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Súhrn 

Závislosť od alkoholu je problém zasahujúci všetky oblasti ľudského života, 
a preto si vyžaduje komplexný, holistický terapeutický prístup. Cieľom príspevku je 
ukázať, ako môže pastoračné sprevádzanie (pastoral counseling) kreatívne spájať 
prvky duchovného sprevádzania s vybranými poznatkami a metódami humanitných 
a sociálnych vied, a tak sa stávať účinným nástrojom vnútornej premeny a uzdrave
nia človeka ktorý je závislý od alkoholu. Aby dosiahlo svoj cieľ, pastoračné 

sprevádzanie musí začať bezvýhradným prijatím osoby a zamerať sa na všetky roz
mery jej existencie. Pri opise špecifických charakteristík jednotlivých etáp cesty 
k uzdraveniu v kontexte sprevádzania osôb závislých od alkoholu sme zvolili 
metódu typickú pre poradenstvo (counseling), ktorá spočíva v prepise a komentovaní 
rozhovorov s ľuďmi nadužívajúcimi alkohol. 

K ľ ú č o v é s lov á: závislosť od alkoholu - pastoračné sprevádzanie - holistický 
prístup 
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K. Trlilbski: PASTORAL COUNSELING 
IN ALCOHOL-ADDICTED INDIVIDUALS 

Summary 

Alcohol addiction is a problem affecting all areas of human life and therefore re
quires a holistic therapeutic approach. The aim of this paper is to show how pasto
ral counseling can creatively combine elements of spiritual counseling with selected 
knowledge and methods of humanitarian and social sciences, and thus become an 
effective tool for the internal transformation and healing of an alcohol-addicted per
son. In order to achieve its goal, pastoral counseling must begin with the 
unconditional acceptance of the person and focus on all dimensions of their existen
ce. While describing the specific characteristics of the individual stages of the he a
ling path in the context of accompanying alcohol addicts, we chose method typical of 
counseling, which consists of rewriting and commenting of interviews with indivi
duals overusing alcohol. 

Key w o r ds: alcohol addiction - pastoral counseling - holistic approach 

Úvod 

Motiváciou pre napísanie tohto príspevku bolo niekoľkoročné pôsobenie 
autora ako nemocničného kňaza v Ríme, kde často prichádzal do styku 
s ľuďmi závislými od alkoholu z krajín východnej Európy, ktorí potrebovali 
lekársku a duchovnú pomoc. Mohol pri tom konštatovať vážne škody, ktoré 
nadužívanie alkoholu spôsobuje jednotlivcovi, rodine, v ktorej žije i celej 
spoločnosti. Prirodzene z toho vyplynula otázka, čo môže kňaz ako reprezen
tant Cirkvi i celé spoločenstvo veriacich urobiť pre týchto ľudí, ako im môže 
pomôcť a sprevádzať na ich ceste k uzdraveniu a opätovnému začleneniu do 
rodiny a do spoločnosti. 

V súčasnej dobe Cirkev, usmerňovaná slovami pápeža Františka, stojí 
pred výzvou "ísť na všetky periférie, ktoré potrebujú svetlo evanjelia" a hlá
sať radostnú zvesť o spáse (Apoštolská exhortácia pápeža FrantiškaEvange
lii gaudium, 20). V súčasnosti jednou z týchto existenciálnych periférií je 
práve závislosť od alkoholu, ktorá ničí človeka a spôsobuje množstvo prob
lémov v jeho rodinnom, sociálnom i pracovnom prostredí. Cirkev stojí pred 
výzvou, aby v zápase s týmto problémom poskytla primerané a v praxi 

130 



K. TR~BSKI / PASTORAČNÉ SPREVÁDZANIE OSÔB ZÁVISLÝCH 
OD ALKOHOLU 

využiteľné pastoračné odpovede, pričom si má zvoliť za východisko pozorné 
čítanie skutočnosti vo svetle evanjelia, a následne poskytnúť konkrétne od
povede použiteľné v praxi. 

Pastoračné sprevádzanie a jeho prínos v liečbe závislosti 

Pastoračné sprevádzanie spája - v širokom zmysle pojmu - duchovnú 
starostlivosť o človeka a metódy efektívnej psychologickej pomoci (coun
selingu). Napomáha nielen k duchovnému rastu, ale aj všeobecnému vývinu 
človeka. Chce ho viesť k vnútornému vyrovnaniu a znovunadobudnutiu glo
bálnej duchovnej integrity. Dáva mu možnosť objavovať a pre sondovať spô
soby ako prežiť život čo najužitočnejšie, a priblížiť sa tak k čo najvyššej 
úrovni celkovej pohody. Pojem "celková pohoda" v tomto kontexte priamo 
súvisí s definíciou zdravia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 
1948, ktorá je chápe ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody 
a nie len neprítomnosť choroby alebo postihnutia (World Health Organiza
tion, 2006). 

V tomto svetle má pastoračné sprevádzanie ako svoj cieľ vnútorné oslo
bodenie a uzdravenie osoby. "Zdroje" tohto uzdravenia sú vložené v osobe, 
ktorá hľadá pomoc. Osoba závislá od alkoholu, ktorá potrebuje pomoc, je vi
dená z empatickej perspektívy a pastoračný poradca z tejto perspektívy roz
poznáva a živí zdroje potrebné na odolávanie problémom. Poradca sa ale 
nestavia na úroveň vševediaceho experta - pôsobí ako osoba, ktorá ponúka 
pomoc. Každá zmena musí vychádzať od sprevádzanej osoby, ako akt slo
bodnej voľby, ktorému predchádza proces dozrievania. Cieľ je široký a za
meriava sa na rast jednotlivca na úrovni všetkých dimenzií: fyzickej, inte
lektuálnej, citovej, sociálnej/vzťahovej a samozrejme spirituálnej jeho osob
nosti (Sandrin, 2000). 

Etapy pastoračnej intervencie 

Etapy pastoračnej intervencie sa prispôsobujú vývoju závislosti danej 
osoby, postupnému uvedomovaniu si vážnosti situácie a z neho vyplývajúce
mu eventuálnemu rozhodnutiu podstúpiť liečbu resp. abstinovať od alkoho
lu. 

Pastoračná intervencia môže byť členená dvomi spôsobmi. V prvom prí
pade sa pastoračný poradca (kňaz) postaví po boku osoby závislej od alkoho-
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lu a usiluje sa jej pomáhať tým, že ju akceptuje, a zaujíma postoje typické 
pre pastoračné sprevádzanie s cieľom nadviazať zmysluplný vzťah a naštar
tovať proces uzdravenia. V druhom prípade, pokiaľ si to závislý človek pra
je, paralelne absolvuje podrobne rozčlenenú duchovnú cestu. Volba tejto 
cesty je vždy ponechaná na slobodnom rozhodnutí. 

Rozhodnutie priblížiť sa k Bohu často vyzrieva ruka v ruke s tým, ako sa 
závislý od alkoholu cíti byť stále slobodnejším od svojej závislosti a akcepto
vanejším zo strany kňaza. Len máloktorí závislí sa cítia byť pripravení ih
neď sa priblížiť k duchovnému rozmeru svojej existencie; mnohí to radšej 
urobia až po viacerých stretnutiach s kňazom, počas ktorých sa obe strany 
snažia dosiahnuť "súzvuk" úmyslov. Prítomnosť kňaza ako sprievodcu 
v každom prípade implikuje možnosť rozšíriť poradenské rozhovory o du
chovné témy. 

V našej pastoračnej praxi používame pri členení etáp terminológiu štádií 
zmeny (stages of change), ktorú vypracovali Prochaska a Di Clemente (2005) 
vo svojom transteoretickom modeli (TľM). Tento model je výsledkom kom
paratívnej analýzy, ktorej boli podrobené najdôležitejšie psychoterapeutické 
teórie a teórie modifikácie správania s cieľom navzájom ich prepojiť a lepšie 
pochopiť ich užitočnosť pre liečbu závislostí (Prochaska a kol., 1992). Má 
ambíciu byť viacúrovňovým explanačným modelom, nakoľko berie do úvahy 
temporálne a dynamické aspekty zmeny, ktorá sa odohráva v cyklickom sle
de (Prochaska a Di Clemente, 1992). Štádiá zmeny zahŕňajú: prekontemp
láciu (Precontemplation), kontempláciu (Contemplation), prípravu (Prepara
tion), akciu (Action) a udržiavanie (Maintenance), ku ktorým bol pridaný re
laps (Relapse) ako možná "nehoda" na ceste ku zmene (Di Clemente a kol., 
2010). Jednotlivé štádiá možno podľa tohto modelu stručne opísať nasledov
ným spôsobom: 

1) Prekontemplácia (Precontemplation): človek, ktorý sa nachádza v tejto 
fáze, ešte nezačal ani v hypotetickej rovine uvažovať nad prípadnou zmenou 
svojho rizikového správania (napr. ohľadom nadmerného pitia alkoholu), 
alebo sa už pokúšal o zmenu, no po opakovaných neúspechoch stratil odva
hu či dôveru vo svoju schopnosť zmeniť sa. Ľudia nachádzajúci sa v tejto 
fáze sa zvyčajne vyhýbajú tomu, aby nahliadali na svoje správanie ako rizi
kové. Možno ich charakterizovať ako osoby, ktoré nemajú motiváciu, respek
tíve odmietajú zmenu. 

2) Kontemplácia (Contemplation): osoba začína zvažovať možnosť, že 
zmení svoje správanie. V tomto štádiu si človek uvedomuje plusy a mínusy 
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prípadnej zmeny, čo môže viesť k situácii vyznačujúcej sa intenzívnou ambi
valenciou, ktorá môže spôsobiť, že v tomto štádiu zotrvá veľmi dlhý čas 
(chronická kontemplácia, respektíve prokrastinácia). 

3) Príprava (Preparation) je štádiom so silným motivačným účinkom: 
osoba sa rozhodla, že v bezprostrednej budúcnosti zmení svoje správanie 
a plánuje, akým spôsobom uskutoční zmenu (mohla si napríklad napláno
vať, že sa poradí s odborníkom, začne sa zúčastňovať odvykacích programov, 
kúpi si svojpomocnú knihu a pod.). V prípade závislosti od alkoholu sa u člo
veka často vytvorí napätie medzi konzumáciou alkoholu a jeho osobnými 
hodnotami, ktoré ho podnecuje k tomu, aby začal s procesom zmeny. Ak sa 
prechod do tohto štádia uskutoční po tom, čo človek urobil pevné rozhodnu
tie na konci štádia kontemplácie, je menšie riziko, že v štádiu akcie začne 
prehodnocovať a spochybňovať svoje predsavzatia týkajúce sa alkoholu. 

4) Akcia (Action): človek podniká konkrétne kroky k tomu, aby zmenil 
svoje správanie. Akcia nemusí vždy znamenať priamu zmenu správania, 
často ide skôr o súhrn aktivít, ktorých cieľom je zmena správania. Aby ne
jaké správanie mohlo byť považované za skutočný akt zmeny, je potrebné, 
aby nejakým spôsobom redukovalo riziko ochorenia. 

5) Udržiavanie (Maintenance): v tomto štádiu sa osoba usiluje o udržanie 
a stabilizáciu dosiahnutej zmeny. Toto štádium má mimoriadne variabilnú 
dÍžku trvania, ktorá závisí od správania danej osoby a jej individuálnych 
charakteristík. 

6) Relaps (Relapse): štádium relapsu, ktoré je chápané ako "nehoda" na 
ceste ku zmene. Pastoračný poradca musí brať do úvahy aj neúspechy spre
vádzaných ľudí a zdôrazňovať, že sú príležitosťami k ďalšiemu učeniu sa, 
a nie dôkazmi prehry. Musí sa usilovať opäť naštartovať proces kon
templácie a sprevádzať ich po špirálovitej ceste zmeny. 

Tento model, vypracovaný pôvodne za účelom liečby fajčiarov (Prochaska 
a Di elemente, 1983), môže byť použitý ako paradigma aj pri práci s osoba
mi závislými od iných návykových látok vrátane alkoholu (Bryant-Jefferies, 
2001). V rámci pastoračného diskurzu opisujeme štádiá zmeny z hľadiska 
pastoračného sprevádzania závislých od alkoholu. Zlúčili sme pri tom štádi
um kontemplácie a prípravy (rozhodnutie, ktoré je vyústením fázy prípravy 
chápeme ako záverečnú fázu procesu kontemplácie) a vynechali sme úvahy 
o relapse. 
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1) Etapa prekontemplácie 

Človek závislý od alkoholu nachádzajúci sa v štádiu prekontemplácie po
piera svoju závislosť; preňho tento problém jednoducho neexistuje. Je pre
svedčený, že pije tak isto ako všetci ostatní a že sa dokáže plne ovládať. 

To, čo ho napokon donúti uvažovať o škodlivých následkoch nadužívania 
alkoholu, sú problémy, ktoré sa začnú vynárať v oblasti právnych predpisov 
(riadenie motorového vozidla v stave opitosti, násilné správanie a pod.), 
zdravia (choroby zažívacieho traktu, psychické poruchy a pod.), v rodine 
(žiadosť o rozvod, hádky s deťmi alalebo násilné správanie voči nim a pod.) 
a v práci (hrozba prepustenia, konflikty a pod.). Človeka, ktorý je závislý od 
alkoholu, však často ani toto nepresvedčí, že stratil kontrolu nad pitím. Po
kúša sa klamať sám seba, že dokáže zvládnuť svoje pitie vlastnými silami. 

Mnohí kapitulujú pred svojou nekontrolovateľnou potrebou piť, ktorá sa 
v odbornej literatúre označuje ako craving (prahnutie, túžba, baženie) 
(Bauer, 1993; WHO, 1993; APA, 2015). Považujú ju za nevyhnutný fakt, 
ktorý je taký preto, lebo je výsledkom vôle osudu, ktorej nemožno uniknúť. 
Takýmto spôsobom môžu celkom prepadnúť fatalizmu, ktorý sa v nemalej 
miere ponáša na naučenú bezmocnosť (Thornton a kol., 2003). Cítia sa ako
by odsúdení k tomu, aby na vlastnej koži pocítili prirodzený priebeh choroby 
a pasívne prijímajú sled udalostí bez toho, aby sa ho snažili meniť. 

Spomedzi psychologických problémov, ktoré sa vynárajú v tejto etape 
môžeme okrem pocitu bezmocnosti spomenúť rezignáciu pred vlastnými 
prehrami a výčitky svedomia kvôli zlu, ktoré človek nadužívajúci alkohol 
spôsobil sebe samému alalebo druhým. Nasledovný dialóg rozvíja niektoré 
z týchto konceptov. 

Príklad pastoračného sprevádzania: 
"Ľahko sa vzdávam" 

Rozhovor sa odohráva medzi nemocničným kaplánom 29-ročným mužom 
závislým od alkoholu, ktorý prišiel navštíviť svoju matku hospitalizovanú na 
chirurgickom oddelení. Muž sa priblížil ku kňazovi, ktorý práve vyšiel z iz
by, kde leží jeho matka. (M = muž, K = kňaz) 

Ml: Dobrý deň, otče. Už nejaký čas tu leží moja mama. 
Kl: Dobrý deň. Ach, áno, pani M. mi povedala, že dnes za ňou prišiel jej 

syn. Som otec K. (podajú si ruky) 
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M2: Volám sa M. a rád by som sa s vami na chvíľu porozprával (Prejdú 
do časti chodby, kadiaľ neprechádza veľa ľudí, aby sa mohli pokojne poz
hovárať). Otče, ja už dlhší čas dosť pijem. Pobyt mojej mamy v nemocnici 
ma prinútil veľa rozmýšľať ... Znovu som pred svojimi očami uvidel všetko 
zlo, ktoré som spôsobil jej a ďalším ľuďom, ktorí ma majú radi. Viem, že 
robím chybu, ale neviem, ako sa z toho dostať. Keď nepijem, som na seba 
hrdý, ale potom, keď sa cítim byť smutný a sklamaný, začnem znovu. Ľahko 
sa vzdávam. Predtým som si myslel, že dokážem prestať piť silou svojej 
vôle, ale teraz si čím ďalej tým viac uvedomujem, že to tak nie je. Keď sa 
cítim byť silný, chcem pokračovať v štúdiu, mať perspektívu do budúcnosti, 
založiť si rodinu, ale potom sa veľmi rýchlo vzdám pred jasnými faktami, 
ktoré mi hovoria, že nie som schopný urobiť nič. Vy ste prvý človek (jeho 
hlas prezrádza pohnutie), ktorému to hovorím, pretože som bol vychovaný 
v katolíckej viere a viem, že kňaz je povolaný pomáhať druhým. Myslím, že 
vy by ste mi mohli pomôcť, lebo ja naozaj neviem, odkiaľ začať ... 

K2: Som rád, že chcete lepšie pochopiť svoj problém. Dôležité je začať! 
Keď budete mať trochu času, môžeme sa stretnúť v kaplánskom byte. Som 
vám k dispozícii! 

(Dohovárajú sa na ďalšom stretnutí.) 

Kaplánov partner v dialógu priznal, že má problém s alkoholom a poroz
prával mu o svojich pokusoch o abstinenciu. Začína si uvedomovať, že vlast
nými silami svoj problém nezvládne a hľadá pomoc u nemocničného kaplá
na. 

V etape prekontemplácie je dôležité, aby pastoračný poradca udržiaval 
nepretržitý kontakt s osobou (pravdepodobne) závislou od alkoholu a po
máhal jej uvedomovať si skutočnú situáciu, v ktorej sa nachádza. Zásadnú 
úlohu pri tom zohráva vyjadrený postoj ochoty. Okrem postojov, ktoré by 
v tejto etape mali prevládať - bezvýhradné prijatie, empatické pochopenie 
a autenticita vzťahu - prijímateľ pomoci často potrebuje získať základné 
poznatky o závislosti, ako aj o biologických a psychologických mechaniz
moch, ktoré sú jej spúšťačmi a informácie o možnostiach liečby v regióne, 
kde žije. V tejto etape je ďalšou úlohou pastoračného poradcu otvoriť závis
lému jedincovi perspektívu nádeje a povzbudzovať ho k tomu, aby urobil 
prvé konkrétne kroky. 

Zásadnú dôležitosť nadobúda udržiavanie kontaktu medzi pastoračným 
poradcom a osobou závislou od alkoholu. Aj keď sa ešte nezačal zreteľne 
štruktúrovaný poradenský proces, poradca má kráčať vedľa závislého a po-
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máhať mu pri procese introspekcie, aby si s jeho pomocou začal uvedomovať 
dôsledky, ktoré jeho správanie spôsobuje jemu samému (zdravotné problé
my), jeho drahým (zničenie citových pút a rodinného prostredia) a širšej ko
munite, v ktorej žije (problémy v práci a v širšom sociálnom prostredí). 

2) Etapa kontemplácie 

V tejto etape si závislý od alkoholu začína uvedomovať svoju problém, no 
ešte si nie je vedomý jeho komplexnosti. Prežíva v sebe zápas medzi túžbou 
skoncovať so závislosťou a tendenciou utiekať sa k alkoholu, aby nemusel 
myslieť na problémy, dodal si odvahy a dokázal fungovať vo svete. Zmena 
začína vo chvíli, keď si naplno uvedomí svoju situáciu, a to aj napriek tomu, 
že toto vedomie často zostáva len na rovine intelektu bez toho, aby doň bola 
zapojená schopnosť rozhodovania. Podlieha zdaniu, že sa zo svojho problé
mu dostane vlastným úsilím, silou svojej vôle, bez toho, aby vyhľadal pomoc 
druhých, respektíve terapiu. Jeho osobná emocionálna zaangažovanosť 
v tomto probléme a zmenené vnímanie skutočnosti mu zabraňujú v tom, 
aby objektívne zhodnotil závažnosť svojej závislosti. 

Často sa stáva, že v mysli závislého človeka sa vynoria bolestné spomien
ky na zmarené možnosti (zmarená príležitosť získať vzdelanie či založiť si 
rodinu) a stratu citových väzieb (opustenie rodičov, problémy s manželským 
partnerom a deťmi). Dostávajú sa k slovu problémy týkajúce sa výčitiek sve
domia a pocitu hanby za škody spôsobené sebe samému i druhým. Všíma si 
tiež, že je preňho ťažké opisovať svoje pocity a problémy druhým, pretože on 
sám ich vníma ako nejasné a ťažko pochopiteľné. Kľúčovou úlohou pasto
račného sprievodcu v tejto etape je podporovať jeho vôľu zmeniť sa. Má sa 
obmedziť na empatické pochopenie, teda na to, že bude zrkadliť pocity zá
vislého človeka. Nesmie predbiehať udalosti, pretože v opačnom prípade by 
riskoval, že bude podnecovať osobu závislú od alkoholu k unáhleným roz
hodnutiam, ktoré by jej nepomohli, ale by naopak zmenšili jej dôveru v ne
ho. 

Príklad pastoračného sprevádzania: 
"Padol som až na dno" 

Nasledujúci rozhovor sa odohral v čase obeda pred kap lánskym bytom. 
Na dvere zazvonil asi 30-ročný muž a vypýtal si niečo na jedenie. Jeho za
nedbaný zovňajšok a zápach alkoholu, ktorý sa z neho šíril, svedčili o jeho 
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problémoch. Po tom, čo dostal jedlo, sa začal rozhovor. CM = muž, K = kňaz) 

Ml: Ďakujem, presne toto som potreboval. Dnes som celý deň kráčal a už 
som naozaj unavený. Ďakujem, že ste sa mi neotočili chrbtom. Mnohí ľudia 
sa mi vyhýbajú ... keď vidia, aký som doriadený. Pijem. Pil som aj dnes ... 
Predtým som aj drogoval, ale už dva roky som čistý. Táto pliaga mi zničila 
život. Pracoval som ako robotník, mal som plat, snúbenicu a teraz som na 
ulici. Skúšal som chodiť aj na stretnutia Anonymných alkoholikov, ale po
tom som pochopil, že všetci tam majú rovnaké problémy ... Cítil som sa tam 
ako príťaž pre ostatných, preto som tam prestal chodiť. Potom som sa cel
kom opustil. Padol som až na dno ... Teraz chápem, že musím niečo urobiť, 
inak ... (Jeho oči prezrádzajú pohnutie. Zhlboka sa nadýchne a pokračuje.) 
Musím zmeniť svoj život. 

Kl: Pochopili ste, že musíte zmeniť smer svojho života, lebo inak sa to 
bude iba zhoršovať. 

M2: Áno, a okrem toho, nechcem sa vrátiť späť, aj keď moja vôľa je slabá. 
Potrebujem pochopiť toľko vecí... Potrebujem ešte trochu času, ale 
sľubujem, že keď budem pripravený, ozvem sa vám. Možno by ste ma mohli 
odprevadiť na oddelenie, kde by ma mohli liečiť! 

K2: Som vám k dispozícii, môžete počítať s mojou pomocou. (Rozhovor sa 
zakončil sľubom mladého muža kňazovi, že s ním zostane v kontakte.) 

V rozhovore sa ukázala prekvapujúca otvorenosť mladého človeka na
dužívajúceho alkohol voči kaplánovi. Spočiatku sa zdalo, že sa potrebuje len 
najesť, no v priebehu stretnutia vyšla najavo jeho túžba zmeniť svoj život. 
Kaplán na túto túžbu reaguje s pochopením a podporou, a aj keď sa mladý 
muž na to ešte necíti pripravený, rozhovor zakončí prísľubom, že sa podrobí 
liečbe. Jeho posledná veta ukazuje, že liečbu zatiaľ považuje za intervenciu 
zvonka, ktorej sa má pasívne podrobiť. 

Pastoračný poradca sa snaží spolu so závislým od alkoholu hlbšie pocho
piť a jasnejšie definovať problém závislosti, pričom podporuje jeho vôľu zme
niť sa. Pomáha mu preberať zodpovednosť za svoj život, osobne sa v ňom 
angažovať a nečakať s pasívnym postojom, že problém jeho závislosti vyrieši 
za neho niekto iný. Snaží sa podnecovať a posilňovať jeho schopnosť rozho
dovať sa a pomáha mu pri hľadaní vlastných vnútorných zdrojov, vrátane 
tých duchovných. V prípade, že je on už dostatočne motivovaný na to, aby 
začal s liečbou, poradca mu môže poskytnúť informácie o terapeutických po
stupoch a liečebných inštitúciách nachádzajúcich sa v regióne, kde žije. 
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3) Etapa akcie 

V priebehu tejto etapy závislý od alkoholu prechádza od uvažovania nad 
liečbou ku konkrétnym činom. Vie, že musí urobiť konkrétne kroky k tomu, 
aby sa dištancoval od svojej závislosti a začína vedome korigovať svoj abú
zus a jeho prejavy v rozličných oblastiach života. Po tom, čo pochopil, že ne
vyhnutne potrebuje pomoc zvonku, sa musí oboznámiť so spôsobmi a me
tódami liečby, ktoré sú najvhodnejšie na to, aby s ich pomocou dokázal čeliť 
svojej situácii. 

Príklad pastoračného sprevádzania: 
"Ak zostanem tu, všetko sa začne odznovu" 

Rozhovor opisuje stretnutie so 45-ročným závislým od alkoholu (Polia
kom), ktorého priviezli na psychiatrické oddelenie nemocnice (v Taliansku) 
kvôli intoxikácii alkoholom s komplikovaným priebehom. Počas hospita
lizácie bol v pravidelnom kontakte s nemocničným kaplánom, ktorý mu po
skytoval pomoc ako tlmočník pri jeho rozhovoroch s lekármi. Po fáze detoxi
fikácie a trojmesačnom pobyte v zariadení na liečbu závislostí sa vracia, aby 
sa porozprával so spomínaným kňazom. V rozhovore sa ukazuje jeho vôla 
zmeniť sa a potreba "urobiť bodku za minulosťou" tým, že odčiní zlo, ktoré 
vykonal. (M = muž, K = kňaz) 

Ml: Otče, prišiel som, aby som vám poďakoval za všetko to, čo ste pre 
mňa urobili. V komunite som si vyžiadal dovolenie, aby som mohol prísť 
sem. Môžem tam zostať ešte mesiac. Cítim sa zmenený. V komunite som po
chopil a naučil sa toľko vecí. 

Kl: Som rád, že všetko ide dobre a že sa v komunite cítite dobre. Čo 
plánujte robiť, keď vás prepustia? 

M2: Presne o tom by som sa s vami rád porozprával. Chcel by som sa 
vrátiť do Poľska. Tu nemám nikoho a jediní známi, ktorých som mal, boli 
moji kumpáni pri poháriku. Ak zostanem tu, opäť skončím pod mostom 
a všetko sa začne odznovu. V Poľsku mám len sestru, ktorá už má svoju ro
dinu. Hádaval som sa s ňou ... ale aspoň tam budem medzi svojimi. Musím 
ju poprosiť o odpustenie. Dúfam, že mi prepáči! Hádam sa mi podarí nájsť si 
nejakú prácu a zmeniť svoj život. Už som síce urobil nejaké kroky ku zme
ne, no nemôžem tu zostať. Čo si o tom myslíte? 

K2: Pozeráte sa na vašu situáciu realisticky. Ak zostanete tu, v Talian-
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sku, bez práce, domova a dobrej znalosti taliančiny, naozaj riskujete, že zno
vu skončíte pod mostom ... 

M3: Áno, to isté si myslím aj ja, a preto chcem odísť z Talianska ... No je 
tu ešte jedna vec, ktorá mi nedá pokoja. Moja minulosť ... (na chvíľu sa 
odmlčí) a zlo, ktoré so vykonal. Keď sa vrátim, budem sa musieť popasovať 
aj s týmto! Keď myslím na tieto veci, cítim sa ako odporný červ a najradšej 
by som sa prepadol pod zem (na chvíľu sa odmlčí). Je toľko ľudí, ktorých by 
som chcel poprosiť o odpustenie; napríklad moji rodičia, ktorí už nežijú. 
Viem, že moje správanie im spôsobilo mnoho utrpenia a skrátilo ich život. 
Potom je tu aj moja sestra so svojou rodinou, ktorú musím poprosiť o pre
páčenie ... ale aj mnohí ďalší, ktorým som ublížil a s ktorými sa možno už 
nikdy nestretnem ... Neviem, ako to urobiť ... 

K3: Rozhodli ste sa začať novú etapu svojho života. Cítite potrebu odčiniť 
svoje chyby a hľadáte správny spôsob, ako to urobiť. Chcete poprosiť o od
pustenie svoju sestru a jej rodinu. Ako ste povedali, niektorí ľudia, ktorým 
ste ublížili, už nežijú, iných už možno nikdy nestretnete. Možno keď budete 
žiť slušný život, bude to najkrajšie odčinenie vašej nie veľmi slávnej minulo
sti. Čo si o tom myslíte? 

M4: Je to pravda, nikdy ma to nenapadlo ... Vykonať dobro je omnoho 
viac než priniesť zadosťučinenie za zlo ... Keď tak teraz nad tým rozmýšľam, 
napadá mi, že aj modlitba pred Bohom má veľkú moc, nie? Mohol by som sa 
modliť za svojich rodičov a prosiť o odpustenie Boha aj ich! 

K4: Áno, verím, že modlitba má veľkú moc! 
M5: Otče, mohli by ste ma naučiť, ako sa modliť? Niečo si síce pamätám 

z detstva, ale potrebujem pomoc človeka, ktorý sa v týchto veciach vyzná ... 
(po týchto slovách mu kňaz nakrátko vysvetlí základné prvky modlitby a na 
záver sa spoločne pomodlia modlitbu Otče náš - jedinú modlitbu, ktorú si 
tento muž dobre pamätá. Muž sľúbi, že príde navštíviť kaplána aj nabudúce 
a poinformuje ho o dosiahnutom pokroku.) 

Viny z minulosti sa často prejavujú navonok vo forme sklonov k seba
trestaniu, sebatrýzneniu a sebaponižovaniu. Muž vystupujúci v našom roz
hovore sa cíti ako "odporný červ" (M3). Začína chápať, že reorganizácia jeho 
života musí začať rozhodnutím vrátiť sa do vlasti, urobiť bodku za minu
losťou a začať písať na nový, čistý list svojho života. Chce sa zmieriť so svo
jou sestrou, no uvedomuje si tiež, že niektorých ľudí, ktorým ublížil, nebude 
môcť "odškodniť", a preto hľadá náhradný spôsob odčinenia svojich vín. 

Takpovediac s prekvapením znovuobjavil hodnotu modlitby a rozhodol sa 
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vyskúšať jej silu. Modlitba chápaná ako duchovný zdroj môže nadobudnúť 
zásadnú dôležitosť, pretože človeku pomáha navonok vyjadriť bolesť nad 
zlom, ktoré spáchal, dáva v ňom dozrievať rozhodnutiu požiadať o odpuste
nie a vyvoláva v ňom hlboké city voči ľudom, na ktorých si spomína v mod
litbe. 

Pastoračný poradca so svojou ochotnou a prijímajúcou prítomnosťou 
môže závislému od alkoholu uľahčovať aktiváciu a využívanie jeho vlast
ných osobných zdrojov a posilňovať jeho schopnosť rozhodovať sa. Jeho prí
tomnosť vyznačujúca sa silným duchovným "nábojom" môže byť užitočná 
pre proces skúmania a využívania duchovných zdrojov (modlitba, sviatosti, 
čítanie Božieho slova a duchovné rozhovory) a posilňovať vôľu ku zmene. 
Okrem toho môže závislému poskytnúť pomoc pri hodnotení rozličných mož
ností liečby, ktoré má k dispozícii, pripomínajúc mu pritom, že konečné roz
hodnutie je len a len na ňom a že úspech liečby bude závisieť od jeho plného 
osobného súhlasu a stotožnenia sa s terapeutickým programom. 

Pastoračný poradca svojim pôsobením môže uľahčovať proces rozhodova
nia. Môže takisto pomôcť závislému človeku dospieť k definovaniu problému 
z hľadiska konkrétneho cieľa a k formulovaniu rôznych stratégií na jeho do
siahnutie. Ide o proces objavovania a mobilizácie zdrojov zameraných na 
riešenie problému, ktorý prebieha súbežne s hľadaním možností, ktoré sú 
k dispozícii. Pastoračný poradca so závislou osobou vyhodnotia tieto možno
sti a vyberú tú najvhodnejšiu vzhľadom na stanovené ciele (Di Fabio, 1999). 

4) Etapa udržiavania zmeny 

Táto etapa je zameraná na udržiavanie človeka v stave abstinencie, kto
rá vedie k úplnému oslobodeniu sa od závislosti. Po detoxifikácii, ktorá oslo
bodila organizmus od telesnej zložky závislosti od alkoholu, a po naštarto
vaní terapeutického procesu (individuálneho alebo skupinového), ktorý oslo
bodzuje človeka od psychickej závislosti, nasleduje dlhá a neľahká cesta, 
ktorej cieľom je jeho postupné začlenenie do spoločnosti. 

V etape udržiavania zmeny a prevencie relapsov zohrávajú dôležitú úlo
hu rodinní príslušníci, priatelia a ďalšie osoby, ktoré sa nachádzajú v blíz
kosti závislého od alkoholu. Istota, že osoby, ktoré sú preňho z emocionálne
ho hľadiska dôležité, ho milujú a prijímajú, ich dôvera v jeho dobré úmysly 
a podpora, ktorú mu prejavovali počas liečby, majú preňho zásadný vý
znam. Tieto postoje umocňujú jeho sebaúctu a povzbudzujú ho k intenzívne
mu úsiliu o vytrvanie v abstinencii. 
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Okrem toho, začlenenie abstinujúceho závislého do svojpomocnej skupi
ny (napríklad Anonymní alkoholici - AA) a možnosť využívať pomoc iného 
abstinujúceho závislého (v hnutí AA sú známi ako "sponzori") môžu na jeho 
ceste ku slobode zohrávať podstatnú úlohu. 

V resocializačnej komunite sa môže prítomnosť pastoračného poradcu za
členeného do multidisciplinárneho terapeutického tímu ukázať ako veľmi 
užitočná. Abstinujúci závislý, ktorý je ešte krehký vo svojom rozhodnutí ab
stinovať, potrebuje nádej, uistenie o svojej schopnosti vytrvať v abstinencii 
a pokojnú duchovnú konfrontáciu s niekým, kto je schopný dodať mu odva
hu. 

Problémy, ktoré sa často vyskytujú v tejto etape sa týkajú strachu z opä
tovného upadnutia do závislosti, negatívnej bilancie pri hodnotení doteraj
šieho života, sklonu k pasivite, strachu, že dotyčný všetko "zbabre" a obáv 
o budúcnosť. 

Príklad pastoračného sprevádzania: 
"Bojím sa, že to nezvládnem" 

Nasledujúci rozhovor sa odohral v kaplánskom byte v istej talianskej ne
mocnici. M. je 35-ročný abstinujúci závislý od alkoholu pochádzajúci 
z Poľska, ktorý je ženatý a má dve deti, žije a pracuje v Ríme a pravidelne sa 
zúčastňuje na stretnutiach skupiny Anonymných alkoholikov, ktorá pôsobí 
pri poľskej farnosti v Ríme. Prichádza dva razy do mesiaca, aby sa po
rozprával s kaplánom, ktorého spoznal pred dvoma rokmi. Rozhovor sa čas
to končí sviatosťou zmierenia. (M = muž, K = kňaz) 

Ml: Dobrý večer, otče! 
Kl: Dobrý večer, ako sa máte? 
M2: Všetko je v najlepšom poriadku! Ďakujem, že ste si na mňa tento 

víkend našli trochu času! 
K2: Teším sa, že ste prišli. Dobre vyzeráte! 
M3: Začal som behávať. Cez obednú prestávku vyjdem von z lekárne 

a idem si zabehať do parku. Je to dobré cvičenie, ktoré mi pomáha pre
mýšľať nad svojím životom. Práve o tom by som s vami chcel dnes hovoriť. 

K3: Som rád, že ste sa začali venovať športu. Už dlhší čas ste mi o tom 
hovorili a teraz sa vám to podarilo uskutočniť. Vidím, že využívate čas aj na 
premýšľanie ... 

M4: Objavil som veľa vecí, ktorým som predtým nerozumel. Niektoré 
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z nich ma znepokojujú. Nemám plány do budúcnosti a moja práca ma ubíja. 
Robím stále dokola to isté a vedúci lekárne chce, aby som pracoval stále 
viac ... Plat sa mi ale nezvyšuje a ja sa cítim využívaný. Chcel by som ísť 
pracovať do nejakej inej lekárne, ale uvedomujem si, že pre cudzinca nie je 
ľahké nájsť si v Ríme prácu. S manželkou sa často rozprávame o budúcno
sti, ale ja ju nedokážem vidieť v pozitívnom svetle. Nič si neplánujem, 
snažím sa udržať si to, čo som už dosiahol... (dlhý povzdych) ale to ma ubíja 
a robí všetko ešte ťažším. 

K4: Chápem, že pre vás nie je jednoduché znášať ťažké podmienky 
v práci. Spomínam si, že už v minulosti ste mi hovorili, že zamestnávateľ 
s vami nezaobchádza dobre. Táto situácia vás ubíja a nedokážete pozerať do 
budúcnosti s optimizmom. 

M5: Vidím aj to, že sa izolujem od všetkých a od všetkého. Vo svojom 
vnútri sa cítim byť prázdny a nemám chuť zápasiť o lepšiu budúcnosť pre 
seba a svoju rodinu. Niekedy na mňa prichádza pokušenie hľadať úľavu 
v alkohole. Nateraz ešte dokážem nad týmito myšlienkami zvíťaziť, no bo
jím sa, že raz to nezvládnem. Behajú mi po chrbte zimomriavky, keď mys
lím na to, čo sa môže stať zajtra. 

K5: Izolujete sa a pociťujete apatiu. Bojíte sa, že opäť upadnete do alko
holizmu a pozeráte do budúcnosti s úzkosťou. 

M6: Už nechodím na stretnutia Anonymných alkoholikov do poľskej far
nosti... a možno práve to ma ešte viac oslabilo. Predtým, keď som sa delil 
o svoje skúsenosti s druhými, som sa cítil byť silnejší. 

K6: Ak sa nemýlim, predtým ste mi hovorili, že stretnutia Anonymných 
alkoholikov vám veľmi pomáhajú. Možno by bolo dobré, keby ste na ne zno
vu začali chodiť. Ako sa vám pozdáva tento návrh? 

M7: Vážne nad tým rozmýšľam. Myslím, že navštevovanie skupiny, vý
mena myšlienok a vzájomná pomoc by mi mohli znovu dodať silu. V minu
losti sa mi často stávalo, že rozprávanie druhého alkoholika mi ukázalo 
mnohé veci v inom svetle (krátka odmlka). Veľmi mi pomáhal aj kontakt 
s mojím sponzorom. 

K7: Som rád, že to vidíte takto. Vo chvíli núdze je dôležité vedieť požia
dať o pomoc a nechať si pomôcť. 

M8: To je pravda, otče! Musím sa odhodlať a začať chodiť na stretnutia. 
Vidím, že mi veľmi pomáhajú aj tieto naše stretnutia. Som vám veľmi 
vďačný za vašu neustálu ochotu. Ak by to bolo možné, aj dnes by som sa rád 
vyspovedaL .. (Rozhovor sa zakončil sviatosťou zmierenia a naplánovaním si 
ďalšieho stretnutia.). 
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Abstinujúci závislý často preZlVa obavy z budúcnosti, strach riskovať, 
ktorý sa prejavuje ako sklon udržiavať a strážiť si to, čo už dosiahol (pa
sivita). V procese pastoračného sprevádzania treba čeliť jeho apatii a absen
cii plánov do budúcnosti ako dôsledku psychologickej kapitulácie a sklonu 
k izolácii, ktoré zakrývajú skutočný problém: strach žiť slobodný a bez alko
holu. Cieľom pastoračnej činnosti je pomôcť mu oslobodiť sa a znovu nájsť 
svoje miesto v spoločnosti ako jej plnohodnotný člen, ktorý je teraz zrelší, 
než v období svojej závislosti. 

Zdá sa, počiatočná pasivita hlavnej postavy nášho dialógu sa zmenila. M. 
už dlhšie plánoval, že začne s nejakou fyzickou aktivitou a napokon to sku
točne urobil. Kaplán to zdôraznil a náležite ocenil (K3). 

Zostal však ešte problém znechutenia z práce a z neho vyplývajúci sklon 
k izolácii. Mladý muž priznáva (M4), že si nič neplánuje a snaží sa udržať si 
to, čo už dosiahol, no uvedomuje si, že tento postoj ho ubíja a robí všetko 
ešte ťažším. Vidí, že sa izoluje od všetkých a od všetkého, cíti vo svojom 
vnútri prázdnotu a nemá chuť zápasiť o lepšiu budúcnosť. Má strach z toho, 
že jedného dňa podľahne pokušeniu alkoholu (M5). 

Z rozhovoru (M6) vyplýva aj dôležitosť pravidelnej účasti na stretnutiach 
AA, ktoré v minulosti mladému mužovi veľmi pomáhali, no aj napriek tomu 
sa na nich v poslednej dobe prestal zúčastňovať. 

Postoj, ktorý zaujal pastoračný poradca spočíval v tom, že vytvoril atmo
sféru pokoja, v ktorej mohol abstinujúci závislý prehodnotiť svoj život, ak
tualizovať správne rozhodnutia, ktoré predtým urobil a do budúcnosti si 
stanoviť niektoré dôležité ciele. Je vhodné prijímateľa pomoci postupne 
sprevádzať smerom k plnej autonómii (v myslení, rozhodovaní a vzťahoch 
s vonkajším svetom), podnecovať ho k tomu, aby prevzal zodpovednosť za 
svoj život a povzbudzovať ho prostredníctvom pozitívneho hodnotenia vý
sledkov, ktoré dosiahol. Keď sa človek podujme na realizáciu dlhodobého 
plánu, ktorý má preňho veľkú dôležitosť, dáva to zmysel tomu, čo prežíva 
v prítomnosti a má to veľkú terapeutickú hodnotu. 

Z rozhovoru vyplýva aj dôležitosť duchovného sprevádzania závislých 
a ochoty kňazov viesť ich a využívať pri tom aj duchovné zdroje, ako na
príklad sviatosť zmierenia (MS). 
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Záver 

Vychádzajúc z konceptu štádií zmien (stages of change) odohrávajúcich 
sa na ceste uzdravenia, ktorý sme v texte predložili a používajúc metódu 
prepisu dialógov, ku ktorým sú pripojené komentáre obsahujúce pastoračnú 
diagnózu, sme načrtli fragmenty ciest k postupnému vnútornému uzdrave
niu, ktorými kráčali hlavné postavy dialógov (z reálnej pastoračnej praxe 
autora). 

Rozhovory nám ukazujú, že pastoračná starostlivosť o človeka naduží
vajúceho alkohol - ktorej cieľom je stretnúť sa s osobou v jej celistvosti, s jej 
obmedzeniami ale aj s vývojovou potencialitou, a následne ju priviesť bližšie 
k Bohu - sa musí prispôsobiť ľudskej a duchovnej zrelosti sprevádzanej (zá
vislej) osoby. Aby dosiahlo svoj cieľ, pastoračné sprevádzanie začína prija
tím osoby spolu s celou "batožinou jej skúseností", bez začiatočného mravné
ho hodnotenia jej životných udalostí a ich negatívneho dopadu na prítomnú 
situáciu. Pastoračné sprevádzanie (pastoral counseling) sa tak stáva dôleži
tou formou blízkosti ľuďom hľadajúcim zmysel života a oslobodenie od závis
losti. Má taktiež terapeutickú silu: prehlbuje sebapoznanie, porozumenie 
vlastnému prežívaniu a svojim pocitom. Vytvára priestor pre nové poníma
nie seba samého, a podmienky aby človek mohol nájsť svoju pravú identitu 
a upresniť systém hodnôt ktorými sa riadi v živote. Takéto sprevádzanie 
umožňuje človeku orientovať sa vo svojej situácii a povzbudzuje ho k vlas
tným rozhodnutiam, ktoré pre seba považuje za najlepšie. Učí počúvať vnú
torný hlas - hlas svedomia. 

V dialógoch prezentovaných v práci vystupuje do popredia pozitívna úlo
ha, ktorú zohráva duchovný poradca (kňaz) vo vzťahu k osobám závislým od 
alkoholu a hodnota duchovných zdrojov - modlitby, čítania Božieho slova 
a sviatostí - v procese zaceľovania ich vnútorných zranenÍ. 

Na tejto ceste k oslobodeniu a uzdraveniu môže byť kňaz oporou pre zá
vislého pri prekonávaní dlhej vzdialenosti deliacej otroctvo závislosti od 
znovuobjavenia šťastia, ktoré nespočíva v užívaní "omamnej látky", ale v bo
hatstve zmysluplných vzťahov. Takýmto spôsobom mu môže pomôcť obnoviť 
vzťahy zničené jeho nemiernym konzumom alkoholu. 

Cesta vnútorného uzdravenia sa začína návratom k sebe samému, po
kračuje postupným návratom k Bohu, ktorý predstavuje duchovnú púť plnú 
nových objavov a završuje sa návratom k ostatným a do spoločnosti, ktorý je 
sprevádzaný novým vnútorným povedomím a voľbou nových hodnôt schop
ných nahradiť falošné prísľuby závislosti. Celostné uzdravenie zahŕňajúce 
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všetky rozmery ľudskej existencie nachádza svoje vyjadrenie v zmene 
priorít osoby závislej od alkoholu a potvrdzuje sa v každodenných rozhodnu
tiach, ktoré robí v bežnom živote. Uzdravenie, chápané ako opätovné nado
budnutie slobody, ktorú človek stratil svojou závislosťou a putovanie k pl
nosti života, ktoré sa uskutočňuje deň čo deň v dejinnom napätí medzi už 
a ešte nie, sa konkretizuje v angažovanosti abstinujúceho závislého od alko
holu v prospech druhých, v ktorých spoznáva ľudí, ktorí sú mu podobní 
v ich spoločných útrapách zakusovaných na ceste života a v túžbe po nádeji 
na budúcnosť slobodnú od závislosti. 

Vyhlásenie autora o konflikte záujmov: Žiaden deklarovaný potenciálny 
konflikt záujmov vo vzťahu k tejto publikácii. 
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