
 
Ob!as sa stáva, "e chceme niekomu 
pomôc#, ale v skuto!nosti mu nepomô"e-

me. Alebo sami potrebujeme pomoc a mo"no 
aj dobre mienené reakcie ná$ho okolia nám 
vôbec nepomô"u. Snaha pomôc# sa %ahko 
mô"e minú# ú!inkom, bráni# rozvoju a nezávis-
losti !loveka, ktor& pomoc potrebuje, prípadne 
mu ublí"i#. 
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z z z Aká je vlastne na$a motivácia, ke' chceme niekomu 
pomôc#? Je dobré sa nad (ou zamyslie# skôr, ako za!neme 
pomáha#. Je to altruizmus? Zále"í mi na konkrétnom !loveku 
a chcem, aby sa mu darilo lep$ie, bol $#astn&, v bezpe!í a pod.? 
Alebo chcem ukáza# svoju dôle"itos#, svoje schopnosti, to, "e 
nie!o doká"em a zvládnem? Je to pre m(a príjemn& pocit, "e 
sa niekto na m(a tak ve%mi spolieha? )e ma potrebuje? Chcem 
niekomu pomôc#, lebo si prajem, aby sme spolu mali lep$í vz#ah? 
Budeme si potom bli"$í? Budem ma# vä!$iu kontrolu nad na$ím 
vz#ahom? Ak pomô"em druhému !loveku, budem ma# zo seba 
lep$í pocit? *i chcem ma# jednoducho pokoj? Lebo ak niekomu 
pomô"em s t&m, !o odo m(a potrebuje, nechá ma potom u" na 
pokoji. A mo"no si myslím, "e musím pomôc#, lebo sa to odo m(a 
o!akáva (patrí sa to), niekomu to dl"ím (je to moja povinnos#), 
nechcem vyzera# ako neochotn& !lovek a pod. 
z z z Ke' si uvedomíme svoje dôvody, pre ktoré chceme nie-
komu pomôc#, mali by sme sa zamyslie# aj nad t&m, !o na túto 
svoju motiváciu hovoríme. Sú tieto dôvody pre m(a dostato!né? 
Chcem niekomu pomôc# práve z tak&chto dôvodov? Pomô"em 
mu naozaj, ak mu budem pomáha# z t&chto dôvodov? A ak naozaj 
chcem niekomu pomôc#, a moje dôvody pomáha# sú pre m(a 
zrozumite%né a prijate%né, je tie" u"ito!né pozrie# sa na to, ako 
presne mô"em konkrétnemu !loveku pomôc#. Je dobré zamyslie# 
sa nad t&m, !o je skuto!ne v záujme !loveka, ktorému chceme 
pomôc#. Urobi# nie!o za druhého mu nepomô"e, aby sa to nau!il 
sám. *i"e ak budeme príli$ !asto robi# nie!o za neho, namiesto 

toho, aby sme mu pomohli zvládnu# to, s !ím má problém, pod-
poríme len jeho závislos# na okolí. *ínske príslovie „Daj !loveku 
rybu a nak"mi# ho na jeden de$. Nau! ho ryby chyta% a nak"mi# 
ho na cel& 'ivot.“ v sebe skr&va hlbokú múdros#. 
z z z *i"e !o presne !lovek, ktor& je v núdzi odo m(a potre-
buje? *o je v jeho záujme? Potrebuje jednoducho len, aby ho 
niekto vypo!ul? Chce cíti# porozumenie? Potrebuje podporu 
a ocenenie? Alebo konkrétny návod, ako by mohol skúsi# vyrie$i# 
to, !o ho trápi? Alebo potrebuje konkrétnu slu"bu !i materiálnu 
vec? Ak si myslím, "e viem, !o druh& odo m(a potrebuje, a chcem 
to poskytnú#, mô"em mu to ponúknu#. Ak nemám istotu, mô"em 
sa op&ta#, !o by vo svojej situácii potreboval, !o by mu v danej 
chvíli pomohlo.

Za akú cenu chceme pomáha!?
z z z Ke' teda rozumieme tomu, pre!o chceme druhému !loveku 
pomôc# a vieme aj, !o by mu pomohlo, je !as pozrie# sa na to, aké 
následky mô"e ma# konkrétna pomoc pre m(a samého. Chcem 
druhému pomôc# t&mto konkrétnym spôsobom? Chcem pre neho 
urobi# túto konkrétnu vec? Chcem sa s ním podeli# o nie!o, !o je 
moje, investova# do neho svoj !as, energiu, prostriedky? Aké to 
potom bude pre m(a? Bude to pre m(a v poriadku, alebo ma to 
za#a"í a vy!erpá? Je mo"né, "e druhému pomô"em a seba pritom 
nejak&m spôsobom zraním? Som pripraven& na to, "e pomoc
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„Daj !loveku 

rybu a nak"mi# ho 
na jeden de$. Nau! ho 
ryby chyta% a nak"mi# 

ho na cel& 'ivot.“
"ínske príslovie

druhému ma bude nie!o stá#? Chcem túto cenu zaplati#? 
z z z Existuje mno"stvo situácií, kedy %udia pomáhajú druh&m, 
a táto pomoc ich samotn&ch nie!o stojí. Mnohokrát ich stojí ve%a. 
Pokia% si je !lovek vedom&, akú cenu sám zaplatí za to, "e druhé-
mu pomô"e, a je pripraven& túto cenu zaplati#, je to v poriadku.

O"akávam nie"o za pomoc?
z z z Predpokladajme teda, "e vieme, pre!o chceme niekomu 
pomôc# a na$a motivácia je pre nás v poriadku. Tie" sme roz-
poznali, !o by druh& !lovek od nás potreboval ako by sme mu 
mohli pomôc#. Chceme mu da# to, !o mu da# mô"eme, a !o by 
mohol potrebova#. Uvedomujeme si, "e na$a pomoc bude nás 
samotn&ch nie!o stá#, a sme pripravení pomôc# aj za túto cenu. 
Je opä# rozumné pozrie# sa na vlastné dôvody, pre ktoré sme 
ochotní pomáha#, aj ke' nás to bude nie!o stá#. Ak niekomu 
pomô"em, preto"e mu z konkrétneho dôvodu pomôc# chcem, 
viem, !o by mu pomohlo, a viem, !o ma táto pomoc bude stá#, 
je tu e$te otázka !i za svoju pomoc nie!o o!akávam. V'a!nos#? 
Ocenenie !i obdiv? Reciprocitu, resp. návratnos# poskytnutej po-
moci a" ju ja budem potrebova#? Uvedomujem si, "e to nemusím 
dosta#? A som pripraven& pomôc# aj ke' za svoju pomoc mo"no 
nedostanem to, !o by som o!akával?
z z z Je v poriadku, ke' pomáhanie prinesie nie!o nielen tomu, 
kto pomoc potrebuje, ale aj tomu, kto pomáha. Treba v$ak vníma# 
aj to, !o dobré moja pomoc druhému priniesla, a tie", !i nebola 
kontraproduktívna alebo niekomu neu$kodila. Ke' %udia nie sú 
nútení robi# v$etko !o mô"u, aby si pomohli, nau!ia sa neustále 
h%ada# zdroje, odpovede a rie$enia mimo seba. Za!nú sa cíti# 
slabí, neu"ito!ní, neschopní a v núdzi. Sú závislí na pomoci svojho 
okolia. *ím viac sa tak&mi cítia by#, t&m viac sa dostávajú do 
situácií, ktoré im ich pocit potvrdzujú. Samozrejme, "e je mnoho 
%udí, ktorí sú v nie!om (príp. vo viacer&ch oblastiach) slab$í 
alebo zranite%nej$í ako ostatní. Ú!inná pomoc v$ak !love-
ku umo"ní rozvinú# svoj maximálny potenciál. Pomô"e 
mu, aby „mohol“ nie!o, !o sa mu predt&m nedarilo, 
aby získal „moc“ nie!o urobi#. Pomoc, ktorá !lo-
veka „robí neschopn&m“, a !iní ho závislej$ím 
od okolia ne" je nutné, nie je dobrou pomocou. 
Pomôc# niekomu, aby sám (viac) „mohol“, je tá 
najlep$ia pomoc, akú mô"eme poskytnú#.

Unesiem dvojitú zá!a#?
z z z Je dôle"ité si uvedomi#, "e ke' chcem 
niekomu pomôc#, ke' mu chcem „poda# po-
mocnú ruku“, nesta!í len vedie#, ako mu mám 
tú ruku poda#, ani "e mám ochotu mu ju poda#. 
Rovnako dôle"ité je, aby !lovek v núdzi doká-
zal odo m(a „pomocnú ruku“ prija#. Pre úspech 
celej akcie tie" potrebujem stá# nohami pevne 
na zemi, prípadne sa ma# !oho chyti# druhou 
rukou. *i"e musím ma# dostato!né zdroje a re-
zervy, aby som uniesol svoje starosti a #a"kosti 
a „zá#a"“ zo situácie druhého !loveka. Napríklad 
ak sa niekto dlhodobo stará o chorého !lena rodi-
ny, potrebuje ma# dostatok mo"ností k vlastnému 

oddychu a na!erpaniu nov&ch síl.
z z z Ak sa sám nemám dobre a budem pomáha# niekomu 
'al$iemu, moja pomoc bude málo ú!inná a pravdepodobne mi 
ublí"i. Mo"no mi na chví%u pomô"e zabudnú# na vlastné trápenie, 
spo%ahlivo v$ak prinesie aj to, "e rie$enie mojej vlastnej situácie 
zostane v úzadí. Je to ako keby !lovek, ktor& má silnú chrípku i$iel 
napr. pomáha# kamarátovi so s#ahovaním nábytku. Mo"no by mal 
dobr& pocit z toho, "e pomoc kamarátovi neodmietol, a mo"no by 
na chví%u aj zabudol na to, "e ho bolí celé telo. Pravdepodobne by 
v$ak nebol nato%ko nápomocn& ako keby bol zdrav&, a mo"no by 
mu nie!o aj spadlo na zem a rozbilo sa. Chrípka by mu celkom 
ur!ite neustúpila a jeho vlastn& stav by sa zhor$il.

A# za hranice svojich síl?
z z z Pomoc poskytovaná za hranice vlastn&ch mo"ností 
mô"e by# !asto kontraproduktívna, preto"e prijímate% pomoci 
mô"e vycíti#, "e nás za#a"uje, nemusí dosta# takú kvalitnú pomoc, 
ako by mohol a celá situácia mô"e u$kodi# ná$mu vzájomnému 
vz#ahu. Skúsme si predstavi#, "e niekto, kto nám je blízky, má 
problém v práci alebo v rodine. Napríklad, "e blízku kamarátku 
opustil partner a chcela by, aby sme sa ve!er stretli, preto"e 
nechce by# sama doma. My sme v$ak ve%mi vy!erpaní z práce 
a u" nieko%ko dní si prajeme ve!er len tak le"a# v posteli s kni"-
kou a oddychova#. Ak sa s kamarátkou v ten ve!er stretneme, 
aj ke' sa nám nebude chcie#, mô"e sa sta#, "e celá situácia 
nás ve%mi vy!erpá. Navy$e, kamarátke nemusíme by# schopní 
poskytnú# takú útechu a podporu ako oby!ajne, preto"e na to 
nebudeme ma# energiu. Mô"e tie" vycíti#, "e sme „duchom niekde 
inde“ a najrad$ej by sme u" i$li domov. Celá situácia negatívne 
pozna!í ná$ vz#ah, preto"e kamarátka mô"e nadobudnú# pocit, 
"e jej trápenie nás nezaujíma, alebo my nadobudneme pocit, "e 

nás jej trápenie za#a"uje. Blízky a pevn& priate%sk& 
vz#ah samozrejme !as od !asu „unesie“ aj 

takého situácie. Ak sa v$ak v akomko%-
vek vz#ahu !asto vyskytujú situácie, 

v ktor&ch jeden alebo druh& !lovek 
prekra!uje svoje hranice (alebo si 
ich necháva prekra!ova#), prestáva# 
by# tak&to vz#ah pre jedného (príp. 
pre oboch) uspokojiv&. *i"e aj v po-
máhaní, tak ako v akejko%vek inej 
!innosti, platí, "e nie je dobré pre-

kra!ova# vlastné hranice, ani hranice 
druhého !loveka.  �
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