
Začíná to v kolébce 

(některé myšlenky, které zazněly na on-line presbyterní koferenci 13.2.2021) 

 

To, co prožijeme jako malé děti, nás ovlivní na celý život. To ukazuje naše vlastní zkušenost. A říká 

nám to už více než sto let psychologie. V posledních desetiletích přináší nové poznatky k tomuto 

tématu, také o vlivu dětské zkušenosti na víru v dospělosti. Ostatně berou to v úvahu i vykladači bible. 

Mirek Heryán už v 70. letech v kázání o Mojžíšovi upozornil na to, že prvních zhruba pět let byl 

vychováván svojí izraelskou matkou, kterou faraónova dcera najala jako kojnou. Potom už jej 

vychovávali Egypťané. Mirek tehdy řekl: „Ale těch prvních pět let bylo směrodatnějších než všechny 

další roky, víra v Hospodina v něm byla zasetá“. Heryán už tehdy znal Matějčka a Langmeiera s jejich 

poznatky o psychické deprivaci.  

Jak moc souhlasíte s těmito výroky? Raději neukazuji druhým lidem, jak se opravdu cítím. Jakmile se 

někdo začne se mnou sbližovat, přistihnu se, jak se odtahuji pryč. Je pro mě obtížné dovolit si být 

závislý/á na blízké osobě… Kdo se pod takové výroky může „podepsat“, má zřejmě tendenci vyhýbat 

se vztahům. Ta většinou souvisí s tím, jak se k nám, když jsme byli malí, chovala maminka, případně 

další pečující lidé. 

Jak moc souhlasíte s těmito výroky? Dělá mi starosti, že bych mohl/a být odmítnut/a nebo opuštěn/a. 

Trápí mě, že druhým na mně nezáleží tolik, jako mně na nich. Potřebuji hodně ujišťování, že mým 

blízkým na mně opravdu záleží…  Kdo se pod takové výroky může „podepsat“, má zřejmě tendenci 

prožívat úzkost ve vztazích. Tedy chce vstupovat do vztahů, ale bojí se, že bude odmítnut, znevážen. 

I tato tendence většinou souvisí se zkušenostmi v raném dětství. 

Kdo nad těmi šesti výroky kroutí hlavou „Ne, tak to nemám, možná někdy, trošku, ale v zásadě ne“, 

má pravděpodobně z dětství vytvořenou bezpečnou citovou vazbu (attachment; tento koncept 

vytvořil anglický psycholog John Bowlby). Jaké je chování matky (a další pečující osoby) k svému dítěti, 

u  kterého se vytvořila bezpečná citová vazba? Ona byla vnímavá pro pocity a potřeby dítěte. 

Jednala hlavně podle nich, ne podle svých nálad, přání. 1. Reagovala vždy když to šlo. 2. Reagovala 

adekvátně: když dítě bylo večer neklidné a nemohlo usnout, pochovala je (v rytmu cca 80 zhoupnutí 

za minutu, aniž by to počítala, to prostě cítí, že to nejvíc uklidňuje), mluvila na ně nebo zpívala, hladila. 

Ale nekrmila je, nepřebalovala, neotočila na břicho – poznala, co dítě potřebuje. 3. Tu péči 

doprovázela něžnostmi. - Situaci, kdy se toto nedělo, mohli účastníci presbyterní konference vidět 

na úryvku z filmu „V nejlepším zájmu dítěte“. Naopak srovnání se situací, kdy se to děje, na videu 

„Still face situation“.  

Zvláštní význam ve formování bezpečné citové vazby má konejšení dítěte, když je v úzkosti. Pokaždé, 



když se odehraje proces: dítě: „bojím se, pláču“, maminka: „jsem tady, chráním tě, objímám“, dítě: 

„už je dobře“… se v mozku posílí určité nervové dráhy, a příště už ten proces proběhne o maličko 

snadněji a rychleji. Ty dráhy pak zůstanou na celý život. Člověk, jak vyrůstá, dokáže přijímat upokojení 

i od jiných lidí, i sám od sebe, i od Boha. Pořád po těch stejných nervových drahách. 

Psychologie náboženství tuto souvislost zkoumala.  Ukázalo se, že lidé, kteří Bohu důvěřují, 

spoléhají na jeho milost, si většinou z dětství odnesli bezpečnou citovou vazbu. Naopak ti, kdo v něj 

nedokáží věřit. Nebo věří, ale Boha se bojí, že je přísný, cítí se být Bohem hlídaní a trestaní. Ti si z 

dětství většinou odnesli nejistou citovou vazbu. Tedy s těmi formulacemi ze začátku článku by 

většinou souhlasili. 

Udělali jsme během on-line presbyterní konference miniaturní „výzkum“. Účastníci mohli gestem, 

které ukazuje na imaginární veliký teploměr, ukázat, jak, pode nich, to má průměrný evangelík: 

nakolik jde do vztahů s druhými lidmi a cítí se v nich bezpečně? Výsledek byl zhruba 70 % ve prospěch 

vztahů s lidmi. Pak účastníci stejným způsobem vyjádřili, jak, podle nich, průměrný evangelík vnímá 

Boha v dimenzi: přísný – milující. Tam byl výsledek zhruba 60 % ve prospěch milujícího. Překvapivě: 

Boží přísnosti či trestu se obáváme o něco víc než přísnosti a odmítnutí lidí. Nepochybně pak 

presbyterkám a presbyterům vrtalo hlavou, čím to je. A možná bude i čtenářkám a čtenářům 

Setkávání.  

 

Prameny: 

kniha: Karl Frielingsdorf, Falešné představy o Bohu, Karmelitánské nakladatelství 2010 

internet: „Still face situation“ (krátké video prof. Tronicka) 

Linda Jablonská: V nejlepším zájmju dítěte (dokumentární film) 

„The Strange Situation“ (mnoho verzí krátkého videa, kde podle procedury Mary Ainsworthové je 

diagnostikována  u dětí citová vazba) 

 

 

 


