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1 Příloha č. 1
INFORMOVANÝ SOUHLAS S POSKYTUTÍM ROZHOVORU

Byl/a jste požádán/a o poskytnutí rozhovoru za účelem získání dat pro vypracování
diplomové práce Bc. Andrey Dally. Výzkum probíhá v rámci navazujícícho magisterského
studia jednooborové psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Tématem práce
je analýza zkušenosti osob s bipolární afektivní poruchou a jejím cílem je nalézt
charakteristické rysy v prožívání osob s bipolární afektivní poruchou a jejich vztahu
k nemoci.
Vaším podpisem potvrzujete, že:


Vaše účast v projektu je dobrovolná a jako dotazovaný/á máte právo odstoupit
od výzkumu, a to i v průběhu rozhovoru.



Souhlasíte s nahráváním rozhovoru, k jehož záznamu bude mít přístup pouze
řešitelka projektu a který bude po anonymizovaném přepisu vymazán.



Jste byl/a informován, že výsledky budou anonymizovány a nebudou obsahovat
údaje, které by umožňovaly odhalení Vaší totožnosti.



Všechny Vaše otázky týkající se výzkumu byly zodpovězeny k Vaší spokojenosti.
A v případě dodatečných otázek můžete kontaktovat řešitelku Bc. Andreu Dally
(733 785 476 nebo andrea.dally@seznam.cz)

Jméno účastníka: ________________________

Datum: __________________

Podpis účastníka: ________________________

Podpis řešitelky:____________

1

2 Příloha č. 2
Struktura rozhovoru
Oblast diagnóza


Kdy jste diagnózu získal/a?



Za jakých okolností?



Vzpomínáte si na tu situaci? Dokážete jí popsat?



Jak jste se cítil/a ve chvíli, kdy Vám bylo oznámeno, že trpíte BAP?



Zaznamenal/a jste problémy, vyplývající z vaší nemoci, již před udělením diagnózy?



Jak Vám BAP změnila život?

Sociální oblast
Rodina


Jak na Vaši nemoc reagovala Vaše rodina?



Došlo postupem času ke změně postoje Vaší rodiny?



Jak na nemoc pohlíží Váš partner/ka? (pokud má)



Jak na nemoc pohlíží Vaše děti? (pokud má)

Přátelé


Vědí Vaši přátelé o tom, že trpíte BAP?
A) Proč jste jim o tom neřekl/a?
B) Jak na Vaše sdělení reagovali?



Potkal jste se někdy se stigmatizací? Jak?



Ztratil jste díky BAP některé přátele?
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Získal jste díky BAP přátele?

Zaměstnání/škola


Byl/a jste v době získání dg. Zaměstnán/á? Jak Vás nemoc omezila? (chodil do
školy?)



Vědí Vaši kolegové a nadřízení o tom, že trpíte BAP? (spolužáci, učitelé?)
A) Proč jste jim o to neřekl?
B) Jak na Vaše sdělení reagovali?



Ovlivnila BAP Váš pracovní výkon?



Setkal/a jste se někdy se stigmatizací v práci/škole?

Oblast vztahu k nemoci


Jak byste sám za sebe popsal BAP? Tak jak to vychází z Vaší zkušenosti?



K čemu byste BAP přirovnal? Nebo symbolicky vyjádřil? Proč?



Jak byste BAP pojmenoval, kdyby to mělo být podle Vás? Proč?



Jak byste popsal Váš vztah k BAP?



Považujete BAP jako součást samu sebe?



Vnímáte něco pozitivního na BAP?
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3 Příloha č. 3
3.1 Richard (35 let)
Řešitelka: „Kdy jste diagnózu bipolární afektivní poruchy získal?“
Richard: „ Bylo to v roce 2013. S tím, že, vlastně, první psychiatrické potíže jsem měl v roce
2009. Na konci roku 2009, kdy se mi rozjely nějaký bludy a podobně. S tím, že už to potom
bylo takový neudržitelný a byl jsem hospitalizovaný v Havlíčkově Brodě, kde mě vlastně
hospitalizovali a byl jsem tam 3 měsíce, kde to doprovázely elektrošoky, a byla mi
diagnostikována akutní psychotická porucha s příznaky schizofrenie. Potom byl nějakou dobu
klid v roce 2009 a v roce 2010. Až v roce 2013 jsem na sobě cítil, že se se mnou zase děje
něco. Myslel jsem si, že je to ta samá příhoda, která se mi už udála. Ale bylo to něco jiného,
kontaktoval jsem v té době svou kamarádku, psychiatričku, a ta mi právě diagnostikovala tu
bipolární poruchu, v roce 2013.“
Řešitelka: „A za jakých okolností se přišlo na první psychické problémy? Vy jste říkal, že se u
Vás objevily nějaké bludy…“
Richard: „V tom roce 2009 to byly bludy v tom smyslu, že jsem až zpětně přišel na ty příčiny
nebo ty spouštěče, co mi to vyvolaly. Ta první příčina byla, že v roce 2006 mi zemřela
maminka. Táta byl dva roky sám. V roce 2008, po dvou letech, si našel přítelkyni a v tom
roce 2009 to tak korunovalo, že jsem viděla jak z toho bytu jakoby odchází ty věci tý mámy a
přichází tam věci tý tátovo přítelkyně, do toho bytu.“
Řešitelka paralingvisticky vyjadřuje pochopení
Richard: „Tak to byla první věc. Potom druhá věc byla, že jsem byl hodně pracovně vytížený.
Pracoval jsem večer, jezdil jsem hodně po republice, takže to bylo druhou příčinou. A třetí
bylo, že teta obhajovala Tomáše Petra, o kterém Paroubek prohlásil, že je nepřítel státu číslo
jedna. A to ve mě vygradovalo v ten pocit, že jsem korunní svědek nějakého případu. Když
jsem řídil auto, tak jsem si myslel, že v spztkách (pozn. řešitelky: ve státních poznávacích
značkách) je nějaká symbolika a že rádio mluví ke mně, a tak podobně.“
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Řešitelka: „A vzpomínáte si na tu situaci, kdy jste se dostal, i když to nebylo v souvislosti
s bipolární afektivní poruchou, do té nemocnice a zjistil jste, že máte duševní nemoc?“
Richard: „ Já v té době jsem bydlel v Pardubicích a jak jsem cestoval po republice, tak jsem
přespával u přítelkyně, která mi pomáhala v tý práci. Bylo to skrz evropský dotace pro různý
firmy a psaní různých žádostí o dotace z Evropské Unie. A přespali jsme u bratrance jeden
večer a to už bratranec s přítelkyní na mě pozorovali, že se mnou není něco v pořádku. V té
době přítelkyně bratrance studovala psychologii, tak mě z toho nějakým způsobem dostala a
pak jsem se cítil jakoby uvolněnej, že ten večer jsem dokázal usnout a byl jsem to zase já. A
druhej den jsem byl zase v tom napětí a zase jsem slyšel ty hlasy. V rádiu jsem hodně
poslouchal Landu, kterej zpívá takový nacionalistický písničky a já jsem si to bral tak, že
mluví jakoby ke mně. A další večer jsem zase přespal u bratrance, tady v Praze. Nešel jsem
vůbec spát, on má byt, kde je dole recepce a já jsem začal vynášet knihy z knihovny na tu
recepci. A dělal jsem takovýhle divný věci, pro normálního jakoby současnýho člověka.
Někdy ve dvě hodiny ráno se bratranec probudil a vzal mě s přítelkyní do Motola. Tam
vlastně nikdo nebyl z personálu. Potom mi to zpětně bratranec s přítelkyní vyprávěli, že to
tam bylo takový děsivý a ponurý, ona i ta motol v běžný den je taková ponurá, ještě jak ty
chodby byly prázdný. Přítelkyni jsem donutil, aby si sundala mikinu a dala jí mě. Abychom si
ty mikiny vyměnili, aby mě nikdo nepoznal. Pak když přišla doktorka, že mě vyšetří, tak jsem
se začal svlíkat a ona, že mě potřebuje vyšetřit jinak, ať se zase zpátky oblíknu. Takže v ten
moment jsem nechápal, o jaký vyšetření půjde. Jak jsem s ní nějakým způsobem mluvil, tak
že je to prý na okamžitou hospitalizaci a bratranec s přítelkyní mě právě odvezli do
Havlíčkova Brodu, protože to spádová oblast pro Kutnou Horu, kde jsem měl trvalý bydliště.
A co měl bratranec obavu, tak že mu uteču, když někde zastavíme na benzínce, abych mu
neutekl někam do polí, což se naštěstí nestalo. A byl jsem v tom Havlíčkově Brodě, kde se
mnou dělali nějaký vstupní vyšetření, ale tam jsem jim, co si tam pamatuji, odvyprávěl můj
příběh těch bludů, že jsem korunní svědek nějakého případu a tak podobně. Takže jsem žil ve
svých představách a když se za mnou zabouchly ty dveře, tak jsem tomu jakoby nevěřil a furt
jsem si myslel, že jsem na nějakém utajovaném místě, protože jsem si v hlavě pořád
odehrával ten svůj příběh.
Řešitelka: „A když už se Vám v té nemocnici udělalo lépe, a začalo Vám to pomalu
docházet“…(nestihla dokončit otázku)
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Richard: „Hodně mi pomohly ty elektrošoky, který mě opravdu dokázaly srovnat. Ta
prognóza byla, že se z toho buďto vůbec nedostanu, z těch bludů, že jsem to měl tak rozjetý, a
nebo, že se z toho dostanu, ale budu mít trvalý následky a budu tam muset nějakým způsobem
zůstat nebo něco podobnýho. A docela malá pravděpodobnost, že se z toho Brodu dostanu,
jakože bez újmy, což teda se naštěstí nakonec stalo. Po těch třech měsících se to podařilo, jak
díky těm elektrošokům, tak díky medikaci. A určitě svou úlohu tam sehrály, nevím do jaký
míry, terapie, kde jsem vlastně docházel v tom třetím měsíci, už na otevřeném oddělení, na
hypoterapii, terapii s koňma. Taky na muzikoterapii, pletení košíků a různě pohybový práce.
Takže k tý otázce, to uvědomění si…že jsem blázen přicházelo…
Richardovi zvoní telefon
Řešitelka: „Klidně si to vemte, to nevadí. Můžeme si dát pauzu.“
Richard: „To je dobrý.“
Richard vypíná telefon
Richard: „přicházelo, tak nějak pozvolna a furt jsem si to tak nějak neuvědomoval.
Řešitelka: „Zaznamenal jste, že by se Vám od té hospitalizace změnil život?“
Richard: „Určitě mi to změnilo život, protože jsem si uvědomoval, co je to svoboda nebo
možnost jít kam chci a kdy chci. Změnilo mi to osobní vztah, že když mě vlastně pustili
z toho Brodu, tak jsem byl stále pod silnýma medikamentama a nevydržel jsem chvilku
v klidu. Nebo vlastně v klidu jsem byl, ale když jsem stál na místě, tak jsem musel
přešlapovat nohama a takovýhle tiky jsem měl. Tak to se třeba přítelkyni moc nelíbilo, s tou
jsem byl pět let a čtyři měsíce. Po propuštění z toho Brodu se se mnou rozešla. Potom najetí si
zaměstnání, nového smyslu života a sebe sama bylo dost těžký.“
Řešitelka: „A podařilo se to?“
Richard: „ Podařilo a trvalo to dlouho. Vždycky je to o tom jedinci, samozřejmě, důležitá je i
podpora toho okolí, ale když to nejbližší okolí nepodporuje, tak stejně jako by ten jedinec ví,
co chce a kam chce jít.“
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Řešitelka: „A jak na to reagovala Vaše rodina? Na to, že máte psychiatrickou diagnózu?“
Richard: „No tak naštěstí, no naštěstí (ironicky). Táta si tohleto prožil, protože maminka byla
dvakrát hospitalizovaná v Havlíčkově Brodě a byla v invalidním důchodu a do smrti se léčila
s psychyiatrick…ne s psychologick…
Řešitelka: „ S psychiatrickými“.
Richard: „S psychiatrickými problémy. (smích) Brácha, který je o tři roky starší, tak je takovej
svůj a u něj nevím, do jaký míry si to uvědomoval, a do jaký míry si to připouštěl. To jakoby
nedokážu určit.“
Řešitelka: „A myslíte si, že došlo, postupem času, ke změně postoje Vaší rodiny? Říkáte, že
nevíte, jak si to Váš brácha v té době uvědomoval, tak jestli k tomu teď nějak přistupuje?“
Richard: „Hm, přijde mi, že moc ne. Jakoby vlastně od mý psychiatričky, tak od tý jsem
dostal nějaký knížky o tý bipolární poruše. To jsem jim vlastně dal k přečtení, asi si myslím,
že se do toho částečně podívali, ale že bysme si vyloženě sedli a že bysme si o tom nějak
povídali, to se nekonalo, no. A já si v podstatě furt hledám informace, když jsem si přečetl tu
knížku od tý Markéty (pozn. řešitelky: Richardovo psychiatrička), tak jsem si pak četl články
na internetu, že si dám slovo bipolární porucha a neprojdu si jen těch deset výsledků na první
stránce, ale jdu hlouběji. Navíc ty stránky přibývaj, takže každýho půl roku mám tu potřebu se
podívat na ty nový informace. Takže teďko jsem třeba viděl video, o Ivanu Břešťákovi, kterej
byl reportérem na nově, takže tam taky se člověk dozví nějaký zajímavý informace o tom, jak
člověk může dopadnout a jak prožívají tu bipolární poruchu.“
Řešitelka: „A mrzí Vás to, že jste si jako rodina nikdy nesedli a nepovídali jste si o tom, co
vlastně prožíváš? Máte pocit, že je to pro Vás v tomhle neuzavřený?“
Richard: „Hm, jo, jo.“
Řešitelka: „A jak k tomu přistupovali Vaši přátelé? Pokud o tom teda ví?“
Richard: „Mí přátelé o tom vědí. A po té epizodě v roce 2013 s tou mánií nebo po té diagnóze
bipolární poruchy jsem to řekl pár přátelům a postupně jsem třeba i ten okruh rozšiřoval. Ty
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reakce na to určitě nejsou záporný, někdo se o to zajímá víc do hloubky, někdo míň. Nejvíc se
teda asi teď zajímá má současná přítelkyně, se kterou jsem půl roku. Ta se snaží hodně do
hloubky tý nemoci a co od ní čekat. Má obavy a já taky, kdyby přišel jakoby ten jeden
protipól nebo ten druhý protipól, tý bipolární poruchy. A potom vlastně ta nejbližší rodina, ten
zmiňovaný bratranec, s jeho mamkou a mojí tetou. Ten mi byl hodně velkou oporou. Takže
spíše ta vzdálenější rodina, protože to vlastně byla ségra mojí mámy, takže znala tu její nemoc
a jakoby tím, že tady už máma není, tak se jí možná cítila být zavázána. „
Řešitelka: „Dobře a po jak dlouhé době jste to řekl své současné přítelkyni? A kde jste se
vlastně poznali?“
Richard: „Na internetu, na internetový seznamce. A v podstatě jsem jí to řekl hned na našem
druhém setkání. Protože o tom nemám problém hovořit a není to nic, za co bych se styděl.
Vím, že s tou nemocí dokážu žít a že mě žádným způsobem neomezuje a nelimituje. Jenom
mám strach z toho, že by zase propukla, ale dělám všechno pro to, abych nešel do žádného
extrému, ani v jedný tý rovině. To znamená, že dodržuju životosprávu, hlavně spánkovej
režim, léky. Přes to nejede vlak, že bych vynechal léky, takže v tom jsem zodpovědnej. Co se
týká alkoholu, ten konzumuju ve velmi malém množství, a co se týká jiných návykových
látek, tak jsem měl asi pětkrát v životě marihuanu a naposled někdy ve dvaceti. A tu první
příhodu jsem měl až ve dvaceti šesti. Ale vím, že souvislost s tím určitě je, že ta marihuana je
startovač a v tom Havlíčkově Brodě jsem se setkal…Mě bylo dvacet šest a těm klukům třeba
okolo dvaceti a měli rozjetý schízy a tak podobně. Měli to odstartovaný opravdu tím, že každý
den hulili.“
Řešitelka: „Takže říkáte, že jste na tom byl ještě dobře, v porovnání s nima?“
Richard: „Jo, jo, jo. A hlavně oni se dostali z toho Brodu a pokračovali v tom svým životě dál.
Já jsem, po těch mých zkušenostech s tou marihuanou, tu potřebu už neměl. Pětkrát mi to
neudělalo dobře, tak jsem si říkal, že po šestý by mi to už fakt udělalo zle. Takže to nechci, po
tý diagnóze už stoprocentně ne. A co se týká toho alkoholu, tak ten si dám, ale vím, kde je ta
moje hranice.“
Řešitelka: „Už víte, co si můžete dovolit.“
Richard: „jo,jo, přesně tak.“
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Řešitelka: „A kdy naposledy se u Vás objevila nějaká epizoda?“
Richard: „Mě přijde, že se pořád tak plácám. Ta poslední velká epizoda byla v tom roce 2013,
mánie. To byl obrovskej epík tam nahoře. Potom se to, naštěstí, podařilo stabilizovat takovým
způsobem, že ten dojezd nebo ten dopad na to dno nebyl tak velkej. Ale potom, když jsem si
to zpětně uvědomoval, tak jsem měl problém vyjít ven. Bál jsem se lidí a oddaloval jsem to
vstanutí z postele a to si dojít nakoupit a tak podobně.“
Řešitelka: „A to bylo kvůli tomu, že jste měl strach, že to opět přijde?“
Richard: „Ne, to byla spíš deprese. Opravdu mi po tý mánii naběhla deprese, i když ty léky to
spravily a stabilizovaly tu náladu, ale stejně jsem do tý deprese upadl. Ale od toho roku 2013
jsem tak nějak, díky tomu, že jsem hodně v kontaktu s tou psychiatričkou a můžu se na ní
kdykoliv obrátit a ona mi upraví léky. Třeba jí napíšu mail o tom, jak se cejtím a ještě to
funguje na tý kamarádský bázi, že se známe od mala. Takže někdy mám pocit, že jsem
takovej víc roztěkanej, ale to si dokážu v hlavě tak nějak srovnat a hodit se do normálu, aby se
to nějak nerozeběhlo. Deprese, to mi přijde, že jsou teď v současné době častějš. Jakože
člověk upadá do takový apatie, ale zas je to jakoby o tom, že to říct nahlas před tou
psychiatričkou, ať ví, jak má hýbat s lékama. Ale vím, že to není jen o těch lécích, ale i o tom
si uvolnit ty ruce a udělat si čas sám na sebe, prožívat ty radosti a hodit se do toho normálu.“
Řešitelka: „Takže Vám to přineslo i něco pozitivního? Tím, že si uvědomujete, že se musíte
zaměřovat i sám na sebe?“
Richard: „Ano, to určitě.“
Řešitelka: „Myslíte si, že kdyby ta nemoc nepřišla, tak se víc zanedbáváte?“
Richard: „To asi jo, asi určitě.“
Řešitelka: „A docházel jste někdy na psychoterapii?“
Richard: „Nechodil, vlastně jakoby do kruhu v rámci pobytu v tom Brodě. Takže zkušenost
tady s tím nemám.“
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Řešitelka: „To byla asi skupinová terapie komunitního modelu?“
Richard: „Hm, ano, komunitní.“
Řešitelka: „Jak dlouhý byl ten pobyt na psychoterapeutickém oddělení?“
Richard: „Celkově tři měsíce, tam dole jsem byl dva měsíce, kde jsem měl asi sérii těch deseti
elektrošoků. Poslední měsíc jsem byl už na tom otevřeným oddělení, kde už jsem mohl mít
telefon, svoje oblečení a chodil jsem na ty terapie. Mohl jsem taky chodit ven, do města. To
celý bylo od listopadu do konce února, takže na tý psychice to moc nepřidá. Vlastně už i vím,
jaký etapy v tom roce na mě dolejhaj. Vánoce jsem měl rád, teď už je moc nemusím. Tím, že
mamka chybí, tak jedno místo vlastně chybí, a když je vyročí jejího úmrtí, tak tyhle věci na
mou psychiku fungují jako zátěž.“
Řešitelka: „Takže v těchto obdobích na sobě pozorujete změnu?“
Richard: „Jo, jo. A to vím, že to přijde a musím se na to připravit a víc se hlídat.“
Řešitelka: „Jak říkáte, že v určitých obdobích to na Vás přijde, tak dokážete to poznat, kdy už
to přichází?“
Richard: „Jo. I jakoby tu mánii a depresi dokážu rozpoznat. I vím, co by se v začátku muselo
přihodit. Třeba nějakej dlouhodobej stres v práci, rozchod nebo nějaký úmrtí. Myslím, že
jsem natolik silnej, že nějaký jiný události by mě jentak nepoložily. Nějaká krátkodobá zátěž
v práci nebo neshody doma by mě nepoložily. A když jde třeba ta deprese, tak tu dokážu
poznat a identifikovat a i v tom roce 2013 jsem tu mánii dokázal poznat. Akorát jsem nevěděl,
co to je. Myslel jsem si, že je to stejná věc jako se mi stala v tom roce 2009, ale věděl jsem, že
se mnou není něco v pořádku. Okolí to prostě nepoznalo, poznal jsem to na sobě já sám a tu
pomoc jsem vyhledal já.“
Řešitelka: „Hm, takže pomoc jste si vyhledal sám.“
Richard: „Ano, ano.“
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Řešitelka: „Ještě mě zajímá, jak jste mluvil o Vaši přítelkyni, jak vlastně reagovala na vaše
sdělení, že máte bipolární poruchu?“
Richard: „No, byla zaskočená a hned chtěla vědět, co nejvíc informací. Chtěla vědět, jestli je
to dědičný a tak podobně. Snaží se přijít na to, co by měla dělat, kdyby ….. Já jsem jí hned dal
telefonní čísla na lidi, kterým věřím, včetně tý mý psychiatričky. Kdyby se něco dělo, tak ať
mě radši obejde. Nejdřív ať to zkusí se mnou a když to nepůjde, tak ať zavolá někam bez
mýho vědomí. Ty lidi kolem mě jí pomůžou.“
Řešitelka: „Už se Vám to někdy stalo, že by Vás musela, jak říkáte, obejít?“
Richard: „Ne, nestalo. Jsme spolu půl roku a ještě ne. Já fakt jako věřím, že…No myslim, si
že když jako člověk musí pracovat a furt sám na sobě a nepoddávat se nějakým okolnostem.
To by potom člověka semlelo. Já už v podstatě, když jsem tu epizodu mánie, která vlastně
trvala minimálně dva měsíce a než se to podařilo nějak zastavit nebo zkrouhnout, tak spíš asi
tři měsíce. Možná předtím už byl nějakej nájezd, asi určitě jo, než jsem to jakoby rozpoznal.
Člověk v tý mánii je vlastně nesestřelitelnej a podobně, má spoustu plánů a nápadů. Udělal
jsem si finanční problémy nebo respektive tátovi. To jakoby splácím do teďka, každý měsíc
platím. Ale mám stabilní zaměstnání, teď ho teda měnit budu, ale to jdu za lepším, kde
nabízej jakoby víc a i větší možnost homeofficu, což si myslím, že pro toho člověka je taky
důležitý, když nemusí sedět pět hodin denně v kanclu. Tohle mi hodně leželo v hlavě, hlavně
ze začátku, po epizodě tý mánie a potom i v tý depresi. Dostal jsem tátu do nějakých
problémů, no a podobně. Mojí blbostí a to nebyl teda úmysl. Když jsem v tý depresi měl, ale
nikdy jsem neměl ty sklony k tomu nejhoršímu, ale v tý depresi to člověka napadne, i když ho
to jen tak naťukne to nejhorší, co může. Tohle pro mě naštěstí fungovalo jako brzda. Kdybych
k něčemu takovýmu měl přistoupit, tak chci, aby táta měl po těch problémech, který jsem mu
zapříčinil. Tohle mě vlastně drželo při životě v tý depresi. A potom ještě synové od mýho
bráchy, dva malí kluci. Tak aby nevyrůstali bez strejdy, i když se vídáme docela sporadicky.
A to, že jsem způsobil tátovi nějaký problémy a že by to bylo vlastně sobecký, nechat ho
v tom vykoupat. A když už se nakouslo tohle téma, tak ten zájem mýho táty, o tu mou nemoc,
nebyl skrz to jak mi je, nebo se zeptal, protože se zná i s tou Markétou (poznámka řešitelky:
Richardovo psychiatrička), jak jsem dopad u Markéty. Spíš jen tak, aby řeč nestála. Ale po
tom následuje otázka, jestli to vlastně splácím a podobně.“
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Řešitelka: „A to Vás asi mrzí, že se primárně zajímá o nápravu těch finančních problémů?“
Richard: „Ano, to určitě. A Markéta mi i nabízela, že by mě vlastně zavřela. Já jsem to
odmítl, ale teď už bych to neodmítl a věřím, že už to mám tou zkušeností v tý hlavě tak
srovnaný, že kdybych byl v takovýhle epizodě, tak bych na to kývnul, nebo bych řekl okolí,
aby mě tam vlastně hodili. Protože člověk udělá víc škody než užitku a i pro to okolí je fakt
divnej. Takže to mě mrzí, že jsem to vlastně odmítnul a řešilo se to ambulantně. Ambulantní
léčba prostě trvá dýl, když člověk je v tom prostředí, který ho zatěžuje ještě víc. V tý mánii, já
jsem si prošel skoro vším, co se píše v těch publikacích, kromě sexuální promiskuity, to jsem
jakoby nebyl. Ale jinak všechny ty body jsem si prošel a posledně jsem skončil i v nemocnici
ledvinovou kolikou, protože jsem nežil a nestíhal jsem ani jíst a pít. Takže jsem ani nespal,
nejedl a nepil a byl jsem jen ohnutej a nemohl se narovnat, protože mě ty záda tak bolely, že
jsem musel na kapačky. Takže velká zátěž.“
Řešitelka: „To je pravda. To je další důvod, proč je důležité brát léky. Ty samotné epizody
nejsou jen psychická záležitost, ale je to opravdu veliká zátěž pro ten organismus. V mánii je
málo spánku, nestíhá se jíst, a když je takových epizod za život víc, tak už to může mít efekt
na délku života.“
Richard: „Jo, já už jsem měl zdravotní problémy po jedný epizodě. Já pobírám invalidní
důchod a první dva roky jsem to odmítal, bral jsem to jako takovou svou osobní prohru. Pak
mi to teta rozmluvila, že to není žádná prohra a že to čerpají lidi z mnohem menšího důvodu.
Mám ten důchod druhýho stupně. Ale co je taky důležitý, je ta práce. Člověk je pak mnohem
víc stabilizovanej, když je produktivní, než když není. Svým zaměstnavatelům jsem to
některým řekl, některým neřekl a některým jakoby ex post.“
Řešitelka: „Jaké na to byly většinou reakce?“
Richard: „Většinou v pohodě. Jedna agentura pro, kterou jsem dělal. Já vlastně pracuju
v oblasti internetovýho marketingu a jedna agentura, pro kterou jsem dělal, tam mi vlastně
přišla výstraha, že nejsem tak produktivní, jak bych měl být. Po dvou měsících se se mnou
chtěli rozloučit, ale já jsem řekl, že si zrovna procházím tou epizodou tý deprese, tak tam to
vzali dobře. Prý kdybych to řekl ještě před tím varováním, tak by mě tam jakoby nechali a
dokázali by s tím pracovat, ale že už bylo pozdě. Takže to bylo docela milý, já tam stejně moc
spokojenej nebyl. Kdybych asi zatlačil víc na pilu, tak si myslím, že by si mě tam nechali. Ale
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nechtěl jsem to udělat. Teď vlastně pracuju na centrále v bance a včera jsem absolvoval druhý
kolo do T-mobilu, taky na centrálu. A bylo by to tam vlastně víc o těch home officech a to je
prostě příjemnější.“
Řešitelka: „Asi to pak není ani tak velká pracovní zátěž.“
Richard: „Přesně tak.“
Řešitelka: „Takže jsi přímo neměl problémy v práci kvůli té nemoci?“
Richard: „Ne, to ne. Většinou jsou to fakt chytrý lidi, kteří tak nějak, no.. Setkal jsem se
s blbou reakcí od lidí, ne teda v práci, ale od lidí, kteří nejsou vzdělaní, jako všeobecně.
Nechci říct jakoby od hloupých lidí, ale v podstatě jakoby jo. Ty lidi, kteří jsou intelektuálně
na výši a mají teda nějakou školu, a tím to teda nechci nějak paušalizovat, tak ty reakce jsou
jakoby v pohodě. Já se v podstatě takovýma lidma obklopuju, takže ty reakce mýho okolí jsou
v pohodě.“
Řešitelka: „A kdybyste měl sám za sebe, tak jak to vychází z Vaší zkušenosti, říct někomu, co
je to bipolární afektivní porucha, tak jak by to znělo?“
Richard: „No, určitě je to nějaký kolísání nálady. Já co mám hodně v sobě zakořeněný, tak to
je ta epizoda tý mánie, kdy člověk je úplně někde jinde. Místama se za to fakt člověk stydí,
když se na to podívá zpětně. Ale vím, že v tý době si to ten člověk prostě užívá. Je to jako,
když se člověk napije alkoholu a je v nějaký dobrý náladě. Pak je to příjemnej pocit. K tomu
příjemnýmu pocitu bych se i rád vrátil, ale vím, že ten příjemnej pocit nejde udržet
dlouhodobě. On se prostě stupňuje, jako když těch panáků přilítne víc a potom vlastně
následuje to zvracení, ta kocovina. To už je ta nepříjemná část a tu bych si prožít už nechtěl.
A co se týče tý deprese tak, a měl jsem to jakoby několikrát, ale naštěstí jen pár dní, úseky,
nebo maximálně jakoby týden. Když nepočítám tu mánii, po tý hlavní příhodě, tak ta deprese
je zas toho charakteru, že člověk se bojí jakýhokoliv zvuku. Třeba i z telefonu, že je mi to
nepříjemný, když pípne smska a začne zvonit telefon. Mam strach z toho, kdo co po mě chce.
Můžu ten telefon vypnout, ale popravdě mě obtěžuje jakýkoliv kontakt s lidma. Člověk prostě
potřebuje být v tý svý bublině, což taky není dobře. Ta samota je vlastně asi to nejhorší, takže
jsem rád, že mám přítelkyni, že mám ty kamarády a tu práci. To strašně pomáhá, kdybych měl
být odříznutej a neměl tohle kolem sebe, to prostředí tý přítelkyně, tý rodiny a té práce, tak
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jsem na tom prostě špatně. Rozhodně bych na tom byl hůř, a že ta práce je svým způsobem
taková terapie, i když člověk samozřejmě nadává, že musí ráno vstávat a těší se na volno a na
dovolenou. Takže takhle bych to asi charakterizoval.“
Řešitelka: „Kdybyste měl tu nemoc nějakým způsobem pojmenovat, jak by to znělo? Kdyby
se nejmenovala jako bipolární porucha?“
Richard: „To je těžká otázka. Asi bych hledal nějaký to synonymum v tom alkoholu. Jak jsem
popsal ten příběh s tím alkoholem, tak by to pro to bylo výstižný. Člověk pije do nějaký míry
hezky a cítí se být pro to okolí vtipnej a podobně. Ale pak už to tak vtipný není. Takže asi
nějakej takovej notorik.“
Řešitelka: „A pak teda přichází ta nepříjemná stránka, ta kocovina.“
Richard: „Ano, přesně tak.“
Řešitelka: „To je moc hezké přirovnání, to mě nikdy nenapadlo.“
Richard se směje.
Řešitelka: „Když si představíte svou osobnost, souhrn svých vlastností a toho, co z Vás dělá
Vás. Byla by tam bipolární porucha taky? Jako součást Vaší osobnosti?“
Richard: „Jo. Jo. Jo. Určitě by to tam bylo a jsem vlastně za to rád, i tím, že jsem si prošel tím
Havlíčkovým Brodem. Když jsem zjistil, jak to tam vlastně funguje. Vím, že bych se tam
vrátit nechtěl. No, ne, nechtěl. Jako nechtěl, ale kdyby byl problém a nebylo by zbytí, tak
bych se tam vrátil. Jsem strašně moc rád, že jsem poznal, projekt toho MINDPAXU, že
vidím, že ta technologie jde dopředu. Jsem strašně moc rád, za ten e-mail od Vás, a ten
kontakt, že i Vy jdete po nějaký svý ose a jedete si svůj vlastní výzkum. A že já vlastně mohu
s Vámi o tom mluvit. Jsem rád za přístup k tomu internetu, že mohu hledat pořád nový a nový
informace. Byl jsem i minulý týden na kontrole u Markéty a říkal jsem jí, že jdu na to setkání
s Vámi, tak říkala, že je to dobře, že jestli mi to nevadí, tak ať určitě jdu. Já jsem jí říkal, že
jsem za to hrozně rád, že to beru jako takovou část svý terapie. Takže určitě jsem to jakoby
přijal za svý a vím, že jsou i horší nemoci. Já si třeba nedokážu představit, že bych si píchal
inzulin a podobně.“
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Řešitelka: „A nebo chodil na chemoterapie.“
Richard: „Jo. No, mě už tohle nijakým způsobem neomezuje. Doufám, že nějaká ataka nebo
něco podobnýho nenastane a dělám všechno proto, aby nenastala. A snažím se, aby ty výkyvy
byly jen minimální, a vím, že prostě to přijít nemusí. Jediný čeho se bojím, že přijde nějaká
životní událost, a já vím, že příjde, a vím, že to ustát prostě nemusím. Z toho mám obavu, ale
na takový věci se připravit nedá, takže zas to bude na mě a na mém okolí. Nechci, aby to
došlo ani k tý jedný rovině bipolární poruchy.“
Řešitelka: „A zažil jste někdy hypománie? Ne plně rozvinutou mánii, takovou tu spíš
příjemnou. Tam kde se Vám všechno daří a nemusíte moc spát. Jak jste popisoval ten
rozjezdový stav, který ale trvá déle.“
Richard: „No, to jsem měl hlavně naposledy před tou mánii. Že to tím začalo a přešlo to
v mánii.“
Řešitelka: „A to bylo asi příjemné, ne?“
Richard: „To určitě. Ale nepotřebuju to k životu (smích). Takže nejsem žádnej takovej
fajnšmekr, že bych si v tom takhle liboval. Rád prožívám život tak, jak ho prožívám a někdy
trošku i flegmaticky, když mám pocit jakoby nějaký deprese, ale rozhodně nechci
experimentovat, že bych si nějakým způsobem vynechával léky. A tím si snažit navodit stav
tý mánie, ale vám, že určitě takovýhle experimentátoři jsou a budou. Že to mají jako takovou
drogu zdarma, že si to mohou navodit sami. Vím, že prostě ty psychofarmaka jsou pro tu
léčbu důležitý. Vím, že ten organismus zatěžujou, ale je to zas na druhou stranu pro dobrou
věc. Před pár lety jsem myslel na to, jestli bez těch psychofarmak budu někdy moc být. Teď
už se na to ani neptám, už jsem se s tím smířil, že je každý den beru, třikrát denně. Furt věřím,
že když to bude dobrý, že se to bude moct redukovat a utlumovat. To je práce toho jednotlivce
a to okolí může být podporou, ale to ten člověk musí chtít. To je vlastně jakoby ve všem.“
Řešitelka: „Když už mluvíte o těch lécích. Oni organismus sice zatěžují, ale pokud byste je
nebral, tak ty manické i depresivní epizody zatěžují organismus mnohem víc.„
Richard: „To je pravda. To jsem si nikdy neuvědomil, jak neblahodárnej vliv má ta mánie na
lidskej organismus.“
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Řešitelka: „U lidí s bipolární poruchou, kteří neberou medikaci, tak mají zkrácený život
v průměru o dvacet jedna let.“
Richard: „Fakt jo? Ty jo. A jsou tam započítaný i sebevraždy, ne?“
Řešitelka: „Ne, ne. V této statistice nejsou započítány sebevraždy. Zde je opravdu jen ten
dopad epizod na lidský organismus. Je tam například vyšší riziko kardiovaskulárních nemocí.
Pokud mánie trvá třeba tři měsíce, tak je to opravdu veliká zátěž i pro tělo. Sám jste říkal, že
jste nespal, nejedl a musel jste díky tomu do nemocnice na kapačky.“
Richard: „Já jsem spal opravdu třeba jen deset minut. Pak jsem si šel třeba lehnout na dvacet
minut, podařilo se mi ležet, ale ne usnout. Já jsem jen dvacet minut ležel. Člověk pak může
být nebezpečnej třeba za volantem, že jo. To se třeba stane možná nějakým dálkovým
řidičům, ale já jsem opravdu zažil poprvé, kdy auto přede mnou se jakoby rozdvojilo. Ten
klam těch očí prostě zafungoval. Člověk v tý mánii může být nebezpečnej pro okolí za tím
volantem.“
Řešitelka: „To určitě ano.“
Richard: „No prostě v tý mánii nebo v depresi, ten narušenej organismus, ten člověk. To
vyčerpání organismu si za tím volantem může říct někdy něco a může dojít až k nehodě.
Takže tady ty léky si je určitě potřeba uvědomit, že ty lidi v tý mánii nejsou nebezpeční jenom
pro sebe, ale i pro to okolí. I když nikomu třeba nic nedělaj, nejsou to žádný schizofrenici, že
by běhali někde se sekerou, ale můžou taky někomu ublížit.“
Řešitelka: „Schizofrenici taky většinou nikde nepobíhají se sekerou“. (smích)
Richard: „Já vím, že ne. Dělám si srandu.“ (smích) „Ale že i to auto může být nebezpečný.“
Řešitelka: „A vy teda máte řidičský průkaz a řídíte?“
Richard: „No, řidičský průkaz mám a řídím. Vlastně jsem o ten řidičák ani nikdy nepřišel.
Myslím, že to bylo docela nasnadě v tom Havlíčkovo Brodě, ale psychiatrička nějak nakousla
to téma, ale já jsem, no nevím. To jsem ještě chodil do Hradce Králové k jedný psychiatričce
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a ta říkala, že to bude zvažovat a nakonec usoudila, že mi ho brát nemusej. A to jsem rád, no.
Ale taky bych se musel naučit žít bez toho.“
Řešitelka: „A vnímáte něco pozitivního na bipolární poruše?“
Richard: „No..“
Řešitelka: „Jestli Vám přinesla něco nového do života?“
Richard: „No, zase úplně novej pohled na téma, o který bych se jinak nezajímal. Člověk je
zahleděnej do nějakýho svýho, když opomenu ten normální život, rodinu a podobně a nějaký
svoje fungování, tak nějakej ten fokus na vzdělávání se v tý svý profesi. Já zrovna nejsem
člověk, kterej by byl knihomol a četl by knížky, takže tady v tom rozhled nemám. Nečtu ani
romány, ani nějakou odbornou literaturu, ale tady v tý diagnóze se snažím jakoby sám sebe
vzdělávat. V tom Brodě jsem poznal zajímavý lidi, takže i ten pobyt mě tam obohatil, i když
to nejsou hezký vzpomínky. Ale teď už jsou, když jsem třeba přiměl spolupacienta, aby si
oblíknul prostěradlo a říkal, že je Ježíš Kristus a on to udělal. (smích) „To už jsem byl na tom
líp.“ (smích) „Ale traumatický pro mě bylo, když jsem tam byl ještě ze začátku a nějak jsem
tam vyváděl, třeba ve dvě ráno a zavřeli mě na samotku, kde to byla místnost veliká jako ani
ne tyhle čtyři stoly dohromady. Třeba čtyři metry čtvereční. Byla tam jen taková matrace, že
by si na ní člověk fakt nelehl, jinak vydlaždičkovaný všude a uprostřed tý místnosti jenom
otvor na potřebu. Tak jsem si myslel, že si dělají srandu, ale srandu si opravdu nedělali. Tam
jsem byl do toho budíčku, který byl někdy v půl sedmý ráno. To byly pro mě útrpný čtyři
hodiny. Já jsem v tý době zrovna potřeboval hodně spát, když jsem byl pod těma
megamentama (pozn. řešitelky: myšleny medikamenty), takže jsem spal na těch dlaždicích a to
byl pro mě docela otřesnej zážitek. Ale jinak ten pobyt mě tam fakt obohatil.“
Řešitelka: „A kurtovali vás?“
Richard: „Nekurtovali mě.“
Řešitelka: „Ale v takové místnosti být, to musela být velmi nepříjemná zkušenost.“
Richard: „To jo. To jo. Ale vím, že tam jiný kurtovali, ale já k tomu nemám tak nějak odpor.
Kdyby to se mnou bylo nesnesitelný, tak bych se, asi by mi to nebylo příjemný, ale kdybych
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se na to podíval zpětně, tak bych jim určitě zelenou dal, ať mě přikurtujou. Ani třeba ty
elektrošoky, vím, že na to jsou taky docela rozdílný názory, ale vím, že to pomůže. Mně to
pomohlo a taky nejsem proti tomu.“
Řešitelka: „Oni ty elektrošoky jsou děsivý z televize, ale dneska ty elektrokonvulze probíhají
za celkové anestezie.“
Richard: „Mě třeba co pomohlo vysvětlit tu příhodu s tím Havlíčkovým Brodem a s tou mou
diagnózou, tak bylo, když jsem přítelkyni nebo okruhu těch známých doporučil film The
beautifill mind, Čistá duše. Tam si myslím, že je to hodně takový výstižný, jak ten člověk se
jakoby cejtí a co prožívá. Je to dobře udělaný.“
Řešitelka: „S tím jeho příběhem se teda můžete ztotožňovat?“
Richard: „Jo, že je to opravdu v některých místech takový nadnesený, no ne úplně nadnesený.
Prostě je to jakoby něco jinýho, ale ten určitý úhel pohledu v tom vidím, to co jsem prožil.
Třeba ty šoky, i když on měl teda jiný ten druh, ale ten film to dokáže vysvětlit, že člověk vidí
něco jinýho, než jaká je realita.“
Řešitelka: „Napadá vás ještě k tomu všemu něco?“
Richard: „No. Asi bych se opakoval, ale co bych chtěl tak nějak, jestli to už uzavíráme, tak
ten člověk by opravdu měl mít u sebe někoho, komu může důvěřovat a někoho, kdo by se o
něj uměl postarat, i když to bude krutý nebo přísný. Ale v tý mánii ho přikurtovat, protože je
to fakt nebezpečný a v tý depresi tu pomoc taky vyhledat. Sám se z toho dostat nemusí a může
třeba dojít k tomu nejhoršímu. Takže vždycky mít takovouhle nějakou vrbu, o kterou se může
opřít a když nemá ten člověk třeba vůbec rodinu, tak i s tím psychoterapeutem může člověk
navázat nějaký kontakt.“
Řešitelka: „A vy jste někdy přemýšlel nad tím, že by život neměl smysl?“
Richard: „No, jak jsem říkal. Jakoby úplně myšlenky na to ne. Jen takový spíš naťuknutí a co
mě přibrzdilo, bylo to vůči tomu tátovi a synovcům. Jakoby mít opravdu něco čím ty
myšlenky zapudit.“

18

Řešitelka: „Plánujete mít děti?“
Richard: „Jo. Jo. Jo. A vím, že to dědičný je, ale vím, že bych se o ty děti postaral tak… vím,
že teda v patnácti nebo šestnácti můžou třeba vyletět z hnízda a můžou skončit někde přes půl
světa, ale když spolu budeme mít hezkej vztah a já je budu mít nějakým způsobem pod
kontrolou, že si třeba budeme skypovat. Kdybych se takhle mohl pozorovat a viděl bych, že
se s nima jakoby něco děje, tak bych byl první, kdo by tu pomocnou ruku dal a vyhledal
odbornou pomoc.“
Řešitelka: „Takže by na to nebyly samy?“
Richard: „Ano, přesně tak. Hlavně, aby na to nebyly samy. V dospívání bych jim řekl, čím
jsem si prošel a čím oni také mohou projít. A když na sobě budou něco pozorovat, já si
myslím, že člověk může být sám sobě doktorem…vždyť člověk už sám pozná, že na něj něco
leze a doktor ještě nic, a za dva dny je toho chřipka. Člověk teda může být sobě lékařem a v tý
psychiatrii je to asi trochu obtížnější, ta diagnóza. Ale určitý stavy si taky člověk může jakoby
navodit. Kdyby se mi třeba rozjela mánie, tak třeba nediagnostikuju a ani to nevezmu od toho
okolí. Třeba až budete dělat Ph.D. a budeme dělat zase rozhovor, tak třeba budu mít za sebou
další epizodku a budu Vám moct nabídnout další zkušenost.“ (smích)
Řešitelka: „Děkuji, já si to zapíšu.“ (smích) „Příští rok tady můžeme být třeba znovu. Já vás
nebudu už dál zdržovat, už jsme tady přes hodinu. Nerada bych Vás zdržovala, tak to takhle
pro dnešek stačí?“
Richard: „Ano, děkuju.“
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3.2 Zoe (20 let)
Řešitelka: „Tak mi povězte něco o tom, jestli si vzpomínáte, kdy jste diagnózu bipolární
poruchy obdržela?“
Zoe: „Tu diagnózu jsem dostala někdy ve čtrnácti, patnácti. Ale podle toho, co říkali, jí mám
ještě dýl. Bylo to fakt v nějakých patnácti nebo čtrnácti, když jsem byla poprvé u nějakýho
lepšího psychiatra.“
Řešitelka: „A pamatujete si, za jakých okolností jste jí získala?“
Zoe: „Furt se mi střídaly nálady. Chvilku jsem ležela v posteli, brečela jsem a pak třeba o
hodinu později jsem lítala venku a říkala jsem, jak je život krásnej. Za hodinu jsem zase
ležela.“
Řešitelka: „Takže jste se rozhodla vyhledat pomoc?“
Zoe: „No, máma mě poslala.“
Řešitelka: „A vzpomínáte si přímo na tu situaci, kdy vám to lékař sdělil?“
Zoe: „No, jako vzpomínám. Nevím, bude to znít divně, ale já jsem to čekala. Já jsem i o tom
už, jakoby, si předem četla, jaký jsou symptomy nebo jaký jsou charakteristický rysy a
všechno na mě padalo. Tak jsem si řekla, asi to bude ono. Takže když mi to řekl psychiatr, tak
jsem si řekla: „Wow, mám pravdu, můžu být psychiatr taky“. (smích)
Řešitelka: „Vy už jste to teda nějak čekala, takže to nebyl asi takový šok. Ale vzpomínáte si
na to, co jste v tu chvíli prožívala?“
Zoe: „Já jsem, nevím, jak kdybych něco vyhrála.“ (smích)
Řešitelka: „Takže pozitivně?“
Zoe: „No, já to beru pozitivně. Když má člověk diagnózu, tak ví, že se, jakoby, nestřílí
naslepo a ví, co mu je a jak s tím pracovat. Když vám řeknou, že neví, co s váma, tak je to
takový, že sakra.“
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Řešitelka: „To je pravda. Pak nikdo neví, co se s tím má dělat.“
Zoe: „Radši budu vědět, proti čemu stojím, než abych nevěděla, proti čemu stojím. A mohlo
to být třeba ještě horší.“
Řešitelka: „To je pravda. Změnil se vám po tom život?“
Zoe: „Vůbec. Je to furt stejný. Bude to znít trochu hnusně, ale já to nějak neprožívám. Já mám
tolik diagnóz, že je mi to v podstatě jedno. Já si vždycky řeknu: „wow, nečekaný.“ A pak:
„No, to je jedno.““ (smích)
Řešitelka: „Kolik jich máte?“
Zoe: „Hodně. Já mám vlastně hraniční poruchu osobnosti, pak mám středně těžkou depresivní
a úzkostnou, sociální fobii, agorafobii. No a ještě další věci.“
Řešitelka: „A berete to všechno takhle pozitivně, to je skvělé.“
Zoe: „Kdybych to brala negativně, tak si myslím, že už tady nejsem.“
Řešitelka: „Vy jste teda ještě chodila do školy, když ta diagnóza přišla. Ovlivnilo to nějak Váš
výkon ve škole?“
Zoe: „No, jak v čem. Když jsem měla deprese, tak jsem se nemohla soustředit a když jsem
měla mánie, tak jsem se taky nemohla soustředit. A taky jsem dělala bordel, takže mi to
hlavně ničilo vztahy s učitelama. Protože jak je, jakoby, člověk rozjetej a všechno, tak učitele
si myslí, že jsem drzá a tak. Přitom já jsem za to nemohla a jim se to nevysvětlilo.“
Řešitelka: „A oni o tom věděli?“
Zoe: „Věděli. Nebrali to v potaz a myslím si, že od tý doby, co to věděli, tak byli ještě
nepříjemnější. Bylo to takový: „No, ty seš magor.““
Řešitelka: „A co spolužáci?“
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Zoe: „Spolužákům jsem to neříkala. Jenom svý opravdu blízký spolužačce, se kterou se bavím
ještě teďka, je to má nejlepší kamarádka. Ta mi říká: „Já vím, že seš magor, ale mám tě i tak
ráda.“ A ta mě bere takovou, jaká jsem. Já nevím, ona je jedna ze dvou lidí, ten druhý je tady
(ukazuje na přítele), co prostě ví, co maj dělat, když dostanu úzkostnej záchvat a takovýhle
věci. Takže jí to bylo jedno.“
Řešitelka: „A jak k tomu přistupuje Vaše rodina? Říkala jste, že Vás maminka donutila jít
k psychiatrovi.“
Zoe: „No, máma mě donutila, protože jí to se mnou už nebavilo. Ale jinak se už, no já nevím.
Moje rodina to bere, tak nějak. Já mám hrozně zvláštní rodinu, oni si nemoc a tak berou
hrozně na lehkou váhu. Oni akorát řeknou: „No jo, to máš pubertou.“ Nebo: „Máš těžkou
pubertu.“ Oni jsou prostě takoví, já nevím. Já jsem třeba byla už několikrát hospitalizovaná
kvůli pokusu o sebevraždu. Vlastně to bylo sedm krát. Oni mi řekli, že se na sebe jen snažím
strhnout pozornost, protože jsem jedináček. To bylo takový, jakože cože?“
Řešitelka: „To Vás musí mrzet, že to neberou moc vážně?“
Zoe: „Jak kdy. Když mám deprese, tak nad tím hrozně přemejšlím. Když mám mánie, tak je
mi to úplně jedno. Hlavně já jsem z Plzně, takže já se s nima ani nějak extra nevídám. A
takhle mi to vyhovuje.“
Řešitelka: „Jak často se vídáte? Nebo máte alespoň nějaký telefonický kontakt?“
Zoe: „Maximálně si tak jednou za čas píšeme na facebooku, tak jednou do tejdne. Vídáme se
jednou za jeden až dva měsíce. Já se s nima nějak vídat nechci.“
Řešitelka: „Hm, rozumím.“
Zoe: „S nima bylo tolik problémů. No, teda jako se mnou. Oni mě odstrčili, tak jsem si řekla:
„fajn, nevíte, o co přicházíte.““ (smích)
Řešitelka: „Asi Vám to příliš nepomáhá v těch depresích.“
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Zoe: „To vůbec a v mánii taky ne, protože někteří lidí mají i tendence být agresivní. Což jsem
třeba já. A to je takový, že mi někdo napíše, že třeba: „Přijeď k nám, už jsme tě dlouho
neviděli.“ A já se hrozně naštvu. To je takový to: „Jo, teď mě chcete vidět.“ Takže to je
takový, nevím. Já se v tý depresi a v mánii dřív hrozně plácala. Teďka už to mám takový víc
vykoumaný, ale ty deprese jsou pořád hůř zvládatelný než ty mánie. Já zvládám líp mánie než
deprese. V mánii si říkám: „Jo, prostě se uklidni, to bude dobrý.“ A hlavně většinou, když
mám mánie, tak mám hodně, hodně, hodně, hodně často panický záchvaty. Poslední dobou
mám často mánii a nemůžu ani vylízt z baráku, protože jakmile prostě vylezu z baráku, tak
najednou začnu myslet úplně na všechny možný věci a se mnou to švihne. Jenom když mám
prostě vylízt ze dvěří.“
Řešitelka: „Poznáte to, když to na Vás přichází? Jak deprese, tak i mánie“
Zoe: „Jo. Jo, pokaždý. Bude to znít divně, ale já to poznám podle svý kočky. Já se na ní
kouknu a hned poznám, jestli mám mánii nebo depresi. To je takový to: „Ježíškote, ty jsi
taková krásná. Já bych tě pomuchlala.“ Jo, tak vím, že mám mánii. Nebo: „Ee, ty jsi tak
krásná.“ (skleslým tónem) Tak to mám depresi.“
Řešitelka: „To je zajímavé. To jsem ještě nikdy neslyšela, že by se podle kočky dala
rozpoznat mánie nebo deprese.“ (smích)
Zoe: „Já jí mám hrozně ráda. Hlavně na ní koukám každý den, takže si vždycky řeknu: „wow,
takže asi fakt.“ A pak se k tomu nahrávaj další okolnosti. Nejhorší jsou asi ty smíšený
epizody. To je prostě ze vteřiny na vteřinu úplně jiná nálada. Přítel z toho kvete.“ (smích)
Řešitelka: „Máte je často?“
Zoe: „Jo. Smíšený epizody mám asi nejčastěji. Deprese a smíšený epizody mám hodně často.
Mánii mám fakt jednou za rok a to tak na tejden, dva. Takže je to takový divný.“
Řešitelka: „Stalo se vám někdy, během nějaké epizody, že jste udělala něco, čeho jste pak
litovala?“
Zoe: „Já vždycky si, jakoby, přemýšlím nad tím, co udělám, i když mám tu mánii. Maximálně
tak, že utrácím, ale to hodně. (smích) Včetně kočičích škrabadel a takových věcí. Já hrozně
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ráda spíš utrácím za jiný osoby, a když má člověk mánii a vejde do nákupáku, tak to je prostě
nejhorší věc. Ještě třeba když těsně předtím dostane výplatu. To je pak hodně vysvětlování.“
(smích)
Řešitelka: „A našla jste si nějaký způsob, jak si tohle ohlídat?“
Zoe: „Jo. Já nikam radši nechodím. (smích) A když už, tak s přítelem. On mi řekne: „Ne, to si
nekoupíš“ a čapne mě za ruku, odtáhne mě. A já si řeknu: „Wow, tak bych si to asi fakt
neměla kupovat.“ Sice následují pak dvě hodiny nadávek na něj, že to prostě chci. Ale on to
pochopí. Viď?“ (Dívá se na přítele)
Přítel se usmívá
Řešitelka: „A co vaši přátelé? Ví o tom, že…“
Zoe: „Ví. Ví vlastně úplně o všem, co mi je. Včetně i těch fyzickej věcí. Já mám přátel málo,
ale když už, tak si je vybírám podle toho, aby ve mně neviděli čistě jenom tu diagnózu. Prostě
když se seznámím s člověkem, po nějakým čase mu řeknu, že mám bipolárku a on se pak
začne chovat podle toho, tak to je fakt nepříjemný. Když už se jakoby sejdu s někým za tím
účelem, že mám tu bipolárku, tak mi to vůbec nevadí. Ale když je to nějakej kamarád, které se
pak z ničeho nic začne chovat jinak, ta mi to strašně, ale strašně moc vadí.“
Řešitelka: „Stalo se to někdy?“
Zoe: „Hodně krát. Hodně jsem otrhala okruh přátel. Jakoby, ono to člověka zamrzí, ale zase
na jednu stranu si říkám, že ty lidi jsou pak takoví toxičtí, že mi to pořád budou předhazovat,
že mám tu bipolárku a tak. Takže se s nima bavím míň a tak mi to i vyhovuje.“
Řešitelka: „Takže jste i možná díky tomu poznala ty pravé přátele?“
Zoe: „To rozhodně. Hlavně i díky těm panikám. Většina lidí, když má člověk panickej
záchvat, tak zpanikaří taky. Ale málo lidí mi pak pomůže. A hlavně panickej záchvat plus
astma, tak může být o hodně nebezpečnější. A já mam i astma.“ (smích)
Řešitelka: „No, vy jste to vyhrála.“
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Zoe: „No, já jsem vyhrála tolik věcí. (smích) Ale nevím, když někdo spíš vidí tu bipolárku než
mě, tak je to takový, no nevím. Cítím se pak hrozně omezeně. Nebo spíš tak, že se musím
přetvářet a to já nesnáším.“
Řešitelka: „Tomu rozumím. Takže jste se už setkala se stigmatizací?“
Zoe: „Hm, hodně krát.“
Řešitelka: „A třeba i v zaměstnání?“
Zoe: „Jo. V zaměstnání, teďka když jsem byla, tak si o mně povídali za zády. Oni o tom
museli vědět, protože mám důchod a tyhlety věci. Taky kdyby to tam se mnou praštilo, tak
aby věděli, co mají se mnou dělat. Od tý doby, co to věděli, se začali chovat hrozně jinak.
Bylo to nepříjemný. A za chvilku o tom věděli všichni, i když mi řekli, že to zůstane jen mezi
nima. Takže to nebylo příjemný.“
Řešitelka: „A nedošlo až k tomu, že by Vás kvůli tomu vyhodili z práce?“
Zoe: „Ne, ale já půjdu sama.“ (smích)
Řešitelka: „Takže výsledek je ve finále stejný.“
Zoe: „Přesně tak, ale já radši půjdu sama, než aby oni vyhodili mě. Na to mám ještě hrdost.“
(smích)
Řešitelka: „A jak dlouho jste vy dva spolu?“
Přítel: „Rok.“
Zoe: „Rok.“
Řešitelka: „A po jak dlouhé době jste mu to řekla?“
Zoe: „Tys to vlastně věděl ještě před tím, než jsme spolu začali chodit.“ (smích) Protože on
mě znal přes společnýho kamaráda. A s tím kamarádem jsem se seznámila díky koníčku, což
je šerm. Vlastně on si řekl: „Wow, ta je hustá. Ta teď půjde k nám do skupiny, přidám si jí.“
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(Pozn. řešitelky: na facebookové skupině) Já jsem ho pak pozvala na svojí narozeninovou
oslavu a bylo to všechno v háji. (smích) No, začali jsme spolu prostě chodit.“
Usmívá se na svého přítele
Zoe: „Ty se usmíváš jako ten kývací pejsek.“ (smích)
Řešitelka: „Takže vás to nijak neodradilo?“
Přítel: „Jsem to celkem hned přijal. Jak říká, já jsem v ní neviděl jen tu diagnózu. Přijde mi
furt prostě v pohodě.“
Zoe: „Teda pokud nemám mánie.“ (smích)
Zoe: „To jsem pak na tečku, a to vím i já. Což je asi to nejhorší, člověk si uvědomuje, že je
hrozně na pěst, ale prostě si nemůže pomoct.“
Řešitelka: „Hm, nemůže s tím nic udělat.“
Zoe: „Právě. A on vždycky: „Zlato, pojď už.“ A já: „Ne, já chci být ještě tady!“. A nebo
doma, to je: „Zlato, uděláme tohle a tohle, tohle a tohle. A Já: „Ne, zlato, já chci dělat tohle!“
(smích) Nebo: „Odpočiň si“ „Ne!“. Nebo: „Nech už tu kočku!“ a já: „Ale já jí mám tak
ráda!“. Kočka to u nás asi odnáší nejvíc, protože ta je muchlována nonstop.“
Řešitelka: „A pomáhá vám to?“
Zoe: „Hrozně. Já jsem si už říkala, že si na ní pořídím papíry, aby byla jako psychická
podpora. Pak bych si jí mohla někam vozit s sebou. Mě hrozně pomáhá, když jdu třeba do
metra a jede se mnou, tak prostě jsem v klidu. A hlavně, ona mě má taky ráda takovou, jaká
jsem. Tohle prostě zvířata neřeší. Já jí mám ráda úplně stejně jako ona mě“
Řešitelka: „A kdybyste měla někomu vysvětlit, co je to bipolární porucha, tak jak by to znělo?
Podle Vaší zkušenosti.“
Zoe: „Bipolární porucha. Záleží, komu bych to vysvětlovala. Kdybych to vysvětlovala
přátelům, tak bych to řekla trošku laicky, jakože mi hrabe. Chvilku se cítím totálně hrozně
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špatně a chvilku se cítím hrozně, hrozně, hrozně hype. A nedokážu to nijak ovládat. Když
bych to vysvětlovala někomu jinýmu, tak bych se snažila asi jít víc dopodrobna. Jako kdyby
se mě ten člověk přímo zeptal, jestli bych mu to víc nespecifikovala. Hlavně bych tu
bipolárku popsala jako něco mírně nepříjemného, hlavně pro druhé než pro mě. Protože
člověk bývá buď nonstop zavřenej v pokoji, leží na posteli a poslouchá smutný písničky,
anebo běhá po bytě a hraji si, já nevím, třeba na vílu nebo elfa.“ (smích)
Řešitelka: „Ale tak tím nikomu neubližujete.“
Zoe a její přítel se smějí.
Zoe: „Nebo jak máme rádi ten šerm, tak třeba začnu běhat po bytě se sekerou a řvát bojovej
pokřik. Běžím třeba za kočkou nebo za ním (pozn. řešitelky: za přítelem). Když třeba leží
v posteli, tak se prostě rozběhu a řvu a on: „Co to děláš?“ a já: „Já nevím.“ A uteču za
kočkou. Hodně lidí se mě už ptalo, jestli na něčem nejedu. Tak říkám, že ne a oni většinou
nechápou.“ (smích)
Řešitelka: „Vypadá to, že to máte doma zábavný.“
Zoe: „No, docela jo. Máme tam věčně akci. Aspoň se se mnou nenudí.“
Přítel: „No.“ (smích)
Zoe: „Teda pokud nemám depresi, to pak jenom spím.“
Řešitelka (K příteli):„Takže máte vždycky čas se zregenerovat a připravit se na další mánii.“
Zoe: „To, jo. Vždycky když mám depresi, tak mě obejme a když zjistí mánii, tak jen:
„Sakra.““
Řešitelka (K příteli):„Takže vy máte radši tu depresi?“
Přítel: „Jak se to vezme. Když je ta deprese dlouho, tak jako snesu to, ne že bych byl z toho
nějak naštvanej nebo něco, ale už to pak je takový nepříjemný. Když se to střídá, tak je to
takový živější.“ (smích)

27

Zoe: „Jo. Jeden den v posteli a druhý den běhám po bytě. Já stejně mám asi nejradši tu
smíšenou. Já jí zároveň nesnáším, ale zároveň jí mám ráda. Ono to zní divně, když člověk
řekne, že psychická porucha ho baví. Ale mně se prostě líbí ta rozmanitost. Já to prostě beru
hrozně optimisticky, tak jak to prostě je. Když mám mánii, tak si řeknu: „No, jo. Tak na
něčem bych se měla vybít.“ Tak vezmeme třeba sekery a jdeme se vybít na sobě. Nebo když
mám depresi, tak prostě spím, protože spánek je prostě nejlepší věc na světě. A to ví všichni.“
(Smích) Nebo když mám už dlouho depresi, tak mi přítel donesu jídlo a to je úplně nejlepší
věc na světě, taky. Vždycky mi objedná pizzu nebo burger.“
Řešitelka: „A je to pak lepší?“
Zoe: „Mnohem.“
Přítel: „Ano.“
Zoe: „Jde to poznat, že jo?“
Přítel přikyvuje
Zoe: „Tak s plným žaludkem je člověku líp. A hlavně s plným žaludkem se líp i usíná.“
Řešitelka: „A vidíte na bipolární poruše ještě něco pozitivního?“
Zoe: „Já na tý bipolárce vidím hodně pozitiv. Když má člověk deprese, tak si odpočine od tý
mánie a má čas na přemýšlení. Hlavně depresivní fáze mi přijde hrozně kreativní, protože
když mám depresivní fáze, tak hodně píšu, maluju a dělám takovýhle věci. Hrozně mi to
pomáhá. Nebo hraju počítačový hry a prostě je to super. Mezitím když mám mánie, tak to
prostě nesedím. Když mám mánie, tak prostě furt někde lítám. Třeba uklízím a tak. Já vidím
výhody ve všem.“ (smích)
Řešitelka: „V mánii toho pak hodně stihnete za ten den.“
Zoe: „Přesně tak. Uklidím celej byt, vyvenčím kočku. Já to beru prostě optimisticky. Já to
beru tak, jak to je a to si myslím, že když už tu diagnózu mám, tak se jí asi jen tak nezbavím.
Takže si myslím, že je lepší, než proti ní bojovat, se s ní sžít.“
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Řešitelka: „A berete jí jako součást svojí osobnosti?“
Zoe: „Jo. Jo. Já to beru tak, ano, mám hodně psychických problémů, tím se ani netajím, ale ty
psychický problémy tvoří mojí osobnost a díky nim jsem prostě taková, jaká jsem. A
popravdě bych to ani neměnila. Možná ty panický záchvaty bych trochu zmírnila, ale jinak
všechno beru jako svojí součást. Já si myslím, že bez nich bych nebyla taková, jaká jsem.“
Řešitelka: „Takže jste za to vlastně ráda?“
Zoe: „Jo. V podstatě jo. Ale on asi moc ne.“ (smích)
Přítel: „No. Já si myslím to samý.“
Řešitelka: „To by pak s vámi asi nebyl.“
Zoe: „No.“ (smích)
Řešitelka: „Člověk neví, no. Třeba byste na sebe ani nenarazili.“
Zoe: „To jo. To by bylo divný. To bych byla furt se svým toxickým bejvalým.“
Řešitelka: „Jak dlouho jste spolu byli?“
Zoe: „Tři roky. On měl taky bipolárku.“
Řešitelka: „Aha. Takže díky tomu jste se potkali?“
Zoe: „My jsme se potkali díky oblíbený hudbě, což je vlastně tvrdší hudba. Pak po čase mi
řekl, že má bipolárku. Furt jsem ho brala stejně, jenže on se nechoval stejně. Prostě to byl blb.
Furt byl nepříjemnej, furt mu skákala nálada. Tejden jsme spolu chodili, tejden jsme spolu
nechodili. Tak to bylo po celý tři roky a mě to nebavilo. Prostě mi to přišlo hrozně na prd, byl
nepříjemnej na mě. Ke všem ostatním byl hrozně ňuňu. Pak mi začal zahýbat s mojí
sestřenicí. Když mě dostal do nemocnice, protože mě opil a já si rozbila hlavu, měla jsem
otřes mozku a ještě otravu alkoholem, díky němu, tak mě vlastně nenavštívil a šel s mou
sestřenicí do kina. Ale i tak jsem s ním pořád chodila. Já hrozně lehce odpouštím, já jsem
hrozně hodná. Já jsem tak hodná, až jsem blbá.“
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Přítel: „To jo.“
Zoe: „Doplatila jsem na to docela slušně, ale teďka už mám někoho lepšího. Teďka mám
někoho, kdo nevidí jen tu diagnózu, ale mě. A hlavně, kdo nevidí mojí sestřenici, ale mě.“
(Smích) Jo a sestřenici jsem neodpustila, protože přece jen je to rodina.“
Řešitelka: „Hm, tomu rozumím. A jak jste spolu vycházely předtím, než se to stalo?“
Zoe: „Byly jsme takový nejlepší kamarádky. My jsme spolu vlastně bydlely. Ona byla dřív
z jinýho města a pak se přestěhovala do Plzně k tátovi a já jsem bydlela s mámou a se
strejdou, což byl táta tý sestřenice. Bydlely jsme spolu, furt jsme spolu někam chodily, furt
jsme spolu trávily čas. Pak jsem si našla přítele a ona mi s ním zahejbala.“
Řešitelka: „To vás muselo naštvat.“
Zoe: „No, trošku. Měla jsem mánii, takže jsem jí zmlátila. To ještě bydlela u nás, tak se
neměla kde schovat. Tak byla nonstop zavřená ve svým pokoji, protože se bála vyjít, že mě
potká. A já se jí nedivím, když jsem měla mánii, tak dřív to bylo, no. Za to se i teď pořád
stydím. Teďka ty mánie jsou mnohem lepší, než když jsem je měla dřív a když jsem nevěděla,
co se se mnou děje. To jsem se tomu doslova poddávala. Byla jsem agresivní, drzá, bylo to
fakt špatný. Hodně jsem se prala, hodně často. I s klukama a bylo mi jedno, když mi prostě
jedna přilítla. Já jsem to prostě brala jako zábavu.“
Řešitelka: „Stalo se vám díky tomu někdy něco vážného?“
Zoe: „Hodně krát jsem měla monokla, naražený ruce, hodně modřin a taky roztrženej ret.
Taky se mi ještě viklal zub. Vlastně chvilku před tím než jsem se přistěhovala teď k přítelovi,
tak jsem měla poslední bitku. To jsem se poprala s velkým chlapem, s kulturistou.“
Řešitelka: „S kulturistou?“
Zoe: „Hm. Já prostě jsem byla jako takovej ten malej vzteklej pejsek. Byla jsem jako čivava,
na kterou pustíte rotvajlera. Ale vyhrála jsem. To mi stačil, prostě jsem vyhrála. Jsem
spokojená.“ (Smích) „No, prostě jsem se prala často.“
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Řešitelka: „A teď je to už lepší?“
Zoe: „Jo. Teď už se peru maximálně s přítelem nebo s kočkou, ale to je jako jen ze srandy.
Nic brutálního to není a hlavně ten šerm člověka vybouchá.“
Řešitelka: „Jak dlouho šermujete?“
Přítel: „Já už tak nějak asi tři roky, no.“
Zoe: „Já od tý doby, co jsem s ním. On šermuje už dlouho. Já jsem začala, ještě když jsem
chodila ven s Mírou, cože je tak rok a půl zpátky.“
Řešitelka: „Co vás na šermu baví?“
Zoe: „Agresivita a zbraně.“ (smích)
Přítel: „Je to takový spojení sportu a historie. Takže tam se člověk dozví hodně. Když si malý
děti hrajou na rytíře, tak je to ještě takový, že se to skousne. Ale když větší člověk pobíhá se
zbraní, tak je to divný, takže tam se člověk jakoby vyblbne. Zároveň je to takový, když je
člověk takovej nějakej problémovější a agresivní, tak se tam fakt vybouchá a nikomu se, více
méně, nic nestane. Pak je ten člověk takovej klidnější, nestává se, že by pak z ničeho nic na
někoho vybouchl.“
Zoe: „Hodně pankáčů to třeba dělá. Pánkáči jsou známí tím, že jsou problémovější a hodně
pankáčů to dělá a jsou v pohodě.“
Řešitelka: „Takže vám to pomáhá?“
Zoe: „Jo. Hodně lidí to dělá kvůli těm problémům a agresí. Hlavně to člověka uklidní, jak
upustí ten adrenalin, tak je to úplně super. Teda pokud na vás neletí dvou metrovej chlap
s obří sekerou.“ (smích) „Já mám necelých sto šedesát centimetrů. Kamarád má přes sto
dvacet kilo a přes dva metry a má rád velké zbraně. Takže proti němu bych fakt nikdy nešla,
ani v mánii.“ (smích) „To by byla asi poslední blbá chyba, kterou jsem ve svým životě
udělala.“
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Řešitelka: „Kdybyste měla nějakým způsobem pojmenovat bipolární poruchu, jak by to
znělo? Je to asi trochu těžší otázka.“
Zoe: „No, to je sakra těžká otázka. Jekyll a Hyde.
Zoe i její přítel se smějí
Zoe: „Ne fakt. Byla by jako Jekyll a Hyde.“
Řešitelka: „Zajímavé a proč?“
Zoe: „Protože je to pravdivý. Buďto Jekyll a Hyde nebo Frankenstein. Když se řekne
Frankenstein, tak si všichni vybaví Frankensteinovo monstrum. Bipolárka je vlastně taky
taková poskládaná z těch různejch emocí a tak. Ale víc asi ten Jekyll a Hyde, protože ty dvě
strany pomalu neví, co dělá ta druhá a neumí se do ní jakoby vžít. A nebo Kenny, protože
mám ráda jméno Kenny, ale spíš Jekyll a Hyde.“
Řešitelka: „Ještě jsem zapomněla, musíte si vybrat nějaké jméno, pod kterým budete v práci
vystupovat?“
Zoe: „Zoe. Jako na facebooku a na e-mailu. To je prostě úplně nejlepší jméno.“
Řešitelka: „Proč se vám tolik líbí?“
Zoe: „Já jsem si ho vybírala, když jsem byla menší. Bylo mi nějakejch devět, deset a chci se
přejmenovat. Protože mé jméno je nedostačující.
Řešitelka: „ xx (jméno respondentky) se vám nelíbí?“
Zoe: „Ne. Hodně lidí mě kvůli tomu šikanujou.“
Řešitelka: „Proč vás kvůli tomuhle jménu šikanují?“
Následující věta vynechána, z důvodu možné identifikace. Jméno respondentky se shoduje
s filmovou postavou.
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Zoe: „Takže já se snažím vystupovat buď jako Zoe nebo jako Grizly.“
Řešitelka: „Proč zrovna Grizly?“
Zoe: „Protože miluju medvědy, mám ráda lososy a hrozně ráda spím.“
Přítel: „Hlavně na zimu.“
Zoe: „Na zimu jsem na zabití. Protože na zimu je to těžký se dostat jen do práce. Na zimu
jenom baštím a spím, tak proto jsem grizly. Ale už jsme našli zkomoleniny.“
Řešitelka: „Rozumím. Napadá vás ještě něco, co se týče vašeho vztahu k bipolární poruše? Ať
vás moc nezdržuji.“
Zoe: „My máme času dost. Ta indická restaurace, kam pak půjdeme, má otevřeno dlouho.“
Řešitelka: „Vy jdete někam na večeři?“
Zoe: „No. Někam na indickou. Hrozně rádi experimentujeme s kuchyní. Máme rády
vietnamskou, indickou, mexickou. My prostě sníme všechno. Hlavně, přítel od tý doby, co je
se mnou, tak zkusil snad víc kuchyní než za celej život.“
Přítel: „To jo, no. Byl jsem zaseklej na český kuchyni.“
Zoe: „Z Rakovníka.“ (smích)
Přítel: „A teď jsem toho zkusil docela dost, no.“
Zoe: „Od tý doby, co jsi se mnou, tak jsi měl Burger Kinga, KFC.“
Přítel: „O těch jsem předtím věděl, ale nikdy jsem je nezkusil. Vždycky o tom všichni mluvili,
jako o normálních věcech a pro mě to bylo něco úplně nadlidskýho.“ (smích)
Zoe: „Ale hodně jsme si oblíbili hlavně tu vietnamskou, protože prostě Pho a Bum Bo Nam
Bo, to jsou úplně nejlepší jídla na světě. Mňam, Mňam. Ale ve všech jídlech mi chybí dost
zásadní ingredience. A tou je avokádo.“
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Řešitelka: „Máte ráda avokádo?“
Zoe: „Já jsem na něm úplně závislá. Já už jsem tu svojí závislost posunula na takovej level, že
mám doma vyskládaný pet lahve, ze kterých jsem udělala květináče a v nich mám naskládaný
pecky, aby mi z nich vyrostlo avokádo. Takhle jich tam máme asi už šest, sedm.“
Řešitelka: „A daří se jim?“
Zoe a její přítel se smějí.
Zoe: „Já jsem takový ten typ zahrádkáře, kterýmu umře i kaktus. Ale opravdu už se mi to
stalo, fakt mi umřel.“ (smích)
Řešitelka, Zoe a její přítel se smějí
Zoe: „Ale to jsem byla ještě malá. Tyhle už zalejvám, ale asi jim málo zpívám. Nebo možná
protože jim zpívám.“ (smích)
Řešitelka: „Co jim zpíváte?“
Zoe: „Všechno. Podle nálady, někdy jim zpívám takový ty smutný písničky, někdy jim
zpívám znělky z počítačových her a někdy jim zpívám veselý pohanský písničky.“
Řešitelka: „Máte ráda pohanské písničky?“
Zoe: „Jo. Pohanský, vikingský, rituální a tak. Oni jsou hrozně uklidňující. Je to hrozně
zvláštní hudba, ale je fakt dobrá. Ale je fakt divná. Když jsem to slyšela poprvé v životě, tak
jsem nevěděla, jestli se mi to líbí nebo ne. Ale potom jsem si řekla, že se mi to sakra líbí.
Potom jsem to ukázala jemu a teďka už neposlouchám nic jinýho. On si vždycky vezme
reprák a pustí to na plný pecky.“
Přítel: „Tak ono tam, kde bydlíme, je to jedno.“
Zoe: „Tam lidi poslouchaj hodně věcí nahlas. Když to my nechceme dobrovolně poslouchat,
tak oni budou nedobrovolně poslouchat naší hudbu. A naše hudba je všechny přeřve
najednou.“
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Přítel: „Mně stačí, že neslyším tu jejich.“ (smích)
Zoe: „Já mám ráda, když je můžu přebíjet nebo přeřvávat. Mě to prostě baví. Přítel má občas
infarktový stavy, protože prostě z čista jasna zařvu fakt na celej byt: „Hej.“, když někdo řve
venku a on nadskočí i s postelí. To samý kočka, kočka z toho má taky infarkt. Vždycky na mě
vyvalí oči, co to jako dělám. Jednou jsem zrovna pustila nějakou hudbu a ještě jsem do toho
zařvala a kočka se na mě tak podívala s vytřeštěnýma vočima, zůstala takhle asi pět minut. A
furt koukala na mě, já si myslela, že má mrtvici. Ale mít v jednom roce mrtvici, to by na tom
byla fakt špatně. Hlavně teďka jsme jí dali nedávno vykastrovat. No, nedávno, včera. Jsme se
vrátili z kastrace a nám jí bylo líto, protože prášky byly opravdu silné.“
Řešitelka: „Takže včerejšek prospala?“
Zoe: „No, kdyby spala. Ona začala panikařit, protože my jsme jí kastrovali v Rakovníku.
V Praze jsou ty ceny hrozný, takže jsme jí vezli radši do Rakovníka. Když jsme jeli domů, tak
nám, naštěstí, neřvala celou cestu, jako když jsme jeli tam, ale i tak to bylo takový, no, nevím.
Každou chvíli jsme jí kontrolovali, jestli jí nezapadl jazyk.“
Přítel: „Byly hrozný kolony. Jsme jeli nějaký dvě hodiny.“
Zoe: „No. Normálně se tam jede hodinu a půl a my jsme tam jeli nějaký dvě hodiny. Potom
jsme si radši zavolali taxíka. Ještě každou chvíli kontrolovat kočku, dávat jí vodu.
Kontrolovat tu ránu, jestli se neotevřela. To byla super cesta. Pak jsme ještě celou noc nespali,
protože jsme se o ní báli. No, teda já jsem vytuhla, ale on se kvůli ní budil několikrát. Ještě
jsme jí měli v posteli, my jí máme v posteli po každý, ale teďka byla v posteli, jakože nikam
jinam nesměla. Spala taky, pak se šla i napít a dokonce šla i na záchod. My jsme se báli, že by
mohla zase usnout a utopit se v misce, ale už je v pohodě. Dneska je už až moc v pohodě,
dneska už je hyperaktivní a už nás i kousala.“
Řešitelka: „Takže to všechno dobře dopadlo.“
Zoe: „Ona má mánie se mnou. Když mám mánii, tak je taky taková hrozně nahajpovaná. Ona
běhá po bytě, my jsme jí teďka koupili škrabadlo, co je větší než já - mánie. Bylo zlevněný
z pěti tisíc za dva, tak jsem ho okamžitě chtěla. Tak jsme ho táhli metrem, až k nám domů.
Přes pět zastávek a pak do kopce, bylo to super. Ona vždycky vyleze nahoru a skočí.“
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Přítel: „No, hlavně to metro.“
Zoe: „Já se divím, že nejsme na divno lidech v MHD (Pozn. řešitelky: populární stránka na
facebooku). Protože my jsme tam fakt měli stosedmdesáti centimetrový škrabadlo postavený
úplně vzadu a lidi na nás koukali. Ještě jak my dva se oblíkáme divně, tak je to takový,
jakože: „cože?“.“
Řešitelka: „Proč si myslíte, že se oblékáte divně?“
(Poznámka řešitelky: Oba dva se oblékají do tmavého a potrhaného oblečení. Zoe má dredy a
několik piercingů ve tváři, její přítel má dlouhé vlasy.)
Zoe: „Jo, hodně lidí mi to říká. No, je to takový, že od tý doby, co bydlím v Praze, tak si
dávám pozor na to, co si oblíkám. Dneska je mi to jedno, protože je hrozný vedro. Ale
většinou se snažím oblíkat hrozně slušně a upraveně. Já se pak bojím, že na sebe budu
strhávat pozornost a pak bych dostala panickej záchvat. Dneska je mi to jedno, když je takový
vedro.“
Přítel: „Lidi na to hodně koukaj, jak se oblíkáte.“
Zoe: „Hlavně podle toho lidi hrozně soudí.“
Přítel: „To je stejný, jako když jsme si hledali byt.“
Zoe: „Nám vyšel jedinej byt a to ještě ten nejhorší, v tom jsme teďka. Z nějakejch čtyřiceti,
padesáti bytů, na který jsme se ozvali. Jen když jsme se na ně přijeli kouknout a měli jsme i
domluvený, že jsme si je mohli vzít hned, ale jak nás viděl, nebo spíš mě, tak řekli, že se nám
ozvou.“
Přítel: „Nebo když se nám povedlo, že se nám ten pán ozval, tak nejdřív jako že jo a my jsme
byli připravení, že ho teda vezmem a byli jsme rádi, že nám to konečno vyšlo. Ale hned ten
druhej den nám řekl, že někdo nabídl větší cenu.“
Zoe: „Ty lidi jsou takový, že fakt soudí podle vzhledu. Já, jelikož mám dredy a piercingy ve
tvářích a v nose, tak je to takový, že prostě…“
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Přítel: „Hodně se na to kouká.“
Zoe: „Ještě přítel má dlouhá vlasy. Oba dva máme piercingy a oba chodíme v černým. Lidi na
to prostě hodně koukaj.“
Řešitelka: „A myslíte si, že je to horší v Praze než třeba v Plzni nebo v Rakovníku?“
Přítel: „Já si myslím, že je to takový všude stejný s těma lidma.“
Zoe: „V Plzni jsem na to nekoukala, protože prostě Plzeň. Tam jsem znala všechny.
V Rakovníku jsem nechodila ven, protože Rakovník stojí za prd, tak jsem tam nikam
nechodila.“ (smích) „Ale když jsem tam dělala servírku, tak mi řekli, že jsem oblečená jako
bezďák, a to jsem byla oblečená slušně. Měla jsem sukni, kostkovanou, pod tím černý silonky
a dokonce i normální boty. Většinou nosím steelky, jakože ty okovaný. Měla jsem jen tričko,
normální a oni mi řekli, že jsem oblečená jako bezďák a pak jsem slyšela ještě něco, jak to říct
slušně, o prostitutkách, a poslali mě domů se převlíct. A když jsem přišla zase zpátky, tak si
stěžovali, že ve všem mám výstřih. Pak mi půjčili jejich trička a převlíkli mě tam asi šestkrát,
jenom proto, abych neměla výstřih. Stejně jsem ten výstřih nakonec měla. Protože mám
prostě výstřih ve všem.“ (smích) „Ale opravdu hodně, hodně odsuzovali v tom Rakovníku.
V tý hospodě hlavně, už tam nikdy nechci.“
Přítel: „Mně to přijde všude stejný.“
Zoe: „V Praze si na to dávám větší bacha.“
Přítel: „Hlavně na těch pohovorech. Můj brácha, ten je vlastně potetovanej, je mu teďka
sedmadvacet, za život měl už hodně pohovorů a všude na to koukali. Chtěl dělat číšníka a tam
po něm chtěli, aby měl rukáv v tělový barvě, aby to nebylo vidět. Přitom zas o tolik nejde, ten
člověk je pořád stejnej.“
Zoe: „Oni nehledí na to, co ten člověk umí nebo jakej ten člověk je. Oni hledí na tu fyzickou
schránku. Já jsem si řekla, že tu svojí chci mít vyšperkovanou. Takže těch piercingů chci mít
ještě víc a tetování chci mít ještě víc.“
Řešitelka: „Vy máte nějaké tetování?“
37

Zoe: „Mám. Mám na stehně, ale to bylo dělaný v podnapilém stavu. Ještě mi ho dělal
bejvalej, protože on řekl, že bude velkej tatér. No a taky to podle toho vypadá. On byl taky
opilej.“ (smích) „A pak mám ještě nárty a prsty u nohou. To bolelo, hodně to bolelo. Prsty u
nohou ne, ale ty nárty jo. Nárty bolí hodně. To bylo vlastně moje první tetování, to na nártu.
Takže doufám, že další tetování nebudou tak hrozný. Žebra jsou prej horší než nárty, tak
můžu jít ještě na žebra.“
Řešitelka: „Já jsem slyšela, že páteř taky hodně bolí.“
Zoe: „Jo, to říkala máma. Máma má na páteři tetování a říkala, že cítila, jak se jí klepe celá
páteř. To muselo být super.“
Přítel: „Bolí to, no. Ale dá se to vydržet.“
Zoe: „Já si myslím, že všechno bolí. Pokud teda člověk neomdlí, jako já. Já jsem při těch
tvářích omdlela (pozn. řešitelky: piercingy). Mně se tak ulevilo, že jsem se sesunula v tý židly.
Já jsem v sobě měla pár Xanaxů, kvůli záchvatům. Ten pán, Šimon, mi píchnul jednu tvář a to
bylo dobrý, ale pak mi píchnul druhou tvář a to jsem si řekla, že to přeci vůbec nebolí, a jak
jsem si to řekla, tak jsem měla černo před očima. Pak jsem se probrala s nohama nahoře. Ten,
co mi píchal ty tváře, tak mi držel nohy a ptal se mě, jestli jsem v pohodě. Já jsem ležela, měla
jsem mokrý hadr na hlavě a říkala jsem: „Jo. Můžu dostat zrcadlo?“.“ (smích) „Bylo to
srandovní. Od tý doby si mě pamatuje jako tu dredatou frajerku, co omdlela. Alespoň vím, co
čekat příště. To je nevýhoda tý paniky, protože se člověk tolik vynervuje z úplný blbosti.
Třeba člověk je nervní z blbosti. Já jsem si zapomněla doma propisku a málem jsem se z toho
psychicky zhroutila. Jela jsem do Plzně a doma jsem si zapomněla svojí oblíbenou propisku,
svojí oblíbený značky, svojí oblíbený barvy. Hrozně jsem se z toho zhroutila, protože bych
musela psát jinou propiskou.“
Přítel: „To je normálka.“
Zoe: „Jak pro koho. Tohle normální lidi nedělaj.“ (smích)
Přítel: „Já už ani kolikrát nevím, co je normální a co ne.“
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Řešitelka: „To je dobrý podnět. Někdy může být náročné rozpoznat tu hranici, kdy je něco
normální, a kdy už ne.“
Zoe: „Já si myslím, že normalita je hodně flexibilní věc. Pro každýho je normální něco
jinýho.“
Řešitelka: „Hm, ano.“
Zoe: „Třeba pro, v uvozovkách, normálního člověka je v pohodě se ráno probudit, dát si
snídani, vyčistit si zuby, jít do práce. Pro nenormálního člověka, nebo ne nenormální, ale pro
jinýho to může být, třeba…“
Přítel: „Že vůbec vstane.“
Zoe: „No, že je rád, že se posadí na postel a má problémy vstát, že třeba nemůže ani chodit.
Nebo taky, že se ráno probudí a má vykloubenou půlku těla, třeba jako já. Jeden člověk si
ráno řekne: „Super, jdu do práce.“ A druhý člověk si řekne: „Super, já žiju.“.“
Řešitelka: „A co všechno vám ještě pomáhá? Už jste zmiňovala ten šerm.“
Zoe: „Šerm, kočka, přítel. Taky kamarádi, a když mám smíšenou epizodu, tak mi strašně moc
pomáhá focení. Focení, psaní, malování, anebo fakt počítačový hry. Když už jsem na tom fakt
špatně, tak počítačový hry a anime. Když je to opravdu zlý a já cítím, že je to opravdu špatný,
ať už mánie, deprese nebo smíšenka, tak jsem radši doma a nikam nechodím. Mně hrozně
pomáhá, když jsem doma, protože bych se bála, aby to se mnou nikde nešvihlo. Při všech těch
epizodách taky hrozí, že by to s člověkem mohlo taky seknout. To nechci, stalo se mi to
párkrát a fakt to nechci. To je prostě zvláštní. Co mi ještě pomáhá?“
Přítel: „Ty už jsi to tak nějak vyjmenovala. Ještě dobře strávenej čas, nevím, jak to
pojmenovat. Když se neválíš doma a děláš, to co zrovna chceš.“
Zoe: „Třeba když jsme v Plzni na Big Burgeru.“
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Přítel: „Tak to zrovna ne, ale vždycky když máme nějakej výlet, někam jedem. Teď zrovna
jsme byli v zoo a to sis taky docela užila. Do tý doby než jsme to celý obešli a bolely tě nohy,
no.“
Zoe: „Já mám totiž ještě problémy s kloubama. Já jsem extrémně hypermobilní, takže mě se
všechno vyklubuje a vyskakuje a ono to dost bolí. Takže my si musíme dávat bacha i třeba na
to, jak chodím, jakou mám obuv a tak. Ty jsi to se mnou vyhrál, no. Já jsem se modlila za
dobrýho přítele a ty ses nemodlil, tak máš to, co máš.“
Zoe a její přítel se smějí
Přítel: „Vždyť já si nestěžuju.“
Zoe: „No, ještě, aby jo. To by sis zkusil.“ (smích)
Zoe: „Měl si se víc modlit. Začni se modlit“ (smích)
Řešitelka: „Chodila jste někdy na psychoterapii?“
Zoe: „Jo. Teďka půjdu zase. Teďka na konci měsíce. Mně se hrozně zhoršily ty moje stavy. Já
jsem teď byla rok bez jakýchkoliv stabilizátorů, antidepresiv a tak.“
Řešitelka: „Co vás k tomu vedlo?“
Zoe: „Protože jsem na tom byla dobře. Ten starej psychoterapeut, ke kterýmu jsem chodila
ještě v Plzni, tak ten mi pomohl na takový úrovni, že jsem mohla bejt bez léků a bez
psychiatra a byla jsem prostě v pohodě. Jenže teďka, už rok a půl, jsem to nějak zanedbávala a
začalo to být fakt špatný. Pak jsem cítila, že se děje něco špatnýho, tak jsem jela ještě
k jinýmu psychiatrovi, kterýho jsem měla v Rakovníku a v tý době jsem byla taková
vytěkaná. Prostě stačilo cokoliv a hádali jsme se nebo já jsem brečela. To bylo fakt jakoby
špatný, tak jsem běžela k psychiatrovi, že se něco děje. On se mě zeptal na otázku, na kterou
asi nikdy nezapomenu. Já jsem mu řekla, že se psychicky zhroutím, že to cítím, že mám chuť
se zase sebepoškozovat, že mám chuť se zabít. On se na mě kouknul, ignoroval to a zeptal se
mě, jestli mám piercing i v genitálii a jestli mám dostatek sexu.“
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Přítel: „A na takovýhle otázky se ptal furt.“
Zoe: „On se neptal na nic jinýho. Já jsem tam přijela a on se mě ptal, jak to jde s přítelem, jak
pravidelně spolu máme sex a jestli si dáváme kolíčky na bradavky a takovýhle věci. A paní
v čekárně, když jsem tam byla, tak měla taky panický stavy, a on se jí ptal na ty stejný věci, i
na to jak často má orgasmus a tak. Takže jsem okamžitě změnila psychiatra.“ (smích)
Řešitelka: „To muselo být nepříjemné. To vám asi moc nepomohlo?“
Zoe: „Jako v ten den, kdy jsem jela domů, tak jsem se psychicky zhroutila. Takovým
způsobem, že si přítel myslel, že mi bude muset volat sanitku. Jak dlouho jsem brečela?“
Přítel: „Dlouho.“
Zoe: „Tak osm, dvanáct hodin. Byla jsem v háji ještě měsíc po tom. Nechtěla jsem mluvit a
byla jsem na tom hodně špatně. Ten večer byl opravdu ošklivej, on nevěděl, co se mnou. Byli
jsme oba úplně v háji, já ani nevěděla, jak mu poradit. Většinou si snažím zachovávat klid, ale
teď to fakt nešlo. A takhle to dopadlo. Ale psychoterapie jsou úplně super věc. Ještě mám prý
jít na nějaký KHB terapie.“
Řešitelka: „KBT.“
Zoe: „Jo, to je ono, ale vůbec nevím, co to je. Na těch jsem ještě nebyla. Takže budu mít
premiéru. Ty jsou prej tady někde v Bohnicích, takže uvidíme. Musím se tam taky už
objednat. Už mám zpátky antidepresiva a stabilizátory.“
Řešitelka: „KBT by vám mohlo pomoct s úzkostí a fobiemi.“
Zoe: „To by bylo super, protože ta sociální a agorafobie jsou hrozný. Já teď mám největší
problém fakt s metrem. Každý má jinej spouštěč úzkostnýho záchvatu a u mě je to hlavně
kravál, stísněnej prostor a hodně lidí. Dneska v čekárně, byla jsem dneska na ortopedii, tak
tam bylo spoustu lidí, šero a ty lidi si furt povídali, a bylo jich tam fakt hodně, tak to bylo taky
hodně špatný. Začala jsem se tam klepat, začaly se mi potit ruce. Můj přítel byl taky na
prášky.“ (smích)
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Přítel: „Tak já to taky moc nemusím, když je někde kvantum lidí.“
Zoe: „Máš taky psychicky problémy.“
Přítel: „No, asi ne úplně takový.“ (smích)
Zoe: „No, to ne. Ty se z toho nesložíš. Ale metro.“
Řešitelka: „Ono obecně to metro, třeba v osm hodin ráno, není příliš příjemné. Lidi po vás
šlapou, je tam zadýcháno.“
Zoe: „Já radši jezdím tramvají. Ty tramvaje a autobusy na tom nejsou o moc líp, ale nevím,
přijde mi to pořád lepší. Kdy jsme jeli sem, tak radši pojedu tři čtvrtě hodiny tramvají, než
abych jela patnáct minut metrem. Ale to se zase nelíbí jemu.“ (smích)
Přítel: „Já radši zkousnu patnáct minut metrem, abych byl dřív doma.“
Zoe: „Já metro nezkousnu. Mně to dělá strašně velký problémy.“
Přítel: „Nejlepší jsou ale vlaky.“
Zoe: „Vlaky milujeme.
Přítel: „Ty si i kolikrát užíváme.“
Zoe: „No. Když jedeme vlakem, tak koukáme z okna a říkáme si, jak by bylo hezký,
kdybysme třeba táhle měli baráček se zahrádkou. Vlaky jsou prostě požitkářský. Nevadí mi
meziměstský autobusy, ale veřejná hromadná doprava po městě, to ne.“
Řešitelka: „Tam je víc lidí a je to víc stísněný.“
Zoe: „A jsou nepříjemný většinou. Hlavně v Praze. Tady jsou ty lidi hodně, hodně
nepříjemný. Já už jsme hodně krát měla problém s tím, že jsem seděla a nastoupili nějaký lidi
a začali na mě nadávat. Přitom já jsem invalidní důchodce s těma kloubama a se všema
problémama a prostě taky potřebuju sedět.“
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Řešitelka: „Ale nejde to u vás vidět.“
Zoe: „Právě. Ještě si lidi řeknou, že jsem nějaká smažka, protože mám prostě piercingy a
dredy. Pamatuješ na tu paní v tom metru?“
Řešitelka: „To už se vám někdy stalo?“
Zoe: „Jo. Hodně krát. To fakt není příjemný, obzvlášť když jedu sama. Teďka se mnou jezdí
všude on. On se mě bojí někde pustit samotnou, aby na mě někdo nevyjel nebo tak, já bych se
pak psychicky zhroutila. V ten okamžik by mi asi nikdo nějak extra nepomoh. Protože by si
mohli myslet, že jsem sjetá.“
Řešitelka: „Hm, rozumím.“
Zoe: „Ta panika i ta bipolárka občas přináší i úsměvný momenty. Jednou v metru se mi stalo,
když jsem jela k doktorovi do Rakovníka, že jsem měla panickej záchvat. Tak jsem si hned
vytáhla prášky, vytáhla jsem krabičku s velkým nápisem Xanax a vedle mě seděl starší pán,
tak se tak na to kouknul, já jsem si vyloupla dva, dala jsem si je do pusy a na sucho spolkla.
Pán vyvalil oči a odsedl si.“
Všichni se smějí
Zoe: „Tomu jsem se normálně musela začít smát a začala jsem to okamžitě psát příteli. Výraz
toho pána byl fakt k nezaplacení. Já jsem ho viděla jaksi periferně, ale kdybych si ho mohla
vyfotit. To byl fakt nejlepší výraz, co jsem kdy viděla u někoho cizího. Pán se opravdu
podíval tím způsobem: „Ona bere drogy, musím okamžitě pryč.“ A ještě tam měl manželku a
ta seděla hned vedle, on se podíval na tu svojí ženu, vstal a šli úplně dopředu. Já jsem seděla
úplně vzadu a ještě se otáčeli, jestli náhodou nejdu za nima. Ve stavu, když si někdo bere
Xanax, tak si opravdu nestoupne a nikam nepůjde. Ale kdyby mi bylo líp, tak to udělám.“
Všichni se smějí
Řešitelka: „Ze srandy.“
Zoe: „Přesně.“ (smích)
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Přítel: „Ještě když se fakt snažíš být od nich.“
Zoe: „To jo. Oni mi tím vlastně udělali laskavost. Oni si odsedli. Bylo tam prázdný místo, oni
si sedli ke mně, já si vzala Xanax a oni si odsedli. Takže mně to nevadí. Ale brát si veřejně
Xanax mi přijde nebezpečný. Oni ho hodně lidi zneužívají jako drogu, tak si na to dávám už
pozor.“
Přítel: „Ona to spoustu lidí nezná, ale když už to zná, tak to zná jako drogu.“
Zoe: „Hodně lidí za to i odsuzuje. Já se vždycky oháním tím, že já to mám legálně. Já jsem
magor, já to mít můžu.“
Přítel: „No, ale takovým lidem to nevysvětlíš prostě.“
Zoe: „Prostě všichni maj zafixovaný, že já jsem feťák. Ještě s tím, jak mám ty piercingy a
černý oblečení, tak prostě feťák jsem. To jim nevymluvím. I moje rodina si myslí, že jsem
feťák. To si pamatuj, jak jsem jednou přišla domů a měla jsem panickej záchvat a máma se
mě zeptala, jestli jsem sjetá. Tak jsem řekla, že jo, úzkostným záchvatem. To bylo taky
nepříjemný. Hlavně mámy přítel dřív všem vykládal, že jedu tvrdý drogy. Já jsem brala hodně
prášků, na štítnou žlázu, proti panikám, proti bolesti, ještě taky výživu na klouby. Měla jsem
takový ten dávkovač, co maj starý lidi a ten byl úplně narvanej. A on, že jedu všechno a ve
všem. Že určitě beru k těm práškům nějaký tvrdý drogy, protože mi to určitě nestačí. A když
jsem měla panickej záchvat, tak všem říkal, že jsem zase sjetá. Mohli mi klidně udělat testy na
drogy, ale ne na Xanax. Xanax bych měla pozitivní i teďka. Beru ho teda jen při záchvatech,
ale i tak ho beru dost často. Já ty záchvaty mám dost často. Mám je skoro pokaždý, když
vyjdu z baráku.“
Přítel: „Kolikrát, i když nevyjdeš.“
Zoe a její přítel se smějí
Zoe: „Někdy třeba ležím v posteli, kouknu se na přítele a řeknu: „Mám panickej záchvat jako
kráva.“ a on si jen vzdychne a podá mi krabičku. Většinou krabičku a pak následuje kočka.
Pak ještě jídlo.“
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Přítel: „To už je takový ultimátum.“
Zoe: „Když má člověk panickej záchvat doma, tak se aspoň může i zahrabat. Já se prostě
zahrabu do postele a lehnu si tak, jak je mi to pohodlný. Většinou je nejlepší to přespat. Ale
pak mám něco jako po-záchvatovou kocovinu, protože i když mě ten záchvat přejde, tak je mi
blbě. Cítím se opravdu tak, jak kdybych měla kocovinu, ale fakt silnou. Po-záchvatový
kocoviny jsou většinou horší než ty samotný záchvaty. Během záchvatu je to takový akutní,
že potřebuju pomoc nebo se někam hned schovat, většinou vyhrávaj záchody a tam se
schoulím většinou kolem mísy. Na záchodech se můžete zamknout a to mi hrozně pomůže.
Takže se zamknu, vezmu si mobil, schoulím se kolem mísy a jsem v pohodě. Ale jakmile
jsem třeba někde ve městě, tak si radši vezmu prášky a jsem v pohodě. To pomáhá asi nejvíc.
Prostě vždycky když je něco špatně, tak prášky. Na jednu stranu mě to hrozně štve, protože já
jsem zastánce přírodních věcí, ne prášků. Tak mi hrozně rve žíly, že si musím brát prášky.
Taky na ně hodně často zapomínám. Třeba mám brát ty antidepresiva a už jsem je asi dva dny
neměla, vzpomněla jsem si na to až teď.“
Řešitelka: „To já se nedivím, když toho musíte brát tolik.“
Zoe: „Ještě do toho občas zapomenou ty bolesti těch kloubů. To je pak fakt super. Člověka
bolí tělo, dostane záchvat a přítel se může po. (smích)
Přítel: „No, to jo.“ (smích)
Zoe: „Tak odejde místnosti a nechá mě tam umřít, protože to mi pomáhá. Když mám paniku,
tak mi nepomáhá ani, když je u mě přítel. Když mám paniku, tak potřebuju být fakt úplně
sama. Kočka se nepočítá. Kočka to odnáší.“
Zoe a přítel se smějí
Zoe: „Ale fakt je lepší být doma, když má člověk tyhle problémy. Ale je to taky důvod, proč
mám tu agorafobii. To je těžký.“
Řešitelka: „Říkala jste, že máte i sociální fobii a zdá se mi, že tady se mnou nemáte problém
hovořit. Je to tím, že je tu váš přítel?“
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Zoe: „Nedělá mi problém tady být a mluvit, dělá mi problém vědět to, že pak budu muset do
metra nebo do tramvaje. To mě znervózňuje úplně nehorázně. Ale co nadělám, to je život.
Dostala jsem se sem, takže musím se dostat i domů. Proto tady celou dobu klepu nohou. Já
jsem s tím napůl sžitá, ale napůl mě to dokáže překvapit pořád. Ty paniky a ta sociální fobie.
Nedělá mi to problém, když je někde málo lidí a já se na to psychicky připravím, tak je to
v pohodě. Ale jakmile je někde hodně lidí a nejsem na to připravená, tak to se mnou hned
švihne. Což je asi logický, ale není to moc příjemný. Pak to odnáší přítel. Většinou pak teda
odnáší i mě.“
Všichni se smějí
Zoe: „Ale on je hodnej. Nic jinýho mu stejně nezbývá. Dal ses se mnou dohromady i přesto,
že jsem ti říkala, že to se mnou bude těžký.“
Přítel: „Tak já na tebe nemůžu bejt hnusnej, když ty za to nemůžeš. Seš jen nemocná. Jen
občas mi to třeba ujede s nervama, protože už je to hrozně často.“ (smích)
Zoe: „On vždycky hodí takovej ten výraz typu- NEEE!“
Řešitelka: „Je to náročné i pro vás.“
Zoe: „Já se mu divím, že se mnou furt ještě je. S tím, co všechno každej den prožíváme. Od tý
doby, co jsem s ním, tak mě doslova nutí chodit pořád po doktorech. Já jsem to dřív
zanedbávala.“
Přítel: „Taky to je vidět.“
Zoe: „No, jde to vidět, jak mi ty diagnózy přibývaj o sto šest. Dneska mi řekli, že budu muset
jít za deset let na kompletní endoprotézu. Pak mi ještě budou předělávat ramena a tak. Já mám
štěstí, já jsem vyhrála všechno. Ne, já to fakt beru optimisticky. Já to beru tak, že někdo to
prostě odnést musí.“
Řešitelka: „No a musíte to odnášet zrovna vy a jste s tím takhle skvěle vyrovnaná.“
Zoe: „No, jak kdy.“
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Přítel: „Většinu času jako jo, ale pak přijdou ty deprese a tam se to začne přehrávat zpátky.“
Zoe: „Mně na těch depresích přijde fakt smutný, ale zároveň docela vtipný, že se mi hlavou
probíhaj věci, který se staly třeba před deseti lety. Mám z toho fakt deprese a někdy už jsem
z toho tak v háji, že se tomu už i směju, protože to nedává smysl. Třeba, že omylem šlápnu na
kočku, tak brečím, že mě bude teď nenávidět. To je taky doma často. A hodně často brečím,
ale kvůli úplným blbostem. Včera jsem brečela, protože mi zavolali, že je kočka v pořádku, že
operace dopadla dobře.“
Přítel: „To mi třeba nepřijde zas nějak nenormální.“
Zoe: „Vždyť já brečím kvůli všemu.“
Přítel: „Jo, ale když máš kočku na operaci a máš o ní strach.“
Zoe: „Ale já fakt brečím, i když, třeba, mě někdo pustí sednout v metru. Já se rozbrečím,
protože mi to přijde hezký. Mě to hodně často překvapilo. I když jsem byla o berlích, kvůli
nohám, tak mě někdo pustil sednout a já: „Wooow, cože?“ Ale hodně lidí mě nepustilo
sednout, takže já jsem se o berlích mávala v metru nebo v tramvaji a lidi koukali jen do
země.“
Řešitelka: „To je hrozné.“
Zoe: „Asi dvakrát jsem přebila svou sociální fobii a řekla jsem jim, ať mě pustí sednout. Ale
to bylo, když mě to opravdu hodně bolelo a nemohla jsem pomalu ani stát o berlích, tak jsem
prostě sebrala všechnu odvahu a zvládla jsem to. Jsem na to pořád hrdá. Jinak bych to
neudělala. Mě spíš zaráží, že většina lidí, co mě pustí si sednout, jsou většinou senioři. Prostě
děti sedí dál a zvednou se jen senioři. Až když se ten senior zvedne, tak si začnou zvedat
všichni. To je hrozně hloupé, mi to přijde. Jo, je to hloupý. Hodně to vypovídá o tom, jaký
jsou ty lidi dneska. Ale, jakoby, i hodně mladých mě pustí si sednout, ale nejsou to takový ty
úplně mladý.“
Zoe si protahuje rameno, ve kterém křupne. Přítel si oddychne.
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Zoe: „Jako bys na to nebyl zvyklej. Ale doktor mi to vlastně zakázal. Ale mě to křupání
hrozně pomáhá.“
Řešitelka: „Akorát si tím ty klouby víc poškozujete.“
Zoe: „Právě. Ale hrozně to v ten okamžik povolí. Jak je ten kloub napjatej, tak to bolí jako
prase. Takže člověk si to chce křupnout, ale nemůže. Takže budu trpět dvakrát tolik. Já jsem
takovej optimista, že jsem se dneska s panem doktorem zasmála nad tím, že za deset let budu
muset jít na tu kompletní endoprotézu. Protože jsem mu řekla, že jsem to viděla na Youtube a
že na to asi nechci, tak se začal smát. Prý se na takový videa nesmím koukat, že to prý stejně
neuvidím. A smál se. Ale ať na to půjdu nebo ne, tak já to přežiju. Já přežiju všechno. Přežila
jsem i srážku s tramvají.“
Řešitelka: „Vás srazila tramvaj?“
Zoe: „Ne, já jsem srazila tramvaj. Bude to znít blbě, ale já jsem jí neviděla. Bylo to v Plzni,
když mi bylo dvanáct. Rozběhla jsem se do těch kolejí a narazila jsem do tramvaje takovým
způsobem, že jsem promáčkla dveře. Já jsem byla úplně v pohodě, ale chrstla jsem si červený
džus do obličeje. Takže lidi měli paniku. Já jsem měla takovej ten drahej Ugo džus a byl
úplně červenej, jako krev. Jak jsem narazila do tramvaje tak jsme si ho chrstla do obličeje a
lidi měli panickej záchvat, že umírám. Na to asi v životě nezapomenu. Nejlepší událost
v mým životě, sražení tramvají. Měla jsem podobný oblečení (Pozn. řešitelky: černé,
potrhané oblečení) jako teďka a ptali se mě, jestli poslouchám Hanu Montanu. Jo, Jo, denně,
miluju jí. Ale poslouchal jí brácha, taky je teď kadeřník.“
Zoe a její přítel se smějí
Zoe: „Všechno se vysvětlilo. Ale on je dobrej.“
Řešitelka: „Já bych vás nerada zdržovala, už jsme tu hodinu a čtvrt.“
Zoe: „Chcete se ještě zeptat na nějaké otázky?“
Řešitelka: „Napadá vás ještě něco, co se týká vašeho vztahu k bipolární poruše?“
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Zoe: „Je to takový to love-hate. Chvilku jí mám ráda, protože se mi líbí ta rozmanitost, ale
jakmile má člověk ty deprese, nebo když vidí po mánii ty účty, tak to je takový spíš, že sakra.
Ale většinou jí beru s nadhledem. Mě jakoby osobně nevadí, protože já jsem taková byla
vždycky. Na jednu stranu mi to fakt nevadí, protože taková jsem už od malička, taková jako
na horský dráze. Bipolárka je hrozně zvláštní věc a myslím si, že si zaslouží víc pozornosti.
Přijde mi, že tady to nějak extra moc lidí neřeší. Proto jsem se přihlásila do tý vaší studie,
protože jsem nevěděla hodně věcí o bipolárkách. Já mám hrozně ráda tadyty studie a tak,
protože v tom vidím naději pro zkoumání těch určitých nemocí. Mohl by to být nějakej posun
dál. Tak já vždycky radši přijdu a pomůžu.“
Řešitelka: „Náramek nosíte pořád.“
Zoe: „Jo. Já ho miluju. Já ho nosím nonstop. Já ho ani nesundávám, jen na konfiguraci.“
Řešitelka: „Koukala jsem, jestli vám ještě nedochází baterka, protože ho máte už od února.
Ale vypadá to, že je zatím vše v pořádku.“
Zoe: „No, je šikovnej. Drží chlapeček. Nosím ho fakt nonstop. Já když něco vezmu, tak to
beru fakt vážně. Teď jsem si měnila mobily a na tomhle mi neskáčou tak často upozornění.
Občas si to zapomenu nakonfigurovat. Jo, já nemám normální telefon, já mám tablet. Jsem
ještě slepá na blízko.“
Řešitelka: „Ještě k tomu všemu. Já čekám, co ještě přijde.“
Zoe: „Fakt. Já říkám, že jsem holka všech snů, protože mám všechno, na co si vzpomenete.“
Zoe a její přítel se smějí
Zoe: „Já mám astma, já mám bipolárku, já mám úzkosti, já sociální fobii, takhle bych mohla
mluvit ještě půl hodiny.“ (smích)
Přítel: „To jo.“
Zoe: „Ale ty mě máš rád tak, jako tak, viď? Já tě mám taky ráda, i když jsi trochu divnej a
smrdíš.“
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Zoe a její přítel se smějí
Zoe: „A zatím jsi asi jedinej chlap, kterýho mi schválila moje nejlepší kamarádka. Všichni
podle ní byli nedostačující a viděli mě jenom, jak to říct slušně, pro ňadra. A taky proto, že
jsem taková upovídaná a tak, protože se se mnou seznámili během mánie. A tenhle se se
mnou seznámil během deprese. To byly zrovna ty ošklivý depky. Stejně mu to nevadilo. A
mánie mu taky nevadí, on to bere s nadhledem.“
Přítel: „Tak ona to není žádná tvoje blbost, tohle si prostě nevybereš.“
Zoe: „Hodně lidí si myslí, že to dokážu ovlivnit. Vždycky, když se mě lidi zeptaj, jestli to
dokážu ovlivnit, tak to je jako, když třeba oni mají strach z pavouků a měli by skočit do
bazénu plnýho pavouků a ovlivnit svůj strach. Takhle bych to porovnala asi nejlíp. Fobie
nejsou nic hezkýho, ještě do toho bipolárka a úzkosti. Je to úplně dokonalý no.“
Řešitelka: „Tak výkyvy nálad má každý, ale nedokážou si představit, kdyby to bylo v takové
intenzitě jako mánie a deprese.“
Zoe: „Přesně, že by to mohlo být tak intenzivní.“
Řešitelka: „A že se s tím nemá nic moc dělat.“
Zoe: „Já mám, naštěstí, víc deprese. Během tý deprese je člověk víc klidnější a dokáže nad
tím víc přemýšlet, než když má mánii. Když má člověk mánie, tak je hrozně nahajpovanej a je
hrozně zbrklej. Proto nemám ráda mánie, mám radši ty deprese. Sice deprese nejsou nic
příjemnýho, to víme všichni, že deprese jsou fakt ošklivý, ale během depresí můžu aspoň
racionálně myslet. Pro mě je to výhoda. Já si radši budu přemýšlet v pohodě, než abych byla
v pohodě, ale dělala blbosti. Já potřebuju mít nad vším přehled. Nad financema, nad kočkou,
nad bytem, nad úklidem, nad jídlem. To bych měla zmínit mojí další nemoc, a to je
obsedantně kompluzivní porucha. Mám toho dost, ale dokud se směju, tak je to v pohodě.
Všechny ty nemoce mám ráda, jsou to sice mrchy, ale mám je ráda. Mám s nima
stokholmskej syndrom.“
Všichni se smějí
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Zoe: „Ty nemoci dělaj člověka takovým, jakej je. Myslím si, že ty nemoce maj v tomhle až
výhodu. Protože po tom, co si člověk projde takovýma věcma, tak většinou bejvaj v pohodě.
Hlavně to utvoří tu personalitu. To už jsou takový deep věci. Je to ale pravda, protože já bych
asi nechtěla vědět, jaká bych byla, kdybych si neprošla tím, čím jsem si prošla. Já bych byla
asi hodně špatnej člověk. Byla bych hodně zlá. Když jsem začala chodit k psychiatrovi v těch
dvanácti, třinácti letech, jak jsem se pořád prala a tak, tak mi řekl, že jsem potenciální
masovej vrah. Takže teďka jsem na tom asi hodně dobře, když mě rozbrečí jen to, že zabiju
včelu.“
Zoe a její přítel se smějí
Zoe: „Takže udělala jsem pokrok. Sice možná až moc velkej pokrok, že jsem přecitlivělá, ale
udělala jsem pokrok. Teď vím, že bych nikoho nezabila. Maximálně v sebeobraně.“
Otočí se na přítele
Zoe: „Takže mě nikdy nebij“
Zoe a její přítel se smějí
Zoe: „Ale když je mi špatně, tak rýpání mi pomáhá. Jako já rejpu furt, takže člověk neví, kdy
je mi dobře a kdy je mi špatně, ale rejpání je hrozně super věc. Taky to prolomuje ledy.“
Řešitelka: „Takže vám nějaký ten sociální kontakt pomáhá.“
Zoe: „Nejvíc rejpu do přítele. Ten to odnáší nejvíc.“
Přítel: „Já jsem takovej flegmatik, takže mi to nevadí.“
Zoe: „Dřív jsem rejpala do mámy a teď rejpu do tebe.“
Přítel: „Já to vždycky vnímám tak pět minut a pak už o tom ani nevím.“
Zoe: „Asi máš taky nějakou nemoc, seš ultra flegmatik.“
Oba se smějí
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Zoe: „No, i když, jak ohledně čeho. Když vidíš zlýho člověka, tak flegmatik moc nejseš.“
Přítel: „No, to jo.“
Zoe: „Teď se skoro popral v metru, protože viděl nějakýho vožralýho chlapa osahávat mladou
slečnu. Ten chlap může být rád, že jsem tam nebyla já.“ (smích)
Řešitelka: „V mánii.“
Zoe: „No. Ale myslím si, že kdybych něco takovýho viděla i teďko, tak bych byla schopná se
poprat. Já jsem na tyhle věci až vysazená. Nemám to ráda.“
Přítel: „To já taky ne.“
Zoe: „No, to já vím. Proto s tebou jsem. Ne, já jsem s tebou kvůli hodně věcem, ale nemohla
bych být s někým, koho by tohle nechalo v klidu. Jako kdyby viděl takovou věc a byl
v pohodě.“
Přítel: „Ty bys hlavně asi nevydržela s někým, kdo je, v uvozovkách, normální.“
Zoe: „To bych asi nevydržela, no. Ale já nevydržela ani s bejvalýma a to všichni byli takový
bipolární taky.“
Přítel: „Ale tohle je na jinou stranu divný zase.“
Zoe: „Oni byli na tu špatnou stranu divní. Ty jsi divnej na dobrou stranu.“
Přítel: „To jsem.“
Řešitelka: „Co to znamená být divný na dobrou stranu a být divný na špatnou stranu?“
Zoe přítel se směje
Zoe: „Být divnej na špatnou stranu, oni byli chvilku v pohodě a pak mi jeden bejvalej vytáhl
nůž na kamaráda.“

52

Řešitelka: „Aha.“
Zoe: „A pořezal ho. To je divnej na špatnou stranu. A divnej na dobrou stranu, nevim, že běhá
nahej po bytě a dělá zvuky jako dinosaurus.“
Všichni se smějí
Zoe: „Nevím, no. To je takový to, správně cáklej. Hlavně, ty taky musíš být trochu divnej,
abys to vůbec vydržel se mnou.“
Přítel: „No právě. Já hlavně rozumím těm problémům, nedokážu si představit, že by s tebou
byl někdo, kdo tomu nerozumí. Takovej člověk by se z toho asi zcvoknul.“
Zoe: „Já bych s takovým člověkem ani nebyla.“
Přítel: „Já si myslím, že on by to ani nevydržel. Myslím, že tejden by mu stačil a už by z toho
vybouchl.“
Zoe: „Už by z toho měl taky psychický problémy.“ (smích)
Přítel: „No, já jsem z toho ze začátku taky byl takovej špatnej.“ (smích)
Zoe: „No. Rozdíl mezi dobře cáklým a špatně cáklým je velkej, no. Hodně lidí je dneska
špatně cáklých a hodně lidí, se kterýma jsem se vídala, byli špatně cáklí. Teďka už jsou
všichni jenom dobře cáklí. Hlavně on, on je asi nejcáklejší. Kromě Zuzky, to je moje nejlepší
kamarádka. Ona poslouchá jak ten netvrdší metal, tak i ten nejemnější pop. Je sranda, když to
poslouchá oboje najednou. Ona si ode mě pustí mobil, pustí si metal do jednoho sluchátka a
do druhýho pop. Někdo klepal?“
Řešitelka: „Ne, to jen někdo vedle chodí.“
Zoe: „Tak a mám další nemoc.“
Řešitelka: „To víte, že jo. Ještě si k tomu přidejte schízu.“
Zoe a její přítel se smějí
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Zoe: „Jojo, schíza a paranoia.“
Přítel: „To už máme od nás, tam se klepe furt. Jen vždycky nevíme, jestli se klepe na nás nebo
ne.“
Zoe: „No, tam jsou tak slabý zdi a na prd dveře, že tam prostě slyšíte kroky, klepání, pak zase
klepání a kroky.“
Přítel: „Hlavně ty určitý sousedi na sebe klepou furt. Mně přijde, že někteří tam ani nechodí
do práce a od rána do večera klepou mezi sebou.“
Zoe: „No a pak když na nás v pět ráno klepali policajti, tak jsme si mysleli, že na sebou zas
klepou ti lidi. Nám deset metrů od baráku někoho brutálně znásilnili, tak všichni chlapi museli
jít na výtěr. Teda až na přítele, ten na to má moc dlouhý vlasy.“
Přítel: „Mně ty vlasy aspoň ušetřily čas. Vzbudili mě v pět ráno, tak jsem šel zas spát.“
(smích)
Zoe: „Ale byl to fakt infarkt. Ještě to klepání, to nebylo takový to jemný, ale bylo to fakt
bušení. Tak přítel řekl, ať počkaj, oblíkl se a šel otevřít. A tam: „Dobrý den, tady policie
České republiky.“.“
Přítel: „Docela mě to překvapilo, no.“
Zoe: „Ještě k tomu jsme měli obklíčenej celej barák. Celej barák byl obklíčenej, a to ještě ne
těma normálníma, ale těma v černym, se samopalama a čekali tam před barákem.“
Řešitelka: „To musel být docela šok, se takhle probudit.“
Zoe: „No a ještě v pět ráno. Ještě nám prolezli byt.“
Přítel: „No, to bylo super.“
Zoe: „Ještě se nás ptali, jestli je nesežere kočka. Prej: „Můžu se vám kouknout do bytu?“ a:
„Jo, jo.“ A on: „A nesežere mě kočka?“, tak říkám: „Nee, možná si kousne.“.“
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Zoe a přítel se smějí
Zoe: „Tak ho doprovodila po bytě.“
Řešitelka: „A kontrolovala.“
Zoe: „Ale ona na něj fakt koukala stylem, že on je v jejím teritorii, a že si ním může dělat, co
chce.“
Zoe a přítel se smějí
Zoe: „A zítra si přivezeme další kočku. Jsem hrozná kočičí máma.“
Řešitelka: „Zatím to jsou jen dvě.“
Přítel: „Jo, dvě jsou ještě v pohodě.“
Zoe: „Jo, ale po dnešku jsme měli málem už třetí. Takovou zrzavou. Zrzavý jsou hezký, říkala
bych mu Garfield. Kdyby byla bílá, tak by se jmenoval Knedlíček. Garfield a Knedlíček. Jsem
hodně kreativní ohledně jmen.“
Řešitelka: „Byla jste někdy hospitalizovaná?“
Zoe: „Jo. Dvakrát.“
Řešitelka: „Jaké to bylo?“
Zoe: „Zvláštní. Já jsem nejdřív byla v Lochotíně, v Plzni, ve fakultce. Pak si mě hned
z fakultky převezli do Dobřan. Ve fakultce, tam to bylo v pohodě. Byly tam děti, personál
docela v pohodě. Když mě převezli do Dobřan, tak to byl docela šok, hodně velkej šok. Tam
už byli samý feťáci a ještě v tý době to bylo takový, no, bylo mi patnáct a ještě jsem neměla
pohlavní styk, nekouřila jsem, nepila jsem a nebrala žádný drogy.“
Přítel: „Prostě všechny ty špatný věci.“
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Zoe: „Jo. A ještě mi tam začali říkat, ať začnu fetovat, abych zhubla a že možná budu i hezčí.
Samý ošklivý věci mi tam říkali, tak jsem o nich taky začala roznášet ošklivý věci. Jeden kluk
tam hrozně roznášel, že si píchnul pervitin do přirození, tak jsem všem říkala, že od tý doby je
impotent. Tak jsem to tam o něm roznášela, stejně jako on o mě, že jsem hnusnej, tlustej,
lesbickej hobit. Kdo asi vyhrál?“
Zoe a její přítel se smějí
Zoe: „Vybrali si fight s nesprávným člověkem. No, prostě, bylo to tam takový, já nevím. Ještě
k tomu ten personál. Ten personál byl, s prominutím, na tyčku. Jedinej, kdo tam byl tak nějak
v pohodě, tak to byl zdravotní, no jakože bratr, ale vypadal spíš jako zdravotní děda. Všichni
se ho tam strašně báli, až na mě. Mě si oblíbil, protože si tam vždycky sednul a vypadal jako
zlá verze Santa Klause. Vždycky si sedl do tý společenský místnosti a pustil rádio Rebel na
televizi. Všichni byli naštvaní, protože to nechtěli poslouchat, ale mně se to líbilo a od tý doby
mě měl rád. On se mě i ptal, jakou hudbu poslouchám, a když jsem řekla, že rock a metal, tak
mi řekl, že mě má rád a nikomu jinýmu to neřekl. Všichni ostatní byli feťáci a tak. Pak mě
ještě přendali na jiný oddělení, mezi školkový děti.“
Řešitelka: „Aha.“
Zoe: „A jednou jsme nemohli ven a řekli, že utekl nějakej magor z nejstřeženějšího oddělení a
to bylo zrovna kousek od nás. No a ještě tam byla márnice. To bylo v době, kdy jsem byla
ještě paranoidní. To jsem všude viděla obličeje, postavy a všechno jsem se strašně bála. Takže
pobíhající masovej vrah nebylo nic příjemnýho. Ještě na tom personálu bylo vidět, že je to
otravuje tam pracovat. A na těch lidech bylo poznat, že tam nejsou na odpočinek, ale že jsou
tam za trest. Oni to brali jako, že jsou tam zavřený, jako vězení. Řeknu to na féra, já už tam
nikdy nechci. I když bych na tom byla úplně nejhůř, tak tam nechci. To mě tam převezli po
jednom, docela povedeným, pokusu o sebevraždu. Od tý doby si moje rodina myslí, že jsem
magor a že nejsem svéprávná. Ale dokud mám občanku, tak jsem svéprávná. Taky jsem řekla,
že jsem mnohem svéprávnější než oni a začala jsem na ně různý psychologický věci. Vždycky
když mi někdo začne křivdit, tak já ho nezačnu nenávidět nebo mlátit, já jsem se naučila je
psychologicky řešit a dávat jim i diagnózy a tak.“
Zoe přítel se směje
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Zoe: „Myslím, že už bych mohla být taky psychiatr. Miláčku, ty bipolární nejseš, ty seš prostě
divnej.“
Přítel: „Já nejsem divnej.“
Zoe: „Ne, ty jsi dobře divnej. Já jsem byla spíš špatně divná, ale teďka už jsem taky dobře
divná. Prostě seš dobře divnej.“
Řešitelka: „Je moc pěkná kategorizace. Dobře divnej a špatně divnej.“
Zoe: „Tak ono když se o člověku řekne jen, že je divnej, tak je to hrozně širokej pojem. Třeba
já jsem divná, ale nějakej random bezdomovec, kterej běhá po Plzni bez kalhot, tak je taky
divnej. Ale ten už je špatně dvinej. Protože dobře divnej je člověk, kterej neohrožuje sebe ani
okolí. Takhle bych to řekla.“
Řešitelka: „A proč je divnej?“
Zoe: „Protože je divnej. Protože dělá věci, který by normální člověk neudělal. Ale já si
myslím, že všichni jsou, jakoby, divní.“
Přítel: „To jsem teď chtěl říct.“
Zoe: „Každý je svým způsobem divnej. Já myslím, že všichni jsou divní.“
Řešitelka: „Ano. Já vás už nebudu dál zdržovat, jsme tady už přes hodinu a půl.“
Zoe: „To je v poho. Máte všechno, co jste potřebovala? Klidně mi někdy zavolejte.“
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3.3 Erik (25 let)
Řešitelka: „Tak začneme od začátku. Kdy jste získal diagnózu bipolární afektivní poruchy?“
Erik: „Jsou to, myslím, tři roky zpátky, kdy já jsem měl takovou epizodu v první práci. To mi,
jak já říkám, selhal imunitní systém. Pak jsem musel být doma tři měsíce a začal jsem mít
šílený deprese. Vůbec, tak nějak bylo všechno špatně, tak jsem vyhledal psychiatra. Ale tohle
už jsou čtyři nebo pět let zpátky. Od tý doby jsem bral antidepresiva, nicméně ten problém
neodcházel. Já jsem pořád měl pocit, že nejsem v pohodě. Vždycky byly světlý okamžiky,
kdy všechno bylo růžový a pak zase všechno bylo špatně, byť teda převažovaly ty špatný, ty
dolů. Pak jsem se nějak přestěhoval a měnil jsem u toho i doktora a našel jsem tady pana
doktora Stibrala, kterej měl, řekněme, lidštější přístup než paní doktorka, protože se víc
vyptával. Nebylo to tak, že jsem přišel a během pěti minut jsem dostal léky.“
Řešitelka: „Hm, rozumím.“
Erik: „Tak se tak vyptával na moje dětství a to jsem si říkal, proč ho tohle zajímá. Ale na
druhou stranu je tohle asi lepší přístup. No a tak mi po dalším rozhovoru sdělil svoje
podezření nebo domněnku, že bych mohl mít bipolární poruchu. To já jsem si říkal, že to asi
ne, můj život je relativně normální. Tak jsem se pak zamejšlel zpátky do těch mladejch let, jak
jsem vlastně fungoval, a viděl jsem tam ten vzor, že vždycky bylo všechno chvíli super a pak
to bylo špatný. Já jsem tehdy, kolem dvanácti let, jsem měl nějaký problémy doma, takže já
jsem si vlastně vybudoval takovou disciplínu na sebe. Já jsem vlastně každý den jel podle
seznamu, to mi pomáhalo. Všechno bylo super a skvělý, protože jsem jel podle seznamu a
samozřejmě, když jsem něco neudělal, tak to bylo špatný. Já mám terapeutku, a jak jsme to
spolu probírali, tak to byl vlastně takovej můj obranej mechanismus, abych zastřel jakýkoliv
pocity. Moje hodnota najednou byla počet splněných úkolů a tak jsem fungoval. A to je teda
dva a půl roku, co mi doktor sdělil tuhle diagnózu a já jsem si prostě začínal spojovat ty věci
dohromady. Nasadil mi teda prášky, spoustu prášků. Já musím říct, že od tý doby je to
podstatně lepší. V podstatě potom, těsně než mi teda řekl tu diagnózu, tak mě se ty nálady
střídali co tejden. Už to bylo opravdu nesnesitelný, žádný seznam mi nepomáhal, nic. Od tý
doby, co beru ty prášky, tak se to opravdu zlepšilo. Bohužel neodezněly ty moje depresivní
stavy, to bohužel ne, ale rozhodně jsou mírnější a jsem schopnej fungovat. Kdežto ty dva roky
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zpátky, to bylo opravdu šílený. I díky tomu, že jsem začal pracovat v korporátu, a umíte si
představit, to je prostě tlak.“
Řešitelka: „Ano, to je stresující pracovní prostředí.“
Erik: „Ano a stres. Pak to bylo tak, že já jsem měl dny, kdy jsem vůbec nemohl vylézt
z postele a neměl jsem chuť nic. Jít se najíst nebo dojít si na záchod byl velký problém. Tohle
musím říct, že se hodně zlepšilo.“
Řešitelka: „Hm. Takže tohle už vám teď nestávává?“
Erik: „No, bohužel občas jo, výjimečně. Já jsem teďka vlastně měnil práci a můj bývalý šéf,
v tý firmě, byl strašnej tyran. To byla normálně mentální šikana a mě to úplně ničilo. To jsem
úplně viděl, že je to špatný, že musím odejít, nebo mě to jinak zabije. Doufám, že neodbočuji
úplně?“
Řešitelka: „Ne, v pořádku. Pokračujte.“
Erik: „A musím teda říct, že já jsem oznámil výpověď na konci května a měl jsem odejít na
konci července. On mi ten můj šéf začal dělat neuvěřitelný naschvály. Jak ten můj mozek už
povolil, tak mě už čtrnáct dní na to začalo být hrozně špatně, zvracel jsem každej den a
nevěděl jsem co. Já teda mám i problémy se žaludkem, takže jsem věděl, že to bude i tím. Šel
jsem teda za svojí gastroenteroložkou, a mi hned druhej den udělala endoskopii a zjistila,
že…já vlastně mám crohnovu chorobu, jestli znáte?“
Řešitelka: „Ano, znám.“
Erik: „Mám tedy permanentní zánět v těle. Ona mi řekla, že jsem teďka v akutní fázi a že je
vyvolanej s největší pravděpodobností stresem. Tak mi teda nařídila tří týdenní klidovej
režim, takže jsem tři týdny byl doma a bylo to dost podobný, jako pár let zpátky, kdy jsem byl
tři měsíce doma a byl jsem v naprostý depresi. Nemohl jsem vůbec fungovat, s nikým se
vidět. Teďka, protože taky dopisuji diplomku, tak mě trochu držela nad vodou. Řekl jsem si,
že se mi nehroutí svět a musím pracovat na tomhle a že ty tři týdny prostě neproležím a
nebudu brečet. No, takže tak. Teďka jsem v nový práci a úplně to vidím, jak je pro mě
všechno černobílý. Úplně všechno, ke všemu přistupuju opravdu takhle schizofrenicky,
59

protože jeden den je všechno skvělý a druhý den je všechno strašný. Já jsem se o tom teď
bavil s mojí terapeutkou, lomeno koučkou, vlastně tejden po tom, co jsem nastoupil, moje
dojmy a ona mi říká: „No, podívejte se. U vás je to všechno černobílý, to víme. Ale je nutno
podotknout, že tadyta pozice vyžaduje někoho extrémně vyrovnanýho, a to vy v žádným
případě nejste.“.“ (smích)
Řešitelka: „Takhle vám to řekla?“
Erik: „Ano, tak jsem na ní tak konsternovaně koukal a ona mi řekla, asi teda z lítosti, že
nepochybuje, že bych to nezvládl. Ona teda řekla nahlas to, co já jsem věděl. No, takže, můj
život je ovlivněn více než hodně tadytou diagnózkou, jak tomu říká moje terapeutka.“ (smích)
Řešitelka: „Hm. A vzpomínáte si na tu chvíli, kdy vám pan doktor sdělil to své podezření? Co
jste v tu chvíli cítil?“
Erik: „No, jako v tu chvíli, vlastně nic. Já jsem k tomu přistupoval skepticky, že to není
možný, já mám prostě jenom depresi, která je ovlivněná externími vlivy. On mi teda napsal
prášky a já jsem druhej den o tom začal přemýšlet a říkal jsem si, za prvý, že to dává smysl a
potom jsem dospěl i k tomu, že jsem si vlastně řekl, to je super, já konečně třeba začnu žít
normálně a přestanu mít v hlavně bordel, jak bych tak řekl. Takže vlastně po pár dnech přišlo
takový jako, v literatuře, si myslím, že se tomu říká katarze.“
Řešitelka: „Asi to myslíte tak, že se vám ulevilo. Už jste vlastně věděl, co se děje.“
Erik: „Ano, ulevilo. Opravdu musím říct, že od tý doby je všechno mnohonásobně lepší,
ačkoliv to není perfektní, a jak mi i říkal pan doktor, že to nikdy nebude perfektní, ale mám
pocit po dlouhý době, že jsem schopen normálně žít a necejtit pořád nějakej tlak, anebo prostě
splín, nebo cokoliv, co se mi dere na tu hlavu. A hlavně i poslední rok, protože já když jsem
v tý euforický fázi, tak jsem opravdu jako motorová myš, vůbec žádná únava. Ta práce,
kterou jsem měl předtím, tak já jsem v tý euforii byl celý rok a pracoval jsem čtrnáct hodin
denně, víkendy a všechno bylo perfektní. No, ale logicky po tom přišel pád a pak najednou
půl roku úplná skepse, všechno bylo špatně. To už musím říct, že poslední rok, rok a půl, si
dávám víc pozor na ten odpočinek. Já vím, že když takhle pořád jdu, jdu a jdu, tak jednou
spadnu. A ten pád je opravdu těžkej. Takže teď opravdu dbám na to, abych odpočíval, pracuju
relativně normální pracovní dobu, přijdu domů a už odpočívám. Už dělám věci, který mi pár
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let zpátky, přišly jako naprostá ztráta času. Třeba si pustím seriál anebo něco, nebo jdu na
sociální sítě. Teď vím, že to potřebuju, aby si ten mozek odpočinul a hlavně i moje tělo.
Takže už nevstávám o víkendech v šest hodin ráno, abych byl co nejproduktivnější, ale spím
do jedenácti. Vím, že moje tělo to potřebuje, prostě spím, dokud spím. A to mi teda taky
neskutečně pomohlo, že jsem si opravdu nařídil odpočinek.“
Řešitelka: „Takže díky tomu i věnujete více času sám sobě?“
Erik: „Jako není to perfektní, to rozhodně ne. Myslím si, že dost podceňuju tu péči o sebe,
nějakou duševní hygienu, ale rozhodně je to lepší, než co to bylo. Už to není tak, že by mě
definovala moje produktivita nebo to, co zvládnu udělat, ale uvědomuji si, že život nabízí víc.
Člověka netvoří to, co si vydělá a co si za to může koupit, ale to jaký má třeba kvality. Takže
to si teď uvědomuji, je to běh na dlouho trať, ale myslím si, že až posilním tuhletu složku
mého života, tak tím se ještě víc vyrovnám. Někdy to snad bude úplně, úplně dobrý.“
Řešitelka: „Takže ta euforická období, jak je nazýváte, tak vám za to nestojí? Ty dny, kdy jste
naprosto výkonný, všechno se vám daří. “
Erik: „Jakoby, je to super, co vám budu povídat. Je to prostě úžasný, máte pocit, že dokážete
všechno a že jste nejlepší. Ten poslední extrém byl tehdy, kdy jsem před dvěma lety nastoupil
do tý práce a skoro rok to trvalo. To bylo všechno perfektní, ale nepřipouštěl jsem si, že by
něco mohlo přijít, i když jsem takový zkušenosti už měl. Ale teďka, když mám novou práci,
přesně jsem věděl, že hrozí tadyta nebezpečí, že to přijde. Ale v hlavě mi prolítávaly ty
myšlenky, jak to bude super, že ukážu, jak jsem dobrej a všichni budou úplně slintat a koukat.
Pak jsem si teda uvědomil, no na popud mojí terapeutky, protože ona je velmi chytrá, tak mi
řekla, že na maraton nemůžu vyběhnout sprintem. No a to je opravdu moudrý, protože přesně
vím, že kdybych vyběhl tím sprintem, tak to půjde všechno nahoru a bude to špatný. Takže
jsem vyběhl pomalu, chodím domů v rozumnou dobu, nečtu žádný e-maily po pracovní době
a opravdu si snažím ten mozek vyčistit si, po tý práci. Myslím si, že je to dobrý start. Ale ano,
ty myšlenky tam prostě zase byly, že budu zase pracovat jako dřív, budu zase nejlepší
zaměstnanec a můj život bude tvořit práce, což je prostě super. No, ale není to super, není to
super.
Když se takhle na něco upnete, tak přijdete o všechno ostatní. Takže tehdy já jsem neměl
žádný sociální kontakt s lidma, ale nepřipouštěl jsem si, že bych ho potřeboval, protože ta
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práce mi vzala všechno. Sociální kontakt, aktivity volnočasový, zábavu, prostě všechno. Teda
takhle, já jsem to všechno měl v tý práci. Ale to není udržitelný.„
Řešitelka: „Když jste tu diagnózu získal, tak jste byl ještě ve škole?“
Erik: „No, já studuju kontinuálně s prací. Takže ve škole jsem byl a současně jsem i pracoval.
Ta škola, celej život, to bylo vždycky buď všechno, nebo nic. Takže já jsem, de facto, jakoby
na základní škole, do šestý třídy, jsem to neřešil. Myslím si, že jsem docela pragmatickej,
mám nějakej i intelekt, abych tohle zvládl bez nějakého učení. Potom, kolem těch dvanácti,
když jsem si začal vyvíjet tyhle obranný mechanismy, jsem se začal šprtat, aby všechno bylo
všechno perfektní. To mi vydrželo do, řekněme, prváků na gymplu a pak jsem na to začal
úplně kašlat, vůbec mi na tom nezáleželo. Vlastně já vůbec nevím, čím jsem tehdy vyplňoval
čas, ale vím, že na ničem mi nezáleželo. Žádnou vysokou školu jsem neplánoval, vůbec
nevím. Teď nedávno jsem nad tím přemýšlel, já vůbec nevím, čím jsem v té době vyplňoval
čas. Vím, že jsem byl pořád znuděnej, nic mě nebavilo. No, ale moje rodiče jsou velmi
pragmatický a oni vůbec neberou v potaz, že jsou nějaký psychický problémy, že něco
takovýho existuje. Takže je nikdy nenapadlo mě vzít k dětskýmu psychologovi nebo
k psychiatrovi, nedej bože. Dokonce když jsem jim oznámil, pár let zpátky, že mám bipolární
poruchu, tak oni to jako nemyslí zle, ale táta řekl mámě: „Hele Blani, on je blázen! Hoďte na
něj kazajku.“ Oni to nemysleli zle, ale já jsem v tý době potřeboval podporu, takže mě to dost
mrzelo, že to zlehčovali. De facto to bylo, když jsem pracoval hodně a neměl jsem kolem sebe
nějaký blízký lidi, kterým bych se mohl takhle svěřit, takže to bylo dost těžký. No, ještě
zpátky k tý škole. Pak jsem teda ve čtvrťáku na gymplu začal zase na plno, byl jsem premiant,
samý jedničky, všechno bylo perfektní. Hlásil jsem se na čtyři obory, na vysoký škole, dostal
jsem se na tři, z toho na dva, na který jsem chtěl hodně, žurnalistika a marketingová
komunikace na karlovce. No, a protože jsem si myslel, že zvládnu všechno, tak jsem nastoupil
na oba. Nicméně, moje rodiče nechtěli, abych šel studovat. Oni totiž chtěli, abych, po vzoru
svých bratrů (mám tři bratry), šel pracovat a abych jim mohl přispívat na bydlení. Jenže já
jsem si prostě, v tom třeťáku, uvědomil, že prostě chci něčeho dosáhnout a nechci skončit, já
nevím, támhle někde v Penny nebo jako řidič. Takže jsem řekl, že tam půjdu, oni mi řekl, že
jo, ale že mě živit nebudou. Takže já jsem si musel najít, z prvu to byla brigáda, a takhle jsem
prostě jel. Bylo to tak, že jsem byl tři dny ve škole, dva dny byl v práci. Já jsem chodil domů
v deset, protože jsem měl celodenní školu. A můj bratr mě nenáviděl od dětství, takže oni na
mě začali nasazovat. Já jsem si prostě potřeboval udělat jídlo nebo svačinu na druhej den a
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bratr tam na mě řval, že tam dělám bordel. Moje rodiče na něj postupně začali dávat, takže
jakákoliv naše konverzace byla prostě hádka. Byl to strašnej stres. Já jsem měl žaludeční
problémy, co si pamatuju, zhruba od sedmnácti chodím k doktorovi, pak to bylo hodně
špatný. Pořád mi bylo zle, tak jsem došel k tý doktorce, mojí, ta mi udělala endoskopii. Na nic
nemohli přijít, ale mě bylo pořád zle, tak udělali kolonoskopii, načež zjistili, že mám crohn a
mám to na konci dvanáctníku nebo dvanácterníku. Oni nedohlídli ani tam a ani tam a teda
zjistili, že tohle mám, takže zvláštní dieta a kdesi cosi. Když jsem to říkal mámě, tak mi řekla,
že mi vyvařovat nebude. Takže jsem věděl, že teď budu dávat mnohem víc za jídlo a tamto,
takže jsem věděl, že musím začít pracovat víc. Já jsem tehdy pracoval v obchodě s oblečením
a byl jsem tam na plný úvazek. Naštěstí jsem si s nima domluvil, že jsem mohl být tři dny ve
škole.“
Řešitelka: „Takže vy jste tam byl na plný úvazek a ještě k tomu jste studoval dva obory?“
Erik: „Ano a dva obory, denní. Já jsem naštěstí na tý karlovce, nevím, jestli to tak máte taky,
ale mohli jsme si ty předměty rozvrhnout úplně, jak jsme chtěli.“
Řešitelka: „U nás to takhle není. Nás je málo, takže chodíme všichni ve stejný termín na
přednášky.“
Erik: „No, my jsme teda, naštěstí, byli relativně malej obor, takže ty předměty měli třeba
deset nebo patnáct lidí kapacitu. Také jsem si to navolil dobře, navíc oba ty obory byly
v jedný budově. Takže to šlo, tři dny jsem byl ve škole, od osmi do sedmi. Ty zbylý dny,
včetně víkendu, jsem dělal dvanáctky v tom obchodě. A takhle jsem to nějak vedl, věděl jsem,
že to tak musím a musím být dobrej. Pak právě jsem skončil doma na tři měsíce, protože
prostě můj žaludek. Já jsem bral léky, ale skoro jsem nejedl a tam je důležitý jíst dobře a
hodně. Ono je to vlastně autoimunitní onemocnění, takže moje imunita šla do háje a projevila
se mi mononukleóza, o který jsem teda nevěděl.“
Řešitelka: „Aha.“
Erik: „Já jsem o ní nevěděl, a když jsem byl na vyšetření, tak mi doktorka řekla, že jsem jí
prodělal. Ale tím, že jsem jí nezaléčil, tak můj imunitní systém dostal velkou ránu. Tak mi
nařídila přísnej klidovej režim a jaterní dietu a všechno. V podstatě mi řekla, že nesmím nic, i
mozek jsem neměl, no…“
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Řešitelka: „Zatěžovat.“
Erik: „Zatěžovat. Takže já jsem opravdu byl tři měsíce doma, na neschopence, do školy jsem
nechodil. Samozřejmě, co se nestalo, po tejdnu jsem si myslel, že se zblázním a fakt jsem
uvažoval, že nechám odvézt do Bohnic. Já jsem prostě nevěděl co. Tak jsem si vlastně našel
tu doktorku, začali jsme to řešit lékama. Tehdy jsem na žádnou terapii nechodil, nic. De facto
mi to nepomohlo, já jsem si jenom přivykl tomu nic nedělání a pak jsem spal šestnáct hodin
denně, zvednul jsem se, šel jsem se najíst. Pouštěl jsem si televizi a takhle jsem ty tři měsíce
přečkal. A teďka jsem úplně odbočil od něčeho.“
Řešitelka: „To je v pořádku, povídejte dál.“
Erik: „Takhle jsem to teda měl, hodně jsem spal. Pořád jsem nespal tak, aby se to znovu
neopakovalo, to moje maximální nasazení. Ale udělal jsem jednu razantní věc, jednu školu
jsem přerušil. Tu jednu jsem dodělal. Vlastně obě jsem dodělal v loni teprve. To byly
bakaláři, jednu v lednu, jednu v červnu. Takhle jsem to dodělal, skvělý. To už jsem pracoval
v prvním korporátu a tam už to bylo o dost náročnější, bylo to něco jiného a říkal jsem si, že
možná to studium už odložím. Protože navíc, vás to studium nebaví, vy tam chodíte jen proto,
abyste si to splnila, že jo. Takže co z toho máte? Jen další odškrtnutou fajfku. No, takže to
jsem se nepřihlásil na žádnou školu a kašlu na to. Loni na podzim mě to znovu chytlo a říkal
jsem si, že to chci dodělat. Byla by to škoda, nedodělat si toho inženýra. Tlačili do mě teda i
rodiče, protože táta chtěl mít doma inženýra.“
Řešitelka: „Takže najednou se jim to líbilo.“
Erik se směje
Erik: „Ano, najednou se jim to líbilo, ale já jsem tehdy nepochopil, proč byli tolik proti tomu.
Táta má vystudovanou školu, máma teda ne, ale čekal bych něco jinýho. Paradoxní na tom je,
že brácha pak šel na vyšší odbornou, soukromou a tu mu oni zaplatili. Mě nechtěli přispět ani
na jízdný do Prahy. My jsme bydleli za Prahou, v Brandýsi a nechtěli mi dávat ani na tu open
kartu.“
Řešitelka: „To muselo být náročný.“
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Erik: „No, já si myslím, že v tom hrál ještě ten aspekt, že já jsem gay a můj táta to ne úplně
dobře přijal.“
Řešitelka: „Hm, tomu rozumím.“
Erik: „Takže to v tom určitě hrálo roli. Nicméně jsem se přihlásil na tu školu, při práci.
Vlastně ten poslední rok v tý firmě, já jsem nejel naplno. Já jsem si tu pracovní dobu rozvrhl
tak, abych s tím skloubil třeba to studium a i něco jinýho. Navíc studuju teď dálkově a musím
teda říct, že mě to nehorázně baví, já se tam chodím něco naučit a mám z toho úplně jinej
zážitek, než jsem měl na tom bakaláři. Což je skvělý, ten první rok jsem dodělal krásně
všechno. Teďka mám ale dilema, nastoupil jsem do nový práce, vím, že to bude náročný. I
přesto, že budu dbát na svůj osobní život, ale ještě před sebou rok školy a já bych to rád
dodělal. Zároveň si chci užít tu školu, ale vím, že v tý práci to bude náročný, tak přemýšlím,
že bych přerušil na rok. Musím se rozhodnout do konce tohoto měsíce, takže tejden. Ale nějak
to bude. Je to soukromá škola, takže když nepřeruším, tak věřím, že se s nima bude dát
domluvit. No, takže škola, taky k ní je velmi kontrastní přístup v průběhu mých let.“
Řešitelka: „Vy už jste mluvil o tom, že vaši rodiče tu bipolární poruchu nevzali úplně moc
dobře. Co na to vaši bratři? Jsou teda starší, jak jsem pochopila.“
Erik: „Jo, dva starší a jeden mladší. No, ono je to vtipný, oni mě celý moje dětství šikanovali,
moji bráchové. Zejména ten jeden a to nebylo takový to, že bychom se mlátili, to taky, ale
byla to ta mentální šikana. To byly prostě, ne ani narážky, to bylo zlý, my jsme si nadávali
nechutně. Nejhorší na tom bylo, že jsme všichni chodili na stejnou základku a bylo to malý
město, patnáct tisíc obyvatel. A on mě pomlouval, kde se dalo. Já když jsem nastoupil do
školy, tak, no..“
Řešitelka: „Už jste neměl kamarády.“
Erik: „Jo a říkali mi holko-kluk, babo-chlap, buzerant a takovýhle věci. Samozřejmě, to vás
raní. Já si myslím, že i proto jsem si vytvořil takovýhle mechanismy. Oni mi vlastně tu mojí
sebehodnotu tak potlačili, že jsem si myslel, že nemám žádnou hodnotu a tak jsem jí
kompenzoval. No, ta šikana vlastně probíhala do tý doby, než jsem se odstěhoval. Ten
nejstarší se uklidnil, ale tady ten prostě ne. Ale on je podle mě trochu narušenej, protože on je
i na rodiče hrozně hnusnej. On tam pořád bydlí, je mu šestadvacet a rodiče se ho bojí, oni se
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ho fakt bojí. On má záchvaty vzteku a je schopnej bodnout do nich nůž, já bych se tomu
nedivil. On je prostě blázen. Takže já jsem byl rád, když jsem se odstěhoval a byla to tehdy
skvělá příležitost, protože jedna CIE nabízela na naší fakultě studentům možnost bydlet
zadarmo se studentama z Ameriky.“
Řešitelka: „Ano, to znám. Toho se účastní i jeden můj spolužák.“
Erik: „No, no a já jsem se do toho přihlásil, protože to byl přesně ten odrazovej můstek, kterej
jsem potřeboval. Za deset měsícům jsme se teda kvůli neshodám rozloučili a já jsem si musel
najít bydlení. Nebylo to úplně jednoduchý, byť jsem už pracoval v korporátu, tak ten můj plat
nebyl zrovna vysokej. Ale zvládnul jsem to. Takže ty bráchové, to bylo fakt krušný. Navíc ten
brácha začal v patnácti kouřit marihuanu a všechno se tím zhoršilo a bylo to šílený. Potom i
rodiče se přidávali a byli na mě všichni to a já se odstěhoval. A teď musím říct, že jsme spolu
rok nemluvili, de facto, a teď je s těma rodičema dost lepší. Já tam teda jezdím jednou za dva
měsíce. Já, upřímně, ten dům, nemám na něj dobrý vzpomínky a kdykoliv jedu do toho města,
tak mě se klepe srdce, protože jenom čekám, až mě tam na ulici někdo potká, a řekne mi
buzerante, nebo něco podobnýho. No a můj brácha, kterej tam pořád bydlí. Já jsem, de facto,
největší úspěch z těch čtyř kluků. Prostě jsem tam, kde jsem a tenhle brácha už nemá práci půl
roku, dealuje marihuanu. Když tam přijedu, tak on odchází, on se na mě nemůže ani podívat.
Vždycky když se tam potkáme, tak vidím, jak se ulekne. Logicky, já teda přesně nevím, co
cítí, to mi řeknete spíš vy, ale já si myslím, že je to něco takovýho, že si uvědomuje, co mi
dělal a když se srovná se mnou, tak vidí, že nechci být lůza. Ale myslím, že tohle vnímá a
špatně to snáší.“
Řešitelka: „Hm, celou dobu vašeho dětství měl on navrch a teď je to obráceně.“
Erik: „Ano, přesně tak. Nejhorší je, že já nejsem ten typ člověka, co by mu to chtěl omlátit o
hubu. A i mě, když se tam objeví, je to nepříjemný. Já vůči němu mám zášť a nenávist. Já
jsem nikdy nebyl člověk, který by někomu nadával nebo tohle. Ale nesu si to tam a rozhodně
ho nechci konfrontovat. Myslím si, že on má sám se sebou problémů dost. Takže s rodičema
už jsou vztahy relativně zastabilizovaný. S bráchama, de facto, v kontaktu nejsem. Na tady
toho dokonce ani nemám telefonní číslo a nechci ani. Tamti dva, ano, občas se potkáme doma
nebo na facebooku si něco napíšeme, ale je to velmi vlažný. Rozhodně se nesvěřujem, nic
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takovýho. Ale je to opravdu tak, jak oni mi ubližovali, tak já jsem potřeboval všem ukázat, že
něco dokážu.“
Řešitelka: „Že máte také nějakou hodnotu.“
Erik: „Ano, přesně tak.“
Řešitelka: „Je dobře, že si to uvědomujete a dokážete s tím již pracovat.“
Erik: „No, po x terapiích a terapeutech mi věřte, že dokážu skoro všechno pojmenovat.
Problém je s tím něco začít dělat, ale to mi všichni říkají, že je to běh na dlouho trať. Vemte si
to, že vám někdo patnáct let říká, jak jste špatnej, jak nemáte žádnej význam na světě, jak
byste měl shořet v pekle a kdosi cosi. Byť si vytvoříte obrannou masku, tak to tam pořád je
v tý hlavě.“
Řešitelka: „Ano.“
Erik: „A bohužel někdy se to projevuje a vidím to na sobě, jako jistou aroganci, kdy si to
třeba ani neuvědomuji, ale jednám s někým arogantně a lidi vám pak o tom řeknou. To je ta
obranná skořápka. Není to tak, že bych chtěl být zlej nebo tak. Ale prostě jsem se to takhle
naučil. Taky mi pár lidí řeklo, že se nad nima povyšuji. To jsme taky řešili s terapeutkou a já
jsem jí říkal, že vlastně už ani nevím, jestli mám vysoký nebo nízký sebevědomí. Myslím si,
že když vám někdo říká, že jste lůza a pak když něco dokážete, tak si pak myslíte, že jste
lepší. Ona mi říkala, že si myslí, že mám nízký sebevědomí, že je to jen obranná reflexe,
kterou mám úplně imprintovanou v sobě. A asi jo. Vidíte, co všechno udělá děství s náma.“
Řešitelka: „Hm. Dětství je důležitější než si myslíme.“
Erik: „Ale bipolární porucha, to není sociální konstrukt?“
Řešitelka: „Ne, to nemáme přímo jen z dětství. U všech těchto duševních nemocí je to
multifaktoriální záležitost. Je tam tedy něco biologického, co už je v nás. Nemusí se to teda
projevit, ale jsou tam nějaké vnější faktory, které musí tomu propuknutí dopomoci.“
Erik: „Aha, jo. Bude to tak.“
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Řešitelka: „Často jsou duševní nemoci dědičné. Takže jestli máte někoho v rodině, kdo měl
duševní nemoc?“
Erik: „No takhle, my vůbec nejsme v kontaktu s nikým, takže nevím. Jak říkám, moji rodiče
k tomu měli přístup takovej a ten mají zase od svých rodičů. A navíc mému tátovi je skoro
osmdesát, takže je to starší generace. Takže si myslím, že jestli jí někdo měl, tak se o tom
nemluvilo.“
Řešitelku: „Hm, hm. Dříve to bylo tabu. Třeba se o tom ani nevědělo, když měl někdo třeba
deprese, tak se s tím nic nedělalo.“
Erik: „Právě, právě. Myslím, že se to bralo normálně, že má člověk splín.“
Řešitelka: „A co vaši přátelé? Řekl jste jim o tom?“
Erik: „Vědí to, vědí to ti úplně nejbližší. To je zhruba pět. Ale ví to o mně trošičku víc lidí.
No takhle, já se tím netajím. Zaprvé, oni si někteří pak dost uleví, že si řeknou, že se tím
vysvětluje tohle a tamto. A zadruhé, já jsem zastánce toho, že o těchto věcech by se mělo
mluvit. Jsou totiž šance, že mezi vašima kamarádama bude někdo, kdo má podobný problémy
a ocení, když je na tom někdo stejně. Takže já se tím nikdy moc netajím. Samozřejmě to není
tak, že bych někam přišel a řekl všem, že jsem na prášky. Ti blízcí to vědí a chápou, že když
se nezastavím a to se třeba projevuje v těch setkání. Já se třeba nezastavím v mluvení a jsem
hyperaktivní a tohle. A už ví, že se něco děje a snaží se mě uklidnit. Řeknou mi, že mám
zavřít pusu a pořádně se nadechnout.“
Řešitelka: „Takže vás mohou trochu i korigovat.“
Erik: „Ano, to korigujou, ale já to od nich neberu zle, protože vím, že to myslí dobře.“
Řešitelka: „Je dobře, že někoho takového máte. Někoho, kdo to na vás pozná.“
Erik: „Určitě. Je to přesně tak, že když jsem na tom dobře, tak se s nima chci vidět a když
jsem na tom zle, tak možná jen jeden nebo dva lidé z mého okolí jsou ti, které si nezakazuju.
To jsou přesně lidi, se kterýma já nemusím mluvit, ale je mi líp jen tím, že tam jsou se mnou.
Hlavně já taky jsem měl dřív, nedávno, vlastnost, že jsem lidem říkal, co všechno je špatně a
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že můj život je na prd a že chci umřít. Teď už mám takový pocit, že bych je tím jen otravoval
a navíc jim pořád říkám jen to stejný. Mimochodem, já jsem měl přítele dva roky, no dva roky
ne, rok a půl a skončilo to v roce 2016, na začátku. Tomu jsem o tom řekl.“
Řešitelka: „A jak na to reagoval?“
Erik: „Taky, že to vysvětluje spoustu věcí. My jsme teď kamarádi, rozešli jsme se relativně
v dobrém a on mi říká: „Víš, co byl problém v našem vztahu? Že všechno pro tebe byl
problém.“
Erik se směje
Erik: „No, to nebylo jednoduchý, protože jsem na tom nebyl úplně dobře. My jsme se rozešli
chvíli před tím, než jsem nastoupil do tý práce. A před tím jsem byl otrávenej z tamtý práce,
takže jsem byl takovej, že rozhodně jsem fungoval, ale nebyl jsem na tom moc dobře. Hlavně
ten vztah začal velmi impulzivně, protože já se vždycky pro něco nadchnu a jeden den se
potkáme a ten druhej už spolu skoro chodíme. Takže vztahy, to je taková další kapitola, dost
blbá.“
Řešitelka: „Často ty vztahy jsou takhle chaotické a impulzivní u bipolární poruchy.“
Erik: „Je to tak, já si i říkám, jestli nebudu člověk, kterej je odkázanej na to být sám. Jako ti
kamarádi, ti vás mohou vypnout a vidíte se až za delší době. Pokud máte toho partnera, a když
bydlíte každý zvlášť, tak super, můžete říct, že se teď necítíte dobře. Ale když spolu bydlíte,
tak to je špatný. To je opravdu nahoru, dolu. Úplně extrémně. Tady s tím přítelem, když to
bylo dobrý, tak vždycky je to třeba měsíc všechno růžový, třeba i kratší dobu. Potom když u
mě polevuje to dobrý, tak já mám takový sebedestruktivní sklony a začnu vyhledávat
problémy.“
Řešitelka: „Jste zvyklý na to, aby všechno bylo jen perfektní.“
Erik: „Ano. A taky mám v hlavě to, možná je to kvůli tý poruše, že nic nevydrží dobrý a tak
tomu pomůžu, aby to dobrý nebylo. Tohle jsem vypozoroval u těch vztahů i u jiných věcí, ale
u těch vztahů fest. Říkám si, že už je nějak moc dlouho dobře, tak tomu prostě pomůžu a to ne
úplně každý snese.“
69

Řešitelka: „Takže jste se díky té nemoci naučil, že všechno dobré jednou končí, jednou přijde
ta deprese? A vy si to teď přenášíte do jiné roviny?“
Erik: „Ano. Já si myslím, že by mi mohl fungovat vztah, kdybychom každý bydleli sám a
opravdu ten člověk by věděl o mně, respektoval by, že mám období, kdy potřebuji být sám.
Určitě jsou na světě tací, kteří by to zvládli. Nebo máte vy třeba od někoho nějaký zprávy, jak
žijí lidi s bipolární poruchou ve vztahu?“
Řešitelka: „Mají vztahy. Neměli to vždycky jednoduché, popisují, že je to s bipolární
poruchou těžší. Často slýchám, že bipolární porucha je horší pro okolí, než pro samotného
jedince, protože to okolí to snáší hůř.“
Erik: „To je pravda.“ (smích)
Řešitelka: „Ale znám jich hodně, kteří mají vztah i rodinu a drží to dobře. Důležitý je najít
někoho, kdo chápe, co ta nemoc obnáší, zná potřeby toho jedince a dokáže mu v nejhorší
chvíli pomoci.“
Erik: „A hledaj se třeba navzájem nemocní?“
Řešitelka: „To taky, ale to bývá ještě náročnější na udržení. Alespoň podle mé zkušenosti.“
Erik: „Jo. Ale když třeba kamarádky žijou spolu, tak by se jim to třeba zharmonizovalo, ten
cyklus?“ (smích)
Řešitelka: „Myslím si, že tady by mohla být menší pravděpodobnost na udržení, ale jistě to
závisí na mnoha faktorech.“
Erik: „No, ale narazila jste na dobrou pointu, že je ta nemoc horší vlastně pro to okolí. Je fakt,
že jsem slyšel mnohokrát, že jsem nesnesitelnej. Ale ať jsem nahoře nebo dole. Když jsem
nahoře, tak je všechno perfektní a všichni jsou podle mě pomalí, zejména v práci a chci to
honem, honem. Tak jsem takovej úsečnej a tohle, ale vůbec si to neuvědomuji. A hrozně mě
frustruje, když lidi nejsou tak nadšení jako já, pro tu věc. No, a když jsem na tom špatně, tak
jsem nepříjemnej, nechci se socializovat a zejména v tý práci. Když jdeme třeba na oběd a
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všichni si povídají, tak se mě na to zeptaj a já jim odpovídám jednoslovně, protože na to
nemám vůbec chuť, unavuje mě mluvit. Takže ano, to máte pravdu v tomhle.“
Řešitelka: „A jak jste říkal, že je vám souzeno být sám, tak na druhou stranu jste zase říkal, že
je to vše běh na dlouho trať.“
Erik: „To je pravda. Jenomže já vám řeknu tajemství. Víte jak je to gayema?“
Řešitelka: „Jak?“
Erik: „Dokud jste relativně mladej, máte relativně pevný tělo a vlasy, tak máte šanci někoho
najít na celej život.“
Řešitelka: „Ale tak zase vy muži stárnete do krásy, ne? Alespoň se to tak říká, ne?“
Erik: „Ale gayové to takhle vůbec neberou. Já nevím, jak je to u heterosexuálů, ale když třeba
jdete do nějakýho gay klubu, kam já chodím opravdu jen svátečně, protože je mi to hrozně
nepříjemný. Tam příjdete a jste jako kus masa, všichni si vás tam prohlížej a opravdu tam se
kouká jenom na ten vzhled a až pak na ostatní věci.“
Řešitelka: „To bude ve všech klubech stejný.“
Erik: „No, takže tohle mě hrozně deprimuje. A nejhorší opravdu je, že ti starší si hledají ty
mladší zajíčky a potom, když zajíček zestárne, tak si najdou jinýho zajíčka. Takže vlastně ty
vztahy nejsou úplně stabilní. Pak se děje ještě druhá věc, že jsou spolu dlouho a dovolí si
podvádět. Takže potom už je ve vztahu naprosto regulérní podmínkou, a mám takových pár
kolem sebe, aby netahali toho člověka do svý postele. A já jsem jako člověk docela
konzervativní v tomhle a ta představa, že mi za pár let řekne, že to takhle uděláme, se mi
úplně nelíbí.“
Řešitelka: „Určitě to tak ale nebude u všech.“
Erik: „Určitě ne, nechci generalizovat, samozřejmě. Ale já mám pocit, v tuhle chvíli, že mám
co dělat sám se sebou, natož abych se musel starat ještě o někoho jinýho. Na to mi teda paní
terapeutka řekla, že je to opak sebestředný, že opravdu myslím na toho druhého člověka, který
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je jen hypotetickej, že bych mu prostě nemohl dát to, co by si zasloužil. No, a myslím si, že to
takhle ještě nějakou dobu bude a až se víc zastabilizuju a až budu ten přirozený balanc mít.
Teď je to opravdu takový, že jsem v tý práci a že musí jít v sedm domů, ale jsem klidně
schopnej tam sedět do dvanácti do večera a pokračovat. Opravdu se nutím odejít, ale doufám,
že jednou budu v tý situaci, kdy se do toho nebudu muset nutit a bude to automatický. A budu
umět skončit v nejlepším, zatím je to jen křečovitě a nuceně, no.“
Řešitelka: „A máte představu ideálního partnera?“
Erik: „No, určitě někoho staršího, kdo už má nějaký zkušenosti a rozum. Někoho, kdo má
dostatečně silnou osobnost, která mě zvládne ukočírovat. Já mám ještě velkej problém, kterej
asi teda souvisí s tou poruchou, že já dokážu být hrozně direktivní a panovačnej. A ta moje
touha po kontrole, to ne každej snese. I muži, co říkali, že to snesou, tak to nesnesli a já jsem
je převálcoval. Takže musí to být někdo, kdo to má v hlavě v pořádku a má nějakej intelekt.
Já teda teď udržuju takovej vztah, no spíš je to takový kamarádský vztah. On je to teda můj
bejvalej šéf. Já jsem tam vlastně nastoupil a za měsíc jsme se takhle sčutli. Ale ona tam byla
opravdu láska, opravdu se to vyvinulo v tu lásku. On má teda deset let partnera, ale v jednu
chvíli mi opravdu řekl, že ho opustí a budeme spolu. Ale víte jak to je, nikdy se to nestane a
taky se to nestalo. Ale tehdy jsme měli odloučení a on pak přišel a brečel, že budeme spolu. A
od tý doby k tomu přistupuji jinak, jsem víc obezřetný. Teď už je to jen kamarádský. On tím,
že má zkušenosti v tom oboru, ve kterým dělám a je opravdu silná osobnost a má, jak tomu já
říkám, Mojžíšův komplex, že se snaží pomáhat lidem. Což je super, opravdu mi radí, ví o
mně, jaký mám problémy. V tý práci se mi vždycky snažil udělat takový prostředí, aby se mi
dobře pracovalo. Potom on skončil, je to vlastně rok, a pak to šlo všechno do háje. Můj novej
šéf je naprostej, teda teďka už bejvalej, byl naprostej idiot. Nekompetentní idiot, kterej si na
mě vybíjel to, že jsem mu odmlouval. Jako já jsem mu neodmlouval, já jsem člověk, kterej
řekne, co si myslí a někdy i impulzivně. Já spíš první mluvím a až pak přemýšlím. Takže já
jsem vždycky na to řekl svůj názor a chtěl jsem diskutovat, ale on řekl, že ne a chtěl, abych to
udělal tak, jak on řekl. Takže jsme se furt hádali. No, nicméně, pořád jsme v kontaktu s tady
tím bejvalej šéfem. Víceméně si každý den něco napíšem a pořád by chtěl, aby to byl vztah.
Ale pro mě to je jenom kamarádství a taky to, že on podvádí už dva a půl roku toho svýho
přítele, mi nepřijde fér. Takže to udržuju hodně v dálce od těla. Ale zhruba takovej člověk by
se mnou mohl vydržet třeba. Člověk, kterýmu je už skoro čtyřicet, má zkušenosti, je silná
osobnost, umí pomoc a je to takovej ten člověk, co udává směr. No, ale říkám, teď nemám
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vůbec kapacitu a vlastně ani chuť se teď seznamovat, protože je to hrozně náročný. Já mám
těch náročných věcí tolik, že..“
Řešitelka: „Potřebujete se zaměřit hlavně sám na sebe.“
Erik: „No, což zní trochu sebestředně, alespoň jsem si to myslel, ale to mi paní terapeutka
řekla, že ne.“ (smích)
Řešitelka: „Setkal jste se někdy se stigmatizací? Například v práci? Tam to o vás věděli.“
Erik: „Někteří kolegové věděli, takže si myslím, že se to rozneslo. Musím teda říct, že mi
říkali autista nebo mimoň. Já jsem prostě byl divnej. Oni teda věděli, že já nejsem zlej, ale že
se chovám někdy zkratkovitě a impulzivně a to. Ale věděli, že to myslím dobře. Já jsem to
potom řekl tomu šéfovi, co jsme si už byli blíž, a myslím si, že on to těm lidem, nemyslím si,
že by jim řekl přímo, že jsem nemocnej, ale trochu jim vysvětlil, jak mají ke mně přistupovat.
A musím říct, že to prostě bylo skvělý. Ty lidi věděli, že já někdy jednám bezmyšlenkovitě a
věděli, že někdy nejsem schopnej do tý práce přijít. Byl to ale dobrej kolektiv, takže to byla
určitá podpora, no. Věděl jsem, že se nemusím přetvařovat a snažit se být trochu jinej,
schovávat ty moje rysy, který jsou někdy negativní, ale někdy zase pozitivní.“
Řešitelka: „Takže jste ve finále byl rád, že to věděli?“
Erik: „Jo, ve finále ano. Nebyl tam nikdo, kdo by to použil proti mně, jak to třeba
v korporátech bývá.“
Řešitelka: „A to už se Vám někdy stalo?“
Erik: „No, ne. V tý první o to mě nikdo nevěděl a tady ty lidi byli podporující. Ale z doslechu
kamarád kamaráda říkal, že to se prostě nenosí ve firmách, že je člověk nemocnej. Byť podle
mě ze zákona, oni vás nemůžou vyhodit kvůli nemoci, ale ve finále…“
Řešitelka: „Oni si najdou jiný důvod.“
Erik: „No, no. Takže pak někteří lidi na vás koukaj skrz prsty. Ten šéf, co byl po tom, co
odešel ten Honza, tak on byl šéf celého oddělení marketingu a ten to nevěděl, ten to určitě
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nevěděl. Vím, že ten by to použil proti mně, stoprocentně. Ale jinak ty lidi to věděli. Nebo
myslím si, že to věděli, byť já jsem jim to nikdy neřekl.“
Řešitelka: „Musí to pro vás být náročné, pracovat v takovýchto korporátech. Když popisujete,
že si musíte dávat pozor na to, komu to můžete říct a komu ne.“
Erik: „Určitě, no. Je to stejný jako s těma vztahama. Teď jsem přišel do práce a nikoho tam
neznám. Tam s těma lidma jsem chodil do práce skoro tři roky a prostě se postupně poznáte,
ať chcete nebo ne. A teď jsem před tím problémem, že se s nima musím seznámit a oni se
musí naučit, jak já funguju a co u mě nefunguje, nebo co mě rozčiluje. Na druhou stranu to
nemůže být tak, že oni se přizpůsobí mně. Musí to být vždycky o kompromisu. Je to těžký
v tomhle. Samozřejmě, nechci nikomu říkat, že mám takový limitace a takovýhle. Teďka jsem
nastoupil na relativně hodně seniorní pozici a tam se už vůbec nenosí takovýhle věci. Takže
těžký to určitě je, je to taková výzva. Ale věřím, že se to zvládne a taky je nutno podotknout,
že já jsem mnohem vyrovnanější, než jak jsem byl několik let zpátky. Takže já už jsem třeba
schopnej poznat, že jdu dolů. Tohle už poznám, nějaký ty varovný signály v hlavě jsou. Já
třeba vím, že mi hodně pomáhá spánek, takže půjdu spát v osm a probudím se v devět. Vím,
že mi to trošku dobije ty baterky a trochu to pomůže. Takže už tyhle varovný signály
pochytávám. Takže myslím si, že to jsem třeba ty tři roky zpátky neměl. V tomhle to snad
bude jednoduší. Já teda sídlím tady v Praze, ale pracuji pro švýcarskou centrálu, a takže tady
v Praze budu mít jednoho člověka ve svém týmu, ale jinak všichni ostatní jsou mimo můj
tým. Takže, de facto, já se nemusím s nikým úplně dobře poznat. Takže v tomhle to bude
jednodušší.“
Řešitelka: „Hm. Takhle vám to teda asi vyhovuje?“
Erik: „No, ano. Byť teďka je to takový zvláštní. Ta kancelář je prázdná a oni se tam ty lidi
hledaj. Já tam třeba za celej den s nikým nepromluvím a pak jdu třeba na večeři s kamarádkou
nebo kamarádem a nezastavím se. Mluvím, mluvím a mluvím, protože mi chybí ten kontakt.
Takže je to zvláštní, no.“
Řešitelka: „A když přijdete domů, tak tam také nikdo není.“
Erik: „Jo, tam nikdo není, no. Ale je to zajímavý, protože když mám depresi nebo jsem tak
neutrálně, tak ani nemusím za celej den s nikým promluvit, pak večer ani nemám chuť
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nikomu volat. Ale teďka, to musím říct, že jsem tak šest z deseti, sedm z deseti, takže ještě
dobrý. Takže teďka už mám potřebu s těma lidma mluvit. Ale většinou ani ne, já jsem zvyklej
z toho dětství. Já jsem byl vždycky dost introvertní. Celou základku se mnou nikdo
nepromluvil, na gymplu už to bylo trochu lepší. Tam jsem, jak tomu já říkám, tak trochu
rozkvetl. Ta skořápka se trochu pootevřela a já vlastně ani nevím, jestli jsem introvertní nebo
extrovertní. Asi jako každej, někdy chci kontakt a někdy kontakt nechci. Takže v tomhle je to
trochu jednoduší, že ty lidi mě tam nepoznaj. Nebudu jim muset sebe vysvětlovat.“
Řešitelka: „Takže když není důvod pro to být lidem blízko, tak je lepší se jim neotvírat?“
Erik: „Ano. Myslím si, že jo. Protože jsem naučenej, že když se někomu otevřete, tak to bude
použito proti vám. Minimálně v tý pubertě a v dětství se mi to stávalo. Zlý lidi na střední. Ale
teďka musím říct, že vlastně ani ne, že by mi to někdo udělal. To asi ne. Hlavně, cokoliv já o
sobě řeknu, tak já se za to nestydím. Když někomu řeknu, že mám deprese, a on dobře a půjde
dál a někomu to roznese, tak co? Prostě mám deprese, no a co. Žiju, žiju.“
Řešitelka: „Jim se to může také stát.“
Erik: „Přesně tak. Já jsem dost otevřená kniha. Nejsem člověk, který by schovával nějaký
fakty, to ne. Ale na druhou stranu nejsem člověk, který by každýmu všechno řekl. Rozhodně
ale nemám problém o sobě tyhle věci sdělit.“
Řešitelka: „Co si myslíte, že je těžší pro okolí přijmout? Jestli je to ta bipolárka a nebo to, že
jste gay?“
Erik: „Já bych řekl, že to, že jsem gay.“
Řešitelka: „Opravdu?“
Erik: „Já i myslím, že jo. Za prvý to jde víc vidět. Byť Česko je dost benevolentní národ, tak
pořád se tu najdou lidi, kteří vás jen vidí, a už se jim otevírá kudla v kapse. O těch
psychických poruchách si myslím, že je to pořád ještě tabu. Když to někomu řeknete, tak ano,
on si o vás možná bude myslet, že jste blázen. Ale podle mě by ho nenapadlo na celou
tramvaj zvolat: „Jsi blázen a patříš blázince.“ Ale napadne ho zvolat: „Jsi buzerant, patříš do
ohně“.“
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Řešitelka: „A to už se vám někdy stalo?“ (s údivem)
Erik: „V Praze ne. Ale v Brandejsi ano, tam na mě hulákali běžně. Ta homosexualita je pro
lidi pořád horší. Což je pro mě nepochopitelný, ale…“
Řešitelka: „Je to překvapující.“
Erik: „Jo. Z mojí zkušenosti ne. Jak říkám, na první pohled není poznat, že mám psychickou
poruchu. Na druhou stranu, někteří poznají, že jsem gay. A to jim prostě vadí. Třeba když
jsme někde na veřejnosti a já jsem obklopen přáteli, tak já dokážu být hodně živej a někdy až
flamboyantní. To někteří lidí špatně snáší. Na druhou stranu, když jsem obklopen lidma, které
znám, tak si na nic nehraju. Ano, když jsem někde s cizíma lidma, třeba pracovně, tak jsem,
no…“
Řešitelka: „Víte, co si můžete dovolit a co ne.“
Erik: „Ano. Ano. A jak říkám, někteří lidé to špatně snáší, když se projevíte tak.“
Řešitelka: „Kdybyste měl někomu, komukoli, popsat, co je to bipolární porucha, tak jak by to
znělo?“
Erik: „Bipolární porucha je jako horská dráha. Jednou se cítíte skvěle, jedete nahoru a máte
pocit, že vystoupáte až na měsíc. Ale, jako každá horská dráha, jednou prostě přijde pád. A
podle toho jak jste vysoko, tak tak rychle i padáte. Asi takhle. Já vím, že je to klišé, ale ono to
tak opravdu je. Když vystoupáte sto metrů, tak jedete prostě gravitací rychleji. Nebo se tomu
také dá říct, že je to neustálý hledání rovnováhy. Což je vlastně dovětek tý první hypotézy.“
Řešitelka: „Takže stojíte na nějaké nestabilní podložce a neustále vyvažujete a hledáte tu
rovnováhu?“
Erik: „Ano. Ano.“
Řešitelka: „A kdybyste jí měl nějak pojmenovat? Kdyby se nejmenovala jako bipolární
porucha.“
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Erik: „No, jakoby, já hodně používám ty příměry černá a bílá. Nebo všechno nebo nic. Takže
asi bych hledat v těhle příměrech. Buď chcete všechno, jste na tom dobře a nebo nic a
nechcete prostě nic.“
Řešitelka: „Hm. A když si představíte svojí osobnost. Jako souhrn nějakých vašich
charakteristik, vlastností. Patří tam i bipolární porucha? Myslíte si, že se součástí tohoto
souboru?“
Erik: „Určitě bych na ten seznam nedal kolonku bipolární porucha. Ale dal bych tam ty
atributy s ní spojené, jako impulzivita, hyperaktivita, euforie. Pak samozřejmě ty další, jako je
deprese, nechuť k čemukoliv a to. Ale určitě, kdybych vyplňoval teď profil na seznamce, tak
dám je tam, no nedám je tam, ale nedal bych tam tohle, no. Pořád si myslím, že pro lidi je to
abstraktní pojem. Jako když řeknete, že máte schizofrenii, nebo, no, další už neznám. Musíte
to říct konkrétně, co to vlastně je. Ale to je možná nemoc z povolání, protože já v rámci práce
hodně píšu nebo připravuju nějaký informace pro zaměstnance. I nějaký technický témata, já
jsem pracoval pro Siemens. On si takovej Franta, co montuje elektromotory v dílně,
nepředstaví, co je to digitalizace, vy mu to musíte říct nějakým konkrétním příkladem a tak.
Takže takhle já přistupuju úplně ke všemu.“
Řešitelka: „Vnímáte na bipolární poruše něco pozitivního?“
Erik: „Jo. Jednu věc, možná jich je víc, ale ta jedna mi hned vytrnula na mysl. Ale nevím,
jestli je to přímo s ní spojený. Říkám tomu hyperfokus. To je stav, když jsem na tom dobře a
do něčeho se zapálím, tak přejdu do stavu hyperfokusu a nemusím nic. Ani jíst ani pít a jen
dělám tu danou věc.“
Řešitelka: „Takže je to taková super schopnost?“
Erik se směje
Erik: „No, skoro jo. To je stav, kdy nedělám chyby. Většinou je to teda v práci, ale stává se
mi to i u projektů do školy. Většinou když to jsou takový ty jednodenní záležitosti, tak to je
super. Takže ano, hyperfokus. Je to dobrý, čas od času, ale nesmí to být furt. Ale někdy to
potřebuji, já jsem jinak dost roztěkanej. Cokoliv mi tu pozornost dokáže vzít, pak přijde
nějaký projekt, úkol a jsem v transu. Ten jeden psycholog, já vím, jak to pojmenoval,
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pojmenoval to jako flow. No to flow, to je prostě dobrý. Poslední si teď vybavuju, dělal jsem
do školy práci. Měli jsme vytvořit nějaké zahraniční firmy na český trh a teďka, jak jsem ještě
naučenej z práce všechno pokrýt od A do Z. Tak jsem prostě vytvořil práci, na kterou tam
nebyli připraveni, protože na soukromý školy nechodí ti nejlepší studenti, a takže ta práce
byla velmi dobrá, na jejich standardy. Já jsem s ní zas tak spokojenej nebyl, byl jsem s ní
spokojenej, ale nebylo to super. To bylo někdy v červnu. Občas to tak je, když mě chytne ten
úkol, ale myslím si, že to není nutně spojené s tou manickou fází. Myslím si, že mě to může
chytnout, i když jsem dole. Když mě ta věc chytne, tak mě chytne. Ale je to opravdu jako
jednodenní záležitost, že druhej den to zase přejde. Takže ano, to je pozitivní věc.“
Řešitelka: „Napadá vás k tomu všemu ještě něco? Jestli máte pocit, že to není kompletní?“
Erik: „Já mám pocit, že jsem vám tady odvyprávěl celej svůj život.“ (smích)
Řešitelka: „Vy to vyprávíte moc pěkně. Vždycky mě napadne nějaká doplňující otázka a vy to
v tu chvíli řeknete.“
Erik: „Jo? Tak to jsem rád.“
Oba se smějí
Erik: „No, já mám vždycky pocit, když něco vyprávím, že hodně odbíhám od tématu. Já si
spojuji ty věci a někdy mám pak problém se vrátit zpátky. Ale vždycky se tam nějak
dostaneme. No, nenapadá. V tuhle chvíli mě nenapadá. Jenom kéž jsou všechny bytosti
šťastny. Nevíte, kolik vůbec lidí trpí bipolární poruchou?“
Řešitelka: „V České republice je to zhruba sto tisíc.“
Erik: „Aha a celosvětově?“
Řešitelka: „Mělo by to podobně kopírovat ten trend jednoho procenta.“
Erik: „Aha, to je ale docela hodně.“
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Řešitelka: „Je to hodně. Je jí více než cukrovky prvního typu. Podobně jako schizofrenie,
která je brána jako jedna z nejzávažnějších duševních nemocí. Ta má taky zhruba to jedno
procento populace.“
Erik: „Jedno procento. No vidíte, a když máte cukrovku, tak se na vás nikdo nepodívá jako na
blázna. Ale když máte schizofrenii nebo bipolární poruch, nebo jenom deprese, tak jste na
Bohnice.“
Řešitelka: „Všimla jsem si, že užíváte slovo blázen.“
Erik: „Já vím. Je to tak.“
Řešitelka: „Vy se považujete za blázna?“
Erik: „Já to spíš používám žoviálně. To je přesně ono. Já sebe nepovažuji za blázna, tak o
sobě klidně řeknu, že jsem blázen, ale myslím to v dobrém. Stejně tak jsou homosexuálové,
kteří o sobě řeknou, že jsou buzna a když pak o někom mluví, jako o buzně, tak to není
myšleno špatně. Takže zhruba takhle to používám, no. Není to rozhodně myšleno zle. Ale
nikdy bych o sobě neřekl, že jsem buzna. Já když někomu o sobě říkám, že jsem gay, tak
používám slova gay nebo homosexuál. Neřeknu nikdy, že jsem teplej nebo buzna, to mi
přijde…“
Řešitelka: „To už je hodně hanlivé.“
Erik: „Ano, to už je hanlivý. To je příliš. Ale jsou takoví, kteří to mezi sebou tak používaj. Já
jsem velmi konzervativní.“
Řešitelka: „Jak si představujete budoucnost?“
Erik: „Já o tom v podstatě moc nepřemýšlím. Ale když se mě takhle na to někdo zeptá, tak já
říkám jednu věc, a ta se vám určitě nebude líbit. Já totiž všem říkám, že se, pravděpodobně,
nedožiju dál než padesátky, protože umřu vyčerpáním. Ale doufám, že to tak nebude
samozřejmě. Takhle to trochu ze srandy řeknu. Upřímně nedokážu říct. Vím, že určitě nebudu
mít rodinu, v tom tradičním slova smyslu. K dětem nemám vztah, myslím si, že ani mít
nebudu. Určitě budu chtít mít plnej život, dovedu si představit, že ta práce pro mě bude ten
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prostor realizace. Práce pro mě vždycky bude důležitá. Doufám, že postupem let se vypracuju
někam vysoko. Ale neumím říct, jestli budu ve vztahu, to si neumím představit. Ale spíš se
vidím jako člověka, který bude někde na vysoký pozici, cestovat, žít z kufru a sám. Bohužel
vidím, mám jednoho kamaráda, který je o deset let starší než já, je to vysoký manažer a prostě
je sám. Už ani není schopen, je taky gay, s někým navázat vztah. Já jsem teďka četl zajímavej
článek, že člověk by se měl naučit s někým žít ve svých dvaceti. Protože jako jiný učení, ta
schopnost učení po tý třicítce je horší a horší. Takže už pro vás ve třiceti je horší naučit se
s někým žít, když jste se to nenaučila dřív. Myslím si, že to je jeho problém. Myslím si, že to
může být i můj problém, brzo. Takže to neumím říct, no. Myslím si, že pro mě vždycky bude
důležitá práce. Ale třeba se jednou rozhodnu a pojedu do Indie, a začnu být cvičitel jógy.
Nevím. Ale myslím si, že já jsem ten typ člověka, u kterýho by mohl přijít ten zkrat,
v uvozovkách. Když si uvědomím, že moje hodnoty jsou úplně špatný a že bych chtěl změnit
svůj život. Myslím si, že je to klidně možný.“
Řešitelka: „A myslíte si, že byste to klidně udělal.“
Erik: „Ano. Myslím si, že jednou dospěju k tomu, že budu tak zajištěnej, abych si mohl něco
takovýho dovolit. Třeba udělat cestu kolem světa, na dva roky. Myslím si, že já jsem ten typ
člověka. Takže uvidíme.“
Řešitelka: „Já už vás nebudu asi déle zdržovat, už jsme tady přes hodinu.“
Erik: „Já mám času.“
Řešitelka: „Takže jestli vás ještě něco napadá? Vy jste mi řekl vlastně všechno.“
Erik: „Já jsem vám řekl úplně celý můj příběh.“
Řešitelka: „Jste úžasný, moc vám děkuji.“
Erik: „Je, tak to vám děkuji. Ne, myslím, že jsem vám opravdu řekl to, co jsem chtěl. A to
jsem se ani nijak nepřipravoval na dnešek.“
Řešitelka: „Vidíte, takže to šlo naprosto spontánně.“
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Erik: „Já doufám, že vaše práce přispěje k tomu, aby se o bipolární poruše vědělo víc. Potom
můžete dál pokračovat, na doktorskou práci, dizertační.“
Řešitelka: „Když to dopadne dobře, tak by se to mohlo dál rozvíjet.“

3.4 Rozárie (22let)
Řešitelka: „Tak tedy začneme od začátku. Kdy jste diagnózu bipolární afektivní poruchy
získala?“
Rozárie: „Teď je mi dvacet dva, takže dvěma roky se to objevilo úplně na plno. Nebo ta
diagnóza se objevila od toho dvacátého roku života. Mám ještě dvojče, tý se to objevilo ještě
o rok dřív než mně.“
Řešitelka: „Hm. A pamatujete si na tu situaci, kdy jste se tu diagnózu dozvěděla?“
Rozárie: „No, ono to začalo tím, že já jsem vystudovala jeden rok VŠCHT a tam jsem po půl
roce zjistila, že to nepůjde. Tak jsem si zařídila přestup do dalšího semestru a odjela jsem do
Švýcarska na Au-pairku. Tam jsem vydržela měsíc a půl, a to bylo dost špatný. Tam jsem
byla jako otrok a ty lidi jsou nesnášenlivý a tak. Když jsem se vrátila, tak jsem z toho měla
deprese. Tím pádem jsem začala chodit k psychiatričce, která byla, bohužel, špatná. Dala mi
antidepresiva a ty mě stáhly do deprese, nebo nevím, možná mi pomohly, ale teď konkrétně
nevím. Pak mi dala jiný antidepresiva, protože mě to nějak pobuřovalo, dejme tomu, a ty
druhý antidepresiva mi spustily mánii. Takže mi pak přehodnotila diagnózu na tu bipolární
afektivní poruchu a tím to začalo. Měla jsem tuhle velikou mánii, na začátku toho dalšího
školního roku, kdy jsem nastoupila na jinou fakultu. Tu jsem měla tak nějak dva nebo tři
měsíce, bylo to velký, no.“
Řešitelka: „Jaké to bylo?“
Rozárie: „No, hlavně super. Byla jsem teda hodně upovídaná, takže jsem se seznámila
s půlkou školy, dejme tomu. Takže to bylo super, protože teď všechny znám. Hodně jsem
nakupovala nebo spíš jsem hodně utrácela, tak. Utratila jsem třeba i peníze, co jsem dostala
od rodičů na nový mobil, takže to jsem utratila všechno, co šlo. No, ty nápady, že bych měla
nápady, jako že bych byla někdo jiný, nebo že bych se pokoušela řešit nějaký neřešitelný
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problémy, nebo něco, tak to ne. To vím, že měla sestra naopak, ta chtěla být zpěvačkou a
krákala nám doma, takže to bylo něco jinýho. No, jak říkám, hodně rychle mi to myslelo, byla
jsem nadšená z tý vysoký školy, jak se tam používaj ty cizí slova nebo odborný výrazy, to
jsem byla nadšená. Chodila jsem po bytě, ještě u bývalého přítele, a pořád jsem uklízela. I
v pět ráno jsem běhala a uklízela jsem. Pořád jsem někde lítala, bylo to takový akční období.“
Řešitelka: „Vzpomínáte si na ten okamžik, kdy vám řekli, že máte bipolární poruchu.“
Rozárie: „No, to mi řekla ta špatná psychiatrička, ta mi pak zkazila léky a nedopadlo to dobře.
No, ono se to vědělo už rok o tý sestře. Takže tam se dlouho nevědělo, co se děje, ale po další
manický fázi se to zjistilo. Sestra mi pak říkala, že jí doktor říkal, že u jednovaječných dvojčat
je devadesáti procentní šance, že to dvojče bude mít stejnou nebo podobnou poruchu. Já jsem
říkala, že to nemůže být pravda, protože u mě se všechny věci projevovaly dřív než u sestry,
takže jsem si říkala, že by to bylo naopak. Pak mi to teda oznámila ta doktorka a já jsem měla
tu mánii, nebo mi zrovna začínala, takže jsem to jen doma přetlumočila a musela jsem pak na
konci tý mánie na psychiatrickou léčebnu, na Karlově náměstí. Tam mi museli změnit léky,
protože jsem měla tu mánii, no. Byla jsem tam ale jen týden a kousíček, takže jen chvíli,
hlavně kvůli těm lékům. Jinak to asi nebylo nic zásadního, když mi to řekli.“
Řešitelka: „Takže jste to nebrala nijak negativně? Když, jste teda byla v mánii.“
Rozárie: „Ne, to určitě ne.
Řešitelka: „Jaké to bylo na té psychiatrické klinice na Karlově náměstí?“
Rozárie: „No, to jsem si i psala do mobilu takový zápisky, takový moje psycho zápisky. No,
bylo to hrozně zvláštní, najednou je člověk někde zavřenej a nemá vůbec šanci jít někam sám,
nemá žádnou svobodnou vůli, protože je tam ten program daný. Připadala jsem si tam jako ve
vězení, protože tam jsou za okny mříže, to bylo takový nepříjemný. Pořád jsem čekala na
návštěvy, člověk je tam takový sám, že jo. Teď nevím, jestli jsem měla nebo neměla mobil,
ale je to tam takový smutný mezi těma lidma. Já jsem teda byla na tom lehčím oddělení,
nebyla jsem, jako sestra, na tom horším. Takže tam byli lidi docela v pohodě, ale ten program
mě tam nějak nebavil. Nějaký procházky a cvičení, pak tam jednou bylo něco lepšího, to byl
nějakej koncert a při tom se tam něco i prodávalo, takže to bylo takový hezký. Jinak mě to
tam moc nebavilo a bylo to takový stísňující, no.“
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Řešitelka: „To oddělení je tam i celkem malé, takže tam není moc prostoru.“
Rozárie: „Jo. Jo. Je to tam malý.“
Řešitelka: „Takže jste vlastně chodila do školy, když jste tu diagnózu získala?“
Rozárie: „Jo.“
Řešitelka: „Ovlivnilo vás to nějak ve škole?“
Rozárie: „No. Třeba jsem se začala bavit s jednou spolužačkou, s tou jsme byly dobrý
kamarádky. Když má mánie pominula, tak mě odkopla, že už nejsem, jako jsem bývala.
Takže asi takhle. Jinak v tý škole jsem vynechala nějaký testy, který jsem si pak musela
dohnat, ale jinak asi v pohodě všechno.“
Řešitelka: „Hm. Vaši kamarádi, ví o tom, že máte bipolární poruchu?“
Rozárie: „Ví. Já jsem byla v tu dobu hodně upovídaná, takže jsem to všem oznámila. Téměř
všem při prvním setkání, takže to se mému bývalému přítelovi moc nelíbilo. Já jsem ale byla
rozjetá, takže to bylo takový, no. V tu dobu se hlavně myslelo, že mám jenom deprese. Ona je
má i maminka, my jsme se měly i delší dobu, před tou mánií. Takže já jsem čekala, že se něco
děje, ale nevěděla jsem, že to bude takhle vážný.“
Řešitelka: „Jak na to reagovali vaši přátelé?“
Rozárie: „No, vzali to docela dobře. V tu dobu jsem byla ještě taková happy, ukecaná. Já ještě
k tomu bych měla být asi hyperaktivní a s poruchou pozornosti, to ADHD-éčko. Já mám pár
dobrých kamarádů, nemám jako nejlepší kamarády z tý školy, protože se to tam nějak špatně
pokazilo. Tam pátrám po někom a vždycky někdo odejde z tý školy. Ale jinak mám celkem
dobré kamarády a ještě dělám asistenci kamarádovi, který je téměř slepý, to je taky dobrý
kamarád. Takže všechno v pohodě, všichni to vzali dobře. Pak se mi teda ještě stalo, že i na
seznamce jsem hledala nějakou dobu přítele, tak mi po nějaký dobře přestali psát, po tom, co
zjistili, že mám tuhle poruchu. Takže jsou někdy takový odmítavý.“
Řešitelka: „A to se vám stalo jen na té seznamce? Nebo i v přímém kontaktu?“
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Rozárie: „Ne, ne, ne. To ne. Oni to většinou už ví, když se setkáme. Já už jim to radši píšu
dopředu, abych je nevyděsila. Ale většina lidí to přijme.“
Řešitelka: „Vy jste mluvila o vašem bývalém příteli. Takže teď aktuálně nemáte přítele?“
Rozárie: „Ne, teď ne.“
Řešitelka: „A jak to bral on?“
Rozárie: „No, on byl se mnou tři roky.“
Řešitelka: „To je celkem dlouho.“
Rozárie: „Ano, je to dlouho. Prožil si se mnou i mánie a ty deprese. On byl takovej statečnej,
všechno přežíval. Kupodivu říkal, že o těch depresích mě má nejradši, že jsem konečně byla
komunikativní. Já mám problém se dostat do nějaký diskuze, když se mají řešit nějaký osobní
nebo větší problémy, tak mám problém mluvit. Takže to jsem s ním tyhle věci neřešila, když
jsme se pohádali. I když jsem se pohádala se sestrou, když jsme byly malý, tak jsem se běžela
schovat někam a nemluvila jsem. Od tý doby s tím mám problémy. Takže on říkal, že když
jsem konečně měla ty deprese, nebo slabší deprese, tak že jsem s ním konečně komunikovala
a mluvila. Takže on to viděl trošku jinak.“
Řešitelka: „Takže bral vaše deprese pozitivně.“
Rozárie: „Ano, Ano.“
Řešitelka: „Jak ti nemoc přijala vaše rodina? Začalo to teda nejdřív u vaší sestry.“
Rozárie: „No, začalo to u sestry. Maminka to vzala, no nevím, určitě líp, než táta. Já mám pak
ještě dvě další starší sestry, ty jsou teda zdravý. Tatínek je vysokoškolák a vzal to velmi
špatně. Takže my chodíme se sestrou dvanáct let na keramiku, maminka taky střídavě chodila.
My jsme udělaly takový busty, větší keramický hlavy, byly černý a já v tom měla takový
tikající hodiny a kovy. No a tatínek se naštval, že se našlo, že máme takhle psychický
poruchy, a jednou to na chalupě celý rozflákal, ty keramiky. Takže ty už nejsou. Tatínek to
prostě vzal špatně, pořád nám říkal, že to nedokáže pochopit, že máme tuhle poruchu a tak.“
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Řešitelka: „I přesto, že má zkušenosti už s maminkou.“
Rozárie: „Právě, má zkušenosti ještě s maminkou.“
Řešitelka: „A starší sestry to berou v pořádku?“
Rozárie: „Jo, určitě. Ta jedna, nejstarší, ta je z prvního manželství a už bydlí jinde. Má dvě
děti a je po rozvodu, takže ta to ví, ale moc se nevídáme. A ta druhá, ta je teď doktorka, takže
ta to bere dobře.“
Řešitelka: „A chodíte na nějakou brigádu?“
Rozárie: „No, jak jsem hyperaktivní, tak si pořád hledám nějaký brigády. Takže teďka ty dva
roky, teď už vlastně nastupuju do třeťáku, na tý mojí fakultě. Takže ty dva roky, co jsem tam
byla, jsem tak čtyřikrát až pětkrát do týdne hlídala děti. Ty už hlídám osm let. O víkendu do
toho pracuju pro sociální službu, na Praze 2, kde rozvážím obědy seniorům. Pak ještě takový
menší, ale to je nepodstatný, no.“
Řešitelka: „A neomezuje vás to nějak v práci?“
Rozárie: „No, to asi ne. Jenom vím, že mi jednou nějaká doktorka říkala, že je překvapená, že
hlídám ty děti. Prý je to takový, že by mě ty děti mohly nějak vyprovokovat, ale to nevím, no.
Ale kolikrát mě to teda svazuje, když jsem měla tři dny po sobě malý děti a měla jsem zrovna
silný deprese, tak to bylo takový špatný. Ještě jsme koukaly na nějaký smutný filmy, tak já
jsem u toho jen brečela. Takže určitě to někdy omezí v tý práci, ale není to tak, že bych kvůli
tomu skončila.“
Řešitelka: „A kolikrát jste byla hospitalizovaná? Jednou?“
Rozárie: „Dvakrát. Právě pak když jsem měla tu mánii, tak byla v tý nemocnici a třeba dva, tři
měsíce. Na to mi ta špatná doktorka dala ještě nějaký léky, protože já jsem za tři měsíce
přibrala dvacet pět kilo. Tak mi ta doktorka dala jen nějaký léky, který mi pomohly od toho
zltoustnutí a jenom tohle mi dala. Pak měla dovolenou a já jsem spadla zase do deprese, takže
jsem běžela znovu na ten Karlák, že bych tam zase potřebovala být kvůli změně léků. Tak
jsem tam byla zas týden a kousíček, jen s mírnou depresí.“
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Řešitelka: „Takže jen na tom Karláku jste byla?“
Rozárie: „Jo, jo. No, já jsem slyšela, že třeba v Bohnicích je to dost ostřejší.“
Řešitelka: „To asi spíš záleží na oddělení.“
Rozárie: „ Jo, dobře.“
Řešitelka: „A vaše sestra byla jak často hospitalizovaná?“
Rozárie: „No, jednou na začátku. To byla ta velká hospitalizace, tam byla přes měsíc na tom
horším oddělení. Já si teď nejsem jistá, ale byla asi i po druhý, ale to teď nevím.“
Řešitelka: „Já teď mám to štěstí, že se mohu zeptat taky na ten druhý pohled. Jak vy jste
reagovala na to, když se zjistilo, že vaše sestra má bipolární poruchu?“
Rozárie: „No, jako byla jsem rozhodně překvapená, ale my jsme věděli, že se něco děje. Ona
už přes měsíc běhala po obchodech, nechávala se někým cizím pozvat na pití a dali jí něco do
pití, a ona pak celou noc nespala. Něco takovýho tam bylo, myslím. Někde ulítla a nechala
peněženku v obchodním centru, takže tatínek pak hledal, u jaký pokladny jí nechala. Ona pak
chviličku bydlela u babičky, tam teď bydlím já už dva roky, takže byla ještě s přítelem a ten
byl někde z prdelákovic. Pardon teda, prostě někde daleko. Takže ona se na babičku nějak
naštvala a v noci se pohádali. Ona se pak ukázala v pět hodin ráno v těch prdelákovicích u
přítele. Pak měla jít na nějakou divnou schůzku ohledně brigády, nějaký fakt špatný, že bude
zpívat v nějakým klubu. V nějakým dost divným klubu. Tam naštěstí nedošla, protože říkala,
že pán tam nebyl. Pak se nám ztratila, měla vyplej telefon a někde nechala tu peněženku,
mamka už jí drapla a hodila jí do no, jak se to tam jmenuje na tom Žižkově? Na Olšanským
náměstí to tam máme, teď nevím, reap nebo tak něco.“
Řešitelka: „RIAPS?“
Rozárie: „Ano, do RIAPS. Tam jí rovnou tou sanitkou šoupli na ten Karlák. Ta byla nadšená,
že ta sanitka bliká a svítí, že jo. Takže ta z toho byla nadšená. Takže tak to začalo. Byla jsem
překvapená, ale ten měsíc jsem věděla, že se něco děje. A ještě tím, jak jsme měly ty deprese
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půlku života, tak jsme věděli, že to asi není normální. Ale pořád bych nečekala, že to bude mít
takovou diagnózu.“
Řešitelka: „Takže jste byla ráda, když se přišlo na to, co to je?“
Rozárie: „No, já i u sebe jsem si říkala, že to něco musí bejt a nevěděla jsem, co. Asi je to
lepší, když člověk ví, co to je a může s tím nějak fungovat a něco s tím dělat.“
Řešitelka: „Hm, může se s tím pak lépe pracovat. A když si představíte vaší osobnost, kterou
tvoří nějaké vaše vlastnosti a charakteristiky. Zahrnula byste tam i bipolární poruchu?“
Rozárie: „No, určitě. Ono je to takový složitější. Teď mi tak před měsíce a půl začínala mánie,
tak jsem volala psychiatrovi a ten mi trochu změnil léky, a tím se mi zas spustila silnější
deprese. Člověk to neumí moc ovládat ty věci. On ví, proč to je, ale nemůže to ovládat. Je to
takové stísňující. On mi prý zvýšil nějaký stabilizátory nálady, ale já na to měla nějakou
špatnou reakci. Já většinou vychytám ty špatný nebo vedlejší účinky. Takže pak mi to měnil
ještě dál, abych mohla trochu fungovat za tý deprese. Nevím, no určitě to člověka hodně
ovlivní ty nálady, je to to hlavní, co má člověk stále před sebou. Ty nálady se pořád střídají,
tak je to takový blbý, no.“
Řešitelka: „Takže vás to v životě hodně ovlivňuje?“
Rozárie: „Určitě. Tak třeba při zkouškách, když člověk spadne do těch depresí.“
Řešitelka: „To se vám asi špatně učí při depresi, nebo?“
Rozárie: „Určitě no, ještě s tou poruchou pozornosti. Já teda na to nemám nějaký velký testy,
ale něco menšího tam proběhlo. Takže bych to prý měla mít. Já mám největší problém
s knížkama, takže je nečtu. Takže tohle je teď můj největší problém.“
Řešitelka: „Tak nějaké audio knihy?“
Rozárie: „No, ty z tý teologický moc nejsou. Teologický a sociální práce, tyhle knížky moc
nahraný nejsou.“
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Řešitelka: „To asi ne, ale zase existují programy, které vám to přečtou. Ale na druhou stranu
nevím, jestli to vzhledem k té pozornosti nebude horší. Pak budete mít větší prostor na
přesouvání pozornosti.“
Rozárie: „Jasně no.“
Řešitelka: „A vy jste teď v jakém ročníku?“
Rozárie: „Teďka začínám třetí na bakaláři.“
Řešitelka: „Čím byste se pak chtěla zabývat?“
Rozárie: „Ono míst je hrozně moc. Nebo teda možností. Ještě nevím, já se teďka ty tři roky
soustředím hodně na seniory, a osm let na hlídání dětí. Spíš bych někam k těm dětem nebo
dospívajícím. Vyzkoušela jsem si i postižený děti a handicapovaný, tak to mě zas tak neláká.
Vyzkoušela jsem si to, nevadilo mi to, ale zase mě to neláká. Takže spíš třeba, teďko se
ukázalo, že v nějakém domovu dětí a mládeže bylo nějaký místo, na nějaký půl úvazek. Byl to
nějaký koordinátor aktivit volnočasových pro děti a tak. Asi něco takovýho, něco s těma
dětma. Teď právě řeším, že bych si udělala nějaký pedagogický minimum, nějak to musím
vymyslet ještě. Protože tady to je jenom obor sociální práce a já k tomu ještě něco potřebuju.“
Řešitelka: „Plánujete vlastní děti?“
Rozárie: „No, to je otázka. Já bych ráda, ale nevím, jak to bude zase s tou poruchou, no.
Navíc k tomu musím najít někoho vhodnýho, no.“
Rozárie a řešitelka se smějí
Rozárie: „To se zatím moc nedaří.“
Řešitelka: „Jste mladá, máte ještě spoustu času někoho najít.“
Rozárie: „jo, to určitě.“
Řešitelka: „Setkala jste se někdy se stigmatizací?“
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Rozárie: „Vysvětlila byste mi, prosím, co to je? Já vím, že tenhle termín používají i ve škole.
To je tak, když se někdo připodobňuje k tý nemoci, ne?“
Řešitelka: „No, že se k vám někdo nějakým způsobem chová, na základě té nemoci. Jak jste
například říkala, že se s váma ta kamarádka přestala bavit, protože zjistila, že máte bipolární
poruchu. Nebo kdybyste usilovala o nějaké zaměstnání a řekla jim, že máte bipolární poruchu
a oni by vás na základě toho nevzali.“
Rozárie: „Aha, aha. Akorát teda v rozhovoru s nějakým klukem, že mě odmítnul. Ještě s tou
spolužačkou, no. Ale jinak asi všechno v pohodě. Je teda pravda, že ty maminky, u kterých
hlídám ty děti. Jsou maminky, u kterých vím, že jim to můžu říct, že to mám. Nějakým jsem
to neřekla, protože tam vím, že by to asi skončilo špatně. Navíc, z mého pohledu je to zase
osobní věc, takže to nemusí vědět. Ale chápu, že by to asi měli vědět, ale někomu jsem to
neřekla, právě kvůli tomu, no.“
Řešitelka: „Ale nikdy se ještě nic nestalo, ne?“
Rozárie: „Ne, ne.“
Řešitelka: „A stalo se někdy, buď v průběhu mánie, nebo i deprese, něco, čeho byste
litovala?“
Rozárie: „No, to asi ne.“
Řešitelka: „Vy jste zatím tu mánii popisovala hrozně pozitivně.“
Rozárie: „Jo. Ona je super. Akorát to okolí je pak trošku horší z toho, no. Ty lidi okolo jsou
takový sklíčený. Ale mrzí mě, že jsem třeba utratila ty peníze od rodičů na mobil nebo
všechny moje úspory. To je pak takový špatný, že za pár dní utratím několik tisíc za oblečení,
za šaty, za něco. Přitom toho mám doma hromadu. Nebo za knížky, ty jsem hodně kupovala
před těma dvěma rokama. To jsem utrácela hodně za dárky na Vánoce, za knížky a oblečení.
To mě bavilo, mě hodně baví nakupování. Ale jinak se nestalo nic, čeho bych hodně litovala.“
Řešitelka: „Vy to podáváte velmi pozitivně. Co ta deprese, tam už to bude asi horší?“
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Rozárie: „No, ta už je horší, no. Já jsem právě na střední, ve třeťáku, chodila rok s klukem,
taky křesťanem. Ten mě teda úplně psychicky zdeptal, úplně mě vykolejil, takže po něm jsem
měla půlroční depresi. To jsem i chodila po škole a tvářila se hrozně sklíčeně, že mě i
zastavovali vyučující a ptali se mě, co se děje. To teda bylo špatný, to jsem se bála, že budu
muset přerušit studium. Moc jsem nespala, nemohla jsem spát, viděla jsem různý blikající
věci. Spala jsem pak trochu líp jen díky nějakým ručně sbíraným, bylinným čajům, které
dělala nějaká naše známá u nás ze sboru křesťanskýho.“
Řešitelka: „To vám pomáhalo?“
Rozárie: „Trochu asi, nějaký ty směsi. Moc jsem ale nejedla, to člověk má zase nechuť,
všechno chutná jako nějakej prach. Bylo to špatný, no. Vyhrabala jsem se z toho nějak sama
časem. Věděla jsem, že něco není v pořádku, ale vykopala jsem se z toho a bylo to dobrý.
Trvalo to ale dlouho, člověk ani nechce vylézat z domu. Navíc ten náš, co jsem ještě bydlela u
rodičů, tak to je malinkatej byt a je tam spousta věcí, tak je tam člověka takovej stísněnej. I ty
zdi na mě padaly, bylo to takový složitější.“
Řešitelka: „To mě hrozně zajímá. Vy jste křesťanka. Jak se na tu duševní nemoc dívá ta
církev? Nebo jakou s tím vy máte zkušenost?“
Rozárie: „No, vím, že někdo vidí ty nemoci jako trest za nějaké hříchy. Takže vím, že to u
někoho bylo složitější, aby to přijmuli. Vím, že některé rodiny se k nám i točily zády, po tom,
co zjistili, co má sestra. Ale pak už to bylo o trochu lepší, vědělo to spoustu lidí v té církvi.
Teď jsem zase byla na práci u nějakých lidí z církve, v jednom nízkoprahovým klubu. Tam
jsme se o tom zrovna bavili a oni říkali, že jsem taky docela ztloustla, jako sestra, takže jsem
jim řekla, že to mám taky. A oni se divili, protože si mysleli, že to má jen sestra. Jak jsem to
měla později, tak to už nikdo nějak neřešil. Takže spousta lidí to neví o mně, ví to jen o sestře.
Ale jak říkám, někteří se k nám otočili zády, pak to bylo o trochu lepší, ale většina to přijala
dobře.“
Řešitelka: „To je dobře. Ono dneska ten pohled už taky bude jiný, než jak tomu bývalo před
nějakou dobou.“
Rozárie: „To určitě.“
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Řešitelka: „Když se podíváte zpátky, ještě předtím, než jste získala tu diagnózu. Byly tam už
nějaké problémy?“
Rozárie: „Jojo, nějaké výkyvy. Vždycky to bylo se začátkem školy, anebo s koncem školy.
Hlavně asi ten začátek. To bylo vždycky na pár týdny, dva tři týdny, nebylo to nic velkýho.
Vždycky jsme se tak střídaly po půl roce se sestrou. Byly tam různé krize, že jsme odmítaly
chodit do školy a bylo to celý takový špatný na tu psychiku. Ale hyperaktivní jsem podle mě
už od malička, ještě s tou poruchou pozornosti. Já jsem vždycky byla taková nabuzená, měla
jsem spoustu aktivit, na rozdíl od sestry. Ty výkyvy byly spíš takový deprese menší, až na tu
větší, co jsem měla tu půlroční, v tom třeťáku na střední. Pak už to bylo, ty dva roky, docela
v pohodě, ale pak po tom Švýcarku byly ty deprese hodně silný a přišla i ta mánie. Nebo po
roce, po roce a tři čtvrtě.“
Řešitelka: „Jak se vám učilo, když jste měla půl roku depresi?“
Rozárie: „No, já jsem se, popravdě, nikdy moc neučila. Takže jsem to nějak bez toho učení i
zvládla. Sestra velice ráda říká, že to bylo takový jednodušší gymnázium, na který jsem
chodila. Bylo to teda výtvarný gymnázium v Praze, je pravda, že nebylo jedno z těch
nejlepších.“
Řešitelka: „Ale je to gymnázium a vy jste to zvládla.“
Rozárie: „To je pravda, s vyznamenáním dokonce.“
Řešitelka: „A s vyznamenáním dokonce!“
Rozárie i řešitelka se smějí
Rozárie: „Dokonce. Takže to učení bylo takový docela dobrý v tu dobu. Byl to konec třeťáku,
takže to ani nebylo nic hroznýho. Spíš až pak, před tou maturitou, to bylo trošku složitější.
Ale jak říkám, já se do teď nějak moc neučím. Takže je to takový, že to vždycky nějak vyšlo.“
Řešitelka: „Tak očividně to moc nepotřebujete, se učit. Jste na vysoké škole a zvládáte to bez
nějakého většího učení.“
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Rozárie: „No, tak taky to není jedna z nejlepších vysokých škol, jak se říká.“ (smích)
Řešitelka: „A jaké to bylo před tou maturitou? Neměla jste strach, že by ta deprese mohla
přijít?“
Rozárie: „To asi ne. Jediný co, tak jsme řešily se sestrou, že jsme se pořád hádaly. Já jsem
teda ta konfliktnější v tý rodině, takže já se sestrou s i s mamkou jsem se dost hádala. Takže
se řešilo jiný bydlení pro mě, alespoň na měsíc před tou maturitou, abych se mohla učit. Tam
nám nabídl pastor z našeho sboru tu možnost, že bych mohla bydlet u něj. No, ale když jsme
tam pak přijeli, tak jsme zjistili, že od nás očekával víc, než my od něho, takže jsem rychle
utekla. Pak jsem bydlela chviličku, asi týden, u tety. Tam bydlel ještě její syn s přítelkyní,
takže jsme tam takhle bydleli všichni spolu. Moc jsem tam nebyla, spíš jsem hledala nějaký
místo, kde bych byla sama na to učení. Měla jsem strach, že jsem potřebovala být sama, ale
z deprese jsem nějak strach neměla.“
Řešitelka: „Kdybyste někomu měla popsat, co je to bipolární porucha?“
Rozárie: „No, to se mě spousta lidí ptá, co to je. Většinou nikdo moc neví, co to je.“
Řešitelka: „A jak jim to popisujete?“
Rozárie: „No, že to jsou nějaké výkyvy nálad, že se střídají mánie s depresemi. Mezitím je
klidový období, kdy je všechno v pohodě. A taky že na to musím brát prášky a je to, dejme
tomu, doživotně ty prášky. Nebo že se dá zlepšit a zmenšit ten počet prášků, ale že to pořád
musí člověk brát, protože když je nebere, tak to sklouzne do tý mánie nebo deprese. Asi
takhle nějak základně.“
Řešitelka: „A pochopí to, když se řekne výkyvy nálad?“
Rozárie: „Jo, docela jo. Deprese zná spousta lidí, takže spíš se ptají na to, co je to ta mánie.
Tak jim vysvětluju, jak to probíhá ta mánie.“
Řešitelka: „A jak popisujete ten průběh mánie?“
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Rozárie: „Jak jim to popisuju? No, popisuju, že jsem vlastně hodně upovídaná, že mám i
zrychlený myšlenky a mluvím tak rychle, že mi ostatní moc nerozumí. Mám nápady, který
nejsou moc realizovatelný, že hodně utrácím. Taky moc nespím a nejím, protože mi to přijde
zbytečný. Tak asi tak. Hlavně ještě teda, že je člověk štastnej, až na to okolí, no.“
Řešitelka: „Takže si myslíte, že větší dopad má ta nemoc na okolí, než na vás?“
Rozárie: „Ano, ano. To určitě.“
Řešitelka: „A co všechno je pozitivní na té bipolární poruše?“
Rozárie: „No, určitě ty mánie. To je jako super stav. To je super stav, člověk je nabitý energií
a vším. A hlavně si myslím, že jsem víc chápavá vůči těm ostatním lidem, co mají nějaké
další problémy. Je to takový, že každý má něco a přijdu si asi víc chápavější díky tomu.“
Řešitelka: „Hm, to se odráží i v tom vašem zaměření.“
Rozárie: „No, no.“
Řešitelka: „Představte si tu situaci, že jste přišla na to, že existuje něco, jako je bipolární
porucha. Byla byste první, kdo něco takového objevil a měla byste to nějakým způsobem
pojmenovat?“
Rozárie: „Tak ono se to jmenuje maniodepresivní psychóza, že jo?“
Řešitelka: „Ne, už ne. Jmenovalo.“
Rozárie: „Aha. Pardon, tak jmenovalo. Jak bych to měla jako pojmenovat, jste říkala?“
Řešitelka: „No. Tak nějak, aby jí to vystihovalo. Klidně si to promyslete.“
Rozárie: „Asi taky nějak jako maniodepresivní výkyvy nálad. Určitě něco s výkyvem nálad.
Určitě něco s tím slovem nálada, aby bylo poznat, že se to mění.“
Řešitelka: „Našla jste si i nějaké přátele díky bipolární poruše? Například i v rámci té
hospitalizace.“
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Rozárie: „No, je pravda, že já moc ne. Sestra získala spoustu přítel během hospitalizace. Vím,
že s nima se pořád stýká. Já jsem jich moc nezískala. Jediné co, tak ten můj slepý spolužák,
kterýmu dělám asistenci, tak ten se potkal se sestrou na stacionáři a teď teda chodí se mnou
do školy.“
Řešitelka: „Aha, tak to je pěkná náhoda.“
Rozírie: „No, no. Takže se takhle známe, ale ne tam, že bych ho potkala někde v nemocnici.
Jedině na začátku ty vysoký školy, kam teď chodím, tak tam jsem díky tomu potkala spoustu
lidí. Když mám mánii, tak mám potřebu se seznamovat, že jo. Teď jsme i jeli na Moravu za
babičkou a já jsem se hned ve vlaku seznámila se čtyřma lidma. S jednou paní jsme se
dokonce dohodli, že za náma pak přijela, protože bydlela kousek od babičky. Pak jsme
společně jeli na túru do hor. Já jsem hrozně ukecaná a seznamovací, když mám tu mánii.“
Řešitelka: „Ale tak ty lidi to berou asi pozitivně? Paní za vámi i dokonce přijela a šli jste
spolu na túru.“
Rozárie: „Jo, jo. To určitě.“
Řešitelka: „A ten váš spolužák, ten má taky bipolární poruchu? Když se potkali se vaší
sestrou na stacionáři.“
Rozárie: „Ne, ne. On má teda deprese a má ty problémy s těma očima. Takže my se tak
vzájemně podporujeme. A já to mám teda napsaný i jako praxi do školy. Nebo jako není to
praxe, ale mám to částečně placený. Takže mu pomáhám s doučováním a vyřizováním
nějakých papírů ohledně praxí.“
Řešitelka: „To je dobře, že máte někoho, se kterým se vzájemně můžete podporovat.“
Rozárie: „To určitě.“
Řešitelka: „A hlavně, že ještě máte vaší sestru. Můžete spolu sdílet nějakou zkušenost.“
Rozárie: „Určitě, no.“
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Řešitelka: „A ještě mě tak zajímá ten vás táta. Z toho, co jste říkala, tak se mi zdá, že tu
bipolární poruchu moc nepřijímá.“
Rozárie: „ No, on třeba i v domácnosti, maminka je taková šéfka rodiny. Tatínkovi je teda o
patnáct let více než mamince, takže tatínek už nějak rezignoval i na ten úklid doma a na
všechno. Je to takovej podpantoflák, bych si dovolila říct. No a hlavně, já nevím, jestli to
můžu říct, ale většinu času se moc tý rodině nevěnoval. Spíš chodil do práce a tak. Nevím, jak
to bere, určitě hůř než ta maminka. Jak rozmlátil tu keramiku, tak to bere asi dost špatně, no.“
Řešitelka: „To vás asi hodně mrzelo, viďte?“
Rozárie: „Jo, to určitě.“
Řeištelka: „A maminka měla odjakživa deprese?“
Rozárie: „No, my to máme v rodině přes ženy. Vím, že už třeba i babička babičky měla
nějaký problémy se spaním. Což já mám teď taky, dlouhodobě. Měla nějaký deprese, když jí
umřela maminka a musela odstoupit ze školy. Ona učila na vysoké škole, tak to musela nějak
přerušit. Moje babička taky bere nějaké prášky na nervy, takže tyhle věci máme v rodině přes
ty ženy. Maminka to má teda asi odjakživa. Nemyslím si, že by nám říkala, že do nějaký doby
to bylo v pohodě a pak to z ničeho nic přišlo. Má z toho ještě chronický zánět střev, kolikrát
ani nemohla do práce a tak. Takže to bylo složitější, no.“
Řešitelka: „Vy jste říkala, že berete prášky?“
Rozárie: „Ano.“
Řešitelka: „Vy už jste nějak nakousla, že je musíte brát doživotně. Tak jak k tomu
přistupujete? Předpokládám, že byste je asi radši nebrala.“
Rozárie: „No, určitě bych je radši nebrala. Připadám si jak nějaká narkomanka nebo chodící
lékárnička. Doma mám takovej velkej papírovej sáček, kde mám všechny ty léky a vždycky,
když to začnu doplňovat do toho týdenního zásobníku, tak roztahám všechny ty léky a dávám
to do toho. Ale nemám s tím problém. Mám to brát ráno a večer, teda měla jsem to brát večer
a na noc, takže to jsem si sloučila dohromady, abych to brala takhle. Teď se k tomu ještě
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přidaly nějaký vitamíny, kvůli nežádoucím účinkům nebo vedlejším účinkům. No, tak je to
takový, že s tím nemám problém, ale člověk si musí hlídat ty hodiny, aby si to vzal včas. Ještě
když zapomenete ty prášky doma, tak je to pak složitější. Ale často se to taky střídá, což si
musím hlídat. Brala jsem nějaký silnější prášky na spaní, před nějakou dobou, Protazin, ty
jsem pak brala i dva. Ale pak jsem se kvůli tomu nemohla moc soustředit. A kdybych se učila,
což já nedělám, tak by mi to dost ovlivnilo učení.“ (smích)
Řešitelka: „Vy máte tu výhodu, že se nemusíte učit. Jste dostatečně inteligentní, abyste to
uměla i bez učení.“
Rozárie: „Nevím, jestli inteligentní, ale zatím to nějak prochází, no.“
Řešitelka: „A vám pomáhá?“
Rozárie: „K nějaký náladě?“
Řešitelka: „Asi cítíte, když něco přichází?“
Rozárie: „Jo, jo. To určitě.“
Řešitelka: „Tak jestli se vám podařilo objevit něco, co by vám pomohlo to alespoň zmírnit?“
Rozárie: „No, to moc nezvládám. To spíš řeší ty léky, takže to pak řeším s doktorem. Ale asi
určitě mi pomáhají rozhovory s rodinou, když jim řeknu, že něco asi začíná. Ty mi většinou
řeknou, ať zavolám doktorovi, co nejdřív, abych to nějak neprodlužovala. Nebo když někam
vyjdu s kamarádama, my se o tý nemoci moc nebavíme, ale je to takový lepší s nima, že je ta
nálada o kousek lepší. Takže hlavně ty rozhovoru a hlavně ten doktor, no.“
Řešitelka: „A jak často k němu chodíte?“
Rozárie: „Bohužel méně než bych chtěla. Chodím tam třeba tak po měsíci a týdnu. A když
mám nějaký problém, tak jsem tu teď třeba volala, tak mi přes telefon poradil nějak změnit ty
léky. Ale chodím tam míň, než bych chtěla.“
Řešitelka: „Já si myslím, že jestli tam chodíte každý měsíc, tak je to ještě dobré. Psychiatři
většinou nemají čas na tak častá setkání.“
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Rozárie: „Jo? Tak to jsem na tom ještě dobře.“
Řešitelka: „A chodila jste někdy na psychoterapii?“
Rozárie: „No, asi ne. Byla jsem jednou u jednoho psychologa, kterýho jsem si vyhledala. Pak
jsem ale zjistila, že mu moc nemám, o čem povídat. Takže jsem zase odešla.“
Řešitelka: „Tak to vám ten psycholog asi nesedl?“
Rozárie: „Možná jo. Ale já mám problémy s tím, mluvit o věcech do hloubky. Schovávám se
do takový ulity, je to takový dětský, před věcma, co se mi nelíbí. Dělám vždycky takový
ptákoviny a tím se schovávám. Takže asi byl i tam problém, že bych se mu moc neotevřela.
No, na terapii jsem vlastně nikdy nebyla.“
Řešitelka: „Ale s panem psychiatrem vám to pomáhá?“
Rozárie: „Jo, to mi pomáhá.“
Řešitelka: „Mě to tak napadlo, jak jste říkala, že vám to jednou měsíčně nestačí. Kdyby se
vám podařilo najít někoho, kdo by vám více vyhovoval, tak by vám to mohlo pomoct.“
Rozárie: „To asi jo, ale to jsou ty dlouhý čekací doby, že jo. Pokud to není placený, tak se na
to čeká dlouho. Sestra to tak má, že chodí někam. Tak bych možná mohla chodit i k němu,
nevím, jestli je to možný.“
Řešitelka: „Určitě o tom popřemýšlejte. Měla byste to mnohem častěji než s panem
doktorem.“
Rozárie: „Jo, to je pravda, no.“
Řešitelka: „ A jak vycházíte se sestrou?“
Rozárie: „No. Oni jsou dvojčata, co se mají hrozně rády, co znám z minulý vysoký školy.
Pomalu bez sebe nedokáží jít ani na záchod, když to řeknu takhle přeneseně. Nikdy se
nehádají a mají se rády. No a my se se sestrou hodně hádáme. I když nás vyndával císařským
řezem pan doktor, tak nejdřív vytáhl sestru a já jsem jí prý kopla, takže je to tam od malička.“
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Rozárie a řešitelka se smějí
Rozárie: „Takže jsme se už jako malý kousaly a praly. Já jsem po ní jednou kousek cihly
hodila, ona říkala, že se nestrefím, tak jsem se trefila. Do hlavy zrovna.“
Řešitelka: „A jéje. Jak to dopadlo?“
Rozárie: „Dobře. Ona většinou někde chudinka skončila s rozseklou hlavou nebo něčím. Ona
vždycky brečela, takže první se utěšovala ona a já jsem si vždycky někam zalezla a byla jsem
tam sama. Je tam taková menší rivalita, ale teď je to už lepší. Předtím, jak jsme bydlely spolu,
tak to byla velká ponorka. Jak jsme teď byly spolu týden na Moravě, tak už to trošku skřípalo,
ale teďko už je to lepší. Dneska byla u nás na návštěvě, jsem jí zatáhla k nám. Často si
voláme, často se scházíme.“
Řešitelka: „To je dobře. Sestra už bydlí sama?“
Rozárie: „Ne, ta je ještě s rodičema, ta tam zůstala. Ještě mámě koupila andulku, takže máme
andulku a ještě jorkšírku starou.“
Řešitelka: „Jakto, že jste se vlastně rozhodla jít k babičce?“
Rozárie: „No, protože babičce teď už bylo osmdesát, takže už potřebuje pomoc. Teď v září
byla na operaci oka, tak jí pořád kapu kapičky. Teďko ve středu jde na druhý oko, takže se o
ní teď starám. Hlavně mám u ní vlastní pokoj. Tam v tom malým bytě, u těch rodičů, tam
jsem spala nahoře na patře a sestra spala vedle mamky, takže tam to bylo složitější s tím
místem. Hlavně jsem ta konfliktnější, takže mám pokoj i od toho. Vyhovuje mi se
s maminkou nevídat denně, když to řeknu špatně. Ale určitě je to prospěšný na všechny
strany.“
Řešitelka: „Takže s babičkou vám to takhle vyhovuje. Máte i větší klid.“
Rozárie: „To určitě, hlavně i na to učení.“
Řešitelka: „No a na jaké téma píšete bakalářkou práci?“
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Rozárie: „No, dneska jsem právě byla na jednom rozhovoru se sociální pracovnicí ve
speciální škole. Tím takhle začínám teprve. Je to vlastně sociální práce na škole z hlediska
speciální školy. Takže tohle zkoumám, no.“
Řešitelka: „Aha. To je zajímavé. Takže chodíte za sociálními pracovnicemi?“
Rozárie: „No, zatím jsem byla u jedný, domluvila jsem si s ní rozhovor a možná, že bych
s nějakou žákyní udělala rozhovor. Ona mi říkala, že je to takový ojedinělý ta sociální práce
na speciálních školách, takže uvidím, kolik toho seženu. Hlavně nemám žádnou základní
odbornou literaturu, protože to, co mi řekla, ta doktorka, co mi to vede, tak to jsou nějaký
hodně odborný nebo spíš obecný knihy. Ale zatím jsem nenašla nic o sociální práci na škole
nebo na té speciální škole. To se asi budu ptát naší vedoucí katedry, dneska jsem se jí ptala a
ona říkala, že vůbec neví, i když tam pracuje už pět let na tý škole jako sociální pracovnice.“
Řešitelka: „Já tak přemýšlím, ale asi vám moc neporadím. V tom školství se zas tolik
neorientuju a nepamatuji si, že bych na něco takového narazila.“
Rozárie: „Jo, já vím.“
Řešitelka: „A kdybyste měla porovnat rozdíl mezi mánii a depresí? Z hlediska, jak to vy sama
cítíte. Říkala jste, že máte lepší vztah k mánii.“
Rozárie: „To, jo no. Tak ta deprese je taková skličující, že jo. Jsou to ty dva póly, který jsou
úplně rozdílný. No, je to úplnej opak, no. Asi k tý mánii mám lepší vztah, ale nevím. Vždycky
se to musí nějak vyřešit, ať už je to to nebo to. Byla bych hrozně ráda, kdybych měla nějakou
stabilní náladu, která by se nemusela takhle často střídat. To bych docela brala. Vždycky
závidím ostatním, když to řeknu tak hnusně, že ty nálady se jim nestřídají tak rychle.
Samozřejmě, že se jim taky střídají, ale asi ne v tom takovým měřítku.“
Řešitelka: „A jak často se vám střídají?“
Rozárie: „No, tak teď právě před měsícem, nebo měsícem a půl, jsem měla tu mánii. Ta
začínala, tak dva týdny to trvalo. Pak jsem byla u toho doktora a ten mi změnil ty léky, tak se
mi ta nálada během tří dní změnila v nějakou střední depresi, jestli to tak můžu říct.“
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Řešitelka: „Hm.“
Rozárie: „to jsem mu volala, že jsem pořád brečela. To trvalo třeba ten týden, než jsem se mu
pak dovolala, v pondělí jsem mu volala ráno. Takže mi změnil ty léky. Někdy se to během
dnů může změnit, na základě těch léků.“
Řešitelka: „A kdy jste naposledy měla nějaké stabilnější období?“
Rozárie: „No, tak teď je to docela v klidu, jak mi zvýšil ty antidepresiva. Mám v tom i prášky
na spaní, že to mám takhle v jednom. I teď před tou mánií to bylo chviličku stabilnější. Nebo
předtím než začínala ta mánie, nebyla to plná mánie. To bylo taky klidnější, třeba v řádu
týdnů.“
Řešitelka: „Hm a jak to zvládá vaše sestra?“
Rozárie: „No, ze začátku to bylo složitý, jak byla hodně rozjetá. To bylo takový děsivý jí
vidět, jak jsme tam za ní přišla, těch prvních pár dnů. Oni jí namíchali nějakou hroznou
míchanici z těch léků, takže ta nebyla schopná dát dohromady větu, že jo. Ona měla v tu dobu
dlouhý vlasy, měla je na blond a teď je má zase rezavý. My máme původně světle hnědou
barvu vlasů. Já se snažím mít zase červený. Ona teda měla takový dlouhý a blonďatý vlasy.
Ona si je ostříhala nakrátko a obarvila načerno, sama si je ostříhala, takže i vypadala úplně
jako z blázince. Do toho ještě ta řeč, jak to nefungovalo, tak to bylo složitý jí tam vidět. I
hlavně pro tu rodinu mojí, že jo. Pak už to nějak zvládala, sem tam nějaký výkyvy. Třeba jak
já jsem teď měla ty začínající mánie a pak ty deprese, tak o tom sestra třeba vůbec neví, ona
byla na nějakým táboře mládežnickým. Takže to tak nějak přežíváme obě dvě společně i
nespolečně.“ (smích)
Řešitelka: „Napadá vás ještě něco ke vztahu k bipolární poruše?“
Rozárie: „No, asi jak jsem říkala, že bych brala klidně nějakou stabilnější náladu. Jinak si ale
nemyslím, teda nevím, jak to mají ostatní, ale někdo to asi může vidět jako velkej problém u
sebe. Já to vidím tak nějak, že jsem se s tím sžila a v pohodě. Já většinou věci nějak nehrotím,
takže si myslím, že každý má něco. I ty léky beru tak nějak v pohodě. Jenom je to složitější.“
Řešitelka: „Vysokou školu zvládáte, s přehledem.“
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Rozárie: „Zatím jo.“
Řešitelka: „Tak já vás nebudu zdržovat, už jsme tu přes tři čtvrtě hodiny. Takže jestli to takhle
za vás stačí?“
Rozárie: „Jo, jo, určitě.“
Řešitelka: „Tak já vám hrozně moc děkuji, velmi jsme mi pomohla.“

3.5 Jana (42 let)
Řešitelka: „Takže začnete od začátku. Kdy jste tu diagnózu získala?“
Jana: „Hm, hm. Já jsem to dlouho odkládala, to nějak řešit. Trpěla jsem hodně na deprese.
Hlavně já mám spíš jen hypománie. No a ta diagnóza, to jsem byla rok vdaná, takže rok 2005.
To bylo ještě v Pécépéčku (pozn. autorky: Psychiatrické centrum Praha). Ale jako první
hospitalizaci mě léčili na endogenní deprese a úzkosti. Až na druhý hospitalizaci to bylo
jasný, že to teda není endogenní deprese, ale že je to ta bipolárka, no.“
Řešitelka: „A pamatujete si na tu situaci, kdy jste se dozvěděla, že máte psychiatrickou
diagnózu? Co jste v té chvíli cítila?“
Jana: „No, já si myslím, že zrovna tohle nebyl nějaký velký zlom. Ten velký zlom je spíš,
když si musíte připustit, že jste nemocná psychicky. To je asi to nejhorší. I když vás začnou
léčit na ty deprese, tak si jenom přiznat, že máte vlastně deprese a úzkosti. Protože ono se
tomu vyhýbáte a člověk to tak pořád hází na nemoci, že je unavenej nebo má nějaký jiný
příznaky. Tak to si pamatuju, když jsem poprvé byla u psychiatra, ono vůbec jít
k psychiatrovi bylo strašně těžký. Možná, že teď je to trochu lepší, ale v tom roce 2000 nebo
2001, tak nějak jsem tam byla, tak to bylo takový ještě dost stigmatizující. To si pamatuju, že
i manžel říkal, že to není možný, že bych byla na hlavu.“ (smích)
Řešitelka: „Tak ona i ta obecná představa, kdo vlastně chodí k psychiatrovi…“
Jana: „No, no, no. Všechno to bylo ještě v plenkách tady. I když už to bylo dlouho po
revoluci, tak to tak prostě ještě bylo. No, a vůbec brát ještě psychiatrický léky navíc. Člověk
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by řekl, že to jsou takový tlumící bonbóny. Tohle si pamatuju nejvíc, to je takovej můj
největší zážitek, když jsem si vlastně přiznala, že potřebuju psychiatra. To bylo takový dost
těžký. Ale pak jestli jsem měla bipolárku nebo endogenní depresi, tak to už mi nijak nepřišlo.
No a přišlo se na to na druhý hospitalizaci, takže od druhý hospitalizace jsem už byla léčená
správně. Protože mě ty antidepresiva vyprovokovaly mánii.“
Řešitelka: „Takže jste byla ráda, že se léčí ta správná nemoc?“
Jana: „Ano, protože se člověku uleví na jednu stranu. Vy máte spoustu příznaků podivných a
všichni ty doktoři si myslí, že jste na hlavu. Jenže ty praktici a ani ty specialisti to neumí těm
lidem podat, že to vlastně není žádná ostuda, když to není nic fyzickýho, ale psychickýho.
Takže na vás koukají tím stylem, že jste nějaká hysterka. A zažila jsem, já jsem třeba ležela
na neurologii, protože jsem měla stavy a oni, samozřejmě, nic nenašli a cpali mi tajně neurol
do medikace. Měsíc a půl do mě třikrát denně cpali jedničkovej neurol.“
Řešitelka: „A neřekli vám to?“
Jana: „No, já jsem to nevěděla. Až když jsem odcházela, tak mi balili léky domů a dostala
jsem to v těch lékách domů, při tý zprávě. Já jsem vůbec nechápala, proč mi to dávaj. No,
prostě si řekli, že mě potřebují zklidnit, abych neotravovala.“
Řešitelka: „To muselo být nepříjemné.“
Jana: „No. Na tom není nic špatnýho, kdyby ten doktor, neurolog, byl prostě normálně
rozumnej chlap a řekl mi, že to takhle není, že mi nic fyzickýho není a že je to od tý duše.
Kdyby si o tom se mnou hezky promluvil, během pěti minut, tak jsem se mohla léčit o dva
roky dřív. Takže když pak přišla ta úleva, co mi to vlastně je, tak jako to byla úleva.“
Řešitelka: „Takže o tom nechtěli mluvit, tak vám, bez vašeho vědomí, dávali neurol.“
Jana: „Jo, prostě to takhle odsunuli. Ona ta duše s tím tělem hrozně souvisí. Obzvlášť když si
pak nahromadíte ty úzkosti, já teda na ně teď netrpím dlouho, ale měla jsem je předtím, než
jsem zjistila, co se vlastně děje. Tak vlastně ty úzkosti navozují až takový bolestivý fyzický
stavy.“
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Řešitelka: „Hm, ano.“
Jana: „Když to člověk neumí zpracovat, neumí to léčit, tak jak se má, třeba nějakou
psychoterapií, tak těm lidem to připadá, že jsou nemocní, že mají infarkt a nemohou se
nadechnout. To všechno k tomu patří, že jo. Já si myslím, že nějací ti specialisti by měli mít
nějakej nadhled nad těma lidma, že každej ten člověk je specifickej. A nejde to dělat tak, že
když tomu člověku není nic fyzicky, tak je to už nezajímá. Takže jo, v tomhle to byla docela
úleva.“
Řešitelka: „Ano, to máte pravdu. A jak reagoval vás manžel, když se dozvěděl, že máte
psychiatrickou diagnózu?“
Jana: „Tak mi už jsme spolu byli ještě předtím, ještě před svatbou. My jsme spolu dvaadvacet
let. Když jsme se seznámili, tak já jsem mu říkala, že mám nějaké problémy. Neříkala jsem
tomu, že je mi úzko, ale že občas bývám smutná a tak. Takže on asi tušil, že nejsem úplně
v pořádku. Ale i tím, že já to mám v těch obdobích, jakože jaro a podzim blbý, a léto a zima
dobrý, tak jsme na to vždycky nějak zapomněli. Já když jsem v tý remisi, tak jsem úplně
v pohodě. Když jsem byla v remisi, tak to bylo fajn, ale když se to pak neléčilo, tak se to
postupně stupňovalo. Sám už pak věděl, že se to musí nějak řešit. Manžel je chytrej chlap,
samozřejmě, i když je to chlap, takže on má takovej svůj specifickej přístup k tomu. On mě
respektuje takovou, jaká jsem, ale třeba že by se, když jsme v nemocnici, zeptal doktora, jak
na tom jsem, tak to on ne. On chodí za mnou na návštěvu a říká, ať mu všechno povím, tak
říkám, že ještě můžeme zavolat doktora a on, že ne, že jsem mu už všechno řekla a že už to od
nikoho jinýho slyšet nepotřebuje.“ (smích)
Řešitelka: „Vypadá to, že k tomu váš manžel přistupuje relativně dobře?“
Jana: „Jo, myslím si, že jsem měla kliku. Neříkám, že žiju v nějaký pohádce, že bych si nějak
idealizovala ten vztah nebo tak něco. Já si myslím, že jsme měli kliku oba dva na sebe. On mě
bere takovou, jaká jsem a já zase jeho beru takovýho, jaký on je. Ono mezi náma, někdy to
s ním vydržet, a to je zdravej, je taky síla, teda. Takže my se tak jako doplňujeme. On
vždycky někdo před mýma kamarádka někdo řekne, jak je ten Míra hodnej, že se mnou jako
je, a kamarádky se vždycky uhradí a říkaj: „No, já teda nevím, ale myslím, že on může být
rád, že ona ho má.“.“
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Řešitelka i Jana se smějí
Jana: „Takže já se necítím v tom vztahu, že bych byla ten slabší článek a že bych jako měla
pocit, že bych mu měla být vděčná. My to máme takhle na rovinu. Já mám teda tu kliku, že je
komunikativní a že spolu všechno, i když se na sebe zlobíme, tak si spolu dokážeme sednout a
říct si to. Odpustit si spoustu věcí. Což je z mý, a asi i z jeho strany, dost důležitý.„
Řešitelka: „Ano, tohle spousta párů neumí.“
Jana: „No, já to kolem sebe vidím hodně. Je fakt, že tak jak dlouho jsme spolu, tak mám
akorát dvě kamarádky, který jsou spolu taky takhle dlouho. Těch dvaadvacet let nikdo moc
nechápe, že to teď není moc běžný. Nebo ne jenom teď, ale není to běžný. My máme
čtrnáctiletého syna a vlastně já nemám pocit, což jsem se taky trošku bála, že nemám pocit, že
teď vyrostl a že mě už tolik nepotřebuje. To jsem se bála, jaký to asi tak bude, když bude
velkej a nebude nás tolik potřebovat. On nás teda potřebuje hodně, ale dělá, že nepotřebuje,
tak.“
Řešitelka: „A bude to horší.“
Jana: „No, bude to horší, to je pravda, já už to vidím. No, my máme to štěstí, že umíme stále
být pořád jen spolu. Ten vztah není jen skrz to dítě. Samozřejmě ta láska je největší skrz to
dítě, to je jasný, ale…“
Řešitelka: „Ano, rozumím, co tím myslíte. Stále jste spolu kvůli sobě.“
Jana: „No, no, no. I spolu jsme rádi sami. No někdy, to sice není krásný.“ (smích)
Řešitelka: „Jako u všeho.“
Jana: „Ano, ano. Někdy to jsou teda věci. Hlavně, teď už on do toho všeho začíná dost
zasahovat. Když Míra má tu svojí náladičku, tak malej mu řekne: „Tati, tohle neříkej!“.“
Řešitelka i Jana se smějí
Jana: „Tak mu říkám, ať nechá tátu, že si to vyřešíme spolu. No, a když zase něco já, třeba
když jsem hypomanická, tak to pak schytám já.“ (smích)
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Řešitelka: „A pozná to, když jste hypomanická?“
Jana: „No, on neví, jestli je to hypománie nebo něco jinýho. Je z toho spíš zmatenej, že si
myslí, že se mu ta maminka nějak změnila, a že už to nejsem já. Jako s depresí se taky těžko
srovnává manžel i syn, ale to mi pomůžou. To mají tu tendenci, jakože mi je zle, že mi
pomůžou. Když se dostanu do hypomanického stavu, tak Míra, tomu se úplně zatmí a on
zapomene, že to nedělám naschvál, že se chovám mimo ten rámec společenskej. Děláte pak
spoustu věcí, za který se pak stydíte, že jo. Když se do toho dostanu, tak oni to kolikrát řešej,
že mě, jakoby, tyranizujou.“
Řešitelka: „Hm.“
Jana: „Já to v tu chvíli vůbec nepoberu a naopak se postavím na zadní. Řeknu, že prostě
nepřijdu domů a půjdu do hospody, a takový věci prostě člověk začne dělat. Syn tohle nese
mnohem hůř, než když jsem depresivní. Manžel teda stoprocentně, s tím máme velký
problém. On prostě neumí, no, když ta hypománie začne nabíhat, tak to není hned, že jo. Ono
se postupně začnete z těch společenských limitů vymaňovat a ono to roste, roste, roste, až to
přeroste ten společenskej a rodinej rámec.“
Řešitelka: „Ano, překročí to tu hranici.“
Jana: „Ano, překročí to tu hranici. A Míra prostě neumí mě včas drapnout, naložit mě do auta
a odvézt mě k doktorovi, který by mi to vysvětlil. On to vždycky nechá zajít někam, až se pak
hrozně hádáme a ono je to pro něj hrozný, to já chápu. A ještě, když jste v tý hypománii, tak
máte takový určitý náboj, kdy se na vás balí všichni chlapi, aniž byste to sama chtěla. To jsou
pak takový situace, že jedeme na cyklo výlet, já jsem píchla, manžel jel pro kolo a než přijel
zpátky, tak já už jsem tam měla asi tři piva, čtyři panáky v hospodě. I když jsem to nechtěla,
takže on do toho přijde a je úplně nepříčetnej. Ale to jsou takový věci, který já úplně
neovlivním v tu chvíli. Já to tak necítím, já jsem prostě jak koketa, člověk se tak prostě začne
chovat. Tohle je jako problém. A to je vlastně zajímavý, jak vy se ptáte na to individuální
prožívání, tak ten zážitek z tý hypománie bývá daleko horší, než z tý deprese.“
Řešitelka: „Hm.“
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Jana: „Já mám pocit, že to vůbec nejsem já. To je pro mě jako problém. Já se z toho nějakým
způsobem procitnu do deprese, ono to pak většinou jde dolů. A začne vám do toho všechno
docházet, co všechno jste dělala. Tak tohle je pro mě teda hodně, hodně, hodně špatný.“
Řešitelka: „Takže po hypománii přichází stud?“
Jana: „Ano, hroznej. To tam je určitě, taková lítost nad vším.“
Řešitelka: „To pak akorát urychluje vstup do té deprese.“
Jana: „ Jo, Jo. A ta deprese nastane pak tím, jak je ten organismus z tý hypománie
vyčerpanej.“
Řešitelka: „Ano, tomu se většinou dá správnou léčbou předcházet.“
Jana: „To dá, já jsem teď strašně dlouho neměla hypománii. Co je pro mě ještě nejhorší
varianta, a to jsme měla před tím rokem a půl, a to je, když máte smíšenou epizodu.„
Řešitelka: „Hm.“
Jana: „To je peklo. Vy se chováte iracionálně a pak padáte do těch dílčích depresí, a střídá se
to tam. To je hodně, hodně špatný.“
Řešitelka: „Jak často se vám to střídalo?“
Jana: „No, mě to jelo, to bylo dost zvláštní. Byly to takový výkyvy velice rychlý. Mně se
stalo, že jsem třeba dva dny jela na nějaký vlně, pak jsem se dva dny doma plácala. Bylo mi
úzko, brečela jsem a pak jsem se z toho oklepala. A to i pro ně bylo dost obtížně čitelný.
Smíšená epizoda, ono to chvíli vypadá, že je mi zle, Míra si řekne, že nejsem v mánii, protože
mi je blbě, no a je to…“
Řešitelka: „Je to matoucí.“
Jana: „Strašně. To jsem měla vlastně naposledy, to se stalo, protože mi paní doktorka
nevysadila včas antidepresiva. Mně to vždycky ty antidepresiva vyprovokujou. Když jsem
měla těžkou depresi a oni mi je nasadí, tak mi je fakt musí zas hned utnout. Když se to
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nestane, což se stalo s paní doktorkou Č., tak se to rozjede. Já jsem měla pocit, že si nečetla
vůbec mojí dokumentaci. Já jsem před tím měla pana doktora Š., ten to ohlídal vždycky
hrozně dobře. Já tam mám už takovej obrovskej štos papírů, protože se léčím v nemocnicích
od roku 2001 a je toho prostě hodně. Všechno to tam bylo v tý dokumentaci. Teď mám pana
doktora N. a s tím je to úplně v pohodě.“
Řešitelka: „Takže vám pan doktor N. vyhovuje?“
Jana: „Ano, ano. On už mě taky zná dlouho. Paní doktorka se ptala na věci, který vůbec
nebyly podstatný a na to, co bylo podstatný se mě ptala až zpětně. Já sama, jako pacient, přece
nemohu vědět, jestli si mám vysadit antidepresiva nebo ne.“
Řešitelka: „No, to určitě. To by vám měl říct lékař.“
Jana: „Já jsem z toho pak takovej pocit měla, že jsem jí to měla říct, ať mi je vysadí. Bylo to
jedno velký nedorozumění a nebylo to dobrý.“
Řešitelka: „Jak dlouho ta epizoda trvala?“
Jana: „No, ta smíšená epizoda trvala takový tři, čtyři měsíce.“
Řešitelka: „To je dlouho.“
Jana: „Ano, dlouho to bylo. Ona to vůbec nepoznala při kontrolách, protože když jsem zrovna
přišla, tak mi bylo blbě, takže mě zaškatulkovala, jakože mám spíš depresi. Vůbec se mě
nezeptala, co se třeba dělo, ptala se mě jenom, jak mi je v tu chvíli. Takže vůbec nemohla
vědět, že tři dny zpátky to bylo úplně jinak. No, prostě celý to bylo úplně špatně. Já s tou
nemocí už umím docela pracovat, a já jsem od roku 2007 do roku 2014 nebyla vůbec
v nemocnici. Pak jsem v roce 2014 byla v nemocnici, protože jsem už byla celkově
vyčerpaná, měla jsem depresi, těžkou. Pak od toho roku 2014 jsem v nemocnici nebyla. Takže
si myslím, že spoustu věcí zvládnu sama pořešit, ale jak se to dostane do tý smíšený nebo do
tý hypomanický, tak to já už sama nepořeším. Zase to beru jako zkušenost, teď mi bylo nějak
blbě v srpnu a v září, to jsem měla depku. Takže se mě pan doktor ptal, jestli chci
antidepresiva a já jsem řekla, že ne. Teď už to opravdu nechci, já si to nějak zvládnu, ale
nechci. To jenom, kdyby to byla nějaká těžší deprese.“
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Řešitelka: „Jak to zvládáte bez antidepresiv?“
Jana: „Já beru jiný léky, že jo. Já beru normálně lithium, jako stabilizátor. Pak ještě beru
atypický antipsychotika, ten Quentiapin. „
Řešitelka: „Hm.“
Jana: „Já jsem už roky, takhle super, jen na těch dvou lécích. Nekombinujeme nic dalšího.
Spoustu věcí zvládnu sama režimem, to už mám naučený, i rodina, takže to zvládneme. Já se
toho opravdu dost bojím, to by muselo být opravdu hodně zle, abych si nechala dát ty
antidepresiva.“
Řešitelka: „Když mluvíte o tom režimu, tak tím myslíte například spánkový režim?“
Jana: „No, určitě. Spánkovej režim, ten je jasnej, ten musí být pořád. Spíš takový jakože se
dohodneme, asi tak podobně jako když děláte KBTéčko, nějakej program uděláte.“
Řešitelka: „Hm, aha.“
Jana: „Není to tak striktní jako v tom KBTéčku, ale prostě máme to tak vymyšlený, že co za
ten den jsem schopná zvládnout a udělat. Dávám si lehký úkoly, aby to nebylo takový, že to
táhnu před sebou a jsem nešťastná, že jsem zase nic nedokázala. Takže fakt jenom lehký
blbosti, včetně toho, že si řeknu, že doma udělám aspoň to nádobí nebo převlíknu postel.
Prostě takový lehký, já si třeba ráda háčkuju, takže si udělám takovou arteterapii nebo tu
pracovní terapii. Já si sem tam něco uháčkuju nebo nakreslím, tak nějak si prostě ten den
sestavím.“
Řešitelka: „Hm.“
Jana: „Takový drobnosti, no. Ale takový drobnosti, který třeba v tý depresi těžko dokážete,
ale dá se to zvládnout.“
Řešitelka: „Hm a takhle vám to pomáhá.“
Jana: „Jo, protože já ten den naplním něčím, že něco musím, jakože, udělat, i když to nejsou
těžký věci a udělám je, tak mám radost, že jsem to zvládla. No, ale třeba nevařím, to zásadně
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ne. Já když mám tu depku a vařím, tak se většinou spálím, vyleju to. Takže to jsme
dohodnutý, že takovýhle věci ne, to nedělám. Jako vaření a žehlení, to dělá Míra. Takovýhle
nebezpečný předměty radši vynecháváme.“
Řešitelka: „Hm. A co zbytek vaší rodiny? Jak k té nemoci přistupuje?“
Jana: „No, to je zvláštní. Každej se s tím srovnával tak nějak po svým. Mamka celkem dobře,
můj táta už hůř. Já jsem měla rozvedený rodiče, takže on má ještě z druhýho manželství dvě
děti. Jeho věta, kterou prohlásil, tak ta ho vystihuje a vůbec vystihuje jeho vztah ke mně, tak
náš táta říká: „No, mám čtyři děti a ty jsi jediná byla nejchytřejší a nejšikovnější, a jako jediná
si se musela zbláznit.“.“ (smích)
Řešitelka: „Aha.“
Jana: „No, tak to je můj táta, ten to nepobral, ještě do dneška to nepobral. On za mnou i přijde
do tý nemocnice, to ne, že ne. Ale myslí hodně na sebe, je takovej specifickej.“
Řešitelka: „To vás musí mrzet.“
Jana: „No, to už ani ne. S tím tátou ani moc ne, protože můj táta je takovej, že za sebou hodně
pálí mosty. Když se rozváděl a založil si novou rodinu, tak my jsme hrozně překáželi
s bráchou. Je to takovej ten táta, co si založí novou rodinu, a někteří tatínkové jsou nešťastní,
že nevidí ty svoje děti, tak náš táta na nás absolutně neměl čas. Takže jsme jako malí,
vždycky v pátek, stáli u toho telefonu a ptali se táty, jestli si nás vezme na víkend a on řekl, že
ne. On už měl jiný starosti.“
Řešitelka: „Hm, on takhle za vámi zavřel dveře a šel dál.“
Jana: „No, no, ale někteří chlapi to tak hold maj. Prostě ukončil jednu fázi života a šel do další
fáze života. Všechno to, co on nám nedopřál s bráchou, tak to všechno dával do těch novejch
dětí. U mě nechtěl, abych šla na vysokou, aby nemusel platit alimenty, máma mě nechtěla
živit, takže jsem na vysokou nešla. Kubovi a Zuzce prostě platí vysokou školu, soukromou,
protože se nedostali na státní. Já jsem se dostala na státní, jo. Takže on to takhle prostě má,
táta hlavně myslí na sebe, no. No, je takovej komplikovanej, možná, že ani ne komplikovanej.
On prostě takovej je.“
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Řešitelka: „A vaši přátelé ví o vaší nemoci?“
Jana: „Jo, všichni to vědí. Ono to ani moc dobře nejde utajit. Byly doby, než jsem se s tím
nějakým způsobem naučila žít a stabilizovalo se to, tak jsem byla dvakrát do roka
v nemocnici. Což, zaplať pánbůh, už teď není. Takže člověk dlouho nikde nebyl a pak
přijedete z nemocnice a ta hospitalizace trvá dva měsíce, a vy se z toho ještě doma měsíc
hrabete, abyste byla schopná nějakým způsobem fungovat. Takže půl roku jsem byla vlastně
vždycky fuč. Myslím si, že někteří známí a kamarádi to respektujou, ale myslí si o tom svý.
Pak jsou ti, co mi jsou nejbližší, ti nejen, že to respektujou, ale ti mě berou takovou, jaká
jsem. Takových mám pár kamarádů. Ti ví, že když jsem smutná, tak to nemusí řešit, že mi
není dobře, a že je to tak a tak. Pak jsou známí, kteří se na vás usmívají, ale pak si za rohem
říkají něco. Ti jsou, samozřejmě, taky. Ale myslím si, že je to takovej vzorek lidí, jako u
všeho. Člověk má kolem sebe ty blízký kamarády, pak má takový ty, se kterýma někdy rád
někam vyjede na výlet nebo zapaří, ale nejsou to takoví ti, za který byste se úplně prala. To
prostě tak je, myslím si, že si někoho prostě připustíte k tělu, hodně, těch není tolik. Pak máte
takový ty známy, nebo kamarádky známý, který úplně nepřipustím k tělu, vím, že to nejde.
Hlavně je to zbytečný, nemůžete být s každým kamarád.“
Řešitelka: „Ano, to určitě nejde.“
Jana: „S těma, s kým já chci být kamarád, je to fajn.“
Řešitelka: „Omezuje vás ta nemoc v pracovním výkonu?“
Jana: „No, to určitě, proto jsem taky v invalidním důchodu. To je taky velká kapitola. No,
omezovalo mě to hodně, proto jsem pak už nemohla. Já jsem si pak zkrátila úvazek, na půlku.
Pak už jsem skončila v plným invalidním důchodu. To je taky v tom prožívání docela důležitá
kapitola mého života. Mě zezačátku, než jsem šla do toho invalidního důchodu, bylo hrozně
málo, bylo mi pětadvacet. Měla jsem pocit, že mi něco uteklo, že nechodím do tý práce, že je
to hrozný. Ono vždycky, naštěstí, přišlo něco. Měla jsem kamarádku, která chodila na
vysokou, takže ona měla dost času a já jsem taky měla ten čas. Takže jsem zjistila, že to
nakonec není tak hrozný. Pak to bylo ohromně výhodný, když jsem otěhotněla, protože jsem
nemusela řešit žádný neschopenky a tak. Hlavně jsem na toho kluka měla opravdu ten čas,
takže jsem začala oceňovat postupně. Dneska jsem ráda, když vidím, jak jsou holky utahaný.
Já mám toho pejska, takže jsem ráda, že ho tam nemusím nechávat celý den samotnýho. Ono
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nakonec zjistíte, že to má hrozně moc výhod. Třeba Míra jede někam na služebku a vždycky
se mě ptá, jestli nechci jet s ním, tak nasednu a jedu. Pak vlastně zjistíte, že to má spoustu
výhod. I to tempo, kterým já žiju je takový pozvolný, není chaotický, že bych přišla z práce
domu a musela rychle uvařit, vyprat a vyžehlit. Takže jsem se naučila v tom chodit, že mi to
nevadí.“
Řešitelka: „Takže jste takhle spokojená.“
Jana: „Ano. Já jsem občas šla pracovat na takový to chráněný místo. Jenomže jsem se setkala
s takovýma různýma lidma. Zaprvý, ono je v tom hodně podvodů, jak to mají povinný ze
zákona. No, takový to…“
Řešitelka: „Hm, to je to čtyřprocentní zaměstnávání.“
Jana: „No, no, no, no. Tak vlastně spousta firem nechce nikoho zaměstnávat, takže to řeší přes
ty odvody nebo odebírají ty výrobky.“
Řešitelka: „Ano.“
Jana: „No, jenomže pak zjistíte, že žádný výrobky neexistují. Je to celý jenom podvod. Já
jsem dělala v jedný takovýhle firmě, na fakturačním oddělení. Teda na obchodním oddělení,
kde jsem dělala fakturace. No a to, co mělo projít tím naším skladem, tak oni nakupovali
obyčejnou drogerii, ale tím, že to prošlou přes firmu, která zaměstnává lidi na invalidním
důchodu, tak my jsme na to akorát nasadili marži, a přes náš sklad to zboží nikdy neprošlo.
Takhle to bylo nasmlouvaný asi s třiceti firmama, že vlastně imaginární sklad nebyl. Jen se to
dělalo tak, že se to, jakože, u nás přeskladnilo a oni si to vzali. A mně to vadilo.“
Řešitelka: „Hm, tomu naprosto rozumím.“
Jana: „Já jsem nesoudila holky, že tam pracovaly. Vesměs to byly holky, co měly dítě a byly
s ním samy. Ony ty peníze opravdu potřebovaly. Já mám teda kliku, že tohle se nás absolutně
netýká. Pro mě tohle bylo jen o tom, že budu chodit do práce. Já jsem na nějakých těch
dvanácti tisících, který bych si odnesla, nebyla vůbec závislá. Jako, je to hnusný, to takhle
říct, ale pro mě to bylo kapesný, jo.“
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Řešitelka: „Hm,“
Jana: „Samozřejmě jsem to těm holkám neříkala. Chápala jsem, proč ony to dělaj, ale já jsem
tam pak už nemohla pracovat. Mě to hrozně rozčilovalo. Jasně, že to dalo práci, tomu
obchodnímu oddělení. Byly to šikovný, chytrý holky, ale takhle to bejt prostě nemá. Je to
špatně udělaný a dá se to obejít. Tam jsem dělala asi rok a pak jsem říkala, že už to nejde. Pak
jsem dělala chvilku v Toulcově Dvoře.“
Řešitelka: „Ano, vím, kde to je.“
Jana: „Asi dva roky zpátky, jenže to bylo jen na léto, to je tam hrozný mrtvo. Tam nechodí
vůbec lidi.“
Řešitelka: „To je pravda, tam chodí hlavně školy a školky.“
Jana: „No právě. Od toho září bych už měla co dělat. To bylo nějak dotovaný místo, jakože
zácvikový. Bylo to jen na červenec a srpen, na to plonkový dva měsíce, kde se nic nedělo. Já
jsem myslela, že se z toho zblázním. Pak jsem dostávala úkoly, já jsem docela počítačově
gramotná, a dostávala jsem úkoly, abych se učila s počítačem. Měla jsem udělat prezentaci ze
směrnice požární ochrany. No, zkuste si udělat prezentaci ze směrnice, když všechno je tam
důležitý, je to strašná hovadina. Takže jsem hledala obrázky hasicích přístrojů a dělala jsem tu
směrnici. Pak už jsem si říkala, že nevím, co bych dělala, aby mě to bavilo. Nehledě na to, že
když do tý práce začnu chodit, tak kluci jsou zvyklí na nějakej standard. A teď najednou, že
přijdu pozdě, že bude pozdě večeře a všechno. Pak jsem byla celá na nervy, když jsem přišla
domů. Oni jako neřekli, abych do tý práce nechodila, ale skuhrali pacholci. Takže od tý doby,
co jsem byla v tom Toulcově Dvoře, tak ani nic nehledám. Já jsem takhle spokojená, mám
toho akorát. Teď jsem akorát zvědavá, co bude s tím naším klukem, to bude hrozný, je to
hrozný už teď. Už jsem blbá a všechno mi to vysvětluje s takovým despektem. Já mu vždycky
říkám, ať se uklidní a řekne mi to normálně.“
Řešitelka: „Přichází vám puberta.“
Jana: „No a on je chytrej pacholek. Teď ještě má dobrou tu sociální inteligenci, je takovej
hodně v obraze, to mě vždycky hrozně překvapí. Nedávno jsme byli v Ikee, tam je nějaká
sestava, takový skřínky, mělo to nějaký název s písmenem X a on povídá: „Mami, to je
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Xanax.“ Tak říkám, že to není Xanax, jestli ví, co je to Xanax. A on říká: „No, jasně, že vím.
To je lék na úzkost a na tom můžeš být pěkně závislá. Prodává se to i načerno na internetu.“.“
(smích)
Řešitelka: „Vyzná se.“
Jana i řešitelka se smějí
Jana: „No, vyzná se. On mě vždycky tak překvapí. Xanax, no. Pak je ještě taková věc
s dítětem, když máte bipolárku. No, hrozně se bojíte, že bude nemocný, to je další věc. S tím
dítětem to hrozně souvisí, tahle obava.“
Řešitelka: „Pochybovala jste, kvůli tomu, o tom, jestli chcete mít děti?“
Jana: „No, před tím těhotenstvím ani tolik ne. My jsme chtěli dítě ještě dřív, než jsme se brali.
Já jsem řekla, jsem staromódní, že se chci nejdřív vdát a pak mít dítě. Že to takhle nechci, že
máma se jmenuje jinak a táta se jmenuje jinak. Takže jsme se s manželem rozhodli, že se
vezmem. Mezitím než bude naplánovaná ta svatba, tak že otěhotním, že to nevadí. To jsme si
to takhle lehce představovali, to mi bylo čtyřiadvacet. No, a samozřejmě, to jsem
neotěhotněla, nemohla jsem přijít do jinýho stavu. Do tý doby jsem zjistila, že jsem vlastně
nemocná, finální diagnózu, v těch pětadvaceti. No a do toho tohle nešlo, pak ještě ty léky
všechny, bylo to složitý. Já jsem pak přišla do jinýho stavu, když jsem byla v mánii.“
Řešitelka: „Aha.“
Jana: „No a to nebylo dobře. No, bylo to dobře, já si myslím, že jinak bych asi neotěhotněla.
Ale samozřejmě, první co Míra řekl, že to určitě není jeho. Takže to bylo takový blbý, ale za
dva dny mi řekl, že to tak nemyslel. Říkal, že je to pro něj taky těžký, ale je rád, že jsem
těhotná. Já jsem mu říkala, že to bude hodně těžký, protože beru depakine a lithium, že nevím,
jak to všechno dopadne. To už se mnou šel k doktorovi a já jsem přišla, a přesto, že mám
hodnýho gynekologa, tak mi řekl: „A kdy půjdete na potrat?“.“
Řešitelka: „Opravdu?“
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Jana: „No, tak jsem mu řekla, že jsem si nepřišla domluvit potrat, že to miminko chci. On se
na mě vyděšeně podíval a tak jsem mu řekla, že jsme vždycky chtěli dítě, teď to přišlo a tak to
chci spustit. Tak se na mě tak podíval a říkal, že se do toho teda pustíme. On mi nakonec
hodně pomohl, přes to těhotenství mě hodně podporoval. Nejdřív se k tomu takhle stavěl, ale
jinak byl hodnej.“
Řešitelka: „To mě překvapilo, že vás hned chtěl poslat na potrat.“
Jana: „No, on je sám nemocnej. Právě možná proto. On má tu nemoc, jak mu hodně ta nálada
cykluje.“
Řešitelka: „Aha, asi cyklothymii.“
Jana: „Asi jo. Takže to zná a možná se tak trošku bál, jak to bude. Když zjistil, jak s tím
bojuju, i s Mírou, tak nám hrozně pomáhal pak. Celý těhotenství jsem se ale bála, strašně. Já
jsem pořád přemýšlela od každýho testu k dalšímu ultrazvuku, jestli to miminko je zdraví.
Teď je mu čtrnáct, takže dobrý. Byla to pro nás obrovská radost.“
Řešitelka: „Nemáte strach, že se to u něj také objeví?“
Jana: „No, my jsme v tý testovací sadě pro děti rodičů s bipolární poruchou.“
Řešitelka: „Aha, u pana doktora Š.“
Jana: „No a pan doktor je z něj vždycky nadšenej, takže dobrý. Když jsme tam byli
naposledy, tak on se na něj ptal a já říkám, že je teď hrozně vtipnej. On mi říká, že to si přece
myslí všichni rodiče, že je jejich dítě vtipný. (smích) Tak říkám, ať si počká, až s ním bude
mluvit. On pak s ním mluvil a říká, že je vtipnej. (smích) On má takový ty znaky spokojenýho
dítěte. Večer si jde lehnout a usne během tří minut. On nemá žádný starosti, nepřemýšlí nad
blbostma. Je takovej kamarádskej, nemá problémy s dětma. Občas je takovej citlivější, že se
ho víc dotknou ty věci, ale já jsem taky byla taková.“
Řešitelka: „Takže se tam zatím nic špatného neobjevuje?“
Jana: „Ne, zatím tam žádná patologie není. Žádný smutný chmury a tak, tak uvidíme.“
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Řešitelka: „To je dobré znamení.“
Jana: „Já si pamatuju, že jsem byla hrozně smutnej adolescent. Právě byly takový ty vlny, kdy
jsem dělala ty iracionální věci. Já jsem měla štěstí, že jsem nebyla hloupá, jinak nevím, jak
bych tu školu dodělala. Poslouchala jsem často věci ve smyslu, že se pořád tvářím, jak kdyby
mi někdo ublížil a tak. Jako nevypadala jsem smutně, ale když mě někdo nadloubal, tak jsem
bývala hodně smutná a dost jsem se trápila. Často jsem taky nevěděla čím to je. Takže u mě to
už okolo těch patnácti, šestnácti naskakovalo.“
Řešitelka: „V tomhle období se to hůř rozpozná.“
Jana: „No, všichni si mysleli, že jsme prostě jen smutnej puberťák, že mě trápí jen nějaký
kraviny.“
Řešitelka: „Ano, adolescenti jsou obecně citlivější a může je rozhodit nějaká ta kravina, ale ta
hranice, kdy je to už nějaká patologie, může být slabá.“
Jana: „To je, to je určitě. To bude mít mladej smůlu, já ho budu kontrolovat. Ne, zatím to
nepotřebuje, zatím může všechno.“
Řešitelka: „A v nejhorším případě, vy už ty zkušenosti máte, takže mu je můžete předat.“
Jana: „No, já nevím, jestli to ode mě bude chtít. (smích) Myslím, že moje zkušenosti ho vůbec
nebudou zajímat.“ (smích)
Řešitelka: „Ale možná taky bude.“
Jana: „no, je to takový zvláštní, no. Je dobrý, že mají hezkej vztah s tátou. Stejně jako se
mnou, je to takový vyrovnaný. Takže třeba si pak najde nějakou společnou řeč s tátou. Ale on
všechno ví, takže…“ (smích)
Řešitelka: „Oni si všechno můžou dneska vyhledat.“
Jana: „Ano, oni si dneska můžou všechno vyhledat, to za prvý. Když byl malej, tak se na
všechno ptal, ale teď už si všechno vyhledá.“
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Řešitelka: „Hm.“
Jana: „No, my jsme chtěli s manželem víc dětí. Ale pak už to nějak nešlo. Na jednu stranu
jsem teď ráda, že na něj budu stačit, nebo že na něj teď vůbec stačím, i v těch dobrej a i v těch
blbejch výkyvech. Že ten osud, že mám jen jedno dítě, byl asi správně.“
Řešitelka: „Hm.“
Jana: „Takže teď toho nelituju. Když vidím holky, zdravý kamarádky, který lítaj mezi těma
dvě dětma. Pro mě by to byla dvojitá zátěž, takže by to asi bylo na škodu, i těm dětem. Člověk
se taky musí zamyslet nad sebou. Já mám teď kamarádku, teda spíš známou, ty čekaj teď
čtvrtý dítě, což není nic špatnýho, člověk jim to přeje. Ale oni jsou nositelé genu na cystickou
fibrózu, oba dva. To první dítě už mají nemocný, teď vlastně to druhý, třetí a čtvrtý je tak na
blind, že jim je jedno, jestli bude nebo nebude nemocný. Což třeba já, kdybych věděla, že
jsem nositelem, ona si ani nenechala udělat ty testy v tom dvou a půl měsíci. A pořizují si
další a další děti, kteří jsou další nositelé. No, já na ně vždycky úplně koukám, no.“
Řešitelka: „To riziko se tam neustále zvyšuje.“
Jana: „No a oni vůbec takhle nepřemýšlej. Přitom ten její manžel, to je taková bedna, to je
stavař, inženýr. On dělá nádraží, prostě na dráze pracuje jako vedoucí stavby, ne jen jako
vedoucí stavby, on tam byl jako ředitel divize. Prostě takovej šikovnej, chytrej kluk a tohle
jim vůbec nedochází. Když jsem jí teď viděla na jaře, že čeká čtvrtý dítě a je v šestým měsíci,
tak jsem na ní tak koukala. Ptala jsem se jí, jestli to dítě bude v pořádku a ona, že neví, že se
uvidí, až se to narodí. Tak já nevím, no. Z toho jsme na to tak koukali, no. Chápe to člověk u
druhýho dítěte, já sama to mám v rodině, že brácha je postiženej. Takže vím, jak to jako je, že
člověk to druhý dítě prostě chce, aby bylo zdravý. Ale že to pak riskují u třetího, čtvrtýho,
nevím, no. Tak každej jsme jinej, každej si dělá starosti asi z jiných věcí.“
Řešitelka: „Asi to nevnímají jako překážku.“
Jana: „No, ale s tou holčičkou, s tou první, si hrozně užili. Teď už ne, protože ona spadá do
nějaký skupiny speciální mutace, že na to je lék.“
Řešitelka: „Aha.“
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Jana: „A vlastně bere ho už dva roky. Přišlo to do Čech asi o dva roky později než do
Německa, oni se rozhodovali, jestli se neodstěhují do Německa, aby na to měli nárok. Ale to
jim řekli, že jim to nepomůže, protože musí mít odpracovaný nějak rok a půl, aby na to dostali
nárok. Takže to bylo stejný, jako když zůstanou tady.“
Řešitelka: „Aha a počkají si.“
Jana: „A počkají si, no. No a co to bere, tak je v pohodě. Ale to nemusí mít to další dítě. Tu
mutaci takovouhle. Tohle je specifický, že to pomáhá jenom na tuhletu, že to není plošně, že
to nevyléčí každou tu cystickou fibrózu. Takový zvláštní, no. Takhle no, každej se snaží dělat
to, co může, ale někdy takový to pokoušení je na mě takový divoký. Hlavně všechny
kamarádky mají dvě děti. Jsem z toho byla ze začátku smutná, ale pak jsem byla ráda, protože
by to přesně taky bylo pokoušení. Bylo by to zas přes léky a už jsem nebyla nejmladší, takže
jsem byla ráda, že to takhle dopadlo. Jsme vysazovali léky na léto a strašně krátkej úsek jsme
na to měli, bylo to takový složitý.“
Řešitelka: „Hm, není to jednoduché. A když se vás někdo zeptá, co je to vlastně ta bipolární
porucha, tak co říkáte?“
Jana: „Aha, no…“
Řešitelka: „Jak jim to popisujete? Ono asi moc lidí si pod tím názvem neumí nic moc
představit.“
Jana: „Myslím si, že je to vlastně takovej dost nešťastnej název. Nejdřív to bylo
maniodepresivní…“
Řešitelka: „Maniodepresivní psychóza.“
Jana: „Jo, psychóza to byla. No a ona to psychóza není.“
Řešitelka: „Psychóza je to jenom občas.“
Jana se směje
Jana: „No, ano, ano.“
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Řešitelka: „Spíš ve vzácnějších případech.“
Jana: „Ano, ve vzácných případech, když se to vystupňuje až moc, v obou směrech, že jo?“
Řešitelka: „Ano.“
Jana: „Ale ta bipolární porucha to zní nějak divně. Ještě to slovo afektivní, že to spadá pod ten
okruh afektivních poruch.“
Řešitelka: „Ano, i to slov afektivní taky nezní moc pěkně, viďte?“
Jana: „No právě, ono to pak vypadá, že jste hysterka.“
Řešitelka: „Ano.“
Jana: „No, já vždycky říkám, že j to extrémní výkyv nahoru a dolů, no. A že trpím depresemi
a nebo těma mániema. I když já jsem tu mánii, jako opravdu mánii, co jsem třeba viděla u
holek v nemocnici, jsem zase úplně neměla. To říkám, že zaplať pánbůh. Viděla jsem
kamarádku, když jsem byla hospitalizovaná s depresí a ona tam byla s mánií. Ona teda byla
na uzavřeným oddělení, protože byla teda hrozně rozjetá. Já jsem jí tam viděla, jak chodí, po
těch Klecanech, v brejlích s těma tykadlama. Jak ten člověk to chápe, ostatní se smáli, že je to
nějakej magor, tak jsem se jí zastávala, ať jí nechaj bejt. Ona byla v mánii a vůbec nevěděla.
Když jsem se tam s ní bavila, tak se rozčilovala, že jí tam tlumí, tak jsem jí ujišťovala, že to
bude v pořádku.“ (smích)
Řešitelka: „Myslela si, že je v pořádku a léky nepotřebuje.“
Jana se směje
Jana: „Jo. Tohle se mi teda ještě nestalo, že bych byla takhle mimo. To jsem měla štěstí,
musím zaklepat.“ (třikrát klepe na stůl)
Řešitelka: „To máte štěstí. A chápou to ostatní, když jim řeknete, že se jedná o extrémní
výkyvy nálad?“
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Jana: „Já si myslím, že depresi pochopí každý. To je právě ono, depresi každej pochopí.
Každý si něco takovýho zažil, někdo mu umřel a bylo mu smutno. Já vždycky říkám, že je to
takový, jako když vám někdo umře, s tím rozdílem, že vy víte, proč jste smutná. Mě je přesně
takhle, ale nevím, proč se tak cítím…“
Řešitelka: „A trvá to déle.“
Jana: „Ano, trvá to déle a nevíte proč to je. Nebo takhle, vím, že je to v hlavě, ale…“
Řešitelka: „Nemá to žádnou příčinu.“
Jana: „No, no, no. A tu hypománii, to nikdo neví. To si jen myslí, že si vyhazujete z kopítka.“
Řešitelka: „Takže je ta hypománie vnímaná spíš jako nějaký osobnostní rys?“
Jana: „Jo, jo, jako rys. Takže já vždycky říkám, ne, že bych byla roztrojená osobnost, ale to,
co já prožívám, jsou tři situace. Buď jsem v tý ne-náladě, pod-náladě, nebo depresi. Nebo se
dostanu do tý remise, kdy to jsem tedy já. A když už si člověk myslí, že je mu fajn a začíná
mu být víc fajn, tak už to zase nejsem já. Takže to je hrozně těžký, hlavně si myslím, že pro ty
blízký je to hrozně těžký. Naštěstí, si myslím, že Míra si váží toho, že se snažím, že jako
bojuju, v rámci toho, jak to jde, když je člověku blbě. Ale ví, že to dál už asi nejde. Já si
myslím, že už to dál nejde, to, co bych mohla dělat. Jsem ráda, že je to takhle. Hlavně, když
nejdu do nemocnice, to oba, vždycky říkají, že to určitě zvládnu doma. (smích) Ono je jim
pak po mě smutno. To je vždycky na dva měsíce a pak budu doma ještě další měsíc mimo.“
(smích)
Řešitelka: „Hm. Jak jsme se tak bavily, že ten název bipolární afektivní porucha je takový
ošklivý. Napadá vás něco lepšího?“
Jana: „Možná, že třeba to bipolární není tak špatný. Možná by stačilo to bipolární porucha.“
Řešitelka: „Bez toho afektivního?“
Jana: „Jo, bez toho afektivního. Anebo maniodepresivní porucha, proč ne, bez tý psychózy.“
Řešitelka: „Hm, maniodepresivní porucha.“
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Jana: „No, to je taky zvláštní. Já jsem na facebooku, chvilku, zajímalo mě taky, jak to
prožívají ostatní, tak jsem se přidala do takový skupiny. No, můžu vám říct, že jsem tam byla
půl roku a vyřadila jsem se.“
Řešitelka: „Aha. Vidíte, to má většinou sloužit jako podpůrná skupina a mělo by to tam být
příjemné?“
Jana: „To je právě ono. Je to možná tím, jaká je ta moc těch médií, že to může být podpůrný,
ale taky to může být pěkně zhoubný. Mě to přišlo, ten poslední měsíc, že se to jako zvrtlo do
debaty, jak se alternativně léčit s bipolární poruchou. Teď ty lidi si tam radili různý
kineziology a rodinný konstelace. Hlavně teda nebrat prášky, to tam nebylo jednou, sklouzlo
to k tomu hodně krát. Já jsem to pak nevydržela a napsala jsem tam komentář, že si to
nemyslím. No a samozřejmě se tam rozjelo, že nám to pošlapává osobnost, ty léky. Pak,
naštěstí, vždycky zasáhnul administrátor. No a taky je zajímavý, že spousta lidí si tam myslí,
že to není nemoc, ta maniodepresivní psychóza, že je to stav duše, a že bysme se neměli
brzdit v tom stavu duše. Tohle je podle mě hrozně nebezpečný, když je tam někdo, kdo třeba
není tolik chytrej, je takovej, že na to může prostě skočit. Tohle tam probíhalo hrozně často,
tak jsem si řekla, že dost. Ze začátku jsem si říkala, že by to mohlo být zajímavý, ale pak mě
to už nebavilo.“
Řešitelka: „Hm.“
Jana: „Pak když jsem tam viděla tyhlety komentáře, tam mi to přišlo docela nebezpečný. Já
osobně bych se tam třeba nesvěřila, přijde mi to hrozně nebezpečný. I když ten administrátor
přijímá a nepřijímá do tý skupiny, tak nikdy nevíte, koho tam přijme. Někdo se tam pak bude
tvářit, že je nemocnej a bude tam sbírat informace.“
Řešitelka: „Ano, v tomhle nesou podpůrné skupiny na sociálních sítích riziko.“
Jana: „Takže pro mě to nikdy nemohlo dojít do takovýho stavu, že bych se tam s něčím
svěřovala. Je to hrozně nebezpečný.“
Řešitelka: „V takových skupinách ještě bývá obrovské množství lidí.“
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Jana: „No, hrozně, hrozně. Tak to jsem se i docela divila, že se tam ty lidi tak otevírali. Může
se tam vetřít kdokoliv. Kdo je ten administrátor? Nějaká holka, která to tam, jakoby, hlídá.“
Řešitelka: „No, hlídá maximálně, jestli tam někdo na nikoho není ošklivej. Ale moc neohlídá,
kdo se tam může všechno dostat.“
Jana: „No, no, no. Já jsem vlastně s nikým, kdo je na tom stejně jako já, nestýkám.“
Řešitelka: „Vy jste říkala, že při hospitalizaci jste tam měla nějakou kamarádku?“
Jana: „No, to jsou takový, co jsme se sešly párkrát.“
Řešitelka: „A dál se nestýkáte?“
Jana: „Právě, že ne. Ten život nás pak vždycky rozdělí. Takhle, když jsem vždycky byla na
oddělení uzavřeným, a když jsem depresivní, tak jsem hodně depresivní, takže jsem spíš na
tom zavřeným oddělení.“
Řešitelka: „Hm.“
Jana: „Tak jak je to teď v Klecanech, že tam udělali patro jenom na deprese. Ty úzkostný
poruchy, jako jsou agorafobie, ty jsou teď jinde, že jo. Většinou, když tam ty pacienti byli, tak
mají většinou jiný diagnózy. Většinou mívají ty deprese a ty úzkostný, takže tam zas tolik teď
lidí takhle není. No a pak poruchy osobnosti, to je složitý, to jsou složitý lidi. Oni za to
nemůžou, ale jsou to složitý lidi. Takže to vlastně nemám takhle kamarádku. Navíc já jsem
taková, že mám asi trochu jinej pohled na svět. Já mám málokoho, co jsem takhle potkala, že
by měli funkční ten svět kolem sebe. To vídám málo, že by jim fungovala rodina, mají to
většinou takový špatný, no. Mají většinou děti, každý s někým jiným. Což neodsuzuju,
nemyslím zle, ale nevím, jaký starosti bych s nima sdílela. Já mám vlastně zdraví kamarádky
jenom.“
Řešitelka: „Mě se i tak zdá, že vy jste tu nemoc přijala a dokážete s ní žít? Vím, že je to práce
na mnoho let a velmi náročná.“
Jana: „Ano, to je, je.“
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Řešitelka: „Není to věc, která přijde ze dne na den.“
Jana: „Ne, to určitě ne.“
Řešitelka: „Přijde mi, že jste s tím do nějaké míry souzněná.“
Jana: „Jo, jo, jo. To je vtipný, jsem se tak smáli s manželem, že jsem, ze všech svých
kamarádek, nejmenší hysterka.“ (smích)
Řešitelka: „Hm, hm.“
Jana: „To jsme se tak smáli. To je, samozřejmě, s nadhledem, velkým. Jo, ale nebylo to hned,
trvalo to dlouho. Je to takovej proces, ale teď se mi to baví, když jsem v remisi, že jo? Když
tady budu sedět s váma v depresi, tak mi budou zas téct slzy a budu říkat, že už nemůžu.“
(smích)
Řešitelka: „Hm, samozřejmě. A myslíte si, že je na bipolární poruše něco pozitivního?“
Jana: „No, to jsem si říkala, no, nevím, jestli je to pozitivní. Myslím, že si víc vážíte některých
věcí.“
Řešitelka: „Hm.“
Jana: „Možná si třeba víc vážím toho, co mám doma. Některý starosti jiných párů mi přijdou
malicherný, protože řešíme úplně jiný. Sice neříkám, že to pro ně není tolik složitý, jako pro
ty naše složitější, jo. Nechci zase říkat, že ty moje starosti jsou nějak lepší, to ne. Myslím si,
že si věcí víc vážím, asi. Zase když jste pak hodně dole, tak vám to hodně vezme, jste hodně
unavená z toho. Pak když se člověku uleví, tak si toho víc váží. Takže asi tak. A taky se asi
dost poznáte, to je taky docela zajímavý. Pořád vás někdo rozebírá a děláte nějaký testy, furt
se s někým bavíte.“
Řešitelka: „Taky se musíte sama na více zaměřovat.“
Jana: „Jo, sama nad sebou musíte víc přemýšlet. Nebo jak děláte tu KBT terapii, že pořád
rozebíráte ty svoje myšlenky, abyste neměla ty negativní myšlenky. Převracíte to, rámujete to
a tak. To si myslím, že je takový dobrý, že se člověk víc pozná.“
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Řešitelka: „Jo, taky o sebe musíte víc pečovat. Jak jste říkala, že si musíte hlídat režim.“
Jana: „No, to se musí. Spát se musí, bez toho to nejde.“
Řešitelka: „Spousta lidí ten spánkový režim nemá.“
Jana: „To jo, ale když já ho poruším, tak je mi taky desetkrát hůř. Když pak jdete někam na
pivo a ráno máte vstávat, tak to fakt nejde. Člověk není robot. To jsou situace, že člověk
někam jde. Nejde to tak, že se bude všechno přísně dodržovat.“
Řešitelka: „Tak vy už taky asi víte, po nějaké době, co si můžete dovolit.“
Jana: „No, někdy i myslíte a pak zjistíte, že jste si to dovolit neměla.“
Jana a řešitelka se smějí
Jana: „Člověk si někdy myslí, že si může dát ty dvě nebo tři piva, ale…“
Řešitelka: „ Hm.“
Jana: „Ale čím jsem starší, tak ten režim porušuji míň, ale není to tím, že bych byla
zodpovědnější, ale právě proto, že musím pak nějak fungovat. Ale Míra maniodepresi nemá a
je na tom stejně.“ (smích)
Řešitelka a Jana se smějí
Jana: „A kolik lidí budete mít na vyzpovídání?“
Řešitelka: „Asi méně, než byste čekala. Tím, že je to kvalitativní výzkum, kde se pracuje
hlavně se slovem, nic se tu nepočítá. Není to třeba jako AKTIBIPO400.“
Jana: „Jo, tomu rozumím.“
Řešitelka: „Z těch rozhovorů je spoustu dat a taky to stojí spoustu práce při zpracování. Je to
výzkum, který jde spíše do hloubky té dané problematiky. Budu mít do deseti lidí.“
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Jana: „Jo, jo, aha. To chápu.“

3.6 Lucie (34 let)
Řešitelka: „Takže začneme od začátku. Kdy jste získala diagnózu bipolární afektivní
poruchy?“
Lucie: „Před rokem.“
Řešitelka: „Hm, před rokem. Takže to si ještě dobře pamatujete na tu situaci. Co tomu
předcházelo?“
Lucie: „No, pamatuju. Bylo to mimoděložní těhotenství a totální sesypání.“
Řešitelka: „Aha. A pamatujete si na tu situaci, kdy vám sdělili, že máte bipolární afektivní
poruchu?“
Lucie: „Když jsem přišla za psychiatrem a řekla jsem mu, že bych jen potřebovala nějaký
prášky na spaní. On se začal pídit, co tomu všechno předcházelo. No a určil mi tohle.“
Řešitelka: „Hm a co jste na to říkala?“
Lucie: „ No, upřímně řečeno já jsem takovej samo lékař, takže jsem to trošičku i čekala. Já
jsem si teda myslela, že to bude něco stylu schizofrenie, ale za tohle jsem byla i radši.“
(smích)
Řešitelka: „Že to není tak hrozné jako schizofrenie?“
Lucie: „Ano.“ (smích)
Řešitelka: „Takže už tomu teda něco předcházelo?“
Lucie: „No, předtím to bylo tak, že jsem byla buď úplně děsně v pohodě, úplně happy.
Nemusela jsem spát, nemusela jsem dělat vůbec nic a všechno mi šlo perfektně. No a druhej
den jsem byla vyčerpaná jak myš a nemohla jsem dělat vůbec nic.“
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Řešitelka: „Takže jste si o tom vyhledávala nějaké informace?“
Lucie: „Ano.“
Řešitelka: „Takže říkáte, že vás to vlastně ani nepřekvapilo, že jste získala psychiatrickou
diagnózu?“
Lucie: „Nepřekvapilo. Mě spíš vždycky překvapovala ta mánie, která tomu předcházela. Já
jsem byla totálně v rauši a říkala jsem si, jak je takovýhle stav vůbec možný. Nechápala jsem,
jaktože jsem tak děsně v pohodě, když se nic extra skvělého v mém životě neděje. Všechno
mi vycházelo, byla jsem plná energie, a nedokázala jsem to pochopit. Ty depky ty jsem měla
už jako malá, to jsem si říkala, že to chápu, ale tu mánii jsem nemohla pochopit proč.“
Řešitelka: „Víte, kolik jste měla mánií?“
Lucie: „Těžko říct. Nemůžu říct, protože každá je jiná. Každá vypadá úplně jinak, takže
nemůžu říct. I ten můj doktor přesně nedokázal určit, co je u mě jenom dobrá nálada a co už je
mánie.“
Řešitelka: „Vy sama v tom musíte mít zmatek. Chvíli se cítíte dobře, tak asi přichází ten
strach, jestli se neblíží mánie?“
Lucie: „Nějak tak to je.“ (smích)
Řešitelka: „Jak na to reagovala vaše rodina?“
Lucie: „No, on v podstatě to, kromě manžela, nikdo neví. Takže v pohodě.“ (smích)
Řešitelka: „A co vás manžel na to?“
Lucie: „Ten si vždycky myslel, že jsem trochu magor, takže v pohodě.“ (smích)
Řešitelka: „Proč jste se rozhodla to nikomu z vaší rodiny neříkat?“
Lucie: „No, já se s rodinou moc… Ne, že bych s nima nekomunikovala, ale na druhou stranu
si říkám, že nemusím všechno sdělovat.“
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Řešitelka: „Hm, dobře. A co vaši přátelé? Ti to ví?“
Lucie: „Hm, no ví to vlastně jenom moje mladší ségra.“
Řešitelka: „A tu to překvapilo?“
Lucie: „Tu to právě vůbec nepřekvapilo. Říkala, že si vlastně něco takovýho myslela už
předtím, než jsem tohle měla diagnostikovaný, protože ty moje výkyvy nálad nedokázala
pochopit.“
Řešitelka: „Hm, takže byla ráda, že ví, co se s vámi děje?“
Lucie: „Jo, to byla.“
Řešitelka: „Vy taky vypadáte, že jste za tu diagnózu byla ráda?“
Lucie: „Jo, celkem jo.“
Řešitelka: „Dobře a narušilo vám to nějakým způsobem život? Například v zaměstnání?“
Lucie: „Ne, já jsem dost dlouho studovala herectví, takže v podstatě i v tý mánii hraju.“
Řešitelka: „V mánii vám to herectví musí docela jít, viďte?“
Lucie: „Ano. Hlavně v práci to dokážu ukrotit úplně bez problémů. Já jsem v práci v takovém
prostředí, kde mě nic nerozhodí.“
Řešitelka: „Hm.“
Lucie: „Jsem učitelka. Vypadá to, že je to prostředí, který naopak všechny dokáže rozhodit,
ale mě to uklidňuje.“
Řešitelka: „Hm, to je zajímavé. Jste první učitelka, od které tohle slyším.“
Lucie i řešitelka se smějí
Lucie: „No, já si právě dokonce i myslím, že mi to pomáhá.“
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Řešitelka: „Aha.“
Lucie: „Když mám mánii, tak ty děti mě dokážu zase shodit do normálu a naopak, když mám
depku, tak ty děti mě dokážou z tý depky vytáhnout.“
Řešitelka: „To je skvělé. Zvládla jste si najít něco, co vám pomáhá a k tomu všemu je to ještě
vaše práce.“
Lucie: „Ano. Ano. A to jsem nikdy učit nechtěla.“ (smích)
Řešitelka: „Aha, no vidíte.“
Lucie: „Učení, to je diagnóza.“
Řešitelka: „Jak dlouho učíte?“
Lucie: „Teďka to bude devátým rokem.“
Řešitelka: „To je docela dlouho.“
Lucie: „Relativně. Od těch dvaceti čtyř let. V podstatě, co jsem skončila vejšku.“
Řešitelka: „Hm. Takže práci vám to nijak nenarušuje.“
Lucie: „Ne, ba naopak. V práci mi to pomáhá.“
Řešitelka: „A zaznamenala jste, že by vám to zasahovala do jiných oblastí ve vašem životě?“
Lucie: „Do zdraví.“
Řešitelka: „Hm, do zdraví.“
Lucie: „Protože psychika, samozřejmě, působí hodně na zdraví. Když mě to začalo, tak mi to
rozhodilo ve zdraví úplně, úplně všechno. Takže teďka jsem u doktora více než doma.“
Řešitelka: „Ale když to tak popisujete, tak kromě toho dopadu na vaše zdraví, je pro vás ta
bipolární porucha docela v pohodě?“
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Lucie: „Ten dopad na to zdraví je teda špatnej, ale jinak mi to nevadí.“
Řešitelka: „Hm. A našla byste něco pozitivního na bipolární poruše?“
Lucie: „Jo, že když mám úplnou depku, že bych si nejradši podřezala žíly, tak si říkám
logicky, že tohle vlastně nechci. Je to jenom ta deprese a ono to přejde.“
Řešitelka: „Hm, to je skvělé, že si tohle během deprese dokážete uvědomit a pracovat s tím.
To spousta jiných nedokáže.“
Lucie: „Já vím. Tohle mám díky herectví, protože v tom herectví vás učí ovládat všechny vaše
pocity

a

diagnostikovat.

Pořád

diagnostikovat,

diagnostikovat,

diagnostikovat,

diagnostikovat.“
Řešitelka: „Hm. Takže herectví dokážete uplatnit při zvládání depresí?“
Lucie: „No, někdy je to těžký. Pořád si ale říkám, že ono to přejde.“
Řešitelka: „A zažila jste někdy stigmatizaci?“
Lucie: „Možná teďka nevím to slovíčko.“
Řešitelka: „Stigmatizace je vlastně nálepkování.“
Lucie: „Jó, jakože jsem cvok a tak.“
Řešitelka: „No, když se k vám někdo chová jinak, než k ostatním, na základě toho, že máte
bipolární poruchu.“
Lucie: „Ne, protože to lidi nevědí.“
Řešitelka: „Hm. Máte strach to říkat?“
Lucie: „To není strach. Říkám si, že když to nepotřebují vědět, tak proč by to měli vědět?“
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Řešitelka: „Hm.“
Lucie: „Ano, je v práci jedna osoba, což je naše pedagogická psycholožka, která to vlastně ví.
Protože s tou jsem vlastně probírala všechny ty věci a ta mě poslala k psychiatrovi, protože
jsem jí poprosila o pomoc.“
Řešitelka: „Aha.“
Lucie: „Ta to o mě teda ví, ale…“
Řešitelka: „Ale je vázaná mlčenlivostí.“
Lucie: „Přesně tak. Takže to je v pohodě.“
Řešitelka: „Kdybyste jste měla nějak pojmenovat bipolární poruchu, jak by to bylo?
Představte si, že jste objevila tu nemoc a měla byste jí pojmenovat tak, aby jí to vystihovalo.“
Lucie: „Jing a jang nálada.“
Řešitelka: „Hm, takže jsou to nějaké dvě protikladné síly.“
Lucie: „Ano.“
Řešitelka: „Vy asi teda moc často bipolární poruchu nepopisujete, ale když jste o tom říkala
například vaší sestře, tak jak jste jí to popsala? Co to vlastně je ta bipolární porucha?“
Lucie: „V podstatě, že je člověk docela normální a pak přijde nějaký stimul nebo nějaká akce,
která člověka hodí buď na jednu stranu, nebo na druhou stranu. Když je třeba v tý mánii, tak
ona si hromada lidí myslí, že je to děsně přirozený a že je to hrozně fajn být v tý mánii.
Jenomže na druhou stranu, když to dojde do určitýho momentu, tak... No, je určitá veselost,
která je akceptovatelná a v pohodě, jenomže pak už to přejde do veselosti, kdy ta veselost
není přirozená a není ani příjemná. Nemusí být příjemná tomu okolí. Když mi to najednou
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začne myslet úplně jinak, než těm ostatním, tak mě nedokážou pochopit a to je pak trošku
problém.“
Řešitelka: „Hm.“
Lucie: „No a samozřejmě, deprese je deprese. Ta škodí vždycky.“
Řešitelka: „Takže říkáte, že deprese je pro vás horší?“
Lucie: „Ne, deprese je v podstatě horší, ale na druhou stranu je deprese lépe popsatelná tomu
okolí.“
Řešitelka: „Aha.“
Lucie: „Tu depresi dokážou pochopit. Nedokážou pochopit tu mánii. Oni si myslí, že ta mánie
je v podstatě jen to, že se člověk chce předvádět.“
Řešitelka: „Hm. Takže to spíš berou jako nějaký projev osobnosti?“
Lucie: „Ano.“
Řešitelka: „Když už jsme u té osobnosti. Když si představíte tu svojí osobnost, jako souhrn
nějakých vlastností a charakteristik, tak patřila by tam i bipolární porucha?“
Lucie: „Asi jo. Já jsem od malička takový ten extrovertní introvert a introvertní extrovert.
Nevím, co z toho víc. Je spousta věcí, který o mě lidi netuší, a nechci, aby je o mně věděli. Je
to prostě jen a jen moje záležitost. Na druhou stranu o sobě ale hodně mluvím. Když to ty lidi
chtějí slyšet, tak o sobě dokážu říct i barvu spodního prádla.“
Řešitelka: „Hm.“
Lucie: „Ale nějaký ty důležitý věci o sobě lidem neříkám.“
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Řešitelka: „Ale když to tak poslouchám, tak vy máte docela pozitivní vztah k bipolární
poruše.“
Lucie: „Já relativně jo. Pokavaď se to udrží v těch určitých mezích, tak třeba ta mánie je
super. Těsně před tou hranicí, kde to ty lidi už nemají rádi, tak ten člověk je fakt vtipnej a
najednou ho to okolí děsně bere. Ale jakmile překročíte ten určitý bod, tak je to v háji.“
Řešitelka: „A ono se to asi těžce udrží pod tou hranicí?“
Lucie: „Jo. Hodně těžko. Dost často si říkám: „Sakra, už přibrzdi.“. Ale to nejde. Je to jako
kdyby se člověk opil.“
Řešitelka: „Hm.“
Lucie: „A říkal si: „Už jsi opilej, tak už přestaň. Přestaň už.“ Ale ono to pořád jede. No, já
nejsem abstinent, teda teď už jo. Ale svého času jsem nebyla vůbec abstinent, ba naopak. Mě
jen tak nějakej chlap nepřechlastal. Docela z těhle věcí vím, jaký to je. A vím, co říká ten
vnitřní hlásek, který říká stop. A to, co pak z toho člověka vychází: „Ne, ty teď jsi
hvězda.“Jenže z tý hvězdy je pak člověk vožrala.“
Řešitelka: „Hm, to je pěkné přirovnání. A jak jste na tom s braní léků? To bývá často docela
nepříjemné, když se dlouhodobě musí užívat větší množství medikace.“
Lucie: „Já jsem teďka měla to období takový, že mám těch léků tolik, že o jeden mě to už fakt
nezabije. Naopak teďka jsem strašnou depresi z toho, když jsem si nestíhala vyzvednout léky
v lékárně. Vždycky jsem přišla do tý lékárny o minutu a ty léky mi už nechtěli dát. Po čtrnácti
dnech, když jsem pořád chodila do tý lékárny o minutu pozdě, protože jsem se nestihla urvat
z práce dřív. Hlavně ty léky, co mám, jsou takový, že je nemají v každý lékárně. Takže jsem
začínala mít dost velkej problém. Když jsem už přišla do tý lékárny konečně v čas a dala jsem
jim ten recept, tak mi řekli, že mi už propad a žádný prášky mi nedají. A já jsem věděla, že
mám poslední prášky a než se uvidím s tím svým psychiatrem, tak budu mít velkej problém.
To mě paní lékárnice během minutý dokázala dostat do příšerný deprese.“
Řešitelka: „To věřím.“
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Lucie: „No, ale naštěstí je pan psychiatr úžasnej, že stačilo napsal e-mail a druhej den mi
poslal e-recept.“
Řešitelka: „Tak vidíme, že mají nějaké výhody.“
Lucie a řešitelka se smějí
Lucie: „Ano, ano. Teďka jsem opravdu ocenila jejich účinnost. Tohle bylo fakt děsný. Hlavně
to byla ta lékárnice, která mě tam každý den viděla, jak tam dobíhám a ono několikrát jsem
tam přišla přesně na čas, ale oni mi zavřeli dveře.“
Řešitelka: „To je příšerný přístup. Natož v lékárně, neřekla bych někde v pekárně, kde se zas
svět nezhroutí, když si nenakoupíte pečivo, ale když akutně potřebujete léky, tak to může
špatně dopadnout.“
Lucie: „Hlavně, když ona ví, na co ty léky jsou. Tak si říkám, že je to lehce neprofesionální.“
Řešitelka: „To určitě.“
Lucie: „Ne, ale je to moje chyba. Měla jsem si je sehnat jinak. Měla jsem to vynechat, ale
když člověk má prvňáky a potřebuje ten první měsíc udělat všechno, jak se má.“
Řešitelka: „Pořádně se jim věnovat.“
Lucie: „Ano. Já jsem měla své důvody a ona měla své důvody. Ale vyřešilo se to.“
Řešitelka: „Vyřešila jste to, ale muselo to být stresující.“
Lucie: „Lehce. (ironicky) Protože ten jeden den předtím jsem si říkala… Já teďka beru
nějakou tu čínskou medicínu a tam mi říkali, že by to mělo být i na tu psychiku. I na ten
spánek, tak jsem si řekla, že zkusím jeden den bez. Tak jsem do tří do rána neusnula a pak
jsem si vzala nějaký jiný prášky na spaní. Jenomže ty trvají osm hodin, takže mě to přešlo až
do normálního dne, a to bylo jako hodně špatný. Ten den byl hodně špatnej, takže když jsem
si jen v duchu představila, že by to takhle mělo vypadat normálně, tak brrrr. Nechtěla jsem.“
Řešitelka: „Takže využíváte i nějakou alternativní medicínu?“
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Lucie: „Ano, to jsem začala teďka. Já kromě tohodle se léčím teďka z neplodnosti. Já jsem
v podstatě zdravej člověk, já mám všechno zdravý, ale nefunkční. Jako ono to všechno
funkční je, ale do sebe to nezapadá tak, abych otěhotněla. Takže pak už jsem se vrhla do
alternativní čínský. Přece jenom si říkám, že v Čechách se tomu moc nevěří, ale na druhou
stranu oni s tím žijou pěknejch pár let a je jich hromada. Takže v tomhle by mohli vědět.“
Řešitelka: „Hm. A všechno vám tedy pomáhá? Léky berete, práce vám pomáhá. Chodila jste
někdy na psychoterapii?“
Lucie: „Ne. Psychoterapie jsem nějak nikdy nedávala. Co mi hodně pomáhá je muzika a
opravdu hodně mi pomáhá jednou za čas vypnout a odjet na chalupu. Já sice miluju světla
velkoměsta, miluju tohle všechno. Ale tohle je můj život, občas vypnout a nechat se zase
nakopnout.“
Řešitelka: „Hm. To spousta lidí potřebuje jednou za čas odjet z chaosu velkoměsta.“
Lucie: „Jo! Plus teďka dělám sport, kterej mi hodně pomáhá. Lukostřelba.“
Řešitelka: „Ano, to jste minule říkala. Proč zrovna lukostřelba?“
Lucie: „Můj kamarád mě tam doved, jakože legrace. Tak jsem to jako legraci zkusila, hned
jsem to jako legraci musela zkusit znovu. No, a teďka už střílím půl roku a vidím, že mi to za
A) docela jde, a za B) mi to dokáže ten myšlenkovej proud zatípnout a dokážu myslet jen na
ten žlutej střed uprostřed terče. Což je hodně…“
Řešitelka: „Relaxace.“
Lucie: „Ano. Je to hodně duševní relaxace. Já když jsem měla psychologii na vejšce, tak
v podstatě, ta lukostřelba se dá brát jako psychoterapie.“
Řešitelka: „Hm.“
Lucie: „Psychoterapie u introvertů, kteří prostě nemají tu potřebu sdělovat o sobě všechno.
Spíš si to v sobě všechno hezky uspořádat.“
Řešitelka: „Vy to teda zvládáte sama.“
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Lucie: „Ano, já všechno sama, jenom sama. Ale předtím rokem jsem to už sama nezvládala.
Tam už to prostě nešlo, tam už to byl velkej problém. Tam mi hlavně skoro úplně vymizely ty
mánie a šla jsem jenom po depresích. To bylo moc špatný.“
Řešitelka: „A celou tu dobu jste to zvládala sama.“
Lucie: „Ano, ale pak jsem to už nezvládala. Mě to zasahovalo i do tý práce. Chyběly mi tam
ty mánie, chyběla mi ta druhá půlka.“
Řešitelka: „Hm.“
Lucie: „A teď, když jsem se vrátila k jedný, i k druhý, tak je to v pořádku.“
Řešitelka: „Dobře. Já vás nechci příliš dlouho zdržovat, už se začíná pořádně stmívat. Napadá
vás ještě něco o vašem vztahu k bipolární poruše.“
Lucie: „Možná to, že jsem v podstatě ráda, že je to pro mě nálepka. Já to sice nikomu
neříkám, ale já už aspoň vím, co se se mnou děje.“
Řešitelka: „Hm, tohle slýchám mnohokrát.“
Lucie: „Je to pro mě, ono se řekne taková úlitba bohům, ale prostě vím, co se mnou je.“
Řešitelka: „A už se s tím něco může dělat.“
Lucie: „Ano. Já si myslím, že jakýkoliv problém v těle, nebo v hlavě, když člověk neví, tak je
to strašný. Když už člověk ví, tak s tím může něco dělat.“
Řešitelka: „Ano, tak jste popisovala mánii, když jste nevěděla, co se to s vámi děje.“
Lucie: „Ano.“
Řešitelka: „Dobře, tak já vám velice děkuji za rozhovor.“
Lucie: „Nemáte vůbec zač.“
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