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JAK MOHU SLOUŽIT DRUHÝM
BĚHEM KRIZE?

V obtížných situacích je
důležité, abychom se vzájemně
podporovali a dodávali si
sílu. O námětech, jak druhým
pomáhat, diskutujte v rámci
rodiny či podpůrné sítě. Řiďte
se touto příručkou, až budete
s druhými diskutovat, a naučte
se, jak jim můžete v nelehké
době sloužit.

Ke zvážení: Jak můžete být pro
druhé během krize oporou?
ÚVOD
Začněte modlitbou. Požádejte
Ducha, aby vás, vaši rodinu či ty,
kteří jsou součástí vaší podpůrné
sítě, inspiroval a vedl, až budete
druhým sloužit a pomáhat jim.
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TIPY, JAK SLOUŽIT DRUHÝM BĚHEM
KRIZE

Čtěte: Střídejte se v četbě a rozboru každého z níže uvedených
obecných pokynů ohledně toho, jak druhým během krize sloužit:

• Pomoci můžete již tím, že se budete druhým věnovat. Může

to znamenat, že druhým zatelefonujete, spojíte se s nimi přes
videokonferenci nebo jim pošlete textovou zprávu, aby věděli, že na
ně myslíte. Vaše přítomnost může přinášet klid a útěchu. Nabídněte,
že si můžete, kdykoli to bude potřeba, promluvit nebo strávit
společně čas.

• Aktivně naslouchejte. Soustřeďte se na daného člověka

a naslouchejte svým srdcem. Nenechte se rozptylovat tím, že budete
přemýšlet, jak mu odpovědět na to, co říká.

• Mějte na paměti, že každý je jiný a na krizi bude reagovat odlišně.
Umožněte druhým, aby prožívali situaci po svém.

• Vybídněte druhé, aby vyjádřili své pocity, a dejte jim možnost tak

učinit, ale nenuťte je hovořit o pocitech či tématech, o nichž mluvit
nechtějí.

• Ptejte se, jak se druzí cítí a co prožívají. Dejte si pozor, abyste si
o tom, jak se cítí, nedělali předčasné závěry.

• Společně se modlete. Modlitba přivolává Ducha a může přinést pokoj
a útěchu.

• O zkušenosti z vlastního života se dělte zdrženlivě. Je důležité
soustředit se na daného člověka a jeho prožitky.

• Pokud je to vhodné a druhý člověk není proti, nabídněte objetí či
jinou útěchu dotekem.

• Vyhledejte si další prostředky, které můžete v případě potřeby

nabídnout, ať už jde o důvěryhodné zdroje informací, verše z písem
či proslovy, nebo jiné možnosti, jak získat podporu. Užitečné
informace obsahuje také formulář „Zvládání náročných situací:
svépomocná příručka“. Pokud někdo potřebuje odbornou pomoc,
spojte se s biskupem, místním Střediskem rodinných služeb či jinými
odborníky.

• Setrvejte nablízku těm, kteří se potýkají s obtížemi, i když si nejste
jistí, co říci nebo udělat.

Diskutujte: Jak mohu tyto obecné pokyny lépe uplatňovat při službě
lidem, kteří se ocitli v krizové situaci?
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NÁMĚTY, CO ŘÍCI
A UDĚLAT

Čtěte: Střídejte se ve čtení níže uvedených zásad a praktických
doplňkových námětů. Tyto zásady a náměty vám mohou pomoci
sloužit těm, kdo se potýkají s nesnázemi. (Při diskusi o těchto
zásadách hledejte další slova či kroky, které by mohly pomoci,
a stejně tak si všímejte takových, jež nejspíš vhodné nebudou.)
Diskutujte: Jak si mohu tyto zásady lépe osvojit a jak je mohu
lépe uplatňovat?

PROJEVTE SOUCIT
Dejte druhým najevo, že vám na nich záleží. Můžete například říci:
• „Máme vás rádi.“
• „Vaše ztráta mě tolik mrzí.“
• „Myslím na vás a modlím se za vás.“
• „Jsem zde pro vás a mohu naslouchat.“ (Je v pořádku, pokud
s daným člověkem pouze mlčky posedíte. Podporu přináší již
samotná vaše přítomnost.)

UMOŽNĚTE DRUHÝM VYJÁDŘIT VLASTNÍ POCITY
Pokládejte otázky, abyste druhým pomohli vyjádřit
své prožitky, ale nenuťte je hovořit o pocitech či
tématech, o nichž zatím mluvit nechtějí. Mohli byste
využít například tyto otázky:
• „Co vás nyní trápí nejvíce?“
• „Jak se s tím snažíte vyrovnat?“
• „Jaké problémy jsou pro vás tento týden nejtěžší?“
• „Jaké silné stránky vidíte u sebe a u druhých?“
• „Čeho se obáváte do budoucna?“
• „Jak vám pomáhá víra?“
• „Trápí vás něco z minulosti?“
• „Podělili byste se o to, kdy jste v životě zažili
uzdravení?“

VYJÁDŘETE POCHOPENÍ A UJIŠTĚNÍ, ŽE RŮZNÉ REAKCE
JSOU NORMÁLNÍ
Dejte druhým najevo, že chápete jejich jedinečné pocity,
a pomozte jim, aby si uvědomili, že je normální, pokud se nyní
necítí dobře. Můžete například říci:
• „Nedokážu úplně pochopit bolest, kterou prožíváte, ale vím, že
to pro vás musí být těžké.“
• „Ať už prožíváte jakékoli emoce, je to v pořádku.“
• Lidé mohou pociťovat smutek, zlost, být zmatení, ztracení,
paralyzovaní, cítit vinu, bezmoc či celou řadu jiných emocí.
• „Je normální mít pocit, že se nám myšlenky a emoce vymykají
z ruky.“
• „Každý reaguje jinak, a tak je v pořádku mít pocit, že jsme
silní a daří se nám, a stejně tak je normální mít dojem, že vše
zvládáme jen s obtížemi.“
Mají-li druzí potíže se spánkem, bolestmi hlavy, žaludku, chutí
k jídlu, s každodenními činnostmi a duchovními praktikami,
pomozte jim, aby si uvědomili, že potýkat se s těžkostmi je
normální. Pomozte jim, aby byli trpěliví a sami k sobě milosrdní.

NAVRHNĚTE, JAK ZVLÁDAT OBTÍŽE
Pokud někdo chce či potřebuje poradit, jak zvládat emoce
a stres, promluvte si o některých z těchto praktických námětů:
• Vyhradit si čas na péči o sebe, včetně řádné stravy, hydratace,
hygieny, cvičení, spánku a předepsané medikace
• Omezit sledování zpráv a sociálních médií
• Zapojit se v rámci svých možností do služby druhým
• Naučit se soustředit na přítomný okamžik nebo provádět
dechová cvičení
• Řešit v životě to, co je důležité dnes, v tuto hodinu, v tuto
minutu
Můžete položit například tyto otázky:
• „Jak se s tím vyrovnáváte? Co se vám při řešení problémů
osvědčilo v minulosti?“
• „Jak pečujete o své fyzické a duševní zdraví?“
• „Jak vám pomáhá víra? Jak se spoléháte na Pána?“

NABÍDNĚTE NADĚJI
V situacích silné krize mohou hluboké projevy víry
a naděje často vyznít banálně či neužitečně. Naději
můžete zkusit vyjádřit například těmito slovy:
• „Jsem zde s vámi a pro vás.“
• „Znám lidi, kteří vám budou umět pomoci.“
• „Zase se vám ozvu.“
• „Dám vám potřebný prostor, jsem připraven vám
pomoci a budu při vás stát.“
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KOMU MOHU SLOUŽIT?

Ke zvážení: Zamyslete se každý sám nad tím, komu a jak byste
mohli v této době sloužit. Vše, co vás napadne, si zapište a poté
o svých myšlenkách diskutujte ve skupině.

ZÁVĚR
Na závěr dejte každému možnost, aby během dvou minut
odpověděl na jednu z těchto otázek:
• Co pro vás bylo v této diskusi nejpřínosnější či nejcennější?
Čemu jste se naučili?
• Na čem jste se dokázali všichni shodnout?
• Jak tato diskuse změnila vaše vnímání?
• Chtěli byste na základě této diskuse učinit nějaký následný
• krok?
Na závěr se pomodlete.

ZVLÁDÁNÍ NÁROČNÝCH SITUACÍ:
SVÉPOMOCNÁ PŘÍRUČKA
Pokoj zůstavuji vám,
pokoj svůj dávám
vám; ne jako svět
dává, já dávám vám.
Nermutiž se srdce
vaše, ani strachuj.
Jan 14:27.

V obtížných časech je nedílnou součástí emoční odolnosti schopnost
uvědomit si, co se v nás odehrává. Když zjistíte, co vám činí potíže,
můžete si zvolit strategie, která vám pomohou situaci zvládnout ve
zdraví.
Činnost: Každý účastník diskusní skupiny si vyplní formulář „Zvládání
náročných situací: svépomocná příručka“.
Po vyplnění formuláře si mohou účastníci navzájem sdělit, jak na
náročné situace reagují, jak se s nimi vyrovnávají, či cokoli dalšího, co
se z něj o sobě dozvěděli.
Materiál „Zvládání náročných situací: svépomocná příručka“ může být
užitečným nástrojem rovněž pro ty, kterým sloužíme.

1. KROK

POZNEJTE A PŘIJMĚTE

Jak reagujete na obtíže? Následující seznam uvádí, jak lidé obvykle
reagují na nesnáze, jež jsou mimo naši kontrolu. Uvědomte si, že to,
že každý reagujeme jinak, je přirozené a lidské. Možná se potýkáte
s obtížemi, a to je v pořádku. Možná jste odolnější a využíváte svých
silných stránek a možností. Zaškrtněte vše, co o vás platí.

DUCHOVNÍ OBLAST
Pocit, že mě Bůh opustil
Pocity, že jsem k ničemu
Pocity, že je obtížné věnovat se
náboženským praktikám, jako
jsou meditace, modlitby, účast
na shromáždění atd.
Menší touha vést řádný život
Beznaděj
PSYCHIKA
Zhoršený úsudek
Zapomnětlivost
Roztržitost
Zkreslené vnímání času,
skutečnosti
Noční můry
Neodbytné vzpomínky

CITOVÁ OBLAST
Popírání
Deprese, zármutek
Úzkost, strach
Zlost, nervozita
Vina
SOCIÁLNÍ OBLAST
Osamělost, stažení se
Citová závislost
Napětí v manželství či vztazích
Konflikty mezi rodičem a dítětem
Přílišná starostlivost
FYZICKÁ OBLAST
Únava
Bolesti hlavy
Poruchy spánku
Změna chuti k jídlu
Svalové napětí
Mělké dýchání

POSTUPY, JAK SE VZCHOPIT
Větší spoléhání na Boha
Ostražitost / vyšší připravenost reagovat
Větší důraz na současnost a budoucnost
Větší oceňování blízkých
Postoje charakterizované odhodláním, odvahou, optimismem,
kreativitou a vírou
Přání být ve spojení s druhými a pomáhat jim
Přání vypořádat se s výzvami a řešit obtíže
Předefinování pojmu „dobrý den“
Větší důraz na plnohodnotně strávený čas s rodinou a přáteli
Větší oddanost sobě samým, rodině, přátelům a víře

2. KROK

NASMĚRUJTE SVÉ MYŠLENKY

V životě se budeme setkávat s náročnými událostmi či
okolnostmi mimo naši kontrolu. Nicméně to, jak budeme na
takové stresující situace reagovat a jak se jim přizpůsobíme, již
pod kontrolou máme. Věnujte pozornost svým myšlenkám
a přemýšlejte, jak je můžete zdravě nasměrovat.

3. KROK

JEDNEJTE

Uvědomte si, které strategie při zvládání problémů pomáhají
právě vám. Zkoušejte je uplatňovat v každodenním životě. Ze
strategií uvedených níže zaškrtněte ty, které v současné době
používáte, nebo ty, jež byste chtěli vyzkoušet.
CITOVÁ OBLAST
PSYCHIKA
Zapisujte si myšlenky, pocity
Čtěte či poslouchejte povznášející
knihy
a zážitky do deníku
Pomáhejte dětem s přípravou
Poslouchejte inspirující hudbu
do školy
Svěřujte se se svými pocity
Pište příběhy či básně
Zhluboka dýchejte, meditujte,
Sestavte si seznam priorit
myslete pozitivně
a hodnot
Dovolte si plakat
Stanovte si krátkodobé
Hledejte něco, co vás rozesměje
a dlouhodobé cíle
Věnujte čas domácím
Vyhledávejte přesné informace
mazlíčkům
z důvěryhodných zdrojů
Přestaňte na čas sledovat zprávy
SOCIÁLNÍ OBLAST
Věnujte čas rodině a přátelům
Hrajte společenské hry
Udržujte kontakt s důležitými
lidmi
Pozvěte někoho na večeři

Hledejte možnosti, jak druhým
pomáhat a sloužit
Přestaňte na čas sledovat
sociální sítě
Zapojte se do života místních
organizací

DUCHOVNÍ OBLAST
Přemítejte a meditujte
Buďte otevřeni inspiraci
Zaměřte se na to, co je pro
vás nejdůležitější
Určete, co je přínosné
a jakou roli to hraje ve
vašem životě
Modlete se, zpívejte
Čtěte inspirativní literaturu
(proslovy, texty písní, verše
z písem atd.)
Raďte se s vedoucími Církve,
jimž důvěřujete

FYZICKÁ OBLAST
Pijte vodu a jezte zdravě
Zajistěte si dostatek spánku
Fyzická aktivita
Berte potřebné léky
Dodržujte pravidelný režim
Odměňujte se
Objímejte se se členy
rodiny a přáteli a vyjadřujte
vhodnými způsoby vzájemnou
náklonnost
Zajistěte si pravidelnou
lékařskou péči

4. KROK

DISKUTUJTE A DĚLTE SE

Podělte se se svou rodinou, přáteli či lidmi v rámci své
podpůrné sítě o některé ze svých postupů a strategií pro
zvládání problémů. Diskutujte o tom, jak se můžete podporovat
navzájem.
Kdykoli budete pod tlakem či ve stresu, znovu si strategie pro
zvládání obtížných situací projděte a procvičte si je.

Poznamenejte si veškeré myšlenky, které vás napadají:
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