na první pohled zbožně, na pozadí je však tendence Boha okrást o část jeho slávy skrze

snahu dosáhnout Boží milosti vlastním úsilím.45

Zcela vyloučit nelze ani  působení satana a démonů. V této oblasti je však namístě určitá

opatrnost, protože právě zde často křesťané zastávají extrémní názory. Prvním z nich je neochota

připustit, že by v dnešní době mohli démoni vůbec působit. Druhým extrémem je pak věnování

pozornosti  démonům do té  míry,  že  jejich  působení  je  automaticky  připisován  téměř  každý

problém, včetně strachu, závislostí a deprese.46 Snadno tak může být za démonické označeno

něco, co ve skutečnosti démonické není, což může způsobit více škody než užitku.

1.4 Typologie deprese

Existuje celá řada možností,47 jak rozlišovat různé typy depresivních stavů.  Dle okolností,

za jakých deprese propukla, lze rozeznávat např. reaktivní depresi, poporodní depresi, sezónní

afektivní poruchu, apod.48 Její typy lze dále členit  na základě délky jednotlivých epizod. Do

této kategorie by patřila dysthimie, rekurentní depresivní porucha a krátká rekurentní depresivní

porucha.49 Pro účel této práce však bude nejvhodnější členění dle její intenzity. Tato typologie

rozlišuje mírnou, středně těžkou a těžkou depresi s psychotickými příznaky či bez nich.50

Během  mírné  deprese jsou  pocity  radosti  méně  časté  a méně  intenzivní  než  je  tomu

u zdravých lidí. Dochází i ke zpomalení myšlení a poklesu motivace, takže trpící je schopen

činnosti jen s určitým sebezapřením. Z jejich zvládáním však nemívá větší potíže. Léčba probíhá

zpravidla ambulantně, pracovní neschopnost bývá spíše výjimkou.51

Při středně těžké depresi má člověk, který jí trpí, výrazné problémy fungovat. Motivace je

téměř nulová a pacient má navíc potíže soustředit se na jakoukoliv činnost, kvůli čemuž není

schopen pracovat.  Velké  obtíže  mu činí  dokonce i vykonávání  domácích prací.  Potěšení  mu

nepřináší ani jeho zájmy a koníčky, které ho dříve bavily. Problémy se objevují i v sexuální

oblasti.  Depresivní  člověk  ztrácí  o milování  zájem a objevují  se  sexuální  dysfunkce.  Léčba

44 Tamtéž, s. 164-165
45 Tamtéž, s. 170, 173.
46 Winter 2012, s. 241
47 Citovaní autoři předkládají charakteristiku uvedených typů, neřadí je však do skupin.
48 Praško et al. 2015, s. 36–37, 42; Winter 2012, s. 66–68
49 Praško et al. 2015, s. 32, 40
50 Praško et al. 2007, s. 269; 2015, s. 29
51 Praško et al. 2015, s. 29
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probíhá  výhradně  v pracovní  neschopnosti,  při  sebevražedných  myšlenkách  je  indikována

hospitalizace.52

Člověk v těžké depresi je silně zpomalený nebo naopak agitovaný a neklidný, v důsledku

čehož není schopen se o sebe postarat. Jeho schopnost regulace emocí je natolik narušena, že

vnější podněty na jeho náladu nemají téměř žádný vliv. Při těžké depresi je trpící zcela nečinný,

protože se cítí velmi vyčerpaný a navíc v ničem jiném, kromě sebevraždy, na kterou často myslí,

nevidí  žádný  smysl.  Tento  stav  je  natolik  závažný,  že  ho  bez  hospitalizace  prakticky  nelze

zvládnout.53

Těžká  deprese  s psychotickými  příznaky zahrnuje  stejné  symptomy  jako  klasická  těžká

deprese bez psychotických příznaků, k nim se však ještě připojují bludy a halucinace. I zde je

bezpodmínečně nutná hospitalizace.54

1.5 Léčba deprese

Existují  dva základní způsoby, jak depresi  léčit.  První možností  je  psychoterapie,  což je

léčebná  metoda  spočívající  v rozhovorech  se  speciálně  vyškoleným  terapeutem.

Psychoterapeutických směrů a přístupů existuje celá řada. Mezi ty nejznámější patří kognitivně-

behaviorální  terapie,  dynamická  psychoterapie  a humanisticky  orientovaná  psychoterapie.

Psychoterapie bývá poskytována v následujících formách: individuální, skupinové a rodinné.55

Druhou z možností je farmakoterapie, tedy léčba pomocí léků. Nejčastěji používanou skupinou

léků jsou antidepresiva, kterých existuje opět celá řada druhů. Tím nejběžnějším jsou inhibitory

zpětného  vychytávání  serotoninu  (SSRI).56 Ve  zvláště  závažných  případech  deprese,  které

dostatečně  nereagují  na  žádnou  z předchozích  možností,  se  ještě  používá  léčba  elektrošoky

neboli tzv. elektrokonvulzivní terapie.57

***

Rozhodnutí, zda užívat či neužívat léky je obtížná otázka, která se dotýká řady duchovních

témat. Jedním z nich je Boží vůle. Pokud se totiž člověk rozhodne léky užívat, aniž by to byla

Boží vůle, může se tím vyhnout lekci, kterou pro něj Bůh skrze utrpení připravil (Ř 5,3-4).58

A naopak zaryté odmítání antidepresiv může vést k tomu, že člověk kvůli své depresi nebude

schopen  vykonávat  Bohem svěřené  povolání,  nemluvě  o tom,  že  toto  rozhodnutí  může  mít

i fatální následky.59

Další  stránkou, kterou je třeba zvážit,  je  důvěra vůči Bohu versus očekávání od léků.

Někdo si podvědomě může myslet, že v jeho depresi mu Bůh ani víra v něj nemůže nijak pomoci

52 Tamtéž.
53 Tamtéž.
54 Praško et al. 2007, s. 269; 2015, s. 29
55 Praško et al. 2015, s. 86–87
56 Tamtéž, s. 80-81.
57 Praško et al. 2007, s. 295
58 Greggo a Lawrence 2012, (s. 194–195) upozorňují, že se může v některých případech těžce zarmoucené duše ve

skutečnosti jednat o duchovní krizi představující výzvu k obnově či proměně vztahu s Bohem. V takovém 
případě dle jejich názoru není vhodné péči soustředit na zmírnění utrpení, ale hlavním nástrojem pomoci by zde 
měla být pastorační péče, Boží slovo a útěcha uvnitř křesťanského společenství (viz tamtéž). Pro výklad pojmu 
„těžce zarmoucená duše“ viz pozn. 5 na s. 9.

59 Viz Novák 2016.
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a že  to  jediné,  co  nutně  potřebuje,  jsou  léky.  Na druhou stranu se domnívám,  že  projevem

nedůvěry  vůči  Bohu  může  být  (paradoxně)  i striktní  odmítání  antidepresiv.60 Pro  některé

křesťany může být pohodlnější zvolit si jistotu (byť bolestivou) v podobě deprese, než udělat

krok do neznáma a riskovat, že se deprese ještě zhorší, že se dostaví nepříjemné vedlejší účinky

anebo  že  ostatní  lidé  jich  rozhodnutí  odsoudí.  Jiní  věřící  zase  mohou  považovat  užívání

antidepresiv za projev nedůvěry vůči Božímu uzdravení.

Také utrpení je jedním z důležitých témat. Jak už bylo naznačeno výše, vyhýbání se utrpení

za  každou  cenu  Welch  považuje  za  modloslužbu,  jejíž  podstatou  je  touha  po  pohodlném

a bezproblémovém životě. Souhlasím s ním však i v tom, že utrpení není dobré vyhledávat61 či

jej dokonce pokládat za „vyšší stupeň zbožnosti“, protože to vede k duchovní pýše. Myslím si

tedy, že zralý křesťan by měl být schopen přijmout nejen soužení, ale i úlevu (Fp 4,11-12).

Významnou  oblastí  je  také  touha  po  uzdravení.  Na  touze  být  zdravý  není  jistě  nic

špatného.  Ostatně každý „normální“  člověk touží  po zdraví.  Problémem je  opět,  když se ze

zdraví stane modla.  V této souvislosti  je také třeba si uvědomit,  že nikdo nemá právo Bohu

diktovat,  zda,  kdy a prostřednictvím čeho  či  koho ho uzdraví.  Bůh slibuje,  že  se  zkouškou

poskytne  i východisko  (1K 10,13),  ale  nesděluje  žádné  podrobnosti  o tom,  jak  přesně  toto

východisko bude vypadat, čímž nechává dveře otevřené pro širokou škálu možností. Nicméně

lze očekávat, že pro každého člověka bude trochu jiné.

Dle mého názoru tedy nejde ani tak o to, zda člověk antidepresiva užívá, nebo neužívá, ale

o důvod, proč se tak či onak rozhodl. Jsem přesvědčen, že užívání léků či jejich odmítání samo

o sobě patří mezi vnější věci, které toho o srdci člověka mnoho nevypovídají. Z toho hlediska

jsou daleko důležitější motivy, které se za těmito postoji skrývají.

1.6 Křesťanská reflexe

Z výše uvedeného pojednání plyne, že deprese je nemoc, jejíž příčinu nelze redukovat pouze

na osobní hřích.  Je však nutné si položit  otázku, zda je takový pohled udržitelný z hlediska

křesťanské  víry. Odpověď  na  ni  lze  nalézt  v knize  Job.  Bible  Joba  charakterizuje  jako

bezúhonného,  přímého  a bohabojného  muže  (Jb  1,1).  I přesto  však  lze  v jeho  prožívání

pozorovat příznaky deprese. Přehled těchto příznaků a biblických pasáží je uveden v tabulce 1.1.

60 Podobný postoj zastává i Grün (2015, s. 10-11), dle nějž se za tímto přístupem skrývá nedostatek pokory.
61 Welch 2019, s. 109
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Tabulka 1.1. Příznaky deprese v knize Job

symptomy deprese pasáže v knize Job

nechutenství, úbytek na váze 3,24; 16,8; 17,7; 19,20

nespavost 7,3-4; 17,2

pocity vyčerpání 9,18

duševní tíha 6,2-4; 7,11; 17,1; 30,27-31

nadměrný pláč 16,16

beznaděj 6,11-12; 7,6; 17,11; 19,8-10

negativní hodnocení minulosti 3,3-16; 9,25-26; 10,18-19

negativní očekávání budoucnosti 7,7; 14,1-2

myšlenky na smrt či sebevraždu
3,20-22; 6,8-9; 7,15-16; 9,21; 10,1.18.20-22; 
17,1.11-16

pocit, že se Bůh ztratil 23,8-9.17

zdeformovaný pohled na Boha62 7,20; 9,22-24; 10,3.13-14; 16,12-14; 19,6.11; 
27,2

dlouhodobost příznaků 7,3; 14,20

Trpěl  biblický  Job  skutečně  depresí?  Odpověď  není  úplně  snadná,  protože  vyžaduje

odbornou kvalifikaci a navíc snaha diagnostikovat člověka na základě písemného záznamu je

zavádějící  sama  o sobě.  Nicméně  dle  výše  uvedené  tabulky  lze  usoudit,  že  je  to  velmi

pravděpodobné. Z knihy Job každopádně plyne poučení, že duševní tíseň a myšlenky na smrt či

dokonce  sebevraždu  se  za  určitých  okolností  mohou  objevit  i u toho  nejzbožnějšího

a nejvěrnějšího křesťana.

Užitečné je také se alespoň ve zkratce podívat na vývoj pohledu na depresi v křesťanské

tradici. Velmi překvapivé je porozumění vztahu mezi tělem a duší u puritánských kazatelů 17.

století.  Ti totiž myšlenku, že by deprese mohla být nemoc, vyslovili dříve, než s touto teorií

přišla sekulární psychologie a psychiatrie. Jedním z nich je i Thomas Brooks (1608-1680), který

prohlásil, že „léčba melancholie patří spíše do rukou lékaře než duchovního, tedy spíše do rukou

Galéna [řeckého lékaře] než [apoštola] Pavla“.63 Podobný názor zastával i známý kazatel Charles

Spurgeon.64

Zajímavá je  také skutečnost,  že  někteří  z křesťanů,  kteří  si  dříve mysleli,  že  deprese je

důsledkem hříchu a že ji lze vyléčit modlitbou a studiem Písma, svůj názor změnili poté, co ji

sami zažili. Mezi ně patří např. pastor Perry Noble65 a Tommy Nelson.66

62 Obtížnou otázkou je, zda a do jaké míry se jednalo o projevy deprese a nakolik o důsledek nedostatečného 
duchovního vhledu.

63 „The cure for melancholy belongs rather to the physician than the divine, to Galen [a Greek doctor] than to [the 
apostle] Paul.” (Brooks 1978, cituji dle Winter 2012, s. 72–73)

64 Heinze 2018
65 Noble 2014
66 „A year ago, if you had asked me what it was I wouldn‘ t have known. And if somebody had come to me with 
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Nepatrný náznak posunu lze dokonce pozorovat i v českém konzervativním prostředí. Tento

posun je  možné zpozorovat  při  porovnání  dvou článků,  otištěných v časopise Zápas  o duši.

Zatímco první67 z nich  jednoznačně tvrdí,  že  deprese  je  hřích,  ten  druhý68 (a novější)  je  už

mnohem opatrnější.

Na  tomto  základě  mohu  na  otázku,  zda  je  deprese  vždy  způsobena  osobním  hříchem

odpovědět – dle svého mínění – jednoznačně: Ne.

depression, I would have said: ‚Memorize this verse, listen to this tape, pray about it and quit your sinning!‘“ 
(Nelson 2007, čas 3:23-3:39)

67 Lehrer 2004
68 Tautges 2017
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2 Psychoterapie

Jak už bylo uvedeno výše,  těžší  stavy deprese,  je  bez odborné pomoci  zvládnout  velmi

obtížné či dokonce téměř nemožné. Z tohoto důvodu uvádím ze všech nápomocných věcí na

prvním místě terapii a v této části jí věnuji i nejvíce prostoru. Integrativní psychoterapii (IP) jsem

z široké škály terapeutických směrů zvolil proto, že usiluje o křesťanskou adaptací kognitivně-

behaviorální terapie (KBT), jenž se pří léčbě depresí uplatňuje nejčastěji.

2.1 Hlavní rysy a důrazy IP

Klíčovým rysem  IP je  snaha  stavět  na  křesťanské  teologii  bez  toho,  aniž  by  opomíjela

psychologické poznatky. V IP má tedy integrace dva aspekty: teologický a teoretický. Teoretická

integrace spočívá v úsilí načerpat užitek z několika různých psychoterapeutických směrů. Jedná

se  zejména  o kognitivně-behaviorální  terapii,  ale  i o psychodynamickou,  interpersonální

a rodinou psychoterapii.69 Pro teologickou integraci je velmi důležitým východiskem křesťanská

antropologie, tedy učení o stvoření, pádu a vykoupení člověka.

V otázce stvoření je nejdůležitější ta skutečnost, že člověk byl stvořen k Božímu obrazu. Na

tento  koncept  lze  pohlížet  skrze  tři  základní  úhly  pohledu  (funkcionální,  strukturální

a vztahový).70 IP je  všechny  považuje  za  přínosné  a usiluje  o jejich  praktickou  aplikaci.71

Výsledkem této snahy jsou tři domény IP.  Funkcionální doména  klade důraz na odraz Božího

obrazu v lidském chování.72 Člověk je zde chápán jako Boží zástupce, který vykonává správu

a dohled nad jeho dobrým stvořením. IP ji uvádí do praxe skrze snahu klientovi pomoci obnovit

kontrolu nad jeho životem a prostředím.73

Strukturální doména proniká více do hloubky a ukazuje, že lidské nitro v něčem odráží nitro

Boží.74 Klíčovým prvkem je zde „morální a racionální kapacita člověka“.75 Na tomto pak IP staví

svůj  předpoklad,  že  „myšlení  a chování  člověka  se  vždy  odehrává  v kontextu  hlubších

strukturálních kapacit“.76 Hlavním cílem v této doméně je vést klienta k tomu, aby se učil vidět

širší příběh a rozvíjet svou kontrolu nad impulzy, které ho vedou k vyhledávání potěšení nebo

vyhýbání se bolesti.77 Za tímto účelem se na strukturální doméně pracuje s hlubšími kognitivními

strukturami (ze zvnitřněnými systémy přesvědčení).

Základním  důrazem  vztahové  dimenze je  kolektivní  či  sdílená  povaha  Božího  obrazu.

Člověk ztělesňuje Boha kdykoliv, kdy vstupuje do milujícího vztahu s ním či s ostatními lidmi.78

Z toho plyne následující paradigma: lidskou racionalitu a morálku je nutné chápat v kontextu

69 McMinn a Campbell 2007, s. 15, 61
70 Erickson (1985), cituji podle McMinn a Campbell 2007, s. 27.
71 McMinn a Campbell 2007, s. 34
72 Tamtéž 27.
73 Tamtéž, s. 29-30.
74 Tamtéž, s. 30
75 „moral or rational capacity of humans“ (McMinn a Campbell 2007, s. 31)
76 „…human thoughts and behaviors always exist in the context of structural capacities.“ (McMinn a Campbell 

2007, s. 115)
77 McMinn a Campbell 2007, s. 30–31, 35
78 Tamtéž, s. 33.
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vztahů s Bohem a mezi lidmi navzájem. Myšlení a chování člověka je tedy ovlivňováno jeho

vztahy.79

Pád člověka spočívá v tom, že zhřešil. V teologii je hřích stav i čin. Pojetí hříchu jako stavu

znamená, že pod jeho mocí se spolu s celým stvořením octnul každý aspekt lidské existence.

V důsledku toho člověk není  schopen nehřešit,  z čehož vyplývá,  že dosažení  jakékoliv,  byť

sebemenší změny, je obtížné. Hřích ve smyslu činu označuje jak zlo, které člověk spáchal pod

vlivem hříšných impulzů a vášní, tak i zlo spáchané záměrně či úmyslně.80

Dalším důležitým aspektem křesťanského učení je vykoupení z moci hříchu. Křesťané věří,

že s Kristem zemřeli hříchu a spolu s ním vstali k novému životu. Ovocem této víry je důraz na

posvěcený život, potřeba rozlišovat mezi dobrým a špatným a v neposlední řadě dostupnost Boží

milosti  a odpuštění.  Z učení  o vykoupení  dále  plyne,  že  Bohu  není  lhostejné  utrpení.  To

znamená, že ani křesťané nesmí být lhostejní vůči utrpení lidí kolem nich, a to nejen v rámci

terapie.81

Podobně jako ostatní psychoterapeutické směry, také IP má svou teorii motivace. Od těch

ostatních se však liší  svým ukotvením v konceptu Božího obrazu.  IP předpokládá,  že každý

člověk, navzdory své porušenosti a hříšnosti, hluboko uvnitř touží „být člověkem více v plnosti,

tak jak ho Bůh stvořil“.82 Na funkcionální úrovni tedy lidé chtějí efektivně zvládat svůj život ve

vztahu vůči  okolnímu stvoření.  Z hlediska  strukturálního  aspektu  lidé  chtějí  vědět,  jak  věci

skutečně jsou.  V rámci  vztahové domény všichni  lidé touží  po harmonických vztazích.  Tato

touha je v IP považována za pravděpodobně nejsilnější zdroj motivace vůbec.83

2.2 Charakteristika tří domén intervence

Na úvod je nutné poznamenat, že následující přehled je pouze schématický.  Důvodem je

fakt,  že  jednotlivé  aspekty  osobnosti  jsou  mezi  sebou  navzájem  propojené  a vzájemně  se

ovlivňují.  Z toho  tedy  plyne,  že  terapie  není  v reálu  tak  lineární,  jak  by  se  na  základě

následujícího  textu  mohlo  zdát.  Naopak,  je  to  proces  velmi dynamický.  Jednotlivé  domény

intervencí tedy spíše vyjadřují důraz, který převládá v aktuální fázi  terapie,  než její výhradní

zaměření.84 Tuto skutečnost znázorňuje obr. 2.1.85

79 Tamtéž, s. 35-36
80 Augustn (398/1986); Bloesh (1978); Ericson (1985); Lewis (1952); Packer (1993); Sproul (1992), cituji podle 

McMinn a Campbell 2007, s. 38–39, 42.
81 Tamtéž, s. 46-47, 49.
82 „…to be more fully human, more as God created us to be.“ (McMinn a Campbell 2007, s. 120)
83 Tamtéž.
84 McMinn a Campbell 2007, s. 115, 278
85 Zpracováno podle McMinn a Campbell 2007, obr. 4.1. na s. 114.
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2.2.1 Intervence zaměřené na symptomy (funkcionální doména)

Tyto intervence jsou důležité zpravidla na začátku terapie a jsou zaměřeny především na

práci  s tzv.  automatickými  negativními  myšlenkami  (ANM).  ANM  vychází  z niterných

přesvědčení a jsou charakteristické tím, že člověka napadají samy od sebe, proti jeho vůli. Mají

podobu různých  pesimistických myšlenek a obav, které jsou, v závislosti na konkrétní situaci,

velmi  specifické  a mají  tendenci  se  řetězit.86,  87 Pozitivem  je  jejich  relativně  snadná

vyvratitelnost, čehož se využívá právě v terapii.88

V tomto  bodě  je  hlavním  cílem zmírnění  symptomů,  tak  aby  klient  byl  schopen  lépe

fungovat v každodenním životě. IP se ho snaží dosáhnout skrze podporu adaptivního chování. Za

tímto  účelem  se  klient  nejprve  učí  rozpoznávat  a měnit  vzorce  svého  myšlení,  které

k nepříjemným  pocitům  přispívají.  Když  toto  zvládne,  přichází  na  řadu  učení  se  novým

způsobům myšlení a chování, které mu pomohou tyto nepříjemné stavy překonat.89

86 Pešek et al. 2013, s. 113, 131
87 např.: Zase přijdu pozdě. Co když mě vyhodí z práce a nebudu mít peníze na nájem? Co když skončím na ulici?
88 McMinn a Campbell 2007, s. 83, 123
89 McMinn a Campbell 2007, s. 115, 122–123
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Obrázek 2.1: Vzájemná propojenost domén IP
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Touhy po vztazích
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zaměřená na schéma

Doména 3 
zaměřená na vztah



2.2.2 Intervence zaměřené na schémata (strukturální doména)

Intervence  ve  strukturální  doméně  jdou  více  do  hloubky  než  pouhá  snaha  o potlačení

symptomů.  Jejich  nejdůležitějším  úkolem  je  „prozkoumat  základní  struktury,  které  formují

klientovo porozumění světu“.90 Klient zde získává více vědomé kontroly nad deaktivací schémat.

Naučí se „rozpoznávat schémata, operující na nevědomé úrovni, a získat si od nich určitý odstup.

To mu umožní vytvořit si novou identitu, nezávislou na starém způsobu myšlení.“91

IP zde  rozlišuje  následující  koncepty:  mody,  (kognitivní)  schémata,  dysfunkční  postoje92

a niterná přesvědčení,  které jsou ve vzájemném vztahu a vzájemně se ovlivňují.  Tento vztah

znázorňuje obr. 2.2.93

Dle Younga a kolektivu (2003) jsou mody stavy prožívání, během nichž se člověk určitým

způsobem  chová,  myslí  a cítí.94 Jedná  se  tedy  o „soubor  kognitivních,  emocionálních,

fyziologických a motivačních systémů.“95 K aktivaci modů dochází za situací, které jsou úzce

spjaty se schématy.96

Schémata jsou kognitivní struktury, obsahující myšlenky, předpoklady a přesvědčení, které

lidem  usnadňují  pochopení  jejich  života  a okolního  světa.  Na  rozdíl  od  ANM  jsou  více

90 „…to look for the underlying structures that shape one‘ s interpretation of the world.“ (McMinn a Campbell 
2007, s. 129)

91 „…recognize the schemas that have been functioning on an unconscious level and then gain some distance from
these schemas, enabling them to construct a new identity apart from their old way of thinking.“ (McMinn 
a Campbell 2007, s. 85, 133)

92 Zde jsem se rozhodl použít označení, které používá Pešek a kolektiv (2013, s. 101–102). McMinn a Campbell 
(2007, s. 83) používají termín „intermediate beliefs“.

93 Zpracováno podle McMinn a Campbell 2007, obr. 8.5 na s. 256.
94 Cituji podle Pešek et al. 2013, s. 59.
95 „Modes are composites of cognitive, emotional, physiological and motivational systems.“ (McMinn a Campbell

2007, s. 129)
96 Young et al. 2003, cituji podle Pešek et al. 2013, s. 59.
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Obrázek 2.2: Mody, schémata a niterná přesvědčení
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nevědomá a méně vázána na konkrétní situace. Jejich změna také vyžaduje větší úsilí než je

tomu u ANM. Schémata však napomáhají odhalení niterných přesvědčení, která leží více pod

povrchem, a proto jsou v této fázi právě ona hlavním předmětem zájmu.97

IP rozlišuje  celkem devět  funkcí  schémat,  z nichž  zmíním pět  nedůležitějších.  Za  prvé,

schémata  ovlivňují  chápání  a konstrukci  světa.  To  znamená,  že  přesvědčení  a předpoklady,

kterým člověk věří, mají vliv na to, jak rozumí událostem ve svém životě.98 A nejen to: IP počítá

také s tím, že to, jak lidé sobě a okolnímu světu rozumí, ovlivňuje nakonec i realitu samotnou.99

Za  druhé,  schémata  mají  historický  rozměr.  IP  předpokládá,  že  schémata  se  formují

především  v dětství100 a že  dysfunkčními  se  stávají  zejména  působením  těchto  rizikových

faktorů: frustrace potřeb, traumat, rozmazlování či osvojení dysfunkčního chování rodičů.101

Za třetí,  schémata  jsou  spojena  s mody. Kognitivní  struktury  neustále  ovlivňují  emoce,

fyziologické reakce, chování a motivaci a jsou jimi zpětně ovlivňovány. Proto při aktivaci modů

dojde rovněž k aktivaci schémat.102

Za čtvrté, schémata lze aktivovat, ale také deaktivovat. Tato skutečnost je naprosto klíčová,

protože získání schopnosti schémata deaktivovat je jedním z hlavních cílů IP. K jeho dosažení je

však třeba schémata aktivovat právě skrze mody.103

Za páté,  schémata mají duchovní rozměr. Víra a schémata se vzájemně ovlivňují. To, jak

o sobě a okolním světu klient přemýšlí se odráží i v jeho představách o Bohu. A naopak, jeho

teologie má zpětný dopad na jeho sebepojetí a vnímání okolního světa.104

Dysfunkční postoje se nacházejí na pomezí ANM a niterných přesvědčení. Lze je definovat

jako  zvnitřněná  pravidla,  negativně  ovlivňující  naše  očekávání,  která  se  nejčastěji  objevují

v podobě „Měl(a) bych…“ nebo „Pokud…, pak…“105 S těmito postoji se pracuje v první i druhé

doméně. První  z nich se jimi zabývá ve vztahu k ANM, ta druhá pak ve vztahu k niterným

přesvědčením.106

Niterná přesvědčení jsou předpoklady na té nejzákladnější úrovni, které fungují jako jakési

brýle,  skrze  něž  si  lidé  vysvětlují  a hodnotí  události  uvnitř  i okolo  sebe.  Dotýkají  se  jejich

identity,  druhých lidí,  světa  a budoucnosti a jsou živnou půdou pro schémata.  Jsou hluboce

zakořeněná  a vědomí  prakticky  nepřístupná.  Z toho  plyne  jejich  extrémně  obtížná

vyvratitelnost.107 V IP  se  dokonce  s možností,  že  by  je  bylo  možné  zcela  vymýtit,  ani

nepočítá.108,109

97 McMinn a Campbell 2007, s. 129, 132
98 Tamtéž, s 247.
99 Mohoney 2003, cituji dle McMinn a Campbell 2007, s. 249
100 McMinn a Campbell 2007, s. 259, 261
101 Young et al. 2003, cituji dle McMinn a Campbell 2007, s. 262
102 McMinn a Campbell 2007, s. 257, 272
103 Tamtéž, s. 132, 252, 310.
104 Tamtéž, s. 267, 269.
105 Praško et al. 2015, s. 136
106 McMinn a Campbell 2007, s. 83, 129
107 McMinn a Campbell 2007, s. 258; Pešek et al. 2013, s. 95–96
108 McMinn a Campbell 2007, s. 272
109 Pešek a kolektiv (2013, s. 96) tuto možnost připouštějí u klientů s těžkou poruchou osobnosti.
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Praško a kolektiv ještě  uvádí  tzv.  kognitivní  omyly,  což jsou automatické a opakované

chyby v myšlení, které přispívají k udržování špatné nálady. Jejich přehled uvádí tab. 2.1.110

Tabulka 2.1. Kognitivní omyly

kognitivní omyl charakteristika

katastrofizace zveličení problému a jeho přijetí jako součást identity

generalizace
vytvoření obecného pravidla z jedné nebo několika málo 
izolovaných zkušeností

diskvalifikace pozitivního opomenutí pozitivního či jeho negativní interpretace

selektivní abstrakce
výběr informací podporující určité přesvědčení, protifakta jsou 
ignorována

negativní věštby
negativní očekávání, i když obávaná událost je málo 
pravděpodobná

personalizace člověk si bere osobně i to, co se ho netýká

nálepkování generalizace s užitím pejorativních výrazů

čtení myšlenek vytváření negativních závěrů z toho, jak se druhý tváří či chová

černobílé myšlení myšlení na rovině dvou extrémů, nic mezi tím

katatymní zkreslení pocitům dávána větší váha než faktům, což vede k jejich ignorování

2.2.3 Intervence zaměřené na vztahy (vztahová doména)

Vztahová rovina je důležitá po celou dobu terapie. Zvláštní důležitosti však nabývá tehdy,

nevedou-li intervence v předchozích doménách k dostatečné změně (viz obr. 2.3).111 Pozornost je

zde věnována zraněním, nevyřešeným konfliktům, charakterovým vadám a otázkám týkajícím se

konečného smyslu. V tomto bodě je důležité, aby si klient prostřednictvím proměňujícího vztahu

s terapeutem  vytvořil  novou  perspektivu,  skrze  kterou  bude  pohlížet  na  okolní  svět.  Tento

proměňující  vztah  je  postaven  na  christologii.  Kristus  navazuje  s lidmi  proměňující  vztahy.

Křesťané  jsou  povoláni  k napodobování  Krista.  Do  vztahů  s druhými  tedy  mají  přinášet

proměňující  milost  a pravdu.  Právě  o takový  proměňující  vztah  se  snaží  terapeut,  jehož

intervence se na této úrovni opírají o teorii dynamické psychoterapie.112

2.3 Techniky používané v IP

110 Praško et al. 2015, s. 125–132
111 Zpracováno podle McMinn a Campbell 2007, obr. 7.1., 9.1. a 11.2. na s. 217, 279 a 361.
112 McMinn a Campbell 2007, s. 135, 137
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2.3.1 Na symptom zaměřené intervence

IP v tomto stádiu cílí na jednotlivé složky modů tedy na myšlení, emoce, chování a tělo.

Cílem je zde přerušení bludného kruhu deprese a zmírnění utrpení, přičemž nezáleží na tom, na

kterou s uvedených složek se terapie zaměří jako první, protože terapeutický zásah do  jedné

z modalit, ovlivní i ty ostatní.113

Stěžejní technikou zacílenou na myšlení je tzv. kognitivní restrukturalizace, která k ANM

přistupuje  jako  k hypotézám.  Jejím  cílem  je  naučit  klienta  své  ANM  kriticky  hodnotit

a nahrazovat  je  vyváženějšími  myšlenkami, díky  čemuž  dojde  ke  snížení  intenzity  emocí

a tělesných reakcí.114 Tato technika má dvě základní fáze: třídění a konfrontaci. Během třídění si

klient vytváří seznam toho, co nepříjemného zažil, jaké při tom měl pocity a co si při tom myslel.

Tyto  údaje  pak  zařazuje  do  odpovídajících  kategorií:  situace,  emoce  a myšlenky.115

Předpokladem pro správné zařazení,  je  schopnost  odlišit  myšlenky od pocitů a událostí,  což

může některým lidem zpočátku dělat potíže.116 Důležité také je, aby zaznamenané situace byly

dostatečně  konkrétní.  V opačném  případě  totiž  budou  příliš  vágní  i související  pocity

a myšlenky. U pocitů je dále vhodné si zaznamenávat jejich intenzitu.117

Fázi konfrontace zahrnuje testování myšlenek a racionální odpověď. Při testování myšlenek

klient zkoumá, co jeho ANM potvrzuje a co je naopak vyvrací. Poté se zamýšlí, zda původní

myšlenka není  přehnaná a případně hledá alternativní  vysvětlení.118 Konfrontace pak spočívá

v čelení  ANM pomocí  jedné konkrétní  „protimyšlenky“,  na jejíž  formulaci  se  klient  aktivně

podílí. Samotná myšlenka by měla být krátká, realisticky pozitivní a výstižná.119 Naopak vhodná

není příliš optimistická myšlenka, protože obvykle nebývá příliš přesvědčivá a tudíž je těžké jí

113 Pešek et al. 2013, s. 29–31
114 Praško et al. 2007, s. 315
115 McMinn a Campbell 2007, s. 186, 190
116 Praško et al. 2015, s. 113
117 McMinn a Campbell 2007, s. 190–191
118 Praško et al. 2015, s. 115–116
119 McMinn a Campbell 2007, s. 191; Pešek et al. 2013, s. 126
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Obrázek 2.3: Význam terapeutických technik a terapeutického vztahu v doménách IP
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uvěřit.120 Zde  je  také  třeba  dbát  na  to,  aby tato  „protimyšlenka“  byla  pravdivá.  V opačném

případě je velmi snadné sklouznout k tzv. pragmatickému racionalismu.121

V oblasti chování je nejdůležitějším nástrojem  plánování aktivit.  Cílem této techniky je

vnést  do  života  klienta  řád122 a eliminovat  nečinnost,  která  je  zdrojem pocitů  neschopnosti

a méněcennosti, jenž pak vedou k prohlubování deprese a ta zase k další nečinnosti. Aplikace

této techniky zahrnuje dvě fáze: sebepozorování a vlastní plánování.  Sebepozorování spočívá

v tom, že člověk během dne sleduje hodinu po hodině svou aktivitu a vede si o ní písemný

záznam, do kterého si zapisuje, co v tu kterou hodinu dělal, jaké mu to přineslo potěšení a jak se

mu tato činnost dařila. K hodnocení potěšení a úspěchu se používá číselná škála (např. 0-10), kde

0 vyjadřuje nejnižší stupeň potěšení či úspěchu, kdežto 10 maximální spokojenost či zdar.123

Ve fázi vlastního plánování si klient na základě předchozího pozorování sestavuje svůj plán

následujícího dne či několika následujících dnů. Tento plán vypadá stejně jako výše popsaný

záznam  sebepozorování  s tím  rozdílem,  že  obsahuje  jeden  sloupec  navíc,  který  slouží

k zaznamenávání odchylek od původního plánu. Jejich přítomnost však nemusí nutně znamenat

selhání, protože neexistuje člověk který by vždy zvládl udělat všechno, co si naplánoval. Během

vykonávání  naplánovaných  aktivit  tedy  klient  sleduje,  zda  a nakolik  byla  ta  která  činnost

vykonána, a potom také co se dělo s jeho náladou.124

Při  plánování  by  měly  být  dodrženy některé  zásady.  Vzhledem k tomu,  že  zpočátku je

motivace  k aktivitě  nízká,  je  vhodné  začít  malými  a relativně  snadno  dosažitelnými  cíli

a postupně, jak chuť k činnosti narůstá, přecházet k náročnějším úkolům.125 Plán aktivit by také

měl  být  dostatečně  konkrétní  (např.  „Vytřu  podlahu  v kuchyni.“  namísto  „Budu  uklízet.“),

nikoliv však detailní.126 Důležitá je i rovnováha mezi aktivitami zaměřenými na výkon a mezi

odpočinkovými či relaxačními činnostmi.127

Nejpoužívanější technikou zacílenou na tělo, které se při depresi využívá, je  progresivní

svalová relaxace.128 Progresivní svalová relaxace se provádí vsedě, popř. vleže. Je doporučeno ji

nejprve nacvičovat  v tichém a klidném prostředí  a až poté ji  aplikovat  v běžných situacích.

Samotný princip spočívá ve střídavém napínání a uvolňování hlavních svalových partií. Při jejich

procvičování je nutné zachovat správný rytmus. Ten spočívá v napnutí příslušné svalové partie

za  současného  nádechu,  držení  napětí  i dechu  po  dobu  minimálně  5  sekund  a následném

uvolnění doprovázeného výdechem. Mezi jednotlivými cviky je také vhodné provádět pomalé

a pravidelné dýchání.  Cítí-li  po skončení  relaxace člověk v některých částech těla  napětí,  je

120 Pešek et al. 2013, s. 111
121 Autoři IP mají tímto pojmem namysli úskalí KBT, které spočívá ve snaze naučit klienta racionálněji uvažovat, 

přičemž měřítkem úspěchu je to, zda a do jaké míry se klient cítí lépe. Nebezpečím pragmatického racionalismu
je tedy to, že pravda nebude definována na základě objektivní skutečnosti, ale na základě klientových pocitů. 
(McMinn a Campbell 2007, s. 100)

122 Praško et al. 2007, s. 314
123 Praško et al. 2015, s. 101–103
124 McMinn a Campbell 2007, s. 282; Praško et al. 2015, s. 104
125 McMinn a Campbell 2007, s. 283
126 Praško et al. 2015, s. 106
127 Pešek et al. 2013, s. 155, pozn. 19
128 Mimo progresivní svalové relaxace užívají Mcminn a Campbell křesťanské praktiky, které lze použít za stejným

účelem (McMinn a Campbell 2007, s. 233).
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vhodné procvičení  těchto  partií  zopakovat.  Aby relaxace  měla  požadovaný  efekt,  je  třeba  ji

systematicky a pravidelně opakovat. Doporučená frekvence je 2× denně po dobu cca 10 minut.129

2.3.2 Na schéma zaměřené intervence

Strukturální doména využívá dvou technik, již zmíněnou kognitivní restrukturalizaci a tzv.

rekurzivní aktivaci schématu. Kognitivní restrukturalizace zde jde více do hloubky, než tomu

bylo  v první  doméně.  Snaží  se  pochopit  vzájemné vztahy mezi  emocemi  a nahlédnout  pod

povrch ANM za účelem odhalení dysfunkčních postojů a niterných přesvědčení.130

Rekurzivní aktivace schématu je založena na předpokladu, že niterných přesvědčení se

nelze zcela zbavit (v tom se IP liší  od klasické KBT), ale je možné si na ně vytvořit  určitý

náhled.131 Jejím cílem je klienta naučit jeho dysfunkční schémata vědomě deaktivovat. Za tímto

účelem je nezbytné schémata v průběhu terapie několikrát cíleně aktivovat a pak pracovat na

jejich deaktivaci.132 Výsledkem této snahy je tzv. decentering, tedy získání odstupu od niterných

přesvědčení a schémat a vytvoření nové, zdravější identity.133 Díky decenteringu klient získává

odstup od svého starého já a identifikuje se s novým já v Kristu, což mu umožňuje vstoupit do

nového příběhu, jehož jádrem je učení o vykoupení.134

K aktivaci  schémat  se  používají  podobné  nástroje  jako  v klasické  KBT  při  snaze

o zpochybnění  niterných  přesvědčení.  Prvním  z těchto  nástrojů  je  životní  příběh.  Terapeut

mapuje kontext klientova života a všímá si opakujících se témat. Nechává ho také znovu si prožít

klíčové  události  z minulosti,  což  vede  k aktivaci  schémat.135 Druhým nástrojem je  technika

padajícího šípu, která spočívá v kladení otázek, které pomáhají proniknout do hloubky klientova

uvažování.136 V IP  jsou  také  důležité  rozhovory  o Bohu.  Aktivaci  schémat  v této  oblasti

napomáhají otázky typu: „Co by vám Bůh řekl na to, že…?“ nebo „Co si o vás dle vás Bůh

myslí?“137

2.3.3 Na vztah zaměřené intervence

Fáze  zaměřená  na  vztah je  důležitá  zejména  u depresí,  které  pramení  především  ze

vztahových zranění.138 Nejde tu ani tolik o používané techniky, ale hlavním nástrojem je zde

samotný  terapeutický  vztah,  který  je  důležitý  ve  všech  doménách terapie,  avšak  zde  je  mu

věnována zvláště velká pozornost.139 Vzhledem k tomu, že vztahová zranění se hojí pomalu, tato

fáze terapie vyžaduje dlouhodobou spolupráci,140 během které se terapeut „neustále snaží odrážet

129 Praško et al. 2015, s. 149–153
130 McMinn a Campbell 2007, s. 283, 287
131 Tamtéž, s. 272-273.
132 Tamtéž, s. 310.
133 Tamtéž, s. 272.
134 Tamtéž, s. 289, 308.
135 Tamtéž, s. 292.
136 Tamtéž, s. 297.
137 Tamtéž, s. 273-274.
138 Tamtéž, s. 318.
139 Tamtéž, s. 321, 217.
140 Tamtéž, s. 317.
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milost a pravdu Krista“141 a pomáhat klientům se k těmto dvěma ctnostem posunout.142 Jeho

úkolem je  tedy „udržet si dostatečně správný náhled po dostatečně dlouhou dobu k tomu, aby

klient dokázal vidět věci jinak jeho očima“.143

141 Tamtéž, s. 356.
142 Tamtéž.
143 „…maintain the super-ordinate vantage point well enough and long enough that the client will eventually be 

able to see things differently through the eyes of the therapist.“ (McMinn a Campbell 2007, s. 322)
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3 Svépomocné strategie

3.1 Praktické nástroje k boji s depresí

Z rozhovoru s jednou z respondentek, vyplývá, že důležitou strategií při boji s depresí může

být  praktikování vděčnosti. Připomíná-li si trpící věci, ze kterých má radost, pomáhá mu to

odpoutat se od svých chmurných myšlenek a vidět svůj život více realisticky. Takže i když jeho

deprese třeba úplně nezmizí, alespoň dál vnímá, že má pro co a pro koho žít. Navíc, spojí-li to

s modlitbou, uctívá tím zároveň i Boha.

Dobrým  pomocníkem  ke  zvládání  deprese  je  také  spánková  hygiena.  Ukazuje  se,  že

nedostatek spánku zhoršuje depresi a deprese zase snižuje kvalitu spánku. Trpící se tak snadno

může  dostat  do  začerňovaného  kruhu,  ze  kterého  není  snadná  cesta  ven.  Proto  je  důležitá

prevence,  která  spočívá  v osvojení  určitých  návyků.  Nejdůležitějším z nich  je  pravidelnost,

spočívající v tom, že člověk uléhá a vstává vždy ve stejnou dobu. Dále je vhodné se alespoň dvě

hodiny před ulehnutím vyhnout používání elektronických zařízení jako jsou počítače,  mobily

a tablety.  Místo toho se  lze  věnovat  relaxačním aktivitám,  třeba  četbě  či  poslechu oblíbené

hudby,  apod.  Dále  se  nedoporučuje  nosit  si  s sebou  do  postele  práci  ani  jiné  povinnosti.

V takovém případě si v ní totiž člověk snadno zvykne přemýšlet o tom, co všechno by měl ještě

udělat, což vede ke stresu a oddálení spánku.144

Další z věcí, které mohou při depresi pomoci, je hudba. Co se týče jejího druhu, mám za to,

že nezáleží tolik na žánru. Důležitější je, aby z ní vyzařovala naděje,  která nestojí na pouhých

křesťanských  frázích,  ale  v teologické  hloubce  či  v dostatečně  osobních  textech,  tak  aby

posluchač věřil, že to, co se v písni zpívá, její autor skutečně prožil.145 Jistě nelze očekávat, že by

taková hudba sama o sobě přinesla uzdravení z deprese, avšak může pomoci spatřit světlo na

konci tunelu a možná i zachránit život,146 jak to naznačuje zkušenost frontmana skupiny The

Echoing Green:

„Dostal jsem dopisy od lidí, kteří plánovali sebevraždu a někdo jim dal moje CD:

‚Moje žena mě opustila, bylo po všem. Byl jsem připraven to vzdát. Někdo mi dal

vaše CD a tuto píseň jsem hodně dlouho opakoval.‘ Co k tomu dodat? Je to ohromě

pokořující.  Připomíná,  mi to,  že má hudba je mimo mou kontrolu. Mám takovou

větší odpovědnost a musím být dobrým správcem, protože Bůh s tím dělá velké věci.

Jen mi to připomíná, že to nesmím šidit.“147

144 Gotter 2018; WebMD Medical Reference 2019
145 Myslím si, že v tomto směru mě ovlivnil článek od Neklana Herolda (2004).
146 S depresí by mohly souviset následující písně: A Heart with a View, Aurora, Brand New Day a Waterfall; tématu
sebevraždy je pak věnována píseň Fall Awake.
147 „I've gotten letters from people who were going to commit suicide and someone gave them my tape:‘My wife 

left me, it was over, I was ready to give it up. Someone gave me your tape, and I've been having this song on 
repeat for so long.‘ What do you say to that? That's very humbling. That reminds me that I am so out of control 
of this music. I have such a higher responsibility, and I have to be a good steward of this stuff because God does
so much with it. It just reminds me of how I can't mock it.“ (Belville 1997)
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Užitečnou  strategií  v boji  s depresí  může  být  osvojení  schopnosti  rozpoznávat

charakteristické  vzorce  a rysy jednotlivých  epizod,  jenž  se  mohou  objevovat  za  určitých

specifických podmínek či situací, popř. v určitých obdobích a poté, co se objeví, určitou dobu

trvají  a pak  zase  odchází.  Těchto  rysů  je  dobré  si  všímat,  protože  mohou  být  nápomocné

k rozpoznání hrozícího návratu deprese. Tato znalost umožní se jí buď vyhnout anebo se na ni

alespoň připravit.148 Navíc lze očekávat, že prožívání deprese bude o něco snazší, ví-li trpící na

základě své zkušenosti, že má před sebou jen několik posledních temných dnů, než když nemá

tušení, zda jeho deprese vůbec někdy skončí.

Při depresi je také důležité udržovat kontakt s jinými lidmi. Depresivní lidé se zpravidla

mají tendenci sociálním kontaktům vyhýbat. Důležité však je, aby se svým trápením nezůstávali

sami a čerpali podporu od svých přátel a blízkých,149 popř. ve svépomocné komunitě.

Jedna  z věcí,  jak  mohou  blízcí  depresivnímu  člověku  pomoci,  je  sdílet  své  vlastní

zkušenosti s depresí či jinou krizovou situací. Důležité je však, aby nesklouzli k moralizování

typu: „Já jsem zažil daleko horší věci a žádné deprese jsem neměl“ a podobným věcem, protože

to by trpícímu spíše ublížilo než pomohlo. Toto sdílení by spíš mělo spočívat v autentickém

vylíčení, v čem pro ně byla daná situace těžká a díky komu či čemu ji zvládli. Budou-li při svém

sdílení upřímní a empatičtí, můžou si tím vybudovat most k srdci člověka.150

V případě  závažnější  deprese  je  důležité,  aby  okolí  trpícího  podporovalo  v jeho

rozhodnutí vyhledat odbornou pomoc. Depresivní lidé totiž někdy mohou váhat, protože mají

obavy, co by tomu jejich nejbližší řekli, kdyby se dozvěděli, že navštívili psychologa či dokonce

psychiatra. Proto je dobré, aby blízcí nemocného v tomto směru přiměřeně povzbuzovali.151

3.2 Zabývání se duchovními tématy

Před tím než  se  trpící  začne  níže  uvedenými tématy  zabývat,  je  vhodné,  když nejdříve

pochopí,  jak tato témata souvisí  s depresí  a jakým způsobem může rozpoznat,  zda se týkají

i jeho. Na tyto otázky odpovídá závěr kapitoly 1.3, která pojednává o příčinách deprese.

Důležité je také upozornit, že v komplikovanějších případech nemusí trpící být schopen tyto

otázky řešit  sám,  ale  může  potřebovat  pomoc  pastora, biblického  poradce,  popř.  věřícího

psychoterapeuta, který je  vůči těmto tématům dostatečně vnímavý. Text níže se tedy, spíše než

konečné řešení, snaží nabídnout základní rámec, jak tato témata uchopit.

3.2.1 Hněv

Winter píše, že v případě výbušného hněvu je třeba, aby člověk rozpoznal svůj podíl na

konfliktu a převzal za něj odpovědnost. Důležité je také, aby odkládal svou starou přirozenost

odvracením se od svých starých návyků a vytvářením návyků nových. Nejde však jen o změnu

chování, ale také o změnu postoje vůči osobě, proti které je hněv zaměřen.152

148 Welch 2019, s. 215–216
149 Praško et al. 2015, s. 172–173
150 Křivohlavý 2013, s. 100
151 Praško et al. 2015, s. 71
152 Winter 2012, s. 154, 162
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Potlačený hněv Winter doporučuje nejdříve vyjádřit  v modlitbě před Bohem a až potom

v lásce vůči člověku, na něhož je namířen.153 Tento postup může jednak člověku pomoci vytvořit

si určitý náhled, protože Duch svatý ho může usvědčit z toho, že jeho hněv není tak oprávněný,

jak si myslel. Výhodou modlitby je také to, že v ní má příležitost upřímně vyjádřit všechno, co

cítí. To mu může pomoci vychladnout a zabránit tomu, aby dotyčné osobě, na kterou se hněvá,

řekl něco, čeho by později litoval.

U obou druhů hněvu je důležité odpuštění. Má-li člověk problém odpustit, je vhodné, když

nahlédne do nitra svého srdce. Udělá-li to, možná zjistí, že jeho hněv nebyl oprávněný. Dále si

možná uvědomí, že i on dotyčnému či ostatním lidem hodně ublížil a že tedy není o nic lepší než

oni. V neposlední řadě také může dojít k závěru, že Bůh mu odpustil daleko víc, než se vůči

němu  provinili  všichni  lidé  dohromady,  a vzpomene  si  na  podobenství  o nemilosrdném

služebníku a na  výstrahu,  která  je  na jeho konci  (Mt  18,35),  a rozhodne se vydat  na  cestu

odpuštění.154

3.2.2 Strach

Bojuje-li  křesťan  se  strachem,  Welch  mu  na  základě  Lk  12,22-35  doporučuje,  aby  si

připomínal, že si ho Bůh cení nad všechno ostatní stvoření. A to do té míry, že se ve vztahu

k němu zajímá o takové maličkosti a detaily, které jemu samému připadají zcela nepodstatné. Je-

li Bůh takový, čím spíše mu bude záležet na tom, aby tento člověk měl věci, které nezbytně

potřebuje?155 Jistě to neznamená, že nikdy v ničem nebude strádat (Fp 4,11-12), ale ve chvílích

nouze si může být jist, že Bůh ví, co dělá, a že s tím, co prožívá, má dobrý záměr, který také

uskuteční.

Užitečnou pomůckou, jak růst v důvěře v Boha, je učit se jí z každodenní zkušenosti. Welch

to nazývá „rytmem many“.  Poukazuje na to,  že pro Izraelce  na poušti  bylo  nejtěžší  v Boží

nasycení věřit právě na začátku, kdy s jeho věrností  v této oblasti  neměli žádnou zkušenost.

Postupem času však jejich důvěra mohla růst skrze skutečnost, že Bůh svůj slib pokaždé splnil.

Proto se mohli spolehnout na to, že to udělá i zítra. Podobně můžou křesťané žít i v dnešní době.

Mohou věrně plnit své každodenní úkoly a v oblasti zítřku se spoléhat na Boha. Když se pak po

určité době budou ohlížet zpět, zjistí, že Bůh byl věrný, a jejich víra bude růst.156

3.2.3 Pocity selhání a studu

Při  pocitech  selhání  či  studu je  důležitá  změna perspektivy.  Je  třeba  přijmout,  že  cílem

lidského života není dosáhnout vlastní slávy, ocenění či spokojenosti se sebou samým. K tomuto

cíli člověk stvořen nebyl. Byl stvořen k tomu, aby žil k Boží slávě. A Boha nejvíce oslaví tehdy,

když uzná, že to není o něm, o jeho úsilí, schopnostech či dovednostech, ale o Kristu.157

Na tomto místě je také vhodné zmínit sklony k pocitům méněcennosti u některých křesťanů,

pramenící z přesvědčeni, že deprese znehodnocuje jejich svědectví. V tomto pohledu je navíc

153 Tamtéž, s. 161-162.
154 Welch 2019, s. 148–149
155 Tamtéž, s 135-136.
156 Tamtéž, s. 137-138.
157 Tamtéž, s. 166.
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mohou utvrzovat i další lidé, a to jak nevěřící, kteří potřásají hlavou se slovy: „Řekni mi, kde je

ten tvůj Bůh, když tě nechá takto trpět?“ tak i lidé z církve, od nichž někdy slýchávají: „Máš

deprese? Tak to asi špatně věříš.“ Přesto si však myslím, že existuje ještě jiný pohled nabízený

apoštolem Pavlem,  který  prohlásil:  „Mám-li  se  chlubit,  pochlubím se  svou slabostí!“ (2Kor

11,30). Otázkou je, proč Pavel něco takového říkal ve světě, který vyzdvihuje sílu a úspěch?

Jednou z možných odpovědí je to, že znal hodnoty Božího království, které jsou v naprostém

protikladu k hodnotám tohoto světa (Mt 5,1-12). Další možností, proč tak Pavel činil, je to, aby

vydal svědectví o tom, co Bůh skrze jeho slabosti dělá (2Kor 12,8.9). Zřejmě chtěl korintským

křesťanům ukázat, že to, co dělá nedělá z vlastní síly, ale že ho k tomu uschopňuje Bůh. V této

souvislosti si myslím, že některé nevěřící může zaujmout už pouhá skutečnost, že depresivní

člověk se svou depresí dokáže žít a navzdory ní stále důvěřovat Bohu, což se jim může stát

důkazem Božího působení v jeho životě. Věřím tedy, že ačkoliv křesťané trpící depresí mohou

některé lidi od víry odradit, na té druhé k ní mohou přivést ty, které by zdraví křesťané přivést

nemohly.

3.2.4 Pocity viny

Účinný recept na to, jak se zbavit oprávněné viny, má křesťanství. To učí, že konkrétní věc,

ve které se dotyčný provinil, je třeba nejprve vyznat Bohu a poté ho poprosit za odpuštění skrze

zástupnou oběť jeho Syna, Ježíše Krista. Toto odpuštění je potom třeba srdcem přijmout a od

hříchu se odvrátit. Kromě toho je také důležité, provinil-li se vůči bližnímu, tento hřích vyznat

i jemu, poprosit ho za odpuštění a snažit se to, co udělal (je-li to možné) napravit.

Při  neoprávněných  pocitech  viny,  pramenících  ze  zákonictví,  je  důležité  přijmout

zkutečnost, že Boží milost má předcházet skutkům, nikoliv skutky Boží milosti. Tuto skutečnost

dobře ilustruje příběh Abrahama, který nejprve přijal  zaslíbení vírou,  kdežto zákon přišel  až

dávno po jeho smrti. Dále je nutné mít na paměti, že přílišné zaměření na zákon nepřináší dobré

ovoce, protože vede ke srovnávání se s druhými, jejímž výsledkem bude buď duchovní pýcha,

nebo deprese, v závislosti na tom, zda potkáváme křesťany, kteří dle našeho soudu hřeší více než

my, nebo naopak ty, které považujeme za dokonalejší než jsme my.158

Myslím si, že zákonictví někdy může vyházet ze strachu, že přijetí Boží milosti se člověku

stane záminkou pro to, aby ji začal brát na lehkou váhu. Mám však za to, že tato představa je

falešná. Zde si myslím, že je třeba si položit otázku, co člověku pomůže víc milovat Boha a víc

si vážit jeho milosti? Když bude věřit, že si ji může koupit svými skutky? Anebo, když opravdu

do hloubky pochopí, že jeho hřích je tak velký a závažný, že k jeho odčinění nemůže žádným

způsobem přispět a že Boží láska je tak velká, že tento hřích vzala na sebe skrze oběť Ježíše

Krista?

158 Welch 2019, s. 175–176
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4 Výzkumná část: případová studie

4.1 Teoretický úvod

Hendl  případovou studii  (PS)  definuje  jako „detailní  studium jednoho či  několika  málo

případů“159 za účelem zachycení jejich složitosti a popisu komplexity vztahů, působících v jejich

rámci. Základním předpokladem je, že toto detailní zkoumání bude nápomocné k porozumění

dalším podobným případům.  Studie  je  zakončena zařazením jednotlivých případů  do širších

souvislostí.160

Existuje několik druhů PS. Můj výzkum je kombinací osobní a instrumentální případové

studie. Osobní PS zahrnuje podrobný výzkum určitého předmětu či jevu u jedné osoby. V jejím

rámci sleduji především faktory a postoje, které předcházely vzniku zkoumaného jevu.161 Zde je

třeba  upozornit,  že  osobní  PS  v této  práci  slouží  pouze  k pochopení  kontextu,  ve  kterém

zkoumaný jev vznikl a dále se vyvíjel. Pro tuto studii je naopak stěžejní instrumentální aspekt

PS. Tento typ PS Stake definuje jako PS, která je zaměřená na určitý jev,  na jehož základě

výzkumník vyhledá jednoho či několik respondentů, kteří tento jev reprezentují, a podrobně je

zkoumá. V tomto typu výzkumu nejde o případy samotné. Ty jsou jen nástrojem k dosažení cíle,

jímž je vyvození závěrů, jež přesahují rámec jednotlivých případů.162

4.2 Metody

Před  započetím  vlastního  výzkumu  jsem si  jako  jev,  který  v této  práci  budu  zkoumat,

stanovil depresi. Jako cíl jsem si následně určil snahu porozumět tomu, jaký je vzájemný vztah

mezi  duchovním životem,  průběhem deprese  a zotavováním se  z ní.  K jeho  dosažení  jsem

vytvořil následující výzkumné otázky:

1. Jakou roli při zotavování se s deprese hraje církevní společenství?

2. Jaké má deprese dopady (má-li nějaké) na víru trpících v jejím průběhu?

3. Co se změní na víře křesťanů poté, co depresí projdou či se s ní alespoň smíří?

4. V čem křesťanům trpícím depresí pomáhá jejich víra a v čem je naopak přítěží?

5. S jakými duchovními tématy se deprese pojí a co trpícím v této oblasti pomáhá?

Do výzkumu jsem nakonec zahrnul pouze dvě osoby, protože se mi nepodařilo najít více

osob,  které  by  byly  ochotny  o své  zkušenosti  mluvit.  Z toho  důvodu  plní  studie  zejména

ilustrativní funkci. Termíny a formu rozhovorů jsem stanovil dle vlastních časových možností

a dostupnosti  respondentek s ohledem na protiepidemická opatření vlády. Výzkum jsem vedl

pomocí  metody  polostrukturovaného  rozhovoru.  Hlavní  otázky  jsem  tedy  měl  připravené

dopředu, případné doplňující otázky jsem formuloval v průběhu rozhovorů. Ze všech rozhovorů

jsem pořídil zvukový záznam, který jsem následně přepsal do počítače.

159 Hendl 2005, s. 104
160 Tamtéž.
161 Tamtéž, s. 104-105.
162 Stake (1995), cituji dle téhož zdroje, s. 107.
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K vytvoření databáze jsem využil běžný textový editor. Tu tvoří celkem tři soubory. První

z nich  obsahuje  přepisy  rozhovorů  a seznamy  témat,  která  se  v jednotlivých  rozhovorech

vyskytují.  Druhý  soubor  obsahuje  přepisy  rozhovorů,  v nichž  jsou  dle  příslušného  tématu

barevně  zvýrazněny  klíčové  výroky,  tučně  zvýrazněna  klíčová  slova  a poznámky  ve  formě

vysvětlivek  na  konci  dokumentu.  Poslední  soubor  pak  obsahuje  seznam  témat,  poznámky

a seznam klíčových slov.

Před  zahájením analýzy  dat  jsem příslušný rozhovor  nejdříve  přepsal.  Poté  jsem v této

databázi  hledal  jednotlivá  témata,  k nimž  jsem  přiřadil  určité  barvy,  kterými  jsem  pak

zvýrazňoval  důležité  výroky.  Jak postupem času přibývaly další  rozhovory,  porovnával  jsem

mezi sebou jejich obsah a hledal společná témata. Výsledkem pak byly určité změny. Některá

z témat jsem například sloučil do jednoho, jiná jsem přejmenoval, apod. Dále jsem k některým

pasážím  rozhovorů  připojil  poznámky.  To,  mi  pomohlo  se  v rozhovorech  více  zorientovat

a zjistit, na co dalšího je třeba se příslušných respondentek doptat. V prvních dvou rozhovorech

jsem také tučně zvýrazňoval klíčová slova, od toho jsem nakonec upustil, protože mi to přišlo

zbytečné.

4.3 Výsledky

V této fázi nejprve popíšu příběhy Kláry a Moniky,163 dle následujících témat: zkušenost

deprese v kontextu životního příběhu, role církve, role víry (opora vs. přítěž) vztah s Bohem,

postoj k Písmu a řešená duchovní témata. Poté provedu jejich vzájemné porovnání a nakonec se

z nich pokusím vyvodit, jaké skutečnosti ilustrují.

4.3.1 Popis jednotlivých případů

Klára

Klára si vybavuje, že určité psychické problémy mívala už odmalička, kdy se strašně bála,

že její  blízcí  zemřou.  A to do té  míry,  že se  v noci  budila  a kontrolovala,  zda jsou naživu.

Jednoduché to  neměla  ani  ve  škole,  kde ji  její  spolužáci  šikanovali,  a cítila  se  nemilovaná.

S rodinou měla dobré vztahy, ale svoje trápení a starosti si nechávala pro sebe, a proto z ní

nemohla načerpat potřebnou podporu.

Kláru dále trápilo také to, že sama sobě nerozuměla. Nechápala, proč ji určité věci vadí

a proč na určité věci reaguje určitým způsobem. V důsledku toho měla dojem, že má pořád

nějaký problém, a proto se neměla ráda.

V období dospívání vstoupila Klára do vztahu s klukem, který byl oboustranně toxický. Ze

strany chlapce to spočívalo v tom, že ji měl pouze jako jakousi náhražku za dívku, která se s ním

před tím rozešla.  Z Klářiny  strany šlo o to,  že  se  na něj  příliš  upnula  a byla  ně  něj  velmi

fixovaná.

Měla jsem pocit, že jako fakt; že ten kluk se pro mě jakoby stal bohem – v uvozov-

kách, když to řeknu fakt hloupě. Já jsem na něm byla úplně závislá ~ a stal se něco

jakým mým… mou modlou.“

163 Nejedná se o skutečná jména respondentek.
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Tato fixovanost se naplno projevila tehdy, když ji tento přítel poprvé opustil. To pro ni bylo

tak bolestivé, že se začala sebepoškozovat.

„A vono to vlastně bylo v tom, (,) že jsem cítila strašnou bolest psychickou – jako

strašně intenzivní – jako kdyby se ve mně to nafukovalo a měla bych vybouchnout

… tak jsem potřebovala strašně nutně, akutně to nějak ze sebe dostat; jakoby upustit

tu páru, upustit  to, nebo mě to fakt roztrhá. Takhle jsem to doslova cítila jakoby

v sobě. Že už to nevydržim, že je to strašně moc; tak jsem prostě uplně jako… skoro

jako dyby se mi zatmělo před očima; jako prostě fakt jsem nutně potřebovala a auto-

maticky jsem to prostě udělala a hrozně mi to v ten okamžik pomohlo, protože jsem

měla pocit, že jakoby tim, že se to nějak jako fakt otevře – ta kůže – takže to fakt

může se vypustit ta pára toho všeho psychickýho napětí.“

Tato strategie však měla jedno úskalí: vznik závislosti.

„A pomáhalo to, ale to víš, no, jako bylo to jenom… Bylo to podobný jako drogy, že

jako jednou… že ze začátku to bylo jakože jo, jenom když jsem se cítila fakt nejhůř,

ale pak to bylo… pak se to začalo stupňovat a bylo to kvůli čím dál tím menší jakoby

věci, a pak už to bylo prakticky jakoby jen tak – skoro. Jakože se začnu cítit jenom

trošku blbě a hned si na to sáhnout.“

Právě během tohoto toxického vztahu (ještě  před tím,  než se začala  sebepoškozovat)  se

u Kláry rozvinula deprese a úzkostná porucha. Jejich stupňující se intenzita ji nakonec přiměla

k návštěvě psychiatrické ordinace, kde jí byla předepsána antidepresiva a léky na úzkost. Jejich

užívání však přineslo jen krátkodobé zlepšení, po němž se její stav začal opět zhoršovat.

***

Církev jako celek pro Kláru důležitá nebyla, protože neočekávala,  že by jí mohla nějak

pomoci. Svůj sbor v té době ani moc nenavštěvovala a s nikým se tam moc nestýkala, protože

v tom neviděla  smysl.  Jedinou výjimkou byl kazatel,  s nímž má již  odmalička velmi blízký

vztah, a který ji provází po celou dobu jejího života.

Zlomovým okamžikem bylo právě to,  když se jednou spolu s ním modlili  za  uzdravení

z deprese. Po této modlitbě se Kláře velmi ulevilo a její stav se den ode dne zlepšoval. Léky

vysadila164 a deprese se jí už nevrátila.

„Když jsme potom šli jako stranou se modlit spolu – jenom my dva. (,) Tak se potom

mě ptal, jestli se za to může postavit – jako za to, abych to neměla. Já jsem říkala, že

jo. Tak jsme se za to hodně modlili. … No a pak prostě jsem cítila, že ta deprese a ty

164 Klára léky vysadila naráz bez porady s lékařem; tento postup nedoporučuji.
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úzkosti ze mě vyšly. … A bylo to najednou pryč. … A najednou mě zalilo prostě

štěstí, radost mě zalila – obrovská. Takže jsem měla potom najednou hroznou radost

a normálně jako bych cítila, že mým tělem úplně pluje hlas – jako Boží. (,) Jako:

„Teď jsi uzdravená. (,) A už nemusíš brát žádný léky. … A jako přestala jsem hned

brát ty prášky a všechno. … A od tý doby jsem je jako už nikdy nemusela brát…“

Klára uvádí, že tato zkušenost značně proměnila její  vztah s Bohem. V době, kdy trpěla

depresemi, byla zapletena do jistých hříchů, kterých pak litovala, a za něž se velmi styděla.165

I přesto je však nedokázala opustit. Během tohoto období měla pocit „jako kdyby se Bůh ztratil“

a jako kdyby její modlitby nebyly vůbec slyšeny. Těžko říct, zda to bylo důsledkem deprese či

jejích hříchů, nicméně sama Klára se domnívá, že tím, co dělala, Boha vlastně odstrkovala.

Toto se však po uzdraveni z deprese, které vnímá jako nejužší setkání s Bohem, změnilo. Její

vztah s ním se prohloubil a posunul na více osobní úroveň. Díky tomu Klára začala Boha vnímat

jako „fakt milujícího, toho pečujícího, kterej mě prostě drží v náručí a objímá mě“. Bůh se jí stal

otcem a jejím nejlepším přítelem, se kterým touží trávit celé dny.

„…prostě nechci žít s Bohem tak, že prostě se modlim občas, ale já chci žít prostě

tim, že jsem s Bohem celej den. To znamená, že se s ním prostě bavím normálně.

Bavim se s  ním, co si dám k obědu. Bavim se s ním, co dneska budu dělat. Chodim

s Bohem třeba i na rande, že si jdeme do nákupáku spolu – jenom já a Bůh – nebo že

se jdeme spolu projít.“

Další  posun, který Klára zaznamenala,  leží  v oblasti  jejího  vztahu k Písmu.  Když byla

v depresi, četla výhradně žalmy, se kterými se dokázala ztotožnit, a díky nimž nacházela ujištění,

že Bůh je s ní  i přesto, že ho necítí.  Jako určitý problém vnímá, že Bibli  četla výhradně za

účelem útěchy jako nějakou mantru, která ji měla přinést úlevu. Právě toto se změnilo poté, co

prožila uzdravení. Klára se od té doby snaží číst Bibli opravdu každý den, a to nikoliv za účelem

pouhé útěchy, ale proto, aby se setkala s Bohem.

V příběhu  Kláry  se  vyskytují  následující  témata:  sebenenávist,  závislost  na  lidech

a sebepoškozování.  V oblasti  sebenenávisti jí  pomohlo  především  to,  když  pochopila  svůj

temperament  a více  porozuměla  svojí  osobnosti.  Dále  jí  pomohly  tyto  věci:  rozhovor

s psychoterapeutem, sblížení se s Bohem a dosažení zralosti v určitých oblastech.

Další důležité téma, které se v jejím příběhu objevuje, jsou sklony k vytváření závislostních

vztahů.  Klára  říká,  že  k oproštění  od  jejího  přítele,  na  kterého  byla  fixovaná,  jí  pomohlo

uzdravení z deprese, což jí pomohlo přestat být na něj odkázaná jako na zdroj svého štěstí. Díky

uzdravení  také  získala  energii  k tomu,  aby  mohla  začít  na  sobě  pracovat  a rozvíjet  vztah

s Bohem.

165 Právě z toho důvodu se rozhodla mi je nesdělit, a proto je zde neuvádím.
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„No  jako,  pomohlo  mi,  když  jsem  byla  nějak  zbavená  těch  depresí  na  tom

křesťanský… na tý křesťanský akci, kde se za mě modlil ten kazatel. …Takže tím

pádem jsem prostě nemusela bejt tak závislá na tom, že on [její přítel] mě bude dělat

šťastnou. … No, pak jsem i jako díky tomu, že jsem začala už nebýt tak depresivní,

tak jsem mohla i trochu začít víc pracovat na sobě; už se víc soustředit třeba jakoby

na víru a tak. … No, pro mě bylo to důležitý, když se odstranila z mého života ta

hlavní modla – že jo – která zastiňovala vlastně všechno, nejenom Boha, ale i zbytek

(,) všeho. (,) Takže to byla určitě první věc, jakože (,) umim odstranit tu hlavní modlu

z mého života, abych pak mohla se soustředit na Boha a na zbytek lidí.“

Pro Kláru je nyní v tomto směru důležité prohlubovat vztah s Bohem a čerpat lásku od něj.

Dále se snaží pracovat na tom, aby dokázala mít ráda sama sebe a nebyla tolik odkázaná na

projevy lásky od ostatních lidí.

Sebepoškozování je pro Kláru těžké téma, protože tyto tendence v ní zůstali i poté, co byla

z deprese uzdravena.  Myšlenky ublížit si se v ní objevují  především v situacích,  kdy je pod

silným psychickým tlakem. Obzvláště náročné pro ni je to, že jsou téměř neovladatelné, protože

v těchto situacích její mysl „jede strašně automaticky.“ Toto nutkání se navíc postupem času

stupňuje a je obtížné mu odolat. Klára je přesvědčena, že bez Boha by to nezvládala.

Monika

Monika vyrůstala s věřící matkou, která ji vodívala do kostela, a s nevěřící otcem, závislým

na alkoholu, se kterým to bylo často náročné. V období puberty tato zkušenost vyústila v dilema,

zda věřící jsou „ti dobří“ a nevěřící „ti zlí“. Jak potkávala další lidi, postupně si začala klást

otázku, zda člověk vůbec potřebuje Boha k tomu, aby byl „hodný“. V té době se Monika často

zahloubávala a vždycky přišla k tomu, „že ten život je stejně k ničemu a že stejně prostě všichni

umřou“.

Depresemi začala Monika trpět kolem 17 let.  Z té doby si  pamatuje,  že často ležela  na

posteli a plakala, aniž by k tomu měla nějaký důvod, a vlastně vůbec netušila, co se s ní děje.

Takto tomu bylo až do nástupu na střední školu, kdy se její stav prudce zhoršil a pokusila se

o sebevraždu.

„…na začátku střední školy ééé… se to nějak jako hrozně zhoršilo a vlastně tenkrát

poprví jsem si rozmíchala prášky na spaní v alkoholu a nějak jsem si říkala, že bych

jako… že už tady prostě nechci bejt.“

Po této události začala navštěvovat psychiatra a užívat antidepresiva, která bere dodnes.

Přibližně o dva roky později se u ní rozvinula bulimie, která sloužila jako úniková strategie.

Monika vzpomíná,  že když se vyzvracela,  přinášelo jí to úlevu, protože její pozornost se od

deprese přesunula na problémy s jídlem.
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***

Ze  svědectví  Moniky  vyplývá,  že  církev jako  celek  jí  moc  nepomohla;  byly  to  spíše

jednotlivci, zvláště její terapeutky. Ty ji poskytly bezpečné prostředí, v němž mohla otevřeně

mluvit  o svém vztahu  s Bohem.  V tomto  směru  ji  velmi  pomohlo  to,  že  terapeutky  jí  její

zkreslený pohled na Boha nevyvraceli, ale pomocí otázek ji vedly k samostatnému přemýšlení,

na jehož základě se pak její uvažování o Bohu začalo postupně měnit.

Další věc, která Monice pomohla, je kniha Deprese jako šance od Anselma Grüna, od které

očekávala potvrzení svého přesvědčení, že Bůh ji musí uzdravit. Místo toho v ní však narazila na

větu,166 „že se někdy prostě jako musíme naučit žít s depresí, protože se může stát, že jako to je

na celý život.“  Když si  ji  Monika přečetla,  velmi se rozzlobila,  protože jí  to připadalo jako

„úplná hereze“. Dodneška si vybavuje, jak se pak vztekala na terapii: „…že prostě jako to nechci

přijmout, že to prostě nechci mít jako v životě, že to jako v žádným případě.“ Nicméně postupem

času (pravděpodobně vlivem terapií a odborné literatury) začala přijímat, že „deprese je součást

mýho života a neměla bych se tolik vztahovat k tomu, že jako musim být uzdravená“. Monika

popisuje, že poté co to přijala, se jí hrozně ulevilo a v konečném důsledku se jí zlepšily i samotné

deprese.

Moniku velmi mrzí, že v církvi bezpečné prostředí ke sdílení nachází jen stěží. V situaci,

kdy někomu otevřeně řekla, jak vnímá Boha, mnohokrát zažila, že ji dotyčný opravil bez toho,

aniž by se snažil porozumět tomu, co prožívá. Při sdílení s některými křesťany také narazila na

obvinění, že její deprese (popř. to, že ještě není uzdravená) je „určitě“ způsobena tím, že málo

miluje Boha, že se málo modlí, popř. nějakým nevyznaným hříchem. Jiní jí dokonce říkali, že by

antidepresiva neměla brát, protože člověk, který je užívá, se nespoléhá na Boží pomoc. Z toho

důvodu  Monika  nerada  před  křesťany  přiznává,  že  bere  léky,  protože  má  obavy,  že  by  ji

odsoudili. Nicméně i přes tyto negativní zkušenosti je vděčná za těch pár lidí, kteří byli ochotni ji

naslouchat a popř. se za ni i modlit.

„Jsem ráda, že jednou jsem mohla mít jako setkání i s pastorem a vlastně se pak sešli

i jako pár starších a modlili se za mě, a mám pocit, že ne všichni taky tomu úplně ro-

zuměli nebo jakože z toho měli takový zvláštní pocit. Ale už to, že se za mě chtěli

modlit a žehnat mi to pro mě bylo hrozně silný. Tak to jako z toho jsem měla hroz-

nou radost.“

Víra Monice pomáhá v tom, že se může modlit a doufat v Boží zásah a následné uzdravení

či alespoň zlepšení, což je pro ni velkým zdrojem naděje. Naopak přítěží jsou pro ni následující

dilemata:  „Dělám něco špatně?“  či  „Zhřešila  jsem?“ Břemenem je  víra  Monice  také  v tom

smyslu, že má dojem, že deprese znehodnocuje její svědectví.

166 Pravděpodobně se jednalo o následující výrok: „Někdy si člověk musí přiznat, že deprese zůstane jeho životním 
úkolem, že jeho cesta k Bohu nevede kolem deprese, nýbrž skrze ni.“ (Grün 2015, s. 13)
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Pro Moniku byla její deprese příležitostí k prohloubení a celkové proměně jejího  vztahu

s Bohem. Díky depresi si mohla uvědomit, že její víra v podstatě stála jen na naučených frázích

z církve. V tu dobu však ve skutečnosti prožívala, že „Bůh je strašná svině“ a „tyran“, který

„nám dává to nejhorší a chce, aby jsme se v tom babrali nějak a že nás chce jako potupit … a že

se ještě směje nad tím, když se prostě trápíme“. To si však začala uvědomovat až během terapií,

protože tato přesvědčení byla ukryta pod nánosem již zmíněných frází.

„…právě na začátku těch terapií jsem začala jako víc zkoumat sebe a to, co skutečně

prožívám. A ze mě začalo jako se jakoby vylívat takový bahno a… Já si úplně pama-

tuju na tu jednu terapii, když jsem říkala, že jako nevím, jestli to můžu říct nahlas.

A ta terapeutka říkala: ‚Jo, klidně to řekněte nahlas.‘ A já jsem říkala, že mám jako

pocit, že je Bůh strašná svině… ☺“ … já jsem fakt jako zjistila, že to byla taková

jenom jako nálepka jako: „Jo, Bůh je hodnej,“ ale vlastně celou tu dobu jsem hodně

prožívala, že Bůh je jako hroznej – že je to prostě tyran…“

Kromě toho byla také přesvědčena, že když bude „hodná holka“, bude mít nárok na to, aby

jí Bůh dal všechno, co chce. Když pak zjistila, že Bůh jí tyto věci nedává,  začala se na něj

hněvat.167

„No, já asi do tý doby, do kdy jsem (,) rádoby neměla žádný potíže, tak jsem měla

pocit, že jako Bůh musí na všechno odpovědět dobře, jakože mi dá zdraví a štěstí

a peníze, a nějak jsem měla pocit, že todle všechno mi prostě jako musí dát. A když

jsem jako … zjišťovala, že ne všechno todlensto mi dá, tak jsem jako asi začala být

naštvaná na Boha – nebo já nevim, jestli se dá říct jako naštvaná, ale – no, asi i  na-

štvaná; že jsem jako měla pocit, že na to prostě jako mám nárok, že jako jsem věřící

a že se často jako mluví o nějaký hojnosti a o uzdravení a nějak mi přišlo divný, že to

jako nemám.“

Po pokrocích v terapii se její představy o Bohu značně změnily. Začala přijímat, že Bůh jí

možná nedá nic z toho, po čem touží (včetně uzdravení), ale že bude celou dobu s ní. Snaží se

také věřit tomu, že Bůh vidí svět v mnohem širší perspektivě než ona a že to, co se v jejím životě

děje, má svůj smysl, i když někdy neví jaký. Už také není přesvědčena, že „Bůh je svině“, ale

opravdu upřímně věří, že ji má velmi rád. Nyní si Boha představuje jako mocného, velkolepého,

pokojného a klidného.

Terapie  Monice  také  pomohly  v oblasti  blízkosti  k Bohu.  Její  modlitby  se  staly  více

upřímnými a otevřenými, díky čemuž se nezdráhá Bohu otevřeně říct, že ji něco štve, že něco

167 Dle Moniky nebyl vývoj lineární, ale odehrával se ve vlnách, kdy v určitých obdobích doufala, že Bůh se o ni 
postará a uzdraví ji, kdežto jindy na něj byla naštvaná, protože měla dojem, že na ni „kašle“.
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nechce nebo něco nechápe. Zároveň udává, že uvažování nad Boží mocí a nad tím, co všechno

Bůh může, jí někdy nahání až strach.

Během  svých  depresí  Monika  otvírá  žalmy,  které  jí  jsou  někdy  obrovskou  útěchou

a povzbuzením, jindy ji naopak dohánějí ke vzteku, protože jí připadá, že to, co se v nich píše,

neodpovídá skutečnosti.

„No někdy je to – moc nevim ani kdy ani podle čeho, ale někdy je to pro mě strašně

jako povzbudivé, že jako vím, že Bůh je se mnou a že to beru jako takový zaslíbení

… a někdy mě to strašně štve, protože mám pocit, že to není pravda a… No v tom asi

jako nemám nějaký jako cíl, do kterého bych už došla, ale je to pořád proces, který

trvá v mým životě, no.“

Témata,  která se ve vztahu k depresi  u Moniky objevují,  jsou následující: sebevražedné

tendence, bulimie, neodpuštění otci a dilema, zda brát či nebrat léky. Touha „odejít ze světa“ se

v Monice čas od času vynořuje v důsledku prvního sebevražedného pokusu, který ji v tomto

směru poznamenal. Hlavním zdrojem motivace, proč zůstat naživu je pro Moniku vědomí toho,

že kdyby se zabila, ublížila by tím svým blízkým, kdežto rozhodne-li se zůstat naživu, udělá jim

tím radost. Naopak sama v sobě tuto motivaci zatím najít nedokáže, což ji mrzí, protože si myslí,

že kdyby se jí to podařilo, tak by to zvládala mnohem líp.

Na fyzické rovině – v tom smyslu, že by se přejídala a následně zvracela – již Monika

problémy s bulimii nemá, avšak na té psychické, je to pro ni „každodenní boj“, protože přejíst se

a následně se vyzvracet  vnímá jako nejjednodušší způsob, jak si  ulevit  od problémů.  V této

oblasti jí  nejvíce pomáhá konfrontace s tím, že o jejím boji ví někdo další, a proto je pro ni

důležité, když o svých myšlenkách na zvracení někomu řekne, jakmile ji napadnou.

Neodpuštění je pro Moniku ve vztahu k depresi asi tím největším tématem. Připadá jí, že se

netýká pouze jejího pozemského otce, ale i Boha. To, co jí pomohlo a stále pomáhá jsou terapie,

pastorační rozhovory s lidmi ze sboru, čas a modlitba. Čas je pro ni důležitý, protože s jeho

odstupem je schopna nad věcmi jasněji a lépe přemýšlet, díky čemuž se jí pak snáze odpouští.

Modlitba je významná proto, že během nich ji Bůh ukazuje a připomíná střípky neodpuštění,

které v jejím srdci ještě zůstaly.

„‚Jako, jo modlíš se sice o todle a tohle a tohle, ale pořád tady je ještě ten taťka

a tenhle vztah jako s taťkou.‘ Že mi přijde, že mi to i v těch modlitbách se pořád jako

připomínalo, že tam ještě něco zůstává.“ ☺

Naopak komplikací je otcovo úmrtí, díky kterému už nebude mít možnost vidět věci z jeho

úhlu pohledu. Monika se proto domnívá, že některé věci v ní nejspíš zůstanou už napořád: „…co

jsem mohla, tak jsem se mu snažila nějak odpustit, ale některý věci prostě ve mně zůstanou,

protože tady není ani nikdo, kdo by mě žádal o nějaký odpuštění.“
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Monika začala  antidepresiva brát až, když se cítila úplně na dně, protože v této fázi byla

ochotná zkusit všechno, co by jí mohlo pomoci, a bylo jí „úplně jedno, jesi to jsou prášky, nebo

něco  jinýho“.  Ta  jí  skutečně  pomáhala,  nicméně  jakmile  se  začala  cítit  dobře,  vždycky  je

okamžitě vysadila, protože na povrch se začalo dostávat její staré přesvědčení (živené názory

jiných křesťanů a lidí z rodiny), že opravdový křesťan antidepresiva nebere. Monika vzpomíná,

jaký strašný kolotoč to byl: „Já jsem se pořád motala v tom, že jako prášky vysadit, protože je to

špatně, pak mi bylo špatně, takže rychle prášky zase nandat.“ Čelit těmto tlakům a názorům jí

pomohlo několik „rebelů“, kteří tvrdili, že užívat antidepresiva není špatně, ale právě naopak.

Nejvýznamnější však byla její osobní zkušenost, a to jak s účinky léků, tak s tím, co se stane,

když je brát přestane.

„…zjišťovala jsem, že se cítím líp, že dokážu i přemýšlet i jako zase normálně třeba

studovat i. … …tak jsem (,) už k tomu neměla tak hrozně špatný vztah, jakože to

musím za každou cenu hned teďkom vysadit, když je mi dobře… … Nó, a ta zku-

šenost, že když to vysadim, že je mi hodně špatně, tak éém… byla mnohem silnější

než to, že mě odsuzujou některý lidi. Takže asi tak, že si to vyzkoušim a vím, že mi

to pomáhá, tak to mě přesvědčilo, že to teda brát budu.“ ☺

4.3.2 Srovnání obou případů

Přestože jsou zkušenosti obou respondentek od sebe na první pohled zcela odlišné, objevuje

se  v nich  mnoho  společných  témat  a motivů,  v některých  věcech  se  však  naopak  značně

rozcházejí.  Společné rysy lze vidět již ve vnitřních a vnějších okolnostech, které mohly mít na

vzniku deprese svůj podíl. Obě respondentky jsou introvertní povahy a u obou z nich depresi

předcházely zátěžové situace a negativní psychologické faktory, které však byly u každé z nich

jiné. U Kláry se jednalo o strach ze ztráty blízkých, šikanu, sebenenávist a toxický vztah, kdežto

v případě Moniky to  byl  otcův alkoholismus a negativní  uvažování  o životě.  Deprese navíc

v obou případech propukla ve stejnou dobu, a to v období dospívání.

Společným tématem je rovněž  hřích. V případě Kláry se jednalo o modloslužbu ve formě

závislosti na vztazích, kdežto Monika se potýká s neodpuštěním vůči svému otci a Bohu.

Klára i Monika si také vytvořily nezdravé strategie, jak si od deprese ulevit. První z nich se

své  psychické  problémy snažila  řešit  sebepoškozováním,  ta  druhá  bulimií  a sebevražednými

tendencemi. Obě respondentky s těmito sklony bojují i v současnosti.

Příběhy respondentek se dále shodují v tom, že na zlomovém okamžiku měli  podíl  lidé,

v obou  případech  navíc  křesťané.  Kláře  nejvíce  pomohl  kazatel,  Monice  zase  dvě

psychoterapeutky.

Obě také mluví o tom, že deprese přispěla k jejich  sblížení se s Bohem, a uvědomují si

důležitost role tohoto onemocnění v jejich životech. Pro Kláru je deprese cennou zkušeností,

která má v jejím životě nezastupitelné místo.
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„…i to období mě strašně formovalo, že – že jo – lidi často říkají: ‚Kéž by se mi to

nikdy nestalo, (,) ušetřila bych si tolik trápení a bolesti.‘ To sice jo, ale to trápení mě

strašně formovalo a díky tomu jsem tím, kým jsem teď. Díky tomu můžu bejt taková,

jaká jsem. A bez toho kdoví, kým bych byla. (,) Takže bych to nemazala a jsem

vděčná, protože i díky tomu; tý zkušenosti, tak můžu hodně porozumět lidem, který

si tím prožívají třeba nebo procházejí nějak.“

Monika si zase myslí, že deprese jí naučila Bohu skutečně důvěřovat.

„A myslím si, že kdyby se todle všechno nestalo, tak že pořád vlastně teďkom stojim

na tom, co mi řekla mamka nebo lidi v církvi, a vlastně cokoli těžšího by se v mým

životě stalo, tak by mě to úplně jako sejmulo. A takhle mě jako trochu sejmula ta

deprese a… myslím si, že ta víra je taková pravější…“

Výrazná odlišnost je naopak patrná v oblasti antidepresiv. Kláře léky příliš nepomohly, ale

její okolí k nim mělo vesměs pozitivní postoj. Monika to měla přesně naopak. Její okolí užívání

antidepresiv odsuzuje, a (možná) proto je zprvu odmítala, avšak jejich pravidelné užívání bylo

v jejím boji s depresí výrazným průlomem. Podobně je tomu i co se týče aktuálního stavu. Klára

prožila uzdravení, kdežto Monika sice uzdravení neprožila, ale smířila se s tím, že s depresí se

bude možná potýkat do konce svého života.

Další viditelný rozdíl je v celkovém pohledu na roli církve v souvislosti s depresí. Klára

pomoc od církve jako takové nevyhledávala,  protože nevěřila,  že by jí  mohla nějak pomoci.

Naopak  Monika  podporu  církve  několikrát  vyhledala,  ale  prožila  v ní  řadu  negativních

zkušeností, a proto jí v této oblasti moc nedůvěřuje.

Popsané dva případy se také liší v otázce, do jaké míry je víra ve vztahu k depresi pomocí

a nakolik je naopak přítěží. Zatímco u Kláry je tato otázka irelevantní, protože byla z deprese

uzdravena, Monika víru vnímá jako zdroj naděje, ale zároveň jako obrovské břemeno dilemat,

jestli  něco  nedělá  špatně,  a pochybností  o tom,  zda  deprese  nesnižuje  věrohodnost  jejího

svědectví.

4.3.3 Závěr výzkumu

Vzhledem k velmi malému počtu respondentek je značně obtížné vyvodit obecné závěry.

Uvedené případy však ilustrují, že deprese je na jedné straně velkou duchovní výzvou, zároveň

však také příležitostí k růstu. Z výzkumu také vyplývá, že společná témata se můžou vyskytovat

i u lidí,  jejichž zkušenosti jsou na první pohled naprosto odlišné. Je tedy pravděpodobné, že

alespoň některá  z nich  se  budou objevovat  i u jiných  věřících,  kteří  si  prošli  či  procházejí

depresí.

V návaznosti  na  případové studie  nabízím závěrem několik  otázek,  které  by mohly  být

předmětem dalšího zkoumání.
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1) Je pravda, že křesťanům spíše pomáhají jednotlivý křesťané než církev jako celek?

2) Vnímají všichni křesťané depresi jako cennou zkušenost pro svůj život?

3) Může deprese vést i k oslabení víry či dokonce k odpadnutí?

4) Je u trpících křesťanů časté přesvědčení, že deprese znehodnocuje jejich svědectví?

5) Jsou křesťané, kteří věří, že věřící mohou užívat antidepresiva spíše výjimkou?

6) Objevují  se  u všech  lidí  (a tedy  i křesťanů)  vyhýbavé  strategie  (sebepoškozování,

závislosti, apod.)?
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ZÁVĚR

Z teoretické části  práce plyne,  že deprese nemá jednoznačnou příčinu,  ale je  výsledkem

vzájemného  působení  několika  rizikových faktorů  a že  tento  pohled  není  v rozporu

s křesťanskou vírou. Na tomto základě lze tedy názor, zastávaný některými křesťany, že deprese

je pouhým důsledkem hříchu, považovat za mylný a příliš zjednodušující. Z tohoto důvodu také

k léčbě nestačí jen pouhé pokání či vymýtání, ale obvykle je  nutná odborná pomoc v podobě

psychoterapie či dokonce léků. Kromě toho však existuje i řada věcí, které trpící a jeho okolí pro

zlepšení deprese mohou udělat sami.

Případové studie uvedené ve výzkumné části ilustruji, že deprese je nejen velkou zkouškou

víry, ale zároveň i příležitostí k bližšímu poznání Boha i sebe sama.  Ukázalo se také, že určitá

témata a motivy se mohou napříč jednotlivými příběhy opakovat, a proto se v nich mohou najít

i jiní křesťané, kteří si prošli či procházejí depresí. Posledním výstupem výzkumu jsou otázky,

které mohou být podnětem k dalšímu bádání.
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PŘÍLOHY

Příloha 1: Postup progresivní svalové relaxace

Nácvik progresivní svalové relaxace vám pomůže naučit se rozlišovat mezi napjatými a uvolněnými

svaly, takže poznáte, kdy jste napjatí, a můžete v tom okamžiku začít relaxovat. Postupně procházíme

jednotlivé svalové skupiny, které napínáme a uvolňujeme. Pro pozdější aplikaci do přirozených situací je

lépe necvičit vleže, ale sedět na pohodlné židli. Je důležité nacvičovat napětí a uvolnění ve správném

pořadí  a správném  rytmu.  Napětí  by  mělo  přijít  na  konci  nádechu,  uvolnění  s výdechem.  Nejdřív

příslušné svaly pozvolna napněte a při tom se soustřeďte na pocity napětí a námahy. Držte svaly napjaté

asi pět vteřin, pak je povolte a uvolněte na 10-15 vteřin. Uvědomte si, jaký máte pocit ve svalech, když je

uvolníte. Zaměřte svou pozornost na jednotlivé části svého těla. Toto relaxační cvičení spočívá v  tom, že

tento  postup  opakujete  postupně  se  všemi  hlavními  skupinami  svalů  celého  svého  těla.  Normálně

napínáme a uvolňujeme každou svalovou skupinu jen  jednou.  Po  projití  všech  svalů  zhodnotíme na

stupnici 0-100%, jakého stupně relaxace se podařilo dosáhnout. Této stupnice využíváme po celou dobu

nácviku, abychom mohli sledovat dosažený pokrok.

Instrukce pro progresivní svalovou relaxaci

– Zatněte obě pěsti tak, abyste cítili napětí v pěsti a předloktí… uvolněte.

– Ohněte lokty a zatněte bicepsy, ruce jsou uvolněné… uvolněte.

– Natáhněte obě paže a zatněte triceps… uvolněte.

– Přitáhněte ramena k uším… uvolněte.

– Nakrčte čelo a zvedněte obočí… uvolněte.

– Sevřete víčka… uvolněte.

– Napněte čelisti tím, že sevřete pevně rty… uvolněte.

– Zatlačte jazyk proti patru, rty jsou u sebe, všimněte si napětí v hrdle… uvolněte.

– Zakloňte hlavu, jak nejdál to jde… uvolněte.

– Zatlačte bradu proti hrudi… uvolněte.

– Zvedněte ramena k uším… uvolněte.

– Zhluboka se nadechněte, naplňte zcela plíce, zadržte dech, vydechněte a uvolněte.

– Přitáhněte k sobě lopatky… uvolněte.

– Zatněte svaly břicha… uvolněte.

– Zatněte hýždě… uvolněte.

– Napněte stehna… uvolněte.

– Zatlačte nohy do podlahy… uvolněte.

– Zvedněte palce na nohách a tlačte vzhůru… uvolněte.
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– Klidně a pravidelně dýchejte břichem… udělejte sedm nádechů a výdechů a při každém výdechu

nechte tělo zvadnout jako hadrového panáka, řekněte si v duchu slovo „Uvolnit“.

Zpočátku je vhodné zvolit  si  místo a čas,  který nám vyhovuje a kdy nejsme rušeni.  Progresivní

relaxaci procvičujeme alespoň dva týdny dvakrát denně po dobu asi deset minut. Během celého cvičení

i mezi jednotlivými fázemi cvičení dýchejte pomalu a pravidelně. Když na konci cvičení ještě cítíte v těle

napětí, pak cvičení zopakujte. Pokud cítíte napětí pouze v některých částech těla, opakujte cvičení pouze

v těchto oblastech. Po skončení cvičení chvíli počkejte a zklidněte mysl. Myslete na něco příjemného –

vybavte si nějakou scénu nebo představu, která vám nejlépe vyhovuje. Dýchejte pomalu nosem. Věnujte

tomuto uklidnění jednu nebo dvě minuty, pak otevřete oči.  Nevstávejte rychle a když jste připraveni,

pohybujte se pomalu a protahujte se jemně.

Převzato z: PRAŠKO, Ján, Hana PRAŠKOVÁ a Jana PRAŠKOVÁ, 2015. Deprese a jak ji zvládat: Stop 

zoufalství a beznaději. 3. vyd. Praha: Portál, s. 152-153. Rádci pro zdraví. ISBN 978-80-262-0859-4.
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Příloha 2: Zásady spánkové hygieny

1. Dodržujte pevný denní režim. Vstávejte každý den ve stejný čas, včetně víkendů a dovolených.

2. Choďte spát, tak abyste spali alespoň 7 hodin denně.

3. Nelehejte si do postele, dokud se necítíte ospalí.

4. Neusnete-li do 20 minut, vstaňte.

5. Vyhraďte si před spaním čas na relaxaci.

6. Postel používejte na spánek a sex.

7. Zajistěte, aby vaše ložnice byla tichá a abyste se v ní cítili uvolněně. Udržujte místnost příjemně

chladnou.

8. Vyhněte se ostrému světlu během večerních hodin.

9. Vypněte elektrická zařízení nejméně 30 minut před spaním.

10. Nejezte před spaním těžká jídla. Máte-li v noci hlad, dejte si zdravou, lehkou svačinu.

11. Pravidelně cvičte a udržujte zdravou dietu.

12. Vyhněte se konzumaci kofeinu v pozdních hodinách.

13. Vyhněte se konzumaci alkoholu před spaním.

14. Omezte před spaním příjem tekutin.

Převzato z: American Academy of Sleep Medicine, 2017. Healthy Sleep Habits and Good Sleep Hygiene.

Sleep Education: Sleep Disorders Facts and Healthy Sleep Tips [online]. Darien (USA): American 

Academy of Sleep, Medicine, c2021 [vid. 2021-03-01]. Dostupné z: http://sleepeducation.org/essentials-

in-sleep/healthy-sleep-habits
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Příloha 3: Použité symboly v přepisech rozhovorů

symbol význam

(,) velmi krátká pauza (pod 2 sekundy) přerušující plynulost řeči

~ krátká pauza (cca 2-5 sekund)

(pauza) střední pauza (cca 5-10 sekund)

(dlouhá pauza) dlouhá pauza (nad 10 s)

… nedokončené slovo či věta

[…] informace vypuštěna v zájmu ochrany soukromí

(-slovo) slovo, které bylo řečeno, ale jeho užití nedává smysl

(+slovo) pomocné slovo, které bylo doplněno za účelem lepší srozumitelnosti sdělení

[komentář] poznámka; váže-li se ke sdělení, je umístěna na jeho konci

☺ úsměv, mírný smích

😀 výrazný smích

v





Příloha 4: Přepis rozhovoru č. 1

Parametry rozhovoru

Datum: 15. 09. 2020

ID respondentky: Klára

Délka: 33 minut

Místo: Praha

Forma: osobní setkání

Michael: Dobře, tak zkus něco. ~ Je to těžký no, není to jednoduchý. ☺

Klára: No, takže já jsem vlastně (,) vždycky měla nějaký takový problémy, psychický s tím smutkem

a  tak (,) a… Nevím, na základce to bylo taky takový, že mě šikanovaly a  nikdo mě neměl rád. Tak to

bylo takový nic moc.  ~ Že (,) nevím, neměla jsem tam žádný kámoše a (,) ty děcka mě šikanovaly,

protože jsem byla trochu jiná než ostatní. Né že bych… Neměli proto nějaký asi úplně důvod, prostě jsem

jenom byla jenom jiná. Nevím. (,) Odmítala jsem bejt taková, jako jsou oni, takže to byl asi důvod.

No a když jsem byla malá, tak třeba jsem se hrozně bála jakoby, že mí blízký zemřou. Jako měla jsem

z toho strašnou jako fóbii.  Jako to bylo dost  drsný,  protože já jsem třeba každou noc vstávala třeba

i  třikrát, jo; jednu dobu jsem třeba i vstala třikrát za každou noc, abych zkontrolovala všechny svoje

blízký jestli  dýchaj  jo,  což  je  jako  dost  drsný,  jo.  Každou  noc  jsem se  prostě  nějak  sama od  sebe

probudila. Šla jsem jakože vždycky k rodičům, k bráchovi poslechnout jako, jestli dýchaj – jestli jsou

naživu. A todle jsem dělala každou noc prostě, strašně dlouho.

Michael: A nikdo si toho třeba nevšim?

Klára: Ne.

Michael: Ne?

Klára: Ne, nikdo to nevěděl, neřešil.

A nebo třeba, když jsem byla… když jsme byli jako… Když jsem byla u babi a rodiče s bráchou mi jeli

do Plzně koupit dárek, protože jsem měla jako někdy v tu dobu narozeniny, tak mi chtěli koupit dárek

k narozeninám. A oni se nějak dlouho nevraceli, prostě se zdrželi, že jo. A já jsem si hned myslela, že tam

umřeli prostě a prostě jsem z toho byla děsně nešťastná.

Nebo, když jsem nastoupila do školy, začla jsem (+chodit) do první třídy, tak vždycky když pro mě máma

měla přijít – jakože před školu – a třeba se zpozdila jenom o jednu nebo dvě minuty, tak jsem se hned

rozbrečela, že umřela a že už pro mě nepřijde; a prostě takový drsný. Já nechápu, co se mnou bylo. ☺

No ~ A to třeba, když jsem si pořídili první kočku, tak to bylo stejný, jo jako. Hrozně jsem se o tu kočku

bála. Tu první noc jsem furt vstávala. To jsem vstávala ke všem plus k tý kočce. K tý kočce jsem šla úplně

něk… asi šestkrát, nebo sedmkrát za tu noc se kouknout, jestli je naživu – takový, nevím. (,) Zajímalo by

mě, co to se mnou bylo. ☺ To naštěstí pak nějak přestalo, no, ale… Protože – že jo – to drsný, tohle.
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No a potom – nevim – nějak se to ve mně rozvíjelo, protože jsem potom přešla na střední a  tam mě taky

jako docela neměli rádi a docela byli ke mně hnusný. A ~ nevim.

Pak jsem byla v jednom vztahu, kterej byl dost toxickej. Jakoby tam byl takovej vážnej vztah s klukem –

bylo  to  nějaký  dva  roky.  [kontrola,  průběhu  nahrávání]  A to  jako  že  se  zhoršilo:  nějak  všechno

dohromady se spojilo; že se spojilo vlastně to z dětství, to ze školy – jak mě šikanovali ty děcka – a ještě

ten týpek, se kterým jsem chodila.

Tak to bylo takový dost na nic. Protože já jsem v tu dobu sebe vůbec neměla ráda a ten kluk se mnou

chodil – začal chodit – jenom proto, aby… že se s nim rozešla holka; tak on se mnou začal chodit jenom

jako… jako, abych byla záplata taková. A ze začátku vztahu – tak půl roku – celou dobu jenom mluvil

o tý svý bývalý holce, takže to bylo pro mě těžký. Jako, on o ní… né že by o ní jenom mluvil, on o ní

doslova básnil a byl nešťastnej, že nemůže být s ní. (Michael:  Tý brďo. [polohlasně]) A já jsem… Já,

protože jsem sama sebe neměla ráda a neměla jsem jako by tu lásku od nikoho, tak jsem potřebovala, aby

on mi dával lásku nejen za sebe, ale i za mě. Jenomže on mi nedával ani za sebe lásku, natož za mě. Takže

to bylo dost hrozný. No a v průběhu toho vztahu – to bylo tak, když mi bylo 16, 17 let – v tuhle časovou

dobu, tak se to ve mně jako úplně rozvinulo – ta deprese – a rozvinuly se mi u toho i úzkostný poruchy.

Jako ty úzkostný ataky a tak. ~

No, takže to bylo dost drsný, že jsem potom začala chodit k nějaký psycholožce. Ale to bylo jenom

chvilku. To… Že to byla taková kecací doktorka prostě; to bylo jakože jenom, abych se tam vykecala.

Ona mi na to něco řekla. (,) Nevim. A pak jsem tam přestala chodit, protože mi to asi přišlo k ničemu. ~

No. (,) A tak (-jsem) (+se) to jako furt se mnou zhoršovalo, tak jsem začala potom… jako že jsem zašla

k psychiatričce – jednou jsem to prostě nedala – buď jsem nešla do školy – nebo co – nebo jsem odešla ze

školy – něco. Prostě jsem to fakt nedala. Já jsem se zhroutila, já jsem se furt hroutila. No, odešla do š…

odešla k nějaký psychiatričce, tam jsem jí to řekla všechno. Mi předepsala antidepresiva. (,) No. (,) Tak

jsem je brala. Do toho mi dala eště nějaký prášky na úzkost – předepsala. (,) Tak jsem to brala, jenže se to

moc nezlepšovalo, spíš se to zhoršovalo.

Jako ty prášky asi pomáhaly, že mě uklidňovaly – v něčem, ale jako by ten stav se nějak sám od sebe

zhoršoval. Ty antidepresiva možná pomáhaly, aby se nezhoršoval tak rapidně, protože to bylo stále hroší

a horší. Takže věřim, že ony nějak pomáhaly, ale n… (,) ne moc, protože já už jsem byla v tý fázi, kdy

jako můj můj mozek ne… nedokázal jako vyrábět ty hormony štěstí. Chápeš? Že jako jsem už nemohla

bejt  šťastná, že jsem byla furt nešťastná. Prostě vůbec jsem nebyla šťastná;  každej  den jsem brečela

doma. Často jsem dostávala potom ty ééé… Já nevím, jestli… Já jsem to pořád nepoznala ten rozdíl, jako

(+od) úzkostný(+ch) atak a panický(+ch) atak – něco z toho, prostě.

Michael: Prostě jakože máš takový pocit, že jako umíráš jako; ty panický, no.

Klára: Jo, přesně tak. To je tak. Tak panický jsem měla. Že jsem prostě ééé… začala… že jsem nemohla

se jakoby – že to bylo podobný jako astmatický záchvat – že jsem nemohla se jako by… Jako mohla jsem

se nadechnout, ale měla jsem pocit jako kdybych nemohla. Že jsem dýchala strašně hluboce. V tu dobu

jsem měla i mobil jako, na kterým se dal měřit tep – když sis tam dal ruku – tak (-se) mi to naměřilo

úplně strašně šílený číslo. To srdce mi úplně bušilo, že málem fakt vybouchlo. Takovej… To je prostě ten
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vysokej tlak by už člověka zabil, jak jsem ho měla vysokej; že jsem byla úplně vyřízená, jo. Měla jsem

pocit, že skončí svět, v tu chvilku.

A právě všechno se mi stávalo s tím klukem jako. Protože on furt… On se se mnou během toho vztahu

asi třikrát rozešel (,) a prostě začala jsem se kvůli němu i sebepoškozovat a všechno; bylo to prostě dost

drsný a tomu klukovi to bylo fuk prostě. (,) Zatímco já jsem se sebepoškozovala kvůli tomu, že… kvůli

němu, tak on byl nešťastnej kvůli tomu, že on není s tou holkou. To jako (,) bylo dost drsný. ☺ To bylo

drsná doba no. Takže, nevim. Takhle to bylo no. ~

Ééé… Já jsem na něm byla taky závislá, protože jsem docela závislostní typ člověka – s  čim se snažím

dost pracovat, teďkom. (,) Takže jsem byla na něm docela dost závislá (,) a  o to hůř jsem to všechno

snášela. (,) Takže to bylo drsný. (,) Já nevím, co bych ještě mohla říct.

Michael:  Tak pokud tě nic nenapadá, tak můžeš třeba o tom, co ti jako třeba jako pomohlo jako; co si

myslíš, že ti pomohlo třeba.

Klára: Jo, to jsme ještě to, nepověděla s tím třeba možná, jak to jsem to vnímala s Bohem.

Michael: Jo jo, můžeš, můžeš. Sice jsem to chtěl spíš, abys to bylo ucelený, ale to nevadí – já si to

poskládám nějak dohromady.

Klára: Nebo tak né, jak řekni si.

Michael: Tak dobře. Tak teda dobře, tak třeba, co ti třeba jako pomohlo. Jak se třeba ten tvůj stav začal

nějak zlepšovat – tak třeba ten zlom.

Klára: No začalo se to zlepšovat… (,) Jo. Ono to bylo potom takový zajímavý, jo. My jsme byli… Mě se

furt ten stav zhoršoval; jako den ode dne to bylo horší. (,) A (,) ty úzkosti byly obrovský, že jsem je měla

jako fakt často. Jednou jsem se… Kdyby se těma práškama na úzkost dalo předávkovat,  tak jsem se

jednou už fakt zabila, protože jednou jsem byla tak… měla jsem tak úzkostný období, že se mi (-stalo)

(+stane)  fakt  něco  hroznýho,  což  jsem  (-měla)  brala  jako  i největší  krizi  v mém  životě  z krizové

intervence. ☺ Tak (,) tak jsem úplně – ty jo – tam jsem měla tu krabičku nebo ty prášky s úzkostí a – ty jo

– to jsem za dva dny ji skoro celou spotřebovala a to tam byli tři platíčka těch prášků. A to jako bylo

drsný, jo jako. Já jsem to fakt jako úplně jedla ve velkým, protože já jsem myslela, že mě to zabije – ta

úzkost – protože já jsem byla furt úplně vyřízená. (,) No, takže to bylo fakt drsný ta doba.

A… (,) No a tak potom jsem jednou šla – Jak se to teda zlepšilo. – a velkej zlom v tom byl, když jsem

jela na křesťanskou akci od našeho sboru – na víkendovku – a náš jako kazatel; tak on mě zná jako už od

narození, že jo. Zná mě celej život a je mezi náma dost takovej osobní, blízkej vztah; jakože fakt dobrej

vztah máme. No a on to věděl – že jo – že mám tyhle problémy. Tak jednou (-se jakoby) jsme se jako

modlili všichni společně s ostatníma a on říkal jako… Jeho napadlo nějaký slovo, skrze který mě napadlo,

že bychom se mohli za to jít teda modlit. A bylo t… Ale ono to bylo ještě ke všemu jiný slovo, jo; to bylo

o něčem jiným. Ale skrze to potom nám došlo, že bychom se měli modlit za tohle, za tu depresi jako a  ty

úzkosti.
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Když jsme potom šli jako stranou se modlit spolu – jenom my dva. (,) Tak se potom mě ptal, jestli se za to

může postavit – jako za to, abych to neměla. Já jsem říkala, že jo. Tak jsme se za to hodně modlili. No

a bylo to jako celkem drsný, jo. Ale bylo to hustý.

No a pak prostě jsem cítila, že ta deprese a ty úzkosti ze mě vyšly. Jako fakt jsem měla pocit, že jako

kdyby něco hrozně silnýho a velkýho najednou odešlo ze mě – jako nějakej  tlak takovej.  A bylo to

najednou pryč. A najednou jsem měla takovej krásnej pocit v sobě, v srdci. A najednou mě zalilo prostě

štěstí, radost mě zalila – obrovská. Takže jsem měla potom najednou hroznou radost a normálně jako

bych cítila, že mým tělem úplně pluje hlas – jako Boží. (,) Jako: „Teď jsi uzdravená. (,) A už nemusíš brát

žádný léky.“ Já jsem to úplně takhle cítila jako, kdybych… (,) jako kdyby… né že bych to slyšela, ale

jako kdyby ten hlas ve mně proplul, nějak – mým tělem. A já jsem v tu chvilku měla úplnou jistotu; fakt

jsem měla úplně toho ducha víry v tom, že jsem fakt uzdravená a že už nemusím brát ty léky.

Takže jsem byla úplně šťastná a hned jsem to volala domů a tomu klukovi a všechno, že jsem prostě už

zdravá a že už bude všechno v pohodě a bude všechno lepší. (,) Tak jsem… (,) Tak to bylo super. Tak

jsem potom přijela domů. (,) A jako přestala jsem hned brát ty prášky a všechno.

Asi po dvou, nebo po třech dnech mi zavolal ten kazatel: „Ty jo, já jsem ti úplně zapomněl říct, hlavně

nesmíš ty prášky hned přestat brát. Tvoje tělo by to nedalo prostě. Měla bys obrovskej absťák a všechno,“

protože – že jo – to je jako drogy ty… ty… ééé… antidepresiva a když je bereš jako dlouho – každej den

– tak tvůj mozek je na ně dost navyklej, že jo. A nemůžeš je přestat jen tak zničeho nic brát, jinak přijde

prostě velká jako zpětná reakce od těla. Ale já jsem mu řekla: „Ne, já jsem prostě cítila od Boha, že to

bude dobrý a že mi řek, že už nemusím brát ty léky; jsem uzdravená. A já jsem tomu uvěřila.“ A normálně

fakt nepřišel žádný – nic, prostě nepřišlo – nic se nestalo a mě bylo den ode dne jenom líp. Fakt jsem to

přestala brát ze vteřiny na vteřinu – ty léky. A od tý doby jsem je jako už nikdy nemusela brát a prostě

byla jsem úplně… Každej den jsem potom cítila ten progres, jak se to zlepšuje, takže jsem se cítila líp. No

a to se stalo – že jo – když mi bylo tak 17. Teď je mi 21. Takže to už byly – ty jo – čtyry roky asi.

Takže za tu dobu jsem se posouvala pořád víc a víc a teď jsem v tý fázi, že se prostě snažím radovat ze

všech maličkostí, bejt za všechno Bohu vděčná. A prostě, kdybych měla porovnat tohle svoje já a to

minulý já, tak to jsou úplně jiný lidi. Mí kámošky, který mě znají už hodně dlouho tak mi ři… – jako

nevěřící – tak ta jedna mi říkala: ty jo, v tu dobu, že fakt za mnou jako zašlo slunce úplně. Že prostě u mě

zašlo slunce – už ho neviděla. Takže to bylo pro ně hodně těžký v tu dobu tam pro mě bejt, protože mě se

nedalo utišit. Mě se nedalo potěšit. Mě se nedalo povzbudit; mě se nedalo nic, protože já jsem byla úplně

vyřízená. Takže to bylo dost drsný. To je, za to jsem tak vděčná – a to byl jako asi největší zázrak v mém

životě, že jsem prostě byla uzdravená z těhlech věcí. Jsem říkala i tady na ETSce na pohovoru, jako… co

byla otázka: něco jako, kdy jsem nejvíc… největší zázrak, nebo kdy jsem se nejvíc setkala s  Bohem, nebo

něco takovýho. (,) Takže tohle, no. (,) To byl zázrak.

Michael: Máš ještě něco, co bys k tomu řekla, nebó… chceš přestávku, nebo… 😀

Klára: Ne v pohodě eště.

Michael: Jo dobře, tak jo.
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Takže… Jo. Tak budu mít jednak k tomu duchovnímu: ééé… Jo, jak se to zlepšovalo. A jo, eště mě

napadlo, třeba něco k duchovnímu životu a nějaký jako… jaký to třeba mělo dopad na tvůj život, to cos

prožila – na tvůj duchovní život teda.

Klára: Takže,  s mým duchovním životem to bylo dost  jako drsný.  Já jsem tu dobu,  kdy jsem tohle

všechno prožívala, tak jsem ji nazvala jako moje osobní doba temna. Fakt takhle jsem to nazvala. Protože

– ty kráso – to fakt zašlo nade mnou slunce. A já nevím, já jsem… (,) Možná jsem měla pocit, jako kdyby

Bůh se ztratil. (,) Že (,) Nevím, úplně si to tak dobře nepamatuju, ale ~ měla jsem pocit, že jako fakt; že

ten kluk se pro mě jakoby stal bohem – v uvozovkách, když to řeknu fakt hloupě. Já jsem na něm byla

úplně závislá ~ a stal se něco jakým mým… mou modlou. (,) A přitom já jsem jako se modlila a všechno,

~ ale bylo to takový ~ jako (,) jako hluchý – víš jako, kdyby to nebylo slyšeno vůbec. Jako kdyby se

Hospodin vzdálil prostě. Tak to bylo taky, že jsem nežila úplně dobře; měla jsem – že jo – toho kluka za

modlu a nedělala jsem dobrý věci úplně, ale… Prostě bylo to těžký.

A nějak  si  vůbec  v tý  části  moc  nepamatuju  moc  na  ten  duchovní  život.  Prostě  nic  mi  v tu  dobu

nepomohlo. Mě pomohlo jenom bejt (,) třeba s tím klukem. A to bylo hrozný. Když jsem s ním byla, tak

jsem prakticky každej den, když jsem u něj byla, tak jsem prakticky se vždycky nějak zhroutila nebo byla

nějak strašně nešťastná – jsem brečela – protože si mě nevážil moc úplně asi a  nechoval se ke mně nikdy

moc hezky. A byla jsem prostě pro něj jenom nějaká náhrada. ~ Takže to bylo dost drsný. ☺ A v tu dobu

ti ani ten… jako ta církev nějak nepomůže, nic, (,) protože tady ti fakt pomůže jenom zázrak – mi přijde –

jinak prostě nic. (,) Takže to bylo drsný, no.

Michael: Uhm. Takže teda říkáš, jakoby že, jakoby církev v tom nehrála moc roli v tom, jak se ten tvůj

stav vyvíjel – pokud tomu dobře rozumím.

Klára: Prakticky žádnej, no jako úplně asi. Že já jsem tam… Ani jsem tam moc nechodila v tu dobu,

protože jsem neměla  jako důvod.  (,)  Jako (,)  byla  jsem prostě  fakt  nějak úplně… Možná jsem tam

i jednou za čas zašla – jo. Já jsem jezdila třeba hlavně na ty víkendovky, ale jinak u nás na shromáždění

jsem normálně asi úplně nechodila, protože (,) mi to přišlo asi k ničemu, protože v tu dobu (,) nic nemělo

smysl a ~ všude bylo jako takovej stín, víš. Že v mým srdci jako kdyby (,) to potemnilo všechno. (pauza)

Ale nakonec, ten kazatel – ten náš – hrál v tom obrovskou roli, že jo, protože potom díky tomu – a ta

církev – díky tý víkendovce – že jo – já jsem mohla být uzdravená, že jsem tam jako jela. Tak tam mě

Bůh zachránil, takže to jakoby tak nějak průběžně to nehrálo moc roli, a potom nakonec to hrálo takovou

obrovskou. (dlouhá pauza)

Michael: Jaký dopad to třeba mělo na tvoji víru; kdybys srovnala svůj stav jako před tím a potom, tak jak

se třeba změnila tvoje víra a vztah s Bohem potom, cos tu zkušenost prožila?

Klára: Jako čerstvě potom a při (,) při tý, při tý depresi a čerstvě po ní jako to myslíš?

Michael: Jo a třeba i čerstvě… i třeba můžeš jít do vzdálenější jakoby přítomnosti (,) nebo do bližší

přítomnosti, ne do vzdálenější. ☺

Klára: Nó tak, když jsem tu depresi měla, (,) tak nevim, tak si (,) tak s  Bohem to asi nebylo úplně nic

moc. Můj duchovní život byl takovej (,) asi jakože jsem neměla už sílu na nic – jakože: (,) „Bože dej mi

radost.“ A nějak to nešlo úplně. A navíc jsem dělala nějaký věcí, o kterých jsem věděla, že nejsou dobrý.
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Ale asi jsem to úplně nechtěla přestat dělat, i když jsem věděla, že je to špatně a Bohu se to nelíbí. Tak

možná; jako hodně jsem i v tom třeba mohla i za to sama – možná. Že… Jako, že Bůh se odmlčel, nebo…

Podle mě on se neodmlčel, jenom jsem to tak necítila. Že tam prostě byl se mnou a pomáhal mi, ale ne tak

znatelně, abych to jako vnímala nějak už. Že třeba díky němu jsem to přežila, ale… ☺

Klára: No a když se… Teď to bylo takový jako dost (,) těžký. A potom, když to skončilo, tak vim, že (,)

se jakoby obnovovala radost ve mně a obnovovala se i nějak ta radost v tom vztahu s Bohem asi nějak. ~
I ten vztah víc možná k ostatním, ale k tomu Bohu asi taky, určitě. No a taky od tý doby víc a víc rostu

jakoby v Bohu.  ~ Že jako se můj duchovní život zlepšuje každým dnem. Mám pocit jakože můj vztah

s Bohem se prohlubuje. Že třeba – já nevim – teď jsem mnohem dál, než jsem byla před půl rokem a zase

před půl rokem js… A takhle to jde furt dál jako. (,) Za to jsem děsně vděčná Bohu, protože to je úžasný.

Michael: (pauza) Jo, myslíš si třeba, že díky tomu třeba Boha víc poznalas, díky tomu, cos prožilas? ~
Jestli se to dá tak říct?

Klára: No jako určitě, protože… (,) Pro mě jako třeba v tu dobu byly hodně důležitý Žalmy. Že ~ vlastně

jsem se s něma dokázala ztotožnit nějak. (,) A hodně, jako hodně jsem si četla ty všechny verše o těch

jako (,) když je někdo smutnej nebo tak; že nás Hospodin jako posílí a že nás podepře svou spravedlivou

pravicí a takový samý tyhle verše jako; že se nemám bát, že nemusíme bejt smutný.

A… (,) Ty jo, já jsem teď zapomněla otázku. Můžeš ji zopakovat? ☺

Michael: Jo, jestli se dá říct, žes Boha díky tomu poznala novým způsobem?

Klára: No, to je jako (,) určitě, protože to jsem i slyšela, že někdo říkal tady ve škole, že když člověk

prožije něco takovýho – fakt hodně těžkýho – hodně jako bolestivýho, tak to člověka často s  Bohem

přiblíží. Protože může Boha poznat na mnohem hlubší rovině. Což si myslím, že je určitě pravda. Že si

tak tu dobu, kdy jsem to vysloveně prožívala, tak jsem s Bohem úplně moc asi… nevím; nebyla jsem

s ním úplně nejvíc, ale byl tam se mnou v tom celou dobu a podržel mě. ~ A pak když jsem se z toho jako

nějak ještě vzpamatovávala, tak tam vždycky pro mě byl. Takže určitě.

Michael: (dlouhá pauza) Ty jo. Jo, ještě možná jakoby… Jestli se třeba změnilo, jak vidělas Boha třeba

jakoby, esi třeba… Někteří lidi třeba vidí Boha, jakoby – když mají depresi – tak třeba ho vidí jako

někoho, kdo jako je daleko, nebo kdo jako je nějakej třeba – třeba i špatnej a poté, co se ta deprese třeba

odstraní,  nebo nějak zlepší tak ho vidí třeba jako jinak – začnou ho vidět. Mělas taky nějaký takový

jakoby pocity, nebo prostě nějaký takový myšlenky?

Klára: No já jsem spíš to měla asi tak, že (,) já sama jsem Boha odstrkovala. Kvůli tomu, že jsem si

dělala špatný věci, kterých jsem litovala – jakože nějaký hříchy. Tak jsem jakoby asi úplně říkala: „Bože,

já vím, že se ti to nelíbí, promiň, ale já s tím asi nedokážu přestat. Ani nevím, jestli chci, ale přála bych si

aby to nemuselo bejt špatný.“ Takže možná jsem já sama toho Boha odstrkovala (,) proto, abych si moha

dál vesele hřešit ~ Nevim. A zdá se mi trošku jako takovej, že řek jako: „Dobře, tak když si to přeješ, tak

já  budu…  já  se  vzdálím  trošku.  Nechám  ti  prostor.“  Ne  že  jako  by  se  jako  vzdálil  proto  –  jako

dobrovolně, ale spíš jako že mě poslechl jako milující  otec, který řekne: „Dobře,  sice,  vím, že děláš

špatnou věc a nelíbí se mi to, bolí mě to, trápí, ale esi si to tak přeješ, tak já ti dám ten prostor a  (,) nebudu

ti jako zaclánět.“
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Michael: Co se stalo třeba potom – jakoby s tím pohledem na Boha – potom, co se ten tvůj stav zlepšil –

jak začalas vnímat Boha? (,) Kdybys ho měla nějak charakterizovat jakoby.

Klára: Mě někdy přijde,  že  já  mám docela  takovej  jinej  pohled  na  Boha,  než  hodně  lidí  –  hodně

křesťanů. Právě díky tomuhle mi přijde; jako díky tomu, co jsem takhle s tim zažila, protože třeba ta

úzkost se mě ještě nějakou dobu držela i potom; třeba ty úzkos… ty panický ataky, ty se mě taky ještě

držely někdy, (,) tak (,) uhm… (,) Počkej, co jsem to ještě chtěla říct. (,) Cože byla otázka? Promiň, já

jsem zapomněla, na co ses to chtěl zeptat. ☺

Michael: Jo, v pohodě, v pohodě. Dobrý, to je (,) v pohodě. Jo, že jak se změnil ten tvůj pohled na Boha

poté, co se ten tvůj stav zlepšil?

Klára: Jó jó jo. No jakože. Mě se zdá, že můj vztah potom se jakoby mohl hodně přiblížit tomu, že (,)

jako na hodně osobní úroveň. (,) Že jako (,) nás to s Bohem hodně sblížilo. Hodně těch jakoby bariér,

který člověk jako normálně  vnímá,  tak jako  spadly díky  tomu,  protože Bůh tu byl  se  mnou v těch

nejhorších chvílích,  kdy jsem ho fakt  potřebovala.  A že jako (,)  jsem potom vnímala jako otce jako

takovýho toho fakt milujícího, toho pečujícího, kterej mě prostě drží v náručí a objímá mě. Jako často to

bylo to, že mě prostě objímá nebo že na něj… nebo si můžu mu prostě jako lehnout do klína nebo to a  že

mě hladí a prostě tyhle věci; jako taková obrovská blízkost. Že jsem ho mohla začít vnímat na takový

týhle hodně osobní, blízký rovině. (,) Že hodně lidí ho má třeba jako nějakýho spíš spolupracovníka nebo

ho vnímaj spíš jako takovýho fakt pána. Ale já ho vnímám jako strašně někoho blízkýho. Kdo mě hrozně

miluje a já miluju jeho. A kdo mě nese prostě v náručí. (,) A to je hrozně hezký, to mě hodně drží jako

často.

Michael: Jo, možná eště poslední věc: ééé… jakoby, jestli se třeba ééé… nějak jako změnil třeba tvůj

vztah jako nějak… tvůj způsob modlitby a třeba tvůj vztah jako k Písmu, esi k tobě začalo víc mluvit

nebo nějak jinak mluvit?

Klára: No. Tak jako třeba v tu dobu, kdy jsem byla jako v depresi, tak jsem prakticky četla jenom tyhle

verše,  který  mluvili  o tom,  jako  o tom  smutku  a o tom,  že  Bůh  mě  prostě  jakoby  podepře  svou

spravedlivou pravicí a tyhle, že prostě jsem četla hlavně jenom tohle, nic jinýho jsem nečetla. Já jsem

potřebovala jenom tohle.

A potom, (,) když jsem byla uzdravená a to (,) Tak teďkom, třeba žiju tím, že (,) že já prostě se s Bohem

snažím mluvit pořád. A že modlitbu beru (,) jako, že já prostě nechci žít s Bohem tak, že prostě se modlim

občas, ale já chci žít  prostě tim, že jsem s Bohem celej den. To znamená, že se s ním prostě bavim

normálně. Bavim se s ním, co si dám k obědu. Bavim se s ním, co dneska budu dělat. Chodim s Bohem

třeba i na rande, že si jdeme do nákupáku spolu – jenom já a Bůh – nebo že se jdeme spolu projít. Prostě

tohle se rozhodně změnilo a to se teda muselo hodně vyvíjet, jak jsem říkala, že se můj vztah s Bohem

postupně vyvíjí – že jo. Takže teď se opravdu snažím s tím Bohem bejt celej den. A nebýt to, aby to

nebylo jako, že se třeba dvakrát, třikrát za den pomodlim, ale jako, že se snažím s ním komunikovat celej

den prostě; mít s ním ten obrovsky blízkej vztah. (,) Což si myslím, že prostě takhle to k tomu patří; bavit

se o blbostech (,) a tak. Protože jesiže Bůh je můj táta a můj prostě nejbližší přítel – a všechno – tak (,) tak

to znamená, že se spolu bavíme o takových normálních věcech, jako co si dám k obědu nebo jestli si

s Bohem dáme randíčko. ☺ Takže tohle se určitě změnilo.
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Michael: Jo á eště. Ten tvůj vztah k Písmu, jak se změnil – tos začala tu depresi, víš – a jak potom se to

třeba vyvíjelo. Jestli se třeba něco dá o tom říct.

Klára: No, začala jsem rozhodně víc a víc číst Bibli. Snažila jsem se (,) číst jakoby každej den. Třeba

jsem i… číst různý ty plány čtení. Většinou to byly teda ze začátku takový ty smutnější téma(+ta), ale pak

i jako radost a takhle vesele, abych se uměla radovat. (,) Že jako… že to nebylo jako, že bych se ze dne na

den jakoby byla úplně nejšťastnější, ale jako že ze dne na den se to jako zlepšovalo. Že ta radost prostě

v tom tym mým mozku přibývala v mým životě. Takže jsem i tím mohla začít číst ty radostný verše (,)

a začít číst Bibli; jako vnímat ji normálně. Víc jako v pohodě. Už jsem to nemusela vnímat jako (,) jenom

potřebnou pomoc, ale už jsem se s tý Bible uměla radovat i já. Hledat v tom toho Boha, než jenom tu

útěchu. ~

Možná jsem to v tý depresi vnímala jako takovou mantru spíš – když to tak řeknu. Že si prostě přečtu

nějakej tenhle verš o tý bolesti a že to bude v pohodě. Tak spíš taková mantra, než prostě přiblížit se

k Bohu, jestli mi rozumíš.

Michael: Jo, jo. Takže spíš jako začalas potom toho Boha jakoby vnímat jako víc osobně a prostě víc –

jak to říct – víc prostě, tak jako (,) jako (,) jako víc vztahově no.

Klára. No jo. Že to nebylo už jenom: udělám cokoliv, aby to (,) nebylo to. Právě jsem se potřebovala

snažit vyřešit tu úzkost a tyhle věcí, že jo. Tak jsem se snažila najít jakýkoliv způsob, (,) protože si… ať

už to bylo nějaký sebepoškozování, nebo tyhle předčítaní těhlec veršíků jako nějaký mantry na zlepšení –

ty jo. (,) To bylo takový… ~ ☺ Takže tak, no.

Napadá tě ještě něco?

Michael: Tak mě už ne – jako jo… Mě už by to asi pro dnešek stačilo. Jesi tebe ještě něco napadá, tak

můžeš klidně říct, ale mě už…

Klára: Ne, tak jestli je ti třeba něco nejasnýho, nebo…

Michael: Hmmm. Nejasnýho mě není ☺ asi…

Klára: …něco doplňujícího, jestli tě zajímá.

Michael: Možná jako – nevím, jestli to není třeba osobní moc jako, ale mě třeba zajímá, jestli jako, cos

třebas dělala jakoby… co ti připadá, žes dělala špatně – esi to už není moc jako, ☺ moc jako.

Klára: Co jsem dělala za ten hřích?

Michael: No, jako … pokud je to moc osobní, tak už nemusíš.

Klára: No, to je celkem už hodně, osobní.

Michael: Jo, tak to neřikej.

Klára: Jakože, kdyby to bylo nějaký normální.

Michael: Neřikej, neřikej.

Klára: To je v pohodě.
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Michael: ☺

Klára: ☺

Michael: Tak jo. Takže… Jo tak…

Klára: Protože jsem za to nebyla ráda – takhle to řeknu – ani jsem na to nebyla pyšná.

Michael: Možná, že jsem to ani… Možná jsem se na to ani ptát nemusel… neměl ptát.

Klára: Né, to nevadí. To se… To jako klidně. Že jo, já mám svobodu ti neodpovědět – že jo.

Michael: ☺ Jo jo jo, Jasný. Hmmmmm… Hmmm… Jo, tak mě už, mě už nic nenapadá, tak děkuju,

děkuju za rozhovor.

Klára: Jó, nemáš vůbec zač.

Michael: Tak jo, díky moc. Ať se ti daří, dneska a… [konec záznamu]
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Příloha 5: Přepis rozhovoru č. 2

Parametry rozhovoru

Datum: 10. 12. 2020

ID respondentky: Klára

Délka: 37 minut

Místo: Praha

Forma: osobní setkání

Michael: Nejdřív bych se chtěl zeptat, jesi si pamatuješ, kdy ty obavy o ty blízké tvoje přestaly. Jestli si

to nějak pamatuješ.

Klára: Ééé… (,) Jo, myslíš s tim, jak jsem se bála, jesi přežijou? (Michael: Jo, jo.) No, (,) já nevim.

Tak… Asi  dyž  sem potom už  byla  na  druhým stupni  základní  školy  asi.  Já  si  to  moc  nepamatuju.

(Michael: Jo, v pohodě.) Pak to pak nějak prostě přestalo. Nebylo to tak intenzivní.

Michael: Jo. Jaký vlastně v tý době, když prožívalas ty těžkosti,  tak jaký mělas vztah třeba s rodiči

a s ostatními členy rodiny?

Klára: Nó moc jsem se jakoby s nima o tom nebavila, ale jako měli jsme dobrej vztah, jenom tam bylo

eště  hodně  takových překážek –  mezi  námi  –  jakože  těch  bariér,  který  potřebovali  spadnout.  Takže

teďkom mám jakoby lepší než dřív. Ale měli jsme taky dobrej vztah.

Michael: A co byly ty bariéry, jestli se můžu zeptat?

Klára: No jako takový ty bariéry v komunikaci; jakože třeba – já nevim – kdybych šla na rande, tak že

budu si lhát.  Teď už bych nelhala nebo takhle. Víš jako… Anebo, že jsem neřekla přímo, proč jsem

smutná anebo…

Michael: A jaký… jací ti byli třeba oporou ty rodiče ééé… v ééé… ohledně tý šikany třeba? Jako, věděli

o tom třeba nějak, nebo…

Klára: No, moc o tom nevěděli právě. Já jsem to nikomu nějak moc neříkala. Právě já nevim proč, ale

nebavila jsem se o tom s rodičema nějak.

Michael: Uhm, uhm. (pauza) Jo, vlastně… Jedna věc třeba, kterou moc nechápu jako, (Klára: No?) že

vlastně říkalas, že jako tě nikdo neměl rád – minule – jesi si pamatuješ; nevim, to už je hodně dávno.

Jakoby že… ééé… prostě, že… že právě ty děcka ti ubližovali a že tě nikdo neměl rád, ale potom říkalas,

že mělas blízký vztah s kazatelem; tak jako… jakoby takhle nějak; že mě to není jasný.

Klára: Možná jsem to myslela jako ve škole.

Michael: Jo, jo jo. Aha. Jo, jo jo.

Klára: Protože ve škole mě nikdo neměl rád; možná takle jsem to myslela.

Michael: Jo jo, v pohodě. To už je dost dávno, takže ono už se to ☺ špatně tahá, no.
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Klára: Jakoby jinak jsem měla samozřejmě dobrý vztahy s rodinou a s přáteli, ale ve škole to bylo drsný

takový.

Michael: Uhm, Uhm. Jo, jo. (pauza)

Jo, Á… (pauza) Jo a vlastně říkalas, že i sebe nemělas ráda, tak jak jsi třeba na tom v současnosti ve

vztahu sama k sobě a co ti třeba pomohlo jako v tomto?

Klára: Jo, tak to byl těžkej proces – že jo; to je určitě pro každýho, kdo se tím nějak trápí tak těžký. Ale

teďkom si myslim, že se sama sebe mám už docela dost ráda, jakože jsem sama se sebou dost dobrá

kámoška, ale jako je to proces velmi dlouhej; že ještě jako třeba v létě jsem se o tom jakoby bavila

s psychoterapeutem a ták.  Ale  teď už  je  to  dost  dobrý.  Že  jsem byla  na sebe moc drsná i  teďkom

v posledním roce, než byla ta… ta jako karanténa nebo nouzový stav.

Michael: A co ti teda v tý oblasti pomohlo; esi se můžu zeptat.

Klára: No, musela jsem jakoby pochopit sama sebe. Pomohlo mi třeba poznat se jakoby… jako jakej

jsem typ člověka.  Třeba jakože pochopit,  že jsem introvert  a jakej  typ jsem introverta a jakou mám

osobnost;  jako jak máš  třeba  ten MBTI test  16  osobností,  tak  to  mi  hodně pomohlo jakoby;  i jako

poznávat, co mám ráda, co mi dělá dobře, co mi dělá špatně. Protože před tim tam bylo hodně velký

nedorozumění jakoby v tom vztahu sama se sebou, že jsem nechápala jako: „Proč takhle zase reaguju?

Jsem divná? Co mám zase za problém? Co mi zase vadí?“ A nerozuměla jsem sama sobě a (,) neměla

jsem teda sama se sebou dobrej vztah, protože jsem se nechápala jako, co mám furt za problém.

Michael: Jasně.

Klára: A navíc se mi jakoby posunul  vztah s Bohem hodně i jsem se  jakoby dospěla nějak jako…

O hodně jsem (-se) jakoby dozrála v nějakých oblastech. I s lidma jsme se sblížila – se svýma blízkýma –

i s Bohem. To mi pomohlo hodně.

Michael: Jo, díky.

Ééé… Jo, jaký mělas třeba vztahy s kamarádkama, když mělas ten jakoby ten vztah jako s tím klukem,

který nebyl dobrý jakoby – nebo prostě toxický, jak ho nazvalas.

Klára: No, jako jo. Oni mi celou dobu říkali, že bych se na to měla vykašlat, ☺ ale samozřejmě jsem je

neposlouchala a brala jsem si to hodně jakoby urážlivě jako. V tu dobu jsem jakoby byla hodně taková

přecitlivělá – eště mnohem víc – a prostě brala jsem si všechno osobně jako útok na moji osobu. Jako

třeba, když mi někdo řekl, že – já nevim – ten svetr mi mo… že není ni… (,) že není vono na mě, tak

jsem si to hned brala, jako kdyby mě ten člověk jako nesnášel, a ten svetr jsem pak už nikdy nechtěla

nosit. A prostě jsem z toho měla zničenej celej den a byla jsem na… Takže s těma kámoškama to bylo

v tu  dobu taky hodně  těžký –  i pro  ně to  muselo  bejt  se  mnou těžký – i jsem už začínala  s těma

depresema, takže to bylo takový (,) depresivnější období, no.

Michael: Uhm… [polohlasně] A byl v tý době ještě nějaký jiný významný člověk, který ti jako tak nějak

(,) jako držel nebo nějak jako nějak tě podporoval?
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Klára: No,  jakoby on  mě nejvíce  držel  a zároveň nejvíce  shazoval  právě  ten  můj  kluk  v tu  dobu.

(Michael: ☺ Uhm.) Že  jakoby  za  ním  jsem  choď…  On  se  jakoby  stal  mmm…  velice  jednou

z nejdůležitějších osob v mém životě v tu dobu, takže jsem jakoby; že já jsem (,) docela závislostní typ

člověka – ale už je to docela jako hodně vylepšený, ale dřív to bylo jako hodně – takže jsem se na něj dost

upnula, takže i když mě jakoby zároveň jakoby – že jo, (,) toxikoval – tak zároveň (-mě jakoby) to bylo

pro mě skvělý s ním bejt. Takže já jsem za nim chodila jakoby se vším. (,) No a určitě – že jo – rodina a ty

kámošky, ale nejvíc to bylo jakoby s tim klukem. A já nevim, já to období mám takový trošku jakoby

zahalený takovou mlhou – nebo temnou mlhou – že si hlavně pamatuju to, jak jsem byla s tím klukem,

a ostatní věci si vůbec nepamatuju. ☺ Až z fotek se dycky koukám, jakože: „Wow, tohle se dělo, hustý.“

(,) ☺

Michael: Zajímavý. (,) Ééé… A co ti vlastně pomohlo se od něho nějak jako oprostit? Nebo jesi to… 😀

Je to takový asi osobnější trochu.

Klára: No jako, (,) pomohlo mi, když jsem byla z… nějak zbavená těch depresí na tom křesťanský… na

tý křesťanský akci, kde se za mě modlil ten kazatel. Tak potom jsem se cítila hodně uvo… potom jakoby

odproštěná od těch depresí a tak, takže už jsem jakoby (,) nebyla tak depresivní. Takže tím pádem jsem

prostě nemusela bejt tak závislá na tom, že on mě bude dělat šťastnou. No, to byl první jakoby krok.

A vlastně  pak  –  ty  jo  –  hmmm…  ~ No,  pak  jsem i jako  díky  tomu,  že  jsem začala  už  nebýt  tak

depresivní, tak jsem mohla i trochu začít víc pracovat na sobě; už se víc soustředit třeba jakoby na víru

a tak. (,) Takže i jsem jako víc mohla už bejt jakoby v pohodě s rodinou a přáteli; ti mi jako pomáhali. (,)

Takže jsem se potom stávala silnějším člověkem, víc takovým trošku nezávislým. (,) A potom, když

jakoby jsem se dozvěděla o tom, že jakoby se se mnou… jakoby mě podvádí – nebo jak to říct – tak, že to

teda jako končí se mnou, tak jsem byla jakože… jsem se cítila najednou strašně skvěle. To jsem fakt

nečekala, jo, protože jsem si myslela, že by jsem se uplně zhroutila, protože to bylo dycky, když se mnou

v tu dobu někdy rozešel.  A to poslední  bylo prostě,  že jsem se cítila jako kanárek,  kterýho vypustíš

z klece a najednou konečně může vyletět a bejt svobodnej. Takže jsem to úplně oslavila; byla jsem strašně

šťastná. Protože myslim si, že i Bůh mi v tom hodně pomohl; jakože mi dal fakt radost, že jsem najednou

volná.

Michael:  Uhm… [polohlasně]  (,)  Takže vlastně tě  to uzdravení  z deprese jakoby nějak odblokovalo

duchovně jakoby.

Klára: Já si myslim, že mi to hrozně pomohlo právě, že… Já vim, že jsem v tu dobu jakoby, když jsem

s tím klukem byla, že jsem jakoby byla nějak s Bohem, ale bylo to strašně jakoby takový (,) chladný.

Bylo to pro mě jako s těma kámoškama; že jsme měli nějakej vztah, ale já jsem byla jako takový tělo bez

duše. Že jsem byla taková (,) prostě bez energie, vyřízená; tak to samý bylo s  Bohem nějak jakože. Ale

potom právě, když jsem už začala jakoby nějak víc žít (,) – radostně – tak jsem mohla být i  víc s Bohem,

bych řekla.

Michael: Jo. Jo, eště taková otázka… No, prostě je to otázka ohledně jako léků; esi někdo věděl, že ty

léky bereš, jak na třeba v církvi reagovali, pokud o tom někdo věděl?

Klára: Jo, tak rodiče o tom věděli. Vono, já nevim, jesi jsem ti říkala, jak jsem k těm lékům přišla?
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Michael: Jo, tuším jo, no. Se mě zdá, žes říkalas, že šlas k nějaký psychiatričce, žes to nedalas ve škole

nebo něco takovýho.

Klára: Jo, já jsem prostě to nedala a utekla jsem ze školy 😀 a fakt jsem tam úplně jako největší zoufalec

chodila po všech ordinacích, který jsem tam znala, že by mě mohl někdo ty prášky předepsat. To bylo

drsný. Někdy jsem i utekla prostě ze školy – jenom tak – protože jsem to fakt nedávala. Prostě drsný. No.

Počkej, teď nevím jaká byla ta otázka. Jo, o těch lékách, kde jsem…

Michael: Jo. No, jak na to reagovali třeba rodiče a v církvi.

Klára: No máma to věděla – jako rodiče to věděli – (,) protože jsem jí to potom zavolala, že jako… že

jsem si byla… že jsem odešla ze školy, že jsem si šla prostě pro prášky, že už to nedávám. Takže o tom

věděli. A myslím, že jako máma to brala dost v pohodě, jenom mi řekla, ať nechodím k tomu jednomu,

kam jsem měla namířeno – že k nějakým tomu psychiatrovi – že on (,) dával nějaký divný léky – nebo co

říkala – protože ona je zdravotní sestra, tak tomu docela rozumí. Tak jsem šla jako… Tak mi doporučila

jinou tu psychiatričku. (,) No a v církvi o tom jakoby náš kazatel věděl. I jsem to jakoby… I mi jako říkal,

že proti tomu určitě není, že věří, že i Bůh si tohle může jako používat. Á že jako, že si nemyslí, že to je

špatný. A že jesi mi to má pomoct, tak že to je dobře, ať to beru.

No a právě potom jsem měla i… když jsem byla potom uzdravená, tak jsem potom měla i  několikrát

o tom svědectví,  kde jsem to vlastně řekla všechno; jakoby tak nějak ten příběh o tý depresi,  o těch

antidepresivách a jak mě jakoby Bůh uzdravil (,) s tim. Takže všichni z toho byli jakože nadšený, že to

byl velkej jakoby příběh. (,) Takže si myslim, že nikdo proti tomu nebyl, ani v církvi, ani doma, ani

kámošky, nikdo.

Michael: Jo, asi to možná bude to samo; jaký měli postoj vůči tý depresi; že ji mělas; tak to bude asi to

samo – že jo – ale radši se zeptám.

Klára: Hm… No jako, to už si ani moc nepamatuju, ale asi to – to víš, že jo – asi j… jasně že je to š… je

to mrzelo, bylo jim mě líto. Že moje nejlepší kámoška mi říkala jakoby zpětně, jak to bylo pro ni těžký

hodně se mnou, protože jsem byla jako, že u… že jsem pro ni byla, jakodyby nade mnou… jako by nad

mým sluncem zašel  mrak.  Že jsem byla fakt  hrozně v depresi  a… Často jsem třeba přišla  do školy

s nějakým šrámem na ruce a vždycky jsem vysvětlovala,  kde jsem k tomu přišla,  a už mě to nikdo

nebaštil. I zatím klukem jsem občas přišla a taky mi to nevěřil – pak už – a bylo to takový… Jako bylo to

pro všechny hodně těžký, no. I pro toho kluka. Jako ten kluk je super. Jako má svoje chyby, ale já ho mám

ráda (,) jako kamaráda. Á prostě chápu. No on to se mnou taky neměl lehký, když jsem na něm byla

závislá a depresivní. No, ale to ho neomlouvá; udělal taky věci, který nebyly dobrý. (,) Ale ani já jsem

to… ani se mnou to neměl lehký, no. ~ Hodně to těžký bylo třeba pro rodinu, no, který museli jakoby se

mnou trávit nejvíc času.

Michael: Tak jo. Ééé… (,) Jo, eště říkalas, že vlastně, že i přesto, žes bralas ty léky – vlastně – tak že se

to zhoršovalo s tebou; tak jaký z toho mělas pocity jakoby? Jakoby, že se to vlastně zho… že se to vlastně

nelepší ani s těma lékama. Jak to jako bylo?

Klára: No, jako ze začátku jsem měla pocit, že to funguje. Ze začátku jsem se cítila jako, že to fakt zabírá

a byla jsem z toho šťastná. Ale potom to fakt jako; už jsem… nějak se to furt zhoršovalo. Ono hodně to
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umocňovalo i to s tím klukem; že jako podle toho kluka se vyvíjel i můj stav, takže… A ono bylo taky

hodně takový, že třeba… že když jsme se jednou viděli a ten den vůbec neudělali žádný drama – že já

jsem nebrečela a on nemusel křičet – tak jsme to uplně oslavovali, protože jsme furt měli nějaký drama,

takže prostě… Počkej, teď jsem zase… Jo, ty prášky. 😀 Můžeš zopakovat tu otázku? 😀

Michael: Jo, že jaký mělas pocit z toho, že se ten tvůj stav nelepší?

Klára: No, takže jsem… potom se to furt zhoršovalo. Já už jsem potom začala bejt fakt zoufalá, jakoby:

„Co se… Proč se to jako furt zhoršuje?“ Takže, jsem jako byla zoufalá, no a  už jsem nevěděla, co mi

pomůže. (,) Takže, to bylo takový dost nepříjemný. Ale potom, když už to bylo jako fakt špatný, tak

potom jako už… (,) jako jsem z toho byla uzdravená. Takže to nedošlo až do nějakých super extrémů díky

Bohu.

Michael: Uhm. [polohlasně] ~ Ééé… Vlastně. Jo, tys říkala, že potom ses sebepoškozovalas, tak jakoby

jaký byl vlastně ten tvůj motiv; jako spíš jako že ses snažilas uniknout z tý bolesti, nebo protože ses jako

nenávidělas – jak říkalas – nebo to bylo ještě něco jiného za tím?

Klára: No, tohle téma je pro mě takový docela (,) [snaha naznačit, že nemusí odpovídat, je-li to pro ni

příliš těžké] těžký v tom – jako já o něm dokážu v pohodě mluvit, jenom je pro mě takový těžký, protože

ty tendence se mi dochovaly dodneška – že vlastně, když jsem už hodně zoufalá, tak tohle řešení mi

vyskakuje v hlavě strašně intenzivně. Takže to není… Takže to je furt aktuální. Ale jako (-už se jako) fakt

jsem to už delší dobu neudělala; naposledy jsem to udělala někdy před rokem. (,) Možná dýl: před rokem

a půl. Nevim. Prostě už docela dávno, takže to je super; jako třeba občas na to mám takový myšlenky (,)

a hodně jako intenzivní; jakože mě ďábel pokouší, ale vim, že Bůh (-je) mi pomáhá to překonat, no. A (,)

právě v tu dobu, co jsem jakoby začala s tim, když mě ten kluk poprvé jakoby opustil, tak jsem to jakoby

udělala, pro… A vono to vlastně bylo v tom, (,) že jsem cítila strašnou bolest psychickou – jako strašně

intenzivní  – jako kdyby se ve mně to nafukovalo a měla  bych vybouchnout,  jak to… jak z toho je

obrovská bolest – ta psychická – tak jsem potřebovala strašně nutně, akutně to nějak ze sebe dostat;

jakoby upustit tu páru, upustit to, nebo mě to fakt roztrhá. Takhle jsem to doslova cítila jakoby v sobě. Že

už to nevydržim, že je to strašně moc; tak jsem prostě uplně jako… skoro jako dyby se mi zatmělo před

očima; jako prostě fakt jsem nutně potřebovala a automaticky jsem to prostě udělala a hrozně mi to v ten

okamžik pomohlo, protože jsem měla pocit, že jakoby tim, že se to nějak jako fakt otevře – ta kůže –

takže to fakt může se vypustit ta pára toho všeho psychickýho napětí.

A pomáhalo to, ale to víš, no, jako bylo to jenom… Bylo to podobný jako drogy, že jako jednou… že ze

začátku to bylo jakože jo, jenom když jsem se cítila fakt nejhůř, ale pak to bylo… pak se to začalo

stupňovat a bylo to kvůli čím dál tím menší jakoby věci, a pak už to bylo prakticky jakoby jen tak –

skoro. Jakože se začnu cítit jenom trošku blbě a hned si na to sáhnout. Takže to bylo takový blbý, no.

A zase ve mně… blbý bylo, že pro mě byla tam ta touha, aby třeba vykapla i jedna kapka krve, aby prostě

jsem to měla nějak jakoby v uvozovkách potvrzený, že to fakt jakoby vyplavený ven, ale – že jo tam – má

člověk v sobě to: pud sebezáchovy, takže nedokáže to udělat jen tak lehce; aby to udělal tak silně, aby

tekla krev – hlavně na místech kde je třeba ta kůže silnější. Takže mi to často nešlo a  to mě strašně

frustrovalo. (,) Takže to bylo takový náročný. Taková moje závislost v životě to byla velká, no, se kterou
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se těžko bojuje a (,) nějak zanechává následky i potom o spoustu let později. Že už jsou to nějakých – ty

jo – pět let (,) a furt to má nějaký následky v sobě, no.

Michael: A máš nějaký způsoby, jakým třeba se snažíš pracovat s tou závislostí; nebo spíš jaký máš,

protože říkala, že máš… že se nějak snažíš s tou závislostí na lidech pracovat, tak jakým způsobem?

Klára: No, snažim se jí nepoddat, a to je hodně těžký, protože… Jakoby neřekla bych, že tu závislost

mám pořád, spíš jenom jakože na mě vždycky zaútočí, když se cítím nejhůř. Jo? Že (,) že třeba – co se mi

teďkom stalo – včera, protože jsem nevěděla… protože jsem měla velkej strach o  dědu, dyž byl na tý

operaci, tak… A furt jsem neměla informace a už bylo strašně pozdě – a furt nic – a u toho jsem měla

další stresy a všechno jako. Toho bylo hodně na mě. Tak jsem už fakt potom byla hodně jakoby; začalo

bejt strašně moc tlaků na mě, takže už mě potom začlo vyskakovat to řešení tohle; (,) a  docela drsně jako,

jo. Jakože takhle drsný jsem to ještě neměla asi, protože tam nebyl jenom ten motiv jakoby se třeba jako

jenom říznout, ale ten motiv tam byl jakoby: říznout se tak, abych skončila v nemocnici. (,) Že to tam

bylo už jakoby přesně vyk… jakože přesně naplánovaný. A já už to potom skoro nemůžu ovládnout – ten

mozek – úplně jede strašně automaticky a strašně je tam… A úplně v tý hlavě se rodí myšlenky: „Jak to

udělat? Jak to udělat tak, aby to nebylo moc vidět? Jak to udělat, aby tam nebyla jizva, kterou nechci?“ –

kterou už jednu mám a to mi stačí! ☺ Tady ji, prostě mám. Vono už není moc vidět [ukazuje ruku], ale

tady  mám  takovou  čáru.  Pjúúúúúúúú.  Není  už  moc  vidět.  No  a prostě  ty  myšlenky  jsou  potom

neovladatelný skoro. Je to jako strašně hlasů kdyby tam bylo a úplně všichni říkají nějaký věci ohledně

toho jako…  ☺ Né že bych měla nějak schizofrenii – to né – ale spíš jako ten mozek se prostě nedá

zastavit a furt tam skáče ten obraz nože nebo obraz toho, jak teče ta krev z tý ruky. A je to strašně jako

nezastavitelný; je to fakt strašný. (,) Jako hrozně silný a hrozně těžko se proti tomu bojuje. (,) Že jako čím

dál tím víc to trvá, tím je to i silnější; že ti to úplně zatemní celej mozek a ty vidíš jenom tu jednu věc a to

je hrozný. Takže k tomu potřebuju potom Boha nejvíc, abych to neudělala.

Michael: Jo, díky za odpověď. Jo, dalas mě od… Tys mě odpověděla na to, co jsem se neptal, ale to

nevadí;  bylo to  přínosný.  Jo,  já  jsem se chtěl  zeptat  právě na ty  sklony jakoby,  jak pracuješ s těma

sklonama k závislosti na lidech.

Klára: Jo, na lidech; já myslela, že závislost na tomhle.

Michael: Ale to nevadí, bylo to přínosný, jako myslím, že…

Klára: Jo. Já myslela, že myslíš právě závislost na tomhle. Jo, závislost na lidech. Tak to jo. No, na lidech

to bylo… No, snažím se pracovat na tom, že právě (,) se snažím mít ráda sama a sebe, abych dokázala

sama se sebou bejt šťastná nějak, abych nepotřebovala ostatní proto, abych se cítila šťastně, abych měla

ostatní proto, aby jsem se cítila milovaná aspoň někým. Snažim se víc bojo… víc prohlubovat vztah

s Bohem, abych od něj získávala lásku, protože ve mně jsou silný potřeby přijetí a  lásky. Tak se snažim,

abych to získávala od Boha a od sebe; jako v první řadě jako od Boha, pak ode mě a pak od svých

nejbližších a pak až na těch dalších. Takže na tom pracuju takhle, aby prostě jsem nebyla závislá, no.

I tím, jak jsem zase hodně i nějak vyspěla v něčem, dozrála,  duchovně jsem se posunula – v hodně

oblastích jakoby – tak to mi hodně pomohlo jakoby (,) nějak žít víc samostatně a v pohodě prostě.

Michael: Které třeba ty oblasti byly pro tebe nejdůležitější, si myslíš?
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Klára: Jaký oblasti?

Michael: Od toho duchovního růstu třeba; esi to jde jako jednoduše nějak shrnout.

Klára: Já si myslim, že v tu dobu, když jsem chodila s tim klukem, tak (,) pro mě byl ten kluk obrovská

modla (,) a já jsem vlastně byla… (,) že to bylo jakoby: „No, nedá se s tim nic dělat. Já to sice takhle

nechci, ale ten kluk to tak chce. Tak to udělam. I když to tak nechci vlastně a pak se za to Bohu musim

omluvit.“ Takže to bylo takový to. Já nevim, co mě jakoby pos… jak se jako… (,) ty oblasti. No, pro mě

bylo to důležitý, když se odstranila z mého života ta hlavní modla – že jo – která zastiňovala vlastně

všechno,  nejenom Boha,  ale  i zbytek (,)  všeho.  (,)  Takže  to  byla  určitě  první  věc,  jakože  (,)  umim

odstranit tu hlavní modlu z mého života, abych pak mohla se soustředit na Boha a na zbytek lidí.

Michael: Uhm. [tiše] Jo, už jsme tady měli toho kazatele, tak ještě jednou: Byla ještě třeba nějaká oblast,

ve který ti nějak pomohl nebo ve který hrál v tvým životě něco významnýho; nějakou roli.

Klára: No určitě, jako já ho znám celej svůj život vlastně. (,) Takže on mě jakoby hodně vedl. On dělá

jakoby hodně takový práce individuální – i jako takový pastorační rozhovory – takže jsme často spolu

jakoby povídali; třeba každej tejden jsme se sešli a povídali. Á jako je takovej, že vždycky když jsem

něco potřebovala, že tu pro mě byl. A na různých těch akcích, tak se za mnou dycky – téměř dycky –

nebo možná vždycky jsme nějak šli stranou a povídali jsme si a modlili jsme se. Takže on jakoby mě

provázel nějak duchovně celej můj život. (,) A stále provází. I když už ne tak často, protože už to zas tak

moc nepotřebuju jako dřív.

Michael: A jak se vlastně o tý depresi jako nějak ten kazatel dozvěděl; jesi to je nějak důle… Nevím,

jestli je to důležitý, ale…

Klára: Jo jo. No, já myslim, že jsem mu to prostě… že jsem mu to normálně popisovala všechno a potom

jsem už jako mu to asi i nějak řekla. Já nevim už. Ale nějak… Ale prostě ode mě to určitě měl. (,) Možná

si toho nějak i všiml sám.

Michael: Jo. [polohlasně] Vlastně jsi říkala, že ještě potom uzdravení občas mělas ještě nějaký úzkosti

a… (,) Nebo jo říkalas? ☺

Klára: Jo jo.

Michael: Jo. Ééé… Jo, tak jsem se chtěl zeptat, jak třeba… jako, jak to třeba mělas s  tou vírou v to, že jsi

uzdravená v těchto okamžicích?

Klára: No, jakoby (,) ta úzkost a ta deprese byly obě jakože každá jiná věc, ale ta úzkost se jakoby hodně

zlepšila. Jen prostě občas jsem to nezvládala a… ale ten panický atak nebo úzkost – tak nevim, jak to

nazvat – tak jsem měla jakoby u… moc dlouho jsem potom už neměla; jakože jsem to párkrát měla, když

už jsem to fakt nezvládla, ale (,) moc krát ne. Á jakoby já jsem byla spokojená, protože na tu úzkost mám

strašně dobrý prášky, který jsem jakoby brala; že třeba jsem si to brala i během toho přímo záchvatu; tak

jsem si brala třeba dva, tři najednou, a ty hodně pomáhají. (,) Ale jako, já jsem furt to brala, že jsem

uzdravená, protože já jsem byla jinak v pohodě. Já jsem byla normálně spokojená, šťastná, jen občas jsem

to nezvládla s tou úzkostí.
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Michael: ~ Jo. (,) Tys tam vlastně popisovalas, že když sebe srovnáš prostě před tou depresí a po, takže

jsou to prostě dva různí lidé. A co si myslíš, že k tý změně přispělo? Možná, že už jako říkalas, ale… ☺

Klára: Jo no, jako jsem fakt jinej člověk; dost si tak připadám, protože (,) jsem se i  uzdravila z hodně

věcí. I jsem se jakoby psychicky hodně moc posunula, sama se sebou jsem se jakoby stala kamarádkou,

velmi blízkou. Dokážu mít jakoby zdravý sebevědomí. Dokážu prostě sama sebe pochválit; říct jaký jsem

borec.  😀 Dokážu prostě (,) už jakoby žít mnohem víc klidně; jakože dřív ve mně vyvolávalo úzkost

spoustu  věcí.  Pořád  jsem úz… takovej  víc… jakoby mám zvýšenou úzkostlivost  –  asi  –  ale  jenom

v některých věcech jakoby. Ale (,) hodně mi pomohlo taky – jak už jsem říkala – že jsem nějak vyspěla,

dozrála. Hodně jsem se sblížila s Bohem, s rodinou, s přáteli, sama se sebou. (,) A i jsem měla třeba

nějaký odborníky,  třeba  jako psychoterapeuta  a tak,  se  kterýma jsem se o tom bavila.  Hodně  lidí  –

i takových těch hodně vzdělaných – mi třeba nějak pomohlo; který jsou vzdělaný v různých oblastech:

psychologie a pastorace. I sama se sebou jsem se snažila hodně pracovat, hodně zjišťovat; i ty různý videa

jako o mém typu osobnosti, o tom, kým jsem, a sebepoznání. Povídání s Bohem; prostě spoustu těhlech

věcí.

Michael: Uhm. [polohlasně] Jo. ~ Jo. Jo, a jaký mělas třeba v tý době, když trpělas tou depresí; tak jaký

mělas třeba dojmy ohledně církve; jako ohledně jejich zájmu třeba o tebe a ohledně toho, jak se třeba

o tebe nějak zajímali a starali?

Klára: Já nevim, v tu dobu ta církev pro mě nějak moc nebyla jakoby – ne že by oni pro mne nebyli – ale

jako pro  mě moc nebyla;  jako  ne… jakodyby najednou… Prostě  v tu  dobu bylo  všechno zahalený

nějakou takovou mlhou, tmou, že jsem nic moc neviděla. ☺ Ani si z tý doby moc nepamatuju, jak už jsem

říkala – jakoby – kromě toho, když jsem byla s tím klukem; tak si moc nepamatuju ty ostatní věci.  ~
Takže nevim, no. Jako s… Ani jsem vlastně nechodila nějak do sboru moc. (,) A ani jsem s nikym moc

tam neudržovala kontakt. (,) Maximálně občas s tim kazatelem, ale jinak moc asi ne. (,) Takže to… Takže

asi nic moc.

Michael: Jo a to jsi… jakoby, jak třeba si nějak ééé… prostě nějak vidíš, jak tě vnímá Bůh jako, nebo co

si o tobě myslí, třeba, jesi máš nějakou jako…

Klára: Teď, co si o mě myslí?

Michael: No.

Klára: Ó. ☺

Michael: Není to jednoduchý. ☺

Klára: No. Tak já si myslím, že mě v první řadě má moc rád. A že i když jsem si prošla hodně věcma,

takže tam byl se mnou. (,) A že prostě… (,) Že i když dělám někdy strašný blbosti a jako špatný věci, tak

že i když ho to třeba mrzí, tak že pořád mě má moc rád a že ví, jak jsem citlivá, jak potřebuju prostě lásku

a něhu a že on mě ji dává a… Že prostě mě vidí jako svou milovanou dceru, no. (,) Asi takhle nějak.

Michael: Jo, eště říklas, že vlastně občas četlas jako nějaký Žalmy; že Bůh je po tvý pravici a  tvůj hrad,

nebo něco takovýho.

Klára: Uhm. [polohlasně]
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Michael: A pomohlo ti to třeba nějak? Povzbuzovalo tě to, nebo to bylo spíš takový jako… (,) Jaký to…

Jak to na tebe působilo třeba?

Klára: Jo, tak určitě mi to pomáhalo; bylo to takový jakoby povzbuzení; jakodyby mi Bůh řek: „Jo,

zvládneš to, jsem v tom s tebou, i když mě necítíš.“ Protože já jsem v tu dobu Boha jako nějak moc asi

nevnímala, ale myslím si, že jsem jako cítila, že je se mnou. Že jsem jako věděla, že se mnou je, i  když ho

moc jakoby necítím. (,) A některý ty Žalmy pro mě byly fakt jako dobrý, no.

Michael: No, tak já už nic nemám; jesi tě něco napadá ještě, co… Já už nic nemam. ☺

Klára: No, to bylo rychlý.

Michael: Tak asi všechno.

Klára: Já nevim, zajímá tě ještě něco teď… Napadlo tě třeba něco?

Michael: Třeba, možná, že… Jesi třeba, co… Jaký mělas třeba představu (,) jakoby, co si o tobě třeba

Bůh myslí v v tý době, když mělas depresi. Jesi to není moc morbidní otázka? ☺

Klára: No, spíš jesi si to pamatuju. ☺

Michael: No, to je taky otázka. No, jenom přece je to dávno. [polohlasně]

Klára: Jako, mě mrzelo, jak jsem… (,) protože já jsme nedělala… některý věci, který jsem dělala, tak

jsem z nich neměla radost a (,) věděla jsem, že Boha to taky trápí, ale nevěděla jsem, jak z toho jít ven.

Jakoby jasný: viděla jsem tu jasnou možnost jako – to byla dost lehká možnost – ale nevěděla jsem, jak to

udělat, protože jsem byla jakoby fakt svázaná nějak (,) psychicky k tomu klukovi, a pro mě ta svázanost

k němu byla silnější než prostě nějaký (,) všechno prostě. No, takže to nešlo jen tak lehce.

I jsem jako třeba… Myslim, že jsem asi i věděla, že to sebepoškozování není asi uplně ideální, ale prostě

nemohla jsem bez toho fungovat. To bylo vlastně… To byla moje taková naděje.  ☺ Možná i vtom byla

trošku jako moje modla. (,) Jako… (,) Nevim, no. Podle mě muselo ho… muselo mu mě být líto; mrzet,

že to se mnou je takhle špatný. A že ho mrzí, že jako takhle žiju, že pro mě není na prvním místě, ale že

asi  chápal,  že  jsem si  tohle  období  musela  nějak  asi  prožít.  Prolože  když  by  ne,  tak  proč  bych ho

prožívala?

A i to for… i to období mě strašně formovalo, že – že jo – lidi často říkají: „Kéž by se mi to nikdy

nestalo. (,) Ušetřila bych si tolik trápení a bolesti.“ To sice jo, ale to trápení mě strašně formovalo a díky

tomu jsem tím, kým jsem teď. Díky tomu můžu bejt taková, jaká jsem. A bez toho kdoví, kým bych byla.

(,) Takže bych to nemazala a jsem vděčná, protože i díky tomu; tý zkušenosti, tak můžu hodně porozumět

lidem, který si tím prožívají třeba nebo prochází nějak. A můžu prostě i lidem říct, jaký to je, protože

třeba takovou depresi člověk si neumí – který to nikdy nezažil – tak si to moc neumí představit. Což

chápu, protože je to divný.  😀 A nebo jako důvod, proč se lidi sebepoškozují; taky si lidi třeba neumí

představit. Takže člověk… takže díky tomu můžu být jako taková osvěta; jako říct to, jaký to je, pocity

a všechno a zároveň můžu tady bejt pro ty, který tím nějak prohází nebo prošli (,) a  být víc empatická a…

~ A hodně věcí, no. Jen mě to určitě sblížilo s Bohem. (pauza)

Co, všechno, nebo ještě něco?
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Michael: Už mě asi… Nevim, esi mě něco napadne ještě. ~ Je to poslední příležitost. ☺

Klára: Není to poslední příležitost, kdybys to potřeboval, tak ti to klidně můžu i napsat.

Michael: Jo, no. Jo, tak není, ale tak… (,) kdyby potom…

Klára: Kdyby to… Nebo ti poslat hlasovku třeba […].

Michael: [přemýšlení]  Myslíš  si,  že  už  ti  to  třeba někdy – ta  zkušenost  –  jako  pomohla  ve  vztahu

k někomu jakoby, k nějakýmu člověku? (,) Jako v konkrétní situaci třeba?

Klára: Jako, co myslíš?

Michael: Jako třeba nějaký jako pomoci nebo k nějakýmu rozhovoru s někým jiným člověkem jakoby;

k nějakýmu porozumění třeba.

Klára: Jo, určitě jo. Jako, už mi to pomohlo hodněkrát, si myslim, (že) protože u těhlech stavů, tak si

člověk často myslí,  že mu nikdo nerozumí, protože je to pravda, protože mu fakt h… lidi nerozumí,

protože (,) třeba tý depresi je těžký porozumět, jak už jsem říkala. A pak, když tam přijde někdo, kdo

řekne: „Já ti rozumím. Vím jaký to je, jak se cítíš. Já už jsem si tím prošla.“ A třeba může člověk říct

svoje zkušenosti i to, co on zažil, co vyzkoušel, co mu pomohlo třeba, a co zase ne. A může mu být

podporu, což si myslím, že je důležitý. Že ty prostě tam máš někoho, kdo tě najednou chápe. (,) A  to

mnohdy hodně pomůže; už jenom to, že prostě ty víš, jak se cítí. (,) To je… to si myslim, že určitě

pomohlo. (,) A i to hodně jako lidi sbližuje, když si takový věci říkaj. Že i prohloubení vztahů s někým,

tak mi to taky pomáhá. ~ Nevim.

Michael: Tak díky, tak asi… [konec záznamu]
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Příloha 6: Přepis rozhovoru č. 3

Parametry rozhovoru

Datum: 6. 11. 2020

ID respondentky: Monika

Délka: 57 minut

Místo: virtuální prostor

Forma: on-line schůzka

[Několik prvních sekund rozhovoru chybí]

Michael: Jo, takže ééé… nejdřív jako už jste sice byla informovaná, ale rači to zopakuju – rači dvakrát

než vůbec.

Monika: Supr.

Michael: Že bych teda eee… eee… Že teda bude to anonymní s tím, že si vyberete nějakou přezdívku

a pokud si ji nevyberete, tak vám ji dám sám.

Monika: Jo.

Michael: Takže jesi si chcete vybrat zrovna (,) něco.

Monika: Asi úplně, cokoli tam hodíš, tak to bude fajn. ☺

Michael: Jo, dobře, tak v pohodě.

Monika: Budu ráda, že tam nebude přesně napsáno, že to jsem teda já, ☺ ale je mi to jedno.

Michael: Né, tak to né, to určitě né.

Monika: Supr.

Michael: Jo. Jinak teda to, co řeknete; jako nahrávám zvuk a s tím, že si to přepíšu. (Monika: Supr.) Ten

zvuk bude… Ten zvuk je jenom pro mě.  (Monika: Uhm.) A ten přepis, ten vlastně možná bude vidět

Marek, Macák, můj vedoucí.

Monika: Aha, to je tvůj vedoucí.

Michael: A je možný, že z toho něco budu citovat, no z toho v tý práci, z toho přepisu.

Monika: Dobře, není problém.

Michael: Jinak (,) ééé… Jo. Ééé… Je možný, že jako ten přepis bude jako příloha, ale to bych si vyžádal

povolení zvlášť na to, jo. Protože to zatím nevím, jak to bude, jo.

Monika: Jo, ale i kdybys potřeboval tak asi s tím nemám problém. ☺
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Michael: Ehe. Jo, jinak… ééé… taky, co bych chtěl zdůraznit, že úplně tě neznám prostě a  nevím, cos

prožilas třeba, takže abys jako dbalas na to třeba, co můžeš říct, protože aby se třeba nějak nezhoršil tvůj

stav jakoby kvůli tomu třeba, cos říkala.

Monika: Jo.

Michael: Já jsem si to četl v jedný práci, že třeba jako jeden respondent měl potom relaps potom, co…

potý… prostě potym výzkumu, takže… (,) takže jako trochu na to dávejte pozor, protože já vás neznám.

Monika: Hmm… Hm… Jo, určitě, díky. Hmm… Jo.

Michael: Není zač.

Monika: Supr. [polohlasně]

Michael: Jo, jinak… Jo, jinak vás asi nejdřív nechám mluvit sám; co mě řeknete, to mě řeknete, jako.

Vlastně já dělám výzkum, který je víc zaměřený jako na duchovní život – jakoby – lidí s depresí jakoby.

(Monika:  Uhm.) Takže jako… takže mě úplně jakoby… mě spíš stačí  jako třeba ta historie;  nějaký

kontext jako, abych to dokázal někam zasadit, ale spíš mě bude zajímat jako, jak jste to prožívala třeba

s Bohem; jako, co se dělo (,) a tak.

Monika: Uhm. Uhm. Jo.

Michael: Spíš vás nechám jako mluvit ééé… jakoby, co považujete vy za důležité a potom se kdyžtak

budu doptávat.

Monika: Jo.

Michael: Jo, samozřejmě máte taky právo, když se vám bude nějaká otázka zdát třeba příliš osobní, tak

můžete říct prostě, že… (,) (Monika: Nechci. ☺) že nechcete odpovídat a můžeme jít dál, prostě. Nebudu

z vás nic… nebo z tebe nic páčit.

Monika: Jo. Supr, to je důležitý. ☺

Michael: Jo jo.

Monika: Ááá… No, a jak mám… Já teďkom úplně nevim, jak začít. Ééé… Chceš nějak jako nějak od

jako začátku. Já nevim, kde. 😀

Michael: Tak já… Tak třeba já nevi… ééé… (,) Přemýšlím. Ééé… (,) Takhle jako třeba mi můžeš říct

nějaký jako důležitý životní milníky, který si myslíš, že s tím souvisí nějak, jo.

Monika: Jo. Jo. ~

Monika: Jo. (,) No. Tak já se sem tam asi zaseknu a budu takhle jako přemýšlet, jo. 😀

Michael: Jo, to nevadí.

Monika: No, přece jen toho bylo nějak v životě hodně, tak se budu muset dycky pozastavit. Ééé… Ale…

Co je asi jako – mě přijde – stěžejní nebo jako takový jako důležitý v tom všem, je asi to, že jsem vlastně

vyrůstala s tátou, který byl alkoholik a který vlastně už od dětství jako, (,) co si pamatuju, tak s tím měl

problém. Aaa… Tak to si myslím, že jako hodně ovlivnilo můj život. Aaa… ~ No, ale jako nikdy jsem
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neměla nějaký jako těžší problémy do těch ééé… ~ Přemýšlím… Asi tak třeba jako do 15 vůbec ne. Mám

pocit, že jsem byla celkem šťastný dítě a to, že to jako bylo doma náročný – jako přece jen prostě táta

jako hodně pil a bylo to… a někdy byl takový dost agresivní – tak mě přijde, že se mě to zas tolik jako

nedotýkalo, že jsem byla jako takový to dítě, který to zas tolik jako nevnímá. Mám pocit, že to tak nějak

plulo kolem mě.

Ale asi od těch 15, 16 let jako už jsem začala víc přemýšlet jako nad životem – nad nějakým smyslem

života – nad tím jako, že mamka (,) byla dycky věřící – to jako odmalička – a ta nás vodila do kostela.

Taťka nebyl věřící a pil. A teď jako jsem se začala hledat v tom jako, jestli to znamená, že když je člověk

jako věřící, tak je teda jako ten hodnej – jako mamka. A když je nevěřící, tak je ten jako zlej – jako taťka.

Anebo může být i člověk jako, který nevěří a je hodnej, nebo… Jako jsem se začala v tom motat strašně.

Takže od těch 15 let jsem začala tak jako nad tím vším přemýšlet ééé… ~ No. (,) A možná tak jako víc

jsem začala upadat v to, že (,) jako je vlastně úplně jedno, jestli člověk věří, nebo ne; že (,) mi přišlo, že

někteří křesťané jsou špatní lidé, a naopak mi přišlo, že někteří nevěřící jsou strašně hodní. A vtom jsem

se jako teda babrala hodně, že to jsem tak jako hodně zkoumala, co to znamená, že je člověk křesťan.

No a nějak jsem… Já jsem asi taková hodně víc ééé… (,) citlivá nebo přemýšlející, že často se tak jako

zapřemýšlím prostě a dostanu se prostě úplně do nějakých hlubin, který jsou až moc hluboký asi. A to už

jsem měla vod nějaký tý puberty – vod těch – já nevim – 15, 16. Á… a dostávala jsem se až moc hluboko

– mi přijde – v tom přemýšlení. Že jsem jako… (,) jsem se dycky dostala až k tomu, že ten život je stejně

k ničemu a že stejně prostě všichni umřou a takový jako (,) ééé… (,) beznadějný myšlenky.

Takže od nějakých těch asi 17 jsem měla problémy vyloženě jako s depresemi, že jsem (,) už častěji

prostě jako ležela doma a jenom plakala, a vlastně jsem jako k tomu jako neměla žádný důvod, že by se

něco stalo, takže na to reaguju tak, že prostě jako odpadnu, ale že se vlastně nic neděló. Ve škole mi to

vždycky šlo, přátele jsem měla skvělý, doma jsem to jako nějak zvládala, ale prostě mi bylo straně těžko

a vůbec jsem si to nedokázala (,) odůvodnit jako, co se děje. Prostě mi bylo těžko a já jsem nevěděla proč.

No. ~ Ééé… ~ Já jsem to teda jako moc neřešila. ~ Až v vv… (,) – to mohlo být nějak na začátku střední

školy – ééé… se to nějak jako hrozně zhoršilo a vlastně tenkrát poprví jsem si rozmíchala prášky na spaní

v alkoholu a nějak jsem si říkala, že bych jako… že už tady prostě nechci bejt. Hodně jsem potom spala.

Pár dnů jsem prospala, ale probudila jsem se a díky Bohu jsem byla teda ne… mmm… mmm… zdravá;

nebo jako nic horšího se nestalo, ale od tý doby mi přijde, že už mě to trochu jako poznačilo v nějakým

takovým jako  (,)  v touze  prostě  odejít  ze  světa,  no.  A od  tý  doby jsem začala  vlastně  chodit  i na

psychiatrii, hmm… No, nějak začala brát antidepresiva. No a chodit pravidelně k doktorovi. ~

Ééé… (,) No. Ten vývoj tam byl jako hrozně takovej jako dlouhej celej, jo. Vono já jsem v tom měla tam

přepojený i to, že jsem trpěla bulimií a to mělo jako hodně velký vliv taky na můj život. (,) A myslím, že

to jsou takový jako ty základní – jako táta alkoholik, bulimie a takový jako deprese a špatný myšlenky

jsou jako takový základní tři věci, který se dávaly dohromady, a když jsem neřešila jako jedno, tak jsem

řešila to druhý, a když jsem na chvilku neřešila jídlo, tak jsem se ú… nějak jako plně úťápávala jako

v těch depresích. (,) Ééé… (,) No.
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Michael: A esi se můžu zeptat, ta deprese byla dřív, nebo ta bulimie byla dřív; co z toho vlastně začalo

dřív?

Monika: Deprese, určitě deprese. A mi přijde, že spíš ééé… ta bulimie byla vlastně až kolem 19, asi – 19

– tak něco. Á… mě přijde, že spíš jsem jako hrozně potřebovala, aby si mě i někdo jako všimnul. Že jsem

chtěla i… jako nějaký i řešení, možná – mi přijde – na ty deprese, že jsem chtěla něco, co by mi jako

pomohlo, v čem bych si připadala dobrá. (,) A mi přijde, že tak jsem jako doplula k  tý jako bulimii. Asi

jsem jako nikdy – i tím, kde jsem vyrůstala – neměla úplně vysoké sebevědomí á… a tak nějak jsem z tý

deprese přeplula k tý bulimii a měla jsem právě pocit, že jako tu depresi zvládám, když jsem jako měla

problémy s jídlem, protože se ty problémy prostě přesunuly jinde. A najednou ty deprese nebyly tak jako

silný. Kdežto když jsem se začala potom léčit, tak zase ty deprese se hrozně jako zesílily, protože už jsem

měla pocit, že jako nezvládám tu svoji bulimii nebo jakože… že už to není to, že si tam můžu ulevit tím,

že se jako vyzvracím, ale že jsem si najednou neměla kde ulevit a (,) tím se jako prohlubovala ta deprese.

No. ~

Ééé… Nevim. ☺ Asi klidně jako, když budeš něco mít já můžu takhle sem tam jako říkat něco a kdyby tě

to nezajímalo, tak mě zastav, naopak kdybys něco chtěl vědět, tak se ptej. ☺

Ééé… No já jsem vlastně od začátku, už od těch – já nevim… hmm… – nó 17, 18, jsem začala teda brát

antidepresiva. Ty beru až dodneška ééé… (,) s tim, že ze začátku jsem k nim byla hodně skeptická –

nechtěla jsem je brát. Hodně i vlastně lidi z církve nebo z rodiny mi řekli, že jako křesťané by je neměli

brát á že to znamená, že se jako nespoléhám na Boha, když beru antidepresiva. A takže jsem je jako

častokrát začala brát, pak jsem je jako přestala brát; sama od sebe, protože jsem si říkala: „Jo, Bůh mě

uzdraví a nemusím tady brát nějaký prášky.“ No a pak jsem se úplně složila, protože když jsem je přestala

– třeba troje antidepresiva – ze dne na den, tak jsem se prostě úplně složila. Tak jsem si potom říkala:

„Tak ty jo, Bůh mě asi neuzdravil a asi jakó to nemá ve své moci,“ tak jsem je začala zase brát a  měla

jsem pocit, že si musím pomoct sama, že asi jako Bůh tady úplně se mnou není.

No a na těch antidepresivech bylo jako hodně takový mmm… (,) nó, že jsem si musela dojít k tomu, že to

vlastně není špatně, ale úplně to neprezentuju nahlas – hlavně před křesťany. Mám pocit, že lidi jako

kolem mě – jako třeba z práce nebo tak – když jsem se jako přeřekla nebo jsem to někomu řekla, tak to

brali  úplně jako v pohodě;  že vlastně říkali:  jo,  jako,  že to není  slabost  prostě;  jako když to člověk

potřebuje, tak je to v pohodě. Ale vlastně u křesťanů jsem velmi často měla tu reakci mmm… mmm…

hodně špatnou, no. Takže když nemusím, tak to úplně neříkám nahlas, ale vím, že pro mě je to hrozně

důležitý a dobrý. Že mi to jako pomáhá žít a myslím si, že kdybych je nebrala, tak by pro mě bylo hrozně

těžké jako fungovat. Že vlastně bych asi nedostudovala školu, asi bych vůbec nedokázala být ve vztahu

s Tomášem [pozn: jméno bylo pozměněno]. Ééé… No prostě ta rovnováha, na kterou mě to jako dostává;

tu bych neměla a myslím, že bych prostě nějaký (,) normální život nemohla mít, no – že bych se strašně

trápila. Ale vidím i obrovský zlepšení, že jsem jako jednu dobu brala hodně prášků. A teďkom vlastně

beru jeden prášek za den a (,) ani ne nějak extra silný. Aaa… No a už začínáme i zvažovat s doktorem, že

bychom ho možná vysadili úplně. Takže vidím v tom jako obrovský progres, že se mi jako i postupně

jako ulevuje a nějak – no – to pomáhá. ~ No.
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A možná celkově i jako k těm křesťanům: no, že jako to pro mě bylo i je pořád ehm (,) jako hrozně těžký

prostě mluvit s křesťany na todhlensto téma. Že mám pocit… možná i tím jako, jak žijeme v Praze, že

tady to jako celkově jako není takový tabu – ve velkým městě – prostě mluvit jako o depresích nebo

o psychiatrii – o těnhlestěch… – o terapiích nějakých a tak. Ale mezi křesťany je to pořád jako velký

tabu. Uhm… (,) Je mi to jako strašně líto. No, že jsem se velmi často setkala s tím, že mi řekli, že málo

věřím, že se špatně modlím a (,) že… no… že… (,) že mám asi nějaký hřích, který jsem nevyznala.  ~
A přijde mi, že velmi často na mě házeli spíš jako nějaké jako obvinění. (,) A myslím si, že na začátku

toho prožívání těchhle věcí to mělo jako své místo, že jsem jako potřebovala hodně věcí vyznat a že byly

ve mě některý věcí,  jako možná i nějaký neodpuštění tátovi nebo tak, a že jsem to jako potřebovala

vyznat a nějak jako… Možná ve mně byl i nějaký hřích nebo tak. Ale potom už mi přišlo, že to bylo

takový jako; já bych to až nazvala jako nástroj satana, kdy mě pořád jako obviňoval, že jako já za to můžu

a kdybych jako byla jiná, tak určitě tímhlestím netrpím. (,) No, takže todlensto mi je jako hrozně líto,

že… (,) No, že prostě tam to pochopení úplně… (,) nikdy úplně nebylo; že vlastně Tomáš a  jedna rodina

ještě,  u který  jsem nějakou dobu  bydlela,  tak  byli  skoro  jediní  lidi,  který  mě  v tom hodně  chápali

a podporovali  mě  nějak  i jakoby  v těch  terapiích  a tak.  Jinak  (,)  hodně  lidí  jako  prostě  to  vůbec

nepochopilo dodneška a je těžký s něma o tom komunikovat. A vlastně asi rok zpátky, nebo dva – tak

nějak – byl […] a tam ééé… vlastně poprví nějak jsem veřejně mluvila právě o depresích a byl to pro mě

taky takový jako zvláštní zážitek, protože jsem si říkala: „Jo, můžem o tom mluvit, možná to někomu

pomůže.“ A tak jsme o tom mluvili vlastně s Tomášem a ještě s (,) jedním klukem, co taky jako trpí

depresemi a… (,) bylo to jako (,) taková úplně jako zkušenost, že jsem si od tý doby řekla, že už nikdy

v životě s nikým – s žádným křesťanem – nebudu mluvit o depresích! ☺ Protože jsem tam mluvila a bylo

to takový jako (,) že jsem prostě řekla, jak jsem to vnímala, že to pro mě jako bylo těžký a že prostě pořád

jako trpím tím a že si nejsem jistá, jesi Bůh může vůbec jako uzdra… nebo věřím, že může, ale nejsem si

jistá, že to má jako pro mě; že (,) budu uzdravená úplně stoprocentně. No, a  tak jsme mluvili, mluvili

a pak potom semináři za mnou přišel jeden kluk a říkal, že je z toho úplně zdrcený; z toho, co jsem řekla

a že… – nebo zdrcenej, spíš znechucený, myslím, že použil slovíčko, hm… – že (,) na mě vidí jako, že

málo věřím a že se špatně modlím a že kdybych víc milovala Boha a víc mu věřila tak, že jsem určitě už

osvobozená a zdravá. A začal přesně to, s čím jsem měla zkušenost – mi zase jako říkat. Tak jsem se

potom úplně jako složila, že to pro mě bylo jako strašně těžký, že jsem si jako potvrdila jenom (,) zase ten

pohled jako – nechci do toho házet všechny křesťany, ale – většiny křesťanů (,) ééé… (,) že prostě jako

když jsi křesťan, tak očividně nemůžeš mít jako nějaký psychický problém a jestli máš, tak je to tvoje

chyba, no, ~ což je smutný, no. ☺

Michael: Ehm… Jo. Tak jenom tak jako – nevím jako esi to třeba; to třeba může být osobní: cos třeba

potřebovala vyznat? Cos třeba za věci jako potřebovala nějak změnit třeba v tý depresi?

Monika:: Jo. Ééé… Jako ty věci, který jsem potřebovala vyznat, abych jako… jo.

Michael: No. No. Změnit nějak.

Monika: Jo. Jo.

Ééé… ~ No já jsem hodně jako potřebovala (,) asi vyznávat i to, že jsem třeba nevěřila Bohu, že by mě

mohl vůbec uz… jako nějak uzdravit; tak tu nevíru. Ééé… (,) Já asi i  tím, jak jsem měla ééé… takový ne
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úplně nejlepší  vztah s tátou,  tak jsem měla  takový jako strašně zvláštní  i přístup celkově k mužům

a k takový jako váze vztahů; prostě k tomu jako (,) jestli s někým chodíš, nebo nechodíš, a jako, že to je

vlastně jedno; a takový, že jsem měla všechny jako… To je jedno, že chodím třeba s dvouma klukama

naráz anebo s nikým, a takový jako (,) celkově jako přístup i ke svýmu tělu – takový znehodnocující

možná. Tak to jsem hodně potřebovala vyznávat. Uhm… ~

No, asi jsem hrozně potřebovala jako (,) ééé… hlavně jako vyznávat ty svoje představy o Bohu. Že jsem

jako měla pocit ééé… (,) jaký je Bůh, co dělá Bůh a najednou jsem zjišťovala, že von není ten, který tě

jako dycky uzdraví, že von není ten, který jako je v pohodě s tím, že si tam někde něco syslíš vevnitř, ale

že prostě fakt chce, abys to všechno dal (,) aaa… (,) No, jako, že se mi asi hodně proměnil ten obraz

Boha, že to jako není jenom: „Jako dám ti všechno, když budeš hodná holka.“ Ale jako: „Ale možná ti

nedám nic z toho, co strašně chceš, ale budu celou dobu s tebou.“ A jako: „Přijímám tě, i když prostě

stejně budeš hřešit – a já vím, že budeš.“ Aaa… „Jo a možná budeš jako celej život s tímhlestím jako

bojovat, ale já budu s tebou.“ (,) A takový jako úplně asi jiný pro mě pohled na Boha – no – že jsem ho do

tý doby znala spíš jako: (,) „Nesmím udělat nic špatně a on mi tím pádem dá všechno.“ A to se strašně

jako díky těm depresím změnilo, že jsem vlastně zjistila, že já nemůžu být člověk, který nikdy neudělá

nic špatně, protože to prostě nejde, a von nikdy nebude ten, který mě zasype úplně vším, protože to by

vlastně taky bylo špatně. Á… (,) No. Nevim, jestli jsem ti úplně odpověděla. 😀

Michael: Jó, tak myslím si, že jo. Tak… ☺

Monika: Já tak… No, já se někdy zakecám úplně na jiný téma, 😀 tak… Nó.

Michael: ☺

Michael: Jo, mě by zajímalo, co třeba byl jako nějaký bod zlomu? Kdy se začal třeba tvůj pohled jako

měnit na tu depresi na to… na to, jak (,) jako… Nevim jako, jestli  to pude třeba úplně říct jako tak

jednoduše? ☺

Monika: Jo. (,) Já přemýšlím… Mě hodně pomáhalo to, že jsem měla křesťanskou terapeutku […] aaa

potom jsem vlastně navázala a přešla jsem k […]. Aaa… Pro mě bylo – nevím proč ani – ale hrozně

důležitý, aby jako ta terapeutka prostě byla křesťanka, protože vl… No, asi vím proč, protože 😀 dokud

jsem  byla  jako  třeba  i hospitalizovaná  a měla  jsem  mluvit  s nějakým  psychoterapeutem  nebo

psychologem, tak častokrát to brali, že mám jako nějakou berličku to křesťanství; že to je takový: „Jo

někdo má rád prostě svýho psa, někdo rád se modlí; jako každý máme něco, co nás baví.“ A mě to jako

strašně jako iritovalo, že to brali jako nějakou berličku a já jsem se o tom nemohla jakoby rozpovídat i…

– no, uplně do hloubky. Takže jsem hrozně chtěla, aby to byla křesťanka, nebo křesťan – můj terapeut.

A přijde mi, že terapeuti – nebo tydle dvě ženy – mi strašně jako pomohly v tom nasměřování, že vony

jako vlastně byly první lidé v mým životě, který mi neřekli: „No, ale to tak není jako, Bůh je takový.“ Že

já mám pocit, že jsem někomu něco řekla a von mi hned jako oponoval, že to tak jako není, ale vony

najednou mi neoponovali, ale ptaly se mě na otázky. A já jsem vlastně díky těm otázkám jako sama mohla

přemýšlet  a přicházet  k tomu,  že  vlastně  Bůh  je  někdo jiný.  A mám pocit,  že  mě spíš  jenom jako

směřovaly, kam mám jít a neříkali mi, že to kde jsem teď je špatně. Aaa…
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No,  takže  mi  přijde,  že  asi  na  těch  terapiích  pro  mě  jako  přišel  takový  zlom,  že  jsem  si  začala

uvědomovat, že vlastně Bůh je asi někým jiným, a ta deprese je možná něco, (,) co mě může i jako změnit

pohled na Boha nebo na sebe, co mě může trochu i pokořit ééé… No, jestli to tak trochu jako… ~ No,

uvědomit, že nemohu mít všechno ve svých rukou: jako, že si můžu užívat života dva týdny a pak se

úplně zhroutím a že to prostě nejde si říct: „Teďkom prostě budu dělat todle a budu to dělat další dva

roky,“ protože vlastně nevím, co bude za týden. ~ No, tak asi ty terapeutky mi jako hodně pomohly. Ale

taky to bylo jako ne úplně od začátku,  že bych začala mít s nima terapie a hned by to bylo,  ale (,)

(Michael: Jo jo, jasný.) myslím, že třeba po roce terapií jsem víc začala uvažovat – uhm… ~ – o tom,

jako kdo je pro mě Bůh. No.

Michael: Jo. (pauza) Jo, jenom se vrátím k tomu… ééé… teda ééé… pokud tomu jako rozumím, tak

žádný jiný faktor třeba důležitej nebyl, kromě toho táty, který pil? Jo. Jenom jako pro jistotu. ☺

Monika: Hele  jako… [kvůli  výpadkům zvuku zbytek věty nesrozumitelný].  Jo,  nikdy jsem nezažila

žádnou šikanu – nic jako náročnýho. Ehm… (,) No. Jako… myslím si, že ten táta… Jako vono to bylo

dost intenzivní tím, že jsme fakt jako s ním žili; že to prostě bylo jako (,) bylo náročný. Ééé… Ale myslím

si, že žádný jiný faktor tam jako úplně nebyl. Hmm…

Michael: Jo, to by… Možná, že to už trochu naznačilas, ale rači se zeptám: Jakou třeba roli… hrála v tom

třeba církev třeba i nějakou pozitivní roli – v tom, v tom zotavování?

Monika: Jo, jako určitě jo. Určitě jo. Nemůžu říct, že prostě jako uhm… zavrhla jsem církev a odcházím.

Ééé… určitě jo. Každopádně – ano – pořád bych řekla ta negativní byla mnohem větší teda, ale… (,)

Uhm… (,) Jo, hrozně moc mi pomohla právě ta první terapeutka, mi dokonce nabídla, že se můžu k ní

přestěhovat domů. Aaa… Takže a… Vlastně mi jsme potom chodili do stejné církve aaa… mě přijde, že

mi víceméně skoro jako zachránila život. Že mě jako nabídla změnu prostředí a nějaké přijetí, pravidelné

modlitby a… (,) Jo, jako ta mi jako strašně pomohla a vlastně to byl jako člen církve, který se o mě staral.

Ale spíš… ééé… to byly… jako nebyla to asi církev jako celkově, nebo nějaký sbor, ale byly to jako

jednotlivé rodiny, který třeba (,) měly s tím zkušenosti nebo s někým (,) podobnou zkušenost a už věděly,

o co se jedná, takže byly ochotni mi jako nabídnout ééé… pomocnou ruku, ale bylo to právě jako pár

třeba rodin nebo pár nějakých mládežníků, který jako jo, věděli, že tohle je těžký a věděli třeba, na co se

mají ptát nebo co mi mají nabídnout. Á pár takových lidí bylo. A to mi jako strašně pomohlo – hlavně to,

že byl někdo, kdo řekl: „Jo, já ti rozumím.“ a kdo se pořád jako neptal ve smyslu jako: „No ale tak, (,) tak

proč si prostě jako třeba neodpočineš a pak to bude dobrý.“ a takový jako co mě úplně (,) až jako uráželo,

že vůbec jako… Nevim. Že to schylovali k dycky k tomu, že jsem asi unavená, anebo že prostě (,) jsem

jenom moc přecitlivělá; a že to jako shazovali uhm… to, že se fakt děje něco hlubšího než to, že se chci

vyspat.  ☺ Ééé… No. Takže těch lidí bylo pár, ale… pár lidí určitě mi jako pomohlo. No, hlavně v tom

vyslechnutí.

Michael: Jo. (pauza) Jo, jestli… Jakým způsobem jsi třeba vnímala Boha, když jsi byla v tý depresi; ono

jsi to možná trochu říkala, obecně. Nějaký jako charakteristika jako nějaká.

Monika: Nó, jako ze začátku jsem měla takový ten pohled pořád jako: „Bůh je dobrý Otec, který nás má

rád.“ a takovýto jakoby naučený z církve. Jakože on mě nikdy neopustí a von přece ví, že je to pro mě

těžký.  Ale  pak když jsem začala  procházet  jako;  právě na začátku těch terapií  jsem začala  jako víc
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zkoumat sebe a to, co skutečně prožívám. A ze mě začalo jako se jakoby vylívat takový bahno a… Já si

úplně pamatuju na tu jednu terapii,  když jsem říkala,  že jako nevím, jestli  to můžu říct nahlas.  A ta

terapeutka říkala: „Jo, klidně to řekněte nahlas.“ A já jsem říkala, že mám jako pocit, že je Bůh strašná

svině… ☺ A nějak jsme se jako potom… jako začali jsme to rozebírat a (,) já jsem fakt jako zjistila, že to

byla  taková  jenom  jako  nálepka  jako:  „Jo,  Bůh  je  hodnej,“  ale  vlastně  celou  tu  dobu  jsem  hodně

prožívala, že Bůh je jako hroznej – že je to prostě tyran – že vlastně nám dává jako to nejhorší a že chce,

aby jsme se v tom jako babrali nějak a že nás chce jako potupit a… Že když si něco přejem, tak nám to

právě jako nedá, a to, co si přejem, tak nám veme. A měla jsem pocit právě, že jako s… takový tyran –

jako fakt tyran prostě – a že se ještě směje nad tím, když prostě se trápíme. (,) A to ve mně bylo teda

hodně hodně dlouho. A hodně dlouho jsem o tom musela mluvit právě… a víceméně jako jenom na těch

terapiích, protože někde jinde jsem se neodvážila to říct nahlas. Ale… myslím, že právě i  ty terapie mi

hodně pomohly v tom pohledu, že teďkom (,) nemám pocit, že je Bůh svině ééé… ☺ Á myslím, že mě

má fakt jako strašně rád, ale věřím v to, že prostě vidím jenom jako procento toho, co vidí on, á prostě to,

že se kolem mě něco děje, tak já sice nevim proč, ale snažim se věřit, že to má prostě nějaký smysl. Á…

No a jsem jako taková odevzdaná hodně v tonhlenstom, no.

Ale asi se i u mě změnilo to, že jsem jako velmi velmi otevřená k Bohu; že už jako i v modlitbách nejsem

taková jako: „Díky, že seš takovej hodnej,“ ale že už prostě jako v modlitbách často říkám, že mě to štve,

že to nesnáším, že to nechci ééé… že prostě nechápu, proč se ke mně takhle chová, proč mě nezachrání.

Že jsem jako velmi otevřená v těch modlitbách, že už to není pro mě jako: „Jsi dobrý Otec a já budu dělat

všechno.“ ☺ No.

Michael: Jo jo, dobře. Eh…  (pauza)  Jo, přemýšlím. (pauza) Jakoby, co se… No, nevim, ono jsou to

takový otázky, který možná jsou trochu propojený. Já to… Já tam mám jakoby, co se změnilo třeba na

tvojí víře jakoby ééé… Nebo v čem se tvoje víra změnila, když jsi tou depresí prošla? Možná jsi na to

odpověděla – ono je to těžký takový.

Monika: Uhm. Jo, no. To se tak jako prolíná všechno, ale přemýšlím… Ééé… No, mám pocit,  že…

teďkom nechci být jako nějaká pyšná, ale mám pocit, že jako začínám skutečně věřit v Boha. Že to, co

jsem prožívala předtím… ééé… (,) že jsem to prostě měla naučený od svý maminky a od lidí prostě

z církve. (,)  Aaa… že ta deprese to jakoby všechno jako spálila prostě, že tam už jsem nemohla být

jako… stát pevně na tom, co si myslej lidi kolem mě, ale musela jsem si to jako sama ověřit, nebo nějak

ééé… prožít. A myslím si, že kdyby se todle všechno nestalo, tak že pořád vlastně teďkom stojim na tom,

co mi řekla mamka nebo lidi v církvi, a vlastně cokoli těžšího by se v mým životě stalo, tak by mě to

úplně jako sejmulo. A takhle mě jako trochu sejmula ta deprese a mám pocit, že… No, mě učí prostě

ééé… jako skutečně věřit. Aaa… myslím si, že ta víra je taková pravější, že už to není prostě: (,) „Tak to

dělám, protože jsem v tom vyrostla,“ ale že je to: „Věřím, protože skutečně věřim, že jako Bůh je a že je

se mnou.“ No, tak doufám, že to nezní úplně pyšně, ale jenom mám pocit, že je to jako pravější.

Michael: Jo jo, v pohodě, v pohodě. ☺ Nejsem od toho, abych tě tady soudil. ☺

Monika: Jo. Děkuji.

Michael: Tak jo, děkuju moc za (,) odpovědi. Ehm. Jo.  ~ Bylo třeba něco, v čem třeba… nebo ééé…

v čem ti třeba ta víra pomáhá a v čem naopak máš dojem, že je to podle tebe ta víra jakoby těžká; nebo
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máš třeba dojem, že je třeba přítěží ta tvoje víra; jakoby takový dva póly? Že podpora a  na jednu stranu

přítěž?

Monika: No, ve více věcech asi mám pocit spíš, že je to přítěž. Nebo no… častokrát a ve více, no… že je

to přítěž, ale (,) ééé… pomáhá mi rozhodně v tom, že mám pořád jako naději nějakou, že pořád jako

věřím, že tam něco přijde nebo že pořád jakoby mám co dělat; že se pořad jakoby můžu modlit nebo

můžu prosit nějaký lidi ať se za mně modlí. Že mám pocit, že pořád jakoby tam mám ještě nějakou tu

cestu. Že hodně lidí,  který jako nevěří v Boha, a se kterýma jsem se setkala; že jako mají problémy

s depresemi, tak ehm (,) mě přijde, že už byly na takové té konečné stanici jakože: „A teď už nic.“ Že už

neměli žádnou nějakou naději, kdežto mi přijde, že já pořád jakoby mám. Že pořád si říkám: „A přece jen

kdyby jako Bůh něco, tak že se to jako pořád ještě může posunout.“ Tak to je jako – to je ta naděje – asi to

pozitivní, co v tom jako je na tom, že mám tu víru. Ale… Hmm… Mnohokrát jako spíš mi přijde, že je to

přítěží, že je tam strašně moc těch otázek (,) jako právě typu jako: „Dělám něco špatně? Můžu za to já?

Zhřešila jsem?“ nebo „Kdybych se chovala jinak, tak je to jiný.“ Myslím si, že todle jako nevěřící lidi

úplně nemaj jako, že: „Tak jsem zhřešila?“ nebo „Dělám něco špatně?“ Že to jako úplně neprožívaj.

Zároveň ééé… mám pocit,  že to úplně nemůžu říct nahlas, protože jako prostě strašně moc křesťanů

uhm… – nevim – na to nevěří nebo… – já nevim – nebo prostě jim to přijde zcestný (,) nebo tě odsouděj.

Takže mám pocit, že to ani ve svým okolí nemůžu říkat nahlas. Eéé… ~ No, za… jako… (,) Přijde mi, že

to je spíš takový jako… ~ že bych byla hrozně ráda tím člověkem, který (,) ééé… jako vydává takové to

svědectví nevěřícím lidem, že jako: „No, já jsem poznala Boha a od tý doby jsem svobodná a mám jako

radost v životě.“ A já to jakoby vlastně jako nemůžu úplně říct, jo, že když jako… ééé… Častokrát když

třeba někdo z práce se mnou o tom mluvil, tak ehm… se mi jako ptá: „No a ty třeba jako modlíš se i za to

nebo jako jak to prožíváš s Bohem?“ a já si dycky říkám: „Ty jo, to je úplně hrozný prostě říct jako: ‚Jo,

já jsem věřící, ale zároveň jako v todhlenstom prostě mmm… Bůh nějak úplně nezasahuje.‘“ (,) No tak,

mě přijde, že v mnoha věcech je to takový, že jako úplně narážím prostě na to, že jako jo, jsem věřící, ale

(,) extra mi to úplně v týdle oblasti jako ne úplně pomáhá, no.

Michael: Jojo.  Jasný.  Chápu.  Uhm.  (pauza)  Jo,  to  vlastně  bylo  už… (dlouhá  pauza)  Jo  a jak  třeba

ovlivnilo to… tu depresi nebo ten tvůj vztah s Bohem to, že ses jako nějak vyrovnala s tou depresí. Pokud

teda…

Monika: Jo, mi přijde, že to je jako emmm… (,) strašně velký jako… mezník v mým životě, no že ééé…

Já jsem četla jednou jednu knížku mmm… Deprese jako šance, nebo tak něco; to je křesťanská knížka.

No, a tam byla nějaká věta; já si jí úplně pamatuju, jak jsem jako v tý době žila s  takovou jako nadějí, že

Bůh mě určitě uzdraví. A jak jsem četla knížku; já jsem měla jako za strašnou naději, že mě ta knížka jako

potvrdí to, že mě Bůh musí uzdravit. A když jsem tu knížku četla, tak tam byla někde věta (,) ééé… že se

někdy prostě jako musíme naučit žít s depresí, protože se může stát, že jako to je na celý život. A já si

úplně pamatuju, jak jsem se strašně naštvala a říkala jsem, že to je úplná hereze prostě a že ta knížka je

úplně jako… Jako já jsem to strašně odsoudila – tu knížku – protože jsem si říkala: „Ty jo, jak to může

někdo říct. Prostě Bůh tě musí uzdravit  a prostě s tím nemůžeš jako žít  celej život; jako to nemůžeš

přijmout.“ Aaa… No, a pamatuju, jak jsem se jako vztekala na tý terapii – potom, co jsem měla – že

prostě jako to nechci přijmout, že to prostě nechci mít jako v životě, že to jako v žádným případě. (,)

Aaa… a já ani nevim jako, jak se to stalo uhm… jako, že jsem… možná jsem o tom víc mluvila na
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terapiích, nebo ani nevim, jak to jako přišlo, ale začala jsem postupně přijímat to, že asi budu muset

přijmout, že prostě ta jako deprese je součást mýho života a neměla bych se tolik vztahovat k tomu, že

jako musim být uzdravená. A mi přijde, že v ten moment, kdy jsem to jako přijala, že si mi vlastně strašně

ulevilo, že se mi i strašně jako zlepšily ty deprese. Že ééé… Dokud jsem furt jako strašně věřila v to, že se

jako… že musím být uzdravená, tak mám pocit, že jsem na sebe jako nakládala takový ten: „A tak už to

bude?“ nebo „Ještě to není? A proč to ještě není?“ A najednou, když jsem jako přijala to, že teda… že to

možná bude na celej život a že to asi bude fakt náročný, (,) ale že teda budu věřit, že jako Bůh je v tom

všem se mnou, tak se mi fakt jako strašně ulevilo a přijde mi, že už vod tý doby ani tak strašnej propad

v těch depresích nikdy nebyl tak jako před tím. Že… ummm… No, nějak v tý době jsem i přijala, že

i bulimie je takový jako… taková trochu nemoc jako na celej život, že třeba jako vůbec nezvracím nebo

teďkom nemám nějaký extra problém s jídlem, ale vím, že je to něco, v čem si jako musím dávat pozor;

trochu se musim prostě kontrolovat aaa i v tý depresi jako nějak to prostě přijímám, že je to součást mýho

života a na hodně věcí potřebuju být prostě připravená, citlivá a je to supr. Mám pocit, že mě to jako

ochraňuje strašně, že vím, že se nemůžu prostě úplně rozjet a prostě se přetáhnout, ale že potřebuju být

pravidelně vyspaná – takový i malý věci jako preventivní, že jsou pro mě jako strašně důležitý a… – no

a mám  pocit,  že  tím  pádem  jsem  to  tak  nějak  přijala  pro  svůj  život,  že  to  je  prostě  nějaký  druh

onemocnění a já se musím nějak v určitých věcech třeba omezit a tím pádem je mi fakt jako líp. Takže to

pro mě byl jako obrovský mezník tondlensto přijetí, no.

Michael: Uhm… Jo. (pauza) Jak se třeba nějak změnil vztah jako k Písmu jako během deprese a potom,

co ses nějak vyrovnalas? Změnilo se na tom něco?

Monika: No pro mě to bylo takový jako strašně ééé… že se to jako ze dne na den vždycky měnilo mě.

(Michael: Aha, aha.) Ééé… Jako v těch jako nejhorších depresích jsem buď jako byla strašně ráda, když

jsem si otevřela třeba Žalmy a tam byly prostě jakoby věci typu jakože: Bůh je mi nadějí a je po mí

pravici, tak jsem byla úplně: „Jó, to je prostě to, co potřebuju.“ A na druhý den, když jsem to otevřela

a pořád jsem měla fakt jako těžký stav, tak jsem byla úplně naštvaná, protože jsem říkala: „Ty jo, ty

prostě říkáš, že jsi se mnou, ale při tom se mnou nejsi.“ (Michael: Uhm, uhm.) Takže pro mě to jako

častokrát bylo takový jako (,) strašně velká naděje, zároveň mě to úplně štvalo, že to je lež prostě; že to

jako se reálně jako neplní v mým životě nebo že necítím že by Bůh byl v tom se mnou. Ééé… A asi to tak

mám dodneška, jakože asi to je pořád takhle, že ééé… No někdy je to – moc nevim ani kdy a podle čeho

– ale někdy je to pro mě strašně jako povzbudivé, že jako vím, že Bůh je se mnou a že to beru jako takový

zaslíbení a mám to tady jako vylepený různě prostě a podtržený všude. Ééé… a někdy mě to strašně štve,

protože mám pocit, že to není pravda a… No v tom asi jako nemám nějaký jako cíl, do kterého bych už

došla, ale je to pořád proces, který trvá v mým životě. no.

Michael: Jo jo. Ééé… Vlastně to už možná říkalas a máš něco k modlitbě, co bys řekla ve stejným jako

způsobu jako… nebo (,) jakoby stejná otázka akorát, že tam jde o modlitbu, ne o Písmo.

Monika: Ehmm…

Michael: Možná, žes to trochu naznačilas, jestli nemáš eště něco dalšího.

Monika: No, jako v tý modlitbě mi přijde, že jsem před tím byla spíš ééé… (,) taková, jakože Bůh je ten

někde strašně daleko a já teda jako mu řeknu ééé… jaký jsem prožila den a jak jsem strašně hodné dítě
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jeho. A teď už je to takový jako, že spolu mluvíme upřímně. Mám pocit, že já mu říkám, co prožívám, že

je to pro mě težký, že mu nerozumím ééé… že nechápu, proč jako… No, že – mi přijde – že před tím

bych nikdy jako v modlitbě třeba neřekla, že něčemu nerozumím, že to nechci, že to nechápu. A teďkom

jako myslím, že slovní spojení, že něco nechápu je nejčastější v mých modlitbách. A uhm… Přijde mě

jako, že vlastně nedostávám ani na to odpovědi, ale že mi strašně se ulevuje, když můžu prostě Bohu

upřímně říct, že to nechápu. Tak ta modlitba se asi proměnila hodně, no.

Michael: Ehm… (pauza) Jo, ještě, když zůstanu u… když se vrátím k Písmu, nebo možná že… Ale tak,

vlastně. No, vlastně to už říkalas, tak to nic. ☺ (Monika: ☺) Jsem si vzpomněl, že tam je otázka, jaký

pasáže; tak to v podstatě říkalas, že to byly Žalmy  (Monika: Jo.) Jo, dobře, tak… Á jaký třeba byli

nejčastější takový ty pocity, nebo emoce při tý depresi? Jestli to teda jde nějak shrnout, vyjádřit.

Monika: Ééé… ~ Hmmm… To, je těžká otázka. ☺ (Michael: No, nevadí, pokuď…) Ééé… ~ No, pro

mě hlavně ta asi nějaká ta beznaděj nebo… (,) ééé… ohromný smutek ééé… a  hlavně pro mě jako ta

beznaděj hlavně vycházela z toho, co jsem už říkala, jak… jako jsem věděla, že to nemá žádnou příčinu,

že vlastně jako nemůžu udělat nic, aby se to zlepšilo, protože vlastně vůbec nevím, co se děje.  ~ No

a vlastně strašná i beznaděj v tom, že vlastně to nemůžu nikomu říct, protože nemůžu říct ééé… „Jako je

mi těžko“ a on se zeptá: „A proč?“ nebo „Co se děje?“ a já vlastně nevim. Takže tím pádem to nemůžu

nikomu říct. Ééé… No, takže takový i jako zamčení jako v sobě samotné, že to vlastně nemůže jít nikam

ven. (,) No. Stačí takhle, moc nevim. 😀

Michael: Jo, v pohodě. (dlouhá pauza) Jo, esi třeba máš nějaký konkrétní jako strategie – třeba, jak

duchovní tak třeba, který třeba nesouvisí s duchovním životem – ale esi sis vytvořila nějaký strategie ke

zvládání tý deprese?

Monika: Hmm… Jo, jako hodně, hodně. Ééé… No, já přemýšlím… Jako pro mě je určitě hrozně důležité

jako být odpočatá a vyspaná, protože když nejsem jako vyspaná a jsem unavená, tak to už je takový jako

krok k tomu, že se něco jako začíná hroutit. Ééé… Zároveň já jsem celkem těžký introvert, takže já… (,)

No, jsem jako introvert, zároveň si jako potřebuji někdy dokázat, že to jako zvládám, takže jsem jako

často mezi lidma. Ééé… Ale už jsem si jako… Vím, že potřebuju prostě být ééé… často sama – úplně; že

se jako potřebuju zavřít,  ééé… ztišit,  popřemýšlet nad tím, jaký byl ten den. A když tenhle čas jako

nemám pravidelně; když třeba týden nemám vůbec čas na to se někam zavřít a být na chvilku sama, tak to

je taky našlápnuto k tomu, že to bude špatný. Ééé… Potřebuji pravidelně chodit ven, protože když jsem

zavřená dýl doma, tak to taky jako na mě hodně začíná padat a taky už se jako rozjíždí něco. (,) Ééé… Je

pro mě hrozně důležitý jako přemýšlet nad tím, za co jsem vděčná. Že vždycky když si jako tak nějak

v hlavě připomenu jako, že mám todle, todle, todle, že s tohodle mám radost, tak mi to taky nějak pomáhá

jako být v pohodě; že když si to jako reálně se nad tím nezamyslím, tak mám pocit, že je všechno na nic,

a úplně se začnu už zase hroutit. Ééé… (,) No, zároveň duchovně je pro mě hrozně důležitý pořád jako

v tý modlitbě být upřimná k Bohu a říkat otevřeně jako, co si myslím. (,) A je pro mě hrozně důležité

i sdílení se s lidma. Že já jsem taková, že když jako řeknu něco nahlas – třeba na skupince nebo s někym,

s kym se scházím, tak ééé… (,) se mi jako hrozně jakoby uleví. Že je to taková jako prevence před tím,

aby to tam jako nevyhnilo ve mně. Že pokud to neříkám nikomu, třeba na terapiích – když to neřeknu –
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nebo někde na skupince, tak éé… mám pocit, že to ve mně začne hnít a že už je to taky takový náběh na

to, že prostě se něco rozjíždí, no. No, tak asi todle.

Michael: Uhm… Jo. Eště by mě… Možná – nevim, esi to třeba zaznělo, ale… No, ono už právě úplně

nevim, co zaznělo, ☺ protože těch informací už je tolik, že… (Monika: Jo, jo. To je jasný. ☺) v tý hlavě

se mi to myškuje. Tak jakobyže, kým je pro tebe Bůh jako třeba, kdybys mi ho mělas třeba nějak vyjádřit

nějakými prostě adjektivy nebo přidanými jmény – abych mluvil česky. ☺

Monika: A kým je pro mě jako teď?

Michael: Jo, jo.

Monika: Ééé… Uhm… Ééé… Rozhodně bych řekla, že je mocný – to je pro mě asi takový jako (,)

výstižný. Že jako ať už je to jako v dobrým, nebo ve špatnym, tak je jako hrozně mocný. Ééé… ~ Mám

pocit jako… Já strašně často jako vnímám Boha skrze přírodu, takže mam pocit, že je ohromný; že je

takový jako velkolepý nebo jako; no, když se koukam jenom jako na cokoliv v přírodě, tak mam pocit

takový velikosti. Aaa… Myslim, že je velmi jako pokojný a takový klidný; a to je něco, co mi hrozně

pomáhá ho mít ráda, protože já jako mám ráda prostě klid a klidné lidi a ticho a myslim si, že takový Bůh

je; a to mi jako pomáhá v tom ho mít ráda. ☺ Ééé… ~ Zároveň mi někdy jako nahání strach, no. Myslim

si, že je to mocný é… je v takovym jako… ve dvou směrech, prostě no, že… eh… Někdy si říkám: „Až

jak moc mocný je? Co všechno se může stát?“ ☺ No, tak někdy až takový… mám z něho strach až. ☺
Ééé… No. (,) Asi takhle. ☺

Michael: (dlouhá pauza) Uhm… Nevim, jestli něco ještě ze mě vypadne, nebo nevypadne. (pauza) Jo.

Napadá tě ještě něco, co by bylo důležité a na co jsem se nezeptal ještě?

Monika: Přemýšlím, počky. Uhm. (dlouhá pauza) Asi celkem myslím, že jsme to pojali všechno. ☺ Ale

kdyby tě jako cokoliv třeba napadlo, co jsme jako neřekli a třeba nestihnem říct a chtěl by ses na to

doptat, tak buď můžem kdykoliv si zavolat, nebo…

Michael: Já jsem právě taky chtěl říct, že je možný, že těch setkání bude víc jako, protože někdy se ty

otázky vynoří až si to člověk prochází, no.

Monika: Právě, právě. No, že kdyby tě to, tak buď si můžeme zavolat eště anebo kdybys chtěl na něco

doptat v mailu, tak klidně napiš jako… že ti něco, nejasný, nebo tak. ☺

Michael: Já spíš jako tak, že až těch otázek je víc, aby to stálo za to. ☺

Monika: Jo. Jo. 😀

Michael: Jo, takže… (dlouhá pauza) Zkusim popřemýšlet chvilku eště.

Monika: Já taky přemýšlím, no, jestli není něco. ☺

Michael: (dlouhá pauza) Jo, možná jenom taková: co třeba bylo jako nejtěžší v tý depresi jakoby, esi se

neopakujeme?

Monika: Nejtěžší?

Michael: No, nejtěžší jakoby; s čím to jako bylo nejtěžší?
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Monika: Ééé… Hmm… (,) Ééé… Pro mě asi… já jsem hrozně člověk, který jako emm… chce, aby mě

lidi jako měli radí; chci, aby mě lidi měli rádi a abych nějakým způsobem byla přijatá. A pro mě je jako

hrozně těžký jako ten pocit, že mi lidi nerozumí. Ééé. No, že prostě jsem ráda i  celkově v obklopení lidí,

který mě mají rádi, který mi jako… vědí, co mám ráda já a… No, že to tak hrozně jako cejtim, a  pro mě

jako ten pocit, že i těm úplně nejbližším řeknu, co se v mym životě děje a voni prostě jako tomu nerozumí

a koukají se na mě jako kdybych spadla prostě z višně, tak je ééé… strašně těžký, no. A právě ta samota

v tom; jakože i když kolem tebe je desítky lidí, tak ty seš prostě nějak sám v sobě sám, tak ééé… jako to

je asi pro mě nejtěžší, no.

Michael: Jo, eště mě napadlo, že říkalas, že teda ééé… ta církev jakoby nebyla úplně v  tý depresi nebyla

úplně klíčová, ale jak je to v současnosti? Pomáhají ti třeba v současnosti nějak církev jakoby… církevní

společenství, nebo jsou to pořád jako jednotlivci… (,) spíš, nebo nějaký rodiny?

Monika: Jsou to jednotlivci. Jako vůbec mm… celkově ne. Musím říct jako přijde mi ohromný ééé…

rozdíl mezi jako… Já jsem z […] a myslím, že to vnímání prostě týdlenstý oblasti jako na Slezsku a ve

velkým městě – prostě v Praze – je úplně jako jiný, jo. Že tam mi přijde, že tam to nechápal vůbec nikdo

– bohužel ☺ – a tady už aspoň jako pár lidí. Že mi přijde, že to jako velkoměsto přece jen… ééé… Možná

i lidi mají častěji tydle problémy už i v církvi, takže možná (,) i proto. Nevim. No, mi přijde, že tady jako

víc to chápali. Zároveň si myslím – no až do dneška – že celkově církev, ani celkově nějaká skupina, jako

mládež nebo celá nějaká skupinka; to jsem nikdy nepocítila nějaký extra pochopení nebo přijetí, ale byli

tam ti jednotlivci a vždycky jsem musela jako pomaličku k těm lidem jít a to, že jsem k nim měla blízko,

ještě vůbec neznamenalo, že todle pochopěj, ale když jsem třeba zjistila, že taky s něčím podobným mají

problém nebo mají někoho znamýho, kdo s  tím měl problém, tak jsem věděla, že jako můžu to trochu

otevřít. Aaa… pak už začali mi třeba v nějakých oblastech pomáhat,  ale jinak… No, jsem vděčná za

křesťanský terapeuty, ale… že bych řekla vyloženě jako církev ééé… Jsem ráda, že jednou jsem mohla

mít jako setkání i s pastorem a vlastně se pak sešli i jako pár starších a modlili se za mě a mám pocit, že

ne všichni taky tomu úplně rozuměli nebo jakože z toho měli takový jako zvláštní pocit. Ale už to, že se

za mě chtěli modlit a žehnat mi to pro mě bylo hrozně silný. Tak to jako z toho jsem měla hroznou radost.

Hmm… [polohlasně].

Michael: A co třeba jako kázání někdy? Stalo se někdy, že nějak k tobě třeba mluvilo kázání třeba nějak

do tý tvý situace, nebo ééé… setkala ses s něčím takovým?

Monika: Hm… [potichu] (,) Mě přijde, že se jako moc… (,) že se jako mluví spíš na takový ty témata,

jako jo smutek, a nebo nějaký jako. (Michael: Jo, jo.) Že to je odůvodněný, (Michael: Jo, jasně) že prostě

umřel ti někdo blízký nebo něco něco, tak prostě Bůh je tvojí nadějí, ale že vyloženě jako ta deprese

nějaká kontinuální není téma. Mám pocit, že pořád zatím jako není úplně téma. A když už tak mám pocit,

že na to bohužel mluví lidi, který si to nikdy nezažili. Nebo jako Bohu dík, že to nezažili, ale bohužel, že

zrovna ti, který to nezažili, tak o tom mluví. Takže mám pocit, že když už jsem něco slyšela tak, že to

bylo strašně jako teoretické, že v dnešní době něco, něco… Ale že to nebylo, že by prostě jako mluvili

jako… prostě nějak skutečně z nějaký zkušenosti svý nebo svých blízkých. Tím pádem jsem si vždycky

říkala – jako spíš v duchu: „No jasně, ty tomu rozumíš.“. 😀 Á spíš ne, spíš ne.
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Michael: Jo, jo. Dobře. Jo, eště, ještě vzpomínalas… toho, tu depresi jako tu Deprese jako šance, tak se

chci zeptat, jestli třebas sis odnesla eště nějakou jinou… popřípadě jaký myšlenky třeba z jiných knížek,

pokud něco ještě takovýho tě oslovilo; jaký jiný myšlenky třeba s knížek odneslas?

Monika: Jo, no já jsem četla strašně hodně knížek ehm… strašně hodně, ať už jako od křesťanských

autorů anebo prostě od nějakých psychologů, psychiatrů. Ééé… (,) Myslím si, že i právě z  některých těch

odborných literatur jsem postupně jako přicházela k tomu, že je potřeba se prostě se s depresí naučit jako

žít; že to je součást. Tak za to jsem jako strašně ráda, že mi to pomohlo jako nějak přijmout. Ééé…

Nevim. Asi jsem nečetla všechny a nečetla jsem hlavně – jako já neumím úplně nejlíp anglicky, takže

jsem nečetla v angličtině knížky. A mám pocit, že ty křesťanský jako ty literatury – jako o depresích nebo

tak – v češtině – jako od křesťanů prostě – jako není jich zas tolik a  to, co jsem četla, tak jsem si spíš

říkala jako: „Co to je za názor?“ a nebo… (Michael: ☺) no, nějak jsem z toho nebyla úplně nadšená.

Takže spíš mi jako povzbuzovaly nebo pomáhaly ty jako spíš odborné – jako od nějakých lékařů nebo

tak. Aaa… Ééé… Nevim, no. Jako… ehm… Mě přijde, že je spíš problém, že jako v češtině… nebo, co

jsem našla za knížky a četla, tak mi přišlo, že ty v češtině jako nebyly úplně jako nejlepší a když jsem

začala číst něco v angličtině, tak mi přišlo, že to má dobrý myšlenky, ale že jsem nechytala teda úplně

všechno – v tý angličtině. Takže jsem no… Takže spíš jako jsem tak jako zanevřela na ty knížky, no. Že

jsem byla z toho zklamaná a… že to není úplně kvalitní, no. ☺

Michael: No, tak je fakt, že to… já jsem… taky jsem četl jako – na absolventku – tak jsem taky četl

jakoo  anglicky;  v češtině  jsem  taky  četl,  tak  dvě  knížky,  no  jako  o depresích.  Já  jsem  taky  četl

samozřejmě i o terapeutických přístupech že jo – jsem četl, že jo – nebo teda o jednom konkrétním a tak.

Protože v češtině toho moc není. ☺

Monika: Jo, jo. Hm…

Monika: Není, no. Mě taky přijde, že moc…

Michael: Tak jo. Možná bych to asi pro dnešek uzavřel, protože už mě nic nenapadá. (Monika: Jo, supr.)

Děkuju moc.

Monika: No, já děkuju. Tak kdyby to, jsi potřebovals něco doplnit, tak se ozvi.

Michael: Jo, díky moc. Díky za ochotu a za…

Monika: Tak jo. Ať se to podaří hlavně.

Michael: Jo,  jo.  Tobě  taky přeju,  ať  se  ti  daří,  Ať  seš  spokojená,  Ať  se  ta  deprese nevrací  hlavně.

~ Dražím palce.

Monika: Děkuju. To je důležitý přání. Díky moc.

Monika: Tak se měj hezky.

Michael: Tak, jo. Pozdravuj Tomáše […].

Monika: Jo, děkuju. ☺ Vyřídím. Tak jo. Ahoj.

Michael: Ahoj. [konec záznamu]
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Příloha 7: Přepis rozhovoru č. 4

Parametry rozhovoru

Datum: 12. 1. 2021

ID respondentky: Monika

Délka: 39 minut

Místo: virtuální prostor

Forma: on-line schůzka

Monika: Ahoj.

Michael Jo, ahoj.

Tak jo, budeme zkoumat zase, no.

Monika: Jo, jo. ☺

Michael Ééé… takže já přemyš… No, nejdřív se chci zeptat na jednu věc, kterou jsem… jako jenom tak

upřesnit, esi jsem ji náhodou správně pochopil (,) á…

Monika: Uhm. Uhm.

Michael Jo, já se podívám, co tady mám… (,) Já si to musím najít akorát.

Monika: ~ Určitě, v pohodě.

Michael Jo, jo v poho… Jo jo.

Ééé… Tady je na… Jo, už to mám. Jak to ale říct no, ééé… (,) Jo, možná ti to můžu… Jo, tak já ti… Asi

to přečtu, nebo nějak… ☺ Nevim.

Monika: Uhm.

Michael: Jo  Jo,  tak  jo.  Tys  vlastně  říkalas,  že  přijde  miii… Jo,  že  bys  bylas  jako  hodně  ráda  tím

člověkem, který vydává jako takové svědectví nevěřícím, že jako „‚Já jsem poznala Boha a od tý doby

jsem svobodná a mám jako radost v životě.‘ A já to jakoby vlastně nemůžu úplně říct,  jako že když

jako… Častokrát, když třeba někdo z práce se mnou o tom mluvil, tak ehm… se mi ptá: ‚No a ty třeba

jako modlíš se i za to nebo jak to prožíváš s Bohem?‘ a já dycky si říkám: ‚Ty jo, to je úplně hrozný,

prostě říct jako: <Já jsem věřící, ale zároveň jako v tohlenstom prostě mmm… Bůh nějak nezasahuje.>‘

A tak mi přijde, že v mnoha věcech je to takový, že jako úplně narážím prostě na to, že jako jo, jsem

věřící, ale extra mi to úplně v týdle oblasti jako ne úplně pomáhá, no.

A tak já jsem vlastně napsal (,) do tý práce, že máš jako pocit, že ta víra je jako přítěží pro tebe v  tom, že

máš jako pocit, že je to nějakou jakoby… že to nějak jako znehodnocuje tvoje svědectví; ale esi se to dá

takhle popsat jako nebo esi to jako odpovídá tomu, co prožíváš, no.

Monika: Jo, jo jo.
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Michael Jo?

Monika: Uhm. Jo, to si myslim, že je hezky zformulovaný. ☺ Jo.

Michael: To  právě potom jako;  že  když  se  to  člověk snaží  nějak  zjednodušit,  tak  nevim,  jesi  to  je

potom… jako jesi  to  je  prostě… jako nakolik je  to  moje  interpetace  a na kolik  to  potom odpovídá

zkutečnosti, tak jsem se rači chtěl zeptat, no.

Monika: Jo, no. Já to dycky tak složitě, než se vyjádřím, ale… tos jako zhodnotil hezky. ☺

Michael: Ne, to je v pohodě, to je v pohodě.

Myslím si, že jako dycky to prostě člověk musí nějak zjednodušit, že prostě nemůžu tam opsat celý ten

rohovor do tý práce. ☺

Monika: Určitě jo. 😀 Hm…

Michael: Jo. (,) no. (dlouhá pauza) Potom, jak to říct… že… Jo, vlastně říkalas, že ze začátku jakoby…

nebo někdy vnímalas, že… jako věřilas tomu, že Bůh tě jako musí uzdravit nějak a potom… Vlastně ale

zároveň říkalas, že vlastně muselas vyznávat, že nevěříš tomu… nebo že úplně nevěřilas tomu, že Bůh tě

může uzdravit a potom eště mělas ten třetí pohled vlastně: že přijalas, že vlastně Bůh tě nemusí uzdravit,

ale  přesto to  neznamená,  jakože je  svině.  😀 Pokud teda tomu dobře rozumím; tak jak se  to  nějak

vyvíjelo, protože vlastně vystřídalas úplně všechny pozice (Monika: Ano.), který člověk může mít, no; ☺
aspoň mě přijde. Tak jak se to nějak jako… Jakože třeba, jak to říct… Jakože hodně mám třeba otázku, že

jak vlastně… (,) jak to říct, no.  ~ 😀 Zasekl jsem se trochu… ~ No, že jestli to jako byla… Jo. Teďka

nevim… Počkat, já si to najdu. ~ Jo, jak to vlastně souviselo s tím nějak, že jesis to měla tak, že mělas

pocit, že Bůh je svině, protože tě jako neuzdravoval a myslela sis, že máš na to nárok. Nebo jak to vlastně

bylo, třeba s tím ohledem tady toho nějak? Jak se to nějak vyvíjelo? Ale to samozřejmě to jsou takový

moje otázky, který třeba vůbec nemusí být relevantní.

Monika: Jo. ~ Já se asi musim trošku zamyslet jako. ☺

Michael: ☺ Jo jo.

Monika: ~ No, já asi do tý doby, do kdy jsem (,) rádoby neměla žádný potíže, tak jsem měla pocit, že

jako Bůh musí na všechno odpovědět dobře, jakože mi dá zdraví a štěstí a peníze (Michael: ☺) a nějak

jsem měla pocit, že todle všechno mi prostě jako musí dát. A když jsem jako v průběhu – jako postupně –

až jsem jako dorůstala, tak jsem zjišťovala, že ne všechno todlensto mi dá; tak jsem jako asi začala být

naštvaná na Boha – nebo já nevim, jestli se dá říct jako naštvaná, ale – no, asi i  naštvaná; že jsem jako

měla pocit, že na to prostě jako mám nárok, že jako jsem věřící a že se často jako mluví o nějaký hojnosti

a o uzdravení a nějak mi přišlo divný, že to jako nemám. (Michael: Uhm. Uhm.) ~ Hlavně v porovnání

třeba s lidma, kteří nejsou věřící a mají to. ~ No, takže jsem si to jako hodně nárokovala. (,) Hmm… (,)

No, mě přijde, že tam je obrovský faktor u mě jako ten čas, kdy emh… ze začátku mi jako (,) s postupem

času přicházelo to, že jsem jako na Boha naštvaná, ale pak zase, když jsem měla určitý čas v  životě – víc

jako o tom přemýšlet a pořád jako být v tý, esi se to dá tak nazvat, nemoci – tak ééé… (,) jsem jako

uvědomila, že to není Boží chyba nebo jakože já něco dělám špatně nebo on mě nechce uzdravit, ale že to

třeba jako tokhle má být a nějak jsem se rozhodla to jako přijmout a žít s tím… ~ No.
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Michael: Jo jo. Jo, takže to nebylo jakoby lineární, ale spíš se to jakoby tak nějak jako; jakože chvilku to

třeba bylo tak; jednu dobu to bylo tak a potom to bylo zase tak jakože. Že to bylo ve vlnách, jo jakoby

nějak.

Monika: Jo, to určitě jo. Mě přijde, že to bylo právě i v tom jako, kdy jsem víc třeba byla v kontaktu

s jinýma lidma; viděla, že voni se mají líp. A nebo naopak jsem viděla, že někdo se má hůř. ☺ Á nebo

i jak jsem se prostě cítila já, tak někdy jsem byla (,) taková jako pozitivní, že samozřejmě, že mě Bůh

uzdraví.  Někdy je mi to jedno, jestli  mě Bůh uzdraví,  a… a někdy prostě naštvaná, že chci,  aby mě

uzdravil teď hned, a že von to nedělá (Michael: Uhm.) ~ No.

Michael: Jo, jo

Monika: Asi takový jako různý jako vlny. Možná i podle toho, v jakým jsem byla stádiu jako vztahu

s Bohem; že když jsem měla takový ten čas, že se jako víc modlím a víc jsem s nim, tak (,) jsem měla

pocit takovýho jako bezpečí, aj když mi není dobře, tak vlastně se nic neděje a von se o mě postará. Ale

když jsem se mu trochu vzdálila, tak jsem měla pocit, že na mě uplně kašle a že se o mně vůbec nestará.

(Michael: Uhm.) ~ No.

Michael:  ~ Jo… ~ Já přemýšlím, jesi to je vhodná otázka, nebo není; jakože esi to dává vůbec smysl

nějakej, no.

Monika: No, zeptej se, dyžtak neodpovím. ☺

Michael: ☺

Monika: Prosim?

Michael: Jo, že… Mě akorát napadlo, co myslíš třeba tím, když ses jakoby vzdálilas; jako nějakej hřích,

nebo jenom jakože třeba… Co tím vlastně myslíš  přesně to,  že ses vzdálilas třeba? (,)  Jakože,  když

říkalas, když ses vzdálila, takžes měla pocit, jako že Bůh se o tebe nestará. Tak vlastně cos myslelas tím,

že se jako občas vzdalovalas nebo nějakej tvůj pocit jako, nebo… ☺

Monika: No, já jsem to asi hodně jako rozdělovala na to, kde jsem jako taková ta jako hodná křesťanská

holka,  kdy prostě jako chodim do sboru,  ééé… mám třeba i ve sboru nějakou službu,  pravidelně se

modlím, a nebo když prostě jako dělám něco špatně: jako nejsem poslušná a kdy ééé… – já nevim – mám

vztah s někym, s kým bych asi mít jako neměla nebó… mmm… vůbec nečtu Bibli, ééé… nevim, opíjím

se alkoholem. Jako věci, který mi přijde, že prostě e… nemám nebo nesmim dělat a… a najednou je

dělám, tak mám pocit, že Bůh teda o mě nemá zájem.

Michael: Aha. Takže tam asi trochu jakoby hráli i třeba jako tvoje představy o tom, jaká bys mělas být

jakoby kromě nějakejch skutečných jako věcí.

Monika: To určitě jo. Uhm. Jo.

Michael: Aha. Jo. No. ☺ Tohle je docela téma, o kterým se asi moc v církvi mluvit nedá, no. Ale vlastně

tys říkalas, že… (Monika: A jo.) Tys říkala vlastně, že dyž ses jako pokusila zabít, tak že tě to vlastně

jako poznamenalo. Ééé… Tak jakoby… Ééé… ~ Jakoby co ti třeba nějak drželo v tomto a drží, pokud je
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to jako aktuální téma – samozřejmě já nevim jako – ale co ti třeba pomáhalo v týmto oblasti, aby ses…

nějak jako abys to zvládala jako tady tuhle oblast.

Monika: ~ Hmm… ~ Hm hm hmm… Pro mě asi nejvíc vždycky byly jako rodina a přátelé a vždycky

jsem si říkala, že kdybych éé… jako to nějak nezvládla já á… třeba si i  něco udělala, tak (,) mám pocit, že

bych vlastně jako víc i ublížila jim; že bych jako sobě pomohla, ale jim ublížila. Takže jako mojí největší

motivací asi většinou bylo to jako jim neublížit. Ale přijde mi, že to je potom takový začarovaný kruh; že

dokud to člověk nedělá kvůli sobě, ale kvůli jiným, tak si vlastně zas až to tolik jako nepomůže, no. Ale to

pro mě byla vždycky jako největší motivace ~ aby ze mě nějak tak měli i radost třeba. ☺ Tak, no.

Michael: No. Já jsem úplně nepochopil tu větu, jak říkalas – jak to končila ta věta s tím, že to úplně

nepomůže – to jsem nějak úplně nepochopil, teďka. Že jsem nějak se v tom ztratil. ☺

Monika: Jako v tom,  když ééé… v tom,  co jsem řekla;  počkej.  Ééé… jak… Teď jsem se  do toho

zamotala i já. No, já jsem tím chtěla říct, že když to neděláme jakoby kvůli sobě – jakože ta motivace

nejsme my – takže to vlastně jako nepomůže. Že… jakože jsem neměla vlastně tu motivaci v  něčem

jiným než jako v těch lidech kolem sebe, no.

Michael: Jo, jakože bys měla jako v těch – myslíš – jako prostě jakoby v externích věcech; jako, který

jsou mimo tebe, kolem jakoby tebe…

Monika: Jo, jo, jo. No, já si myslim, že bych měla najít jako tu motivaci sama v sobě a jako snažit se žít

a radovat kvůli sobě, a to jsem asi dodneška pořád uplně nenašla. Jakože to pořád dělám kvůli někomu

jinýmu, aby jako Tomáš měl radost  nebo mamka měla radost  nebo jakože mmm… No, že to prostě

nedělám uplně kvůli  sobě.  A myslim si,  že  kdybych to dělala kvůli  sobě,  takže mi je  jako už třeba

i mnohem líp, že bych tu motivaci měla jako větší než to, že to dělám jenom kvůli někomu jinýmu. (,)

No. Tak, jesi to dává trošku smysl.

Michael: Jo, to už jo. Teďka jo.

(dlouhá pauza) Jo. No, teďka bude poslední taková otázka a potom už to bude… půjde k lepšímu trochu.

☺ Nebo už to bude takový.  ☺ Ééé… No, nevim jako esi to nebude pro tebe těžký téma, jenom přece,

jednak… Vlastně říkalas,  že  ééé… mělas  jakoby tendenci  vlastně tu  bulimii  nějak používat… že se

rozvinula k tomu, abys vlastně jakoby… No teďka jsem se zase… 😀 To dycky ty otázky já… (Monika:

😀) aby to nebylo kostrbatý, aby se to dalo pochopit. 😀 No, že se to prostě u tebe rozvíjelo jako nějaká

jakoby strategie, díky který se ti vlastně ulevovalo, tak vlastně… Jako právě nevim, jako jesi to bude pro

tebe uplně příjemný, protože jenom přece jsem kluk – že jo – tak se o tom bavit, ale jako co ti třeba

pomáhalo v týto oblasti, abys to třeba nepoužívala jako nějakou strategii, který se tomu vyhneš, no.

Monika: Jakože, abych nepoužívala bulimii k řešení depresí?

Michael: No. No, jako takhle, no.

Monika: ~ No,  to je  můj  každodenní  boj.  ☺ Jako (,)  asi  bych řekla,  že  už s bulimii  nějakou dobu

nebojuju, ehm… – jako fyzicky – ale v hlavě asi s ní bojuju pořád a přijde mi, že je to jako nejjednodušší

varianta, jak se dostat ééé… z nějakých jako problémů nebo… (,) no, z nějaký hlubší deprese. Vím, že se

mi prostě hned uleví. Á (,) hmm… pomáhá mi asi hlavně to, mmm… když si na to jenom pomyslím, že
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by tady tandhlesta varianta mi mohla pomoct a že by se mi ulevilo, tak to hned někomu řeknu; mám pár

kamarádek, s kterýma to můžu sdílet anebo Tomášovi anebo na terapii. Á takže vlastně eště před tím, než

se to jako nejvíc rozjede a začnu o tom jako víc přemýšlet, tak už jenom ve chvíli, kdy mne to jako

napadne, tak to hned někomu napíšu, že nad tim přemýšlím a že bych nejraději  prostě se šla přejíst

a zvracet, abych si ulevila. Á většinou jako ten střet s tím, že to někdo ví (,) á že mě jako (,) povzbudí

k tomu to nedělat anebo spíš émm… je na mě jako drsnej, že tohle fakt jako nesmim, ☺ tak no… Zatím

to jako funguje, že většinou si řeknu: „Ne todelnsto jako není řešení.“ ~ a nedělám to a jdu to teda spíš to

třeba zaspat nebo se jdu projít ven. Ééé… Dělám často to, že to jako zajídám. Takže když je mi jako fakt

špatně, tak si vemu hromadu jídla a jako zajídám to, alé nedostávám se až k tý fázi, že bych jako zvracela

a přejídala se úplně extrémně. Nó jako je to pro mě problém pořád, jako pořád nad tím přemýšlím, alé

snažím se držet a drží mě to, že jsem upřímná k lidem kolem sebe, no.

Michael: Jo jo. Díky. (,) Jo, všechno, nebo… k tomuhle – jenom se ptám. ☺

Monika: Jo, asi k tomudle všechno.

Michael: Dobře.  Jo,  potom vlastně říkalas,  že… (,) vlastně taková trošku nejistá nebo taková nejistá

věc… Ééé… No,  jakoby vlastně,  že  nevím jako,  jestli  to  pro  tebe  bylo  téma,  nebo vlastně  nebylo,

protože… Počkat, jo já si to najdu zase.  [hledání v přepisu] Ne, to není vono… Jo možná najdu jiný

klíčový slovo… ☺ [další hledání v přepisu] Jo. (,) Jo, že vlastně jsem se ptal, cos mělas vyznávat… ééé…

nebo někdy prostě ses o tom nějak zmínilas, jakože možná i nějaké neodpuštění jako otci, tak vlastně

z toho jako úplně není jasný, jesi to fakt pro tebe bylo nějaký velký téma, nebo nebylo, no. Tak se chci

zeptat jakoby; jakoby jesi pokuď ano, tak jako co ti v tom pomohlo třeba nějak v tom odpuštění?

Monika: ~ Jo, jako jesi to bylo velký téma ééé… ve vztahu k těm depresím?

Michael: No.

Monika: Ééé… ~ No, asi jako největší, no. Ehm, já nevim, jesi tam bylo spíš to neodpuštění jako otci;

jako i možná neodpuštění Bohu, jako za to, co všechno jsme si jako s tátou prožívali. Mě přijde, že to

bylo takový jako oboustranný, že… ehm… No, ale jako ten vztah s tátou tam byl pro mě jako hrozně… ~

jako… velký důvod jako tohodle všeho. Ahm… ~ Ééé, já nevim úplně, jestli jsem už jako úplně taťkovi

třeba odpustila – nebo i Bohu jako odpustila – todle všechno, co se jako dělo. Ehm, myslim, že tam je

jako hrozně zase velký pomocník čas; že čím víc jako času uběhlo, tak tím líp se nad některýma věcma

přemýšlí a jednodušeji se jako odpouští.  ~ Ale zase jako tím, že se to tak hrozně potom hmm… nějak

zamotalo všechno tím, že vlastně táta zemřel a teď už tooo budeee… počkej ééé… (,) šest let asi – šest –

tak mě přijde, že tam ta doba na to o tom přemýšlet, co se dělo, (,) a přemýšlet o tom… [krátký výpadek

zvuku] netagy jako vlatně v něčem trošku osvobozující,  v něčem taková jako zavazující,  že já už to

vlastně vždycky uvidím jen ze svý strany. Ááá… Takže já asi jako, co jsem mohla, tak jsem se mu snažila

nějak odpustit, ale některý věci prostě ve mně zůstanou, protože tady není ani nikdo, kdo by mě žádal

o nějaký odpuštění. Ehm… Ale hodně mě k tomu jako vedlo… (,) Já jsem si to asi hodně uvědomovala,

že mám v sobě jako strašně moc hořkosti k tátovi a neodpuštění; že jsem jako věděla, že to v sobě mám

a hrozně jsem se toho chtěla zbavit, protože jsem právě měla pocit, že nejsem ta hodná křesťanka. Ééé, že

mám prostě v sobě tydlensty věci… Ééé… No, já nevim, jestli jsem vůbec odpověděla. No. ☺
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Michael: Eh… To je otázka, která… Potřeboval bych nějakýho rozhodčího,  😀 který by mě: „Jo, jo

odpověděla“, jo.

Monika: 😀 „Je tak, je to správně, nebo není?“ ☺

Michael: 😀

Michael: Jo, tak možná, že jsem se jako pt… jakože jsem chtěl vědět třeba, který věci ti pomohly; tak asi

předpokládám, že nějak asi ty terapie asi – předpokládám, nebo možn… Nevim jako, jesi se to tak dá říct.

Monika: Jo, jako jo. V tohlednstom stoprocentně terapie, ale i třeba nějaké pastorační rozhovory jako

s lidma ze sboru. ~ A hodně mě k tomu vedlo, i když jsem se třeba modlila, tak mi přišlo, že mě to jako

hodně pořád vedlo k tomu: „Jako, jo modlíš se sice o todle a tohle a tohle, ale pořád tady je ještě ten taťka

a tenhle vztah jako s taťkou.“ Že mi přijde, že mi to i v těch modlitbách se pořád jako připomínalo, že tam

ještě něco zůstává. ☺

Michael: Jo. Jo, a potom mám ještě teda další otázku. – Už se nám to… – Jo, že ty vlastně říkalas, že

mělas takový dilema jako kvůli tomu právě, co se třeba doma dělo; jako jesi vlastně jsou jako věřící ti…

„ti jako (,) hodní“ a ti nevěřící „ti zlí“, a jesi to jako bylo vlastně… Jo, co tím vlastně sleduju, teďka se

musím podívat… [polohlasně] Jo, jaký to vlastně (,) mělo třeba dopad na tvůj život – jakoby to dilema –

jako jesi ses třeba jako… jako jesi to třeba znamenalo jakože nějaký vliv na tvoje rozhodnutí, jestli se

staneš křesťankou, nebo nestaneš, nebo s jakýma lidma se budeš stýkat,  nebo nebudeš jako… Nevim

jako, co jsem tím vlastně… (,) Jako asi, co vlastně bylo cílem nějak toho dilematu?

Monika: Nó. (pauza) Nó, mě přijde, že mi to právě jako rodiče úplně nastavili jako tím, jací byli oni. Že

jsem měla pocit,  že jako křesťan znamená dobrý člověk a nevěřící jako hrozně špatný člověk. A pak

právě,  když jsem se asi  víc začala seznamovat  – já nevim, třeba na druhým stupni  a  tak – jako víc

seznamovat s lidma a poznávat lidi, tak jsem zjistila, že jako i nevěřící jsou třeba hodní á jako nepotřebují

Boha k tomu, aby byli hodní, tak možná až dodneška – což je smutný teda – ale až dodneška se jako

potýkám s otázkou, jesi teda vůbec člověk jako potřebuje Boha. Že vlastně hmm… No, mi přijde, že

některý jako lidi, který nepoznali Boha jsou mnohem lepší lidi – jesi se to takhle dá jako škatulkovat

(Michael: ☺) – než ty, kteří třeba Boha poznali – nebo o sobě říkaj, že poznali – ale úplně to na nich

nejde vidět. ~ No, tak asi s tímhlestím dilematem jako ééé… bojuju pořád, no že… Vim rozhodně, že to

není tak, jak jsem si myslela v dětství, že jako jenom křesťané jsou ty hodní; tak to už jsem pochopila, že

to tak není. (Michael: ☺) Á… o to víc se ptám, jestli to není jako až ten extrém, že je to přesně naopak,

že  ☺ křesťané jsou spíš ti zlý.  ☺ (Michael: 😀) Á no. Tak, to jsou spíš takový moje jako myšlenky,

úvahy jako; k ničemu asi jsem nedošla úplně. ☺

Michael: Jo jo. Jo, dík za odpověď. ☺ Jo, už asi teďka… (,) taková… Jo. (,) Předposlední věc, kterou

tady mám, že ty vlastně říkalas, že – prostě – jak ses setkávalas právě s těma různýma postojema ohledně

těch léků, že prostě, že to není dobrý; a říkalas zároveň, že tys sama sis prostě muselas dojít k tomu, že to

vlastně pro tebe dobrý je a že to prostě nějak jako (,) nějak musíš prostě to… nebo nemusíš 😀; prostě

jako, že ti to pomáhá prostě, no a že je důležitý pro nějakou tvoji stabilitu. A tak vlastně, co ti nějak jako

pomohlo v tom jako nějak dojít tady k tomuhletu názoru přes… nějak… nebo to přijmout nějak, no?
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Monika: Jo. No, já jsem prášky začala brát vlastně, až když jsem byla úplně na dně; až když už mi bylo

jako úplně zle, tak jsem teda řekla, že teda zkusim prášky. Takže spíš to asi jako na začátku nebylo to

přesvědčení,  že tohle mi může pomoct, ale spíš takovýto jako: „Dejte mi úplně cokoli,  já to zkusím,

a pokud to zrovna pomůže, tak budu ráda, a je mi úplně jedno, jesi to jsou prášky, nebo něco jinýho.“

Takže spíš to bylo takový jako z nouze: „Tak třeba ještě todle mi dejte, eště todle vyzkouším.“ ☺ Takže to

dno mě asi jako dotlačilo k tomu vyzkoušet i prášky. A vlastně pak, když jsem jako dostávala nějaký

prášky a zjišťovala jsem, že se cítím líp,  že dokážu i přemýšlet i jako zase normálně třeba studovat

i. Jako… No, že nějak jsem zjišťovala, že mi to jako dává nějakou stabilitu, tak jsem (,) už k tomu neměla

tak hrozně špatný vztah, jakože to musím za každou cenu hned teďkom vysadit, když je mi dobře, ale spíš

jsem si říkala, že jako je dobrý asi najít něco, co mi bude pomáhat a bude mi dávat nějakou rovnováhu. ~

Takže potom vlastně i ty účinky jako toho, když už jsem to zkusila, tak ty účínky toho a ta pomoc toho

jako, která přišla potom, mě jako přesvědčila, že teda ty prášky nejsou špatný, ale že fakt můžou pomoct.

Michael: Jo. Právě jsem se ptal hlavně kvůli tomu, žes potom jako říkala, že ti křesťani jako říkali…

a nějak jako, žes to chvilku brala, chvilku to nebralas, a potom takhle. Že jsem měl dojem, žes nějak

podléhalas i těm tlakům i těm názorům, tak se právě i… Esi to tak… nevim, esi to tak je. Jako já nevim,

esi to tak je (Monika: Jo.), esi jsem to špatně nepochopil, tak…

Monika: Ano, ano je to tak.

Michael: Jo jo. Tak já bych se chtěl jako zeptat, co ti pomohlo jako nepodléhat tomu tlaku jakoby?

Monika: No já jsem dycky tomu jako podlehla a dycky jsem hrozně jako šla do toho jako, že teda prášky

uplně vysazuju,  že  jako prášky nesmim brát.  Tak jsem je  jakoby vysadila  buď trošku,  anebo uplně.

Éhm… Potom mě zas bylo hrozně špatně, takže jsem zase běžela k doktorovi, že potřebuju prášky. To mi

zase pomohlo a zase; jako byl to hrozný kolotoč. Já jsem se pořád motala v tom, že jako prášky vysadit,

protože je to špatně, pak mi bylo špatně, takže rychle prášky zase nandat. (Michael: ☺) Á… (,) jako

bojovala jsem s tim hodně a potom, když už jsem vlastně po desátý snad – a to myslim, že nepřeháním…

Já se omlouvám, mě tam strašně ale úplně strašně pláče dcera. ☺

Michael: Aha, jó. Jo, jo tak jesi potřebuješ jít za ní, tak klidně běž, jo jako, Já klidně počkám.

Monika: Jesi nevadí na chviličku, já ti za chvilku zavolám zpátky. 😀

Michael Jo, v pohodě. Jo, v pohodě, v pohodě, jasný.

Monika: Zatim.

Michael Jo jo. Tak zatim. … [záznam přerušen]

[začátek pokračování záznamu chybí]

[o několik hodin později] Tak jo, už to mám a teďka teda musim zjistit, vykoumat, kde jsme to skončili

vlastně.

Monika: Nevadí. (pauza) Jo. No, my jsme se nějak bavili o těch prášcích.

Michael: Jo, to si taky… Jo, že nějak, no… Já si to možná pustim – tu koncovku – protože to už jsem si

nahrál tady do počítače, tak já si to pustim a uvidím, kde jsme to…
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Monika: Uhm, uhm.

Michael: Akorát, že to bude trošku, no… (,) Jo, povedlo se to…  ~ No, teďka to akorát musim najít,

protože já jsem to nechal běžet ještě potom, co ses odpojilas – nějakou dobu. Tak, kdepak to máme, hm.

☺

Monika: Jo.

Michael: (pauza) Tady to je. [přehrávání konce nahrávky] Jo, už to mám, jo. Tak, jseš tam? Jo, jseš tam.

Jo, tak jsem se chtěl zeptat, co jako ti pomáhalo nepodléhat tomu tlaku jako těch lidí; jakože, když ti

říkali, že to je špatný, že to bereš a takhle. Protože tys mě vlastně potom eště před tim říkalas, žes tomu

podléhalas a právě, žes to opakovala; jako žes to přestalas užívat, potom to zase začalas užívat, a  takhle.

Tak jak to pokračovalo dál, no?

Monika: Hmm… (,) Jo, no. Takže jako jo – to jsem asi řekla dobře, no – že já jsem tomu právě podléhala

hodně. Hmm… No, já jsem prostě ty prášky, i přesto, že mi lékaři říkali, že bych to neměla dělat, tak jsem

je vždycky vysazovala, když mě bylo dobře, a nechtěla jsem je brát, protože jsem měla pocit, že jako

správný  křesťan  bych  to  neměla  dělat.  Á…  víceméně  jsem je  tak  jako  jedla  tajně;  nebo  jako  před

Tomášem jsem mohla, ale jinak… Asi bych to uplně neřekla ve sboru třeba, že jim antidepresiva, takže

jsem to tak jako trochu jedla tajně. A… (,) No, ale pak jsem prostě věděla, že mi to jako skutečně pomáhá.

Pak se objevili sem tam nějaký rebelové, který řekli, že to není špatně, když křesťan bere prášky, ale že

naopak ééé… prostě si nechají pomoc, a to je dobře (Michael: Těch na ETSce máme hodně.  😀) – to

jsem teda slyšela jenom od (,) dvou lidí 😀 – to víc lidí neřeklo. Ale to mi hodně pomohlo. Á… No, od tý

doby jsem už to brala, že jako můžu a úplně tendle názor jako moc nerada říkám nahlas, protože když

jsem to jednou řekla nahlas (,) na jedný takový jako diskusi, že si myslim, že je fajn, když křesťan jako si

nechá pomoct, tak se na mě slítlo pár lidí a hmm… že jako nedůvěřuju Bohu a že kdybych se jako líp

a víc modlila a důvěřovala Bohu, tak bych prášky nepotřebovala. Takže nerada tenhle názor sdílím, ale

ano, myslím si, že je fajn, že beru prášky. ☺ No.

Michael: Jo, aby jsme se k tomu dostali, tak co ti pomohlo jakoby třeba nějak se s tim tlakem vypořádat?

Jo, jestli… 😀 Nebo, jestli to prostě dá se říct jako… ☺ Nevim, no.

Monika: No, asi hlavně ten účinek těch léků, no. Že jsem věděla, když jsem si je teda vyzkoušela, že

jsem viděla, že mi to pomáhá.

Michael: Jo, jo. Takže ta zkušenost jako, že je ti blbě potom, když to uděláš, jo, v podstatě.

Monika: Nó, a ta zkušenost, že když to vysadim, že je mi hodně špatně, tak éém… byla mnohem silnější

než to, že mě odsuzujou některý lidi. Takže asi to, že si to vyzkoušim a vím, že mi to pomáhá, tak to mě

přesvědčilo, že to teda brát budu. ☺ Éém… To je asi jediná věc, no.

Michael: Jo, to nevadí. To klidně může být jedna. 😀 To jako nemusí být toho kopec.

Monika: 😀 Tak todle, no.

Michael: No. Hmm… Jo, teďko to už jsme… (,) Jo, já tady mám eště… Aha, já tu mám něco zase jinýho

otevřenýho. Totiž jsem ještě revidoval… ten čas jsem totiž využil k revidování absolventky. A to, co jsem

měl otevřený, jsem zase zavřel. 😀
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Monika: Jó.

Michael Ale to nevadí. To je moje věc.

Monika: Jo. ☺

Michael Já jsem si to zavřel, tak já si to zase musím otevřít. No.

Monika: 😀

Michael No. Počkat, kde to bylo… [hledání v dokumentu]

Uhm… Jo, vlastně říkalas, že možná ta deprese jakoby… něco to třeba může jakoby i… Tys to říkalas

spíš jako tak okrajově, ses zmínilas o tom, že ta deprese může nějak změnit pohled na tebe jakoby, jako

na sebe samu nebo takhle. A je něco třeba takovýho, v čem se změnil jako tvůj pohled na sebe samotnou?

Monika: ~ Hmm… ~ Hmmm… (pauza) ☺ Ééé… Asi jsem k sobě o dost opatrnější. Mám pocit, že jsem

taková jako křehká.  ☺ Že mmm… ~ No, vim že prostě nezvládnu moc věcí, takže jsem taková jako…

Jako kdybych kolem sebe chodila po špičkách prostě.  ☺ Hmm… (pauza) Nevim… (pauza) Jako asi

hlavně mi to pomohlo – no – v tom pohledu jako takovým jako mmm… (,) ée… preventivním jako

pohledu na sebe, že emm… prostě toho moc nezvládnu a že bych se tak měla k sobě chovat a snažim se

nějak o sebe jako víc pečovat a tak nějak jako na sebe dbát a nevystavovat se nějakým jako těžkostem. Že

dokud jsem jako nevěděla  o tom,  že  tynhlenstím jako uplně nějak trpím,  nebo dokud jsem to takto

prožívala, ale nějak sem si to nepojmenovala, tak jsem – mam pocit – byla k sobě velmi drsná, jako že

jsem se pouštěla do některých věcí, který byly jako náročný i psychicky, což teďkom bych asi některý

věci  nedělala;  prostě  jsem  taková  jako…  (,)  No,  jsem  doma  a…  😀 a no.  Prostě  nedělám  nějaký

psychicky náročný věci.

Michael: Jo.  ~ No.  😀 Jo, tak pokud je to odpověď, tak já asi už jako; to byla právě už poslední dvě

otázky, takže jo. Děkuju moc. Jako určitě moc děkuju jako za důvěru, protože a takhle, no.

Monika: Aha, Aha. (,) Supr. ~ Jo, tak hlavně, ať se ti to podaří.

Michael: Jo, díky. Díky, díky. Díky moc, no.

Monika: No, ty jo. Tak to. Dej to dohromady a ať ten čas i pro tebe nějak je možný to skloubit to

dohromady. No, že mi přijde, že dycky to sepisování a deadliny jsou potom náročný, (Michael: To, jo no.

To je pravda.) tak snad zvládneš načas. ☺

Michael Jo jo. Tak určitě díky moc, fakt jako.

Monika: Tak jo, tak snad něco z toho vybereš a…

Michael Jo jo, určitě jako jo. Určitě jo.

Monika: Jo, supr.

Michael Tak jo, tak ahoj. Měj se. Ať se daří.

Monika: Tak jo. Tak se měj hezky a ať se daří. Ahoj.

Michael Jo, tobě taky. Ahoj. [konec záznamu]
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