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Když je ten 
život tak 
těžkej… 

že už to prostě 
nedáváš, ale 

nechceš to vzdát. 
Karolina Spurná  



 

 2 

 

© Karolina Spurná 

 

Tato kniha je věnována všem, kteří v sobě hledají lásku. Těm lidem, kdož 

si dali za cíl být spokojení, ale vědí, že to může stát hodně sil a snášení 

bolesti z propouštění starého. Je to kniha, která ti má dát naději do 

beznaděje a pustoprázdna. Kniha, která pojednává o tom, jak se vůbec 

stane něco takového jako krize, že jsem její tvůrkyní a také tou, kdo jí je 

schopný ukončit. Chci ti dát vědět, že není nic, co by bylo dobře nebo 

špatně.  

Děje se to.  

Máš určitě vícero možností, jak přistupovat k momentům, kdy je to fakt 

na nic. Já se rozhodla pro tu, která má za cíl balanc. Umění je nechat 

projít ten hnus fialovej a zároveň nenechat umřít naději v podobě vizí 

nových zítřků. Nezapomenout, že bolest čistí ta místa ve mě, která chtějí 

žít život jinak. Lehčeji, s pokorou a láskou k životu a mě samé.  

 

Karolina Spurná 

ve městě stále mě neznámém 

s přáteli, kteří jsou má světla, když to mé světlo si potřebuje dát pauzu a  

s rodinou, která není dokonalá, ale je má a to je vše. 
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Vždy je naděje, kterou když nevidíš, jsi jen velmi unavená 

osoba. Jdi a dej si šlofíka, dobrou zmrzlinu a pokud máš od 

koho, nech se obejmout. I kdyby to mělo stát tvé veškeré 

síly, říct si o pomoc.  
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Prolog 

Když už jste upadli tolikrát, že si říkáte… “Kolikrát se ještě 

zvládnu zvednout?” 

Já jsem si naposledy říkala, “Už nemůžu, už jsem tak 

vyčerpaná, že další pád už prostě nezvládnu.” Žila jsem totiž 

delší dobu se strachem z dalšího dne, co přijde. Protože jsem 

věděla, že už jsem na limitu svých sil. 

 

To naposledy bylo asi před týdnem. Jak to celé dopadne, 

nevím. Co vím, a cítím, je pocit maličkého místa, které ve mě 

hřeje láskou. Tohle místo je plné naděje a obrazů mé 

budoucnosti, kterou jsem si vysnila. Tohle místo mě drží nad 

vodou. Vsadila jsem na ni všechno. Protože moje minulost 

byla takové konstantní umírání, s občasnými pauzami na 

štěstí. Což možná byla jen momentální úleva z toho, že se 

zrovna neděje něco náročnýho, ve mně.  

Jenomže já začala chtít víc, to jsem celá já. Říkám si, že 

není možný v tomhle bejt. Co s tím jako. Tohle mě buď 

sežere, nebo… Nebo nic… Prostě Vás to sežere, když jste ve 

stavu v tíži moc dlouho. 

 Nespokojím se jen tak s málem a učím se říkat ne. Hlavně 

jsem se naučila říkat ne sama sobě. Svým vlastním 

procesům. Zjistila jsem, že to nikdo a nic jiného nezastaví. 

Jen já. A přiznat si, že já jsem ta, která sen stav tvoří, bylo 

hodně náročný na strávení. Ale zároveň to byla propustka 

ven z pekla. Jestliže jsem schopná něco vytvořit, jsem 

schopná to taky zastavit a ukončit, že?  

A protože jsem chtěla jsem něco trvalejšího než tyhle 

probliky „štěstí“, začala jsem v sobě hledat místo 

spokojenosti.  
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To je pro mě pocit, který je dlouhodobý a není postavený 

na ničem materiálním. Je postavený na mé ochotě vidět, 

cítit, slyšet a pustit k sobě maličkosti, které dělají celek. Je to 

ranní rosa, závan čerstvého jarního vzduchu, pohled na moře 

nebo smích mých přátel.  

Jenomže když se jednou rozhodnete pro spokojenost. 

Musí odejít spousta balastu, která pocit spokojenosti prostě 

nepustí skrz. Je to ta bariéra, která baží po těch rychlých, 

instantních dopaminech.  

A o tomhle celá kniha je. Jak se v balastu neutopit. Kdy 

říct DOST! bolesti. Jak rozpoznat moment, kdy utíkám do 

fantazie a bráním se čelit tomu, co projít musí.  

Je to o tom, že je zdravé se posrat a že i ten nejhorší 

průjem, nakonec skončí. Že si pak víc vychutnávám jídlo 

a užívám si prosté naplnění z toho, že žiju mnohem lehčeji.  

 

Chtěla bych tuto knihu věnovat těm, kteří při mě stáli a 

občas se posrali, ale nevzdali to semnou. Děkuju Vám.  

Taky knihu věnuji svým sestrám a svým rodičům, kteří 

semnou prošli velmi ochotně a s respektem můj proces léčení 

dětských zranění a taky se z toho neposrali. Nebo to nevím:). 

No a především bych chtěla knihu věnovat sobě, protože 

já jsem ta, kdo se z toho všeho života, kterého už bylo někdy 

přehršle, posrala mnohokrát. Vždycky, jsem v sobě našla sílu 

se zvednout, umýt se, protože jak víme, toaleťák je na průjem 

krátký. A šla dál.  

Jen čím jsem starší, učím se ty kroky dělat menší a méně 

střelecké. Protože má schopnost regenerace už není tak 

rychlá, jako ve dvaceti. A tak se k sobě učím chovat laskavě a 

už používám i selský rozum s intuicí, kteří si spolu začali 

velmi rozumět.  
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Světlo ve tmě 

 

„Při překonávání krize musíte najít zdravý balanc, 

mezi odžitím emoce, která hrozně bolí a světem 

fantazie, který sice vytváří světlo ve tmě, ale je tak 

lákavé, že by vás mohlo pohltit. Lajcky řečeno - 

útěk. Balanc je někde na cestě od bolesti k fantazii a 

zpět.“ 
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O autorce 

 

“Kolik ti je?”, ptají se mě. Někdy se cítím na stočtyřicet, 

někdy na pětadvacet a někdy jsem desetiletá. Jo! A do toho 

mám ještě často na střídačce čtyři ženy, které… no… každá 

tom má trochu jinak a je s nimi dost sranda:) 

Pochopit a přijmout, že jsem takhle proměnlivá a že jsem 

teprve objevila špičku ledovce, mi dalo zabrat na pár let:). 

Jsem cestovatelka a ráda říkám, že mám v sobě cikánské 

geny, protože jsem nikde nebydlela víc než dva roky. S mými 

rodiči jsem procestovala skoro celou republiku, napříč. 

Hodně mi to bralo a časem jsem v tom začala nacházet 

poklad. Život je pro mě učení se, nepodléhat “měla bych a 

musím”. Jak říká můj kamarád „Všechno nakonec zkončí 

dobře, Karolíno.” 
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Co to vlastně krize je? 

Dějou se ve společnosti dvě věci, které lidi říkají a žijí, 

když někoho (nebo přímo je) potká krize. Zlehčování nebo 

potlačování. 

Spousta z nás má představu, že krize je stav, který je velmi 

závažný z objektivního hlediska. Že mi voda vezme dům, 

nebo shoří. Že mi umře polovina rodiny na ráz při 

autonehodě. Když moje město potká nějaká přírodní 

katastrofa.  

Proto tak strašně moc lidí nerado pojmenovává své 

situace pravými jmény. Proto tak strašně moc lidí raději 

řekne takovou super klasiku. „Prosím tě, mě se vlastně nic 

neděje, jako… já nemám proč se cítit blbě. Já mám kde spát, 

co jíst, manžel mě nebije, tak co?! Na Ukrajině zuří válka. Já 

se mám dobře.“ A šup. Zadělali jste si na něco nehezky 

chronického, protože tohle je velmi zásadní racionalizace 

(způsob vašeho vědomí, jak se vyrovnat se zátěží.) Dát situaci 

srozumitelný argument a zlehčit si tak pocit (nejčastěji strach 

a úzkost), který zrovna prožíváme a není nám příjemný.  

 

 

Krize je sice odborně definována jako mimořádný stav, 

situace, která člověka zasáhne natolik, že není schopen běžně 

fungovat a ohrožuje ho tedy na životě. V praxi jsou to 

takovéto přestavy: 

že mi voda vezme dům, nebo shoří. Že mi umře polovina 

rodiny najednou při autonehodě. Když moje město potká 

nějaká přírodní katastrofa.  
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Já bych ráda vysvětlila svůj pohled na krizi, zátěžovou 

situaci a prostě stavy kdy se cítíme opravdu na hovno. 

 

Cítit se na hovno a nemít pro to důvod je úplně odlišná 

klasifikace od té. Když se cítím na hovno, mám pro to důvod, 

ale nevnímám ho jako dostatečně silný k tomu, abych se na 

hovno cítila. Nebo to tak nevidí moje okolí a mě stojí mnoho 

energie svůj stav někomu vysvětlovat, protože pro něj/ni, to 

není relevantní. 

Důležité je vědět, že nemáte povinnost někomu cokoliv 

vysvětlovat. Co je vaše povinnost je, hlídat si svoji míru 

zranění. Protože víme, jak fungují zranění lidé, často kolem 

sebe kopou. Tím můžou nevědomě ubližovat lidem kolem 

sebe, kteří se přirozeně stáhnout. Pak takový zraněný člověk 

může nabýt dojmu, že je na všechno sám. Jenomže povinnost 

toho člověka je (pokud nechce žít jako poustevník), pěstovat 

zdravou míru sebereflexe a nechat si pomoct, když to sám 

nezvládá. To, že vám lidé mohou pocit vytváří velmi zdravé a 

silné vazby ve vztazích. Dejte si pozor na nezdravé 

zachraňování bez něčího svolení. Pokud se nemůžete smířit 

s tím, že se někdo trápí, vy to vidíte a je to velmi očividné, a i 

přesto si nechce nechat pomoc. Vyhledejte pomoc vy. Nechce 

si poradit, jak se vypořádat se svými záchranářskými 

potřebami a neuvařte se na něčem, co někdo nemá šanci 

ocenit.  

Abych vám osvětlila krizi z odborného hlediska, použiji 

přesnou odbornou citaci z disertační práce, kterou je 

autorkou Mgr. Martina Ramešová. “Pro svou práci použiji 

charakteristiku Vymětala. Ten definuje krizi jako důsledek 

střetu s překážkou, kterou nejsme schopni vlastními silami, 

vlastními vyrovnávacími strategiemi, eventuálně za pomoci 

nám blízkých lidí, zvládnout v přijatelném čase a navyklým 

způsobem (in Vodáčková, 2002, s. 29).” 
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Odborných definic je mnoho. Jde hlavně o to, že nějaká 

situace, příčina zvenčí nabourá váš běžný život natolik, že se 

vám začne velmi těžko fungovat.  

Zátěž této situace bývá individuální a vnímání zátěže 

subjektivní.  

Existuje dokonce tabulka (viz. Příloha), která obsahuje 

vyjmenované druhy běžných životních zátěží a ty jsou bodově 

ohodnocené. A třeba jen takové těhotenství, by člověk popsal 

snad i jako radostné. Jen taková informace (ani nejde o ten 

samotný stav), může lidem, v jejich vidění reality, obrátit 

život vzhůru nohama. Začnou panikařit, bát se, jak to 

zvládnou finančně, jestli jsou dostatečně zralí na výchovu, co 

na to rodiče. No je tam toho mnoho. 

V té tabulce se pohybují situace jako: manželství, státnice, 

ztráta práce, rozchod, rozvod, ztráta blízké osoby a tak dále.  

Když se vrátím k tomu subjektivnímu vnímání krize, pro 

někoho může být “jen” to, že se přestěhuje o ulici dál, tak 

traumatizující, ani nemusí měnit práci, že se z toho sesype.  

Taky to může být taková situace, kdy vám vaše dítě odejde 

z bytu, nebo se vám rozbije hrneček, který jste dostali od 

svého tatínka, který je po smrti. Tudíž bodovat situace podle 

závažnosti, je stále jen statistický údaj podle toho, co zjistili 

od určitého vzorku lidí.  

Není vždy důležité posuzovat situaci, ale to, co konkrétně 

spustilo váš stav. Nemusí to být fakticky pro někoho z venku 

těžká situace a vám se hroutí svět. Je to tak v pořádku. Není 

na místě objektivizovat a škatulkovat. Protože jestliže něco 

těžkého prožívám, tak se to děje. Jenom vy víte, jestli 

fabulujete za nějakým účelem, nebo je to opravdu tak. 

Pokavaď je to opravdu tak, jakože věřím, že ano. Tak je 

veledůležité, začít situaci řešit. Nenechat ji „vysmrdět“ a jít 



 

 11 

dál. Tyhle okamžiky mají spíše tendenci se vracet s o dost 

větší armádou emocí. 

Takže… Nikdo, ale opravdu nikdo tady, nemá definici a 

sebelepší tabulku a statistiku na to, aby Vám mohl říct: 

“Hele, tohle trošku přeháníš ne, tohle není žádná krize, to se 

dá nahradit.” 

Pokud řešíte svoji zátěžovou situaci s někým, kdo si myslí, 

že může posoudit na nějaké škále Vaši zátěžovou situaci a 

podle toho vyhodnotit, jak moc potřebujete pomoct, vezměte 

nohy na ramena a utíkejte, jestli Vám ještě síly stačí.  

 

Není důležité posuzovat, jak moc jste citliví, aby se vám 

dala na hlavu nálepka “citlivka, nic nevydrží.”  

Zjišťování míry vaší frustrační tolerance (lajcky, kolik 

toho vydržíte v běžném životě) a vaší míry emoční stability 

(výbavy, jak se svými emocemi umíte nakládat), se dělá 

proto, aby jste pro sebe věděli, jak jste stavěný člověk. Abyste 

věděli, jak se preventivně nastavit, jak začít žít, abyste ve 

svém životě tyto zátěžovky, měli co nejméně. Nebo abyste 

věděli, jak tyto zátěžovky zvládat podle svého osobního 

nastavení a nástrojů, kterými disponujete. 

  

Krizová fáze jde ruku v ruce s důležitostí obstarat Vaše 

momentální potřeby. Fyzické, duševní, sociální, ekonomické, 

spirituální.  

Je mnoho, co vás utváří, a to vše je potřeba brát v úvahu. 

Proč to píšu? 

Protože tohle je tak komplexní záležitost, brát v úvahu 

všechny tyto potřeby. Pokud se jimi nezabýváte sami od sebe 

preventivně, v krizovém stavu jste schopni posoudit hlavně 

ty fyzické, ale leckdy ani na to není síla.  
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Takže to píšu proto, abyste si uvědomili, že na tohle 

opravdu nemůžete být sami. Chce to armádu lidí, kteří se o 

Vás mají starat.  

Je to krizový pracovník, pokud máte sílu a chuť dojet na 

krizáč. Pokud ne, můžete tam volat. Jsou to Vaši nejbližší 

lidé. Je to zaměstnavatel, masér, fyzioterapeut, homeopat, 

kamarádk/a, který/á vás obejme.  

Protože první, co je nutné udělat v krizové situace, je začít 

se starat o tělo. Dát tělu dostatečnou a intenzivní vyživující 

péči. Bez toho Vaše psychické síly, půjdou velmi rychle dolů.  

 

Jak se vůbec do krize 
dostanu? 

Člověk by si řekl, že krize se prostě stane a pak na ni 

zareaguje.  

Já osobně mám za to, že to tak není.  

Je to z toho důvodu, že jako člověk v pomáhající oblasti, 

ukazuju lidem, že oni jsou šéfy svého života. Když zjistíte 

během řešení krize, že vy jste šéfem svého života, začne se ve 

vás shromažďovat síla a vy krizi překonáte. Teď to zní velmi 

romanticky a jednoduše. Shromáždit sílu a překonat krizi. Je 

to komplexní proces, který trvá týdny, měsíce i roky. Záleží 

na intenzitě, vaší energetické kapacitě, ochotě věci řešit a 

dalších faktorech. 

Na této cestě v krizi nastane čas, kdy je nutné, podívat se i 

na další roli toho šéfa ve vás. Je to role toho, kdo krizi 

spouští.  

Ze spirituálního hlediska se na to můžete podívat i tak, že 

vy si tvoříte svoji realitu. Tu blbou i tu dobrou.  
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Tohoto názoru jsem zastánkyní i já. Není na místě tuto 

teorii říkat nezaobaleně člověku, který skoro nedýchá pod 

návalem úzkosti ze smrti svého blízkého. Tady je místo na 

úplně jinou nápomocnou strategii.  

Když se ale počká na vhodnou chvíli, kdy je člověk z 

bahna venku a má tedy energii přijmout tento docela drsný 

fakt. Drsný pro naše ego, které má funkci chránit nás před 

nepříjemnými prožitky. Kdy je člověk připraven, slyšet, ty jsi 

ten, kdo tvoří svůj život se vším všudy, poznáte velmi dobře. 

Ten člověk si o to sám řekne. Často se ptá: “Zajímalo by mě, 

proč se mi to stalo.” 

 Může se postupně svou krizi naučit zvládat lehčeji a 

hlavně vědět, že pokud si jí způsobíme, bude následovat 

odměna. Protože krize přichází jako nevyhnutelná část 

procesu plnění našeho přání. Zní to jako metoda “Cukr a 

bič”. Já bych to přeměnila na “Práce a párty.”  

Jak jsem se dočetla už před nějakým časem na 

Instagramu, jedné mladé tantra inspirátorky. “Málo 

oslavujeme své pokroky. Vlastně vůbec.”  

Je důležité, naučit se odměňovat. Často si to i 

naplánujeme, že se odměníme, ale nějak nám to potom 

vypadne z programu. Čím to je? Odpověď pravděpodobně 

znáš. 

Ještě bych ráda doplnila, k umění tvořit si svůj život, toto: 

Znáte ten moment, kdy si od srdce něco moc přejete a až 

když je pozdě, vám dochází, že to, abyste mohli toto přání 

obdržet, budete muset něco pustit. A právě tohle umí velmi 

bolet. Nikdo nás to nikdy neučil. Když přijde blbé, těžké a 

zahlcující období, není pro nás přirozené pustit kontrolu a 

křečovitě se nedržet věcí, které už nám do života nepatří. 

Nehledě na to, že vůbec nejsme schopni respektovat 

rozhodnutí druhé osoby, že tu prostě už nechce být. To, že 

zatínáme “pomyslně” svaly, mozek jede na stopadesát 
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procent a snažíme se zuby nehty zůstat na místě. To je 

moment, který nás tak bolí a pak vyčerpá, že padneme na 

hubu.  

Je jen na nás, jestli ten proces bude trvat několik hodin, 

dní, měsíců nebo let.  

Záleží také na typu tématu, osoby a situaci.  

 

Když jde tedy o krizi, často se nám spouští jako návaznost 

na to, že si přejeme povyrůst, dojít určitého cíle. Jenomže už 

si neumíme představit ten proces.  

I taková ta přání, chci vyhrát ve sportce a být boháčem, 

můžou být v realitě dost matoucí. Je totiž rozdíl, jestli si 

přejeme takové bohatství udržovat, anebo jde jen o 

jednorázovou vlnu.  

Protože to, abychom byli schopní přijmout takové 

bohatství, které jsme se rozhodli udržovat. Čeká nás 

pravděpodobně docela hustý seberozvoj na úrovni 

sebepřijetí, sebehodnoty a sebedůvěry. Tato témata jsou 

hluboká a terapeutická a jsou navázána na téma peněz.  

Pokud se rozhodneme jen pro jednorázovou vlnu 

bohatství, může to zapříčinit docela hustej proces rychlého 

nabytí a rychlého pozbytí. Takové rychlé nabytí s sebou nese 

různé zkoušky ve formě prověrky přátel, domova, našich 

osobních hodnot a priorit.  

 

Víte, ona ta spirituální a seberozvojová poselství jsou 

krásná a lákavá. Ale nikdy nevidíte tu cestu člověka, k 

danému cíli, kde se zrovna nachází. I kdyby Vám sebe lépe 

zprostředkoval, co všechno zažíval. To, co se bude dít Vám, 

nemůžete odhadnout a připravit se na to. Kouzlo života bylo, 

je a bude to, že nemůžete být připraveni. Můžete se ale 

postavit do role zodpovědného člověka za sebe samé a 

rozhodnout se, jak budete reagovat na dané situace. Můžete 
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se rozhodnout netáhnout všechno sami. Můžete udělat 

mnoho rozhodnutí, nebo jen jedno zásadní.  

Důležité je vědět, že MŮŽETE. Co pro sebe v krizi 

potřebuji udělat? 

Tady se zaobíráme dvěma oblastmi. 

Jak už jsem zmínila v předchozí kapitole. 

Jde o to, zabezpečit Vaše tělo, aby i Vaše psychika mohla 

nabírat na síle a naopak.  

 

Jak to udělat? 

 

Podívejme se na to jako na dům se zahradou. 

Venkovní svět – tělo (zahrada a okolí domu). 

Vnitřní svět – duše (dům a jeho vybavení) 

 

Začneme tím vnitřním světem.  Protože jak si umíme 

představit, když chvíli zahrada leží ladem, nevadí to tak, jako 

když si svůj dům necháme ztrouchnivět, přes okna nejde 

vidět, a nakonec dům spadne pod nánosem vlhkosti a plísně 

a není v něm k žití.  

Pak můžeme žít na zahradě, ale to dá asi málo kdo. 

Protože to svoje útočiště prostě potřebujeme.  

 

Co je potřeba si rozmyslet je to, jak Váš vnitřní svět 

vypadá.  

Někdo má svůj vnitřní svět velmi vyladěný a jednoduchý.  

Někdo tam má spoustu luxusních věcí, o které je potřeba 

se starat a udržovat je.  

Někdo tam má hodně moc věcí.  

Někdo tam nemá skoro nic. Možná jen matraci, na které 

spí.  
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Jde mi o to, abyste si udělali svou malou vnitřní revizi 

toho, co tam uvnitř sebe máte.  

Máte potřebu duchovního naplnění? Je to pro vás 

důležité? 

Jaké jsou Vaše hodnoty, na čem Vám záleží?  

Máte uvnitř pocit naplnění, sebelásku, radost? 

 

To, co tam máte, to jste zvyklí nějak udržovat. V krizi se 

možnost údržby smrkne jen na to nejnutnější. Takže asi 

úplně nemusíte řešit, jestli popřejete babičce k narozeninám, 

i když to ve vašem vnitřním světě vzbuzuje spokojenost a 

radost. Protože víte, že musíte obstarat sebe a když se máte 

na prvním místě, popřejete k narozeninám sobě a babičku 

poprosíte, aby přišla. Rozumíte mi? 

 

Mějte tuhle revizi zvládnutou a měj to jako 

prevenci v šuplíku.  

 

To, co v krizi řešíte, je tak náročné, že se potřebujete 

vnitřně vyživit a stabilizovat. Nabýt zase pocit jistoty.  

Co Vás vnitřně pohladí? Že budete číst knihu? Že půjdete 

okopat zahrádku? Že se půjdete projít? 

Váš dům je i Vaše tělo. Co jíte? Jak často jíte? Jíte vůbec? 

Pijete dostatečně? Čaj, vodu nebo alkohol?  

Snažíte si skrze to, co jíte a pijete nějak ublížit?  

Abyste nic moc už necítili, protože je to hrozně 

vyčerpávající? 

 

Pokud se v krizi Vaše pozornost stočí do Vás, budete se 

snažit dělat věci tak, abyste se cítili dobře.  

Udělat si tuhle revizi v krizovém stavu, je velmi náročně. 

Jde to, ale je potřeba, abyste na to nebyli sami. Aby s Vámi 

byl někdo, kdo ví, jak Vás tím vším provést.  
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Mějte pro sebe nastavené, co potřebujete, když je Vám 

blbě.  

Jakou hudbu si pouštíte, jak vypadá Váš pokoj, jaké jídlo 

Vám dělá dobře? 

Když je nám blbě, často se nám tyhle potřeby hůř naplňují 

o samotě a chceme, aby nám třeba někdo uvařil, protože my 

nemáme sílu na to, abychom to pro sebe udělali.  

To nevadí. To není známka toho, že se nemáte rádi.  

Jenom jste tak hrozně unavení, že už prostě nemůžete. A 

učí vás to, říct si o pomoc.  

 

Nechte se opečovat. Pootevřete ten svůj dům tak, aby tam 

někdo mohl vklouznout a vyšůrovat Vám. Provonět ten dům 

tak, abyste se zase postavili na nohy.  

 

Když tedy píši o lidech. Mějte připravený svůj záchranný 

seznam. V telefonu si udělejte složku, kde budete mít své 

krizové kontakty.  

A ne, nestačí je mít v hlavě. Když jste na tom opravdu 

blbě, může se velmi rychle spustit program “S tímhle je 

nemůžu otravovat, vždyť je to blbost. A co když je budu rušit. 

Nebo… Co když mě odmítnou?!” 

Mějte s těmi lidmi domluveno, že je v tomhle seznamu 

máte, ať o tom ví. To je dobrá prevence proti hlavě, která umí 

vymýšlet spoustu argumentů, proč něco neudělat. A proč si 

neříct o pomoc.  

 

Taky se můžete stydět, za to, co prožíváte. Nechte se 

ujistit, ať Vám ten člověk řekne, jestli to zvládne nebo ne.  

Pak už nebudete muset řešit, jestli ho zatěžujete, nebo 

přebírat jeho obavy na sebe, jestli to zvládne.  



 

 18 

Takové tendence máme, i když jsme úplně na dně.  

 

Když jsme v krizi. Začínají spouštět “autopilot” programy. 

A ty jsme si vytvořili často v dětství a ty nám opravdu 

nepomáhají. Nejsou prospěšné z toho důvodu, že jsme si je 

vytvořili jako děti. Tehdy nám zafungovaly, chránily nás. Teď 

jsme dospělí lidé a není možné, používat v životě to, co jsme 

si vytvořili jako děti.  

Vytvořte si nové záchranné programy, jako dospělý 

člověk, který se má rád a chce se o sebe umět postarat tak, že 

bude vědět, co pro sebe má udělat a komu si o to má říct.  

 

Velká špatná je, když sáhneme po nástroji, který nás ale 

dlouhodobě ničí.  

Je to alkohol, drogy, sex, který používáme jen jako vybití 

energie.  

U toho sexu je velmi citlivé právě to, jak k němu 

přistupujeme. Z toho důvodu, že je v něm zainteresovaná, 

v hodně křehké pozici, druhá osoba. Nemůžeme si vybíjet 

stres skrze sex a druhou osobu. Fakt ne. 

 

Cokoliv zvolíš jako nástroj k tomu, aby se ti v dané situaci 

ulevilo, tě do budoucna ovlivní. Když zvolíš krátkodobě 

uspokojující nástroj, třeba nákupy. Zruinuješ svoji 

peněženku a neřešíš tím nastalou situaci. Jen si ulevuješ. 

Vzhledem k tomu, že to, co se snažíme pohřbít hluboko a 

dělat, že to není. Se má tendenci vracet ve větší síle. Bohužel 

si recidivy nejsme schopni spojit s předešlou situací. Protože 

se může vrátit v maličko jiné podobě. Co je ale stejné, jsou 

právě ty emoce a dlouhodobě pak pocity, které na základě 

tohoto zážitku vznikají. Ty se často nemění, a tak můžeme 

poznat, že se točíme v kruhu.  
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Když sáhneš po drogách nebo alkoholu, je to ještě větší 

průser. Protože v tu chvíli, kdy tvoje tělo potřebuje extra 

super výživu, ty svému tělu ještě nandáš nálož sajrajtu, který 

musí odbourat. Nebo… nemusí. Ale pokusí se o to. Když to 

nejde, najde jiný způsob, jak ti dát najevo, že je něco blbě. A 

zase… zřejmě to nepoznáš. Protože si nespojíš, že 

alkohol/drogy v zátěžové situaci = oddělání si jater, ledvin a 

trávícího ústrojí. Tuhle svatou trojici potřebuješ pro svou 

psychickou pohodu jako sůl.  

Bez funkčních jater nastává velmi malá tolerance stresu, 

přichází nával vzteku. Protože vztek je emoční nástroj těla a 

duše, jak si uchránit sám sebe, svoje bezpečí.  

Bez zdravě fungujících ledvin se ti může začít dít velkej 

mess ve vztazích. Protože nebudeš schopná odpouštět 

(močák). Bez dobře fungujících střev a žaludku nebudeš 

umět přicházející stresové situace strávit. A jsme na začátku. 

Tvá frustrační hranice se začne hodně snižovat.  

Zásadní snížení vede k tomu, že se třeba budeš izolovat od 

lidí, protože už budou nesnesitelní.  

 

A průser začíná… 
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Red flag 

Tři fáze průseru.  

Tu první často přejdeme, protože na tom ještě nejsme tak 

špatně. Poznáme ji tak, že se začínáme stahovat víc domů, 

být sami, bereme si hodně věcí osobně, lidé nám přestávají 

rozumět, jsme unavenější, nemáme takovou chuť na jídlo a 

sex… pfff… to je pro zamilovaný. 

Většina lidí tuto fázi upracuje k smrti. Protože přece, když 

nemůžeš, přidej víc. No pain no gain. Tyto věty jsme 

pravděpodobně hodně blbě pochopili. Není to o tom, 

vymačkávat ze sebe poslední zbytky šťávy, za účelem zničit 

se, abychom necítili případně bolesti, nářky duše a tak 

podobně.  

Je to o tom, že si nemáme představovat život jen na 

růžovém obláčku. Protože co se děje když je dlouho růžovo? 

No nic, že jo. A tohle utahaná sladké nic se hodně rychle přejí 

a dostaneme chuť na něco hořkého. Jako když se přejíte dost 

dobrým dortíkem a chcete si dát kafe, nebo hořkej čaj.  

Dostali jsme do života vybavení smyslů. Není tedy 

dlouhodobě možné, spokojit se jen s jedním z nich. Pokud 

tedy vím a mám zažito, že existují i jiné verze smyslů.  

Pokud to nemám zažito, nemám potřebu své obzory 

rozšiřovat, dokud mi je někdo neukáže. Dokud je nechci 

uvidět.  

 

No… takže… No pain no gain většina z nás chápe opravdu 

nevhodně. Kdybychom si totiž uměli najít míru bolesti, která 

je nutná k růstu mezi tou, která nás začíná postupně lisovat 

za živa. Náš život by pravděpodobně nemusel vždy dostat tak 

strašně na prdel.  
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Protože tedy tuhle první fázi nevidíme, neslyšíme, 

necítíme. Nemůžeme s ní nic dělat. Tak se tedy začne 

přitvrzovat.  

Nejvíc často jde další fáze přes tělo. Začne nás bolet, 

musíme si brát uklidňováky, prášky na bezbolest, a nebo 

prostě začneme chlastat. Je to dostupný a je s tím docela 

sranda. Kámoši to rádi zaplatěj, když jim řeknu, že se 

potřebuju ožrat, protože mě něco štve. Nikdo mě za to 

nebude litovat, jako když si zajdu na terapii nebo si dovolím 

přejít na zdravější jídelníček, ubrat v práci a pracovat na 

svejch kostlivcech. To jsem totiž buzna. Měkoň. Ten, kdo 

brečí a nemá proč. Vždycky se najde někdo, kdo to má horší.  

Tuhle ztrouchnivělou racionalizaci si držíme doma, jako 

velkej poklad. Vytáhneme ji vždycky, když bychom se měli 

zastavit a upřímně si poplakat nad svým pitomým životem.  

Jenomže tohle se nestane a tak jedeme dál.  

V dnešní době je super to, že existuje oblbovák opravdu 

na všechno. Na bolení duše, v krku i nedostatečnou erekci.  

Nemusíte se hrabat v ničem. Prostě dojdete do lékárny. A 

je to! Instantní štěstí.  

Hele, ono jako nic proti ničemu. Každý svého štěstí 

strůjce. Jenom se potom nedivte, že ten věčně veselej kámoš 

tu najednou není. Že se najednou probudíte a nemůžete 

vstát. To je prosím ta poslední fáze, kterou buď projdete do 

nového života v tomto životě, nebo si zvolíte rovnou trošku 

“zacheatovat” a postoupit rovnou do dalšího kola (života). 

Znovu opakuji. Jak je komu libo. Nenutím, chápu. Jenom 

je dobré vědět, že máte na výběr. Vždycky. I v těch nejvíc 

vyhrocených a extrémních situacích. Jen je to občas hodno 

mistra Šaolinu. Ale máte! 

 

Tahle poslední fáze je obzvlášť výživná.   
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Nepředcházej krizi, 
připrav se na ni. 

Předcházet krizi je účinné, asi jako dětem zakazovat, aby 

sahaly na plotnu.  

Čím víc se před něčím chráníte, tím víc vás to srazí na 

lopatky.  

Co mi přijde ale účinné a dobré, je připravit se na to, až se 

to pokazí. Až si děcko spálí ruku a vy potřebujete přesně 

vědět, co máte dělat.  

Není to něco, co v tu chvíli budete lovit z internetu, na to 

není čas ani kapacita. 

Je to seznam úkonů, telefonních čísel a konkrétní věty, 

které použijete v daný moment. Automaticky, bez 

přemýšlení. Protože máte co dělat, abyste tu situaci prošli s 

co nejmenší újmou.  

 

Že nás tyhle situace učí, to už víme. Že bychom bez nich 

pravděpodobně byli na úrovni batolete, taky víme. Prostě nás 

to posouvá. Ale opakování matka moudrosti.  

 

Co si můžete připravit, když víte a tušíte správně, že 

jednou nějaký deep shit moment přijde? 

 

Zajistěte si své fyzické a mentální blaho.  

Dbejte na pitný režim  (voda, čaj, žádná COLA!!!) 

Víme, že teplé, nápoje při náročných situacích navozují 

psychickou pohodu. Člověk, který má panickou ataku 

neocení horký čaj, ale možná bude potřebovat zahřát jinak. 
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Nohy (teplé ponožky), ruce (když na sebe nechá sáhnout, tak 

zabalit do svých rukou) a tak podobně.  

Jídlo - vybavit tělo cukry je dobrá strategie, jděte po tom, 

na co máte chuť a nepřemýšlejte v tu chvíli, jestli je to zdravé 

a splňuje veškeré nutriční hodnoty. Krásu doladíte později. 

Jídlo uzemňuje mysl a to z toho prostého důvodu, že veškerá 

krev se soustředí do žaludku a hlava je oslabena, to se hodí.  

Teplo, chlad - co potřebujete, víte nejlépe vy. Sledujte 

se, co potřebujete, když jste ve stresu. Někdy se potřebujeme 

zahřát, protože končetiny odkrvují. Jindy potřebujeme 

ochladit, protože jsme překrvení až až.  

Hudba - nalaďte si v přehrávači svůj krizový playlist. 

Hudba a její vibrace umí hotové zázraky na počkání. Pokud 

zvolíte dobře. Buďte s tímto opatrní. Relaxační a meditační 

hudba mnoha lidem nesvědčí a uvádí je ještě do horších 

otáček. Znovu… ptejte se, objevujte a hlavně se nebojte ptát. 

Nebo to zkuste, ale buďte připraveni reagovat, vypínat, 

přelaďovat.  

Prostředí, kde se vyskytuju - světla, teplota místnosti, 

místo kde sedím. Všechno musí být poladěno tak, aby mi 

bylo co nejpohodlněji.  

 

 

Na co je vůbec nejlepší se připravit, co umí člověka v krizi 

ještě víc poslat dolů, jsou myšlenky na zaměstnavatele.  

Povídejte si v práci se šéfem o tom, jak v tomhle 

postupovat. Jestli máte naskočit na neplacené volno, když si 

potřebujete psychicky odfrknout. Kdo vás zastoupí, jak 

dlouho si to můžete dovolit a kdy je potřeba si vzít 

nemocenskou. Věřte nebo ne, ale věta: “Přece se nebudu 

připravovat na něco, co nemusí přijít a tím dávat v práci 

najevo, že jsem labil a za chvíli to semnou švihne.” 
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Je úplně jedno, jestli spadnete psychicky nebo si zlomíte 

nohu a budete pár měsíců doma.  

Tak i tak jde o podobnou potřebu a to tu, že musíte zůstat 

doma, nebo se někde nechat hospitalizovat.  

Když máte zlomenou nohu, je to problém, ale pořád máte 

kapacitu v hlavě vyřešit nastalou situaci. Když si zlomíte duši 

a Vaše podvědomí si udělá hodně temnou párty, tak tyhle 

“maličkosti” pro Vás budou, jako kdyby po Vás přejížděli 

traktorem. Prostě něco fakt hnusnýho, těžkýho a dost 

bolavýho.  

Zbytečnost, které se dá předejít úplně jednodušše. Jenom 

Vaše hlava vymýšlí kraviny, aby se nemusela teď, v tomhle 

zajetém komfortu, vystavovat diskomfortu a případné 

trapnosti a předsudkům. 

 

Nastavte si v telefonu svých TOP 5 lidí, kterým můžete 

poslat SOS zprávu, nebo zavolat.  

Často, když jde do tuhého a opravdu nám není psychicky 

dobře. Máme tendence se shazovat, že to ještě není tak 

hrozný a proč bychom někoho otravovali.  

Nastavte si s těmi lidmi, co je pro ně obtěžování, 

promluvte si s nimi a tím vyzrajete na svého pozdějšího 

kritika, který hodně rychle nažhaví dráty, až Vám bude blbě.  

 

Jsou to malé věci, které Vám teď, kdy je Vám dobře, 

zaberou minimum. A hodně moc Vám pomůžou odlehčit 

situaci, až Vám bude fakt blbě.  
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Kámoš ani příbuznej není 
terapeut. 

Proč necítíš dlouhodobou úlevu, když si o tom, co se ti děje, 
povídáš s ostatními? 
Proč neumí pomoct?  
 
Jsou tu dva pohledy na situaci.  
 
Tvůj pohled na věc je velmi jednoduchý, přece se něco děje a 
tak se potřebuješ vypovídat. Možná poradit. 
 
Kámošův pohled je ještě jednodušší a podá ti lahev s vodkou. 
Třeba. Nebo ti dá jiné velmi „instantní“ řešení. No a proč to 
teda nefunguje a po týdnu se cítíš možná ještě hůř? 
Každý ti umí pomoct jen do té miry, jak by uměl pomoct sám 
sobě. A buďme k sobě upřímní, opravdu často si pomoct 
neumíme. Saháme proto po levných a snadnách řešeních.  
 
Bez terapeutické a odborné pomoci, velmi těžko zjistíš, co 
situaci vlastně rozjelo. A co teď opravdu, ze svých sil a 
možností, můžeš udělat proto, aby se situace alespoň trošku 
změnila.  
 
Může to být vlastně hodně nepříjemný, jít si povídat s někým 
úplně cizím.  
Ale pojďme si říct, co je na tom nepříjemného. 
Je to pocit strachu z toho, že tě ten odborník šoupne do 
škatulky blázen. Možná máš obavy, že nevíš, jak celou věc 
pojmenovat, jak vlastně začít? 
Možná tě přapadají myšlenky, že tvoje situace není tak těžká, 
někdo to má vždycky horší. A pak tu máš ty kámoše, a 
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rodinu, že jo. Ale řeknu to za ně, protože je taky velmi těžké 
odmítnout člověka, který se takto trápí.  
Předem se omlouvám těm, za které mluvím a mají to jinak.  
Je velmi nesnadné říct, hele už nevim, jak ti pomoc, mám o 
tebe starost a potřebuju taky proctor pro sebe. Byl/a bych 
moc ráda, kdyby jsi vyhledal/a odbornou pomoc.  
Tohle si málo kdo lajsne říct, protože si nechtějí vzít na triko 
tvou reakci. A to je jasný, že tě to může hodně naštvat, mrzet 
a sputit velmi sebekritické myšlenky o tom, jak tě nikdo z 
nich vlastně nechápe a nemá rád. Takto to skoro určitě není. 
Je to tak, že řešíš situaci, která sahá za možnosti tvého okolí, 
za jejich schopnost ti pomoc a možná se začínají cítit 
bezradně. Chtějí ti pomoct a nevědí jak.  
Dovolit odborníkovi, aby ti pomohl, je jedna z nejlepších 
věcí, které pro sebe v pocitech bezradnosti a úplný rezignace 
udělat.  
 
Ta rezignace může být tak velká a tak těžká, že možná nemáš 
ani sílu někoho hledat, někam jít.  
A proto se posuň do příloh, kde je seznam lidí, kteří umí 
pomoct.  
Stačí jen zvednout telefon. Pokud to nechceš dělat sám/a, 
domluv se s někým, komu věříš a vytočte ten telefon 
společně.  
Díky za to, že si chceš nechat pomoct. 
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Krizové centrum 
předsudky a obavy jsou na 

místě. 

 
Krizové centrum před sebou tlačí jeden velkej 
nepříjemnej předsudek. Chodí tam jen blázni a úplně 
rozpadlí lidi, který se chtěj zabít. 
 
Hele, je to tak. Ale uvědom si jednu věc. Ti lidi vypadaj 
úplně normálně. Většinou tam nepotkáš člověka s 
pořezaným zápěstím, ani nikoho v delíriu, nebo s akutním 
agresivním stavem. Protože ti jsou v nemocnici a pak až 
pokračujou jinam. 
 
Často tam sedí lidé, kteří jsou velmi uzavření v sobě. 
Možná poplakávají. Ale sám/sama víš, že když je ti blbě, tak 
se hlavně snažíš přežít. 
Koukáš, snažíš se vnímat, když ti někdo něco říká. Možná 
pláčeš. 
Často se nám děje to, že když se objevíme mezi lidmi, 
veškerou sílu dáme do toho, abychom vypadali normálně. A 
to se může dít i těm lidem na židli. 
To že vejdeš na krizáč, neznamená, že automaticky 
putuješ do Bohnic. Že si tě tam nechaj a budeš mít na 
vždycky nálepku “blázen”. 
Krizové centrum je tu od toho, aby ti tam pomohli 
rozklíčovat situaci, která tě velmi unavuje a nedovoluje 
myslet zdravě, volně. 
Je tu od toho, aby ti pomohli vyznat se v tom, co se děje a 
pomohli ti najít praktické a tobě dostupné kroky, aby jsi s tou 
situací pohnul/a. 
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Krizová centra, do který můžeš přijít. Většinou fungují 
24h.  
 
Centrum krizové intervence Psychiatrické 
nemocnice Bohnice 
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91, Praha 8, 181 
02 
284 161 10 
bohnice.cz/krizova-pomoc 
psychiatrická či psychologická pomoc dospělým lidem s 
akutními obtížemi – krizová situace v rámci nejrůznějších 
oblastí života 
 
Centrum krizové péče Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze 
Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2 (budova D1, přízemí) 
+420 605 851 658 
telefonní krizová linka (prozatím v době 8–15 hodin) 
https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-
ustavy/psychiatrickaklinika/specializovana-centra/ 
psychiatrická či psychologická pomoc dospělým lidem s 
akutními obtížemi – krizová situace v rámci nejrůznějších 
oblastí života 
 
RIAPS 
Chelčického 39, Praha 3, 130 00 
222 586 768 
csspraha.cz/24829-krizove-centrum-riaps 
krizová intervence a psychologická podpora  
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Když začne být krize 
nesnesitelná. 

Když jsme prošli teorií, která je nutná.  

Pojďme do toho samotného prožitku, který bývá opravdu 

na hovno.  

Tak na hovno, že Váš život je v tu chvíli tak těžkej, že 

nemůžete ani vstát.  

 

Je to stav, kdy ležíte a chcete spát, protože když usnete, je 

tu naděje, že když se probudíte, bude vše jinak.  

Nebo zaplujete do snů, kdy je všechno jinak.  

Pro mě byl vždycky nejhorší ten moment, kdy jsem se 

vzbudila. Ta chvilička, kdy jsem začala vnímat realitu a 

docházelo mi, že to opravdu nebyl zlý sen, ale že se to děje a 

je to furt tady, mě vždycky hrozně unavila.  

Najít v sobě sílu vstát, najít v sobě malinkatý důvod, proč 

vstát, je hrozně moc těžký.  

V tu chvíli se to může zdát až nemožný.  

Vaše tělo vás bolí, neustále pláčete, nebo jste už tak 

emočně vyprahlí, že se neděje nic a to Vás děsí ještě víc.  

Je to tak hutný pocit, že si říkáte, “Sakra, co s tím mám 

dělat? Skončí to někdy? Co když to neskončí?” 

Než se dostanu k řešení, které už během Vašeho života 

napadlo zřejmě mnoho z Vás. Zůstanu ještě chvíli v tomto 

stavu. Ve stavu, který se zdá být nekonečný, tak těžký, že 

máte pocit, že po Vás někdo jezdí takovým tím tichým autem, 

sem a tam a občas se ještě zastaví, přímo na Vás a prostě 

čeká, než se zase rozjede.  



 

 31 

To tiché auto jsem zvolila jako příměr toho, jak děsně 

nechutný “ticho” se vlastně děje. Jste schopní udělat fyzicky 

úplné minimum a někdy ani to ne. To že nejíte, je u mnoha 

lidí plus, protože si dlouho přáli zhubnout. Jenomže co je to 

za život, když už Vám nechutná ani ta největší prasárnička, 

kterou máte rádi. Když jíte z povinnosti, protože ještě máte 

trochu sebelásky k tomu, abyste se o svoje tělo postarali. Víte 

totiž, že kdybyste to neudělali. Všechno půjde do kopru 

mnohem rychleji.  

Tenhle nesnesitelný stav ale na venek vypadá úplně 

neškodně. Prostě vypadáte jenom unaveně a trošku mimo. 

Pokud teda nepláčete každých pět minut jako já, Vaše oči 

jsou zarudlé tak, že jarní alergici se můžou jít klouzat. Jste 

opuchlí a Vaše dutiny jsou perfektně vydezinfikované od slz.  

Píšu to proto, že pro většinu lidí, je tento krizový stav 

nečitelný. Pokud ještě základně fungujete. Pokud si ještě 

dojdete na záchod, napít a prostě se hýbete. Mnoho lidí 

kolem nás vypadá jako “Walking dead”. Lidi jsou zvyklí na 

zombíky a nepřijde jim divné, že jejich nejbližší takhle 

vypadá taky. Pravděpodobně ho nebo jí napadá věta “Však se 

z toho za chvíli sebere, to je jenom fáze.” nebo “Asi hodně 

dobrá párty.” 

Je hodně těžké o tom, co se Vám uvnitř děje, mluvit. Proto 

je tak moc důležité vyhledat toho, kdo je Vás schopný, velmi 

jednoduchými otázkami, provést tím, co se ve Vás mele.  

Možná ani nejste schopní to popsat, prožít po emoční 

stránce, protože Vás to nikdo nenaučil, nebo k tomu nemáte 

dispozice.  

Ona totiž krize, není u nikoho stejná. Každý ji prožívá 

jinak, na základě jiných událostí a s úplně jinou vnitřní i 

vnější výbavou.  

Pokusit se pomalu prokousávat tím, co se ve Vás děje, je 

klíč k tomu, jak nalézt úlevu. Alespoň na hodinu. Protože za 
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tu hodinu, která když se opakuje, nastřádáte dost síly na to, 

abyste to zkusili znova a znova. Pak zjistíte, že jste na 

stejném místě, ale třeba zrovna tlačíte hambáč a moc Vám 

chutná. A to je super znamená. Ne že zajídáte svoje emoce a 

blbej stav. Ale protože si v tu chvíli alespoň malinko užíváte 

život.  

Ta naše hlava dokáže produkovat za minutu tolik scénářů, 

že nevíte, čí jste a jestli jste to opravdu zažili.  

Mentálně se toho ale děje tolik, že Vás to válcuje za živa.  

Pak ale nastává bod, kdy se už ani mentálně nic neděje a 

nastane úplné prázdno a ticho.  

Vypli jste, protože kdybyste nevypli, tak asi opravdu 

umřete. Ta hlava je tak náročnej týpek, kterej nezavře hubu a 

hlavně mluví pořád jenom o sobě. Takže Vám to ani nic 

nedává. Do toho si občas pozve kámoše soudce, právníka a 

všichni Vás obviní ze spousty věcí, které se pravděpodobně 

ani nestali. Už jste ale tak unavení, že podepíšete cokoliv. 

Jako u procesů, kteří dělali komunisti nebo ti prevíti při 

honech na čarodejnice. Prostě ty lidi dostali to takového 

stavu, kdy už nevěděli, čí jsou a uvěřili, že jsou takhle zlí a 

ohavní.  

Myšlenka na to, že tu nechcete být. Nazývejme to pravým 

jménem, sebevražda. Je myšlenka, který s sebou nese pocit 

velké úlevy. V tu chvíli, kdy čokoláda, hudba ani 

rozveselování kamarády nefunguje. Myšlenka na to, tenhle 

hnusnej a tíživej stav ukončit, je až zachraňující.  

Jsou tu dvě roviny, kterým bych se chtěla věnovat.  

Téma sebevraždy jako tabu.  

Proč je zrovna tahle myšlenka tak úlevná, ale stejně ji 

nedotáhneme do konce? 
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Sebevražda je slovo, které 
navozuje úlevu, ale taky 

velké opovržení. 

Tomuto slovu se spousta lidí vyhýbá, jako čert kříži. Proč 

tomu tak je? 

Na výcviku krizové intervence jsme tomuto tématu 

věnovali mnoho času. Tak 8 z 10 lidí, byli znechuceni, v 

rozpacích, nevěděli, jak najít cestu k tomu, aby sebevraždě 

dali pochopení.  

Tím, že nejsem v tomto ohledu zatížena žádným 

dogmatem ze strany víry, ani jiného přesvědčení, které bych 

nabyla doma, mi tohle téma není nepříjemné.  

Nechat lidem prostor na to, aby si pomohli svými vlastními 

zdroji, je základ celé krizovky.  

Jenomže bez otevřené hlavy, to tak úplně dobře nedáte.  

Jedna věc je, učit se o tom teoreticky. Případně se bavit s 

lidmi, kteří se se sebevraždou setkali u svých blízkých.  

Další věc je, zažít si to na vlastní kůži.  

Ono totiž tvrzení: “Myšlenka na sebevraždu je a míle 

daleko od toho, sebevraždu vykonat.” Tohle je důležité 

uvědomění.  

Když jste ve stavu, kdy Vás myšlenka na sebevraždu 

osvobozuje od utrpení a tíhy, která Vás žere za živa a vélmi 

pomalu. Nepřemýšlíte v tu chvíli konkrétně nad určitým 

činem. Jste pouze unášeni v představě, jaké by to bylo, nebýt 

v tomto stavu. Do kterého se můžete dostat, v tuhle chvíli, 

jen tak, že v něm nebudete. Jediný způsob, který Vám to ve 

Vašich silách a možnostech umožňuje, je právě představa 

sebevraždy.  
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To je obrovský rozdíl mezi tím, myslet na sebevraždu, 

nebejt tady a mezi tím “Jak to udělám.” 

 

Proč to píšu? Protože mi přijde moc důležité, aby zaznělo, 

že člověk, který pomýšlí na zmizení ze světa, není slaboch, 

ani narušenec.  

Je to člověk, který právě teď tak nechutně trpí, že neví, jak 

jinak by si pomohl. Určitá fáze tohoto stavu, kdy vidíte jen 

tmu, nedává možnost, postavit se k tomu jinak.  

Umět si stoupnout do tak vysíleného, bezbranného stavu 

a říct, už nemůžu, vzdávám to. Je z mého pohledu začátek 

pohybu v před.  

Jak to? 

Protože vzdát se, pustit to a nechat to bejt i s myšlenkou 

toho, že už tu nebudu, umřu. To je moment, který Vás 

vybavuje v tu danou chvíli paradoxně obrovskou silou. 

Myšlenky na sebevraždu a takhle velké vyčerpání, mívají 

často lidé, kteří na svůj hrb berou příliš. Jsou to lidé, včetně 

mě, kteří dělají a chtějí dělat vše nejlépe, perfektně a bez 

chyb. Do toho se zvládají starat hlavně o dobro ostatních, 

jejich psychickou i fyzickou pohodu. A hádejte, kde je tato 

osoba u sebe? No na konci…  

Taky jsou to často lidé, kteří ve svém životě udržují velkou 

míru kontroly. Nad vším. Nad sebou, nad tím jak mluví, co 

říkají, jak u toho vypadají, co si u toho o nich někdo myslí. 

Jaký dopad bude mít tento jejich čin a jestli můžou udělat 

tohle? Co když tím někoho poškodí? Co když to povede k 

neúspěchu.  

Aby Vám život dal možnost se takového sebetýrání zbavit. 

Nabídne Vám úplný breakdown.  

Takový hnusný breakdown samozřejmě vnímáme jako 

něco, co nás poškozuje, ukazuje to naše slabosti. Jsme pro 

sebe slabí, slaboši, kteří nic nevydrží a klidně se zhroutí.  
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Pokud máte ještě tyto myšlenky, nejste ještě úplně na dně, 

protože ještě pořád slyšíte svoji hlavu a tedy ego, jak do vás 

ládujou další zkoušku za druhou.  

Všechno tohle “měla bych” a “musím”, jsou věty, které 

říká naše hlava, když nás chce vyhodit z konceptu. Vlastně 

tedy, udržet v našem zajetém konceptu. Brání se, protože 

čuchá nějaký výstup z komfortní zóny.  

 

V tom stavu, kde je hutno, tma a nic, tam už není ani 

hlava. Tam už jste čistě jen vy. To může být děsivé. Tak moc, 

že si říkáte, co to sakra je? Tohle jsem taky já? 

Proč mi o tom nikdy, nikdo neřekl? 

Je to jako místo, kam se dostane El v seriálu Stranger 

Things, když potřebuje někoho najít.  

Dostane se tak hluboko, kde je schopná jen vidět, cítit, 

slyšet, ale není schopná nic udělat. Může jen pozorovat.  

Než se tohle místo naučila využívat tak, aby ji nezničilo, 

trvalo to. Taky to nezvládla sama. Potřebovala k tomu 

průvodce.  

 

Tímto se dostávám k zásadní otázce. 

 

Jak tohle místo chcete začít vnímat? Jak se z něj, až 

potom, co ho opravdu uvidíte, můžete dostat ven? 

 

Stále si myslíte, že to zvládnete sami? Nemluví z Vás zase 

Vaše hlava, která říká: “Přece tím nebudeš nikoho 

zatěžovat?”, “Lidi mají své problémy, na takový kraviny 

nemaj čas.”, “Tak se seber a jdi něco dělat.” 

V tu chvíli, kdy Vás Vaše mysl konfrontuje pokynem 

“Seber se a jdi něco dělat.” V tu chvíli můžete spadnout ještě 

hloubš. Protože vy, se zvednete a jdete. Jenomže na to 
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nemáte sílu. Ani za mák. Děláte všechno tak říkajíc “bez 

ducha”. Což dává smysl, protože Váš duch má teď mnohem 

víc na práci, než se starat o hmotný svět kolem Vás.  

Proto potřebujete posily. Na to, aby Vám pomohli 

obstarat běžné věci, které z Vaší perspektivy nejsou důležité.  

Jídlo, pití, teplo, sucho, příjemno. Zařídit neschopenku v 

práci, doktora, návštěvu krizové intervence.  

Všimli jste si, kolik jsem toho vypsala? Je to množství 

úkolů, na které vůbec nemusíte mít kapacitu a je to naprosto 

na místě.  

Váš systém se snaží přežít. Tudíž se orientuje jen na ty 

oblasti, které jsou nejdůležitější. Udržuje Vaše tělo na živu. 

To si vezme hodně energie, protože vy se zrovna prodíráte 

oblastí, kam se dostanou jen ti nejodvážnější.  

Potřebujete hodně regenerovat a běžné úkony smrsknout 

na minimum.  
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Láska 

Jakou roli má a může sehrát láska? Láska v krizi? Je to 

vůbec možné? 

 

Láska je tak důležitá, jako slunce pro květinu. Pokud totiž 

nenajdete cestu k sebelásce, prostě zmizíte.  

Mě osobně láska zachránila život. Nebavím se tady o 

romantické lásce, partnerské nebo rodičovské.  

Protože i kdyby Vás v tu chvíli milovalo deset lidí sebevíc. 

Pokud v sobě nenajdete místo, to místo, které Vás teď válcuje 

za živa, nemůžete do něj přijímat.  

Nikdo se nedostane do krize ať už hlubší nebo méně 

černé, bez toho, aniž by v sobě nepěstoval kritika, toho 

“sráče” s prominutím, který sabotuje většinu našich 

rozhodnutí a kroků.  

Tenhle kritik nebo kritička, jsou postavy v nás, které 

prahnou po lásce. Jenom neví, jak si ji přivolat. Někdy jsou 

jako bezedná jáma, kam i když lásku házíte po kilech, prostě 

zahučí a nic.  

Jak téhle jámě udělat dno? 

Je to hrozně jednoduché, ale zároveň se to může zdát i 

nemožné. Záleží v jakém stavu toto čtete.  

“Tak už to napiš!”, křičíte?  

Je to ROZHODNUTÍ.  

Rozhodnutí je totiž sebeláska v akci.  

Jednou se mě ptal jeden známý, jak bych mu sebelásku 

popsala, co to vlastně je. Nevěděl, jestli jí vůbec disponuje. 

Ano i toto může být projev nedostatku sebedůvěry, hodnoty a 

lásky - toto říká vnitřní kritik “Vždyť ty víš hovno o 

sebelásce.” 
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V tom stavu rozhodování, kdy už si říkáte, buď to vzdám, 

a nebo se rozhodnu žít, i když ještě nevím jak, je moment, 

kdy zvolíte lásku. Sebe-lásku. Krok k sobě.  

Protože víte, že život je sakra pěknej. Že stojí za to to 

zkusit znova, i když vůbec nevíte, co to znamená a jak se k 

tomu dostanete. Protože v tu chvíli jste tak na dně, unavení a 

zaházení tmou, že nevidíte řešení.  

Jenomže to řešení není potřeba vidět. Ani tušit.  

Teď stačí se rozhodnout. Říct si, “Seru na tenhle stav, je to 

pěkná debilita a fakt mě to nebaví.” 

Když se Vám podaří říct nahlas “Už nechci.” A procítíte 

toto tvrzení v každém morku každé kosti. Můžete mi věřit, že 

od té chvíle se začne Vaše situace měnit.  

Najednou potkáte někoho, kdo Vám nabídne práci, kdo 

Vás pozve na kafe, a nebo jenom se svým terapeutem 

narazíte na brutální AHA moment, který Vás vystřelí ven z 

téhle prachsprosté mizérie. Prostě se to stane.  

Jak? Protože jste tomu v sobě udělali místo. Protože jste 

se rozhodli pro život. Protože jste se rozhodli přestat trpět.  

A tak jak jsem psala na začátku, že my jsme strůjci toho 

všeho, co se nám děje. Hlavně vevnitř. Tak jste právě změnili 

svůj život. V jednom malém momentu.  

To je ale blbost, co? 

Museli jste projít takovým hnusným, ulepeným a 

smradlavým peklem, abyste přišli k dalším dveřím, které 

psali, další nálož hnusu. A jediné co stačilo bylo říct, A 

DOST! 

 

Je to až pitomě trapné, jak je to jednoduché. Ale bez toho 

všeho, byste neodcházeli z toho šílenýho pekla vybavení 

jedním zjištěním. Že se milujete. Že se máte fakt rádi.  

Máte teď plnou tašku lásky a postupně ji ládujete do sebe.  
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Najednou se, na té zpáteční cestě, začnou objevovat další 

a další dveře.  

Každé ty dveře skrývají to, co jste do teď neviděli, 

neslyšeli, necítili a neochutnali a už vůbec jste se toho 

nedotkli. Jsou to dveře s nápisy - rodina, partner, přátelé, já! 

Jsou to Vaši přátelé, kteří se Vám složí na jídlo, když jste 

úplně v prdeli s penězma, protože Váš stav Vás dostal do 

značného finančního průseru.  

Je to Vaše rodina, která Vám nastaví náruč a řekne, 

“Máme tě rádi a jsme o to raději, že to konečně slyšíš.” Je to 

Váš budoucí šéf, který Vám řekne, to, co s sebou neseš je to, 

proč tě chci u sebe zaměstnat, protože lidi se zkušeností, 

kterou umí v životě uplatnit jsou pro mě víc, než lidi se třema 

vysokýma školama.  

Je to ten týpek, kterej na Vás tři roky mrkal (hodně 

nenápadně, tak nenápadně, že jste si toho ani nevšimli) a teď 

Vás zve na naprosto nejvíc romantický rande.  

Jak to, že se tohle předtím nedělo? 

No protože jste nebyli v kontaktu se svojí jámou. Všecko 

tam zahučelo a vy jste si toho ani nevšimli, že u Vás něco 

bylo, že Vás to štrejchlo.  

A taky se pár lidí vyprdlo na to, cokoliv k Vám posílat, 

protože byste je pravděpodobně sežrali i s botama.  

To jim nemůžeme mít za zlé, tak to prostě je. Sami byste 

pravděpodobně udělali to samé, protože kdyby ne, sešli byste 

se u té jámy spolu. Jenom s tím rozdílem, že byste se za tu 

jámu pravděpodobně vzájemně obviňovali. Možná.  

 

A proto je láska v tomhle procesu jeden velkej klíčovej 

bod. Je to slunce na cestě. Slunce, které zachází za mraky, ale 

vy víte, že tam pořád je, pořád opaluje, i když je schovaný:). 
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Seru na lásku, nemám! 

Heslo zní: Pozitivní zkušenost jako bonbón. Hlavní je 

nesníst celý pytel! 

 

Třeba například předevčírem. Z minuty na minutu jsem 

se ocitla ve stavu, kdy rácio i s láskou vzali vale! Totálně. 

Prostě odkráčeli někam daleko a ani nenechali vzkaz, kdy se 

jako hodlaj vrátit. A to bylo něco pro dámy emoce, tý vole, ty 

když nemaj domácího vedle, tak jedou hroznou párty. Emoce 

řvaly jedna přes druhou. Tělo jsem měla sevřené, jako kdyby 

mi měli trhat zub a vnitřní kritik jel svoji oblíbenou píseň: 

“To posereš, už teď je to v pytli!”, “Prostě už se nesnaž, nech 

to bejt, příště to třeba neposereš.” “Seš hrozná histerka, kdo 

se na to má koukat.” 

 

Můžu Vám říct, že tohle je docela hustej arsenál, ještě v tu 

chvíli, kdy hormony jedou dvou denní párty a vy víte, že z 

toho bude hustej dojezd, už teď.  

PMS si jelo svý, tělo oslabený před menstruací (a už víme, 

že když fyzično nestíhá, psychika jde do hajzlu). 

Proč to píšu? 

Protože v tu chvíli, se buď můžu chytit nějaké spirituálně-

seberozvojové techniky a jet si pozitivní afirmace, sepsat si to 

na papír nebo cokoliv jiného.  

Ale co pro mě bylo nejdůležitějí? Vzít to do hry tak, že o 

tom začnu mluvit. Že přiznám svým kamarádům, že mám 

zase blbej den a cítím se jako pytel hoven. Že se stydím. 

Stydím za to, že prožívám žárlivost, nejistotu, a velmi malou 

přítomnost sebedůvěry.  
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Víte co, ony ty metodiky spirituálně-seberozvojové jsou 

fajn. Ale někdy taky slouží, alespoň mě, jako útěk od toho, 

řešit to doopravdy, jako v životě, jako dospělej člvověk s 

lidma kolem sebe.  

Pro mnoho lidí je to pravděpodobně běžný postup. Pro mě 

ne. Cítím se trapně, že jsem takováhle hromádka neštěstí. 

Kdybych se rozhodla s těmahle myšlenkama bojovat nebo je 

ignorovat. Bude to nechutná, krvavá a rozhodně prohraná 

válka. Když píšu o boji, mám představu toho, že se rozhodnu 

svoje myšlenky nemít ráda a budu se jich chtít zbavit. Je 

jedno, jestli si rychle najdu nějakou přednášku, kde mi moje 

myšlenky rozmluví, nebo si zaplatím kurz, nebo jdu k 

terapeutovi.  

Ani byste nevěřili, že i návštěva terapeuta je slušnej útěk.  

Místo, abyste šli a promluvili si o tom s lidmi, kterých se 

to týká, zamknete se doma a jedete nějakej pochybnej 

seberozvoj. Ale jste na to sami, absolutně bez odstupu a 

mluví na Vás někdo z kompu. Já Vám nevím, jak tohle může 

fungovat.  

Popisuju tady akutní situaci, kdy mě přemohne situace, 

která se táhne jako emoční smrad, kterej mě hodně 

vyčerpává.  

Co tedy bere těmhle ochromujícím stavům vítr z plachet? 

Pojmenovat je na hlas. Se vším všudy. S těma, kterých se to 

týká.  

Já mám velkou tendenci řešit si věci sama, nebo zavolat 

“odborníkovi”, protože ten jako přece musí unést moje stavy. 

Protože u odborníka nehrozí odmítnutí. Rozumíte mi? 

Celé dětství jsem se setkávala s nepochopením mých 

emocí a prožívání. Slyšela jsem: “Nepřeháněj, vždyť se nic 

neděje…Už zase? Ježiši!” A tak dále.  
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Každé děcko se s tím srovná jinak, mě to dost převrátilo 

sebedůvěru a sebelásku na ruby. Nevadí, jedeme dál. 

Takovou challange jsem si vybrala.  

 

 

 

Víte, ono gró celé téhle “knihy” je předat Vám jednu 

důležitou informaci.  

 

Nic nezměníte pouhým myšlením a mluvením. Myšlení 

potřebujete spojit s pozitivní zkušeností. Hodiny u terapeuta 

jsou vám fajn, když se jdete vykecat, ale realita pokulhává za 

váma a dost možná za chvíli zdechne na nudu, protože jí to 

už moc nebaví, čekat na nějakou akci.  

Z Vás se stane takovej ten plochej životní úředník, nebo 

člověk, kterej počítá dny do dovolený a nedá ránu bez koksu 

a chlastu, aby alespoň něco cítil.  

 

Ta kapitola nahoře byla pro mě přesně příkladem tý těžký 

a hnusný reality. Kdy jsem musela otevřít pusu a jít na věc. 

Tedy mluvit. Říct, co se sakra děje. Já když jsem se pro to v 

minulosti rozhodla, dostala jsem, jak říká moje kamarádka 

“Dostala jsem děsnou bídu!” 

A to, co já potřebuju je, všecky ty naučený “Nenásilný 

komunikace” a kurzy seberezvoje začít uplatňovat v praxi.  

Zažít pozitivní zkušenost.  

Protože… a teď pozor! Sdělím jedno velké AHA. 

Vy a já jsme teď dospělí lidé. My už nejsme ty děti, které 

dostávaly (ve svém pojetí reality) “bídu”.  

Jak to ale dokázat, tomu našemu zaběhnutému 

podvědomí i vědomí? 

Zkušeností.  
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Jít a vyzkoušet si to. Protože i když mám hrůzu z toho, že 

když to udělám, tak asi zdechnu. Ono je to jedno. Nemám co 

ztratit. Já bych zdechla stejně, pod náporem svých blbých 

zkušeností, které by mě zahnaly dřív nebo později do kouta a 

už bych nevylezla. To Vám garantuju. Tam by přišla buď 

duševní smrt, a nebo ta “opravdická” fyzická.  

Za mě je horší umřít duševně. Protože se tady na té zemi 

furt nějak jako plahočíte a život stojí fakt za vyliž loket.  

To raději teda odejdu a zkusím to znova za jiných 

podmínek.  

 

Ale to je moje pojetí světa. Já věřím na ty duše a další 

životy a to, že si ten život někde před tím, než do něj hupsnu, 

domluvím.  

 

No a tak tedy zpět k té zkušenosti.  

Jdu a po malých dávkách si ji zažívám.  

Nejdu hned do rozhovoru s tátou, protože vím, že mě to 

roznese na kopytech. Ale vím, že mi třeba dělá problém, říct 

kámošce, hele, tohle se mi nelíbí. A protože vím, že její 

sebereflexe je na úplně jiné úrovni, tak moje ohrožení je 

minimální. I když ty zážitky ve mě řvou: “Ty si se zbláznila! 

Zase chceš dostat na prdel?!” 

 

No a tak jdu a zkusím to. S takovým tím výrazem v 

obličeji, kdy se Vám zkřiví pusa, přivřou oči a vy jen čekáte, 

co bude.  

A! Ono je to v pohodě. Kámoška slyšela a řekne, ok a proč 

se ti to nelíbí? Pojď me se o tom pobavit. Ha! A tahle 

zkušenost mi postaví zase jeden dílek mostu na druhej břeh, 

kde už vůůbec neřeším, strach z odmítnutí.  

Joo, je to vopruz. Za tak velkej statečnej čin jste postavili 

jenom jeden dílek. Ale víte co, ono to jde opravdu už potom 
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mnohem a mnohem snáž. A těch dílků pak poskládáte 

hnedle několik za ráz.  
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Odměna je půl výhry. 

Nevím, jestli název kapitoly dává smysl. Ale vím, že jsem 

tím chtěla říct, ať se odměňujeme. Za každý krok, který 

uděláme směrem ven.  

Ven z té nechutné, tiché a tmavé díry.  

Hele, je to naše jáma, kterou si cestou zpět můžeme právě 

odměnama vyzdobit. Abychom si vzpomněli, kdybychom 

chtěli zase někdy zavítat zpět. Že cesta ven vede a už jí máme 

zmáklou.  

Když se nám uleví, máme tendence právě z tohoto 

závěrečného aktu slevit. Mávnout rukou a říct, no co, dneska 

si tu koupel a drinčík nedám. Třeba zítra.  

Pak si o týden později lupnete nějakej čoko bombón, 

kterej jste vytáhli z kapsy a nechceme vědět, jak dlouho tam 

je. A jako že je to hotový. Hmm, mňam, mňam.  

 

Tuhle odměnu si musíte pamatovat a vědět, proč to pro 

sebe děláte.  

Nic z toho, co pro sebe děláte není samozřejmost. Není 

samozřejmost, že jste se rozhodli být na tomhle světě a že se 

chcete mít dobře. Chcete být spokojení.  

K tomuhle rozhodnutí vede dlouhá a trnitá cesta (často) a 

to není zadarmo. Pak to rozhodnutí uskutečňujete a to si 

troufnu říct, je už dnes opravdu jen pro fajnšmekry.  

Pro lidi, kteří chtějí žít život a nepřežívat.  

Protože to, že já věřím, že tenhle je jeden z mnoha, ještě 

neznamená, že Vy na to věříte a Vám se to stane:). 
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Beru to do hry! 

 

 

Když jsi ve stresové situaci, rozbuší se ti srdce a rozklepou 

kolena, nepomáhá proti tomu vyzbrojit válku, ani to potlačit.  

Jak se říká v Impru: “Vem to do hry!”. 

 

Asi to zní šíleně, ale není nic efektivnějšího, než to 

přiznat. Jít s roztřesenýma kolenama (která pravděpodobně 

nikdo neregistruje, cítíš je jen ty) na rande. Klepou se ti ruce 

tak, že se ti i blbě pije? Použij druhou ruku a přiznej si, že to 

jednou nedáš. Je lepší se napít a nepobryndat se, a nebo se 

celej zmáchat jenom kvůli svý hrdosti? 

 

Mířím k přesvědčení, že naše hlava zase a opět, produkuje 

v krizové chvíli myšlenky “Vypadám jako trouba, 

neschopnost sama, vždyť mi takhle nikdo nebude 

důvěřovat!” 

V tu chvíli, kdy svůj stav vezmeš do hry, tvoje hlava už 

nemá arsenál na kritiku. Co je ale vůbec největší výhra, že 

inspiruješ druhou stranu k tomu, být autentický.  

 

Co z mého pohledu chybí světu, je křehkost a přiznání si 

své dokonalé nedokonalosti. Která se velmi ráda proměňuje.  

 

Proto vypouštím do světa toto své inspirační vyprávění a 

osvětu do světa krize, která je pro mnohé denní chlebem. 

Chci, aby tento materiál tvořil prostor pro příběhy ostatních. 

Protože příběh inspiruje ke změně. Ne brožura.     
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     Přílohy:              
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Linka bezpečí 
Celostátní linka pro děti a mládež v krizových životních situacích. 
zdarma 
zdarma 
nonstop 
116 111 
pomoc@linkabezpeci.cz 
linkabezpeci.cz 
 
Linka důvěry 
CKI Bohnice 
pro dospělé 
nonstop 
284 016 666 
 
Pražská linka důvěry 
Centrum sociálních služeb Praha 
pro celou populaci 
nonstop 
222 580 697 
linka.duvery@csspraha.cz 
csspraha.cz 
 
 
Krizová služba Fokus Praha 
Nabízíme terénní, telefonickou a chatovou krizovou pomoc, která je 
bezplatná a může být poskytována anonymně. 
Podáváme pomocnou ruku těm, kteří nemají dost sil, aby sami 
vyřešili obtížnou životní situaci, ve které se ocitli. 
Vratislavova 58/3, Praha 2 
777 800 983 
krize@fokus-praha.cz 
chat: https://www.fokus-praha.cz 
Každý všední den od 8.00 do 18.00 hodin. 
Chat – každý všední den od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 
hodin. 
 
 

http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.csspraha.cz/24830-prazska-linka-duvery
https://www.fokus-praha.cz/
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Krizová telefonická linka v Domě u Libuše 
Dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním a jejich 
blízkým, kteří procházejí krizovou situací. 
každý všední den od 14 – 20 hod. 
Libušina 5, Praha 2 
777 800 983 
 
Poradenská linka 
Kontaktní centrum Sananim (drogy) 

po 13.00 – 20.00 
út – pá 9.00 – 20.00 
so – ne 13.00 – 20.00 
283 872 186 
 
SOS centrum Diakonie ČCE 
Poskytuje krizovou intervenci, krátkodobou terapii a sociální 
poradenství. 
denní krizová služba, pracovní dny 9:00 – 20:00 
Varšavská 37, Praha 2 
222 514 040, 777 734 173 
sos@diakonie.cz 
internetová Linka důvěry: linka.duvery@diakonie.cz 
soscentrum.cz 
 
Krizová lika Anabell 
Tel.: 848 200 210 (ZDARMA) 
Nabízí prostřednictvím anonymního telefonického kontaktu krizovou 
intervenci, podporu a kontakty na odborníky (psychology, 
psychiatry). Je určena jak osobám s poruchami příjmu potravy, 
nevhodnými stravovacími návyky a postoji, tak i jejich rodinným 
příslušníkům a přátelům. 
všední dny od 8.00 do 16.00 
848 200 210 
zdarma 
anabell.cz 
 
 
 

http://www.soscentrum.cz/nase-sluzby/Denni-krizova-sluzba
http://anabell.cz/
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Linka psychopomoci 
Linka psychopomoci je krizová telefonní služba, která pomáhá lidem 
s duševními problémy, jejich blízkým i pracovníkům v sociálních 
službách, zorientovat se v těžké a často nepřehledné situaci psychické 
krize. Jde o anonymní, nízkoprahovou službu snadno dostupnou i 
lidem, kteří by se těžko odhodlávali k návštěvě odborníka. 

každý všední den od 9 do 21 hod. 
224 214 214, 777 783 146 
psychopomoc@capz.cz 
capz.cz 
 
Internetové odkazy: 
 
https://www.mvcr.cz/clanek/adresar-pomoci-telefonni-
informacni-a-krizove-linky-a-online-pomoc-v-ceske-
republice.aspx 
 
https://www.dumtriprani.cz/blog/krizove-linky-pro-rodice-
dospele-prehledne-na-jednom-miste/ 
 
https://nepanikar.eu/mapa-pomoci-krizova-centra/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.capz.cz/linka-psychopomoci
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Beru se do hry a sdílím 
svůj příběh N.1… 

PROSTOR PRO TVÉ PSANÍ A POŠLI TO DÁL.  

 

POTOM, CO DOPÍŠEŠ, VYTVOŘ NOVOU STRANU PRO 

DALŠÍ PŘÍBĚH.  

 

Je taková moje oblíbená terapeutická poučka.  

 

Sdílené utrpení je poloviční, sdílené štěstí je 

dvojnásobné.  


