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Příběh, který vám povím, je mi velmi blízký. Sama jsem si ho prožila a chtěla bych se s vámi 

o něj podělit. Není za co se stydět. Obzvláště v této době. Všem, kteří se v tomto stavu ocitli, 

bych tímto chtěla říct, že vím, jak vám je. Není lehké s tím bojovat, ale dá se to překonat. Věřte 

mi. Můj nepřítel se jmenoval úzkost. 

Po nabitých, skvěle užitých prázdninách jsem měla bez problému usednout do lavic s učivem 

pro sedmou třídu. Jenže ono to tak bez problémů nebylo. Začalo to nenápadně.  Začaly mi 

vadit odpolední hodiny, nebylo mi příjemné být tak dlouho ve škole. Otázkou bylo proč? Sama 

ten pocit ani nedokážu popsat, bylo to něco jako obava z věcí, které se můžou stát. Takhle to 

šlo asi měsíc, až to nakonec vyústilo do situace, že jsem do školy jeden den nedorazila vůbec. 

Tehdy ráno jsem vyrazila bez doprovodu kamarádky a najednou se jako lusknutím prstu vše 

změnilo. Stojím sama před školou a nevím, co mám dělat.  Dýchá se mi hůř a hůř. Panikařím. 

Brečím. Volám mamce, která už je tou dobou dávno v práci, takže mi to nezvedá. To mi na 

klidu nepřidá. Nakonec mi to po dlouhém zkoušení vezme taťka a říká: „Běž domů. Všechno 

se to vyřeší.“ Po zbytek dne jsem celá nesvá, lámu si s tím hlavu.  

O víkendu (po náročném týdnu) máme rodinnou oslavu, kterou jsem vlastně přečkala sama 
v pokoji. Vadil mi křik a velká spousta lidí. To znamená, že školní třída pro mě znamenala klec 
plnou vřískajících opic. Nemohla jsem to pochopit. Mám školu ráda a najednou mi v ní není 
dobře. Co se to stalo? 

Následující týden se mé nepříjemné stavy opakovaly, a to už nám všem bylo divné. Moje 

chování se úplně změnilo. Ze samostatné, aktivní, velice zvědavé dívky se najednou stala 

mlčící, uplakaná, věčně v pokoji na posteli schoulená osůbka.  

Po podzimních prázdninách jsem už do školy vůbec nevkročila. A bitva začala. 

Byla jsem celá nešťastná, nevěděla jsem, co se to se mnou děje a proč zrovna mně. Byla jsem 

zavřená doma a skoro nikam jsem nechodila. A pokud ano, tak jedině s mými rodiči. Ze 

samostatné holky jsem se najednou stala ocáskem, který se od svých rodičů nehnul ani na 

krok. Když jsem měla být někde sama, i když jen na chvíli, nešlo to. Bála jsem se něčeho a všeho 

a ostatní to nemohli pochopit. Úzkost se vždy projevila svíravým pocitem vycházejícím 

z břicha. Vypadalo to, že na svém hrudníku nesu veškerou tíhu světa, která vygradovala velkou 

bolestí hlavy. Na vše jsem si připadala sama, přestože to tak nebylo. 

Dlouho jsem nechodila do školy a byla jsem z toho hodně špatná, ale měla jsem obrovskou 

podporu ať už v celé své rodině, tak ve svých kamarádech i učitelích. Během několika měsíců, 

kdy jsem byla doma, jsem se učila sama nebo s pomocí maminky a chodila na terapie, které 

mi moc pomohly. Nestydím se za to, je to normální. Pomohlo mi, že jsem o svém stavu mluvila, 

nedusila to v sobě. 

Po určité době, kdy jsem na sobě zapracovala, jsem se snažila vrátit (takzvaně) do normálu. 
Pomaloučku jsem začala chodit zpátky do školy, i když jen na pár hodin. Ze začátku to byly 
jenom dvě hodiny denně. Sama jsem si nastavila cíl, že každý týden budu o hodinku přidávat, 
a tak se taky stalo. Po vánočních prázdninách jsem zkusila tři hodiny a postupně navyšovala. 
Teď chodím pět a mám v plánu ještě pokročit. 

Mé vyprávění nás zavedlo až do současné doby, k zatím poslední stránce příběhu. Za sebe 
musím říct, že se cítím skvěle, plná sil a odhodlaná se zlepšovat. Boj ještě není u konce, ale 
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jsem na dobré cestě všechno překonat. Chtěla bych poděkovat všem, kteří mi v nelehkém 
období pomáhali a pořád pomáhají. Na závěr budu končit slovy, kterými jsem začínala. Všem, 
kteří prožívají to, co já, bych chtěla vzkázat, že i když je to těžké, nevzdávejte se, věřte si, 
nechte si pomoci.  I když vám bude připadat, že vám ostatní nerozumí, neznamená to, že vám 
nechtějí pomoct. Hlavní je neztrácet naději. Pořád dokola si opakujte: Jak nečekaně to přišlo, 
tak nečekaně to i odejde! 

Kamila 


