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Čo dopekla sú hranice?
Hranice sú bránou k zdravým vzťahom.

„cítim sa úplne prevalcovaná,“ povedala Kim a zaborila si hlavu do dlaní. 
Začali sme sa vídať dva týždne po jej návrate zo svadobnej cesty. Kim bola 
čerstvo vydatá a úspešná vo svojej práci. Pýšila sa tým, že je skvelá vo všet-
kom, čo robí, ale začali ju zožierať obavy z toho, či to všetko zvládne. Bola 
vyčerpaná a obávala sa ráno vstať z postele. Bola nielen odhodlaná byť tou 
najlepšou pre seba, ale vždy sa javila aj ako „tá najlepšia“ pre ostatných: naj-
lepšia priateľka, najlepšia dcéra, najlepšia sestra, najlepšia kolegyňa... Teraz 
chcela byť najlepšou manželkou. A raz aj najlepšou matkou. Byť najlepšou 
pre Kim znamenalo vždy hovoriť áno. Povedať nie bolo zlé. Povedať nie 
bolo sebecké. Prišla za mnou v nádeji, že zistí, ako robiť viac bez toho, aby 
sa cítila taká vyčerpaná.

Na mojom gauči Kim prechádzala zoznam vecí, ktoré sa v nasledujúcom 
týždni zaviazala urobiť pre druhých. Trvala na tom, že musí svojej priateľke 
pomôcť so sťahovaním. Jej spolupracovník by bez jej pomoci nezvládol svoj 
projekt. Kim bola dychtivá po riešeniach. Snažila sa vyhradiť si viac času na 
všetky veci, ku ktorým sa zaviazala. Keď vyratúvala všetko, čo sa snaží vy-
riešiť, požiadala som ju, aby sa na chvíľu zastavila. Jemne som ju upozornila, 
že je nemožné vytvoriť viac času. Spočiatku vyzerala trochu zarazene. „Ne-
boj sa,“ povedala som jej. „Namiesto toho ti pomôžem trocha sa odľahčiť.“ 
Z výrazu jej tváre sa zdalo, že jej tento prístup nikdy nenapadol. Neprekva-
pilo ma to. Stretávam sa s mnohými ľuďmi – najmä so ženami –, ktorí stále 
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dávajú a dávajú, a nakoniec sa v dôsledku toho cítia vyčerpaní a dokonca 
deprimovaní. Preto žijeme v kultúre vyhorenia.

Na začiatok som Kim odporučila, aby si spísala zoznam všetkého, čo 
musí v ten týždeň urobiť v práci a doma. Svoj týždeň už mala dokonale 
rozplánovaný (ako inak). Nakreslila si harmonogram plnenia jednotlivých 
úloh. Rýchlo zistila, že na všetky naplánované veci jednoducho nemá dosť 
času.

Spýtala som sa jej: „Čo musíš naozaj urobiť a čo môžeš nechať na niekoho 
iného? Myslíš si, že by si tvoja priateľka mohla nájsť na pomoc so sťahova-
ním niekoho iného?“ Zamyslela sa a povedala, že áno, ale trvala na tom, že 
jej chce pomôcť. V tej chvíli som pochopila, že Kim má problém s nastavo-
vaním hraníc v tom, koľko a ako často je ochotná pomáhať iným, z čoho 
cítila úzkosť. Myslela to, samozrejme, dobre. chcela len pomáhať ľuďom! 
No jej miera ochoty pomáhať bola neudržateľná. Zúfalo potrebovala robiť 
menej. Keď som spomenula delegovanie, Kim tú myšlienku okamžite za-
vrhla. Poznala len jeden spôsob, ako druhým pomôcť – súhlasiť, že to urobí 
sama. Kimino odmietanie povedať nie ju priviedlo do mojej ordinácie a bolo 
zdrojom jej starostí, stresu a ochromujúcej úzkosti.

Štúdie ukazujú, že sme čoraz úzkostnejší. Komplikované vzťahy patria 
medzi hlavné príčiny zvyšujúcej sa miery úzkosti a úzkosť a depresia sú dva 
najbežnejšie dôvody, prečo sa ľudia rozhodnú vyhľadať pomoc v terapii. 
Rovnako ako Kim, do terapie vstupujú, keď úzkosť začne ovplyvňovať ich 
každodenný život.

Pracovala som s Kim na jej potrebe byť všetkým k dispozícii. Pomohla 
som jej pochopiť, že keď povie nie, získa čas, ktorý hľadá. Odmietnutie by jej 
dalo slobodu usadiť sa v role manželky. Odmietnutie by zmiernilo jej obavy, 
takže by dokázala vstať ráno z postele a čeliť novému dňu bez toho, aby sa 
okamžite cítila preťažená.

Moja definícia „hraníc“
Hranice sú očakávania a potreby, vďaka ktorým sa budete vo vzťahoch cí-
tiť bezpečne a príjemne. Očakávania vo vzťahoch vám pomáhajú udržať sa 
v psychickej a emocionálnej pohode. Naučiť sa, kedy povedať nie a kedy 
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povedať áno, je tiež nevyhnutnou súčasťou toho, aby ste sa pri interakcii 
s inými ľuďmi cítili dobre.

Príznaky toho, že potrebujete zdravšie hranice
Kiminu schopnosť fungovať ovplyvňovalo to, že si neustále prehrávala v hla-
ve myšlienky, plánovala, trápila sa, či bude mať dostatok času a obávala sa 
začať. Bola skrátka v strese.

duševné problémy, ako je úzkosť, môžu byť vyvolané našou neurolo-
gickou reakciou na stres. Keď sme v strese, náš mozog má problém vypnúť. 
Ovplyvňuje to náš spánok. Nastupuje strach. Ako terapeutka pozorujem 
nedostatočnú starostlivosť o seba, pocity preťaženia, odpor, vyhýbanie sa 
a ďalšie duševné problémy, ktoré sú bežnými prejavmi problémov s nasta-
vením hraníc.

Zanedbávanie starostlivosti o seba
Všetci poznáme pravidlo číslo jeden v prípade bezpečnostnej núdze počas 
letu v lietadle: „Najskôr si nasaďte vlastnú kyslíkovú masku, až potom po-
môžte druhým.“ Jednoduché, však? Nie. Zanedbávanie starostlivosti o seba je 
prvá vec, ktorá sa stane, keď sa necháme uniesť túžbou pomáhať druhým.

Nedokázala by som spočítať všetkých ľudí, ktorí ma navštívia v ordiná-
cii a nariekajú: „Na seba jednoducho nemám čas.“ Po rýchlom zhodnotení 
vyjde najavo, že títo ľudia si pre seba nenachádzajú nijaký čas. V skutoč-
nosti sa často zdá, akoby zabudli, ako sa o seba starať. Nevedia si vyhradiť 
čas na to, aby sa zdravo najedli, alebo si nájsť päť minút na meditáciu, ale 
každý týždeň trávia hodiny dobrovoľníckou prácou v škole svojich detí. 
Tento typ nerovnováhy je jasným znamením, že majú problém so stano-
vovaním hraníc.

Starostlivosť o seba je viac než do-
priať si deň v kúpeľoch a nie je sebecká. 
Odmietnuť pomoc je aktom starostlivosti 
o seba. Venovať pozornosť svojim potre-
bám je starostlivosť o seba. A – ako keď 
si nasadíte kyslíkovú masku – budete mať viac energie pre druhých, ak ju 
najprv zameriate na seba. Ak sa nad tým zamyslíte, koreňom starostlivosti 

Základom 
starostlivosti o seba 

je nastavenie hraníc .

Č o  d o p e k l a  s Ú  h r a N i c e ?
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o seba je stanovenie hraníc: povedať niečomu nie, aby sme mohli povedať 
áno vlastnej emocionálnej, fyzickej a duševnej pohode.

Preťaženosť
Kim vyhľadala terapiu, pretože sa cítila chronicky preťažená. To je jeden 
z najbežnejších prejavov problémov s hranicami. Preťažení ľudia majú pred 
sebou viac úloh než času potrebného na ich splnenie. Topia sa v myšlien-
kach na to, ako do už aj tak nabitého rozvrhu vtesnať ešte viac. Tento typ 
zaneprázdnenosti je v našej kultúre rozšírený. Každý sa snaží robiť stále viac 
a viac. Čas je až na druhom mieste. Platíme za to našou pohodou. uvedome-
nie si hraníc je proaktívny spôsob, ako odhadnúť, čo je skutočne zvládnuteľ-
né, a tiež vám umožní stopercentne sa sústrediť na danú úlohu bez toho, aby 
ste neustále mali nepríjemný pocit preťaženia.

Odpor
Pocity zneužitia, frustrácie, podráždenia, mrzutosti a zatrpknutosti sú vý-
sledkom odporu, ktorý cítime, keď si nenastavujeme hranice. To, že sme 
nespokojní, ovplyvňuje spôsob, akým jednáme s ľuďmi. Bráni nám to byť 
v našich vzťahoch najlepšou verziou seba. Vyvoláva to konflikty. Stávame sa 
paranoidnými. Staviame okolo seba múry. dlhodobá nespokojnosť ovplyv-
ňuje to, ako vnímame zámery ostatných. Keď sme nespokojní, robíme veci 
z povinnosti voči iným, nie pre radosť z toho, že im pomáhame. Náš odpor 
môže byť citeľný.

Ak ku mne príde klient a povie: „Musím sa starať o matku a hnevá ma 
to,“ okamžite z neho vycítim podráždenie a odpor. Preskúmanie toho, prečo 
klient cíti tlak a povinnosť poskytovať starostlivosť, mi umožní spochybniť 
jeho presvedčenia. Áno, chce, aby bolo o jeho matku postarané, ale nemusí 
byť jediným človekom, ktorý jej túto starostlivosť poskytne. uplatňovanie 
hraníc v praxi – tým, že požiada o pomoc ostatných členov rodiny a bude 
delegovať úlohy – mu môže pomôcť zmierniť stres.

Spomeňte si na príznaky toho, že potrebujete hranice
cítite sa preťažení.¢¢

cítite odpor k ľuďom, že vás žiadajú o pomoc.¢¢
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Vyhýbate sa telefonátom a kontaktu s ľuďmi, ktorí by od vás mohli ¢¢

o niečo žiadať.
Trúsite poznámky o tom, že pomáhate ľuďom, ale na oplátku nič ¢¢

nedostávate.
cítite sa vyhorení.¢¢

Často snívate o tom, že všetko necháte tak a zmiznete.¢¢

Nemáte čas na seba.¢¢

Vyhýbanie sa
Ak sa zatajujete, ignorujete druhých, či sa od nich odstrihávate, je to vyhýba-
nie sa. Ak neodpovedáte na požiadavky, odďaľujete uvedenie vecí ma pravú 
mieru alebo niekam neprídete, je to znamenie, že sa istým situáciám vyhýbate 
– namiesto toho, aby ste ich aktívne riešili. Ale ak problémy predlžujeme tým, 
že sa im vyhýbame, znamená to, že sa tie isté problémy budú objavovať stále 
znova a budú nás sprevádzať od jedného vzťahu k druhému.

Vyhýbavosť je pasívno-agresívny spôsob vyjadrenia toho, že vás unavu-
je byť k dispozícii. dúfať, že problém zmizne, sa zdá ako najbezpečnejšia 
možnosť, ale vyhýbanie sa problémom je reakcia, ktorá vychádza zo strachu. 
Vyhýbanie sa diskusii o našich očakávaniach nezabráni konfliktu. Len to od-
ďaľuje nevyhnutnú úlohu nastaviť si hranice.

Myšlienky na útek – „Kiežby som mohol všetko odhodiť a utiecť“ – sú 
prejavom extrémnej vyhýbavosti. Fantázie o tom, že trávite dni osamote, 
ignorujete hovory, alebo sa skrývate, znamenajú, že vyhýbanie sa vidíte ako 
konečné riešenie. V skutočnom živote je však jediným riešením nastavenie 
hraníc.

Ak sa naučíte byť asertívni ohľadom svojich obmedzení, pomôže vám 
to zmierniť tieto príznaky a zvládnuť záchvaty depresie a úzkosti. Nedo-
statok porozumenia hraniciam plodí nezdravé návyky. Poďme si to teda 
rozobrať.

Č o  d o p e k l a  s Ú  h r a N i c e ?
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Chápanie hraníc
Vytváranie zdravých hraníc vedie k pocitu bezpečia, k tomu, že sa cítime 
milovaní, pokojní a rešpektovaní. Sú ukazovateľom toho, ako dovoľujete 
druhým, aby sa o vás starali a ako sa staráte o iných. Ale tým to nekončí.

Význam hraníc
chránia vás pred nadmernou záťažou.¢¢

Sú prejavom dobrej starostlivosti o seba v praxi.¢¢

Vymedzujú úlohy vo vzťahoch.¢¢

informujú o prijateľnom a neprijateľnom správaní vo vzťahoch.¢¢

Sú to parametre, vďaka ktorým vieme, čo môžeme vo vzťahoch ¢¢

očakávať.
Predstavujú spôsob, ako žiadate ľudí, aby vás podporili tým, že ¢¢

budú rešpektovať vaše potreby.
Sú spôsobom, ako dať ostatným najavo svoje potreby.¢¢

Sú spôsobom, ako vytvárať zdravé vzťahy.¢¢

Sú spôsobom, ako vytvárať jasnosť.¢¢

Sú spôsobom, ako sa cítiť bezpečne.¢¢

Hranica poskytuje ostatným návod, ako sa k vám správať. Môže byť explicit-
ná, napríklad poviete: „Prajem si, aby to, čo ti teraz poviem, ostalo len medzi 
nami.“ Alebo implicitná, napríklad keď máte hneď pri vchodových dverách 
umiestnenú poličku na topánky a kôš s papučami pre hostí. Pri nastavovaní 
vlastných hraníc je dôležité, aby ste si aj vy uvedomovali hranice, ktoré si 
vytyčujú ostatní ľudia.

Naša rodinná história a osobnosť určujú, ako uplatňujeme a prijíma-
me hranice. Ak vaša rodina funguje na princípe nevyslovených hraníc, 
alebo ich pravidelne prekračuje, pravdepodobne vám budú v dospelosti 
chýbať komunikačné zručnosti potrebné na to, aby ste dokázali asertívne 
prejavovať svoje potreby. S nastavovaním hraníc môžu mať ťažkosti na-
príklad dospelé deti alkoholikov. Rodičia, ktorí majú problémy so závis-
losťou, často vysielajú dieťaťu signál, že jeho hranice nie sú dôležitejšie 
ako ich závislosť. Takže tieto deti majú v dospelosti problém pochopiť 
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a definovať hranice. Ak vaša pôvodná rodina komunikuje a rešpektuje 
zdravé hranice, budete s väčšou pravdepodobosťou schopní definovať 
hranice v akejkoľvek situácii.

Naša osobnosť určuje, do akej miery sa cítime príjemne alebo neprí-
jemne pri rešpektovaní a odmietaní hraníc. Ľudia s úzkostnými sklonmi 
sú náchylnejší na prehnané reakcie, ak ich spochybníme. emocionálna 
regulácia je u nich častým problémom, pretože títo ľudia nedokážu na 
situáciu reagovať primerane. Ľudia, ktorí bývajú často nepríjemní, naprí-
klad potrebujú mať vždy pravdu, hádajú sa o maličkostiach, alebo majú 
problém prijať odlišnosť druhých, budú s väčšou pravdepodobnosťou 
hranice prekračovať. Otvorenosť (ochota k zmene) a uvedomelosť (ocho-
ta učiť sa a rásť) sú osobnostné črty ľudí, ktorí budú s väčšou pravdepo-
dobnosťou hranice rešpektovať.

Hranice sú nevyhnutné v každom veku. Vo vzťahoch sa menia spolu 
s tým, ako sa menia ľudia, ktorí sú ich súčasťou. Zmeny, ako je svadba, od-
chod na vysokú školu alebo založenie vlastnej rodiny, si často vyžadujú nové 
hranice.

———
V skutočnosti existujú tri úrovne nastavenia hraníc. Zistite, či 
vám je niektorá z nich povedomá.

Priepustné hranice
Priepustné hranice sú slabé alebo zle vyjadrené a sú (nie zámerne) škodlivé. 
Vedú k pocitu vyčerpania, nadmernej záťaži, depresiám, úzkosti a nezdravej 
dynamike vo vzťahoch. Kim z úvodného príbehu je príkladom toho, ako sa 
môžu priepustné hranice prejaviť a narúšať vašu pohodu.

Ako vyzerajú priepustné hranice
Prezrádzate o sebe príliš veľa.¢¢

Trpíte spoluzávislosťou.¢¢

Zaplietate sa (neviete sa emočne oddeliť od ostatných).¢¢

Nedokážete povedať nie.¢¢

Snažíte sa ľuďom vyhovieť.¢¢

Ste závislí od spätnej väzby od ostatných.¢¢

Č o  d o p e k l a  s Ú  h r a N i c e ?
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Máte paralyzujúci strach z odmietnutia.¢¢

Prijímate zlé zaobchádzanie.¢¢

Príklady priepustného nastavenia hraníc:

Súhlasíte s vecami, ktoré robiť nechcete. �

Požičiavate ľuďom peniaze, pretože máte pocit, že je to vaša povin- �

nosť, hoci sami nemáte na rozhadzovanie.

Rigidné hranice
druhým extrémom sú rigidné hranice, pri ktorých človek buduje hradby, aby 
ostatných udržal v bezpečnej vzdialenosti. Ale zachovávať svoje bezpečie tým, 
že sa uzavriete, je nezdravé a vedie to k ďalším problémom. Zatiaľ čo prie-
pustné hranice vedú k nezdravej blízkosti (zaplietanie sa), rigidné hranice sú 
ochranným mechanizmom určeným na udržanie odstupu. Zvyčajne prame-
nia zo strachu zo zraniteľnosti alebo z obáv zo zneužitia. Ľudia s rigidnými 
hranicami nepripúšťajú výnimky zo svojich prísnych pravidiel, hoci by im to 
prospelo. Ak človek s rigidnými hranicami povie: „Nikdy ľuďom nepožičiavam 
peniaze,“ nikdy to nezmení, dokonca ani vtedy, ak by sa do úzkych dostal jeho 
blízky priateľ, ktorý nemá vo zvyku požičiavať si peniaze.

Ako vyzerajú rigidné hranice
Nikdy o sebe nehovoríte.¢¢

Staviate opevnenia.¢¢

Vyhýbate sa zraniteľnosti.¢¢

Odstrihávate sa od ľudí.¢¢

Máte vysoké očakávania od druhých.¢¢

Presadzujete prísne pravidlá.¢¢
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Príklady rigidného nastavenia hraníc:

Tvrdé odmietanie ako spôsob, ako odradiť ľudí od toho, aby vás v bu- �

dúcnosti o niečo žiadali.
Máte pravidlo, že nikdy nebudete sestre strážiť deti. �

Zdravé hranice
Zdravé hranice sú možné vtedy, keď sa do vašich súčasných interakcií ne-
premieta vaša minulosť. Vyžadujú si povedomie o vašich emočných, dušev-
ných a fyzických schopnostiach v kombinácii s jasnou komunikáciou.

Ako vyzerajú zdravé hranice
Jasne vyjadrujete vlastné hodnoty.¢¢

držíte sa vlastného názoru.¢¢

Vo vhodnej miere hovoríte s druhými o osobných veciach.¢¢

Ste zdravo zraniteľní v prítomnosti ľudí, ktorí si získali vašu dôveru.¢¢

Nemáte problém povedať nie.¢¢

Odmietnutie neberiete osobne.¢¢

Príklady zdravého nastavenia hraníc:
Hovoríte nie bez ospravedlňovania sa, pretože je to pre vás v danej  �

chvíli najzdravšia voľba.
Finančne podporujete ľudí, keď je to vhodné a ak to môžete urobiť  �

bez toho, aby vám to spôsobilo finančnú ujmu.

Dva kroky pri nastavovaní hraníc
Je pravda, že nastaviť hranice nie je ľahké. Ľahko vám v tom môže zabrániť 
ochromujúci strach z toho, ako niekto možno zareaguje. Možno si v mysli 

Č o  d o p e k l a  s Ú  h r a N i c e ?



N a s t a v t e  z d r a v é  h r a N i c e

12

prehrávate nepríjemné interakcie a pripravujete sa na najhorší možný sce-
nár. Ale verte mi: dlhodobo zdravý vzťah za dočasné nepohodlie v každom 
prípade stojí!

Vždy, keď identifikujete hranicu, ktorú by ste chceli stanoviť, pamätajte, 
že tento proces sa skladá z dvoch krokov: komunikácie a konania.

Komunikácia
Prvý krok je verbálna deklarácia vašich potrieb. Ľudia nedokážu presne 
odhadnúť vaše hranice z reči tela či nevyslovených očakávaní. Keď nahlas 
poviete, čo očakávate, nechávate ostatným len malý priestor na to, aby si 
nesprávne vysvetlili, čo si želáte. Najúčinnejšie sa o to postarajú asertívne 
vyhlásenia.

Verbálna komunikácia vašich hraníc znie takto:

„Keď sa pohádame, prajem si, aby si hovoril miernejším tónom a za- �

stavil sa, ak máš pocit, že si sa v hádke príliš rozohnil. Poviem ti, keď 
mi tvoj tón začne byť nepríjemný.“
„Je pre mňa dôležité, aby sme dodržiavali to, čo si naplánujeme. Ak  �

potrebuješ niečo zmeniť, pošli mi správu pár hodín vopred.“

Konanie
Komunikáciou tento proces nekončí. Musíte sa podľa toho, čo hovoríte, aj 
správať. Spoliehať sa na to, že vám druhý dokáže čítať myšlienky, je recept 
na nezdravý vzťah. Je potrebné konať. Povedzme napríklad, že ste svojmu 
priateľovi povedali: „Je pre mňa dôležité, aby si dodržal to, čo sme si naplá-
novali. Ak potrebuješ niečo zmeniť, pošli mi pár hodín vopred správu.“ Keď-
že ste svoju hranicu verbalizovali, ak ju prekročí, musíte ju potvrdiť činom. 
V tomto prípade by ste priateľovi oznámili, že sa nemôžete prispôsobiť zme-
ne plánu, pretože vás na zmenu neupozornil dostatočne vopred. Môžete mu 
mierne povedať: „Rada by som sa s tebou stretla, ale nedokážem tomu pri-
spôsobiť svoj program. dohodnime sa na stretnutí na budúci týždeň.“ Viem, 
je to ťažké. Ale ctiť si svoje hranice činmi je jediný spôsob, ako väčšina ľudí 
pochopí, že to myslíte vážne, čo pomôže, aby aj ľudia vo vašom živote začali 
brať vaše hranice vážne.


