PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
Osamělost
Napadlo Vás také někdy, že děti už Vás nepotřebují, partner Vás už ani
nevnímá, přátele na Vás nemají čas a Vy sami si připadáte k ničemu?
Každý člověk potřebuje sociální kontakt, patří to k jeho podstatě.
Přítomnost někoho blízkého umocňuje pocity štěstí v radostných chvílích,
a naopak poskytuje úlevu a útěchu při zármutku. Navazování kontaktů
s druhými lidmi přisuzují ale různí lidé různou důležitost. Zároveň ale
potřebujeme i samotu. Někdy ji volíme dobrovolně, jindy nás k tomu nutí
vnější podmínky. Určitá míra samoty je pro nás však nezbytná vždy, ne
však osamělost.
Osamělost je především nepříjemný stav, který zažíváme nedobrovolně.
Je to přesto pocit častý, alespoň jednou v životě se s ním setkal asi
každý z nás. Může se objevit již v dětství nebo v období dospívání, kdy
si mladý člověk připadá sám, nepochopený, neví, co chce, mnohdy ani
kdo je, čím chce a s kým chce být. Ale i později, v podstatě v kterékoliv
fázi života, se může tento neodbytný pocit osamění dostavit. A nemusí to
vůbec souviset s tím, jestli člověk žije sám či v partnerském vztahu. Pocit
osamění Vás může přepadnout kdykoliv - a to třeba i naprosto nečekaně.

Být či nebýt sám, to je otázka
Samota není to samé jako osamělost a naopak, osamění není samota.
Samotu si často sami volíme, potřebujeme ji, abychom alespoň
na okamžik unikli ze svého sociálního prostředí, zastavili se v běžném
shonu, zhodnotili, případně přehodnotili svou životní situaci, načerpali
nové síly či se vyrovnali s životními změnami. Samota nám přináší
řadu pozitiv, osamělost však znamená spíše ztrátu, především pak
ztrátu vztahů i hodnot. Je spojena s pocitem, že nemáme nikoho
blízkého, s kým se můžeme podělit o své prožívání, komu důvěřujeme
a kdo nás bezvýhradně přijímá. Je tedy pochopitelné, že se osamělosti
bojíme a snažíme se jí vyhnout. Často nás totiž vede k pocitu, že
nejsme pro druhé dostatečně dobří, aby nám věnovali svou pozornost
a náklonnost.

Samota uprostřed druhých
Osamělost ani tak nesouvisí s množstvím našich vztahů, ale spíše s jejich
subjektivním vnímáním a prožíváním. Pocit osamění se často dostavuje
tehdy, když svou vlastní účast v sociálních vztazích považujeme za slabší
a méně uspokojivou, než bychom sami chtěli. I proto může pocit osamění
na člověka padnout doma v opuštěném bytě, ale i na té nejrušnější ulici
či večírku. Paradoxně se osamělost často vyskytuje i v hustě zalidněných
městech, kdy se cítíme se osaměle, i když jsme obklopeni tisíci nebo
milióny ostatních lidí.
Pocity osamění můžeme zažívat z různých důvodů. Jsou velmi běžnou
odezvou na smrt blízkého člověka, rozvod nebo ukončení nějakého
důležitého dlouhodobého vztahu. Mohou se však vyskytnou i po narození
dítěte nebo po uzavření manželství.
Osamělost samu bychom mohli rozdělit na dva typy: (1) sociální
izolaci a (2) emocionální izolaci.
Sociální izolace je výsledkem chybění nebo nedostatku takových
sociálních vazeb, ve kterých jsou sdílené společné aktivity a zájmy (tedy
především nepřítomnost přátel a známých). Tento stav nastává převážně
tehdy, když opustíme známé prostředí (rodinu, přátele) a ocitáme se

v novém prostředí (např. z důvodu studia, změny zaměstnání apod.).
V tomto novém sociálním prostředí se můžeme cítit osamoceně až do té
doby, dokud se nám nepodaří navázat nové sociální kontakty.
Emocionální izolace je zapříčiněná chyběním blízkého, důvěrného vztahu
s jednou konkrétní osobou. Člověk, byť obklopen mnoha známými,
postrádá důvěrný vztah založený na vzájemném porozumění a důvěře,
který by mu poskytoval možnost intimního sdělování, možnost mluvit
o sdílených názorech a postojích, možnost vzájemného odměňování,
spolehnutí a opory. Jinak řečeno je emocionální osamělost pocit,
že nemáme nikoho blízkého, s kým se můžeme podělit o své vnitřní
pocity, komu můžeme bezvýhradně důvěřovat a kdo nás má rád.

Osamění bolí!
Osamělí lidé se často cítí jako prázdný nebo dutý vnitřek. Musejí
se vyrovnávat s takovými bolestnými pocity, jako je smutek, strach,
beznaděj, pochyby, zoufalství, odloučení, prázdnota nebo nuda. Zažívají
silný pocit prázdnoty a izolace. Osamělost je pak mnohem více než jen
„chtít společnost“ nebo „chtít dělat něco s jinou osobou“.
Jednou z příčin osamění může být i nedostatek sociálních dovedností.
Pro některé lidi může být velkým problémem navazovat nové kontakty
a známosti. Často se pak zcela uzavírají do sebe a dostávají se tak
do jakéhosi bludného kruhu svých problémů, který jen udržuje jejich
pocity osamělosti. Nedaří se jim vytvářet přátelství a mnohdy pro ně
z různých důvodů ani kontakt s jinými lidmi není zdrojem potěšení
a příjemných zážitků, ale naopak příčinou dalších nepříjemností.
Krátkodobý pocit osamění zažije občas asi každý. Může to způsobit nějaká
konkrétní příčina (rozchod, úmrtí, zrušená schůzka) – jde o tzv. situační
osamělost. S tou se můžeme vypořádat sami či za pomoci svých blízkých
a přátel. Někteří lidé však mohou trpět chronickou osamělostí – tedy
dlouhodobým pocitem osamění bez nějaké zjevné příčiny. Tato osamělost
vyvolává velmi nepříjemný subjektivní stav a člověk jej nemůže snášet
dlouho. Kromě toho, že vyvolává řadu dalších negativních pocitů, může
také vést i k mnoha zdravotním problémům. U dlouhodobě osamělých
lidí se setkáváme se hypertenzí, poruchami spánku, zvýšeným rizikem
nemocí srdce nebo dokonce větším rizikem mozkové příhody. Takový
osamělý člověk by neměl váhat a vyhledat pomoc odborníka.

