
Čtyři úhly pohledu v mimořádné situaci

Za jednoho ze svých životních učitelů považuji pana profesora Zdeňka Matějčka. Na úvod

svého povídání chci uvést jeho motivující citát: 

„Hrdinství  není  jenom  něco  mimořádného  udělat,  ale  také  něco
mimořádného vydržet, zpracovat a v dobré obrátit.“
(Z knihy rozhovorů“ Naděje není v kouzlech.“)

Jsem v mimořádné situaci, přežila jsem svého syna. Zpracovat to chci, zatím hledám jak.

Hledám v sobě i okolo sebe, jde mi to pomaleji a složitěji, než je mi příjemné. Učím se

trpělivosti a vytrvalosti. Věřím, že i tak těžkou situaci mohu vydržet, zpracovat a v dobré

obrátit. Hledám moudrost, dělá mrška fóry, ale věřím a spoléhám na ni! �

1. ÚHEL  POHLEDU  „VĚTŠINOVÝ“  –  také  možná  i  „běžný,  bleskový,
materialistický“

Zde porovnáváme aktuální  realitu proti  normálu, oproti  plánům či  ideálům. Také
proti tomu, co očekáváme a co považujeme za správné.   Proč je ve společnosti blbá

nálada? Proč na otázku: „Jak se máš?“ odpovídáme „Stojí to za houby“.? Protože uvnitř

hlavy bleskově porovnáme realitu s „normálním“ „správným“ „plánovaným“ „očekávaným“

nebo „ideálním“ stavem. Když se realita blíží naší osobní nebo většinové normě, plánu,

očekávání či ideálu, cítíme se dobře. Ale když máme málo „dobrého“ a hodně „špatného“,

cítíme špatně. Proč se máma hroutí, když jí zemře dítě? Protože normální je mít živé dítě.

V této rovině srdce bolí a krvácí, zde zůstávají jizvy. Proč kamarádi prožijí trauma, když se

jeden z nich při expedici utopí? Protože mají naplánované vrátit se všichni živí a zdraví.

Zde  pramení  pocity  prohry  či  viny,  případná  potřeba  okolí  obviňovat  a  případně  i

„neodpouštět“. Proč pozůstalí mají pocit sociální izolace? Protože všichni byli  zvyklí na

normální komunikaci o normálních věcech, která je normálně uspokojovala. 

2. ÚHEL POHLEDU „NÁSLEDUJÍCÍ NEJLEPŠÍ“
Mám kamaráda v Norsku a ten je šéfem oční kliniky. Vyprávěl mi, že když operují oko,

pacient  nespí  a při  operaci  musí být  stále naprosto standardní  atmosféra,  protože při

jakémkoliv výkyvu nálady by okamžitě pacientovi začal stoupat oční tlak a k tomu nemá

dojít. (Reprodukuji slovy laika.) Při operaci se někdy stanou nepředvídané věci. Někdy i

při nejlepší vůli nelze dojít k nejlepšímu výsledku. Personál to asi někdy mrzí, někdy štve,

ale kdyby si tyto pocity připustili, změní se okamžitě atmosféra, kterou pacient vnímá a to

je špatně. Proto všichni standardně dodržují zásadu:

THE BEST – NEXT BEST.  Všichni  směřují  k nejlepšímu výsledku,  ale  když  se  něco

přihodí,  ihned  a  bez  emocí  se  přeorientují  a  směřují  k výsledku,  který  je  následující

nejlepší. To mi přijde rozumné. Jasně, že v práci to jde uplatňovat mnohem snáze než

v životě. Ale i v životě to částečně jde.

Mám kamarádku, která už je v důchodu a podnikáme společné akce. Někdy mi do plánu

přijde nečekaná pracovní schůzka. Vím, že kamarádce mohu klidně zavolat a domluvit

jiný  termín,  nebude protivná.  Stále  má k dispozici  řadu rezervních  plánů,  takže  místo

zrušené schůzky zařadí jinou akci.



Velmi mě oslovilo chování kamarádů na ostrově. Rychle po nehodě se na webových

stránkách expedice objevil následující text: „Dne 15. dubna došlo při expedici na ostrově

Reunion k tragické události. Vzhledem k této skutečnosti  se výrazně  změnily priority
této akce. …“

Můj život už nikdy nemůže být stejně normální, jako byl před nehodou. Ale rychle jsem do

svého života zařadila novou kvalitu – lezení. Je to výborná podpora fyzické i psychické

kondice.

Mám doma knihu  Trénink emocí. Autor zde říká, že i když se mu stane cokoliv, bude

přirozeně přiměřeně smutný a nešťastný, ale dál bude dělat všechno, co umí pro to, aby

žil co nejvíce šťastný a naplněný život. (opět reprodukuji svými slovy) I to mi připadá jako

velmi kvalitní mentální program.

ÚHEL POHLEDU, který mi připadá „MOUDRÝ“
Tento úhel pohledu mi připadá velmi důležitý. Je zaměřený právě na lepší poznávání a

doceňování reality, kterou jsme běžně zvyklí brát jako samozřejmost a se trápíme pro to,

co nemáme. ŽIVOT A VŠE CO MÁME, NENÍ PŘECE SAMOZŘEJMOST, ALE TO JSOU
DARY. Chci dobře vidět a užívat si vše co právě mám. Velmi si toho vážím, vždyť to ale

opravdu nejsou samozřejmosti! Pavel teď v kuchyni zase vaří jednu ze svých specialit.

Ňam, ňam. Za chvíli přijde Eliška. Včera úspěšně udělala zkoušku z matematiky, od října

chodí  na  vysokou  školu.  Jak  já  ji  miluju.  Sedím  ve  své  oblíbené  pracovně  u  svého

oblíbeného stolu a oblíbeného počítače. To také není pro každého samozřejmost…A také

není samozřejmost mít kolem sebe tolik skvělých lidí…  Na stole mám od Michala čaj

a hrneček z Bovce.  Hledala  jsem něco v počítači  a  vyplavaly  fotky se Zuzkou v ZOO,

dívám se i na fotky ze setkání 10 let CC Charlie, kde mě Bořek poprvé učil slaňovat…

doteď cítím chuť  těch skvělých švestek obalených slaninou… To dělala Terezka? Jsou

zde další fotky z dalších akcí … Na poličce mi leží vánoční dárek od Markéty. Je to knížka

Dobří přátelé. Vedle fotky Jirky mám malého paličkovaného andělíčka od Bety a orchidej

od Bacúcha a Zuzky. A také si vzpomínám na příjemnou schůzku s Matpajem, a také

s Alešem. A jak jsem si  užila trhání  jmelí  s Betkou a Matějem a jeho rodinou a jejich

partou u nás v Kersku. A v prosinci jsme s Matějem a Betkou byli v Mamutu.  O Vánocích

jsem  Bořkovi  volala  SOS  a  on  mi  pomáhal.  A  kolik  jsem  strávila  příjemného  času

s Markétou  a  holčičkami,  a  toho  telefonování  a  povídání  a  také  přátelské  večery  u

Bučků…  a  letní  cesta  do  Bovce  s  Jandovými,  lezení  s Líbou,  lezení  s Markétou…a

podzimní výlet do Brna a… A milé vánoční návštěvy Bašky a Gárfiho, a ostatních… A

pravidelné návštěvy Olinky.  Když otevřu Outlook, můžu najít  od kamarádů  spoustu e-

mailů  se spoustou pochopení a podpory a péče. A jak mi prospívají nové lekce lezení

s Katkou…Nestíhám všechno vyjmenovat…  Když  se mi  to  všechno povedlo  tímhle
způsobem srovnat v hlavě, najednou se mi úžasně uvolnilo a otevřelo srdce a lépe a

více cítím hojivé proudění vzájemného přátelství, pochopení, podpory, inspirace i zrání… 

V této rovině jsem schopná vzpomínat na Jirku s pocitem radosti a lásky. Zde cítím i

hrdost a vděčnost, že jsem Jirkovi byla mámou a on byl mým synem a trvalo to celých 26

let. V této rovině si také umím s Jirkou intuitivně povídat. Cítím ho, jenom je v jiné formě.



1. ÚHEL POHLEDU, kterému říkám „INSPIRAČNÍ“
Ztráta  Jirky je  moje čtvrtá  závažná záležitost,  se  kterou se v životě  setkávám a které

čelím.

V pudu sebezáchovy jsem si již dříve našla řadu rad a návodů, jak přežít:

Problémy jsou převlečené šance. Z nevýhody udělej výhodu. Všechno zlé je k něčemu

dobré.

Člověk je někdy jako čaj, vydá ze sebe to nejlepší až ve vřelé vodě. Člověk je někdy jako

oliva,  vydá ze sebe to nejlepší,  až když je drcen.  Mám rád bouře, mohu si  ověřit,  co

všechno už zvládám.

Mimořádné problémy potkávají obyčejné lidi proto, aby se z nich stali lidé mimořádní.

Díky slovům a myšlenkám, kterým jsem uvěřila,  jsem v sobě  objevila schopnost
inovátorství…
Letos to bude 20 let, kdy jsem začala vytvářet speciální pomůcky pro děti s dyslexií.(Jirka

byl  těžký  dyslektik.  Já  také.)  Nedávno  jsem začala  s novou  rubrikou  a  psaním  textů

k tématu „Povídání  nejen o  sportu“  pro  občanské  sdružení  Dlouhá cesta.  Našla  jsem

v sobě schopnost vyšlapávat nové cestičky v místech, kde zatím nejsou a vnímám to jako

svoje životní poslání. 

První  záchrannou síť  po nehodě  Jirky mi poskytlo  občanské sdružení Dlouhá cesta
(zármutkem) pro pomoc všem, kteří přežili své děti. Toto sdružení založily dvě maminky,

které také přežily své děti a chtěly pomoci sobě a pomáhají tak také druhým. Opět se

velký problém stal velkou inspirací.

Můžeme nahlédnout i  do světa  umění. Například Antonín Dvořák napsal svoji  slavnou

skladbu Sabat mater v době, kdy mu zemřely tři děti. Někteří znalci považují tuto skladbu

za jeho nejkrásnější. Inspirujících příkladů z oblasti umění bychom mohli najít celou
řadu.

V této rovině máme možnost podívat se na téma smrti také obecněji.  „Narození a smrt
jsou  dvě  nejpřirozenější  věci  v životě  člověka“…  „Kdo  se  smrti  bojí,  bojí  se  i
života“… „Smrt není zlá, je to jen kus života těžkého…“ Přesto je téma smrt v naší

současné společnosti  velmi  tabuizované  – nezpracované,  potlačované,  zametané pod

koberec. Přitom prožívání smrti  a postoje ke smrti  jsou velmi důležité životní rozměry.

Jejich  odvážné odhalování  a  kvalitní  zpracovávání  může  přispět  ke  zlepšování  kvality

života jednotlivců i skupin. 

V tomto úhlu pohledu si nechávám nakonec jednu aktuální důležitou inspiraci. 
Mnozí z kamarádů mi říkali, že je smrt Jirky (některé/ většinu / všechny) změnila v jistém

směru  k lepšímu.  Dívají  se  na  život  novým  pohledem  a  mají  nově  a  hodnotněji

uspořádané životní priority.

Praha 19. ledna 2010

Dáša Rýdlová


