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Povídat si s psychiatrem MUDr. Radkinem Honzákem, CSc. o čemkoliv 
je velké dobrodružství, které člověka zavede úplně jinam, než původně 
plánoval, na cesty, které jsou daleko zábavnější a poučnější. Díky tomu-
to rozhovoru, původně na téma jak čelit stresu, jsem alespoň trochu 
pochopila, jaké procesy probíhají ve střevním mikrobiomu, kdo jsou 
mikrouti, jak si buňky mezi sebou povídají, přestože nemají pusu a uši, 
co se stane, když se molekuly v roli pošťáků utrhnou ze řetězu a mnoho 
dalšího. Zabrousili jsme i na půdu filozofie a závěrem jsme si povídali 
o pampeliškách. Byl to opět velmi inspirativní rozhovor a já věřím, že 
to, o čem je zde řeč, osloví i vás.

Co se při stresu s člověkem děje a dá se nějak za-
bránit naší reakci na něj?
Stresová reakce je úplně přirozená odpověď 
organismu na ohrožení. Kdyby nám ji příroda 
nedala do vínku, tak nás na první křižovatce 
přejede auto. A my bychom možná vůbec neby-
li na světě, protože naši prapředci by v přírodě 
nedokázali čelit různým nepřátelům, ať už to 
byla zvířata, či lidé. Stresová reakce má dvě vý-

konné fáze a jednu, dnes už „zbabranou“ fázi. 
Ta první je poplach, která má tělo člověka při-
pravit na boj, nebo úprk, ta druhá je rezistence, 
kdy se má organismus připravit na přežití za 
krajně nepříznivých okolností, např. když náš 
prapředek spadl do jámy, kterou mu jiní vyko-
pali a zůstal v ní lapen. Ta třetí je vyčerpání, kdy 
se řídící systémy přetahují o vládu a tělo v tom 
má zmatek.
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EDITORIAL

Jak čelit stresu?

Onemocní-li člověk RS, první rada, 

kterou od lékařů uslyší je, vyhýbejte 

se stresu. Jenomže to úplně nejde. 

Tak jsme tentokrát zvolili téma: 

Jak čelit stresu. Protože je to dost 

speciální téma, hledali jsme rady 

hned u tří zkušených odborníků, 

kteří se “harmonií a disharmonií 

lidské duše a psychiky“ zabývají už 

léta a mají spoustu zkušeností, jak 

na ni. V rozhovoru s psychiatrem  

R. Honzákem jsme rozebrali nejen 

to, proč stres vzniká a co se s tím 

dá dělat, ale překvapivě jsme hlou-

běji nahlédli i do pochodů  

v našem střevním mikrobiomu  

a skončili jsme u výsevu pampeli-

šek. Přesto jsme stále hovořili  

o různých podobách stresu. Bylo to 

jako vždy poučné a místy  

i zábavné. Psycholožku Janu To-

manovou jsme požádali o několik 

„antistresových pravidel“, protože 

má úžasný dar shrnout vše jasně 

a stručně.  

S psychoterapeutkou Renatou Ma-

linovou jsme se podívali hlouběji 

do oblasti vztahů, protože i v nich 

je „zakopán“ nejeden stres. Nechy-

bí však ani příběhy dvou pacientek, 

které jsou i o tom, jak čelit stresu 

v práci.

Dobré dny a hodně sil, pokud mož-

no bez stresu, Vám přeje 

Šárka Pražáková
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Proč tento zmatek vzniká? A mimochodem, co 
je pravdy na tom, že je tu tzv. dobrý stres – eu-
stres a škodlivý stres – distres?
Já začnu trochu oklikou. Slovo stres přinesl do 
medicínského žargonu kanadský lékař, biolog, 
chemik a endokrinolog rakousko-maďarské-
ho původu Hans Selye, který si termín stres, 
vztahující se k tlaku, vypůjčil z terminologie 
v technických oborech. Tento pan Selye mimo 
jiné řekl: „Bez stresu by život nebyl.“ My jis-
tou dávku zátěže, která vyvolává nabuzení, po-
třebujeme. Tomuto nabuzení se říká eustres. 
Děje se to například, když někdo zaběhne 
čtyřstovku a svůj organismus oproti normálu 
relativně přetíží. Živiny, které se dostanou do 
oběhu se také rychle spálí, takže nemají potře-
bu ukládat se do zásoby ve formě tuku. Distres 
vzniká v situacích, kdy se cítíme ohroženi, ne 
ale proto, že nám na záda funí tygr, ale proto-
že nás někdo naštval, nebo vyděsil. Jenomže 
všechny ty systémy, které nás připravují na 
boj, či úprk, jsou i v téhle situaci nabuzené, 
vzniká svalové napětí, reaguje kardiovasku-
lární systém, zrychlí se dech apod., a to vše, 
veškerá ta energie se pálí naprázdno, protože 
sedíme a nic neděláme. A když se potom dal-
ších několik dnů či týdnů trápíme kvůli nějaké 
hlouposti, organismu to přirozeně škodí. Je to 
jako když bychom v autě měli zároveň nohu 
na plynu a na spojce. Auto se rozburácí, bude 
čmoudit, smrdět a spotřebovávat spoustu ben-
zínu. Pokud se člověk dostává často do situací, 
kdy takto plýtvá energií, může to vést až k vy-
čerpání a pocitu vyhoření.

Nejen vyhoření, ale je-li člověk vystaven dlou-
hodobě tomuto škodlivému stresu, může se 
spustit i autoimunitní onemocnění jako je RS?
Nemůžeme říci, že stres spouští RS, to by bylo 
příliš zjednodušené tvrzení. Velkou roli zde 
hraje souhrn více okolností. Jak už jsem řekl, 
záleží na tom, v jaké harmonii jsou spolu ty 
tři řídicí systémy – nervový, endokrinní a imu-
nitní. A k tomu ještě přistupují nové poznatky  
o střevním mikrobiomu, který je složen pře-
devším z bakterií, ale i z dalších mikroorgani-
smů a ty vyrábějí spoustu potřebných látek, od 
vitaminů až po přenašeče nervových signálů 
– neurotransmitery. Tento systém, kde je vše 
v křehké rovnováze, se kamarádí s těmi nej-
většími stabilními imunitními orgány, které 
máme v břiše a celé to tvoří takový prováza-
ný, jemně vybalancovaný systém postavený 
proti všem nepřízním, které na nás působí. Já 
to spíše přirovnávám k ozbrojenému přímě-
ří. Když pak na tento systém zapůsobí stres  
a eventuálně se v těchto orgánech změní ně-
které pochody, vznikne to, čemu se dnes říká 
zánět.

Co se v těle děje pak?
Tu „rourku“ střeva a jeho obsah odděluje od 
vnějšího prostředí jedna vrstva epitelových 
buněk, což jsou takoví „strážníci“. Mikrobi 
uvnitř a imunitní orgány vedle těmto epitelo-
vým buňkám pomáhají, aby pustily ven to, co 
mají a zadržely to, co má zůstat uvnitř. Když 
se v tom celém složitém systému něco naru-
ší, tak vznikne tzv. prosakující střevo. Takto se 

pak do vnitřního prostředí organismu dosta-
nou nám dnes známé cytokiny interleukiny, 
které ve střevě měly zůstat.

Co to jsou ty cytokiny interleukiny a co dělají?
Jsou to signální molekuly, které si mezi se-
bou vysílají buňky. Protože ale nemají ani 
pusu ani uši, a tak chtějí-li jiné buňce říci 
„pošli tam tohle, nebo tamto“, dají jí zprávu 
prostřednictvím těchto signálních molekul. 
Buňka navíc může poslat signální molekulu 
i sama sobě. Když se tedy tyto cytokiny inter-
leukiny dostanou do vnitřku  toho organismu 
a nyní  přijdou třeba až k mozku, tak tímhle 
způsobem může vzniknout jedna forma de-
presí, nebo způsobí problémy ve fungování 
imunitního systému, jak některé výzkumy 
naznačují. Zjednodušeně si to představme 
tak, že do mozku se přihrnou cytokiny in-
terleukiny a řeknou buňkám: „A bude bude 
válka.“ Pak přijdou druhé a řeknou buňkám: 
„A je po válce, budeme hýčkat a hojit.“ A pak 
jsou takové, které tu válku nejdříve vyhlašují,  
a pak to tam hýčkají. Jde také o to, že tyto unik-
lé buňky, které měly zůstat ve střevě, mohou 
vydávat buňkám různé matoucí pokyny, čili 
udělat tam chaos. Následně tam přikvačí zá-
nět, aby to spravil, ale místo toho, aby natloukl 
těm, co to vyvolali, tak tluče vlastní tkáně, ane-
bo nejdříve pobije nepřátele, a když už žádní 
nepřátelé nejsou, pustí se do zdravých tkání. 
Když o tom někdy lidem vyprávím, tak říkám, 
že mi to připomíná husitské války. Napřed to 
byl oprávněný boj těch naštvaných a nakonec 

Jak je  
důležité  
mít rád pampelišky 

Výzkum střevního mikrobiomu v poslední dekádě doslova explodoval. Gas-

trointestinální trakt (GIT) byl dlouho považován pouze za trávicí orgán, nové 

technologie nás přivedly k poznání, jaký dopad má střevní mikrobiom na 

naše zdraví a nemoci. Víme o jeho úloze v metabolismu, imunitním systému  

a o jeho vlivu na chování. Víme také o jeho změnách po porodu, změnách při-

cházejících s věkem v průběhu života, změnách souvisejících s charakteristika-

mi prostředí, se stresem, se zdravotním stavem a s podávanými léky. Je toho 

dost, co o něm víme a nepochybně mnohem víc je toho, co o něm ještě nevíme.

Vybráno z prezentace R. Honzáka k jeho knize Ať žijí mikrouti
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bratr bratra zahnal do stodoly u Lipan. To je 
ten mechanismus, jak se křehká rovnováha 
v našem organismu poruší a jaké to může 
mít důsledky.

Co kromě stresu může mít vliv na porušení té 
křehké rovnováhy v našem břiše?
My jsme tuto rovnováhu nabourali celou 
spoustou věcí. Různých „mikroutů“ v břiše 
je 10 na čtrnáctou, to je 1 se čtrnácti nulami  
v závěsu, a to je desetkrát více něž máme bu-
něk v těle.
(Poznámka redakce: Pojmenování “mikrouti” 
se vztahuje k nové knize R. Honzáka,  kde 
srozumitelně i pro laiky píše nejen o tom, co se 
děje v našem břiše.)

Měli bychom asi nejprve vysvětlit, 
kdo jsou mikrouti?
Jsou to – jak jsme již uvedli – 
především bakterie, všechny 
možné, ty užitečné i ty potenci-
álně choroboplodné, například 
tetanus, ale také viry, kvasinky, 
plísně a malí paraziti.
My jsme od začátku minulého 
století postupně zvedli hygie-
nické požadavky tak, že jsme 
spoustu těch zdraví prospěšných 
„mikroutů“ vyhubili. Druhá věc 
je, že za posledních šedesát let se 
zde nadužívají antibiotika, a to 
nejen při léčení lidí, ale i zvířat. 

Když jsme ty „mikrouty“ takto vy-
hubili, co to způsobilo?
Nerovnováhu ve střevním mik-
robiomu. Místo eubiozy máme 
dysbiozu, tím pádem nemají 
imunitní systémy v břiše přirozené nepřá-
tele a snáze bijí vlastní tkáň. Čili autoimu-
nitní problémy mohou vznikat z toho, že se 
systém dostane do příliš vysokých obrátek 
a ve stresu se imunitní systém vypíná. A 
za druhé, že nemá své přirozené nepřátele. 
Říká se, že děti, které se narodily císařským 
řezem, nelokly si těch prvních mikrobů, 
což jsou hlavně laktobacily, mají dvakrát to-
lik atopických ekzémů, astmatu a cukrovky  
a týká se to i dalších onemocnění. To se tedy 
děje, když se kompletně poruší rovnováha.

Probrali jsme proč a jak se nemoc může spus-
tit. Pacienti slýchají, vyhýbejte se stresu, to 
ale dnes úplně nelze. Co by měl pacient dělat, 
aby své prospěšné „mikrouty“ ochránil a pod-
poroval celkově svou rovnováhu?
Nějaký svatý, já už nevím který, řekl: Pane 
Bože, nauč mě rozpoznávat, co je významné 
a co je hloupost, a nauč mě rozpoznávat, co 
mohu zvládnout a co nezvládnu. Hlouposti, 
které nemůžeme zvládnout, bychom měli 

házet za hlavu. Všechny náboženské systé-
my, počínaje buddhismem, hinduismem, 
přes křesťanství vedou k tomu, čemu Ře-
kové říkali harmonie, rovnováha, umírně-
nost. Kalokagathia. Dalo by se říci, že to je 
výraz pro propojení všeho, co sytí tělo i duši.  
V jídelních zvyklostech by se dalo jednoduše 
doporučit, aby lidé ubrali ze svého jídelníčku 
5 % cukrů, 5 % tuků a přidali 20 % vlákniny. 
Žádné extrémy typu vegani, ale přidat vlákni-
nu a její produkty, dále omega 3 mastné ky-

seliny, toto pomáhá mikroutům vytvářet vše, 
co pak pomáhá epitelovým buňkám fungo-
vat správně, tvořit bariéru mezi střevním 
mikrobiomem a dalšími orgány. Z potravin 
jsou například prospěšné luštěniny, zakysa-
né mléčné výrobky, jogurty, kefíry, tvarohy  
a velmi prospěšné jsou i různé vývary  
z masa a kostí, protože je všichni radostní 
mikrobi milují.

Hovořil jste o umírněnosti, to je také něco, 
co se v dnešním světě některým lidem těžko 
dodržuje...
Ale ono se to dodržuje docela snadno. Já 
jsem měl nedávno v ambulanci dámu, která 
už navštívila spoustu odborníků a vyzkou-
šela mnoho prášků, protože nemůže spát. 
Bodejť by mohla. Když jsem se jí trochu do-
tazoval, zjistil jsem, že má u postele televi-
zor a za jeho zvuku a obrazu usíná. Když se  
v noci v televizi objeví reklamy, tak ji to pro-
budí. Jde ji vypnout a pak nemůže usnout. 
Řekl jsem jí, ať dá televizi pryč a ona odvěti-

la, že by nemohla usnout. Nemluví pravdu, 
jen by se musela naučit jiný spánkový rituál.
   
Řekla bych, že to je takový jasný klasický pří-
klad. Nicméně já bych se vrátila k těm stre-
sovým situacím. Například se stává, že má 
člověk práci, která ho těší, ale jeden z kolegů 
mu způsobuje permanentní stres. Dá se s tím 
něco dělat?
Já bych to nepojmenoval tak experesivně, že 
někdo způsobuje stres. Zkrátka komunika-

ce mezi těmito dvěma lidmi se 
někdy blíží konfliktu. Je to střet 
dvou různých lidských nátur, 
různých požadavků, či jiných 
životních stylů, nebo něčeho 
úplně jiného. My se nemusíme 
dostat do spousty konfliktních si-
tuací, kdybychom neměli nabub-
řelá ega. Stačí jen, když mi někdo 
bude vyprávět z mého pohledu 
hlouposti, tak to mohu pustit jed-
ním uchem tam a druhým ven, 
reagovat neutrálně a v duchu si 
říci, ty mně taky a mám vystará-
no. Jsou-li zde lidé, či nadřízení, 
kteří mi dělají různé schválnosti, 
vždy mám možnost si najít jinou 
práci, zejména dnes, kdy skoro 
není nezaměstnanost.

Dobrá, ale pokud z různých důvodů 
člověk nechce odejít? Co s tím?
Proč bychom měli mluvit jen o prá-
ci, děje se to i v manželství. Proč lidi 
nejsou schopni se dohodnout? Pro-
tože mají nabubřelé ego. To je tako-
vé to příšerné přesvědčení: Kdo není  

s námi, je proti nám. To není pravda. Kdo 
není s námi, není s námi. Já jsem prošel za 
svůj krátký život z různých důvodů spous-
tu prací i přivýdělků. Čímkoliv jsem byl, tím 
jsem byl rád a všude jsem si našel okruh lidí, 
který mě bavil. I tam, kam jsem nechtěl tak 
zoufale jít, že jsem si z toho uhnal žaludeč-
ní vředy, jsem našel nakonec mnoho dob-
rých lidí a prožil jsem tam deset let nejlepší-
ho života. Jako příklad často uvádím příběh  
z knihy Anthonyho de Mella, což byl psycho-
terapeut, spisovatel a jezuitský kněz ovlivně-
ný buddhismem tak, že ho chtěli exkomuni-
kovat, ale nakonec to neudělali, protože byl 
už hodně slavný. V tomto příběhu se vypráví, 
že žil jeden muž, který si velmi zakládal na 
svém trávníku a do toho trávníku se mu vy-
sypaly pampelišky. Postupně použil všechny 
prostředky proti pampeliškám, ale ty si ne-
daly říct. Asi po třech letech napsal na mini-
sterstvo zemědělství a ptal se, co má dělat.  
V zákonné lhůtě mu odpověděli: Asi se je bu-
dete muset naučit mít rád. A to je to řešení.
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Celá ta spletitá klikatá hadice je de facto 
jedna roura vedená od úst ke konci, kte-
rý se také jmenuje konečník.

To, co je v ní, odděluje od těla pouze 
jedna vrstva epitelových buněk.
Vybráno z prezentace R. Honzáka k jeho knize Ať žijí mikrouti
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DOBRÝ TIP 5

Sedmero rad, jak čelit stresu
Psychoterapeutku Janu Tomanovou jsme také požádali o takové jednoduché sedmero rad na naše téma jak 
čelit stresu. Když jsem ho dočetla, prostě jsem si řekla, skvělé, není co dodat. Ráda bych přidala, že jsem se 
vzápětí vydala plavat do bazénu, ale bylo pozdě večer, tak se mi nakonec nechtělo.  Ale tento týden to určitě 
zkusím.

1. Příroda je všelék. Procházky městem vyčerpávají naši pozor-
nost a schopnost pozitivního naladění tak, jako náročné a stresující 
úkoly. Je to proto, že musíme čelit mnoha vjemům, které nás mohou 
ohrozit. Nebo aspoň náš mozek si to myslí. Na druhou stranu příroda 
poskytuje takové vjemy, které jednak zlepšují dobrou náladu a jednak 
pomáhají utlumit činnost mozkových center spojených s tvorbou ne-
gativního stresu. Její další výrazně pozitivní vliv je na schopnost udr-
žení pozornosti. 

2. Jsme-li stíháni stresem, je nejlépe se zahrabat. A to do nějaké 
hluboké činnosti, která nás pohltí. Pro někoho to může být domácí 
práce, vyklízení skříní nebo zahradničení, pro jiného i výdělečná čin-
nost, která ho skutečně zaměstná natolik, že aspoň nebude vnímat 
vjemy z okolí. Je dobré pamatovat na to, že ponořit se do stavu hlubo-
ké práce (stav vnitřního plynutí) může trvat až několik desítek minut. 
Proto buďme trpěliví a vydržme u toho, co jsme se rozhodli dělat.  
A dělejme to naplno.

3. Rozvíjet negativní myšlenky je jako drásat si poraněnou kůži. 
Zabránit negativním, děsivým, smutným nebo rozčilujícím myšlen-
kám dost dobře většina z nás neumí. Ten, kdo to ovládá, má vyhráno. 
Nám ostatním zbývá zakázat si těmto myšlenkám věnovat vědomou 
pozornost, rozvíjet je, ponořovat se do nich, či dokonce o nich ho-
vořit nahlas. Nechme je být. Jde-li to aspoň trochu, vyvolávejme si 
myšlenky pozitivní – třeba mít hezké vzpomínky, uvědomujme si to, 
co v životě máme a co je nám drahé, těšme se na něco a z něčeho. 
Poznámka: Setrvalým škarohlídům tahle rada nikdy nepomůže.

4. Rituály nás uklidní a stabilizují. Magie není nic, co by bylo 
věcí historie nebo (pro některé) bláznivých jedinců, kteří věří na du-
chy, minulé životy, zaříkadla a amulety. Psychologie jde s magií ruku  
v ruce a má dokonce dobré důkazy toho, že magie dobře vnesená do 
lidského života funguje. Můžeme si vytvořit imaginární bílý kruh, po-
myslnou černou čáru, sepnout ruce, třikrát se otočit doprava, můžeme 
si představit, že jsme v bublině, která nás chrání… Taky si můžeme 
udělat rituál po příchodu domů, tedy do bezpečného území (domov 
by takovým pro nás měl být). Pravidelně opakovaný rituál navozuje po-
cit klidu, jistoty, něčeho známého, stability… mozek na takové návyky 
dobře reaguje, potřebuje je. Zamysleme se, jaké rituály máme a jaké 
bychom mohli do života přidat. A dělejme je s železnou pravidelností.

5. Vizualizace má sílu atomovky. Víme, že představy určují to, jak 
se budeme cítit. Proč toho tedy nevyužíváme dostatečně? Když si na-
vodíme obraz veskrze příjemný (krásná krajina, kterou procházíme, 
zvíře, které s láskou hladíme, naše dítě, které se na nás usmívá…), 
náš mozek si „myslí“, že se nám to skutečně děje. Vždyť víme, že 
lidé na samotkách nebo děti, které byly izolované od společnosti, si 
brzy vytvářejí imaginární společníky, ke kterým promlouvají, hrají si 
s nimi. A že neexistují? Našemu mozku je to jedno. Důležité je, že je 
klidnější, bez stresu, nebo dokonce radostnější. Vizualizujeme-li si 
to, že se nám něco podařilo, zvyšujeme si pravděpodobnost úspěchu. 
Umíme se programovat na úspěch, zdar, hezké zážitky. Tak proč dě-
láme většinou opak? Proč se programujeme strachem, úzkostí, nejis-
totou, hrůzostrašnými scénáři? Nejlepší čas to změnit byl před lety. 
Druhý nejlepší čas je teď. 

6. Přítomnost druhého, který je nám milý. Jsme-li ve stresu, může 
pomoct i to, že vyhledáme společnost někoho, kdo na nás dobře pů-
sobí, s kým je nám hezky. A pozor – ne že na něj nasypeme náš vnitř-
ní marast! Naopak, ani slovo o tom, nechme se unášet rozhovorem 
o hezkých věcech, společných zážitcích, nebo jen poslouchejme, co 
ten druhý zažil. Buďme však hlídačem negativních obsahů. Ty držme 
silou vůle a přesvědčení za branami našeho momentálního komuni-
kačního prostoru. 

7. Pohyb, pohyb a zase pohyb. Víme vlastně, co se s naším tělem 
děje ve stresu? Pokud ne, tak budeme velmi udiveni. Tělo a mozek 
se připravují na fyzický výdej. Nevědí, že stres v práci je virtuální, že 
hrozba teroristickým útokem není bezprostřední a útok nezačne za 
pár minut. Tělo, hlava, duše netuší, že strach z opuštění partnerem či 
nedostatku financí na splátku dluhu nevyžadují okamžitý úprk nebo 
boj holýma rukama. Přesto nás chemicky na takový fyzický výdej při-
pravuje. Hormony, které se uvolní při stresu, potřebují být odbourá-
ny ve fyzickém výdeji. Jinak nás silně poškozují. Hlídači váhy by měli 
vědět, že stres podporuje ukládání tuků v břišní oblasti. A to stojí 
za ten kilometr rychlé chůze kolem bydliště, ne? Nebo za vypletou 
zahradu, uklizený obývák, uplavaný bazén či za 15 minut tance při 
našem oblíbeném playlistu. A co stres dělá s naším mozkem, nervo-
vými vlákny… raději nemyslet a jít si dát trošku do těla. Nechceme-li 
se zpotit, jsou tu klidné jógové techniky nebo obyčejné a často podce-
ňované protahování těla.
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Takový normální život
Lucie má RS jedenáct let. Když jsme se potkaly, přicházela mi vstříc bytost, která svižně šla, rychle mluvila, 
rozhazovala rukama a já jsem se cítila krapet zpomalená. Jak to dělá, že má tolik energie? Během nemoci 
měla několik atak a je zajímavé, že přišla na to proč, za jakých okolností přišly a naučila se s těmito situ-
acemi zacházet. Bylo to takové jednoduché povídání s lehkostí, přijde mi, že se stejnou lehkostí zvládá 
všechny roviny svého života.

ilustrační foto
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Někteří pacienti říkají, že doba, kdy se čeká na 
výsledky vyšetření je kvůli té nejistotě obtížná. 
Jak jste ji překonala a co jste dělala, když už vám 
byla oznámena diagnóza?
Je pravda, že to čekání je těžké, ale spíše si ří-
káte, to se mně stát nemůže. Mně bylo hůře 
po oznámení diagnózy. V hlavě se člověku 
melou všelijaké věci, říkáte si, proč já. No  
a pak jsem se k tomu musela nějak postavit, 
získala jsem si informace o RS a uvědomila si, 
že žijeme ve světě, kde lékařská věda jde rychle 
dopředu, léčba existuje, a tak nemá smysl se 
faktem, že mám RS, moc trápit. Daleko důle-
žitější je přijít si na to proč se to stalo a hlavně 
začít dělat něco jinak, aby se můj zdravotní stav 
nezhoršoval a zůstala jsem stabilizovaná.

Tuhle otázku pokládám téměř každému, proto-
že si myslím, že je důležitá. Co vám pomohlo se 
s nemocí srovnat, přijmout ji, žít s ní?
Jsem přirozeně veselý typ člověka a nemám ve 
zvyku na nic koukat černě. Hodně mi pomáhá 
jít do přírody, zacvičit si. To dělám skoro pra-
videlně, když přijdu z práce. V tu chvíli se mi 
to v hlavě všechno srovná, zklidním se a třeba 
potom mohu pracovat ještě dále. No a pak je tu 
internet, kde jsem si hledala další informace, 
co mi ještě může pomoci. Hlavně jsem vyhle-
dávala všechno pozitivní, špatné věci jsem od-
kládala a neukládala si je do paměti, žila jsem 
z toho dobrého.

Zmínila jste se o cvičení, co a jak cvičíte?
Mám takový svůj ucelený systém, který se sklá-
dá ze zahřátí, pak jsou tam různé protahovací 
cviky, posilovací cviky, když se mi chce, tak při-
dám další prvky z pilates či jógy, ale skutečně 
velmi důležité je pro mě to, že cvičím sama, 
doma, v klidu, svým tempem a na svou hudbu. 
Kdybych byla někde mezi lidmi, v posilovně, 
asi bych se snažila dohnat ty ostatní a zase bych 
byla ve stresu.

Toto cvičení vám někdo sestavil, nebo jste si je 
vymyslela sama?
Mám spoustu věcí, co se mi líbí, stažených  
z internetu. Hlídám si důvěryhodnost zdrojů, 
objevuji nové. Nyní je populární tzv. Hiit cvičení, 
což je série krátkého intenzivního cvičení. Vytáh-
la jsem si z toho to, co mi vyhovuje. Ale někdy, 
když mám náladu, protáhnu se, udělám pár dře-
pů a kliků a jdu se projet na půl hodiny na kole.

To jste dělala od začátku nemoci?
To jsem dělala už před propuknutím nemoci, 
ale možná, že ne tak pravidelně. V každém pří-
padě jsem měla na co navázat.

Co vám pomohlo psychicky?
Asi nejvíc to cvičení. S rodinou to bylo naopak 
zpočátku trochu komplikovanější. Oni byli na 

mě takoví opatrní. Nic nedělej, unavíš se a tak. 
Já jsem říkala, jsem normální člověk a můžu 
dělat všechno, takhle mě akorát vystresujete. 
Mamce a svému bratrovi jsem někdy v uvo-
zovkách nadávala, když o mě příliš pečovali, 
jenomže rodina nevěděla, jak se má ke mně 
chovat.

Jak by se tedy měla rodina chovat k nově dia-
gnostikovanému a pak, když už je pacient déle 
nemocný?
Hned na začátku, pokud to situace umožňu-
je, by bylo nejlepší, aby rodina i pacient na tu 
nemoc „zapomněli“ a chovali se k pacientovi 
úplně normálně. Protože čím více mu dávají 
najevo, že je nemocný, tím více si to připouští. 
Já to mám s rodinou takto nastavené celých 
jedenáct let. Pokud mi něco je a je to vážnější, 
potřebuji s něčím pomoci, tak to řeknu. Když 
to není tak velký problém, řeším si to sama  
a rodinu tím nezatěžuji.

Jestli tomu dobře rozumím, tak pro vás bylo 
těžké přesvědčit rodinu, aby o vás nepečovala?
Přesně tak.

Jakou děláte profesi?
Pracuji ve stavebnictví, kde jsou hlavně dů-
ležité termíny k odevzdání nabídky. Jedná se  
o ocenění všech možných věcí, aby se bez dal-
ších výdajů dal postavit jak rodinný dům, tak 
ucelený komplex bytových domů.

Před naším rozhovorem jsem dostala informa-
ci, že jste měla problém se stresem, který byl 
spojený s prací a že jste to nakonec vyřešila. 
Co se stalo?
Stresující to bylo hlavně v době dovolených. 
Ve stavebnictví je největší sezóna v létě  
a zároveň si každý chce vzít v létě dovolenou, 
tedy i já jsem to tak měla. Před dovolenou 
jsem prožívala největší stres, abych všechno 
zvládla a bylo vše připravené pro ostatní, kte-
ří mě zastupovali během dovolené. No a pak 
jsem byla na dovolené, všechno ze mě spadlo  
a ohlásila se ataka nemoci. Pro můj mozek 
bylo těžké se takto skokově, náhle dostat z ve-
likého napětí rázem do uvolnění. Takže jsem 
se už před dovolenou naučila postupně zvol-
ňovat a relaxovat, aby se vše nedělo tak naráz.

Tím spouštěčem bylo asi i to, že musíte najed-
nou dokončit spoustu projektů…
Ano. Práci jsem si nosila domů, pracovala 
dlouho do noci, do toho jsem už přemýšlela, 
co vše ještě musím zařídit do dovolené. Přijeli 
jsme do místa dovolené, vše ze mě spadlo a po 
pár dnech nastoupila ataka.

Jak dlouho to takto trvalo?
Trvalo to šest let a z toho třikrát jsem dostala 

ataku. Tak jsem začala přemýšlet, kdy se to sta-
lo a došlo mi, že to bylo o dovolené. Vzpomněla 
jsem si, co bylo před dovolenou a „docvaklo“ 
mi to.

Někdy mají lidé problém vysvětlit svému šéfovi, 
co je RS. Co byste poradila? Jak byste to vysvětli-
la nadřízenému, který o tom nic neví?
Řekla bych mu, že to neznamená, že nebudu 
chodit do práce, že mě ta nemoc nijak neo-
mezuje, když sedím u stolu a počítám. A asi 
bych mu i připomenula, že za tu dobu, co tam 
pracuji, jsem byla akorát jednou déle nemocná,  
a to nebylo kvůli RS, ale měla jsem zánět hor-
ních cest dýchacích. 
Obecně, bude-li mít pacient obavu, že se nadří-
zený diagnózy RS lekne, může mu vysvětlit, že 
je to nemoc “uspěchaného moderního světa”  
a léčí se podobně jako cukrovka injekční léč-
bou. To si myslím dokáže představit skoro kaž-
dý.

Řešíte nějak v zaměstnání situace, když jsou 
chřipkové epidemie, abyste se nenakazila?
Prosím kolegy, aby si spíše brali léky na chřip-
ku a nesnažili se to zdolat pouze bylinami  
a čaji. Sama si beru v tomto čase preventivně 
paralen. A před obdobím chřipek sportuji, jím 
více saláty, ovoce a vitamíny. Vím, že sauna 
není moc dobrá, ale alespoň třikrát do sauny 
zajdu, abych podpořila imunitu.

Máte RS jedenáct  let, co jsou ty základní věci, sta-
vební kameny, zkušenosti, které vám pomáhají být  
i s  RS v pohodě?
V práci, když už toho počítání mám „plné 
zuby“, na chvíli úplně vypnu, jdu si udělat 
čaj, na nic nemyslím. Nebo zajdu ke kole-
gům zeptat se na nějakou informaci. Doma 
mi pomáhá sport, ale když se cítím hodně 
unavená, tak se nepokouším ani sportovat  
a prostě si lehnu, třeba se jen dívám na televizi 
a nic nedělám.

Nabíjí vás i vztahy?
Ano. Mám hezký vztah s přítelem. Rodinu 
mám dál a možná i to, že se vidíme méně, 
přispívá k tomu, že se pak vidíme o to raději. 
Hodně mě nabíjí procházky v lese a to, že jsem 
veselá. Nepřipouštím si starosti, těší mě kultu-
ra, kino, divadlo apod.

Připadá mi, že s tou nemocí zacházíte jakoby  
s lehkostí, čím to je?
Je pravda, že nemoc se u mě prozatím nijak 
razantně neprojevuje. Od začátku věřím, že 
lékařská věda jde rychle kupředu a kdoví, co 
objeví za pár let. Asi si RS moc nepřipouštím, 
běhám, cvičím, pracuji a nezapomínám odpo-
čívat, nepřetěžuji se. Myslím si, že je to také 
moc důležité.
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Co vás, jako psychoterapeutku, napadne, 
když se řekne stres a RS?
Pacientům s RS se často připomíná, aby si 
dávali pozor na stres a vyhýbali se stresovým 
situacím. Co se takovou situací vlastně my-
slí? V životě se potkáváme s různými obec-
ně stresujícími podněty, ale v psychoterapii 
se věnujeme hlavně specifickým situacím 
jednoho každého člověka. Nejprve se tedy 
s pacientem díváme na jeho životní situaci, 
mapujeme souvislosti a hledáme, co je jeho 
spouštěčem stresu a jak účinné či neúčinné 
strategie na jeho zvládání používá. Je potřeba 
roztřídit spoustu pocitů a myšlenek a pojme-
novat zásadní témata. Často jsou to například 
vztahy a prostředí, ve kterém žije. Někdy mě k 
tomu napadá: „Proč člověk zůstává ve vztazích, 
nebo v prostředí, které je pro něj toxické?“

A proč to tedy?
Nerada bych se někoho dotkla, ale některá pra-

covní prostředí mi připadají až úchylně odlid-
štěná svou orientací na výkon a super výsledky. 
Například pracovní režim v některých korpo-
racích či ostře sledované asistentky prodeje, 
které motivovány provizemi, nutí zákazníky 
ke koupi čehokoliv. Říkám tomu toxický svět, 
jakoby v přeneseném slova smyslu ovzduší 
plné alergenů. A proč v nich někteří lidé zů-
stávají? Protože jsou na to zvyklí, protože  
z rozmanitých důvodů mají za to, že je to tak 
správně, protože jsou kupříkladu z domova 
odmalička úkolovaní: „Musíš to někam do-
táhnout!“ Co?! Kam?! Jak se vtipně ptá pan 
Jaroslav Dušek ve svých představeních.

Ona je ta tíha už sémanticky obsažená  
v tomto slově…
Ano. Dotáááhnout. Navíc, toto sloveso v nás 
vyvolává pocit, že je to navždy. Není tam žád-
ná naděje na jasný pojmenovaný cíl. Musí-
te to prostě táhnout. Není řečeno co a kam. 

Není bez zajímavosti, že nápadně mnoho 
našich pacientů si neumí vůbec uvědomit  
a pojmenovat své potřeby. Natož je asertivně 
komunikovat. A pak pochopitelně pracují 
sami proti sobě vytvářením strategií, kterými 
sice něco někam táhnou, ale stres, který si tím 
vytvářejí, je oslabuje. To platí nejen pro oblast 
pracovní, ale pro všechny mezilidské vztahy.

Už jsme se trochu dotkly jakýchsi průvodních 
znaků toxického prostředí, jak se toto prostředí 
ještě projevuje?
Varovnými signály na displeji těla. Nebo do-
těrnými myšlenkami či nepříjemnými pocity. 
Bohužel ale je-li jedinou ústřední myšlenkou 
touha „něco někam dotáhnout“, umíme va-
rovné signály umlčet. Poruchy spánku, úz-
kost, smutek zasypeme léky, aniž bychom se 
ptali, odkud pramení a co bychom potřebovali 
udělat, abychom prožívali sebe a svět kolem 
sebe radostně.

S psychoterapeutkou Renatou Malinovou jsme si povídaly už poněkolikáté. A pořád je to zajímavé. Tentokrát 
samozřejmě o stresu, například i o tom, jak víme i nevíme, co stres je. Proč a jak si škodíme? A o spoustě 
dalších věcí. Nakonec jsme se opět dostaly k otevřené komunikaci, jak spolu mluvit, abychom si skutečně 
rozuměli a necítili se stresovaní.

Kam to nemusíme  
dotáááhnout
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Lektorka hlasové výchovy Iva Vostárková 
říká, že by se každý den po probuzení člověk 
měl sám sebe zeptat: Jak se mám? Zejména 
ve smyslu, jak se má moje tělo. Je to něco, co 
i s vámi rezonuje?
Ano. Navykli jsme si žít tak trochu jako tě-
líčko bez hlavičky. Hlava neví o těle, natož 
o emocích. Já se vždy na úvod každého te-
rapeutického sezení pacienta ptám, jak se
má jeho tělo, jak duše a jak život. Leckdy to
dá hodně práce, než se člověk naučí mít pří-
stup do všech těchto oblastí a zavnímat sou-
vislosti. Všimnout si disharmonie a rozhod-
nout se pro potřebnou změnu, která povede
k souladu, to už je další kapitola.

Mohou být tyto neúčelné strategie, použiji-li 
expresivní slovo „sebepoškození“ v různých 
rovinách naučené z rodiny?
Vždy je poučné podívat se na poselství, která 
si přinášíme z primární rodiny. Poselství vy-
tvářejí životní scénáře: poraženého, vítěze, 
pronásledovaného, samaritána, černé ovce.
Američtí psychologové Kahler a Carpers 
upozornili na pět tradičních požadavků 
rodičů vůči dětem, které, jsou-li uplatně-
ny ve výchově, vyvolávají nadměrný stres.  
Jsou to:

1. 
Výzva k perfekcionismu: Buď vždy 

dokonalý, perfektní!

2. 
Výzva k hektickému chování: 

Dělej všechno rychle!

3.  
Výzva k uspokojování požadavků 

druhých lidí: Všem lidem se 
musíš zavděčit!

4. 
Důraz na úsilí: Neustále se snaž 

– to je v životě to hlavní.
Výsledek není tak důležitý
(o ten se moc nestarej).

5. 
Výzva k vzornému chování: 

Buď vzorný!

Pokud se těmito výzvami řídíme 
vždy, všude a za všech okolností, 

může to mít velmi negativní 
důsledky pro naše psychické  
a zprostředkovaně i tělesné 

zdraví.

Vrátím-li se k těm vztahům, z pracoviště, kde 
panují toxické vztahy jde i odejít, ale ze vzta-
hů s našimi blízkými se tak úplně odejít nedá. 
Co se dá dělat v situaci, kdy člověk dostane 
RS, potřebuje na to, aby se s tím vyrovnal čas, 
klid, podporu a rodina kolem něj „šílí“?
Je zajímavé se podívat na to, jaká tradice sto-
nání se v rodinách uplatňuje. Někde je ne-
moc pokleskem, který se neodpouští, nebo 
se o ní nemluví, protože je to ostuda. Jinde 
je to vítaný prostředek manipulace či opráv-
nění k bezmoci.
Když do rodinného systému přibude nový 
člen – RS, je pochopitelné, že se systém roz-
kolísá. Každý prožívá změnu jinak, po svém. 

Nejdůležitější je však vždy otevřená komunika-
ce, dostatek informací a dobré vůle.
Některé rodiny umí v zátěžových situacích 
vzít rozum a cit do hrsti, problém pojmenovat  
a spolupracovat na optimálním řešení, vzájem-
ně se podporovat a udržet si optimismus. Ne 
každý je takto inspirován k účinným strategiím. 
To neznamená, že se je později nemůže naučit. 

Co s tím, jaké je řešení?
Řešením je dát si nejprve čas na vstřebá-
ní informací a prožití emocí, a protože kaž-
dý z nás má svůj vlastní soubor zkušeností  
a své vlastní tempo, respektujme, že zpočátku 
může být každý člen rodiny v jiné fázi. Jeden 
je ještě zmatený, druhý již může vymýšlet ře-
šení. Pacient se potýká s jinými otázkami než 
jeho bližní. Všichni ale potřebují kvalifikované 
informace a hlavně vzájemnou komunikaci. 
Paradoxně rychleji se vzpamatovávají pacienti, 
protože od lékařů a spolupacientů se jim dosta-
ne cílené péče a porozumění a mohou rychleji 
pochopit, že nemoc je jen malou částí jejich 
životního obrazu. Chudáci bližní se se svými 
strachy a nejistotami potýkají úplně sami. Sou-
časně se snaží být oporou pro svého nemocné-
ho, přičemž by také potřebovali někoho, kdo je 
podrží za ruku.

Kdo může, má, držet za ruku rodinné příslušníky 
či blízké lidi?
Mě samozřejmě napadá odborná pomoc. 
Psychoterapie umí ošetřit pár či celou rodi-
nu. Rodinní příslušníci by se měli naučit, 
kde jsou jejich zdroje, odkud mohou brát, 
aby mohli následně dávat. Být podporujícím 
neznamená sám sebe zničit. 

Co je důležité v rámci komunikace, aby byla 
podporující na všechny strany?
Otevřenost. Uvědomění si svých potřeb. 
Umět si říci o pomoc. Také umění říci ne. 
Spolupráce. Respekt a tolerance. Vůle k pro-
žívání radostí života. 

Telefonní informační linka pro pacienty s roztroušenou sklerózou

Pro všechny, kteří trpí touto nemocí, jsme připravili novinku – bezplatnou telefonní linku, na které se můžete informovat  
o řešení problémů spojených s touto diagnózou, především jak zvládat pravidelnou aplikaci injekčních léků, řešení nežádoucích
účinků atd.
V čase od 9.00 do 16.00 hodin v pracovní dny vám poradí, pokud to bude v jejich silách, jedna z našich odborných poradkyň, které
mají několikaleté zkušenosti s podporou pacientů s RS. Mimo tuto dobu můžete na této lince zanechat svůj vzkaz a poradkyně
se s vámi spojí v následující pracovní den, pokud to bude možné.
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Vidím tady spousty krásného skla. To je všech-
no vaše práce?
Všechny dekory na sklo, které zde vidíte, 
jsem si vymyslela. Přestože podnikám už 
dvacet let, pořád mě to baví. Byla jsem svou 
prací úplně pohlcená, vlastně jsem „prolétá-
vala“ svým životem v permanentním nabu-
zení. Nakonec mě až RS donutila, abych se 
trochu zastavila. Dříve jsem se budila v pět 
hodin ráno, vyskočila jsem z postele a běže-
la jsem do práce, protože mě večer napadl 
nový barevný nápad na dekor skla a chtěla 
jsem to vyzkoušet. Víte, většina lidí má stres 
spojený se strachem, úzkostí, s negativní-
mi pocity. Já jsem byla ve stresu, dá se říci, 
z velké radosti z toho, co dělám. Ale kvůli 
tomu jsem neuměla vůbec odpočívat, úplně 
vypnout. Zákazníci ode mě nikdy neslyšeli 
ne. Já jsem věděla, že to, co slibuji, je na hra-
nici toho, co se dá stihnout, ale vždy jsem to 
slíbila. Všem jsem řekla, to dáme, budeme 

zde i v neděli a tohle jsem praktikovala až 
do nedávna.

Jak jste se k této náplni podnikání dostala?
Můj muž pracuje se sklem celý život a tak 
trochu mě k tomu přivedl. Já jsem také 
pracovala ve sklárně, ale jako obchodní re-
ferentka. Jednou nám do firmy přišly barvy, 
ukázalo se, že skláři s nimi nechtějí praco-
vat, protože to byly hydroglazury, které se 
ředily vodou. Mě se ale moc líbily, tak jsem 
začala zkoušet, co se s nimi dá dělat a vy-
šly mi z toho úplně nové zajímavé designy.  
A to byl začátek našeho podnikání. Řekla 
bych, že mým štěstím bylo, že jsem neby-
la v tomto oboru vyučená, a tedy jsem čas-
to zkoušela i to, co by někdo ze sklářů po-
važoval za „bláznivé“. Přišla jsem na úplně 
nové technologické postupy, které si i dnes 
vymýšlím a dotvářím. Podstata naší tech-
nologie je, že své výrobky při finální úpravě 

zdobíme kovem, což se často u skla nevidí. 
Nicméně díky té radosti, že se věci daří, jsem 
byla neustále ve stresu. 

Jak se u vás projevila RS?
Lidé mě začali upozorňovat, že podivně dá-
vám nahoru ramena nebo jsem hovořila se 
zákazníkem a najednou jsem cítila, jak mi 
tuhne tvář. V noci jsem se moc nevyspala, 
často jsem se budila, protože jsem byla tak 
ztuhlá, že jsem se nemohla na posteli ani 
otočit. Cítila jsem, že něco není v pořádku, 
začala jsem také přibírat kila, protože večer 
jsem stres zaháněla jídlem. Byla to konečně 
po tom náročném dni klidná chvilka, nikdo 
nic nechtěl. A můj muž, se kterým žiji už 
dvacet let mi říkal: „Vlasti, takhle to nedělej, 
zastav se.“  Já jsem si s ním třeba sedla, dali 
jsme si kávu, protože můj muž kávu rád  
a já jsem ani nevěděla, že jsem ji vypila. 
Jeli jsme na krásnou dovolenou, protože už 

Paní Vlasta Voborníková má RS diagnostikovanou čtyři roky, ale je možné, že první příznaky nemoci měla 
už dříve, jen se nevědělo, že je to RS. Paní Vlasta je majitelkou sklářského studia Miracle v Novém Boru, 
které se specializuje na ruční výrobu skla s originálními dekory. Svou práci i po dvaceti letech miluje, vycho-
vala 6 dětí a firma vzkvétá. Tak co se pokazilo, že přišla RS? Paradoxně jednou z příčin, která asi spustila 
její RS je, že do všeho jde úplně naplno. Na 300 %. To, co dělá, dělá s nejvyšším nasazením, a tedy se po 
čase její tělo dostalo do téměř nepřetržitého stavu nabuzení, bez nutných přestávek na nádech, relaxaci  
a vychutnávání si zážitků. Tento příběh není o tom, že by člověk neměl mít v tom, co dělá, minimálně kapku 
vášně. To většinu z nás nabíjí. Ale nesmí nás ta vášeň pro život úplně pohltit. Protože pak nás někdo, či 
něco zastaví. A někdo možná řekne: „Počkej, přestaň život překotně vytvářet a zkus ho také cítit.“
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jsme začali vydělávat peníze a mohli jsme si 
plnit přání a já jsem po dovolené téměř vů-
bec nevěděla, kde jsme byli a co jsem tam 
viděla. Můj muž rád cestuje, navštívili jsme 
spoustu památek, ale já si to skoro nepama-
tuji, těch dvacet let prolétlo strašně rychle. 
Navíc máme šest dětí. Muž čtyři a já dvě.  
Vychovali jsme je, postarali se o ně. Naším 
cílem nebylo primárně vydělat peníze, nás 
zkrátka bavilo, co jsme dělali. Peníze jsme 
vydělali, ale já jsem zjistila, že nemám v pa-
měti zapsané skoro žádné zážitky.

Vraťme se k počátkům vaší RS, měla jste ještě 
nějaké zdravotní potíže?
Měla. Začala jsem se různě třást, měla jsem 
problémy s močovými cestami, zejména 
když jsem se dostala do nějaké hodně stre-
sové situace, například krátký časový termín 
na dodání zboží. Lékaři ale zprvu nevěděli, 
co se mnou je. Takhle to se mnou bylo delší 
dobu, pak jsem šla za svou praktickou lékař-
kou a povídám jí: „Paní doktorko, cítím, že je 
něco špatně, třesu se, nevyspím se, brní mě 
nohy.“ Lékařka mě poslala na neurologii, kde 
ordinovala taková stará paní doktorka a ta mi 
předepsala Neurol. Nakonec jsem se objed-
nala k jiné neuroložce, která mě poslala na 
magnetickou rezonanci. Následovala další 
vyšetření, která prokázala, že se jedná o RS.

Víte, tohle je hodně zvláštní rozhovor, protože 
mi připadá, že ta vaše práce vás spíše nabíje-
la, je to taková vaše vášeň, tak co bylo to, co 
vás nakonec stresovalo a spustilo RS?
Ona byla nabíjející, ale tělo to nezvládlo. Tam 
byla někde, já tomu říkám, systémová chyb-
ka. Podle mě ji má v těle každý z nás. Když 
něco přeháníte, tak to organismus nezvládne,  
a to se myslím stalo i mně. Když jsem přišla  
s verdiktem RS, tak mi místní neuroložka, 
paní doktorka Hladká, říká: „Já to na vás vi-
dím, vy jste v nepohodě.“ Podivila jsem se: 
„Já přece nemohu být v nepohodě, mám 
kupu šťastných hodných dětí, které nás mi-
lují, jsem finančně zabezpečená, mám hod-
ného chápajícího manžela, my jsme spolu 
24 hodin denně a jsme spolu v pohodě. Já 
nevím, z čeho bych se měla cítit v špatně.“ 
Ona odpověděla: „Něco v životě vám chybí, 
zkuste to zjistit.“

Co jste s tím udělala?
Paní doktorka mi dala jméno terapeutky, 
své kamarádky, která měla na stránkách, 
že dělá jakési odblokování. To mě odradi-
lo, protože já na co si nesáhnu, tomu ne-
věřím. Tohle mi připadalo jako nějaké čáry 
máry. Našla jsem si proto jiného psychologa. 
Přišla jsem k němu, on mi řekl, že máme 
hodinu, tedy jsem mu hodinu vyprávěla. 

On mě asi pět minut před koncem zastavil  
a povídá: „Jak byste definovala v procentech, 
kolik času jsme oba mluvili?“ Já povídám: 
„No asi 50 % na 50 %. On říká: „Ne, 90 % 
času jste mluvila vy a 10 % já. Jak vás tak 

pozoruji, vy všechno víte, všechno řídíte, ale 
vůbec nevěnujete pozornost svým pocitům.“ 
Překvapeně jsem odpověděla: „Pocity? Nero-
zumím. Můžete mi to nějak vysvětlit?“ A on 
mi poradil, abych si do příště udělala takové 
cvičení, že když se mi v životě něco přihodí, 
kdy budu silně vnímat nějakou emoci, ať ji 
vyjádřím i fyzicky. Když mě například ně-
kdo naštve, ať se tak i zatvářím, nebo když 
si oddechnu, ať to nějak na té fyzické úrovni 
vyjádřím. Zakrátko ke mně přišel jeden pá-
tek zákazník a chtěl po mně zboží, kterým 

by zaplnil kamion, který vyjíždí v následující 
pondělí. A rozvinul se mezi námi tento dia-
log: „To nemůžeme stihnout.“ „To se musí 
stihnout,“ řekl zákazník. Byl to pán, který 
s námi obchoduje už dlouho a pravidelně, 
vždy jsem se práci pro něj bála odmítnout.  
A já povídám: „Ne, nezlobte se, prostě ne, 
my to nestihneme, máme hodně práce.“ Ze-
ptal se mě, kdy bychom to stihli. Já řekla: „Za 
měsíc.“ A on se k mému velkému překvapení 
zamyslel a řekl: „Tak jo.“ Když zavřel dveře, 
úlevou jsem se „téměř položila“. A tak zača-
lo mé pozorování a noření se do mých poci-
tů. Učila jsem se například takové normální 
věci jako zastavit se, sednout si venku na la-
vičku a podívat se, jaká je obloha a počasí,  
v klidu se nadechnout.

Vyhledala jste nakonec i tu terapeutku?
Ano. A je moc dobrá. S tou jsme se podívaly  
i na některé mé vztahy z minulosti i ze součas-
nosti a přestože mám většinou s lidmi dobré 
vztahy, doporučila mi, abych se zkusila více 
svým blízkým lidem otevřít, více se k nim při-
blížit. Udělaly jsme spolu i takovou techniku, 
kdy se mi podařilo ze sebe setřást určitý blok 
vůči své mámě. Ona je hodně emocionální  
a přestože jsou s otcem čtyřicet let, často se há-
dali a hádají dodnes. Jak se říká v jedné knize 
Roberta Fulghuma – dělají tak lásku a já to jako 
dítě špatně nesla. Během jednoho sezení s te-
rapeutkou jsme tyto ve mně hluboko schované 
pocity vyčistily a najednou je můj vztah s mat-
kou o poznání vřelejší. Tuto techniku lze použít 
na urovnání i jiných vztahů, které v nás v životě 
vyvolávají napětí. Navíc můj učitel angličtiny, 
který zároveň také vystudoval psychologii, mi 
doporučil některé relaxační techniky, abych se 
dokázala fyzicky a psychicky lépe uvolnit.

Když se na to podíváte zpětně, co bylo to, co vám 
nakonec škodilo, i když jste si to neuvědomovala?
Byla jsem permanentně v napětí. Toto nabuzení 
je do jisté míry potřeba, ale také je třeba se mezi 
tím uvolnit a toho jsem téměř nebyla schopná. 
Byla jsem nepřetržitě „našponovaná“, ale nevě-
děla jsem o tom, byl to pro mě normální stav 
duše a těla.

Kdybyste dnes měla říci, co je nejdůležitější, aby 
člověk mohl dělat to, co chce, ale zároveň žil  
s RS v souladu, co by to bylo?
Naučit se odpočívat. Naučit se v některých si-
tuacích říkat ne. A hlavně krmit duši vším, 
co jí dělá dobře. Zážitky, setkání s inspirující-
mi lidmi, návštěvou hezkých míst, obyčejný-
mi věcmi jako je podívat se, jak svítí sluníčko 
a kočky se na něm rozvalují. Být sám k sobě  
i ke světu kolem sebe pozornější. Nepřijít  
o tu vášeň, která vás v životě pohání, ale ne-
zapomenout se zastavit.
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Problém zaslaný na odkaz Vaše dotazy:

Dobrý den, mám diagnostikovaný CIS a teď jsem v počátcích léčby, kdy 
si aplikuji injekce. Co se týká aplikace injekcí, tak se zatím nepotřebuji na 
nic zeptat. Ale to určitě přijde časem. Můj dotaz je trochu jiný... Pracuji 
jako sestra na resuscitačním oddělení ve směnném provozu. Zatím jsem 
na PN, ale už bych se brzy chtěla vrátit do práce. Lékař mi říkal, že 
mohu dále pracovat jako sestra, ale nepracovat v noci a snažit se vyhý-
bat infekcím. Práce na ARO/JIP mě moc baví a nerada bych ji měnila. 
Ale nejde mi do hlavy, jak se tam vyhnu kontaktu s infekcemi. Proto 
jsem se chtěla zeptat, jestli neznáte někoho, kdo pracuje na podobném 
typu pracoviště a jestli je to s těmi infekcemi tak „žhavé“. Opravdu mi 
léčba může natolik oslabit imunitu, že budu častěji nemocná? Chápu, 
že bych si asi měla  vzhledem k onemocnění najít nějakou „klidnější“ 
práci (práce na ambulanci atd.), ale těžko se člověk vzdává něčeho, co 
má rád a co ho baví… V současné práci by mi vyšli vstříc, neměla bych 
noční a snížila bych si úvazek.  
V podstatě jsem se chtěla zeptat, jestli neznáte někoho, kdo takhle pra-
cuje a jestli je to kompatibilní s nemocí a léčbou.  
Děkuji za odpověď, Markéta.

Odpověď psychoterapeutky Jany Tomanové:

Milá Markéto,
děkujeme za důvěru, se kterou se na nás obracíte. V prvé řadě mi do-
volte ocenit váš přístup nejen k nemoci, ale k životu jako takovému, 
a to včetně vašeho povolání, v němž vidíte smysl. To je hned na první 
dobrou z vašich slov znát a je to moc příjemné. Neradi bychom vám 
brali jakýkoliv kousek nadšení a lásky k profesi, kterou jste si vybrala. 
Pokud byste ji vnímala jako stresor, který Vás skutečně zatěžuje, cíti-
la byste své hranice (například nechuť jít do práce, přetížení, únavu 
jinou než jen z fyzické námahy...), pak bychom se mohly bavit o cestě 
jinam. Já však slyším radostnou sestru, která své práci dokáže mno-
ho dát, ale také si z ní vzít – pocit smysluplnosti, hodnoty, potřebnos-
ti a vidinu efektu. Proto se přikláním k názoru, že můžete s čistým 
svědomím a hřejivým pocitem v práci pokračovat a dělat radost sobě 

i druhým (kolegům, pacientům a jejich blízkým). Mám však na vás 
jednu prosbu (a zároveň tak trochu zvednutý prst) – respektujte své 
možnosti, dobře čtěte ve svém těle a pocitech. Netlačte se někam, 
kde cítíte, že by to už nemuselo být ono - bezpečné, smysluplné  
a rozumné. Tam jsou vaše hranice, které vám jasně zvýraznila RS. 
Máme je všichni, ale ne všichni je umíme číst. Opatrujte se proto, 
abyste svou práci mohla dělat co nejdéle to půjde a také, abyste měla 
dostatek sil a chuti pro život mimo profesi. Imunita je z velké části 
záležitost nastavení hlavy a srdce. Jsme-li v pohodě (a to neznamená 
mít nohy nahoře a nic nedělat, případně žít ve skleníku), umíme se 
radovat každý den, vnímáme-li smysl a užitek sebe pro svět a světa 
pro sebe, pak jsme chráněni. Výhodou pro vás je, že jste v dobrých 
zdravotnických rukách, jste sledována lépe než jakýkoli člověk bez 
diagnózy (záměrně nepíšu zdravý). Máte možnost říct: "Nemůžu, 
potřebuju ulevit." Bude to srozumitelné a akceptovatelné. 
A ještě k příběhům vašich kolegyň. Máme sociální pracovnici s RS 
(práce v domově seniorů, rovněž místo se zvýšeným rizikem infek-
cí). Máme sestřičku z ambulance a odběrového centra (kontakt s ne-
mocnými každý den). Máme zdravotního bratra pracujícího u lékaře. 
A máme dokonce infuzní sestru s RS na neurologii a MS centru. 
Léta pracuji se záchranářkou s RS, která slouží noční i denní směny 

a pohybuje se také ve velmi nepříznivém prostředí (narkomani, bez-
domovci apod). To jen zhruba výčet několika těch, kteří mě napadli  
z vašeho oboru, jsou na léčbě RS několik let a své práce se nevzdali. 
Ano, někteří skutečně přešli ze směnného provozu do ambulance 
(zdravotní bratr, sestra v odběrovém centru). Jiní mají dojednáno, že 
v případě únavy (nedejbože ataky) mohou požádat o změnu služeb, 
volno apod. Ne vždy se vyplácí o RS v práci mluvit, ale ve zdravot-
nictví máme dobrou zkušenost s tím, když se pacient svěří. Setká 
se s větším pochopením a hlavně znalostmi, jaké nemá například 
úředník, pedagog, manažer...
Jsme za takové dobrosrdečné osobnosti moc rádi a vážíme si jich. Vá-
žíme si vás a držíme palce vší silou! Budete-li potřebovat jakoukoliv 
další podporu, radu či pomoc, obraťte se na nás, něco vymyslíme. ;-)

Za celý tým vás zdraví Jana Tomanová

Časopis RS Kompas vychází od ledna 2012. Je určen pro pacientky a pacienty s roztroušenou sklerózou, jejich rodinné příslušníky a další osoby se zájmem o problemati-
ku této nemoci. Vydavatel: Teva Pharmaceuticals CR, s. r. o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5. IČ: 25629646. Kontakt: www.rskompas.cz. Vychází 4x ročně. Je bezplatně  
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Nevíte si s něčím rady? 
Možná si někdy při čtení RS Kompasu povzdechnete: „No jo, to je všechno hezké, ale já mám problém, se 
kterým si nevím rady a nikde se tady o tom nepíše. Vše, s čím si nevíte rady v souvislosti s RS, napište na 
odkaz Vaše dotazy na www.rskompas.cz.  A nebojte se, každého pacienta držíme v přísné anonymitě, jména 
pacientů či e-maily nezveřejňujeme. Zde si můžete přečíst problém pacientky, který nám na Vaše dotazy také 
přišel a odpověď J. Tomanové. Pacientku jsme ale předem požádali o souhlas a změnili její jméno. V příštím 
čísle RS Kompasu se budeme zabývat dalším dotazem. Spolupracujeme i s dalšími odborníky. Ptejte se.

Trápí vás nějaký problém, který se týká života  
s RS? Máte otázky?

Pište nám na odkaz Vaše dotazy 
na www.rskompas.cz
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