
Ztráta bratra a psychologie

Úvod

Psychologií jsem se začala aktivně zabývat před dvanácti lety, když jsem byla v Anglii jako

au-pair a chtěla jsem lépe porozumět duši dětí, o které jsem se starala. Přečetla jsem si pár

knih o psychologii.  Od Thomase A. Harrise jsem četla „Já jsem ok, ty jsi  ok“, která se

zabývá transakční analýzou. Knihu „Jak si lidé hrají“ napsal Eric Berne a je o hraní vnitřních

rolí. Také jsem se zabývala asertivitou a KBT (kognitivně behaviorální terapií).

K psychologii  jsem  si  našla  kladný  vztah  a  můžu  říci,  že  ji  ani  nepodceňuji,  ale  ani

nepřeceňuji. Myslím si, že mám ohledně psychologie rozumné očekávání.

Konkrétní fakta a mé prožívání

Dne 15. 4. 2009 tragicky zemřel můj bratr Jiří ve svých 26 letech. 

S mojí  kamarádkou Klárou jsem byla  v obchodě  a  vybírala  si  balónky na oslavu  svých

třicátých narozenin,  kterou jsem měla  naplánovanou na víkend. Volala mi máma, ať  se

stavím doma. Řekla jsem ji, že se mi to nehodí, ale naléhala na mě. Měla jsem z toho divný

pocit, protože brácha před dvěma dny odjel na kanyonářskou expedici na Reunion. 

Když jsem přišla domu, máma zrovna s někým telefonovala a táta byl zamlklý. Když máma

dotelefonovala, tak mi řekli, že pro mě mají smutnou zprávu, že Jiří zemřel. Vůbec jsem to

nechápala a ptala se „Jak to?“. Měla jsem pocit, že každá molekula v mém těle se roztěkala

a nedržela pohromadě, mozek mi přestal fungovat a nedokázal tu informaci zpracovat. V tu

chvíli se mi zhroutil svět.

Byla jsem v šoku a po krátkém hysterickém pláči jsme se začali bavit. Věděli jsme, že se

Jirka  utopil,  ale  nevěděli  jsme žádné  detaily.  Pořád jsem se  našich  ptala  „Co  budeme

dělat?“

Na truchlení nebyl čas. Jiří nezemřel v ČR a tak jsme museli začít zařizovat převoz těla.

Hledání dokladů, faxování, psaní mailů, komunikace s Ministerstvem zahraničních věcí a

s jeho kamarády na Reunionu nás udržovala ve stavu akce.

Po převozu těla do ČR jsme řešili otázku, zda se jít s Jirkou osobně rozloučit. Myslím si, že

je moc důležité  vidět  zesnulého. My s mámou jsme tu možnost  měly.  Nejdříve  jsme to

odmítly, protože strach z toho, co uvidíme a jaké to bude, byl velký a i naše okolí bylo proti.

Lidé nás odrazovali a strašili vlastními předsudky. 



Nakonec jsme se na poslední chvíli, den před pohřbem, rozhodly, že Jirku vidět chceme.

Dodnes jsme za tu možnost vděčné. Moc nám to pomohlo. Člověk lépe přijme realitu, když

vidí, že zesnulý je opravdu mrtvý. Že je to lidská schránka, ale duše už tam nikde není. Moc

nám pomohlo vidět klidný výraz Jirky. Skoro se až usmíval. V tu chvíli jsme si uvědomily, že

on už má klid, že se netrápí, nic ho nebolí a odchází v klidu a míru. Měli jsme příležitost mu

říci, jak jsme ho měly a stále máme rády a že nám všem chybí. Mohly jsme ho pohladit,

rozloučit se s ním a dát mu do rakve pár osobních věcí. 

V čem mi pomohla doktorka

V té těžké chvíli jsem začala chodit k psycholožce, se kterou jsem mohla otevřeně řešit své

pocity a myšlenky. Shodou okolností ona měla také zkušenost se ztrátou svého sourozence

a tak jsem věděla, že mi opravdu rozumí. 

Byla jsem v takovém stavu, že jsem vůbec nedokázala brečet. Nechápala jsem to a přišlo

mi  to  „divné“  a  „blbé“.  Moc mi  pomohlo,  když  mi  řekla,  že  tělo  by tak  velký  zármutek

nepobralo a tak si to dávkuje postupně podle toho, kolik toho unese, kolik toho zvládne a

časem přijde i doba, kdy se dostaví také pláč.

Než Jirka odjel na Reunion, tak jsem si  našla vysokou školu, na kterou jsem se chtěla

přihlásit. Po tom, co bratr umřel, jsem neměla chuť začít se studiem. Moje paní doktorka mi

doporučila, ať se na školu i přesto přihlásím. Že to byl můj plán před tím, než Jirka umřel a

že bych se měla zaměřit na budoucnost. Ve škole prý potkám nové lidi a zaměřím svou

mysl na učení a tak ji odvedu od neustálých myšlenek na Jirku, na to, co se stalo a od úvah

o smyslu života a bytí, které mě každý den zužovaly.

V čem mi pomohla knížka

Také jsem začala číst knihu „Zármutek a pomoc pozůstalým“ od Naděždy Kubíčkové, která

mi pomohla pochopit, pro mě nepochopitelné reakce okolí, mé emoce a myšlenky.

V práci jsem měla takovou zkušenost, že kolegové se mi najednou začali vyhýbat. Raději

kolem mě chodili se sklopenou hlavou, jen aby mě nemuseli pozdravit. Měla jsem hrozný

pocit izolace a napadaly mě myšlenky, že se snad bojí, že je to nakažlivé a nechtějí to také

chytit. Moc mi pomohlo, když jsem se dočetla, že je to proto, že lidé nevědí, jak na tuto

událost  reagovat.  Dříve  smrt  byla  normální  součástí  života  a  hlavně  na  venkově  byly



zavedené  rituály,  jak  se  chovat  k pozůstalým.  Lidé  chodili  kondolovat  a  vyjadřovali

upřímnou soustrast. V dnešní době jednotlivci v takovéto situaci společensky tápou.

Také jsem nechápala reakce lidí, protože když jsem někomu řekla, co se stalo, hned říkali,

jak je to hrozné, jak to zvládá máma a táta a co jeho přítelkyně. Mě se nikdo neptal, jak mi

je. Jirkovo kamarádi mi volali, když potřebovali řešit věcné otázky, aby ušetřili naše. Prostě

tu nebyl nikdo, kdo by viděl moji bolest a měla jsem na okolí ohromný vztek, za to že mou

bolest  přehlížejí.  Pak  jsem  se  dočetla,  že  sourozencům  se  říká  takzvaně  neviditelní

pozůstalí. 

O tom, že je to pravda, jsem se přesvědčila i při  setkání sourozenců, kteří ztratili  svého

sourozence. Toto setkání pořádalo občanské sdružení Dlouhá cesta. I ostatní sourozenci

zažili tento pocit přehlížení.

Závěr

Když umře starý  člověk,  je  to smutné,  ale přirozené, tak to  nikoho nezaráží.  Lidé vám

vyjádří upřímnou soustrast a „jde se dál“. Žal za nějaký čas přebolí a v tomto hektickém

životě  vám občas zavítá  myšlenka zpět  k vaší  babičce nebo dědovi.  Ale co když umře

mladý člověk? Něčí bratr, sestra či dítě.

Psychologie rozhodně  nemůže zmírnit  bolest ze ztráty blízkého člověka, ale mě  osobně

komunikace  s psycholožkou  a  knížka  „Zármutek  a  pomoc  pozůstalým“  velmi  pomohly

zorientovat se v situaci, což mělo zásadní význam pro udržení se v kontaktu s realitou. 

Lidská psychika je složitá, každý člověk reaguje jinak a pomáhají mu jiné věci. Neexistuje

jediný,  universální  návod  na  všechny  lidské  problémy.  Každý  si  musí  najít  svůj  zdroj

pomoci. Něco, co mu bude dávat sílu a chuť do života. Něco, co mu pomůže překonávat

těžké chvíle.  Něco,  na co se bude těšit  a něco, co mu pomůže uvidět  světlo  na konci

dlouhého tunelu. 


