
Ziite tect' a taety
a hoctně §e směite,

racilí psycholog
Jak dopadá současná situace kolem

onemocnění covid-l9 na psychiku lidil
A j ak toto období přežit a nezblaznit sď
Zeptalijsme se psyclrologa Petra Hem-
merlindla kte4i působí i u n;ís v Chlum-
ci nad Cidlinou a ktery spolupracuje
napňklad s neziskovou organizací Pod-
zámčí, která podporuje pěstounské ro-
dinl,a rodirry s dětmi.

Neziskové or§anizace, které pro-
v ozuji telefonické krizové linlty,
hleísí za poslední !ýdny v souvisíos-
ť s epidemií covid-l9 vzrůstající
počet telefonátů od lidí, kteří po-
řebují psychologickou p ornoc Za-
znamenal jste i Vy ve své praxi zrr:F
šený zájern klientů o pos§tnutí
psychologické podpory?

V pr",lní řadě je potřeba pozname-
nat, že prožfuáni současné situace je
velmi indirriduálni. obecně lze hovoňt
o větším množsh,í lidí, kteří proživaji
zq|šerré obar,li úzkos| strach, pňpadně
jiné obtiže, irle je nutné vychazet i z to-
ho, že v podzimním období se qýskyt
těchto starrů zv,u'*šuje každoročně. ve své
prari jsem zaznamenal zr,}šer-rý počet
parŤlerských problémů, které pravdě-
podobně na pozadi současných opaťe-
t-tí v tomto roce r,lgradovaly dňve, než ll1
se možná stalo bez epidemie. Pň práci
s rodinami a dětrni se také r,elmi často
objer,ule téma domácí yýulo a problémy
v rodinách s ní související. Urči§m pa-

radoxem jeto, že se snížil počet dět-
slrych ldientu, patmě v sourrislosť s tin,
že někdy je iniciátorem k řešení obtíží
dítěte právě škola.

S jalcými problémy se naV:ís klien-
ť nejčastěji v poslední době ob-
rací?

Jak jsem již uvedl, rl současné do-
bě se na mne ve n_všené míře obracejí
klienti s partnersl§,,mi problém11 kde lze
r,ysledovat tlak na rztah1,: lidé jsou více
spolu, není kam před parlnercm,,utéci"
a r,l,gradutí i některé dlouhodobě neře-
šené problémyl V rozhovorech s dětsý
mi klien§,a rodiči se objevuje proble-
maťka domácí r.iil-rlty společně s ťm, že

je velk} tlak jak na rodiče, tak i na děť.
Mnohd.v je to i tim, že chyl:í smyslu-
plnost této r,ýuky. V mnoha případech
se její smysl promění na odsezené ho-
din_v před monitorem a odesílání zada-
nýclr úkolů. Odpovědnost se přesour,á
na rodiče a oniji někdy až nekritick1,
přejímají za své děti. Snižuje se také čas
trávený společně s pattnery nebo rodi
nami mimo domov a s přáteli.

Jak poznat sami na sobě či na na-
šich blíz§ých, že je už lcvrili špat-
nému psychickému stavu potře-
ba se obníťt s žádostí o pomoc na
odborníka?

Na tuto otazku není jednoduché od-
povědět Většinou se jedná o dlouhodo-
bé, neřešené atížlyé problémy jejichž
řešení člorrěk odsouvá Není schopen se
rozhodnout a setnává ve stavu, ktery*

mu sice nerryhovuje, ale je to stále po-
hodlnější, nežjej řešit. To se následně
projeví v tom, že se člověk necíť po ps1"

chické stránce v pohodě, prožívá stres
a pocibr r,yhořeni, nezájem, objevují se
smuteh rozlady, špatné nálady Rozhod-
nuť r,}hledat odbomika trá někd dlou-
ho a lidé ho odldádají. Jedná se o star1-

prožírraného tlaku, napěť, úzkosť, obav,

obecně stresu, které člověka neopouš-
tějí ajsou dlouhodobé. Človek nakonec
nemá chuť ani do činností, které mu
v minulosti pňnášell,radost a pomáha-
ly s odreagol,áním rrebo odpouánirn od
problémů. Někd1, již samotné rozhod-
nutí s tottto situací něco udělat a to, že
v ní člověk nechce setnárrat, přináší
určitou níru uvolnění a zli]idnění.

V naší společnosť stáe ještě exis-
tují předsudky vůči lidem, kteří
mají psychické problémy. YIožná
i z tohoto důvodu se někteří lidé
bojí odborníka oslovit. Co byste
těmto lidem poradil?

Osobně si myslím, že se za posled-
ní ro§, zvl,šuje počet lidi, k1"111, pňpa-
dě poťeb"v odbomíkarryhledají a osloví.
Hlavně u dětí je situace dobm.Zde jeto
samozřejmě spojené s tím, že pokud
mám pocit, že se problém !Ýká mého

dítěte, tak požádat o pomoc je jednc-
dušší, než když se problém §ká rr-inr
jako dospělého člověka. Někdy mán.
i dojem, že rodič dovede dítě k odboI,
níkovi jako do ,,opravny", a až mi l-t,

opravíte, tak si ho v_v-n;ednu. Spíše po-
pirají, že na problémech dítěte se pc,-

dílí celé jeho sociální okolí, předer šin:
rodina a rodinná historie. obecně lze t r-

ké Ťici, že do poradensh,,í a terapií cl-rc.
díyice žen, které si jsou snáze schop-
ny ňci o pomoc nežmuži,Ale iv tomt
směru dochazí na straně rnužťt pomaiu
ke změnám.

Velmi důležité je, pokud si člor eit
Ýels]ne, že,,takhle už žitnechci, s ťn. ci
se mi děje a co mne trápi chci něco dt-
la| chci nějakou změnu", nechce se jed-

noduše trápit a t}rat Velmi často se Lrli
lidé svěřují se srými starostmi a proble-

my obvodním lékařúm, ltteň je pa[ nís-
to předepsání medikamentu, mohou na-

směřolat k pqchologovi. Také je pot'eb;
zmínit fakt že §,to služby fungují z l eI-

ké části na doporučení těch, kteří bf]i
se službou spokojeni a doporučí ji da]

Často se hovoří o tom, že psychic-
§fnni problémy úzkostnri aobava-
mi ze současného stavu i z bu-
doucnosti trpí především osamělí
senioři nebo lidé s existenčními
problémy.Jak ale dopadá součas-
ná situace na psychiku dětí?

Děti íungují jako ,,hor,rba",To zna-
men4že do sebe ,,nasáknou" vše, co sť
vjejich okolí děje, o čem ajak se hoto-
ň. Především, jak se chovají a jak o r e -

cech hovoň jejich rodiče, pňpadně blíz-
ká rodina. Děti také ,,odhalí" jakékoln
napětí, strach nebo přetvářku ze stranr
rodičú. S tím souvisí i to, jak v současne
situaci fungují jejich rodiče a jak jsou

ochotni a schopni nastavorlat dětenl
hranice, praridelnost nebo rituaili I v soLr
časné době je důležité zachovat u dčh
ritr-rály spojené s časem, činnost by rně-

la bj,t i v době domácí pňprarry předr r-

datelná, romržená a stabilní. právě na
to jsou děti velmi citlivé.

Pokud rodiče budou rl-stresovarl i,

napjať, plní obar1 negaťvní, kritičť, bez-
lrraniční, budou toto přenášet i na sle
děti. Osobní příldad stále funguje nel-
spolehlivěji. Především dětem by měli
současnou situaci rrysvětlovat rodiče
zodpor,ědně, bez strašení nebo naopa}i
zlehčování, a vždy rr závislosti na jejich

věku, Rodiče by přederrším mělizacho-
r,ávat ltlicl a situaci z$tečně nedrarnati-
zovat Prostě se chovat jako dospělí lide.
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Někteří lidé přišli v poslední době
nejen o svéblfuké, aletaké omož-
nost se s nimi normálně rozloučit
Aťuž kvůli k;rranténě, nemožnosť
se vidět z důvodu záů<azu návštěv
či kvůli rycírlému a mnohdy neče-
kanému zhoršení star,u blíz\ých.
Další tidé zase mohou cítit výčitlcy,
např. pokud svého blízkého, o ně-
hož přišli, nakazili koronavirem.
Může mít takoqý zážitek, pokud
se odborně neošeří, dopad na je-
jich psychiku v budoucnu?

Současná doba kromě jiného naru-
šuje i rituá§1 které máme spojené s ná-
vštěrrani, komurrikací nebo s poslednírn
rozloučením a truchlením. Těn dopad
bude sanozřejrně velrrri individuálni.
Odbornou pomoc by měli ryhledat pře-
devšínr lidé se ztiženým truchlením,
truchlením, které přesáhne dobu jed-
noho roku, pocitem.",iry spojeným s na-
kažením nebo úmrtím blízké osoblr
Pokr_rd odbomou pomoc r_vhledají, my,
šlen§, ani zážitx,\ z hlar,y nezmizi, ale
mohou býtrr budoucnosť méně zraňu-
jici a tižir,é,

Ve své praxi se zabývátetaké hyp-
nózou. Může lidem tato metoda
pomoci i v těchto případech, tedy
např. zmírnit staql smutku či úz-
kosti, které zažívají?

V těcl-rto oblastech, které jsou spo-
jené s obarrarni, úzkostí, srnutliem nebo
doprovázenírn při truchlen i, Ize q,užít
i l1,pnoterapii. Tlrto oblast rršak vnímárn
šiŤeji, než je pouze ňráta blízkého člo-
yěka.Lze sem zahnlout obecně r,šech-
n,v ztrá§ ke kterym clochází r,pruběhr_r
života a doprovazí je truchlení. \,'prr,ní
Ýadělze q,užít relaxační a relaračně
zkliclňující účinkl hvpnózy a sugesce
ke zldidněni.

V pňpadě, kdy má napiiklad truch-
licí poci| že se se zemřelým nerozlou-
čil, r-rebo mu neřelr] něco důležitého, lze
v rámci hypnotického transu pomocí
sugescí získar-rých na záltladě rozhovo-
ru s klienten l1h,,oňt známé prostředí
s člověkem, Itterr zemřel. Klient má tím-
io způsobem nožnost se rozloučiL ňci
něco, co již nestihl, nebo se na něco
zeptat Nejedná se zde o žádllé;polá-
vání duchťr", alepouze o setkání v árn-
ci transu a předstarl člověka. Tato se-
tkání jsou r,ětšinou prorrázená silnými
emocenli-

Velmi zajímavé jsou také následné
rozhovon, s klien§, o torn, jak situaci
prožívali. Casto si klierrt r_r,baví detail_r.l

Itteré b1, píi běžném rzpomínání nerněl.
Jedná se napl'íklad o detailní vnímání
prostředí, barer; rrůr-rí a h,,aru. Táto se-
tkání mohou urrolnit emoce a násled-
ně může dojít k celkovému zklidnění
a někd"v i smíření,

Ml,slírn si, že strach ze smfti z velké
části ovlir,ňuje to, jakisme identifiková-
ni sami se sebou rr životě, na spokoje-
nosti s ťm, jak žijeme, na spokojenosti
n;is se sebou, co se nám daň a jakje naš
život naplněný nebo naopak.Je to ale
také na druhé straně ténra, které ne-
chceme vidět a které je odsouváno na
okraj zájrnu společnosti.

Lidé se velmi často potýkají s poci-

§ osarnělosti, zoufalstr,í, smutku nebo
úzkosií, A v těchto případech h_vpnózu
s ťrspěchem r,lužírrám, Opět je zde velni
dťrležité propojení hypnóz,1, s ostatními
psl,choterapeutic\ými technikami a do-
vednostmi. Uplně na vrcholu je rršak po-
kora, úcta k lidem a jejich zkušenosti,
q,tvoření prostředí důvěr1 a přijímání
jinakostí a odlišností.

Jak sami můžeme pomoci zlepšit
svou psychiku či psychiku svých
blizkýcla pokud cítíme, že ie to po-
třeba? Co byste lidem doporučil?

V pr.vní řadě je potřeba snížit počet
infotmací, které k nám pňchazejí. Jsou
lidé, kteň takřka ,hltají" jakékoliv zpra-
vodajské pořad1; lidé ,,závislí" na whle-
dávání informaci na intetnetu atd. Je sa-
mozřejmě někdy těžké se tomu rlhnou!
protože i při poslechu rádia k nám kaž-
dou chvíli informace přichazeji, ať chce-
me nebo nechcerne. sále ale lze televi-
zi nebo rozhlas r,ypnou! nezapína| ne-
číst článlg, a nel,vhledávat iníormace na
irttemetu. Pokud bude ťeba, orra si t-tás

informace, kterou potřebujeme, něj ak
najde nebo nám ji někdo r'ekne. V sou-
časné době je důležité navozovat klid
a pohodu, poslouchat hudbu, rl,razit
sám r-rebo s rodinou do pňtody a dárrat
pr'ederrším dětem pocit klidu a bezpe-
čí. \'elrni důležité je proživat žirrot,,teď
a tad1,", protože minulost nezměníme
a budoucnost rrětšinou dopadá jinali,
než mlr si předstar,u.leme a myslíme. Po-
silovat imunitu, dodržovat zdrayou ži-
rrotosprárru (odpočinek relariace, sport
ott_tžování, trávení volného času v pří-
rodě). Neztácet humor; protože smích
člol,ěka zbaví strachu, úzkosti a špat-
né náladlr To jsou ale všechno obecná
a t,šem známá prarlidla a zásady které
sice všichni známe, ale ne rždy a pravi-
delně je dodržujeme.

Dokážu si představit žekdyž dew
ně řešíte se svými klienty jejich
problémy, musí to být pro V:ís ne-
smírně psychiclcy náročné.Jak se
Vy sám udržujete v psychické po-
hodě?

Při svém pracovním rltížení q,uží-
vám velmi často krátké transové staq,,
k ukotrení sama sebe rt pňtomném oka-
mžiku, nládání času a pro celkovou re-
laxaci a zklidnění. Tecl rni§, autohypnó-
zl,vltžír,árn také před usnutím společně
s autosugescemi a stejně se snažím r1,
užít i ranní dobu před procitnuťm k su-
gescím pro pňjemný den a poziťr,ní na-
ladění. Pravidelně se otužuji a snúím
se zúívat zapamatovatelné okamžilq,
štěstí a pohody které čerpám v okamži-
cicl-r ,,teďa tady", Mojí vizi je bjt pánem
srrého času bez jakékoliv závislosti na
vnějších okolnostech, což se mi snad
pomalu a postupne dan.

Trmc*nm

ptala se Hanazímá

v&nr$c,m§
pffiefffie***
q,Ř3§**n s §áskr*c§

Až pn,ní
sněhová r,,ločka
Snese Se

z trpytirrého nebe,
vi každj1
že
bez pÝátel,

bez rukavic zebe.

Tak přeje bližnírn
v zemi ráj,
doleje sldenlq,
po okraj,
dárečlgr važe
láskyplně
čenrenou páskou
s přánim,
ať naplní se
život náš
jerr

šiěstim,
zdravín,
láskorr.
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