
2. Průvodce po nové komunikační cestě v mimořádné situaci

s mámou, ženou a člověkem – 9 měsíců po úmrtí syna

Tento průvodce je vodítkem pro komunikaci s Dášou Rýdlovou začátkem roku 2010. 
Tento průvodce je také obecným vodítkem pro otevření komunikace o komunikaci 
mezi pozůstalými a okolím při hledání a nacházení konkrétních hranic:
Co říkat a neříkat, co dělat a nedělat.

Potřebuji mluvit o zemřelém synovi i o nehodě, která se stala. Stejně tak potřebuju
mluvit i o věcech, které se týkají běžného života i ostatních lidí. Někdy je to půl na půl.
Někdy je poměr jiný, záleží na okolnostech. Někdy to vyplyne samo, někdy se můžeme
domluvit.  Každý může mluvit  o Jirkovi i o nehodě  také podle potřeby. Když se u toho
rozpláču nebo naštvu,  je  to stejné, jako když se při  vzpomínání na humorné historky
směju. Radost dává životu barvy, smutek dává životu hloubku, konflikty život koření a
humor je zase solí života, všeho je potřeba přiměřeně. Život jenom sladký a růžový by byl
nudný  a  cestou  k degeneraci.  Cílem  našeho  setkání  je  být  chvíli  spolu,  povídat  si,
poznávat nové věci i dívat se na staré věci novým pohledem. Cílem našeho setkání je

učit se prožívat život ve všech jeho rozměrech. 

Smím se  smát  bez  pocitu  viny,  že  je  to  nevhodné  v mojí  situaci.  Smím  i  pilně
pracovat i chodit na horolezeckou stěnu bez pocitu viny, že je to nevhodné. A stejně tak
smím plakat bez pocitu studu, že se nedržím. Nepotřebuju a nechci od nikoho utěšovat.
„Kdo dokáže utěšit,  srdce matčino?“ (B. Němcová) Práce a sport  mi přináší na chvíli
zapomnění a to moc potřebuji. Ale není to všechno. Pláč mi přináší alespoň  na chvíli
úlevu  a  tu  také  moc  potřebuji.  Můžeš  se  při  mém  pláči  cítit  trapně,  bezmocně,
vyděšeně…různě  …  záleží  na  tom,  co  ses  kde  naučil.  Můžeš  se  ale  také  postavit
k mému smutku čelem a chviličku ho se mnou sdílet. Jsi-li  žena, můžeš mi nabídnout
objetí. Jsi-li muž, můžeš mi nabídnout rameno. Pomáhají mi slova: „Můžeš plakat, kolik
potřebuješ, pláč přináší úlevu.“ Jsem ráda, když na svůj smutek chvíli nejsem sama.

Pokud nenabídneš nic, možná chceš odejít, je to také v pořádku.

Na začátku setkání prosím prostý pozdrav Ahoj.  Nemám ráda otázku „Jak se máš?“
Zemřel mi syn, tak jak se asi můžu mít? Pomáhají mi otázky „Jak se právě teď cítíš? Jak
ti právě teď je?“ Při odpovědi oba hned víme, na čem jsme. 

Při loučení žádám o větu „Opatruj se.“ 

Prosím,  přestaňte  mi  všichni  při  loučení  přímo zběsile  říkat  větu  „Drž  se!“  Na mě  to
působí jako zákaz pláče a prožívání smutku. Ale právě  to je v tomto čase moje velmi
důležitá duševní práce. Při smrti dítěte období pláče a smutku nelze přeskočit ani někam
zastrčit. Při opakovaném přikazování „Drž se“ mi není dobře. Mám sto chutí vždy za to lidi
poslat do háje nebo je kopnout do kotníku. Někdy jsem v roli milé a příjemné ženy, která
to neudělá,  protože je slušně  vychovaná, tak to spolknu, tiše trpím a zdělávám si na
psychosomatické nemoci.  Někdy  bývám ale  v roli  inovátorky a  zde  je  mým posláním
přinášet nekonvenční myšlenky a také je akčně  uskutečňovat v praxi  – takže  prosím

pozor, mohu být i mírně nebezpečná! 



Možná tím „Drž se“ mi chcete pomoci, abych byla silná, abych se nezhroutila. Myslíte to
dobře, ale nejde to. Vždyť  mi umřel můj  milovaný syn. Umřelo mi moje dítě, které už
nikdy v životě  neobejmu.  Už  nikdy  v životě  mi  neřekne:  „Mami…“,  nezavolá,  nepošle
SMS… Nebudu mu chystat svatbu, nebudu mít vnoučata, nebudu mít na stáří lásku a
oporu svého syna. Já se často hroutím a chtěla bych vidět někoho, kdo by se nehroutil.
Není důležité nehroutit se, je důležité vždycky zase najít sílu vstát a jít dál. Takže
když mi přejete, abych se držela, tak to nejde a přidává mi to více blbých pocitů, když se
zhroutím. Ale když mi přejete, abych se opatrovala, tak to je pro mě dost často možné a
uskutečnitelné.

V televizi Nova byl 13. 12. 2009 pořad Střepiny.  Povídali zde o rodičích, kteří přežili své
děti.  Radili  lidem  v  okolí,  aby  se  od  pozůstalých  neizolovali,  aby  nabízeli  možnost
rozptýlení  a  také  možnost  vypovídat  se.  Pokud  mě  osobně  chtějí  moji  přátelé,

kamarádi  a  známí  nabídnout  případně  nějaké  rozptýlení,  pak  vítám  nabídky  na

výlety  do  přírody,  posezení  u  kávy,  společné  lezení  na  umělých  stěnách  a

slaňování kdekoliv – letos mám v plánu slanit Macochu – tak musím trénovat  �.

Není to tak, že sedím doma u okna a čekám, jestli mi někdo zavolá. Mám svůj  běžný
program, ale také mám velmi ráda zajímavé změny. A právě o to jde. Je mi příjemná i
iniciativa  ze  strany  okolí.  Mám například  kamarádku,  která  mi  občas  donese  přečíst
nějakou knížku se slovy: „Jak tě znám, tahle by se ti mohla líbit, co říkáš?“. 

Existují také různé návody pro rodiče, kteří přežili své děti. Vždy je tam rada rodičům,
abychom se nebáli požádat o pomoc. (Nečekejte, že se lidem v okolí podaří uhodnout, co
potřebujete.) Vím to a většinou se o pomoc požádat nebojím. Pokud žádám o cokoliv
normálně, pak očekávám, že mi vyhovíte, když to z vaší strany půjde a že mi řeknete ne,
když mi  vyhovět  nemůžete.  Pokud něco hodně  moc potřebuju,  řeknu u toho:  „Volám
SOS“. V tom případě očekávám, že mi vyhovíte, když to pro vás bude alespoň trošičku
možné. Pokud nebude, zase řeknete prostě  ne.  Vždy mám u sebe číslo na Centrum
krizové  intervence.  Tam  jsou  na  pomoc  lidem  v mimořádných  situacích  školeni  a
vykonávají ji ve své pracovní době. Je tam denní i noční služba a několikrát jsem i tuto
možnost využila. (Telefon 284 016 666)

Jsem právě v mimořádné a těžké životní situaci. Připadá mi v pořádku, abych si dílem
pomáhala já sama, abychom si  dílem pomáhali  navzájem v rodině,  abychom si  dílem
pomáhaly ve sdružení rodičů, kteří také přežili své děti, aby mi dílem pomáhali přátelé,
kamarádi a lidé z okolí a aby mi dílem pomáhali i odborníci.  Přestože hodně pomoci

potřebuji  a  přijímám,  stejně  si  stále  připadám  se  všemi  naprosto  rovnocenná.

V životě jsme si všichni navzájem učiteli. A pokud víte, že mohu něčím být užitečná i
já vám, určitě mi to prosím řekněte, když budu moci, také vám ráda vyhovím.

Děkuji.
Dáša Rýdlová
Praha, 9. 1. 2010


