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Kniha „Proč pláčeš, Miriam“ chce svými rozsáhlými svědectvími 
napomoci v šíření úcty k lidskému životu. Je určena nejen ženám, které 
potrat již podstoupily, ale i ženám, které se pro podstoupení potratu 
rozhodují, jejich partnerům, příbuzným, známým i odborníkům, 
kteří se problematikou potratů jakýmkoli způsobem zabývají.

MUDr. Ludmila Lázničková
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Předmluva k českému vydání

Kniha „Proč pláčeš, Miriam“ postupně předkládá svědectví žen, které
z rozličných důvodů podstoupily umělé ukončení těhotenství, a stanoviska
lékařů, psychologů, psychoterapeutů a dalších odborníků, kteří se snaží
těmto ženám jakýmkoliv způsobem pomoci.

Často se ani nepřipouští možnost, že potíže, kterými žena trpí, by moh-
ly souviset s dříve podstoupeným potratem. Je jen málo žen, které jsou
schopny vypovědět o své bolesti v souvislosti s potratem. Kdo by chtěl
nahlas hovořit o své porážce, o tom okamžiku svého života, ve kterém
se nenašlo jiné řešení? Po potratu mohla žena pociťovat úlevu. Po určité
době ale mohou přicházet obtíže – duševní, psychické, tělesné.

Právě svými svědectvími chce tato kniha podat pomocnou ruku všem
těm, kdo si již obtíže po potratu uvědomují, chce ale také napomoci všem
těm, kteří se ocitli před tak závažným rozhodnutím, jako je rozhodnutí
pro potrat.

I když se v publikaci jedná o svědectví žen i odborníků ze zahraničí,
i v naší zemi jsme si vědomi této závažné skutečnosti. Také u nás den-
ně stovky žen a dívek stojí před těžkým rozhodnutím. I u nás řada žen
prožívá příznaky, které je možno označit jako postabortivní syndrom. Na
pomoc těmto ženám jsou zřizovány Poradny pro ženy a dívky. Snahou Po-
raden je poskytovat odborně poradenskou, materiální, ale i prostě lidskou
pomoc tam, kde žena nebo rodina je zaskočena původně neplánovaným
těhotenstvím. Provádějí se zde nejen těhotenské testy zdarma, ale zpro-
středkovávají se i kontakty na další odborníky – psychology, gynekology
a v případě potřeby ubytování kontakty na azylové domy.

Tyto poradny jsou provozovány jednotlivými občanskými sdruženími,
jako je Sdružení Ochrana nenarozeného života s ústředím v Praze, Voršil-
ská 5, sdružení CENAP v Brně, Vodní 13, ale i dalšími organizacemi.

MUDr. Ludmila Lázničková
CENAP, http://www.cenap.cz
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Čekáte-li nečekaně dítě
Žena, která není na těhotenství připravena a zjistí, že čeká dítě, proží-
vá obrovské množství emocí, které nadměrně zkreslují realitu její situace
do katastrofické podoby. Taková matka ztrácí pevnou půdu pod nohama
často i proto, že buď nenachází oporu ve svém okolí, nebo si o ni neumí
říct na správných místech. Každý den jí hlavou prolétnou tisíce myšlenek,
které se stále opakují a spřádají dohromady různé scénáře řešení situace
nečekaného těhotenství.

Klientky Poradny pro ženy Aqua vitae, kterou provozuje vydavatel té-
to knihy – občanské sdružení Hnutí Pro život ČR, procházejí často velmi
rozmanitými životními cestami. Jsou jimi vzdělané ženy, které hledají in-
formace o tom, jak umělý potrat „vypadá“, ale také mladé studentky,
které zůstaly opuštěné od starších partnerů a nenašly oporu u svých ro-
dičů, až po bezdomovkyně, které nemají vyřešeny základní životní potře-
by. Přestože jejich osudy jsou zpravidla odlišné, mívají několik společných
rysů. Jedním z nich je (a na prvním místě jmenuji) osamělost. Bývá to
tak, že z otázky rozhodování o osudu těhotenství, na které nejsou ženy
připraveny, muži vycouvají a (asi často v dobré víře) chtějí nechat rozhod-
nutí na matkách počatých dětí. Tím jsou ovšem tyto ženy vrženy do slepé
uličky, ve které zůstaly samy. Dalším opakujícím se společným rysem je
velká neinformovanost, která hraje do karet tlaku nejbližšího okolí matky
dítěte (rodičů, příbuzných, přátel a známých). Matka, která nemá dosta-
tečné množství informací o vývoji dítěte, o zákroku potratu, o možných
následcích, jednoznačně nemůže mít ani dostatečné znalosti o možnostech
východisek ze své situace – ať již ve formě sociální, právní, ekonomické
nebo zdravotní pomoci, která je v ČR pro potřebné – díky Bohu – již na
vysoké úrovni. Je ponechána „zaručeným zprávám“ a barvitým popisům
osudů známých i neznámých ve svém okolí.

Poradna pro ženy Aqua vitae pracuje se ženami, rodinami či páry, které
informace hledají, a je připravena je předávat na vysoké úrovni, a zároveň
zprostředkovat konkrétní pomoc. Díky celorepublikové působnosti a do-
sažitelnosti skrze bezplatnou telefonickou linku 800 108 000 nebo inter-
netovému poradenství na adrese http://linkapomoci.cz může nabídnout
poradenství širokému spektru potřebných.

Zdeňka Rybová
Hnutí Pro život ČR, o.s.
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Předmluva

„Proč pláčeš, Miriam?“ – tak se jmenuje kniha, která informuje o dušev-
ních a tělesných následcích potratu. Seznámíme vás s mnoha svědectvími,
která jsme obdrželi od žen po potratu, a s dnes ještě nepříliš známým
„postabortivním syndromem“, o němž referují lékaři.

Nenarozené dítě je dnes stále více ohroženo, proto se chceme obrátit i na
vás. Naše nadace ANO ŽIVOTU – MATKY V TÍSNI déle jak dvacet let
vede středisko pro nastávající matky v tísni, pro svobodné matky a děti.
Díky velkorysým darům dobrodinců a přátel našeho dobročinného díla
jsme dnes schopni nabízet konkrétní pomoc v našich vlastních domech.

Během naší dlouholeté činnosti nebylo možno se nedovědět o tom, že
mnoho žen, které potratily své nenarozené dítě, trpí měsíce, roky, ne-
bo dokonce po celý život za své závažné rozhodnutí. Duševní, psychická
a tělesná zranění jsou velmi hluboká. Proto jsme se rozhodli informovat
veřejnost o „postabortivním syndromu“, v širokých kruzích ještě málo
známém.

Tato kniha by měla přispět k tomu, aby se stále více a více respekto-
vala a uznávala vážnost, úcta a důstojnost lidského života. Liberalizace
potratu bude mít pro rodinu a společnost v blízké budoucnosti nedohledné
následky.

Stále znovu slyšíme od postižených žen, které trpí následky potratu:
„Proč nám to nikdo neřekl?“ nebo: „Bezpodmínečně se to musí dostat na
veřejnost a varovat ji před tím, co potrat ve skutečnosti znamená a jaké
následky tíží ženy často mnoho let.“

Dlouho nikdo nechtěl připustit, že při potratu se nejen zabíjí vyvíjející
se člověk, ale že také postižená žena velmi trpí následky tohoto zákroku,
více, než by se pokládalo za možné. Nejde o vyřešení politické, vědecké
nebo osobní otázky, ale vždy o život nebo smrt nenarozeného člověka;
prozatímní řešení neexistuje. Potrat je vždy dokončeným procesem, který
se již nikdy nedá vrátit.

Duševní a psychické poruchy jsou dnes u žen po potratu značné. Tato
skutečnost je nám známa ze spolehlivých psychologických a psychiatric-
kých vyšetření. Z lékařských zpráv také plyne, že muži, tedy partneři žen,
které prodělaly potrat, trpí obdobnými psychickými poruchami. Depre-
sivní výčitky svědomí se změní ve skutečný smutek. Je to velice bolestivý
proces.
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Život velkého množství nenarozených dětí závisí na existenci právní
ochrany. Naše zákony musí nenarozenému člověku poskytovat dostatečnou
ochranu. Podle zkušeností jiných zemí liberalizace legislativy v této oblasti
počet potratů ještě zvýší.

Přečtěte si pozorně svědectví postižených žen, dříve než vyslovíte s po-
tratem souhlas nebo jej sama podstoupíte. Postižení pociťují nepřehléd-
nutelné následky. Posuďte sami.

Dr. Susan Stanfordová z USA, která sama podstoupila potrat, našim
snahám dodává síly, když píše: „Nevěřím, že je v naší společnosti někdo,
jehož srdce je tak zlomené jako srdce žen po potratu. Musíme jim při-
blížit pravdu, neboť ve svém nitru prahnou po uzdravení. A musíme to
udělat s velkou láskou, v žádném případě neodsuzovat. Musíme jim po-
moci uzdravit jejich nemocnou duši. Musíme jim pomoci uzdravit jejich
zlomená srdce.“

Vydavatel
Uznach, 8. prosince 1996

NADACE ANO ŽIVOTU – Matky v tísni
Pius Stössel, prezident
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Co je to postabortivní syndrom?

Trauma potratu a jeho následky
Postabortivní syndrom (PAS) představuje soubor psychických příznaků,
které mohou nastat jako důsledek po prožití potratu.

V prvé řadě jsou postiženy ženy, které potrat podstupují, ale také muži,
a stejně tak zúčastněné lékařky, lékaři a ošetřovatelský personál.

Důvodem příznaků tohoto onemocnění je masivní potlačení prožitého.
Příznaky se rozvíjejí někdy teprve po delší době od provedení potratu
a jsou pak považovány za jeho možné následky.

Postabortivní syndrom – trauma po potratu – byl celkově potvrzený,
přezkoumaný a veřejnost s ním byla obeznámena.

Podařilo se nám k tomuto závažnému, celosvětovému problému získat
kompetentní odborníky, kteří se podíleli z lékařského hlediska na naší kni-
ze „Proč pláčeš, Miriam“. Duševní zranění při postabortivním syndromu
se podobá časované bombě, kterou uvedeme do vlastního života, a ně-
kdy dojde k explozi. Duševní zranění zasahují velmi hluboko. Ženy všech
zaměření, které už nemohou najít žádné východisko z vnitřních utrpení,
hledají pomoc.

Na základě zkušeností kompetentních odborníků čistá psychoterapie ne-
ní schopna řešit problém viny. Zdá se být nutné spojení psychoterapie
a duchovní péče.

Potrat představuje mohutný zásah do přirozených procesů ženského or-
ganismu. Mohou nastat psychosomatické nebo psychické následky podle
osobní životní situace té které ženy.

Postabortivní syndrom bohužel stále ještě není uznáván mnohými lékaři
a poradkyněmi, protože těžko mohou uvěřit, že potrat může být pro ženu
významný.

Profesor dr. Bernard Nathanson, bývalý ředitel největší potratové klini-
ky na světě, říká ve svém výtečném filmu „Němý výkřik“ doslova: „Druhou
obětí potratu je žena, a přece – kdo vezme skutečně vážně utrpení žen,
které potrat podstoupily? Sotva kdo to bere na vědomí.“

NADACE ANO ŽIVOTU
REGION VÝCHODNÍ ŠVÝCARSKO, 8730 UZNACH
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Zraněné ženy litují svého rozhodnutí

Slavná populární hvězda po potratu
Téma potratu právem znepokojuje stále více lidí. Zastánci potratu často
poukazují na právo ženy na sebeurčení („Vždyť je to moje tělo.“). Odpůrci
potratu jsou vyzýváni, aby nemysleli vždy jen na dítě, ale také na matku,
která si kvůli „uvázání se“ k dítěti zkazí celý život.

Vzhledem k této výčitce je pozoruhodný vědecký průzkum psycholožky
Marie Simonové z univerzitní kliniky ve Würzburgu. Podle ní měly dvě
ze tří žen po potratu „dlouhou dobu pocity lítosti a viny a také stavy
úzkosti nebo těžké deprese“. S tím také často přicházejí tělesné příznaky:
migréna, poruchy srdečního rytmu nebo žaludeční a střevní potíže. Rov-
něž ve vztahu k partnerovi nastávají problémy: pocity nenávisti, citový
chlad a nálady poznamenávají další sexuální soužití a vedou až k frigiditě.
Psycholožka Maria Simonová upozorňuje, že žena po potratu necítí úlevu
a vysvobození, ale „často dlouho nenachází vnitřní klid a stabilitu“. Mno-
hé při vyšetření uvedly, že by se rozhodly pro dítě, kdyby jejich partner
souhlasil a postavil se proti potratu.

Dále se vyčítá zvláště křesťanským odpůrcům potratu, že poukazová-
ním na Boha a páté přikázání způsobují ženám výčitky svědomí, které
by jinak neměly. Vzhledem k oběma kritickým stanoviskům stojí za za-
myšlení přiznání jedné z nejoblíbenějších slavných populárních zpěvaček
šlágrů v Německu Wencke Myhreové, zveřejněné v časopise „Bunte“ (ča-
sopis pro ženy). V rámci seriálu článků pod názvem „Lituji“ se vyrovnává
s potratem svého pátého dítěte, od něhož uplynuly čtyři roky. Nezmiňuje
se o žádném spojení s náboženstvím, takže zřejmě není křesťankou. Jinak
by pravděpodobně věděla také něco o možnosti odpuštění. Toto svědectví
dvaačtyřicetileté hvězdy televizní obrazovky dokazuje, jak velmi si žena
potratem sama škodí.

Zoufalství ještě po čtyřech letech
Pláču nad svým pátým dítětem. Nechala jsem si je vzít. Hrozně toho lituji.
Ještě dnes nemohu pochopit, že já, která miluji děti a sama mám čtyři,
jsem potratila dítě. Ještě dnes, po čtyřech letech, jsem plna smutku, lítosti
a zoufalství, když na to pomyslím.

Stalo se to koncem podzimu 1985. Michael (Pfleghar) byl zavalen prací
na své televizní show ke stoletému výročí vynálezu auta. Cestoval po celém
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světě. Také já jsem byla s časem na štíru. A uprostřed toho všeho jsem
neplánovaně otěhotněla. V době, kdy jsem o tom mluvila s Michaelem,
jsem byla v druhém měsíci. Řekl, že se cítí ve svých dvaapadesáti letech
příliš starý na to, aby byl ještě jednou otcem. Bylo mi tenkrát osmatřicet.
Michael řekl, že to dítě nemám donosit. Nyní jsem s tím zůstala docela
sama.

Jednala jsem více méně v transu, sama jsem se rozhodla a tohoto roz-
hodnutí dnes lituji jako žádného jiného v mém životě. Dala bych cokoliv,
kdybych toto rozhodnutí mohla vrátit. Jsem přesvědčena, že mnoho žen
jako já po takovém rozhodnutí ve skrytu duše dlouhá léta pláče. Ještě
to stále hodně bolí, když o tom nyní mluvím. Doufám, že takto pomohu
jiným ženám. Moje rada: Důkladně si to rozmyslete. Cítila jsem se potom
strašně. Lituji toho.

Stíny

Stíny se prodlužují,
padají na zem.

Moje duše je tak sklíčená!
Kdo mi podá ruku?

Jako stín leží tvá smrt
na mé duši –

mé nikdy nenarozené dítě!
A nikdo neví, jak mi je.

Celá moje bytost –
ztemněla po tvé smrti.

Zničeno – zneuctěno – usmrceno – nejsi jenom ty.
Zemřela s tebou – část mne samotné!
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Nechala jsem své dítě potratit

Den, který úplně změnil život jedné mladé dívky
Jako křesťané jsme proti potratům. To je samozřejmé. Pro mnohé je ale
toto téma abstraktní. Následující svědectví ukazuje, co může pro jednu
ženu potrat znamenat.

Stále se vracející noční můra: „Proč, maminko, proč?“
Naše přátelství bylo jako mnoho jiných a také začalo tak, jako mnoho
jiných známostí. Skončilo však krutě. Nebyla to žádná láska na první
pohled, protože jsme se znali už dlouho. Naše známost měla své radosti
a bolesti, ale to patří ke každému vztahu. Až přišel den, který můj život
úplně změnil. V létě byla v sousední vesnici nějaká slavnost – také my jsme
ji navštívili. Zatímco já jsem tam pomáhala, můj přítel se bavil s kamarády
a pil alkohol. Když se slavnost chýlila ke konci, šli jsme domů. A ten večer
jsme se spolu vyspali. Sice jsme použili ochranu, ale prezervativ praskl
a stalo se to, z čeho jsme oba měli tak velký strach – otěhotněla jsem.
Všichni v mém okolí okamžitě usoudili, že toto dítě nesmím přivést na
svět, protože by to byla ostuda. Můj přítel byl o dva roky mladší než já
a já jsem byla zrovna v prvním ročníku učení. A co by tomu řekli lidé? Můj
přítel nechal rozhodnutí jenom na mně. Řekl: „Ty musíš sama vědět, co
máš dělat a co ne. Nemohu rozhodovat za tebe.“ A s touto zátěží jsem žila
týdny a nevěděla jsem, co mám dělat. Ale tlak všech „zúčastněných“ se
stále zvětšoval a zahnali mne do kouta. Nakonec „oni“ rozhodli za mne.

Připadala jsem si bídná a špinavá
Můj přítel a já jsme navštívili jednu poradnu. Po velmi dlouhém rozhovoru
a věčných tahanicích mi sociální pracovnice vystavila indikaci (potvrzení,
které je pro potrat ve Švýcarsku nutné) a potom jsem šla k lékaři. Ten mne
odkázal na jednu soukromou kliniku, kde jsem měla zákrok podstoupit.
Den, kdy jsem tam měla jít, cítím jako vypálené znamení, kterého se nikdy
nezbavím. Lékaři byli milí, ale já jsem si připadala tak bídná a špinavá, tak
bezmocná a osamělá. Když jsem se probrala z narkózy, seděl sice u mne
můj přítel, ale i tak jsem to už nebyla já. Byla jsem někým jiným a cítila
jsem se osamělá. A tato samota zůstala dodnes.
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Dnes bych to již nikdy neudělala, nehleděla bych na to, jak by
reagovalo okolí
Potratila jsem své dítě. A tak, jak zemřelo toto dítě, zemřelo i něco ve
mně, co se již nikdy nemůže probudit k životu. Dnes bych to již nikdy
neudělala, nehleděla bych na to, jak by reagovalo okolí, protože žiji ve
stálém strachu a nikdy se s tím nevyrovnám. V děsivých snech vidím,
jak ke mně běží malé děvčátko s nataženýma rukama a stále se mě ptá:
„Proč, maminko, proč?“ Pak se vždycky zpocená probudím. A tento sen
a pohled děvčátka mne pronásleduje od té doby, co jsem byla na potratu.

Já budu potrestána, ne můj přítel
Mezitím jsem sice úspěšná v zaměstnání, avšak můj soukromý život je
zničen. Mému děťátku by teď byl rok. Stýská se mi po něm, protože vím,
že jsem udělala chybu a nemohu ji nikdy napravit. Jen já za to budu
potrestána a ne můj přítel, i když ten měl na tom také podíl. Doufám jen,
že moje děťátko nemuselo dlouho zápasit se smrtí. A doufám, že mi moje
děťátko odpustí tento trestuhodný čin a pochopí, proč jsem to udělala.
Dnes jsem úplně sama, protože mě můj přítel krátce na to opustil, chtěl
znovu svoji svobodu.

Nedělejte stejnou chybu jako já, věčně toho budete litovat!
Tento příběh píši pro všechny mladé dívky a ženy, které jsou ve stejné
situaci, jako jsem byla tehdy já. Velmi dobře zvažte, co uděláte, protože
vás budou trápit sny. Budou vás pronásledovat pohledy, které neexistují.
Budete se svou samotou úplně samy a při pohledu na mladou matku s dí-
tětem se vás zmocní smutek a bolest. Vy, ne přítel, ponesete celé břemeno
a následky takového zákroku. On vás nemůže zbavit strachu, smutku ne-
bo samoty. Jenom stojí při vás, ale nemůže vám pomoci. Rozmyslete si
to dobře a nenechejte se k něčemu nutit. Váš život se tím zničí. Existuje
mnoho organizací, které vám pomohou a poradí. Nedělejte stejnou chybu
jako já! Věčně toho budete litovat! Můj život je zničen a můj přítel úplně
zničil i tu malou naději tím, že mě opustil.

Judita
(Ze školního časopisu „Scheibenkleister“,

Bad Neustadt / Bayrische Rhön)
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Sama jsem prodělala potrat
Bylo mi tehdy jednadvacet let a se svým přítelem jsem chodila dva roky.
Pamatuji si to přesně, stalo se to na jaře 1984. Přestala jsem brát anti-
koncepční pilulky, protože jsem je špatně snášela. Často jsem měla bolesti
hlavy, přibrala jsem a byla jsem oteklá.

Dřímala ve mně touha být matkou a mít vlastní domácnost, mít dítě.
Kancelářská práce se mi již během učení moc nelíbila. V květnu jsem
s přítelem jela do Rimini a Benátek. Když jsem tam dostala menstruaci,
byla jsem jaksi zklamaná, ale také se mi ulevilo. Nedávali jsme si totiž
po vysazení pilulek dobrý pozor – jen jsme to trochu přepočítávali. Na
to zklamání spojené s úlevou si ještě dobře pamatuji. Asi po měsíci a půl
se to ale stalo, byla jsem těhotná! Menstruace se opozdila, udělala jsem
si testy, první negativní, druhý pozitivní. Potom jsem se jednou v pátek
vydala ke gynekologovi. Když mi řekl, že jsem těhotná, má jediná odpověď
byla: „Do prčic! Co mám teď dělat?“

Doma jsem zavolala matce, bydlela jsem sama, můj přítel bydlel u ro-
dičů. Řekla jen, že se tedy máme vzít! Cítila jsem radost i strach. Zavolala
jsem příteli a ten hned přišel. Když jsem otevřela dveře, objal mě a řekl:
„Poslouchej, moc se těším!“ Ale během víkendu se naše pocity rozcházely.
Najednou jsem uvažovala, jestli jsme na manželství dost zralí. Můj pří-
tel ještě nikdy nestál na vlastních nohou a byl velmi závislý na rodičích.
K tomu jsem měla „šílený“ strach z výchovy svého vlastního dítěte. Měla
jsem sedm a půl letého bratra, jehož vychovávání bylo pro mé rodiče velmi
obtížné, byl totiž mentálně postižený. To všechno mě tenkrát napadalo.
S mateřskými pocity, něžností a láskou k mému vyvíjejícímu se nenaroze-
nému dítěti přišel strašný strach, zmítala jsem se sem a tam. Moje matka
mi v této situaci poradila, abych šla na potrat. Řekla mi, že žádné dítě už
nebude vychovávat! Musím si tuto záležitost „odpykat“ sama. Týden jsem
čekala a potom jsem v sobotu večer zavolala svému gynekologovi a po-
prosila jej o adresu v Curychu, kam bych šla na potrat! Bez jakýchkoli
námitek mi vysvětlil, že musím nejprve jít k lékaři na vyšetření, potom
k psychologovi pro osvědčení a další lékař pak provede potrat.

Příští týden jsem jela s přítelem do Curychu. Jeden lékař mě vyšetřil
také ultrazvukem. Řekl mi, že je všechno v pořádku, a dal mi adresu na
MUDr. M., který provede zákrok. Psychiatr vše vyřídil rychle. V jednom
pěkném, velkém domě bydlel mladý „muž“ v džínách, který mi položil pár
otázek a pak mě poprosil, abych chvilku počkala. Rychle napsal několik
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řádek a předal mi tzv. „osvědčení“! Zdánlivě není ve Švýcarsku nic lehčího
než dobrozdání tzv. „psychiatra“.

Nato jsem šla k lékaři, který provedl potrat. Ordinace MUDr. M. vy-
padala jako bar, nebo v každém případě alespoň jako recepce. Přivítala
mě hlasitá hudba, během níž mi vzali krev a vyšetřili mě. Objednali mě
na středu! Měla jsem strach, cestou domů jsem zavolala do práce, že mám
střevní potíže a že musím jít v Curychu na rentgenové vyšetření!

S pláčem a úplně zoufalá jsem jela ve středu s přítelem do Curychu.
V ordinaci jsem viděla paní s dítětem. Zdravotní sestra běhala kolem s ná-
dobou z plastické hmoty. Přemýšlela jsem: „Hází se tady potracené děti
do této nádoby?“ Udělalo se mi opravdu špatně. Musela jsem si lehnout
na lehátko a dostala jsem injekci. Když přišel lékař, zoufale jsem plakala,
mému příteli, který byl také přítomen, se udělalo špatně. Musel si také
lehnout na lehátko. Lékař mi řekl: „Nehrajte tady divadlo, můžete klidně
přijít později.“ Odpověděla jsem: „Nevím, co chci. Dejte mi injekci.“ Ve
skrytu duše jsem si říkala, že se již nikdy nechci probudit, chci zemřít! Lé-
kař se mě zeptal, jestli kouřím, ani jsem mu nestačila odpovědět a už jsem
spala. Když jsem se asi po hodině probrala, stál u mne přítel a jen se na
mne díval. Hned jsem zase usnula, dokud mi zdravotní sestra, méně přá-
telská z těch dvou a hodně zmalovaná, neřekla: „Vstaňte, umyjte si obličej
a jděte. Končím.“ I když jsem byla hodně slabá, šli jsme domů. Zapomně-
la jsem se zmínit, že psychiatr požadoval za svou „práci“ 400 franků na
ruku a potratář vyžadoval 500 franků na ruku!

Ten večer mi můj přítel řekl, že mě nenáviděl, když jsem se poprvé
probudila a podívala se na něj. Také teď se choval divně a šel brzo domů.
Dostala jsem bolesti, protože injekce přestala účinkovat, a strašné deprese!

Následující den jsem jela do práce, i když jsem na doporučení lékaře
měla ještě jeden den ležet. Měla jsem ale strach zůstat doma déle než dva
dny, protože pak bych potřebovala lékařské potvrzení. Nemohla jsem se
přece přiznat, že jsem potratila své nenarozené dítě! V poledne jsem šla
k matce na oběd. Chovala se ke mně hrubě a jen řekla, že bych měla být
ráda, že to „mám za sebou“, tolik žen to dnes dělá tak jako já. Večer
jsem u jednoho kiosku viděla těhotnou ženu. Jela jsem domů, hodila jsem
sebou na postel a celý večer jsem měla velké pocity lítosti a viny. Bylo to
peklo! K tomu všemu jsem, vždycky když jsem chtěla usnout, viděla stále
znovu své nenarozené dítě zrovna tak, jak jsem je viděla na ultrazvuku!
To malé embryo mne pronásledovalo! Časem jsem začala večer pít alkohol
(Martini nebo víno), abych mohla konečně usnout.
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S přítelem jsem se chtěla rozejít, protože jsem s ním nebyla schopna
spát, aniž bych přitom myslela na „dítě“. Seznámila jsem se s dalšími
muži a také jsem svého přítele jednou podvedla; on mne mimochodem
také, jak jsem se později dozvěděla.

Asi půl roku po potratu mého dítěte ze mne byla psychická ruina! To
byla doba, kdy jsem se také poohlížela po jiných mužích, aby mě můj přítel
konečně opustil! On ale v žádném případě nechtěl, i když mě vůbec nechá-
pal. Také má tehdejší přítelkyně, která pracovala jako zdravotní sestra,
mi k tomu všemu chtěla ukázat fotky potratu, abych viděla, jak se to dělá
a jak vypadá nenarozené dítě, plod. Byla jsem opuštěná, sama se svojí
vinou, strachem a lítostí. Také moji rodiče a sestra se mnou již nechtěli
nic mít. Můj život byl od toho okamžiku zpackán! Poté, co mě můj přítel
zbil a vyhrožoval, že mě zabije a spáchá sebevraždu, jsem se odstěhovala
znovu k rodičům, abych od něj měla „klid“. Dokonce jsem ztratila i prá-
ci. Začala jsem brát uklidňující prášky, pít a často měnila muže. Ale se
žádným přítelem to nefungovalo, protože jsem nebyla kvůli pocitům viny
schopna žádného vztahu.

Pocity viny se časem nezmenšovaly, ale jen zvyšovaly! To se změnilo
až v červenci 1987 (bylo to přesně tři roky po potratu mého dítěte), kdy
jsem se obrátila k Ježíši Kristu! On mi všechno odpustil! Ale i potom to
bylo často těžké. Teprve v únoru 1989 jsem byla schopna odpuštění od
Ježíše Krista za potrat svého dítěte skutečně přijmout. Stalo se to během
jednoho semináře o vnitřním uzdravení.

Děkuji Ježíši Kristu, že mi také tuto velkou vinu odpustil. Už ji nemusím
nést sama a přitom dále ztroskotávat. Také dnes potřebuji ještě hodně
léčení, ale ten strašný zážitek Pán vyléčil!

Varování před potratem
Chci všechny, co stojí před potratem, varovat! Potrat je také v naší, kdysi
křesťanské zemi relativně snadno dosažitelný. Ale o tom, že se něco v ženě
zničí, mnozí nepřemýšlí!

Já jsem toto psychické peklo zažila a přetrpěla a nechci, aby to musel
zažít ještě někdo další! Často se ještě ptám, jak by můj život vypadal,
kdyby se mi to dítě narodilo. Věřím, že by to nikdy nebylo tak zlé jako
po potratu! Ale dnes mi bylo odpuštěno, i když po dlouholetých straš-
ných pocitech viny. Dlouho jsem se nemohla podívat na děti, vždycky
jsem myslela na to, jak staré by teď bylo moje dítě, a vždycky jsem se
rozplakala. . . ! Zmocňoval se mě nevýslovný smutek.

Rebeka
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Bylo jich třináct
Z deníku jedné porodní asistentky

V naší malé nemocnici, která je deset let vedena řeholními sestrami, jsme
měli dva dvoulůžkové pokoje připravené pro porody. Jednou v noci mě
zavolaly sestry. Manželku majitele kantýny přivezli s vysokou horečkou,
napolo v bezvědomí, s halucinacemi a krvácením. „Asi nějaká ženská zá-
ležitost,“ řekla sestra představená. Bohužel ano, „nějaká ženská záleži-
tost“. Poslední dobou to bylo často. Ale celkový stav poukazoval na zvlášť
vážné komplikace. To nebyl normální spontánní potrat. Taková horečka
nepřichází bez příčiny.

S hustým chomáčem černé sražené krve odchází ramínko asi pětiměsíční-
ho dítěte. „Sestro, přichystejte prosím všechno na operaci, dokud nepřijde
lékař. Jestli se dá ještě pomoci, tak to bude jen operačním zákrokem.“

Následovala strašná noc. Nejotřesnější noc mého života a po ní následo-
valy hrozné dny a noci. Ale přesto jsem chtěla, aby ji mohli zažít všichni,
kteří kdy pomýšlejí na potrat. Porodní asistentka je zvyklá na mnohé věci.
Na sténání a křičení, strach a bolest, krev a hrůzu. Kde jiné ženy již dávno
omdlévají a utíkají pryč, musí zůstat a pracovat tiše, řádně a přesně, jako
by neměla nic živého v rukou a žádné srdce, které sebou lomcuje a krvácí.
– Ale takového konce, jaký zažila tato mladá žena před třiceti lety, již
nikdy nechci být svědkem.

Věžní hodiny odbily dvanáctou v tiché, vlahé letní noci, jíž předcházel
horký parný den. Všechna okna byla otevřena, aby dovnitř proudil noční
chlad. Nemocní obyčejně rádi poslouchají odbíjení hodin. Ale pak se žena
zvedne. . . a zírá očima plnýma nekonečné hrůzy ke dveřím. . . pohled je
stále vytřeštěnější a větší. . . hrůza šílenství se probouzí. . . vlasy se zježí. . .
jedním skokem chce s postele k otevřenému oknu a vrhnout se ven. . .
„Pryč. . . jen pryč. . . ,“ supí bledé rty. Na čele jí ze strachu vyskakují
kapky potu. S největším úsilím se nám podaří ji zadržet. Pak si zaleze
pod deku, kde vříská a kňučí strachem a hrůzou. . .

A přitom v pokojném přítmí místnosti nic není, nic – žádné stíny, žádná
světla. Chvíli leží na polštáři vyčerpána k smrti. Žlutá jako vosk a vy-
padá jako sedmdesátiletá žena. Potom ji hrůza znovu přemáhá a začne
mluvit. . . „Teď. . . znovu přicházejí. . . , jedno po druhém, jeden. . . dva. . .
tři. . . to už je velké, skoro vyrostlé. . . čtyři. . . pět. . . to zůstalo úplně
malé. . . šest. . . sedm. . . osm. . . ten má utrženou hlavu, teď si ji nosí
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v ruce. . . devět. . . deset. . . ten nemá nohy, ale přece jen se hýbe. . . je roz-
půlený a krvácí. . . jedenáct. . . dvanáct. . . a teď jen rameno. . . a noha. . .
Kde máš hlavu. . . ostatní údy? Proč nemáte oči. . . žádné oči. . . ?“ Na-
jednou začne znovu zuřit a vykřikne: „Jděte. . . jděte. . . nedotýkejte se
mě. . . nechte mě jít. . . pryč. . . chtějí mi vzít oči. . . srdce. . . nechejte
mě. . . pryč. . . pryč. . . “ Odstrčí sestru stranou. Naštěstí přichází lékař.
S proudem krve se vyplavuje hlava dítěte.

Nález potvrdil mé očekávání. Dítě bylo následkem mechanického zákro-
ku rozkouskováno, děloha vícenásobně poraněna. Začínal zánět pobřišni-
ce. K tomu celé hodiny nepřestávající krvácení – pravděpodobně do rána
nevydrží.

Oznámily jsme to manželovi. Přijal to klidně, dokud neuslyšel, že bude
následovat soudní proces. Začal zuřit na soudce, kteří nemají nic jiného
na práci, než strkat nos do manželství jiných lidí místo toho, aby se starali
o své. Zatímco ještě zuřil a šermoval rukama, začala ta ubohá žena ještě
napůl v narkóze znovu počítat: „Znovu přicházejí. . . všechny. . . jeden. . .
dva. . . tři. . . čtyři. . . pět. . . šest. . . sedm. . . osm. . . “ Muž utekl, jako by
byl hnán fúriemi.

Ta ubohá žena křičela a sténala tři dny a tři noci. Ani ty nejsilnější
dávky utišujících prášků ji neuklidnily a nemohly vyřadit její paměť na
delší dobu. Stále znovu viděla přicházet třináct dětí zavražděných v děloze,
s nářky, výčitkami a prosbami.

Po čtyřech dnech se její mysl bezprostředně vyjasnila, aspoň se tak
zdálo. Poslaly jsme pro kněze a manžela. Přišel kněz a po prvních slo-
vech mu skočila do řeči: „Bylo jich třináct, ano. Nemusíte se na nic
ptát.“ A když chtěl mluvit o Božím milosrdenství, z posledních sil řekla:
„Nechejte mě odejít. . . Chci do pekla. . . chci to tomu darebákovi odplatit
na věčnosti. . . “ A ještě poslední slovo pro vcházejícího manžela: „Dare-
bák!“ – a zemřela.

Převzato z jedné kapitoly deníku Liesbeth Burgerové: Začalo to dvojčaty
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Byla to moje dcera
Stalo se to 30. října 1974, v ten den, kdy jsem zabila své dítě, děvčát-
ko. Byl to potrat v druhé třetině těhotenství; byla jsem pět a půl měsíce
těhotná. Šla jsem k lékaři, protože na mne příbuzní tlačili a povzbuzovali
mě k tomu. Nikdo mi neřekl: „Nancy, možná by sis to měla ještě jednou
rozmyslet.“ Nebyl to původně můj nápad, ale jejich. Můj manžel nás jed-
noho krásného dne opustil a už se nevrátil. Převzít zodpovědnost za tři
děti bylo pro mě příliš. . .

Lékař se zabýval těhotenstvími od čtvrtého do šestého měsíce. Šla jsem
za ním a zeptala jsem se: „Co se mnou budete dělat?“ Podíval se na moje
břicho a řekl: „Nejprve vám vezmu trochu tekutiny a pak tam trochu
tekutiny zase dám. Dostanete silné křeče a plod vypudíte.“ Řekla jsem:
„To je všechno?“ No, to neznělo špatně. Ale to, co mi ten lékař popsal,
nebyla pravda.

Šla jsem do nemocnice. Tam mi vzali šedesát kubických centimetrů plo-
dové vody a vstříkli solný roztok. Jakmile vnikla jehla do mého břicha,
začala jsem se nenávidět. Každým kouskem mého bytí jsem chtěla zakřičet:
„Prosím, přestaňte, nedělejte mi to!“ Ale nevydala jsem ani hlásku. Po
vstříknutí solného roztoku do těla už neexistuje žádná možnost návratu.
Během další hodiny a půl jsem prožívala, jak sebou moje otrávená a po-
pálená dcera prudce a silně zmítá, dokud se neudusila. O tom všem jsem
neměla ani nejmenší potuchy. Vzpomínám si, jak jsem s ní hovořila, jak
jsem jí řekla, že jsem to nechtěla, že bych si přála, aby mohla žít. Ale
ona umírala a vzpomínám si na její poslední kopnutí na levé straně. Pak
už neměla sílu. Dostala jsem intravenózní injekci na stimulaci děložních
stahů. Dvanáct hodin jsem měla silné porodní bolesti. 31. října o půl šesté
ráno jsem přivedla na svět svoji zabitou dceru. Už měla na hlavě vlasy
a otevřené oči. Sama jsem ji držela, protože sestry nepřišly včas. Sama
jsem přivedla na svět své dítě a držela je v rukou. Sestry ji sbalily a ho-
dily do mísy. Když bylo všechno hotovo a mísu odnesly, přišly do pokoje
s ženou těsně před porodem. Porodila zdravého chlapečka. To bylo kruté.

Po potratu přijde hanba, lítost a pocit viny. Představte si, držíte vlastní
dceru a vidíte, co jste udělali!

Nancy-Jo Mannová
organizace „Ženy vykořisťované potratem“
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Z našeho přátelství zůstala ruina
Moje první vážnější známost se přeměnila v drama. Byla jsem zděšena,
když jsem zjistila, že jsem těhotná. Intenzívně jsem hledala odpověď. Pří-
tel to dítě jednoduše chtěl a viděl v tom naději pro naši rozpadající se
známost. Ale zrovna tato naděje mi byla protivná a hnala mě opačným
směrem. Dítě jako lepidlo na naši zničenou známost – já sama jsem byla
takovým dítětem. Podrobně jsme se navzájem pozorovali, každý zvlášť
a s pomocí psychologa. Každý den bylo mé rozhodnutí jasnější a z mého
sobeckého nitra se zřetelně ozývalo: „Potratit!“ Nechtěla jsem žádné dítě,
které by mělo fungovat jako lepidlo. Dítě, které bylo jako bez pohlaví,
bez života, bez smyslu, bez podstaty – mně samotné cizí a věčně hleda-
jící! Toto embryo bylo hrozbou, ohrožovalo celý můj život. Kam se moje
oči podívaly, viděla jsem vítězství síly a vystrašená svou nejistotou jsem
pozorovala dění světa a všechno se ve mně třáslo strachem. Jeden špatný
krok a pak jasný hlas srdce, které ví: „Zabila jsem své vlastní dítě! Já, já,
já jsem to udělala!“

Tam nepomáhal žádný argument, nemělo to smysl a žádné odpuštění mi
nepřineslo útěchu. Mé hrůzyplné probuzené svědomí téměř nesnesitelně
tížilo moji duši. Má známost samozřejmě navždy skončila a můj přítel,
který mě obcházel jen s opovržením, se vydal starou cestou a bral heroin.
Celou vinu nechal v mém zkrvaveném klíně, který páchnul smrtí a zůstal
prázdný. Dlouhý, téměř nekonečný rok jsem kulhala s obrovskou dírou
v břiše tmavými ulicemi. Cítila jsem vytékat mnoho krve, která nechtěla
vyschnout. Když jsem cestou zahlédla dítě, tekly mi proudy slz – tiché
výkřiky smrti v mém zkaženém břichu. Na tomto malém, drobném životě
závisely dva další životy, které již bolestí nemohly dýchat. Na základě této
skutečnosti ztrácí potrat své oprávnění, které je i tak vražedné. Špatné
předpoklady jsou vždy ještě lepší než vůbec žádné!

Nakonec jsem chtěla pomoci aspoň jemu, aby také on nezahynul. Moje
vina byla nesnesitelná, tížila jako skála vážící tuny a zakrývala všechno
hezké v mém srdci. Dlouho jsem bojovala o svého ztraceného přítele a na-
šla jsem útěchu v jeho věrné milence, heroinu. Já jsem přece potřebovala
také útěchu a klid od svého nekonečného sebeopovrhování! Nepozorova-
telně a s každou injekcí se sítě stáhly těsněji, až jsem byla úplně chycena.
Z našeho přátelství zůstala ruina protichůdných pocitů, ani naše společná
známá, heroin, to nemohla zastřít. Vícekrát jsme se rozešli a znovu našli,
žili jsme spolu svázáni neviditelným poutem.

Tabea
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Každá druhá žena chce své dítě zpět
Zpráva z lékařského kongresu otištěná v Medical Tribune1

Kolín nad Rýnem. – Šest let po provedené interrupci se paní S. vždy v den
vypočteného termínu porodu svého potratem usmrceného dítěte uzavírá
ve svém vlastním domě, zatemní okna a celý den s ní není možné mluvit.
Pro těhotenské a sociální poradny takové případy nejsou žádnou výjim-
kou. Pozdní psychické důsledky po potratu nejsou vzácné, nejsou krátko-
dobé a jsou neporovnatelně horší než tělesné následky. K tomuto tématu se
vyjádřila na kongresu právnického sdružení „Právo na život“ PhDr. Maria
Simonová, klinická psycholožka univerzitní ženské kliniky ve Würzburgu.

Psycho-sociální anketa, provedená ve Würzburgu se třiašedesáti ženami,
které před jedním až sedmi lety podstoupily umělé ukončení těhotenství,
prokázala, že neexistuje potrat bez rizika. Ve dvou ze třech případů se
u těchto žen rozvíjí dlouhé období stavu lítosti, pocitu viny, strachu nebo
těžké deprese, které se také mohou ještě projevit tělesnými příznaky, jako
jsou poruchy srdečního rytmu, kolísání krevního tlaku, migrény, žaludeční
a střevní potíže. „Strach a pocit úzkosti u těchto žen se navíc schovávají do
skrytosti podvědomí a hovoří potom pouze cizí řečí – funkčními poruchami
činnosti srdce, žaludku, střev a dalších organoneuróz.“

Žena po potratu se necítí vykoupena, osvobozena, ale cítí, že není svo-
bodná, a často po dlouhé roky nemůže nalézt vnitřní klid a vyrovnanost.
39 % z dotazovaných würzburských žen se mimoto uchýlilo k fenoménu
„projekce“: vinu za rozhodnutí k potratu přesunuly na jiné, většinou na
manžela, na snoubence, na přítele nebo na lékaře, kteří potrat doporučili
nebo jej provedli. Nemálo žen „by se bylo rozhodlo pro dítě“, kdyby s tím
partner souhlasil.

Od té doby se manželský sexuální život vyznačoval pocity nenávisti,
chladu, náladovostí a deprese. V době provádění ankety více než pěta-
čtyřicet procent dotázaných žen zastávalo ke svému dřívějšímu potratu
zamítavé stanovisko a „kdyby to bylo možné, provedení potratu by vzaly
zpět“. Stanovisko jedné z žen: „Dnes to člověk vidí zcela jinak, dlouhou
dobu po zákroku jsem byla na dně. Předsevzala jsem si, že to musím
zvládnout. Nyní jsem v péči neurologa. Měla jsem těžké pocity strachu.“

Kráceno překladatelem.1
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Varuji před potratem
Telefonát čtyřicet let po potratu

Vzpomínáte si na Nancy-Jo Mannovou? Ženu z USA, která deset let poté,
co podstoupila potrat, povstala a založila organizaci WEBA – „Ženy vy-
kořisťované potratem“? V novinách „Washington Times“ uvedla: „Jsem
přesvědčena, že existují ženy, které si nikdy z potratu nic nedělaly, oprav-
du nikdy. Ale tvrdím, že 98–99 % žen je znepokojeno, ať už krátce, nebo
celý život, ať trpí málo, nebo v důsledku potratu zemřou.“

Nedávno mi jako spolupracovnici nadace „Ano životu“ zavolala žena,
která před čtyřiceti lety podstoupila potrat. Dvacet let trpěla a měla vý-
čitky svědomí. A během telefonátu říkala, že je to čím dál horší. Ano, její
manžel o tom ví. Ale pro něj to už patří minulosti. Ne, nebyla přinucena
k tomu, aby své nenarozené dítě zabila. Naopak, dokonce ji před tímto
krokem varovali. Ale ona měla strach, strach z psychické zátěže, která
se mohla narozením dítěte zvýšit. Teprve později zjistila, že se dá všelico
zvládnout lépe, než si to předtím představovala. Ale tenkrát před čtyřiceti
lety cítila pouze úlevu, dokonce byla „přešťastná“, jak se sama vyjádřila,
že díky potratu bylo o problém méně. Život šel dál a po dvaceti letech
přišly vzpomínky, pocity viny, smutek nad něčím, co se nedá odvolat, vý-
čitky svědomí. – Ve výtahu cestou na operační sál se za ni jedna zdravotní
sestra, diakonka, modlila. Tak mi to vyprávěla a byla přesvědčena, že tato
modlitba ji během posledních let uchránila před úplným zoufalstvím.

Jak mám tuto ženu potěšit? Slovy mohu poukázat pouze na Ježíše,
který vzal na sebe všechny naše viny a chce nám dát odpuštění ve všech
beznadějných situacích. Také jí mohu říci, že může kdykoli zavolat znovu.

Dnes tato neznámá žena předává všechnu svou lásku vnoučatům. O tom,
co se stalo, sama hovořit nedokáže. Chce ale varovat všechny ženy před
krokem, který, jak řekla Nancy-Jo Mannová ve vzpomínaném rozhovoru,
„není koncem problémů, ale začátkem celé řady nových problémů“.

M. K.
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Nikdy bych už nešla na potrat
Z USA a jiných zemí stále slyšíme vyprávění žen, které svůj potrat jen tak
lehce nepřekonaly. Tento zážitek pochází přímo ze Švýcarska.

Potrat
Zakuklený operační tým, němí lidé, ostré světlo, bílé a sterilní. I Monika
je připravena, bezvýznamné číslo ve velkém nemocničním kolosu v jed-
nom velkém švýcarském městě. Zrovna teď je přístroj v pohybu. Zabíjí
v ní začínající život, život, který nesmí dorůst. Ona sama se tak rozhod-
la. Myšlenky krouží hlavou. Je to skutečně zabití? „Pak jsem vražedni-
cí,“ usoudí. Prostěradlo jí brání v pohledu na vlastní břicho a injekce ji
milosrdně vysvobozuje od tíživých myšlenek. Teď je jí všechno jedno, nic
necítí a přeje to i tomu umírajícímu životu ve svém břiše.

V osmnácti už matkou?
Při vyšetření jí lékařka vypočítala, že je ještě v prvním měsíci těhotenství.
Je to, co tam roste, už člověk? Jedni říkají ne, druzí ano. Monika to neví.
Jen ví, že citově nemá vůbec žádný vztah k nastávajícímu životu. Ještě
studuje, je jí osmnáct let. Otci dítěte, náhodné lásce, se vůbec nesvěří.
Myslí si, že je to její věc. A její matka by si to dítě k sobě vzít nemohla,
je zaměstnána. Známá jí dá adresu nemocnice v Curychu, „kde se takové
věci dělají“. Lékařka má pochopení pro její situaci. Dlouho neváhá a za-
řídí všechno, co je pro potrat potřeba. Ve stejné nemocnici s ní hovoří
psychiatr, přesvědčí ji, že její duševní stav potrat ospravedlňuje. Je o tom
sám přesvědčen a vystaví jí i potřebné osvědčení. Nemocenská pojišťovna
bude hradit náklady.

Jen žádné pocity viny
Monika neví, jak dlouho potrat trval: půl hodiny nebo hodinu? Necítí
žádnou bolest. Myslí na toho človíčka. Bylo to děvčátko nebo chlapec?
Neřekli jí to. Při pozdějším uvažování ji nesmí trápit pocity viny. I tak je
ale smutná. Jen žádné výčitky svědomí. Všechno potlačí. Večer ji pouštějí
domů. „Cítila jsem jen potíže jako při menstruaci. Problém byl pryč.“

Deset let později: touha po dítěti
Deset let později: svatba, touha po dítěti. Monika vysadí antikoncepční
pilulky, ale plyne měsíc za měsícem a neotěhotní. „Dostala jsem hrozný
strach. Byla jsem si jista, že jsem byla potrestána za svůj hřích. Varovali
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mě, že snad nebudu moci mít děti. Při každé menstruaci jsem upadla do
těžké deprese.“

Nemohu vůbec pochopit. . .
Ve stejné nemocnici, ve které provedli potrat, jí chtějí dopomoci k dítěti.
Tři roky strachu – výsledek se dostavil. „Pocit po porodu je nezapomenu-
telný. Nemohu dnes vůbec pochopit, že jsem svému prvnímu dítěti nedala
nejmenší šanci na vlastní, šťastný život. Teď musí náš synáček zůstat bez
sourozenců, protože další děti už mít nemohu.“ Při vyprávění se Monika
zamyslí. „Vím, že je opovážlivé říci, že jsem proti potratu. Ale když se
podívám na své dítě, pak to říci musím. Jsem si téměř jista, že se vždy
najde nějaké řešení. Ale je potřeba k tomu mít odvahu.“

Johana

Děti

Odkud sem jen přišly všechny tyto děti?
Kam se podívám,

vidím jich ještě více!
Těhotné ženy, matky, děti.

Tolik miminek
jsem ještě nikdy neviděla.

Všechny mi připomínají to,
co se včera stalo.

Špatně mi poradili,
dnes to vím!

Doktoři jsou zvláštní lidé!
„Chcete to dítě?“

„Nemusí to být!“
„Není to vůbec tak špatné!“

„Je to jen malý zákrok!“
„Ne, konzultace není třeba.“

„Mám odborný výcvik, nejlepší úrovně!“
„A dětí je tak i tak přespříliš,

jako písku v moři!“
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Předurčeno k životu
Vypočítaný termín porodu byl 25. prosinec. Co však může dělat malá bez-
mocná bytost v děloze proti plánovanému potratu? Co může dělat jeho
matka, když se dostane pod tlakem okolností do falešných rukou? Co mo-
hou dělat budoucí prarodiče, když se jim vlastní dítě vymkne z rukou?

Jako dobrovolnice týmu nadace „Ano životu“ jsem již mnoha mladým
ženám dělala těhotenské testy. Ale v tu dubnovou nedělní noc, kdy jsem
dělala test své sedmnáctileté dceři, se mi třepaly ruce. Test byl pozitivní.
Dívaly jsme se na sebe a nemohly jsme tomu uvěřit a ona začala pla-
kat. Následující den jsme udělali zkoušku krve, která výsledek potvrdila.
Několik dní jsme mluvili o jejím těhotenství. Využila jsem všech svých
zkušeností, které jsem sesbírala během své poradenské činnosti. Můj ma-
nžel a já jsme jí řekli, že jí můžeme pomoci v každém rozhodnutí, které
udělá – kromě potratu. Pomůžeme jí s miminkem a budeme ji stoprocent-
ně podporovat. Řekla, že by potrat nepřežila a že snad adopce by pro ni
byla nejlepší alternativou.

Pak šla zpátky do školy a věci se začaly měnit. Její způsob jednání,
který byl do nynějška otevřený a výbušný, se drasticky změnil. Byla tichá
a odměřená. Hovořili jsme s ní a drželi ji v náručí, když plakala; teď nám už
nedovolila dotýkat se jí. Věděla jsem, že se někdo pokoušel její rozhodnutí
změnit, a brzy nato jsme se dozvěděli, kdo to byl. Hovořila telefonicky
s organizací „Plánované rodičovství“ („Planned Parenthood“); poradila jí
to kamarádka. Moje dcera navázala kontakt s jednou z jejich „poradkyň
smrti“. Pro rodiče dospívající dívky je takřka nemožné si představit, jak
logicky jednají tito lidé s mladými ženami. Tato poradkyně jí řekla, že je
nyní dostatečně stará, aby se sama mohla rozhodovat. A že miminko by
jí navždy změnilo život. Řekli, že jí pomůžou a že všechno udělají tak,
jako by se nic nestalo. Úskočně jí vysvětlili: „Tví rodiče to nepotřebují
vědět, protože jejich souhlas stejně nepotřebuješ.“ To byl největší triumf
této organizace k přesvědčení dospívajících, aby udělali něco, co by jejich
rodiče nikdy nedovolili. To dítěti dovoluje jednat proti přesvědčení rodiny.

Naše dcera nám oznámila, že se už rozhodla. Řekla, že potrat je pro ni
jediným řešením. Zeptala jsem se jí, jestli ví, že zabije své miminko a naše
vnouče. Odpověděla: „Ano!“ Všechny její odpovědi byly mechanické a bez
citu. Jedinou možností, jak tuto těžkou situaci vydržet, bylo zatvrdit sebe,
své svědomí a skutečnost potratu. Potrat byl naplánován na 11. května.
Modlili jsme se od té doby, co jsme udělali těhotenský test. Od nynějška
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jsme neměli téměř žádnou naději, proto naše modlitby a modlitby našich
přátel zintenzivněly. Modlili jsme se za život našeho vnoučete. Zastán-
ce potratu zabije miminko naší dcery a my jsme proti tomu nemohli nic
udělat. Otec miminka řekl naší dceři, že zaplatí výdaje spojené s potratem
a zaveze ji na kliniku. Ráno 11. května opustila dům tiše a pohroužená
do sebe. V očích měla strašidelně prázdno. Náš dům byl jako hrob. Já ani
její otec jsme nebyli schopni mluvit. Modlili jsme se za naši dceru a duši
miminka, které nikdy neuvidíme. Všechno bylo nyní v Božích rukou a my
jsme jej úpěnlivě prosili. Věděla jsem, že od toho dne nebude náš rodin-
ný život stejný. Když odpoledne přišla domů, vypadala příšerně. Plakala
a chodila jako ve snu; v nějakém strašlivém snu. Do hnědého papírového
sáčku jí zabalili antikoncepční pilulky, prášky na zředění krve, antibiotika
a prášky proti bolesti a s tím ji poslali zpátky k nám domů. Starala jsem
se o ni, ale nedokázala jsem se zeptat, jaké to bylo. Věděla jsem, co jí
udělali a co se stalo s dítětem.

Všichni jsme se snažili, jak se dalo, aby život pokračoval dál. Ztráta
byla obrovská a neměli jsme žádnou naději. Slova „Buď vůle Tvá“ neu-
stále zaznívala v našich myšlenkách. Nikdy jsem si nedovedla představit,
co má Všemohoucí s námi v plánu. Po čtyřech týdnech musela jít k „Plá-
novanému rodičovství“ na kontrolní vyšetření. Zdálo se, že naše modlitby
byly vyslyšeny. Vrátila se hysterická. Zdravotní sestra, která ji vyšetřila,
jí řekla, že děloha je ještě stále zvětšená. Udělali jí znovu těhotenský test
a řekli jí, že je ještě stále těhotná. Potrat provedli neúplně!

Všichni ti tzv. „přátelé“ z „Plánovaného rodičovství“ se nyní postavili
proti ní a tvrdili jí, že se takové věci nedějí. Dostali strach, že odved-
li nespolehlivou práci. Snažili se naplánovat nový potrat, ale naše dcera
utekla domů. Když mi vyprávěla, co se stalo, málem jsem se zbláznila
strachem i úlevou. Dokonce jsem se pokoušela s někým z „Plánovaného
rodičovství“ promluvit, ale odmítli se mnou jednat. Prosila jsem našeho
Stvořitele, aby mi ukázal, co bychom měli dále dělat. Museli jsme zjistit,
jestli miminko ještě žije, nebo je už mrtvé. Objednala jsem dceru na příští
den k místnímu gynekologovi. Tu noc jsem cítila v našem domě Boží moc
a věděla jsem, že budu v následujících dnech jeho nástrojem. V lékařské
ordinaci jsem během vyšetření mé dcery zůstala v čekárně. O něco pozdě-
ji mě zdravotní sestra zavolala dovnitř. Tam v malé místnosti byla moje
dcera. Pažemi si objímala kolena. Kolébala se dopředu a dozadu, plakala
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a řekla něco, čemu jsem nerozuměla. Klekla jsem si k ní, ucho jsem při-
ložila k jejím rtům a slyšela jsem ji říci: „Slyšela jsem tlukot srdce svého
miminka!“ Dítě žilo!

Ještě jednou jsem pocítila, jak se nás dotkla Boží ruka. Lékař se zeptal,
jestli si chce miminko nechat, a ona zašeptala: „Ano“. Dále jsme muse-
li jít na ultrazvukové vyšetření, abychom se podívali na stav miminka.
Zjistí se možná zmrzačení nebo fyzické abnormality. Kupodivu jsem vědě-
la, že se už nemusím za to dítě modlit. Příští den během ultrazvukového
vyšetření mé dcery jsem miminko poprvé uviděla. Viděli jsme, jak hýbe
pažemi, nožičkami a hlavou. Jeho malé srdíčko bilo. Obě jsme zíraly na
tento zázrak. Nakolik jsme to mohly posoudit, miminko vypadalo dobře.
Muž, který vyšetření prováděl, neřekl nic, ale všichni samozřejmě věděli
z podkladů, že toto miminko bylo poškozeno „Plánovaným rodičovstvím“.

Cestou ven dívka v recepci řekla se slzami v očích mé dceři: „To je zá-
zrak!“ Dcera odpověděla jen: „Já vím.“ Odpoledne mi zavolala zdravotní
sestra a řekla, že lékař chce s námi prodiskutovat nález ultrazvukového
vyšetření. Její hlas zněl vážně, já jsem se lekla. Ale něco se stalo s mojí
dcerou. Úplně klidně mi řekla: „Mami, s miminkem je všechno v pořád-
ku.“ Byla neochvějná a v jejích očích jsem viděla Kristovo světlo. Lékař
seděl za velkým a drahým stolem. Podíval se zachmuřeně na moji dceru
a řekl, že nález poukazuje na nějaké abnormality. Miminko má deset a půl
týdne a jeho uši vypadají neobvykle. Pokračoval ve výkladu a používal
zmatené a protichůdné medicínské výrazy. V hlavě mi zazněl poplašný
signál. Neznala jsem ho osobně. Mé dceři řekl, že nyní je ten správný čas,
kdy se dá těhotenství ještě znovu zvážit. Tento muž chtěl také, aby její
miminko zemřelo! Moje dcera se na něj podívala a přímo mu řekla: „Ne.“

Objednali jsme se k jednomu známému gynekologovi v Houstonu, zastá-
vajícímu právo na život. Při první návštěvě jsme se pokusily mu vysvětlit
všechno, co se doposud odehrálo. Překvapeně se podíval přes pracovní
stůl na moji dceru a řekl: „Tomuto malému miminku je předurčeno, aby
žilo.“

Termín porodu byl 25. prosince. Ještě jednou jsem cítila v místnosti
Boží přítomnost. Každé dva týdny se prováděla ultrazvuková vyšetření.
Každé z těchto vyšetření ukázalo, že miminko roste normálně bez fyzic-
kých abnormalit. Mezitím se ta novina rozšířila v naší obci a církevním
společenství. Konaly se i opravdové modlitební pobožnosti. O měsíc dříve,
24. listopadu, se nám narodila vnučka. Naše dcera měla stahy jen dvacet
minut. Miminko vážilo 2.7 kg a bylo v každém ohledu perfektní.
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V našem kostele se o Velikonocích zpívá jedna píseň. Jmenuje se: „My,
kteří jsme kdysi byli mrtví.“ Zpívá se v ní: „Rozdělme si bolest, kterou jsi
ty musel trpět, když jsi umíral. Zůstaneme živi, smrti budeme vzdorovat.
Znovu vstaneme z mrtvých.“ Když jsem se poprvé podívala do obličeje
té malé duše, v mysli jsem slyšela tuto píseň. Pro nás byla jednou mrt-
vá, ale nyní byla živá v náručí naší dcery. Naše slzy byly slzy radosti ze
zmrtvýchvstání. Naše dcera byla vyvolena, aby dostala nesmírně mnoho
lásky, péče a odpuštění od Krista. Život nás všech nebude už nikdy stejný.

Svědectví z Mezinárodního sympozia žen po potratu
Ottawa, 1992

Šťastná matka

Narodí se mi dítě.
Nový člověk:

Vlásky, očička, ouška, prstíčky na ručičkách,
prstíčky na nožičkách a všechny orgány.

Všechno má.
Nový člověk.

Nejprve tu byla jen jedna buňka,
jedna jediná buňka,

vzniklá z vajíčka ženy
a semena muže.

Nyní je tady člověk, dítě,
rostoucí v mém lůně,

po devíti měsících
spatří světlo světa.

Co všechno může to dítě vidět:
Svou maminku, nebe,

slunce a barvy.
Může slyšet:

Zvuky a bzukot včel.
Může cítit. Umí vydávat tóny.

Umí plakat a smát se.
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Celých osmnáct let jsem měla děsivé sny

Když jsem se rozhodla pro potrat, bylo mi dvacet let. Měla jsem všechny
důvody pro potrat:

− nebyla jsem vdaná,
− můj přítel studoval a toto dítě nechtěl,
− já jsem studovala zdravotní školu,
− nechtěla jsem být obětním beránkem.

Bylo to začátkem sedmdesátých let. Lidé měli všechna práva. Byla to
doba, kdy bylo zakázáno zakazovat. Tělo patřilo mně; byl to můj život.
Tak jsem se rozhodla. To dítě bylo tehdy překážkou pro můj život.

Ve škole během praxe na gynekologii jsem poprvé viděla potrat. Lékař
plakal (byl to otec rodiny); musel to malé tělíčko roztrhat, protože bylo pro
vývěvu příliš velké. Spolu se zdravotní sestrou jsem musela zkontrolovat,
jestli tam opravdu jsou všechny orgány. Zároveň jsem byla přinucena roz-
hodnout o svém těhotenství. Od toho okamžiku jsem se zatvrdila a s mým
přítelem jsme se rozhodli to dítě potratit. Žilo už deset týdnů. Jeho srdce
bilo. Dalo se již poznat pohlaví a otisky prstů.

Potratem se všechny mé problémy vyřešily! Deprese byla pro slabé a já
to překonám! Absolvovala jsem ošetřovatelskou školu a dostala jsem di-
plom. Tři roky jsem se cítila dobře a nevěděla jsem o žádných následcích.
Později jsem se vdala a stala jsem se matkou. Zjistila jsem, že porod dítěte
je pro tělo silným zážitkem. Najednou reagovalo mé tělo na všechno, co
jsem tak dlouho hluboko skrývala. Všechno vyšlo s neuvěřitelnou silou na
povrch. Myslela jsem, že se udusím. Každou noc jsem bojovala se smrtí.
Trvalo to jen několik minut, ale ten strach byl tak silný, že se mi rozbušilo
srdce nebo jsem se najednou celá zpotila. Po každé noci jsem věděla, že
jsem jen o vlásek unikla smrti. Řekla jsem svému manželovi, že mě jednou
ráno najde mrtvou; nedovedl mi ale pomoci. Celých osmnáct roků jsem
měla tyto děsivé sny. Byla jsem velmi vyčerpána a nedokázala jsem dále
bojovat. Ani mě nenapadlo, že se příčina mé choroby skrývala v potratu.
Pro mne byl tento problém již dávno vyřešen, pohřben navždy.

Tak mi zůstal jen Bůh, k němuž jsem se utíkala o pomoc. A on mi
odpověděl! Když jsem se později dozvěděla, že jsem vlastně potratila dvě
děvčátka, dvojčata, bylo to pro mne strašné. Volala jsem k Bohu: „Proč mi
to říkáš teď? To je příliš tvrdé a ani mi to k ničemu není!“ Jeho odpověď
byla velmi tichá a jednoduchá: „Abys mě poprosila o odpuštění za dvě
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děti.“ Tehdy jsem moc plakala. . .To, že mi mohl odpustit za dvě děti, bylo
obrovské. Kolik trpělivosti a lásky má Bůh k nám a jak cenný je život!
Dostala jsem dokonce dvě jména pro obě děvčata: jedna se jmenuje Melody
a druhá Harmony. Byl to od Boha dárek k jejich dvacátým narozeninám.
Tehdy začalo dlouhé období smutku. Musela jsem také moje děti poprosit
o odpuštění, protože jsem je okradla o sourozence.

Mariana, matka čtyř chlapců, 42 let

Jak se to mohlo stát?

Jak se to mohlo stát,
Že jsem tě nepoznala?

Jak to bylo možné,
Že jsem ti neříkala „dítě“?

Popletená, chycená a tak sama
jsem se rozhodla.

Muselo to být?
Nemuselo to být!

Tvůj droboučký život,
ty zázraku, štěstí.

– obětován (jiným) –
nikdo nevrátí zpět.

Koupal jsi se v slzách
mnoho nocí.

Odpusť mi, můj maličký!
Odpusť mi, můj Bože!

Ale nejtemnější červeň,
purpurová jako krev,

zbělá jako slunce – a:
„Všechno je v pořádku.“

Díky ti, můj Bože!
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Muži a problémy s těhotenstvím
Důvod, proč ženy podstupují potrat, je v tom, že se cítí od svých partnerů
opuštěné. Toto je výsledek jedné studie Institutu pro psychosomatickou
medicínu, psychoterapii a medicínskou psychologii Technické univerzity
v Mnichově. Bylo dotázáno sto třicet párů s problémy s těhotenstvím.
Mužům se většinou po potratu ulevilo, nechtěli ale za potrat nést žád-
nou odpovědnost. Není jim vůbec známo, jaký dosah má zákrok na ženu
a chtějí na celou záležitost co nejdříve zapomenout.

Psycholožka Helga Roeder uvádí jako výsledek různých vyšetření, že
v osmdesáti procentech všech případů pochází rozhodnutí pro potrat od
muže, který se pro dítě nechtěl angažovat. Muži nejenže se hrubě chova-
jí vůči ženám, ale určují, jak se má žena rozhodnout, když se „vyhýbají
problematice, ustupují před zodpovědností a emocionálně se distancují
od partnerky“. Ženy to trápí a vede to ke ztrátě sebedůvěry. Tato situa-
ce vyústí často v potrat jako jediné východisko. Muži slibují ženám pro
„útěchu“ dítě později.

V naší poradně se vždy, když je to vhodné, těhotným při objednání
říká, že mohou přivést svého partnera. Muži však přicházejí do poradny
relativně zřídka. Podle naší statistiky z posledního roku přišla jen třetina
mužů. V porovnání s jinými poradnami je to však relativně hodně. Ta-
to tendence je však klesající. V poslední době přicházejí muži poměrně
zřídka z vlastní iniciativy. Když se poradenství prodlouží, pak se spíše
podaří pozvat partnera na další rozhovory. Když muži přijdou, jedná se
spíše o přátele než o manžele. Od manželek často slýchám: „Kvůli tomu
si manžel nemohl vzít volno,“ nebo jedna řekla: „Měl sice zrovna volno,
ale měl něco důležitějšího na práci.“ Nebo také: „Hlídá děti.“ Mnohé ženy
jsou spíše rozčilené, že je partneři nechtějí doprovodit. Cítí se opuštěné
a své zklamání dávají patřičně najevo. Jiné ženy přicházejí úmyslně bez
partnerů. Raději přicházejí samy, protože se bojí velkého tlaku od part-
nera. Tento tlak je vždy donucováním k potratu. Také to ale může být
proto, že muž si přeje, aby dítě žilo a žena k tomu není připravena a už
vůbec si nepřeje diskuzi s partnerem. Mnohé ženy vůbec nenapadne, aby
s sebou vzaly partnera. Na mou otázku: „Nechtěl váš partner přijít, jak to
s ním vypadá?“ slyším: „To mi také nikdo neřekl!“ Ani lékařka nebo lékař
je neinformoval, ani na veřejnosti nezjistily, že mohou do poradny přijít
s partnerem. Nejspíše přijde partner, když se jedná o mladé, nesezdané
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páry. To jsou přednostně páry, které nemyslí na potrat, ale jsou z dů-
vodu neplánovaného těhotenství v těžké finanční, pracovní nebo rodinné
situaci.

Často ženy v poradně vysvětlují, že se se svým přítelem již dávno ro-
zešly nebo že žijí odděleně od manžela. V tomto případě se otec často
ani nedozví o existenci svého dítěte. Bude potraceno, aniž by se otec kdy
dozvěděl, že jeho dítě existovalo. Už jsem se seznámila s muži, kteří o tom
později náhodou slyšeli. Z několika případů mám dojem, že to je jako od-
plata ženy partnerovi: „Já jsem byla tenkrát, když jsi mě opustil, těhotná
a tak jsem si to nechala vzít.“

Myslím na jednoho mladého muže, který ještě po letech při každé pří-
ležitosti, když viděl děti, počítal, jak staré by teď asi bylo jeho dítě. Někdy
to znělo trochu otráveně, když řekl: „Dovedeš si představit, že teď bych
byl otcem čtyřletého dítěte?“ Někdy to znělo velmi smutně. Těžko se s ním
o tom vedl rozhovor. Zakrýval to nějakou prostořekou poznámkou nebo
se omlouval: „Já za to přece nemůžu, nikdo mi nic neřekl. Já bych si ji
určitě vzal, kdyby mi řekla, že se mnou čeká dítě.“

Jsou také ženy, které jsou velmi zraněné a utrápené, protože partner je
nutil k potratu, když mu o těhotenství vyprávěly. Řekly: „S ním nechci
mít nic společného, toho tady při rozhovoru vůbec nechci mít. Já to dí-
tě vychovám sama.“ V té době nemají ještě žádné těžkosti, s jakými se
setkávají svobodné matky.

Jsou muži nekompetentní?
Naše poradna velmi spolupracuje se školami, protože jsme přesvědčeni,
že se musí vykonat hodně práce v oblasti osvěty. Když žena nechtěně
otěhotní, existují pro ni už jen špatná řešení.

Vyučování probíhá zpravidla jednou dopoledne u nás v poradně. Jedná
se o 16 až 18-ti leté studentky a studenty, většinou maturanty. Po prvních
informacích o všeobecném poradenství a o poradenství při konfliktním
těhotenství vždy hrajeme divadlo. Jedna studentka hraje těhotnou ženu.
Jelikož má většinou před ostatními zábrany, navrhnu jí, aby si s sebou
vzala podporu. To je většinou její přítel, ale také často rodiče, které hrají
spolužáci. Je neuvěřitelné, jak realisticky ta hra probíhá. Tam se setkám
s muži mnohem více než při skutečném poradenství. Přemýšlím přitom,
jak moc mají ženy při rozhovoru hlavní slovo. „Ženy“ zde znamená „těhot-
ná a matka“ nebo „těhotná a přítelkyně“.
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Stále znovu se pokouším přítomné muže oslovit touto problematikou.
Ženy označují muže jako nekompetentní. Mladí hrají velice dobře své ro-
diče. Přesně ví, jak uvažují a jak by jednali. Často si přeji, aby je rodiče
nepozorovaně sledovali, aby viděli, co od nich dorůstající děti očekávají.
Zřídka najdu 16 až 18-ti letou studentku, která hraje těhotnou a přeje si
potrat, ale spíše hraje „špatnou“ roli matky nebo přítele. V tomto případě
je otec často umírněný a řekne například: „No, promysli si to ještě jed-
nou, dítě bychom přece zvládli vychovat“. A matka naopak odvětí: „Ty
nemáš vůbec zdání, vůbec nevíš, co to znamená mít malé dítě! Ty v noci
nevstáváš, když dítě křičí, ty je nepřebaluješ.“

Toto tvrzení, že muži jsou docela neschopní, i kdyby měli dobrou vůli,
jsme často s kolegy prodiskutovávali a ptali jsme se, zda to není všeobecný
názor. My ženy si stále stěžujeme na to, že muži se tak málo podílejí na
problémech s těhotenstvím a na donošení dítěte. Je ale otázkou, zda je
z této situace podvědomě nevylučujeme, zda jim nedáváme žádnou nebo
malou šanci přebírat zodpovědnost, zda vůbec důvěřujeme jejich zájmu
a kompetencím v otázkách těhotenství, regulace početí a potratu. Pozoruji
také u mladých lidí, jak málo se uvádějí do praxe zásady rovnoprávného
partnerství. To platí i pro jiné otázky. Když pozoruji mladé páry, zjis-
tím, že si ženy stěžují: „Málo mi pomáhá v domácnosti.“ Ale když se na
to podívám blíže, znamená to spíše: „To stejně neumíš, to jsi neudělal
dobře.“ Tam vidím rozporuplné chování mezi přáním nebo výzvou a sku-
tečným umožněním účasti a to také v otázkách problémů s těhotenstvím
a regulace početí.

Stále více psychických problémů po potratu
S psychickými problémy žen po potratu se setkáváme v naší poradně stále
častěji a zabírají velkou část poradenství. Ženy nejčastěji přicházejí nej-
prve kvůli všeobecnému manželskému a životnímu poradenství, protože
mají nějaké psychosomatické poruchy, pro které lékař nenachází vysvětle-
ní. Nebo přicházejí s manželskými problémy, a teprve po velmi důvěrném
rozhovoru vyplave na povrch skutečná problematika. Některé přicházejí
znovu také brzy po potratu, protože v každém konfliktním poradenství
nabízíme, aby – kdyby se vyskytly problémy – znovu přišly a tyto otáz-
ky nepotlačovaly. Ženy tuto problematiku téměř vždy uvedou, muži jen
zřídka. Muži se těžko svěřují se svými pocity v souvislosti s potratem.
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Společně truchlit?
V jednom případě přihlásila jedna lékařka k poradenství ženu, která neby-
la schopna odstavit svoji tříletou dceru. Manželé přišli společně s dítětem.
Žena byla velmi odmítavá a zaobírala se jen dítětem. Děvčátko mělo s se-
bou hračky a jeho matka brzy seděla na podlaze a hrála si s ním. Nebyla
ochotna zúčastnit se rozhovoru a všechno vyprávění nechala na manželovi.
„Museli se vzít“ jako ještě hodně mladí, protože žena byla těhotná. První
dítě bylo nyní již dospělé. Když se brali, žena ještě studovala a poté ještě
pracovala. Dítě vychovávala více méně babička.

Oběma manželům bylo asi čtyřicet let, když žena znovu otěhotněla.
Dítě přijali s láskou, žena přestala kvůli dítěti pracovat a v roli matky
byla velmi šťastná. Pak neplánovaně znovu otěhotněla. Necítila se schopná
donosit toto dítě: Ve čtyřiceti letech už neměla sílu vychovávat ještě dvě
malé děti. Manžel řekl, že se sice hodně modlil, aby toto dítě mohlo žít,
ale jeho žena se rozhodla jinak.

Řekl mi: „Nemohl jsem manželku doprovodit k lékaři, bylo to nad mo-
je síly. Poté jsem se snažil, aby se náš vztah nezhroutil, abychom spolu
dobře vycházeli. Ale když vidím naše dítě, myslím na to, jak by to bylo
hezké, kdyby se to třetí dítě také mohlo narodit.“ V tomto okamžiku že-
na začala velmi obšírně zdůvodňovat své rozhodnutí a podpořila je celou
řadou argumentů. Přitom byla velmi fixována na své druhé dítě. Bránila
mu v jakémkoli kontaktu se svým okolím.

Terapie trvala rok, než byli oba schopni truchlit pro své ztracené dítě.
Zažila jsem také bezmocnost manžela, který jednou „jen aby měl svůj
pokoj“ řekl: „Ano, ty máš skutečně pravdu,“ a pak přišla rezignovaná
poznámka: „Ty máš tak či tak právo na sebeurčení, podle zákona jsem
stejně nemohl nic udělat.“ Toto právo na sebeurčení ženy je v takové
situaci velmi často citováno.

Jeden muž k nám přišel několik dní po konzultaci, ke které doprovázel
svou manželku, ještě jednou na rozhovor. Rozhořčeně vyprávěl, že vy-
světloval lékaři, že by nikdy nedal svůj podpis na souhlas s potratem.
Lékař mu lapidárně odpověděl: „To také není nutné, k tomu stačí podpis
vaší paní.“ Ten muž nyní vážně uvažuje o tom, jestli se nemá rozvést.
Bylo by to jeho první manželské dítě.

U konkrétního problému s těhotenstvím si přeji, aby také muži měli
povinnost zúčastnit se poradenství. Musí si být vědomi své zodpovědnosti
za život, ale také odpovědnosti za fyzické a psychické dobro ženy, která
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čekala jejich dítě. I když jsem ze začátku uvedla, že muži mají na této
problematice malý podíl, jedná se o naléhavý úkol.

Hildegard Beckermannová
„Psychické následky po potratu“, Augsburg/Bonn 1991

Příliš pozdě

Mé dítě, hledám Tě ve svých myšlenkách!
– Příliš pozdě! –

Mé dítě, hledám Tě ve svých snech!
– Příliš pozdě! –

Kde jsi?

Mé dítě, najdu Tě vůbec někdy?
Neuspokojí se snad nikdy má touha?

Kdo jsi?

Mé dítě, ohmatávám Tvůj malý obličej, –
Tvé oči, – Tvá ústa!

Jaké jsi?

Mé dítě, nenávratně pryč –
šance žít!

Zůstaneš nedorostlé, můj malý,
nikdy nenarozený poklade!

Z Tvé možnosti nebude nikdy skutečnost –
– Příliš pozdě! –
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Obhajoba existence postabortivního syndromu

Zítra budeme plakat
Karin Strucková se narodila v roce 1947 v Schlagtowě u Greifswaldu
(Meklenbursko/Pomořansko ve Spolkové republice Německo). Její rodina
musela v roce 1954 utéci před východoněmeckou tajnou policií. Vyrost-
la v Severním Porýní-Vestfálsku. V roce 1966 odmaturovala v Bielefeldu.
Studovala v Bochumi, Bonnu a Düsseldorfu, mj. u prof. Windfuhra, ba-
datele v otázkách smrti.

Jako spisovatelka je známa díky svým četným publikacím. Mezi jejími
úspěšnými díly jsou román „Láska ze školy“ (1973), „Matka“, „Konec dět-
ství“, „Rozluka“ zfilmovaná Peterem Beauvaisem a další velmi cenná díla.
Karin Strucková se proslavila díky své vynikající knize „Vidím své dítě ve
snu“, odmítající potrat, která vyšla v nakladatelství Ullstein v roce 1992.

Karin Strucková obdržela také různá vyznamenání jako spisovatelka:
např. Rauriserovu cenu za literaturu v roce 1974, cenu Andrease Gruphia
v roce 1975 za své dílo „Matka“ a v roce 1991 cenu švýcarské nadace „Ano
životu“ a ocenění prof. Gertrud Höhlerové.

Proč je tak těžké vyrovnat se s potratem?
Nevidíme naše maličké dětičky, které jsme potratily. Je ale známo, že
i když se narodí mrtvé dítě (např. při spontánním potratu), je proces
smutku o to zdlouhavější, někdy trvá i mnoho let, když matka po ztrátě
své mrtvé dítě nevidí a nesmí se jej dotknout. Smrt je neskutečná a ta-
kovou zůstane, když se nenajdou způsoby, jak najít proti smutku reálný
protiklad. Nereálnost dítěte musí skončit. Všichni ideologové, kteří nám
chtějí vzít skutečnost našeho mrtvého dítěte, nás okrádají o možnost defi-
nitivního rozloučení. Zamlčování začíná, když nám v „poradně“ neřeknou,
co nás čeká. A zamlčování pokračuje, když je každá žena s následky potra-
tu izolována. Domnívám se a vím z průřezu rozhovorů, které jsem vedla
během posledních dvaceti let se ženami, známými, přítelkyněmi a také
čtenářkami, že jen velmi málo žen bylo před potratem varováno a infor-
mováno o faktech. To nemělo s „vynuceným poradenstvím“, jak se stále
znovu tvrdí, nic společného. Ten, kdo skutečně a nejen slovy respektuje
svobodu ženy v problémovém těhotenství, jí musí říci celou pravdu, ta-
ké pravdu o postabortivním syndromu, a nesmí ji odbývat planými slovy
a polopravdami.
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Všeobecná ideologie, že potrat je osvobození ženy ze zkostnatělých so-
ciálních struktur, ztěžuje pochopení skutečnosti, že potrat není osvoboze-
ním, ale spíše traumatem. A to říkám navzdory tomu, že jsem v minulosti
potkala ženy, také blízké přítelkyně, které mne doslova ohromují tvrzením:
„Potrat mi nic neudělal.“ Ne, že bych se odvažovala tyto ženy odsuzovat,
ačkoli mé řeči o potratu byly tak často mylně pochopeny! Po takovýchto
rozhovorech jsem vždy dlouho přemýšlela, s jakým důrazem bylo řečeno
ono „potrat mi nic neudělal“; a jestli tato výpověď odpovídá tomu, co
vím o těch, které to o sobě tvrdí. Měla jsem pochybnosti, jestli to těmto
přítelkyním a známým opravdu „nic neudělalo“. Často jsem měla dojem,
že je to zámek na bolest.

Stále ještě existuje málo žen, které jsou schopny hovořit o svých bo-
lestech spojených s potratem. My ženy po potratu máme strach, že nás
„farizeové“ postaví na pranýř. Která žena by chtěla hovořit o své poráž-
ce, o svých slabostech, o tomto nejsmutnějším okamžiku svého života, ve
kterém nenašla žádné jiné řešení než destruktivní? Političky, které se tak
silně, často hrubými a neotesanými řečmi ve prospěch potratů, zasazují
za liberalizaci potratu i zákonným způsobem, mohou mít úspěch, protože
tím postiženým ženám poskytují určité ulehčení, jakési ospravedlnění. I ta
největší ateistka pociťuje osobní pocit viny.

Když se zastánci potratu zasazují o další „liberalizaci“ práva na po-
trat, často se zmiňují o velmi živě působícím obrázku „krvácejících žen
v kůlnách břídilů“. Nikdo nemůže pochybovat o tom, že ještě dnes ženy
jdou na potrat za každou cenu, aby se osvobodily od očekávaného dítěte,
a že dokonce hazardují se svým vlastním životem. Avšak snaha co mož-
ná nejvíce preventivně snižovat rizika takových případů zoufalého chování
představuje velmi vážný, dokonce i legislativní problém.

Také my, odpůrci potratu, nezůstáváme při děsivém obrázku „krvá-
cejících žen v kůlnách“ klidní a víme, že nepatří do dávné minulosti.
Nemůžeme vycházet jen z harmonické rodiny, v níž se žádná „problémo-
vá těhotenství“ nevyskytují. Tím více ale můžeme požadovat po našich
„protivnících“, aby vyslechli naše argumenty, např. aby nesmetli ze stolu
skutečnost postabortivního syndromu. V tomto bodě chybí odborníkům,
vědcům nebo psychiatrům objektivita. Při jedné výměně dopisů při pří-
pravě mé knihy „Vidím své dítě ve snu“ se mi stalo, že odborník, psychiatr
z univerzity v Hannoveru, který nechtěl slyšet mé argumenty o postabor-
tivním syndromu, mě diagnostikoval jako „citlivou spisovatelku“ a jako
„ojedinělý případ“.
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Nesmí nám být lhostejné, že jsou ženy s postabortivním syndromem
takto izolovány a že se pak cítí dvojnásobně opuštěné a trpí pocity viny,
protože zaprvé trpí a zadruhé jsou označovány za ojedinělé případy nebo
za „neurotičky“.

Obě strany politického spektra, zastánci svobodné volby a zastánci prá-
va na život, mají povinnost ženy o postabortivním syndromu informovat.
Každá skupina to bude dělat svým vlastním způsobem, ale hodně by se
získalo už tím, kdyby to vůbec dělaly. Řeči o „sebeurčení žen“ jsou totiž
v každém případě potupou a zatajováním, když ženy vůbec nemohou uči-
nit skutečné „rozhodnutí“, protože nejsou informovány o možných násled-
cích této „operace“. Lékař, který by provedl jednoduchou operaci slepého
střeva a neinformoval o možných rizicích, může být volán k odpovědnos-
ti, kdyby se nějaké riziko stalo skutečností. Lékař si nechává v případě
běžné operace písemně potvrdit, že pacienta informoval. I při obyčejné
celkové narkóze existuje riziko úmrtí pacienta. V případě tzv. legálního
potratu je riziko psychosomatických a sociálních následků pro ženu zvlášť
vysoké, těžko posouditelné a nemá a nesmí být dále zamlčováno. Je třeba
připomenout, že podle všeho jsou kladeny překážky uznání postabortiv-
ního syndromu také ze strany zdravotních pojišťoven. Poradenská centra
by musela na sebe brát větší odpovědnost než doposud. Musela by se
zamýšlet nad tím, „co přijde“ po potratu.

Strach ze spoluzodpovědnosti nesmí ale vést k tomu, aby se ti, kteří
se na potratu přímo či nepřímo podílejí, obrnili proti poznání následků
potratu.

Možné příznaky postabortivního syndromu, které je zapotřebí
brát v úvahu:

− příznaky jako při poúrazovém šoku;

− poruchy spánku, děsivé sny;

− upřené pozorování těhotných žen a malých dětí nebo panický strach
při pohledu na ně;
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− nekontrolovatelné přání „napravit“ zážitek potratu pomocí rychlého
znovuotěhotnění (a eventuálním dalším potratem);

− neschopnost soustředit se, hyperaktivita;

− nepřiměřené emocionální reakce na zvuk vysavače, při spatření kojen-
ce, tělesné reakce jako pocení, hysterické výkřiky;

− otupení citů („robot feeling“ – chovat se jako robot);

− nutkavé znovuprožívání potratu („intrusive memory“ – dotěrné vzpo-
mínky): agresivita vůči otci dítěte („zploditel“), potratáři, všem mu-
žům a vůči sobě samé;

− pokus o sebeospravedlnění zasazováním se buď pro, nebo proti potratu,
pokus přimět jiné ženy k potratu (nebo je před ním varovat);

− vícenásobné potraty;

− frigidita nebo jiné sexuální poruchy, vstupování do vztahů, kde je vy-
kořisťována, nebo extrémní promiskuita („Nic jiného si nezasloužím!“),
poruchy v mezilidských vztazích a časté rozchody s partnerem;

− dlouhotrvající pocity ztráty a prázdnoty;

− deprese;

− pocity viny, nemravnosti, zatracení („To mi Bůh nemůže nikdy odpus-
tit!“);

− strach z potrestání tím, že se ostatní děti zraní;

− těžké poruchy sebevědomí, agresivita namířená proti vlastní osobě
v různých formách;

− nadměrné požívání léků, alkoholu a drog;

− sebevražedné sklony, pokusy o sebevraždu (demonstrační, nebo i sku-
tečnou).

Toto jsou následky, které sestavila mnichovská poradna podle materiálů
amerických terapeutů (mj. Davida Reardona a Susan Stanfordové) a vlast-
ních zkušeností z dlouholetých poradenských rozhovorů. Tento seznam by
se měl brát vážně.
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Podle skupiny „RÁCHEL“ („RAHEL“), která pomáhá ženám po po-
tratu rozhovory a svou účastí, není jednoduché psychosomatické potíže
a příznaky choroby „správně zařadit“. Je známo, že již při nejjednodu-
šších úrazech je obtížné určit odpovídající následky a v budoucnu to bude
ještě složitější. Vezměme si příklad středně těžkého automobilového úrazu.
Postižený utrpěl poranění krčních obratlů s odpovídajícími zdlouhavými
potížemi, což se každoročně stává stotisíckrát. Jestliže se objeví určité
potíže teprve několik dnů, nebo dokonce týdnů po úrazu, lékaři, znalci
a pojišťovny, ovlivněni ještě také zájmy jiných stran, neradi diagnostiku-
jí a přiznávají skutečné souvislosti mezi původním úrazem a chorobou.
U potratu není zařazení snazší, ale mnohem obtížnější. Tak jako mohou
postiženému při dopravní nehodě lékař, znalec a pojišťovna, v nepříznivém
případě všichni tři, říci, že již předtím měl přece potíže s krčními obratli,
může lékař říci ženě po potratu: „Přece jste již předtím byla dost labilní
a neurotická. To, že teď máte deprese a děsivé sny, nesouvisí s potratem.
Potrat je bezpečný. Nejednalo se přece o dítě, ale o fázi, kdy to dítě ještě
vůbec neexistuje, není to ještě člověk, ale plod; tedy nastávající život, ne
existující!“ (Uta Königová v EMMA, září/říjen 1996)

Zařazení příčiny a následku se musí dít jak při obětech úrazu, tak u žen
po potratu pečlivě a čestně. Problémem zůstávají ti, kteří (často jen údaj-
ně) „neutrálně“ radí; jak píše francouzský gynekolog Philippe Madre ve
své knize „Nechat žít“ (nakladatelství Patris, 1993): za (jednostranné a ne-
úplné) „rady“ ženě, která hledá pomoc, „nikdy nenesou následky“! Madre
předpokládá, že žena v problémovém těhotenství potřebuje „uklidňující
blízkost druhé osoby, která jí naslouchá, radí a pomáhá jednat svobodně
a nezávisle“. Ovlivnitelnost v problémovém těhotenství se rovná „děsivé
ztrátě vnitřní svobody“.

Svoboda a „svoboda“
Odborník Philippe Madre hovoří o úplně jiném pojmu svobody než ti,
kteří při poradenství mluví o „svobodě hodnot“. Tato „dobře míněná“ ne-
utralita není podle Madra „žádnou neutralitou“. Jak také může být po-
važováno za neutralitu polozakrývání a polozatajování, jak se tomu děje
v mnoha poradnách, eventuálně ještě pod rouškou, že žena hledající po-
moc se musí „šetřit“. Po rozhovorech s konzultantkami jsem si často kladla
otázku, kdo koho chtěl šetřit. Milosrdenství, klíčový pojem Philippa Mad-
reho, vyžaduje, abychom měli pochopení i pro konflikty konzultantek. Pře-
ce mi ale jako postižené ženě přijde zatěžko akceptovat, že ti, kteří chtějí
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„neutrálně“ a dostatečně informovat, nikdy „nechtějí nést následky“, jak
píše Madre. Když už se pak postabortivní syndrom u ženy nedá uklid-
nit a přehlédnout, zůstává „černý Petr“ paradoxně právě v dnešní době,
kdy se tak velmi prosazuje svoboda volby ženy a používá a zneužívá se jí
jako politického pojmu, u ženy: ubíjena následky potratu, je sama obět-
ním beránkem. Chtěli popřít vinu a říkali: „Ještě to není dítě, takže to
není žádná vina.“ A znovu se objevuje otázka viny, jenže žena je nyní
úplně sama. A to je pozoruhodné. Napovídali jí přece, že ona rozhoduje.
Neřekli jí, že když panikařila a měla problémy s těhotenstvím, o kterém
si myslela, že jej nezvládne, byla naprosto ovlivněna. Vsugerovali jí status
„silné ženy“, která o všem sama rozhoduje, také o tom – v jejím vlastním
lůně rostoucím – druhém životě! Neřekli jí: „Ty sama se budeš muset se
vším vypořádat. Nikdo od tebe nepřevezme spoluzodpovědnost. Máš nyní
svobodu rozhodování, kterou jsme pro tebe dosáhli. Je to vymoženost, na
kterou jsme pyšní, a nenecháme si ji vzít, ještě ji rozšíříme. A protože se
sama rozhoduješ, musíš se s tím i sama vyrovnat, když zjistíš, že to nebylo
tvé ,rozhodnutí‘. Bude to tvůj problém. Nemáme s tím co do činění.“

Když jsem se v jedné veřejné diskuzi zeptala jedné bývalé konzultantky:
„Víte, jak se dnes daří ženám, které po rozhovoru s vámi šly na potrat?“,
sklidila jsem překvapující útoky agrese a obrany. Reakce mi ukázala, že my
všichni jsme postižení; stranou nestojí nikdo, kdo se přímo nebo nepřímo
podílel na potratu. Také mi ale ukázala, jak těžké to mají ti ostatní se
zodpovědností.

Velká „droga“
Postabortivní syndrom může být velice snadno zapírán, protože osoby,
které mají co do činění s potratem, používají mnoho strategií „neutrality
hodnot“. Existuje celá řada pachatelů, začínající u těch, co to dělají takř-
ka „na psacím stole“: ti, co se na zákroku podílejí skrze rozhovory, psaní,
zamlčování a vynechávání, namlouvají, že potrat je velkou „drogou“ –
řešením všech problémů žen v jejich dnešní tíživé situaci mezi zaměstná-
ním a mateřstvím. Většina žen v tísnivé situaci problémového těhotenství
hledá vlastně řešení svého konfliktu se životem, a ne potrat. Který člověk
ve velmi tíživé situaci by nesáhl po „stéblu slámy“? Potrat je velmi slabé
„stéblo slámy“ (a k tomu všemu pro dítě smrtelné)!

Philippe Madre dochází k zajímavému zjištění, které se týká cítění větši-
ny žen, zda je jejich dítě v raném stadiu prenatálního života už člověk,
nebo ne. Skutečnost, že většina žen nechce dát své dítě k adopci (místo
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potratu), dokazuje, že tyto ženy své nenarozené děti v každém vývojovém
(i v tomto časném) období těhotenství považují za skutečné děti a ne za
„ještě-ne-děti“! Proto jim přijde tak zatěžko dát své dítě někomu jinému.
Potratem se dítě „vymaže“, existuje jakási autosugesce, že dítě neztrati-
ly. Nevidí je, necítí ještě žádné pohyby, kromě potratu na konci třetího
měsíce. V tomto stadiu se jim dá ještě napovídat, že jejich dítě „ještě
neexistuje“. Mnohé ženy si při potratu nechávají provést lokální umrtvení
nebo dokonce celkovou anestézii. Při povrchním pohledu se zde neode-
hrává žádné odloučení od dítěte jako při adopci. Ostatně tento sebeklam
je srovnatelný s omámením drogou, často jen krátkodobým. Nemálo žen
krátce po potratu ulehčení cítí. S tím, co přijde potom, se pak mají podle
dnešní společnosti vyrovnat samy.

Stále liberálnější zákony, které v různých zemích „upravují“ potrat,
mohou pro ženy v problémovém těhotenství představovat „jakýsi druh
otupělosti“, domnívá se Philippe Madre. Toto tvrzení odpovídá Madreho
pozorování, že již samotná vyhlídka na potrat může na ženu působit „jako
droga“! Kdo ale cítí zodpovědnost za ženu, která tuto drogu užila a pak
zjistí, že se její konflikt nejen že nevyřešil, ale také zhoršil, a že se v jejím
životě objevil úplně nový konflikt obrovských rozměrů, který nelze jedno-
duše odstranit? Široko daleko nevidím nikoho, když nepočítám těch málo
skupin jako „RÁCHEL“, které bojují o uznání a sotva mohou zvládnout
nával žen hledajících pomoc.

Která žena s potížemi nezažila u svého psychiatra, psychologa, lékaře
odbytí mávnutím ruky s otázkou „A co ještě?“, což znamená, že to s tím
nemá co dělat, pokud připustila potrat v roce xy?

V odborné literatuře se stále ještě zřídka přiznává, že následky tzv. le-
gálních potratů jsou vážné. První překvapující zmínku jsem našla u fran-
couzské kožní lékařky a analytičky školy C. G. Junga Anne Maguireové
v její knize „Kožní choroby jako poselství duše“ (nakladatelství Walter,
1991). Dr. Maguireová se zmiňuje o případu jedné dvaadvacetileté ženy
s těžkou kožní chorobou a depresemi. Tato mladá žena na tuto chorobu
zemřela, ale podle dr. Maguireové byl příčinou potrat, který podstoupi-
la tři měsíce před začátkem choroby. Její „silné, mravně založené svě-
domí“ našlo v této život ohrožující chorobě somatický projev, který se
nedal zastavit ani rozhovory. Je zajímavé, že v nenábožensky orientované
literatuře se o takových těžkých následcích „legálních“ potratů nehovoří.
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Ubližující a ubíjející
Má to velký význam, když odborníci jako dr. Maguireová začnou brát
vážně skutečnost, že nejen nelegální, ale také tzv. legální potrat ženě ub-
ližuje a trápí ji; v tomto případě může vést i ke smrti. Podle mého názoru
bychom se ale neměli příliš opírat o ústupky odborníků. Oficiální medicí-
na často neuznává nějakou chorobu jako nemoc (např. alkoholismus ještě
před několika desítkami let nebyl uznán jako nemoc) a těchto témat se
ujala laická hnutí, tzv. „svépomocné skupiny“.

Mnoho postižených žen nemůže o svém potratu mluvit, protože to pro
ně představuje muka a bez podpory terapeuta to není možné. O to důleži-
tější je tyto ženy povzbuzovat a říci jim, že nejsou samy, že nejsou jediné,
které trpí po potratu, že se za to nemusí stydět a že nejsou zvrhlé. A laic-
ká hnutí žen, která jsou otevřena ženám, které se takříkajíc se svým po-
tratem „nevypořádaly“, přijmou každou ženu, ať už má z náboženských
nebo duševních důvodů těžké výčitky svědomí, nebo ji trápí tělesné nebo
psychosomatické následky, následky, ze kterých se může stát „časovaná
bomba“. My ženy, které musíme po potratu žít s Kainovým znamením na
duši a odvážily jsme se udělat ten první krok, chceme naše životní příběhy
před sebou samými i před užší či širší veřejností postupně stále vědoměji
rekonstruovat. Jsme otevřeny pro všechny ženy, které ještě hledají ori-
entaci nebo trpí jedním či více následky, zmíněnými výše, a nevědí, co
se s nimi vlastně děje. Některé z nás jsou věřící, vždy byly, ale i přesto
šly na potrat, jako např. Američanka Susan M. Stanfordová, která byla
i v době potratu katoličkou. Kapitulovala však před zdánlivě neřešitelným
problémem, který představovalo její těhotenství a vlivy okolí, že potrat
je jediným řešením. O tom hovoří i Philippe Madre. Existují i ženy, kte-
ré poté, co byly nevěřící, se znovu vrátily k víře, a to nejen v důsledku
toho, co prožily a vytrpěly po potratu, ale kvůli zkušenosti se ztrátou.
Nejpotlačovanější skutečností vůbec je to, že žena při potratu, který pod-
stupuje z jakýchkoli důvodů, trpí velkou ztrátou. I když je teprve „nastá-
vající“ matkou (hovoří se o „nastávající matce“, ale ne o „nastávajícím
dítěti“!), od početí je přece již stále matkou. I když toto mateřství není
něco čistě biologického, ale také duchovního a kulturního, v těhotenství
stále více a více krystalizuje a potom při porodu a po porodu se dále vy-
tváří (potud je opět jazyk důsledný, když se mluví o „nastávající matce“,
ale ne o „nastávajícím dítěti“).
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Poznatky o postabortivním syndromu od roku 1985
Stav diskuze na téma postabortivního syndromu v německy mluvících ze-
mích popsala zvláště Dorothee Erlbruchová ve své knize „Trauma potom.
Rizika potratu“ (nakladatelství MUT, 1992), a to jazykem srozumitel-
ným i laikům, věcně a rozvážně, bez zamlčování protichůdných názorů.
Připomíná, že základní myšlenka postabortivního syndromu byla poprvé
rozšířena v disertaci americké psycholožky a rodinné terapeutky dr. Anne
C. Speckhardové v roce 1985. Jiné studie, které existenci postabortivního
syndromu popírají, podle Dorothee Erlbruchové jeho výskyt nevyvrace-
jí. Je třeba se vždy ptát, zda se např. výsledky vyšetření zakládaly na
dotaznících nebo na dlouhých hloubkových psychologických rozhovorech
s postiženými ženami, domnívá se Dorothee Erlbruchová. Výsledky jsou
pak totiž rozdílné.

Dorothee Erlbruchová píše, že ne zřídka je postabortivní syndrom jako
následek potratu „zatajován“. S postabortivním syndromem se jednodu-
še „nepočítá“. Nešťastným následkem je u postižených žen mj. to, že po
potratu upadají psychosomatické následky víceméně do „kolektivního za-
pomenutí“, což pro některou ženu může znamenat např. „somatizaci“.
Vědomě a s rozumem říká, že potrat jí „nic neudělal“, ve skutečnosti však
ani tělesný, ani duševní zdravotní stav není v pořádku, žena začíná trpět
např. depresemi nebo záchvaty strachu, přidávají se problémy v mezilid-
ských vztazích nebo se žena neumí vyrovnat s jedním nebo více symptomy
zmíněnými výše.

Dorothee Erlbruchová se právem ptá, kde jsou ta „zákoutí pro smu-
tek“ ženy po potratu. Žena je často „chycena do pasti“, když jí někdo
zpříjemňuje představu o potratu jako o jednoduchém, rozumném řešení,
paradoxně dokonce „v zájmu dítěte“. Rozum určitý čas s touto hříčkou
spolupracuje. Podvědomí, duše a svědomí se ale dříve nebo později přihlá-
sí, např. děsivými sny. Dorothee Erlbruchová uvádí k těmto tématům nej-
různější studie, např. studie basilejského psychoanalytika Markuse Merze.
On a jiní vidí nebezpečí, která mohou hrozit tělu a duši žen po potratu,
také se ale domnívají, jako londýnská lékařka Rosalie Taylorová, že se
potíže a těžkosti dají odstranit poradenskými pohovory.

Dorothee Erlbruchová připomíná těmto sebejistým odborníkům, kteří se
domnívají, že postabortivní syndrom se dá několika rozhovory zvládnout,
ale jinak budou vychvalovat a propagovat liberalizaci potratu, že věci
jsou přece jen problematičtější, než se mnohé hlavy osvícené politickými
a jinými motivy domnívají a ženám vsugerovávají. Např. když ženy po
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potratu trpí pocity viny, mávne se nad tím rukou a zároveň se útočí proti
všem náboženstvím a jejich údajně deformujícím vlivům s tvrzením, že
jde jen o výchovu, tedy o úplně zbytečné pocity viny. A tyto ubohé ženy
je toho třeba zbavit a problém je vyřešen. Jelikož potracené dítě „ještě
není člověkem“, jsou tyto pocity viny jen strašidlem, které je třeba co
nejrychleji zahnat.

Vzít na sebe zodpovědnost
Dorothee Erlbruchová odkazuje na poznámku židovského filozofa Martina
Bubera: Pravý pocit viny spočívá v poranění vztahu. Vycházíme-li z této
definice pravého pocitu viny, lze říci, že ženy velmi dobře cítí, že dopustily,
aby potratem byl ukončen mezilidský vztah. A více než to – byl ukončen
lidský život uvnitř tohoto vztahu. Není možné proto podceňovat tyto čas-
to velmi tíživé pocity viny žen jako nevhodné a bezvýznamné. Neznamená
to, že ženy po potratu by měly být postaveny na pranýř, že „někdo hodí
první kamenem“, ale podle Dorothee Erlbruchové máme na sebe vzít zod-
povědnost za potrat a s tím spojenou vinu a vyrovnat se s pravou vinou za
zabití člověka. Při tomto vyrovnávání se, kterému terapeuti říkají „kon-
frontace“, potřebují ženy trpící postabortivním syndromem buď rozhovor
se ženami, které trpí stejnými problémy, anebo terapeutickou a duchovní
pomoc. Myslím tím také pomoc církví.

Již zmíněná Susan Stanfordová praktikuje léčbu přesahující prostou te-
rapeutickou metodu. Nejprve je ale důležité, aby byl postabortivní syn-
drom brán vážně a aby se nestal pro mnoho žen po potratu dalším utr-
pením a tápáním v mlze. Postižené ženy, když se jim neposkytne žádná
pomoc, nemají žádnou jinou možnost než zvolit potlačení a popření, která
se vyskytují před „konfrontací“. Svědomím se nedá trvale manipulovat.
Svědomí žen totiž není ani feministické, ani nefeministické, není možné je
umlčet „indikacemi“. Svědomí se nedá podplatit a ideologie je neumlčí,
neobejde se bez „volání transcendence“, které člověk „slyší ve svědomí“,
jak to formuloval Viktor E. Frankl.

Žádná pravda související s potratem není potírána tak silně jako ta,
že nenarozené dítě v kterémkoli stadiu svého vývoje je vždy „člověkem
od samého počátku“, a ta, že svědomí neexistuje bez „volání transcen-
dence“! Z politicky zaměřených kruhů opětovně přicházejí obvinění, že
v postižených ženách chceme „vyvolávat pocity viny“, když:

− vidíme postabortivní syndrom jako realitu,
− pravé pocity viny a vinu po potratu představujeme jako téma.
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Pojmenování obou skutečností se často pranýřuje jako „nepřátelské vůči
ženám“. Většinou agresivně ubezpečují ženy po potratu, že jednaly přímo
zodpovědně. Nemohly např. uživit další dítě, ještě studovaly, opustil je
partner atd. „Bylo to pro dítě lepší“, že nepřišlo na svět („na ten zlý,
atomovou válkou ohrožený svět“ atd.).

„Volání transcendence“
Domnívám se, že používání těchto pojmů vůči ženám není nepřátelské, ale
přátelské, když připouštíme, že každá žena má svědomí. Žena se odhod-
lala k potratu ze zoufalství nad zdánlivě, nebo i skutečně bezvýchodnou
situací. Přesto bych velmi citlivě rozlišovala a dodala, že „svědomí“, které
jí dovolilo jít na potrat, bylo oslabené, každopádně bylo oslabeno to, co
tvoří jádro svědomí (a formulace Viktora E. Frankla zde vyjadřuje přes-
ně to). V okamžiku rozhodování o potratu bylo zasypáno: zasypáno bylo
vlastně „volání transcendence“. Někteří mohou být k „volání transcen-
dence“ hluší. To je velmi nepříjemná pravda.

Přiznat se k oslabenému svědomí vede postiženou ženu k prvnímu kro-
ku „konfrontace“. Je pochopitelné, že mnohé jednostranně orientované
politické skupiny by rády tomuto druhému stupni zabránily, protože se-
bevědomé ženy se nedají lehce zmanipulovat jako ženy ovládané strachem.

Často se nám vyčítá, že postabortivní syndrom je možno ženám vsuge-
rovat. Kdyby takové hypotetické nebezpečí bylo důvodem, aby se onemoc-
nění nebralo vážně, nesmělo by se pak pomáhat obětem incestu a jejich
trápení by nestálo za povšimnutí. Kéž by také ti, kterým se zdá, že po-
stabortivní syndrom vůbec neexistuje, protože potrat nepovažují za zabití
lidské bytosti, dali ženám svobodu samostatného rozhodnutí, jestli posta-
bortivní syndrom je skutečností, nebo ne.

Když mi jako osmadvacetileté ženě ve velmi tíživé situaci automaticky
a sebejistě prezentovali potrat jako jediné řešení problémů, dokonce na-
léhali, abych to rychle udělala (údajně aby šetřili dítě, jak paradoxní!),
neřekli mi ani slovo o tom, že dítě je lidskou bytostí. Dalo by se říci, že
v osmadvaceti letech bych to měla vědět. Avšak tzv. mateřský instinkt je
u žen ztlumen kulturou, jelikož ženy nejsou zvířata. Víme z mnoha jiných
oblastí, že ženy své (již narozené) děti nechrání, když mají např. strach
o svůj vlastní život nebo před společenskými sankcemi. My ženy musíme
děti někdy chránit před muži, nebo snad dokonce před jejich vlastními
otci. To, že je také někdy musíme chránit před sebou samými, tedy mat-
kami, je nesnesitelné. V pohádkách se toto téma tabuizuje tak, že když se
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dětem děje něco špatného ze strany matek, je to autory pohádek převáž-
ně připisováno macechám, tedy ne biologickým matkám. Dětská fantazie,
ale také naše dospělá fantazie, nechce a ani by neměla přijmout, že také
vlastní matky mohou být slabé, nebo dokonce zlé.

V diskuzi o postabortivním syndromu hrají tyto souvislosti roli. Tvrdí-li
se, že matky potratem nic „zlého“ neudělaly (protože to „ještě nebylo
dítě“) a že matka nikdy není schopna udělat něco špatného, a už vůbec ne
vlastnímu dítěti, neboť je v zásadě dobrá, je diskuze o konfrontaci s vinou
po potratu nemožná. Politická seskupení využívají tato tabu. Postiženým
ženám se lichotí tím, že jsou ubezpečovány, že „to neměly lehké“, když se
rozhodovaly pro potrat, že ženy samy vědí, co je pro ně dobré atd.

Ženám postiženým postabortivním syndromem je potřeba dodávat od-
vahu ke konfrontaci se sebou samými! Ani útěk před problémem, ani ide-
alizace vlastních pohnutek nejsou řešením. Rozhovor ve svépomocných
skupinách nebo v důvěrných rozhovorech s jinou postiženou ženou vyve-
de takovou ženu z osamocení. Philippe Madre vytvořil ve Francii projekt
„vítající rodiny“, která je útočištěm pro ženy, kterým hrozí potrat, ale
také pro ženy po potratu. Pro ostatní země je to báječný návod.

Strach
Názornou představu o postabortivním syndromu vytvářejí dva příznaky:
„robot feeling“ a strach, že ostatním dětem se něco může stát. Je přiroze-
né, že každá matka má někdy strach, aby se jejímu dítěti cestou do školky
nebo do školy v hektickém a ne zrovna vůči dětem přátelském dopravním
chaosu nic nestalo. Každé matce přeběhne mráz po zádech, když houkač-
ka sanitky náhle přetne ticho a nemá své dítě u sebe. V tom okamžiku si
pomyslí: To by mohlo být moje dítě. Když se ale tento strach, postihují-
cí každou matku, změní v záchvaty strachu, které nemají konce, vypadá
celá věc jinak. Duše se nenechá při vší racionalitě jednání oklamat. Tak
jako mnohé ženy po potratu nesnesou dlouhá léta pohled na malé děti
a miminka, jiné nesnášejí zvuk vysavače, protože jim ten zvuk připomíná
odsávačku při potratu, tak se zase pro jiné může strach o jejich narozené
děti stát posedlostí a šílenstvím, protože se v nich smutek po potrace-
ném dítěti vymkl kontrole. Zde může pomoci jen pečlivá terapie, založená
na dobrém teoretickém i praktickém poznání postabortivního syndromu.
Rozpozná, jestli mohou být záchvaty strachu „přiřazeny“ traumatickému
zážitku potratu vlastního dítěte. A teprve po správně stanovené diagnóze
a správných postojích se dá pomoci.
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„Robot feeling“
Druhý postabortivní syndrom, který zde probereme, se označuje jako „ro-
bot feeling“ (otupení citu).

Susan Stanfordová ve své knize píše o nespočetném množství, pravdě-
podobně tisíci a desetitisíci postižených žen, které dodnes jak v malých
skupinkách, tak i před širokou veřejností mlčí o svých zážitcích. Popisuje,
jak jí před operací doktor vysvětlil průběh potratu.

„Přivítal mě pozdravem ,dobrý den‘, jako bychom šli na kávu. ,Nejprve
vám zákrok vysvětlím,‘ – znovu to zastírající slovo – ,než jej provedu. Celá
záležitost bude trvat asi dvacet minut.‘ Přikývla jsem. Ze strachu, že se
znovu rozbrečím jako před čtvrthodinou, jsem nemohla mluvit. Vysvětlil
mi, že zavede tenkou hadici do pochvy a přes děložní hrdlo do dělohy.
Hadice je napojena na přístroj, jehož pomocí se úplně vysají a odstraní
v děloze nahromaděné buňky. ,Budete mít přitom bolesti‘, dodal. ,Dejte
mi vědět, když budou velmi silné.‘ “

Po potratu jí doktor řekl: „Hotovo, je to za námi.“ Ale Susan Stanfor-
dová to viděla jinak. Po operaci cítila něco jako řízení. Několik vteřin nebo
minut po potratu slyšela rozhovor mezi asistentkou a doktorem. Asistent-
ka se zeptala na délku těhotenství a doktor odpověděl: „No, řekl bych
tak šest až sedm týdnů.“ Tím se do vědomí prolomilo poznání, že zde šlo
o dítě.

„Rozzlobila jsem se. Šest až sedm týdnů? (. . . ) Nebylo to tak strašné,
když jsem se na to dívala jako na shluk buněk. Proč jsem musela slyšet
tu poznámku?“

Její konzultantka jí dokonce oznámila, že „po tom“ bude mít pocit
ztráty, ale stalo se ještě něco. Susan cítí: „Prázdnotu, bezútěšnost. Nebo
něco ještě horšího, co nelze pojmenovat. Předtím jsem byla osobností,
měla jsem život, duši. Teď jsem byla jen tělem s rozbitým vnitřkem. Pocit
rozvrácení, který nedovedu ovládat. (. . . ) Při oblékání jsem měla pocit,
jako bych oblékala figuru z výkladní skříně.“

Susan Stanfordová zaměnila o mnoho let později akademickou dráhu za
terapeutickou činnost pro ženy po potratu. Popisuje neuvěřitelně přesně
to, co terapeuti nazývají „robot feeling“.

Mnoho žen po potratu tyto pocity trápí, až příliš často bez toho, aniž by
je nějak pojmenovaly nebo někam přiřadily, neřku-li hledaly terapeutickou
pomoc pro své uzdravení.
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Po potratu mého tehdy třetího dítěte jsem šla instinktivně s otcem dí-
těte, který mě z potratové kliniky vezl domů, na hřiště, které jsme já i mé
děti znali. To nebyl vůbec žádný vědomý, plánovaný čin. Bylo by to přímo
paradoxní a směšné. Dnes bych řekla, že se probudilo mé svědomí, do té
doby oslabené, pohřbené pod celou tou duševní, duchovní a sociální tísní,
a že cesta na hřiště byla zároveň bezmocným gestem. A vlastně i hned
„po tom“ ta vnitřní zpráva, konečně znovu projevená navenek: „Vlastně
jsem to (potrat mého dítěte) vůbec nechtěla. Co jste to se mnou uděla-
li?“ Jedna schopná terapeutka, která byla obeznámena s postabortivním
syndromem, šla v analýze ještě dále. „Robot feeling“, příznak, který trá-
pí mnoho postižených žen snad roky, nebo dokonce i navždy, není ihned
viditelný. Na ženách není vidět, protože si nasadí masku jako „ochrannou
zeď“ proti svým duševním bolestem. Susan Stanfordová ve své pozdější
praxi zjistila, že její pacientky, postižené ženy, často ukazují velmi pěk-
nou a brilantní fasádu, a ty samé ženy jí později řekly: „Od té doby (po
potratu) jsem pomalu vnitřně umírala!“

Uvedla jsem dva trýznivé symptomy postabortivního syndromu také
proto, že se v tomto tvrdém, často brutálním světě musí upozorňovat na
to, že nejen případy úmrtí (jako ty po nelegálních potratech) dokazují, že
potrat je traumatický a zanechává na ženě následky.

V žádném případě není „všechno jen psychika“
Apeluji na veřejnost, na lékaře a terapeuty, aby brali utrpení žen po potra-
tu vážně a nesmetávali je ze stolu, snad s poznámkou, že to je „všechno jen
psychické“. Dorothee Erlbruchová připomíná, že hebrejský biblický výraz
pro duši „nefeš“ označuje tělo i duši jako nedělitelnou jednotu. „Člověk
nemá ,nefeš‘, ale je ,nefeš‘.“

Když se my ženy samy představujeme jako jeden celek těla a duše, je to
jistě vůči ženám přátelské. Je tragédií, že jsme nuceny naši duši odtrhnout
tím, že nám chtějí vzít uvědomění si toho, co se s námi a naším dítětem
při potratu stalo.

Niobe v řecké mytologii byla proměněna v kámen a nemohla plakat poté,
co jí unesli a zabili děti. Tak je to i s mnohými ženami po potratu: Doslova
i obrazně „nemohou plakat“. Nic necítí, „něco“ v nich umřelo. Zatvrdí se.
Jenom agrese snad může ještě „kámen změkčit“. Takto si vysvětluji velmi
agresivně vedené politické výměny názorů o potratu: postižení, tedy lidé,
kteří jsou přímo nebo nepřímo postiženi potratem, se angažují při všech
politických rozhodováních. Agresí to začalo: potrat, zabití nenarozeného
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života, se prosadí v politickém životě, kde sotva někdo zůstává uchráněn
před zapletením se do tématu potratu. Prorocká jsou slova Matky Terezy,
že potrat ničí mír a je v určitém slova smyslu válkou a že angažované
zasazování se za život dětí před a po narození podporuje pokoj.

Dokud postižená žena, podle výpovědí terapeutů obeznámených s po-
stabortivním syndromem, v prvním stadiu potlačení setrvá, bude rozhovor
chápat jako útok proti své osobě, stáhne se do sebe nebo přejde dokonce
do útoku a obviní terapeuta, že v ní „vyvolává pocity viny“. Ve stadiu
potlačování by postižené ženy možná chápaly i slova Matky Terezy jako
útok.

Ve stadiu veřejného potlačení postabortivního syndromu to mají lehké
ti, kteří nadále chtějí zákony „liberalizovat“. Zdá se, že liberalizace počet
potratů zmenší, jak se tvrdí, a postiženým ženám nabídne zmírnění jejich
(zakrývaných) útrap svědomí. Obě zvýhodnění jsou ale velmi pochybná
a nedokázaná. Zákon musí požadovat opravdovou prevenci potratu, ne
ještě více dávat zelenou pro „potrat jako drogu“ (Philippe Madre).

Osoba dítěte před narozením
Prevence potratů je podle Susan Stanfordové a jiných možno dosáhnout
přesnými poznatky o osobě dítěte před narozením. Tyto poznatky se ještě
stále velmi často neuvádějí a v neutrálních poradnách se jednoduše před-
pokládá, že dítě v raném stadiu své nenarozené existence ještě není dítě-
tem. V poslední době masmédia využívají tuto výhodu, když se v televi-
zi představí např. doktoři žijící převážně z potratů, kteří potracené dítě
demonstrují jako „krvavou polévku“. Jako by někdo mohl zbytky krve
potracené malé bytosti použít jako důkaz jeho neexistence. Vždycky mě
nejvíce udivovalo, že se to maličké tak přehlíží! V podstatě by to mělo být
opačně. Nejmenší človíček by měl vzbuzovat největší pocity dojetí a měli
bychom jej chtít ochraňovat.

Vnímání traumatu postabortivního syndromu je šancí pro celou společ-
nost, aby si znovu uvědomila existenci té nejmenší lidské bytosti. Podle
mého názoru ten, kdo si není vědom nenarozeného dítěte od prvního sta-
dia jeho vývoje jako člověka (ne jako něco, co se člověkem teprve má
stát), oslabuje své schopnosti věnovat se narozenému dítěti ve všech jeho
životních fázích. Vymezení absolutně svévolné hranice mezi „ještě ne oso-
bou“ a „už osobou“ pro nenarozené dítě (někdy ke konci třetího měsíce)
má katastrofální následky pro to, čemu říkáme etika. Každý ví, že toto
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vymezování hranic je svévolné a účelové. Snížení hodnoty lidského života
má proto ničivé následky.

Svobodným matkám, dnes často trpícím „zbabělým jednáním“ (Philip-
pe Madre) otců, kteří od nich utekli, ovšem nepomohou žádné jednoduché
recepty. Všude se šířící požadavky na zařízení s celodenním opatrováním
dětí jsou jen zdánlivým, a nikoli účinným řešením. Odpovědnost za děti
v denní i noční době nelze vyřešit výhradně pomocí na počátku života ani
sebelepší celodenní pečovatelskou službou.

Pravdě se nikdo nevyhne
Jedné věci se nikdo nevyhne: Úplně na začátku života musí stát prav-
da. Pravda o životě a osobě nenarozeného dítěte a pravda – poté co dítě
skončí v odpadkovém koši – o následcích, ještě stále velice potlačovaných,
o téměř vždy bolestivé zkušenosti zabití vlastního dítěte. My ženy víme,
že to je zabití. Také ale víme, že i když jsme tomu zabití nezabránily, ne-
bo dokonce jsme to v tísni nebo také v zaslepenosti chtěly, nejsme žádní
zločinci a nikdo nemá právo nás odsuzovat. My, ženy s konfliktním těho-
tenstvím a ženy po potratu, si vroucně přejeme, aby se s námi jednalo
čestně. Pokrytectví, dobré či zlomyslné, nám po potratu překáží v cestě
za pomocí. Tím, že se zmiňujeme o zodpovědnosti druhých, neodmítáme
vlastní. Říkáme: Nikdo nám neřekl, že potrat má v sobě rysy sebevraždy.
Byli jsme dva, matka a dítě, v tísni. Nedostalo se nám žádné pomoci ne-
bo jsme nebyly schopny ji přijmout. Nechtěly jsme tenkrát a po potratu
také ne, aby nám někdo „mazal med kolem huby“. Zoufalství omezovalo
naši svobodu rozhodování. Je náročné říci pravdu. Víme, že mnozí lidé
rádi říkají „vzpamatuj se“, a tak se zbaví toho, kdo hledá pomoc. Před
potratem jsme si přály, aby někdo respektoval naši svobodu, pravou svo-
bodu, která je neoddělitelná od zodpovědnosti, aby za nás někdo bojoval,
aby nás někdo v našem zoufalství oslovil. Tak rády bychom se nespokojily
s tím, že „skutečnost je už jednou taková“. Tak rády bychom měly naději,
že bychom „navzdory všemu“ zvládly přivést dítě na svět. Potrat byl naší
kapitulací a je úplně jedno, jestli jsme si jej přikrášlovaly nebo tak činily
ještě po letech. Víme to. Nejtěžší pro nás je ale odpuštění sobě samým.
I poté, kdy jsme našly cestu k Bohu a našemu dítěti, které nemohlo žít.
Nepotřebujeme tedy žádná napomenutí. Na to je už příliš pozdě. Jen se
můžeme ptát: „Kde jste tenkrát byli? A kde jste teď, když jsme znovu
narazily se všemi svými bolestmi ,po tom‘ na vaši lhostejnost?“

Karin Strucková
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Zodpovědný za 75 000 potratů
Úryvek z projevu o taktikách zastánců potratu, který u příležitosti změny
irské ústavy v Dublinu přednesl bývalý potratář dr. Bernard Nathanson.

Mnozí z vás už o mně slyšeli jako o řediteli největší potratové kliniky na
světě. Naše klinika byla známa pod „hezkým“ jménem „Centrum pro re-
produkční a sexuální zdraví“. Nacházela se na východní straně New Yorku
a během dvou roků, kdy jsem tam působil jako zakladatel a ředitel, jsme
provedli 60 000 potratů. Pod mým vedením pracovalo pětatřicet lékařů.
Klinika byla v provozu denně včetně neděle od osmi hodin ráno do půl-
noci. Denně kromě prvního svátku vánočního jsme prováděli 120 potratů.
Já osobně jsem ve své soukromé ordinaci vlastnoručně vykonal ještě asi
15 000 dalších potratů, takže jsem zodpovědný za 75 000 potratů. To je
statistika, na kterou nejsem zrovna pyšný, ale myslím, že má přednáška
o tomto tématu tímto získá určitou vážnost a věrohodnost.

Byl jsem jedním ze zakladatelů Národního sdružení pro zrušení zákona
zakazujícího potrat, NARAL (National Association for Repeal of Abor-
tion Law), později přejmenovaného na Národní akční ligu za právo na
potrat (National Abortion Rights Action League). To byla první politická
akční skupina pro potrat v USA. Založili ji roku 1968 Laurence Lader,
já, Betty Freedanová, feministka, a Carol Brightcerová, která byla ten-
krát političkou v New York City. Založení takového hnutí, takové politic-
ké akční skupiny, bylo neuvěřitelně odvážné. Byli jsme malou skupinou
s rozpočtem 7500 dolarů na první rok naší činnosti. A jak jsem již řekl,
bylo tenkrát potřeba značného množství drzosti k pouhému mluvení o re-
formě zákona o potratu. Když se tenkrát dělal reprezentativní průzkum
veřejného mínění, bylo asi 99,5 % Američanů proti legálnímu potratu. Ale
my, tato malá skupina s nepatrným rozpočtem a pouhými čtyřmi angažo-
vanými členy, jsme za krátkou dobu dvou let dokázali, že byl zamítnut sto
čtyřicet let starý potratový zákon ve státě New York a z New Yorku se
stalo hlavní město potratů v Americe. O tři roky později jsme přesvědčili
Nejvyšší soud, aby vydal hanebné soudní rozhodnutí legalizující potrat ve
všech padesáti státech.

Jak jsme to tedy udělali? Pro mé posluchače zde je velmi důležité po-
chopit, jaké taktiky byly přitom použity, protože tyto taktiky se používají
s určitými obměnami v celém západním světě. Žádná západní společnost
není vůči této nákaze imunní.
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Naše skupina NARAL věděla v roce 1968, že kdyby provedla pečlivý,
čestný průzkum veřejného mínění Američanů o potratu, utrpěla by jasnou,
zničující porážku. Udělali jsme tedy následující: Médiím a veřejnosti jsme
poskytli údaje s vysvětlením, že jsme provedli průzkum a že skutečně 50
nebo 60 % Američanů je pro legalizaci potratu.

To byla samozřejmě velice výnosná a velice úspěšná lež, která splnila
očekávání. Když se veřejnosti dlouho a často říká, že každý je pro legalizaci
potratu, pak bude automaticky postupem času opravdu každý zastávat
potrat. Jen velmi málo lidí je rádo v menšině. To byla jedna z našich velmi
užitečných taktik, tedy použití vymyšlených, nečestných a dvojznačných
průzkumů. Důrazně bych chtěl svým posluchačům poradit, aby byli velice
opatrní a kritičtí ke všem průzkumům, o kterých čtou v novinách a slyší
ve zprávách. Jak jsem již řekl, je to jedna z dnes ještě používaných taktik
hnutí pro potrat.

Rovněž jsme věděli, že když situaci dostatečně zdramatizujeme a vzbu-
díme dostatek sympatií, snadno prodáme náš program legalizace potratu.

Udělali jsme proto následující: Zfalšovali jsme údaje o ilegálních po-
tratech prováděných každoročně v USA. Věděli jsme, že celkový počet
ilegálních potratů v USA je ročně asi 100 000. My jsme však opakovaně
zveřejňovali v médiích, že jich je jeden milión. A když se taková velká lež
často opakuje, veřejnost ji nakonec přijme, zrovna tak jak to dokázal náš
„přítel“ pan Hitler v Německu.

Také jsme věděli, že počet žen, které ročně zemřou následkem ilegálních
potratů, je mezi 200 až 250. Ale číslo, které jsme stále opakovali a předávali
médiím, bylo 10 000.

Tyto údaje se začaly vštěpovat do vědomí americké veřejnosti a by-
ly nejlepším prostředkem pro přesvědčení Američanů, že musíme zákony
o potratu odstranit. Když víme, že jsme tyto údaje zfalšovali, zvláště údaj
o ročních ilegálních potratech v USA, dají se z toho vyvodit určité závě-
ry. Jestliže srovnáme 100 000 potratů před legalizací s 1,55 miliónu poté
(patnáctinásobkem), pochopíme některé mýty, výmysly a lži, které jsme
šířili mezi americkou veřejností.

Další taktikou, kterou jsme používali pro přesvědčení veřejnosti, byla
domněnka, že když se potrat zakáže, bude se provádět stejné množství
potratů, ale ilegálně.

To jednoduše není pravda! Kdybychom dnes zakázali potrat, neměli
bychom o 1,55 miliónu potratů více.
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Důležitou taktikou bylo i potření vědeckého důkazu, který nevyvrati-
telně říká, že život začíná početím. Museli jsme trvat na tom, že otázka,
kdy začíná lidský život, je teologická, právní, etická nebo také filozofická
– jen ne vědecká.

To je také oblíbená taktika skupin pro potrat: Trvají na tom, že definice,
kdy začíná život, je nemožná, že to nemůžeme vědět.

Museli jsme dokonce definovat život. Je to potřeba jak pro vědecké,
tak také pro právní a morální cíle! Život se dá skutečně jasně definovat.
Začíná početím, oplozením a od toho okamžiku je počatá osoba
lidskou bytostí.
Neexistuje žádný bod, ve kterém by nastala změna z ničeho na něco,

z neosoby na osobu. Neexistuje žádná náhlá změna při vývoji v děloze,
a proto je život pokračujícím spektrem od svého počátku až do konce.
Věřím, že povolení potratu je plánované zničení toho, co je nepopíratel-
ně a jednoznačně lidským životem. Věřím, že je to neodpustitelný akt
smrtelného násilí. Musíme dodat, že nechtěné těhotenství je velmi těž-
kým dilematem. Ale hledat řešení v úmyslném, aktivním zničení znamená
zničit obrovské bohatství nápadů lidského ducha. A ještě horší: Znamená
kapitulaci veřejného mínění před klasickou odpovědí cíleného přemýšlení
o složitých sociálních problémech. Ohavné schvalování násilí. Jako vědec
vím – nevěřím, vím – že lidský život začíná početím. I když formálně
nejsem věřící, věřím z celého srdce v božskou existenci, která od nás vy-
žaduje, abychom řekli tomuto nekonečně smutnému a nevýslovně haneb-
nému zločinu proti lidskosti konečné a neodvolatelné „stop“.

Dr. med. Bernard Nathanson
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Svědectví a básně postižených žen

Příspěvky jsou převzaty z brožurky „Pane, co teď?“, „Ano mladých křesťanů
k nenarozenému životu“, Augsburg 1991

Dopis nenarozenému
Zničíš celý můj život, mou budoucnost, mé sny – všechno! Nechtěný jsi vni-
kl do mne a mého života – všechno změníš. Již nikdy nebudu moci žít jako
předtím. Chci, abys z mého těla zmizel – nikdy nebudeš existovat. Je to jen
pár dní v nemocnici. Cítím k Tobě téměř nenávist. Nikdy Tě neuvidím!

Jak vlastně vypadáš? Cítíš už něco? Zvláštní, někdy se s Tebou cítím
přímo spojena. Žiješ ve mně – se mnou. Je to zvláštní pocit, když si
vlastní rukou hladím břicho, tak Tě cítím, Ty jsi mi ze všech lidí nejbližší
– zvláštní, neviditelné spojení mezi námi. Nedopustím, aby mi Tě sebrali.
Je to, jako by se naše dlaně dotýkaly. Dva životy v jednom. Když jeden
umře, umře i část toho druhého – navždy. Nikdo mi Tě nevezme – nikdo
Tě nezabije. Jednoho dne se – my dva – uvidíme. . . !

Isabela, 18 let

Rozhovor s jedním nenarozeným

Zpočátku jsem Tebou pohrdala,
protože jsem se cítila tak mladá

a všichni na mne zírali.
V zoufalství jsem se

potom obrátila na Tebe.
Když jsem v Tobě našla dobrého posluchače,

rostla ve mně k Tobě náklonnost.
Dával jsi mi znamení,

která způsobila, že jsem na Tebe byla zvědavá.
Když jsi se mnou pomocí těchto znamení mluvil,

začala jsem Tě milovat.
Proto se postarám o to,

aby mi Tě nikdo nevzal.
Ach, co to povídám?

Miluji Tě!

Simona, 16 roků
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Tolerance

Tolerance. Všichni mluví o toleranci.
Jedna mladá žena říká:

„Každý má tolerovat rozhodnutí toho druhého.“
Každé rozhodnutí?

Také rozhodnutí nastávající matky
vzít svému nenarozenému dítěti život?

Tolerance ke smrti?
Tolerance k nesvobodnému úmrtí

Nenarozeného, bezmocného
a napospas vydaného dítěte?

Myslím, že někdy musí tolerance skončit.
Potrat, vražda dítěte si nezaslouží žádnou toleranci.

Nenarozené dítě chce žít, ne tolerovat vlastní smrt.
Nechce, aby se jeho matka, přinucená společností –

naší společností – stala jeho katem.

To je pravá tolerance, když někoho
necháme žít.

Dovolit žít.
Kdo ještě nezažil za to dík?

Dětský úsměv.

Kristýna, 17 roků

Mé miminko
Dnes jsem byla u lékaře. Se strachem jsem seděla v čekárně. Doufala
jsem, že nejsem těhotná, protože co bych dělala s dítětem? Je mi teprve
devatenáct! Vzdát se svobody kvůli takovému malému spratkovi?

Když mi však lékař později gratuloval k mému těhotenství, všechny
mé naděje byly zničeny. Zamžilo se mi před očima, udělalo se mi špatně.
Jak to mám říci Michaelovi, svému příteli, a především svým rodičům?

Nejprve jsem myslela na potrat! Jiná možnost pro mne neexistovala.
Apaticky jsem se vrátila do čekárny pro bundu. Pár mladých žen hovořilo
o možnosti potratu. Rozhovor byl tak chladný a brutální. V hlavě mi
kroužilo plno otázek. Není to také cítící bytost jako my? Nevšímá si také,
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že není milováno, že je někdy dokonce nenáviděné? Nepociťuje zrovna tak
bolesti jako my? Nemá také právo na život?

Najednou jsem si nebyla jista. Zamyšleně jsem opustila čekárnu a šla
jsem po schodech dolů. Najednou jsem stoupla do prázdna. Zakopla jsem
a upadla na zábradlí. K mému překvapení jsem měla panický strach o své
dítě. Roztřesena jsem se opřela o stěnu. Uvědomila jsem si, že cítím něco
ke svému dítěti. Milovala jsem je! Zhluboka jsem vydechla. Byla jsem
pevně rozhodnuta: Své dítě si ponechám.

Martina

Vzpomínky jedné mladé matky
Před rokem jsem se od svého lékaře dozvěděla, že čekám dítě. Zpočátku
jsem vůbec nevěděla, co mám dělat. Měla jsem strach říci o těhotenství
svému příteli, protože jsem pochybovala o tom, že by se k dítěti přiznal.
Uvažovala jsem: „Bylo by lepší nechat si dítě vzít, nebo si je ponechat?
Když to dítě nechám teď potratit, nejsem pak vražedkyní? Ale když jej
donosím, do jaké situace se pak dostanu? Od rodičů nemohu očekávat
žádnou pomoc, a když pak půjdu zase do práce, abych se nedostala do
finanční bídy, komu mám pak svěřit to dítě?“

Brzy nato jsem v jednom časopise četla příběh jedné ženy, která měla
za sebou potrat a velmi tím trpěla. Aby se vypořádala s depresemi, brala
drogy a stala se závislou. V hlavě mi kroužily myšlenky. Co když mi po
potratu bude také tak? Tomuto nebezpečí jsem se nechtěla vystavit.

Když jsem vyprávěla o těhotenství své sestře, domlouvala mi, abych
to dítě za každých okolností donosila. Nabídla mi svou pomoc a slíbila
mi, že bude dítě hlídat, zatímco budu v práci. Také mě přemluvila, abych
šla do poradny. Vzala jsem si její slova k srdci a šla jsem. Tam jsem se
stoprocentně rozhodla, že si dítě nechám. Potom jsem se také přinutila
k tomu, abych pohovořila s mými rodiči a otcem dítěte. K mému překva-
pení se mí rodiče velice těšili na to, že budou prarodiči. Také můj přítel
byl hrdý, že se za několik měsíců stane otcem.

A dnes? Dnes jsem šťastně vdaná a matkou zdravého chlapce!

Silvie
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Dítě je největším Božím darem pro rodinu, národ
a svět

Chtěla bych vám sdělit něco, o čem jsem přesvědčena. Největším nepří-
telem míru je dnes výkřik nevinného, nenarozeného dítěte. Když matka
může zabít své vlastní dítě ve svém lůně, který zločin je horší, než když se
navzájem vraždíme! Dokonce v Písmu svatém stojí: „I kdyby matka zapo-
mněla na dítě, já na vás nezapomenu.“ I kdyby matka zapomněla. . .Ale
dnes se zabíjí milióny nenarozených dětí – a my nic neříkáme!

V novinách čteme o různých věcech, ale nikdo nemluví o těch miliónech
maličkých, kteří byli počati se stejnou láskou jako vy a já Božím životem.
A my nic neříkáme, mlčíme. Národy, které legalizovaly potraty, jsou pro
mne těmi nejchudšími zeměmi. Bojí se maličkých, bojí se nenarozeného
dítěte. A to dítě musí zemřít, protože je již nechtějí mít – ani o jedno více
– a to dítě musí zemřít.

Prosím vás ve jménu maličkých: „CHRAŇTE NENAROZENÉ DÍTĚ,
ROZPOZNEJTE V NĚM JEŽÍŠOVU PŘÍTOMNOST!“

Bůh vám žehnej.

Úryvek z projevu Matky Terezy při příležitosti převzetí
Nobelovy ceny za mír v Oslu 11. prosince 1979.
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Příčiny a následky traumatu po potratu
Vysvětlení dalekosáhlých problémů vyvolaných potratem a zneužíváním
dětí – projekt pro ty, kteří ztratili naději, ale chtěli by se znovu vzchopit

Autoři
Prof. dr. Philip Ney je dětský psychiatr z Viktorie BC v Kanadě.
Patří k průkopníkům, kteří popsali psychické následky potratu u žen
(postabortivní syndrom).

Prof. dr. Philip Ney získal odbornost jako dětský psychiatr a psycholog
na McGillské univerzitě, na Londýnské univerzitě a na Illinoiské univerzi-
tě. Třicet let pracuje jako vědec a klinický lékař.

Působil jako docent na pěti lékařských fakultách, jako odborný lékař
a primář a založil tři dětská psychiatrická oddělení.

Patnáct let se zabývá vědeckými výzkumy na poli zneužívání dětí a na
toto téma uveřejnil více než dvacet referátů. Již na začátku studia si
všiml souvislosti mezi zneužíváním dětí a potratem. Před časem začal také
pozorovat děti, které přežily potrat. Vedl rovněž terapeutické skupiny pro
ženy a muže, kteří byli v dětství zneužíváni. Na základě této zkušenosti
napsal knihu pod názvem „Již nikdy nebudu zneužit“.

Dr. Marie Peetersová je americká dětská lékařka z Paříže. Pracovala
jako výzkumná pracovnice u světoznámého, dnes již zemřelého genetika
prof. dr. Jérôma Lejeuna na Institutu de la Progenèse.

Lékařské vzdělání získala v Belgii a pediatrické odborné vzdělání v Ka-
nadě. Nedávno vyhrála renomovanou cenu Lékařské akademie v Paříži za
svou výzkumnou práci o biochemických příčinách mentální retardace.

Pracovala mnoho let v L’Arche s postiženými dětmi. Velice pečlivě
sleduje vědeckou eugeniku a zranitelnost invalidů.

Uzdravit traumata po potratu a zneužívání považuje v Evropě za nut-
ně potřebné: „Když se tomu nebudeme věnovat, bude to mít za následek
totálně rozvrácenou evropskou společnost.“

Oba autoři mají hluboké přání chránit děti tak, aby se šlo na kořen
problému a děti se nestaly obětními beránky. V současné době přednášejí
v mnoha zemích a vedou doškolovací semináře o léčbě postabortivního
syndromu.
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Nová cesta k porozumění postabortivnímu syndromu

Proč je postabortivní syndrom realitou
Mnozí lékaři a poradci postabortivní syndrom neuznávají, protože nejsou
schopni věřit, že potrat může mít pro někoho význam. Jeho význam po-
chopí jen tehdy, když si uvědomí, že ztráta nenarozeného dítěte je důležitou
událostí.

Pro mnohé je dítě jenom plodem nebo hromadou tkání, která je veli-
ce vzdálena skutečnému člověku. Takto by se nemělo „přerušení těhoten-
ství“ nikoho jakýmkoli způsobem dotknout. Ale i tak je mnoho pracovníků
ve zdravotnictví díky běžným anebo klinickým pozorováním přesvědčeno,
že se u „postabortivního syndromu“ s jeho často ničivými a ochromujícími
následky pro ženu jedná o něco velmi reálného.

Ztráta nenarozeného dítěte potratem zanechává zřejmě i významný
vliv na rodičích matky, jejím partnerovi a také na ostatních dětech v ro-
dině. Následkům se nevyhnou ani lékaři, potratáři, poradci a všichni, kteří
se na potratu podíleli. Sourozenci potraceného dítěte mohou trpět velice
reálně. Tomuto syndromu se říká postabortivní syndrom přežití (PASS).

Lidské vztahy a psychodynamika jasně dokazují, že po potratu přichází
postabortivní syndrom:

1. Protože se zde jedná o důležitou ztrátu. Je zde skutečná náklonnost
k reálné osobě, která ve vědomí či nevědomí rodičů a příbuzných exis-
tuje. Žijící biologické „něco“ v děloze je chápáno jako lidská bytost.

Vnímat a představovat si nenarozené dítě je pochopitelné a přiroze-
né, protože v obou rodičích se na základě fyziologických změn vytváří
vnitřní otevřenost.

Od počátku zplození dochází u matky k hormonálním změnám,
které mají na oba rodiče vliv.

2. Oba rodiče mají rozdílný vztah k osobě, kterou chtějí zničit, a k me-
todě, kterou se má lidský život ukončit. Všechen strach, který souvisí
s těhotenstvím, vnitřní nouze ovlivňující rozhodnutí o tom, co se má
s miminkem udělat, agrese, která vede ke zničení rostoucího dítěte
a všechna bolest jako následek ztráty – toto všechno vyvolává hluboké
psychologické konflikty, které se dají těžko řešit.
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3. Dříve nebo později se rodiče musí vyrovnat se smutkem ze ztráty, kte-
rou potrat způsobil. Když to neudělají, vyvinou se znenáhla sympto-
my, které se dají připisovat jejich vnitřním konfliktům. Potlačení bo-
lesti dlouho nefunguje.

4. Nevyřešené konflikty oslabují. Jsou lidé, kteří si osvojili celou řadu
obranných mechanismů. Ty se zhroutí, jakmile jsou lidé slabí nebo jsou
vtaženi do mezilidských konfliktů. Intenzita symptomů závisí na počtu
dřívějších ztrát, na osobní síle rodičů, na jejich rozhodnosti potlačit
jakékoli pokusy ze strany jiných, kteří by chtěli odhalit jejich konflikty.

5. Potlačená bolest má vždy za následek strach a zlost a projevuje se
jako deprese spojená s neklidem, což je u postabortivního syndromu
obvyklé. Záleží na důvodech, které rodiče vedou k potratu, pokročilosti
těhotenství, senzibilitě rodičů vůči jejich vlastním vnitřním procesům
a pomoci, kterou dostávají.

Vývoj konfliktů souvisejících s potratem
Vývoj konfliktů před, během a po potratu se dá nejlépe pochopit, když
zvážíme dynamický proces vedoucí k těhotenství a k jeho ukončení. Každý
člověk, ať muž, nebo žena, se během svého života setkává s celou směsicí
pocitů: naděje, zoufalství, láska a cynismus, vděčnost a zatrpklost.

Se stejnou směsicí pocitů se dívají i na početí nového života. Doufají,
že se lidský život se svou genetickou informací bude dále rozmnožovat,
aby bylo zajištěno přežití jejich druhu. Začíná to náklonností dvou lidí,
která se přemění v nejvyšší rozkoš a radost, jakmile se dokáže odpoutat od
sebe samé a směřovat k tomu druhému. Tato oddanost k druhému roznítí
lásku a mocnou touhu plnit potřeby toho druhého, nakolik je to možné.

Těhotenství může být také jen výsledkem pohlavního pudu, touhy po
vzrušení, strachu odolávat milému sblížení, žádostivosti partnera nebo
znásilnění. Někdy je těhotenství počato z vnitřní nouze osoby usilující
o záchranu vztahu. Jiná těhotenství jsou výsledkem pohlavního styku mo-
tivovaného mocí a hněvem. Ale jakmile je jednou vajíčko oplozeno a hor-
mony, produkované matkou a ovlivňující placentu a plod, se dostanou do
krevního oběhu, začíná podivuhodná změna v postoji a chování, zvláště
tehdy, když se lidé proti těmto změnám nepostaví.

Jelikož se v ní nyní nachází nezávislé dítě, začne matka mít jaksi více
nároků a je více odkázána na pomoc. Její chování vyvolává i odpovídající
změny v zodpovědném, starostlivém muži. Ten reaguje naopak na tělesné
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a psychologické změny své partnerky tím, že se nyní více snaží zajistit
domov, příjem a ochranu své rodiny.

Pudy a city
I když jsou pudy a většina citů organicky předurčeny, jsou některé pocity
související s těhotenstvím a tlak zvenčí velmi smíšené. Značně rychle ko-
lísají. Celý proces početí je obklopen protichůdnostmi. V podstatě nikdo
nemůže s absolutní jistotou říci, že si přeje jeden výsledek těhotenství –
mrtvý plod nebo nádherné miminko. Směr, pro který se člověk nakonec
rozhodne, závisí na mnoha faktorech: procesu dozrávání, stupni zralos-
ti, hormonech, zkušenostech v dětství, společenském morálním kodexu,
charakterových vlastnostech a individuálních etických zásadách.

Krize
Těhotenství může u rodičů vyvolat pozitivní a negativní změny. Velmi
pravděpodobně budou spíše negativní za přítomnosti následujících fak-
torů:

a) Podceňování rodičů: „Jsi přece ještě dítě,“ nebo „Nikdo s tvou minu-
lostí nemůže být dobrou matkou/otcem.“

b) Podceňování dětí a tím i hodnot jejich výchovy: „Kdo by dnes ještě
krmil další hladový krk, svět je i tak už přelidněný.“

c) Nevyřešené osobní a mezilidské vztahy: „Moje matka mě nikdy oprav-
du nemilovala, jak bych pak mohla milovat své dítě?“ nebo „Náš vztah
je už i tak velmi napjatý. Toto to může ještě zhoršit.“

d) Emocionální a vývojem podmíněné nedostatky zvětšené těhotenstvím:
„Neumím krmit miminko a ani na něj dávat pozor. Sama jsem nikdy
neměla dostatek jídla,“ nebo „Možná, že když budu miminko krmit,
bude tak šťastné, že se budu cítit méně osamělá a opuštěná. Když se
potom spokojeně usměje, budu se vnitřně cítit tak dobře, jako bych
nakrmila sebe sama.“

e) Pohrůžka odpírání lásky vede k antipatii: „Zbav se toho plodu. Jinak
mě nikdy neuvidíš.“
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f) Rétorika společnosti orientované proti životu: „Žena má právo se roz-
hodnout. Je to moje tělo. Nenech se muži využívat. Stejně to není dítě.
Je to jen shluk buněk.“

g) Materialismus: „Bezpodmínečně si musím nejprve nechat zrenovovat
dům a koupit nové auto. Potom si pořídím dítě.“

h) Egoismus: „Nejprve si musím vybudovat kariéru a sehnat zaměstnání.
Přece nedovolím nějakému malému skrčkovi, aby mi překřížil plány.“

i) Nerozvinutá identita: „Nevím, kdo jsem. Jak mohu mít sama dítě?“

j) Zákonné ulehčování potratu: „Myslím, že jít na potrat není nic špat-
ného. Žádný zákon to přece nezakazuje.“

Konflikt
Na základě obdržené informace musí ženy udělat těžké rozhodnutí. Potře-
bují radu, a sice nejlépe od někoho, koho znají a komu mohou důvěřovat.
Často však nevědí, jak se mají zeptat. Hodně záleží, na koho se obrátí.
Příliš často jim přátelé, poradci a společnost řeknou, že potrat je legální,
bezpečný a není na něm nic špatného. Klidný rozhovor s pozitivně smýš-
lejícím a život obhajujícím člověkem celou věc změní, když ženy upozorní
na přednosti přijetí dítěte, nebezpečí potratu a možnosti podpory v těho-
tenství.

Rozhodnutí
Nakonec se rozhodnou. Někdy je už příliš pozdě na potrat z pohledu ro-
zumného potratáře. Okamžikem rozhodnutí se žena osvobodí od úzkostné-
ho psychického tlaku před rozhodováním a toto osvobození se často chápe
jako důkaz správnosti rozhodnutí. S rozhodnutím pro „přerušení“ přichází
vzteklá rozhodnost projevující se nepřístupností žádné jiné radě. Jakmile
jsou kostky vrženy, dvojice už nechce být s nikým a s žádnými fakty kon-
frontována. To by totiž znamenalo, že by se celý bolestivý průběh procesu
rozhodování pro nebo proti potratu musel opakovat.

Podrobení se
Jakmile padlo rozhodnutí, zdá se, že se ženy bez odporu podrobují průběhu
potratu na klinice. Po vyslání na kliniku upadají do smutné rezignace.
„Teď je všechno mimo moji kontrolu. Postupně mi jde všechno proti srsti,
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ale přece nemohu všechno postavit vzhůru nohama a hodit přes palubu.
Kromě toho se tu lidé zdají celkem příjemní a vědí, co dělají.“

Pasivita
Na kliniku přicházejí jako omámené a ve stavu naprosté pasivity. Tato pa-
sivita se velmi podobá stavu nedostatečného odporu při pohlavním styku
a v mnoha případech je jeho odrazem.

Podle toho, jestli se zákroku podrobují s nenávistí v srdci nebo tuto
zkušenost prožívají jako něco odporného, budou ještě více zuřit. Když to
chápou jako potrestání, svoji bolest ještě zvětší a budou dokonce doufat,
že se zraní. Když budou poslouchat nějakou autoritu, mohou pak někoho
jiného za to činit zodpovědným.

Šok
Žena, která chce své dítě potratit, musí nejprve ztlumit své vlastní city
a přirozené instinkty. Potom musí dítě, které chce zničit, odlidštit.

Teprve poté začíná rozumové odůvodnění vnitřní morálky – proti vě-
domostem, které má o vnitřním přirozeném zákonu. Přeslechne mnoho
vnitřních hlasů, takže vůbec nepřekvapuje, že vnímá jen minimum z to-
ho, co se děje v jejím nitru. Ale bolest katapultuje postiženou ženu do
skutečnosti a pak je těžko zatajit to, co se stalo.

V souvislosti s potratem vyvstává otázka: „Opravdu se to děje? Nemůže
to všechno někdo zastavit? Nechápu, co dělám!“ Během potratu se zostřu-
je smyslové vnímání pro každý detail. Ženy si pamatují spád řeči, barvu
místnosti, chlad nábytku atd.

Vnitřní strnutí
Po zvýšeném vnímání v posledním stadiu potratu se dostaví doba, kdy
každý, kdo se na potratu podílí, je citově naprosto otupen. Každý chce
být sám, ale ne tak úplně sám. Vše ovládá pocit vyčerpanosti. Jako ve
válce, kde se zabíjí, je těžké pochopit, že se zabíjení uskutečnilo.

Přirozeně se člověk vůbec nechce zabývat pocity agresivity, zoufalství
a hrůzy, které čin provázejí. Aby zůstal normálním a provozuschopným,
je nejjistější, aby nic necítil. Muži i ženy rádi s někým hovoří, ale vědí, že
by je znovu ovládl hrozný pocit, kdyby to dovolili.
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Chorobná snaha o obnovení původního stavu

Po této citové strnulosti se potratáři2 všemi způsoby snaží dostat svůj
život pod kontrolu. Jejich hlavními obrannými mechanismy je popírání,
racionální zdůvodnění a potlačení. Nejprve se pokoušejí to, co se stalo, od-
sunout do podvědomí mnoha společenskými aktivitami nebo množstvím
práce.

Zhroucení obranného systému
Takto vykonstruovaný život není úspěšný, když:

a) osoba tráví příliš mnoho času o samotě;

b) nějaká jiskra v jejím okolí rozdmýchá vzpomínku na potrat nebo jeho
výročí;

c) je unavená a nebo onemocní;

d) v nějakém klidném rozhovoru s přítelem nebo rodinným příslušníkem
bude usvědčena z příšernosti svého činu;

e) uvidí dítě, které je stejně staré, jako by bylo její vlastní;

f) znovu otěhotní.

Jejich vlastní obranné systémy jsou odmítáním jiných přímo udržová-
ny, někdy také tím, že se musí bránit proti obvinění z chování bez lásky.

Klinické příznaky
Jakmile se zhroutí systém sebeochrany, mohou se postižené osoby stát
hluboce sklíčenými, znechucenými, morbidními a trpícími nespavostí. Vy-
skytují se děsivé sny, ztráta chuti k jídlu nebo přílišná chuť k jídlu, na-
rušený životní rytmus, nekontrolovatelný pláč, změny nálady, záchvaty
hněvu atd. Často mají také psychosomatické nemoci, které se objeví spo-
lu s bolestmi hlavy, bolestmi v podbřišku a průjmem. Mohou mít rovněž
psychické poruchy, které se projevují omezováním kontaktů, vyhýbáním
se společnosti nebo nadměrným požíváním drog a alkoholu. Někteří jsou
přespříliš podezíraví a jiní paranoidní, někdy to vede až k určité psychóze.

Toto slovo nevyjadřuje správně smysl, ale všeobecně se používá pro označení všech2

těch, kteří se potratu účastní nebo na něm mají nějaký podíl, jako např. matka, otec,
dědeček, rodinný lékař, poradce atd.
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Léčba a odstranění problému
Pokud je v této době umožněna léčba, mohou postižení ještě jednou prožít
traumatizující zkušenost, naučit se chápat svůj konflikt a poté, co opláčí
své dítě, mohou znovu začít budovat svůj život. Ve většině případů tito
lidé nemají zájem o profesionální pomoc a často se přitom stávají zatrpk-
lými a agresivními. Zážitky se snaží potlačit množstvím práce a různými
slastmi. Ale sem tam se zážitky a konflikty znovu objeví a přinesou s sebou
ještě více vnitřní bolesti, smutku a hněvu.

Rekonstrukce
Skutečně upřímně oplakat své potracené dítě není možné bez toho, aniž
by žena dala svému životu současně nový směr. V tomto okamžiku mu-
sí poprosit dítě, manžela, rodiče a Boha o odpuštění. Měla by sem také
zahrnout zamítnutí motivů, které ji vedly k usmrcení dítěte, vyjádřit roz-
hodnost dělat všechno pro to, aby v budoucnosti zabránila podobnému
chování vůči nenarozenému životu.

Příznaky postabortivního syndromu
Vyskytující se příznaky vedou k různým psychologickým konfliktům a těles-
ným komplikacím, které se vyvinuly během celého řetězce událostí a trvají
nejméně rok po potratu.

1. Žal a bolest
Pro ztrátu se musí vždy truchlit, ale bolest bývá tvrdá. Přetrpět bolest
ze ztráty potraceného dítěte je těžší než ztráta těhotenství, protože:

a) osoba ztrátu, kterou teď musí oplakat, buď sama přivolala, nebo jí trpí;

b) postižené osoby nemají žádnou možnost vidět tělo ztraceného milova-
ného dítěte nebo se jej dotknout;

c) jejich mysl je ovlivněna směrodatným veřejným míněním, které říká,
že „to“ nebylo dítě;

d) v jejich okolí není žádná vyškolená nebo dostupná osoba, která by je
v nouzi vyslechla, protože taková bolest prý vůbec neexistuje.

To všechno potřebuje čas a energii, které lidé zúčastění na potratu
nemohou vynaložit nebo ani nevěří, že by to bylo potřeba. Oplakávání
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je vždycky o to těžší, když je na ztracený objekt pohlíženo ambivalentně
a když osoba nějakým způsobem zapříčinila jeho ztrátu. To vysvětluje,
proč ženy po potratu mají větší pocit ztráty než ty, které spontánně po-
tratily dítě ve stejném stadiu vývoje.

Když žena své dítě dostatečně neopláče, stane se v důsledku své ne-
smírné bolesti apatickou, bázlivou, podrážděnou a unavenou. Nevyřešená
bolest vede často k depresím. Deprese mohou rušivě zasáhnout imunitní
systém a tím zvýšit riziko infekcí a rakoviny. Postabortivní syndrom může
mít všechny příznaky těžké deprese. Někdy se osoby s těžkou depresí sta-
nou psychotickými.

2. Pocit viny
Když si žena vinu nepřizná a nezaobírá se jí, vývoj často vede k tomu, že
se – hnána vnitřním nepokojem – chce rozptýlit impulzivním nakupová-
ním, hektickými aktivitami nebo nadměrným požíváním alkoholu a drog.
Když je bolest potlačena, zdůvodňuje člověk své činy racionálně, a to způ-
sobem pro jiné přesvědčivějším než pro něj samého. Když si vinu přizná,
má to depresivní účinek ve formě smutku, pláče, negativních vyhlídek do
budoucnosti a pesimistických pocitů. Když žena přizná vině důležitost,
může to mít za následek agresivní chování namířené vůči ní samé, např.
podřezání žil na zápěstí. Vinu je možno i popírat: „Já jsem to neudělala.
Neudělala jsem nic špatného.“ Vinu je možno potlačit i projekcí: „Vy, za-
stánci práva na život, mi dáváte pocit viny.“ Od viny je možno odvádět
pozornost, když např. žena horečnatě nakupuje, dívá se na horory nebo
má dokonce bojovný postoj.

Pocity viny se vyskytují spíše u citlivých a nábožensky založených lidí,
ale v jisté míře jsou vždy přítomny. Někdy vyústí i do reaktivní paniky,
která vede k zachraňování dětí a touze pomoci jiným. Naneštěstí ústí
tento pokus pomáhat řešit problémy druhých bez toho, aniž by řešily své
vlastní, k tomu, že stejné problémy jiných ještě zvětšují nebo je zhoršují.
Vina může přerůst do úmyslného sebezmrzačení a odmítání sebe sama,
takže takovéto osoby si odpírají lidsky důstojný život. Když se vina potlačí
hněvem, pacientka si najde obětního beránka, tzn. někoho, koho by mohla
činit zodpovědným za potrat a nešťastný život žen; často je to její přítel
nebo muži vůbec.
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3. Strach
Část psychologického konfliktu jako následku potratu spočívá v tom, že
člověk rozpozná vlastní agresivitu. Primitivní touha zabíjet našla v po-
tratu výraz a mohla by se znovu hlásit. Strach před tím může být tak
velký, že člověk potlačuje všechny formy seberealizace. Může se též stát,
že agresivita se vybije na jiných: „Já jsem to neudělala. On mne k tomu
přinutil. Doktor chtěl, abych souhlasila s tím, že zabije dítě.“

4. Chtěné, či nechtěné
Celé téma potratu se z velké části točí kolem otázky, zda dítě bylo chtěné,
či ne. Tak se do popředí dostává i otázka rodičů samých, zda si dítě přá-
li. Když postižení dospělí uvažují o argumentech pro a proti, velmi brzy
propadnou pocitu odcizení. To vede k tomu, že se upnou na toho dru-
hého a tato závislost se může pro danou osobu stát nesnesitelnou. Např.
postižení často různým způsobem říkají: „Máš mě přece rád, ne?“ Tyto
pocity se velmi podobají pocitům zneužitých osob.

5. Hněv
Hněv je výsledkem pocitu, že jsme byli o něco okradeni:

a) o dítě,
b) o prožívanou radost vychovat počaté dítě,
c) o skutečný smysl života,
d) o pokračování a zvěčnění sebe samého v potomstvu.

Hněv směřuje proti sobě samému nebo jiným, včetně doktora, který
potrat schválil nebo vykonal. Takovýto hněv je zvláště intenzivní u mla-
dých děvčat ze sociálně slabších vrstev, které potkaly někoho, kdo je k po-
tratu přemluvil na základě jejich mladého věku. Mnohé z těchto děvčat
si chtěly prostřednictvím dítěte nahradit přítulnost, o kterou byly samy
v dětství ochuzeny. Potrat v nich zanechává ještě větší pocit ztráty a zin-
tenzívní jejich touhu po dítěti.

6. Náhlé přerušení hormonálního cyklu
Člověk má přirozené a opakující se rytmy a to se týká i celého těhotenství.
Existují např. silně působící hormony, které vyvolávají velké psychologic-
ké změny a mimo jiné i rychlé rozmnožení buněk v prsou. Po odstavení
dítěte produkce hormonů klesá a prsní tkáň se pomalu zmenšuje. Existuje



69 69

69 69

– 69 –

vážné podezření, že u žen, u kterých došlo k porušení tohoto hormonál-
ního procesu potratem, je větší pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu.
Náhlé přerušení komplikovaného cyklu potratem zanechá v matce pocit
prázdnoty a bezcílnosti snadno vedoucí k depresi.

7. Odplata
Někdy mají postižené pocit, že samy jsou obětmi potratu. Některé smutné
a rozhněvané matky si myslí, že se musí pomstít na těch, co vykonali
potrat nebo je k němu přemluvili, a na mužích, s kterými otěhotněly.

8. Reakce v den výročí
Rok po potratu se zintenzívní všechny příznaky, zvláště bolest v podbřiš-
ku. Také bolest a vztek často vyplynou na povrch a sice v den, kdy se dítě
mělo narodit.

9. Pocit ztráty smyslu života
Často vzniká v ženě po potratu horoucí touha po náhradě ztraceného
dítěte. Tato touha se mísí s tušením, že ve výchově dítěte mohou nastat
problémy, že by k dalšímu dítěti nenašla vnitřní vztah. Další těhotenství
se může odkládat, ale touha po náhradním dítěti neklesá.

10. Strach z rodičovství
Důsledkem potratu může být i destruktivní hněv proti dětem. Muži i ženy
se bojí, že by mohli další děti zneužívat a rozhodnou se, že žádné děti mít
nebudou.

11. Nedůvěra
Se zkušeností vlastního destruktivního hněvu, kterému dali volný průběh
potratem nejbezmocnějšího tvora, začínají postižení přehnaně vnímat de-
struktivní vůli druhých a nedůvěřovat jim. Mají strach, že budou znovu
manipulováni poté, co je někdo, komu důvěřovali, nepřímo zmanipuloval
k potratu.

12. Ztracená nevina
Pro ženu po potratu neexistuje návrat neviny. Proto má sklony chovat se
vůči sobě i vůči ostatním cynicky.



70 70

70 70

– 70 –

13. Poruchy
Mnoho žen mívá velké problémy se spánkem nebo je sužují děsivé sny.
Mnohé si myslí, že slyší hlas potraceného dítěte.

14. Nevyřešené krizové situace na základě strachu z přizpůsobo-
vání se a z navazování vztahů
Aby mohla spermie proniknout do vajíčka, musí se vajíčko uvolnit a sper-
mie zpevnit. Aby oplozené vajíčko mohlo prorůst do děložní sliznice, musí
se sliznice rozvolnit a potom několikanásobně zvýšit. Aby dítě mohlo růst,
musí se tělo ženy rozšířit a změnit svůj vzhled. Také její vědomí musí
„změknout“ a stát se flexibilním, aby bylo schopno přítomnost malého
dítěte schválit a akceptovat. Rovněž její partner musí najít celkovou sí-
lu i charakter, aby zvládl novou zodpovědnost. Když je jedno nebo obě
„já“ neoblomné, labilní nebo obojí, nejsou schopna se otevřít bez toho,
aniž by nevznikl pocit, že se navzájem ztrácejí. Existují páry, které dí-
tě potratí, protože si chtějí chránit svou vlastní psychologickou integritu
před zraněním. Jestliže samy mají za sebou potrat, jádro jejich osobnos-
ti je ještě labilnější. Mají i větší náklonnost k potratu, postabortivnímu
syndromu a navíc problému syndromu přežití.

15. Krize identity ženy
Žena, v níž je biologicky zakotvena vlastnost milovat, sdružovat se, dá-
vat život a chránit jej, nyní nový život v sobě zničila. Sama už nevěří, že
je jemnou, milující a starostlivou ženou. Její ženská identita je zničena.
Přesto se ještě snaží být ženou a bude se třeba angažovat jako profesi-
onální sociální pracovnice. Snad si také řekne, že je pro ni nemožné být
ještě někdy jemnou a ženskou a tím dá souhlas k tomu, aby se zatvrdila,
zatrpkla a někdy se také stala militantní feministkou.

16. Problémy s rodičovstvím
Naše studie ukazují, že ženy po potratu mají mnohem větší problémy
dotýkat se miminek a také jsou méně připraveny je kojit. Když dítě ve
své bezmocnosti pláče, jsou náchylné reagovat samy bezmocně, úzkostlivě
anebo agresivně. Jelikož není vazba matky na dítě tak pevná, dítě je mno-
hem více vystaveno hněvu a zanedbávání svých rodičů. Proto se takové
děti „drží“ matky ze strachu a snaží se nárokovat si matku pro sebe, což
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zase v matce vyvolává znovu větší podrážděnost a přecitlivělost. Je mož-
né, že se „zbaví“ těchto pocitů, když malé dítě zneužívá nebo zanedbává
nebo se pokouší dítěti ublížit tím, že je dá do školky.

17. Nová inscenace tragédie
Když má žena pocit, že se její konflikty po potratu neřeší, má sklon tragé-
dii opakovat druhým potratem. Velmi pravděpodobně opakuje tragické
zneužívání a zanedbávání ve svém vlastním dětství tím, že jde na potrat.
Napodobuje možná potrat své matky, aby tak řešila vlastní problémy vy-
plývající ze skutečnosti, že přežila. Ničí děti, na které by si její matka
možná dělala právo jako prarodič.

18. Psychosomatické nemoci
Mezi ně patří anorexie (ztráta chuti k jídlu) a bulimie (chorobné přejídá-
ní). Ženy se pokoušejí takto zapírat svoji sexuální atraktivnost.

19. Deprese
Ženy neschopné se vyrovnat se ztrátou potraceného dítěte mohou:

a) vyvinout rozsáhlé mechanismy potlačení a obrany;
b) mít psycho-fyziologické potíže;
c) mít deprese.

Deprese se dá definovat tak, že bolest je tak obsažná, že se změní psy-
chologie osoby. Často jsou lidé v depresi, ale jsou tak dobře vybaveni, že se
necítí smutně. Existují příznaky fyziologických výkyvů a poruch bioryt-
mu. Tyto poruchy jsou částečně přizpůsobitelné jako např. přezimování
medvědů. V severských zemích se vyskytuje deprese v zimě, když je dlou-
ho tma. Depresi najdeme i u malých dětí, na kterých můžeme pozorovat,
jak se snaží znovu nabýt jistoty péče v mateřském těle.

Všeobecný etický princip vzájemného prospěchu
Lidé, kteří podstoupí intenzivní a do nitra namířenou psychoterapii, jsou
obvykle velmi introvertní a vztahovační. Je bezpodmínečně nutné orien-
tovat pacienty během léčebného programu na vnější svět. Nejlépe se toho
dosáhne tím, že jsou povzbuzováni k tomu, aby byli milými vůči jiným.
Lidská přirozenost vede spíše k lásce vůči vlastní rodině, ale Kristus oče-
kává od lidí, aby milovali i jiné, i nepřátele. To je ale možné jen skrze
ducha lásky, který v nich žije.
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Milovat bližního jako sám sebe je všeobecný etický zákon. Člověk by
se neměl mít dobře na úkor někoho druhého. Pro něj je dobré jen to, co je
také pro toho druhého dobré. Pro muže je dobré jen to, co je také dobré
pro ženu. Pro ženu je dobré jen to, co je také dobré pro její narozené
a nenarozené děti.

Přítomnost zla ve světě nutí člověka stále ještě k tomu, že se musí
těžce rozhodovat. Jen zřídka si dokáže vybrat mezi dobrým a zlým. Často
se musí rozhodovat mezi dvěma špatnými možnostmi. Když se rozhodne
egoisticky, vždy to povede ke zlému.

Jen výjimečně musí lékař volit mezi životem matky a nenarozeného
dítěte. Vychází se jednoduše z toho, že se to při dobrém stavu zdravotnic-
tví neděje nikdy nebo jen velmi zřídka. Pro potrat určitě neexistují žád-
né vědecky fundované psychiatrické, psychologické nebo sociální důvody.
Prominentní gynekologové říkají, že neexistují žádné jim známé lékařské
nebo chirurgické choroby, které by se nedaly léčit během těhotenství.

Potrat je egoistické rozhodnutí působící vždy ničivě na všechny, co
s ním přicházejí do styku. Někdy je to celkem vědomé a cílené rozhodnutí,
jindy je vynucené, protože zdánlivě nejsou žádné jiné možnosti. Ve většině
případů je to ale kombinace cíleného rozhodnutí, nedostatku možných
řešení a podvědomých obav z potíží, nad nimiž rodiče mají jen velmi
málo kontroly. Proto je také pravděpodobné, že se potrat bude opakovat,
nepodaří-li se odstranit jeho základní příčiny.

Souvislost mezi zneužíváním a potratem
Naše výzkumy ukázaly, že lidé po potratu mají spíše sklon k zneužívání
svých dětí a lidé, kteří byli zneužiti, mají spíše sklon k potratu.

Potrat i zneužívání jsou příčinou i následkem, ne bezpodmínečně u jed-
né osoby, ale jistě v rámci rodiny. Hříchy mnoha generací v rámci jedné
rodiny si najdou obětního beránka v dítěti, nejmenším a nejnevinnějším
ze všech stvoření. Vina za nevyřešené konflikty obou rodičů se v rámci ro-
diny přesune na zranitelné dítě. Základním hříchem je egoismus. Člověk
se pokouší na úkor jiného života nebo jeho zdraví upřednostňovat vlastní
pohodlnost, vzdělávání nebo práci, ale to je v konečném důsledku nemož-
né. Všeobecný etický princip vzájemného prospěchu platí vždy, aby mohlo
být zabráněno vzájemnému zničení.

Nikdo nemůže skutečně profitovat na úkor druhého. Jestliže jde že-
na na potrat, škodí tím zejména sobě. Takovéto zneužití je téměř vždy
následkem zneužívání někde v rodině.
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Zabít dítě znamená vždy i zabít něco v sobě. Je to určitý druh
zneužívání sebe sama.
Nemělo by nás překvapovat, že potrat zvyšuje pravděpodobnost zneužívá-
ní dětí. Potrat má za následek větší depresi, která zase naopak způsobuje
menší schopnost navazovat osobní vztah, schopnost dotyku, kojení. Člo-
věk pozoruje, že jeden z původních argumentů pro potrat nechtěných dětí
vycházel z toho, že se zredukuje výskyt zneužívání dětí. Statistiky uka-
zují pravý opak, totiž že s rozšířením potratových praktik se zvýšil počet
i způsoby zneužívání dětí!

Existuje souvislost mezi postabortivním syndromem a syndromem po
přežití potratu (Post-Abortion-Survivor Syndrome – PASS). Postabortiv-
ní syndrom je souhrnem příznaků a symptomů u žen po potratu. Podobá
se mnoha jiným traumatickým a stresovým poruchám. Symptomy jsou
různé, podle druhu potratů, intenzity konfliktů a času posledního potra-
tu. Děti, které přežily potrat, mohou trpět syndromem po přežití potratu
a pociťují symptomy jako strach z existence, pocity viny a méněcennosti.

Proces uzdravování
Každému člověku byl Bohem dán přirozený proces uzdravování. Kdyby
tomu tak nebylo, lidstvo by už dávno zemřelo na choroby a zoufalství.
Úkolem terapeutů je vytvářet podmínky, které podporují tento přirozený
proces uzdravování. Chirurg může ránu pečlivě zašít, neví však, jak se
rána zacelí.

Uzdravování je vždy tajemstvím. Připouštíme, že jsme v nejlepším
případě jen Božími partnery. Proto mu máme vzdávat všechnu čest.

Mimo přirozený proces uzdravování a růstu, který je viditelný všude
v přírodě, Bůh může zasáhnout a zasáhne, když jej o to prosíme, nadpřiro-
zeným způsobem do našeho života. Ze zkušenosti víme, že lidé se rychleji
a účinněji uzdravili, když prosili Boha o pomoc a vedení a když se i jiní
se za ně modlili.

Námi používané postupy jsou stejně tak přesné a vědecky fundované
jako postupy chirurga. Zakládají se na modelu lidského myšlení, chování
a vztahů. Tyto techniky jsme vypracovali s Boží pomocí. Nevyžadují vy-
sokou úroveň psychologického vzdělání, ale lidé, kteří je používají, by měli
být zralí, inteligentní a celkově zdraví, takoví, kteří dokáží ovládat vlastní
nepokoj a umějí jednat i s velmi stresovanými pacienty. Musí mít hluboké
pochopení a dobré pozorovací schopnosti. Musí umět komunikovat, aby
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byli schopni dovést léčbu až do konce. Na všechny situace by měli být při-
praveni, kdyby se během léčby vyskytly nepředvídané těžké situace nebo
vedlejší účinky.

Námi používaná skupinová terapie zahrnuje některé prvky transakč-
ní analýzy, terapie chování, skupinové dynamiky a existencialismu. Ale
u všech klademe potřebný důraz na to, že se dotýkáme duchovních těž-
kostí a smíření se Stvořitelem člověka. Teoretický základ nenajdeme v žád-
ných spisech. Téměř všechny techniky jsou představeny v tomto programu
poprvé. Jsme rádi, že se s vámi můžeme podělit o tyto dobré myšlenky,
protože všechny pocházejí od Boha. Ale současně doufáme, že ti, kteří je
správně použijí, jim také porozumí a udají jejich pramen.

Proces uzdravování zahrnuje:

1. Zopakování dramatu a nové zinscenování původního traumatu, za-
příčiňujícího konflikt, tentokrát však cílevědomě a s jiným zakonče-
ním. Obsahuje vzpomínky na bolestné události, zacházení s odmítnu-
tím a plné vnímání celého spektra citů.

2. Naučit se novým způsobům chování a myšlení zahrnuje schopnost při-
měřeně se umět prosazovat, pojmenovat své city, překonávat vnitřní
a vnější odpor, shodnout se s okolím na očekávání a rolích, změnit
vlastní chování, získat rodičovskou schopnost a vyvinout lepší metody
dorozumívání.

3. Získat nový úsudek. Naučit se proč a jak vznikají psychologické konflik-
ty, které obranné mechanismy se používají, důsledně sledovat složitou
mozaiku citových a myšlenkových pochodů a odstranit tento zmatek.

4. Vyrovnat se se smutkem nad tím, „co by mohlo být“, zahrnuje všechny
pocity, které člověk pociťuje při smrti, pohřbu a smutku: Oplakává-
ní ztraceného dětství, člověka, který „mohl být“, nenarozených dětí
a toho, „co by bývalo mohlo být“.

5. Obnovení a navazování realistických vztahů znamená znovu definovat
vlastní očekávání i to, co ode mne očekávají druzí, zahrnout do toho
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bolestivý proces vzájemného smíření (spolu se zadostiučiněním a od-
puštěním).

6. Přijetí a provedení „alternativního plánu“ znamená, že rozeznáme a za-
vrhneme předcházející prvky vnitřního chápání věcí a Bůh dá možnost
původní vnitřní chápání věcí přepracovat.

I když osobě, která byla zneužita, je po potratu nebo přežila potrat,
zůstanou vždy jizvy anebo trpí dalšími poruchami osobnosti, Bůh může
u těchto osob začít vnitřní proměnu. Takové změny se časem projeví i na-
venek. Alternativní plán není žádnou „druhou garniturou“, ale jinou ces-
tou. S Bohem není nic ztraceno nebo zničeno, ledaže by ničil on sám.

Když se nejprve vybudují realistické postoje k budoucnosti a vytvoří
navzájem se podporující vztahy, pak může dojít i ke smíření, a sice se
sebou samým, s jinými a s Bohem. Spolu se smířením přichází i schopnost
obracet se smysluplně a důvěryhodně k ostatním a nabízet jim pomoc
a uzdravování.

Zoufalství jako následek potratu
Po potratu je žena najednou konfrontována se smrtí druhého člověka:
s osobou, která „mohla být“ dítětem v jejím mateřském lůně. Ve většině
případů by své dítě nezabila, kdyby po jejím boku stál povzbuzující a chrá-
nící partner. Tento čin vysvětluje zoufalství, které už tak jako tak pociťo-
vala. Takovéto zoufalství se obvykle projeví v jednom ze čtyř následujících
postojů. Protože zodpovědný muž mohl tragédii potratu zabránit, směřu-
je hodně hněvu, vyvolaného bolestí, proti mužům. Ale snad stejně tolik,
možná ještě více, směřuje k rodičům, kteří ji jako dítě zneužívali.

1. Cynismus – „Svět je hrozným místem a muži jsou v něm to nejhorší
ze všeho,“ nebo „Vezmi si, co můžeš, ale nedůvěřuj nikomu.“

2. Nerealistická naděje – „Existuje pro mne ta správná osoba, někde,
někdy, budu ji dále hledat,“ nebo „Já si umím poradit sama, ukáži
světu, že nikoho nepotřebuji.“

3. Deprese – „Nejsem ničím, nic neumím, a proto ani nic jiného neoče-
kávám než to málo, co dostávám. Kdybych měla odvahu, udělala bych
teď všemu konec.“

4. Střídavé citové reakce – „Já jsem už všechno vzdala a nebudu se o nic
pokoušet, ale on řekl něco milého, proto jsem raději byla milá,“ nebo
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„Ach jo, to je ale neštěstí, teď jsem zrovna tam, kde jsem byla předtím
se svou bídou, jen mi k tomu ještě přibylo další sebeobviňování.“

Jsou jen dvě možnosti, jak se vyrovnat s takovým hlubokým zraněním:
buď uzdravení, nebo ustavičný cynismus a zraňování druhých. Buď žena
zažije uzdravení, aby nemusela více trpět a nepotřebovala zabíjet, nebo
bude nadále sobě a druhým působit škody.

Je jen málo dostatečně vyškolených terapeutů, kteří umí léčit bolest
po potratu. Většina profesionálních poradců ji bude jednoduše ignorovat
a většina pastorů a kněží ví jen to, jak jí mají čelit ve zpovědi. Potlačená
bolest vede k patologickému prožívání smutku.

Terapie musí začít co možná nejdříve po potratu. Musí být intenzivní
a úplná. Z medicíny dobře víme, že neúplná léčba má za následek chronické
potíže. Chronické lékařské problémy se vždy těžko léčí. Lékaři také vědí,
že včasná léčba po traumatu přinese rychlejší a úplnější uzdravení.

Zkušenost ukazuje, že ženy po potratu často byly v dětství zneužívá-
ny. Zneužívání dětí a potrat jsou příčinou i následkem. Potrat má také
svou vlastní rodinnou anamnézu, ve které se dá nezřídka zjistit, že mat-
ky a babičky měly v průběhu tří nebo čtyř generací potraty a to často
ze stejných důvodů. Proto se zdá, že potrat je jednou z forem tragického
násilí v rodině, které je třeba bezpodmínečně léčit, aby se ochránila celá
rodina.
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Lékaři a sestry se zhroutili pod výčitkami svědomí

Pod nadpisem „Co cítí lékaři, když provedou potrat miminka“ psaly jedny
americké noviny o otřesných duševních následcích po vykonaném potratu:
„Devětačtyřicetiletý přednosta nejmodernější potratové kliniky v Nemoc-
nici sv. Lukáše v New Yorku, kde bylo během roku a půl provedeno 60 000
potratů, rezignoval na svou pozici. Jeho kolegové a sestry se museli podro-
bit psychiatrické léčbě. Práce na klinice byla dobře organizována. Nikdo
nebyl přepracován, protože bylo dobře postaráno o střídání směn. Na-
vzdory tomu se lékaři a sestry hroutili pod pocity viny, propadli alkoholu
a v operačním sále ztráceli nervy.“

Sám přednosta kliniky popisuje hrůzné zážitky následovně: „Jeden můj
kolega měl při každém potratu halucinace. Zdálo se mu, jako by plod chtěl
potratu zabránit. Svými maličkými nehtíky se plod zachytával na stěně
dělohy a bojoval, aby mohl zůstat ve své ochranné plodové bláně. Potom
šel k dalšímu potratu a měl před očima znovu ten hrůzný obraz. Jiní
lékaři se během potratu silně potili a třásly se jim ruce. Mezi jednotlivými
zákroky si museli dát panáka. Trápily je děsivé sny. Někteří viděli po
měsíce v noci krev.“

Dnes vede zmíněný přednosta kliniku pro postižené děti. Znovu našel
svou duševní rovnováhu.

Dr. Georg Götz, praktický lékař, Stadbergen u Augsburgu
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Stíny na duši
Potrat je zážitkem smrti a smutku. Víme – a každá psychologická úvaha
to potvrzuje, jakou katastrofální ztrátu znamená pro rodiče smrt malé-
ho dítěte. Rovněž je známo, jak velkou ztrátu cítí ženy po spontánním
potratu. Je skutečně nezodpovědné neupozornit ženy před potratem na
to, že je čeká podobné utrpení. Stejný smutek ze stejné ztráty jako po
spontánním potratu, ale o to horší, protože se pro potrat rozhodly sa-
my. Názor, že žena by se mohla neplánovaného nebo nechtěného dítě bez
váhání, ale především bez následků jednoduše zbavit, je tedy absolutně
neúnosný. Postihnou ji těžké následky. Nehovořím o konsekvencích z du-
chovní perspektivy, ale o psychologických nočních můrách, které mnoho
žen čekají. Když u nějaké ženy začne proces smutku, jednoduše neví, co
se s ní děje. Snaží se tedy své pocity zapírat a potlačovat. Takové ženy
cítí a prožívají svou ztrátu, ale nepřipustí si smutek, protože krok směrem
k potratu si zvolily samy. Přece by ale potřebovaly smutek – nevyhnutelně
jej potřebují.

Nikde se takové ženě nedostane povzbuzení, aby hluboce prožila svůj
smutek. Nyní je žena skutečně bezmocná, jelikož na jedné straně je vnitřně
rozervána, a na druhé straně si myslí, že nemá důvod ke smutku. Aby se
s tím vyrovnala, použije psychologický způsob: zapře a potlačí své city.

Psyché je komplikovaná věc
Není možné kontrolovat jen část našich emocí a zbytku nechat volný
průchod. Když se žena pokouší kontrolovat svůj smutek a melancholii
a vnitřně je zapírat, začne potlačovat všechny ostatní pocity nebo cítí, že
jsou všechny ostatní city už potlačeny. Brání se tak totiž i těm pocitům,
které pro ni představují rodinu: radost, smích, nebo jednoduše pocitu ži-
vota. Jak se pokouší nádobu se svými city zakrýt co nejtěsněji, začne
pociťovat emocionální izolaci. Její duševní zdraví bude postupně stále la-
bilnější. Začne pro ni být těžké udržovat nejdůležitější mezilidské vztahy,
protože po citové stránce dělá dojem, jako by byla zmrzlá. Postiženy jsou
právě city potřebné pro udržení vztahů k nejdůležitějším osobám naše-
ho života. Z jedné studie vyplývá, že 70 % vyšetřovaných párů se během
jednoho roku po potratu rozešlo, ať už žily v manželství, nebo ne. Potrat
se stal obrovským zatížením vztahu mezi mužem a ženou. Muž se může
ženy zeptat: „Jsi stále ještě tak přecitlivělá? Pomalu by ses s tím mohla
vyrovnat. Odhoď to stranou.“ Ale právě toho není žena schopna. Pokouší
se o to, ale nedaří se jí to. Potlačila své city, a ty nikdy nezmizí. Kvasí
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pod povrchem a jiným způsobem se znovu vynoří. Když cítí, že se její
nejdůležitější vztahy začínají rozpadat, propadne depresím a zoufalství.
Měla by vlastně nechat svým citům volný průběh a ne je dále zakrývat.

Hyperaktivita
Mnohé ženy nechtějí přiznat důvod svého utrpení a raději hledají různá
řešení, jak se vypořádat se syndromem, v němž váznou. Začnou být hy-
peraktivní: pracují, pracují, pracují. Neustále se musí něčím zaměstnávat,
aby se jejich city opět nedostaly na povrch. Jiné ženy začnou užívat drogy
– alkohol nebo utišující prostředky, různé medikamenty, nebo dokonce ile-
gální drogy. To všechno kvůli tomu, aby nějak přebily tu nenahraditelnou
ztrátu ve svém nitru.

Poruchy
Když skutečně nedají svým citům volný průběh a nezmírní svůj smutek
a nezpracují jej, nedosáhnou uzdravení. Dalším aspektem tohoto syndro-
mu jsou u mnoha žen poruchy spánku. Buď trpí jeho nedostatkem, nebo
děsivými sny, děsivými sny o miminkách. Mnohé ženy jsou vzpomínkami
pronásledovány pořád, také ve dne. Nemohou se očividně vzpomínky na
své dítě zbavit. U některých žen se vyvine dokonce odpor vůči všemu,
co souvisí nějakým způsobem s miminky. Když např. nějaká přítelkyně
otěhotní, nechtějí pozorovat, jak miminko roste a jak se vyvíjí. Nechtějí
vidět, jak v těhotenství přibírá a je méně pohyblivá. Může se také stát,
že se důsledně vyhýbají třeba oddělení s kojeneckým zbožím nebo nech-
tějí nic mít se svými synovci a neteřemi. Pokouší se vyhnout všemu, co
nějakým způsobem souvisí s vyvíjejícím se životem.

Nutkavé chování
U mnoha žen se vyvíjejí poruchy v podobě nutkavého chování. Dnes už
víme, že takovéto nutkavé chování, tak jako při alkoholismu nebo zne-
užívání drog, je v podstatě pokus přehlušit nějaké hlubší a bolestivější
duševní zranění. Ve skutečnosti taková žena jako by jen z dálky přihlíží,
jak se stále přejídá, jako by z nutkání, nebo naopak mnohé ženy nechtějí
jíst vůbec, protože si přisuzují jen minimální hodnotu. Vyhledávají do-
konce sebezničující nebo soběubližující způsoby chování. Buď zůstávají ve
vztahu, ve kterém jsou zneužívány, nebo se stanou ve velké míře povolné.
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Takovéto ženy mají pocit, že si nezaslouží čistý láskyplný vztah a plno-
hodnotný pohlavní život. Příliš často mění partnery, jako by tím chtěly
dokázat, že už nejsou ničeho hodny.

Sebevražedné myšlenky
Jsou také ženy, které se po této ztrátě, jež se očividně nedá ničím nahra-
dit, rozhodnou pro dítě, které má být jakýmsi odškodněním za to usmrce-
né. Když žádná kombinace zmíněných druhů chování nepřináší opravdové
osvobození, pak mnohé z nich jsou pronásledovány sebevražednými my-
šlenkami a možná se o sebevraždu i pokusí. Ale je známo, že všechny
pokusy o sebevraždu jsou v podstatě výkřiky o pomoc. Jsou to lidé, kteří
z hloubi duše vykřiknou, jejich duše někoho prosí, aby jim pomohl. Tak
je tomu i v tomto případě: nevěřím, že taková žena skutečně chce spáchat
sebevraždu, ve skutečnosti touží po pomoci.

Uzdravení bez smutku není možné
Co je ale potřeba, co se musí stát, aby se takto trpící ženě pomohlo? Mno-
ho žen hledá pomoc u psychologa. Ale když tento psycholog postabortivní
syndrom nerozpozná, bude se spíše zabývat symptomy než vlastní příči-
nou problému. Bude se spíše zabývat alkoholismem, a ne důvodem, který
ženu k pití přivedl. Důvodem je ztráta dítěte. Doporučuji co nejdříve: Žena
musí truchlit, musí truchlit nad ztrátou dítěte a znovu prožívat všechny
své pocity, které tím vyjdou najevo. Musí zažít hněv, zlost třeba na dokto-
ra nebo na někoho jiného, který ji k potratu přemluvil. Musí zažít bolest,
vinu a další aspekty ztráty. Když jí k tomu nikdo předtím nedodá odvahu,
může se stát, že bude léta sužována. Musí přetnout toto dokazování si,
toto popírání, že ve skutečnosti neztratila žádné dítě. Musí tuto lež, která
tvrdí, že to je jen tkáň, shluk buněk, znovu a znovu pranýřovat.

Pravdou je, že to je život. Bohem stvořený život. Je stvořený a je to
dítě. Žena se musí snažit to pochopit. Ne proto, že bych jí chtěla připsat
nějakou vinu. Jediným důvodem, proč hovoříme o vině, je, abychom jí
ukázali správnou cestu k uzdravení. Často se mě ptají, jestli žena může
být uzdravena z následků po potratu jen psychologickými metodami, bez
pomoci náboženství. Má odpověď zní: ne. Nevěřím, že potrat může být
plně vyléčen bez léčivé síly víry. Věřím, že jen sám Původce života může
také uzdravit ztrátu života. Jediný, kdo může darovat plné uzdravení,
je Bůh. Jsem pevně přesvědčena, že jestliže byl pohlavní styk chybou,
myslíme pak na určité okolnosti, do kterých se dostali dva lidé – Boží
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stvořitelský akt totiž nemůže být nikdy chybou! Proto je nutné, aby mnoho
žen, které už jsou schopny hovořit o svých citech, o ztrátě svého dítěte,
zaměnilo svou vnitřní představu o svém potratu za představu svého dítěte,
jak je chráněno v Božích rukou.

Věřím, že Ježíš přišel, aby nás učil pravé lásce. Učil nás, jak všichni
víme, sytit hladové, oblékat nahé, uzdravovat nemocné a těšit zarmoucené.

Nevěřím, že je v naší společnosti někdo, jehož srdce je tak zlomené jako
srdce žen po potratu. Musíme jim přiblížit pravdu, neboť ve svém nitru
prahnou po uzdravení. A musíme to udělat s velkou láskou, v žádném
případě neodsuzovat. Musíme jim pomoci uzdravit jejich nemocnou duši.
Musíme jim pomoci uzdravit jejich zlomená srdce. K tomu je nevyhnutelně
potřeba, aby psychické drama po potratu také vyjádřily a pojmenovaly
a potom poprosily o odpuštění Boha, Původce našeho života, aby toužily
po něm a modlily se za to. Takto mohou ženy poznat, že jejich dítě je
v Božích rukou, a tím najdou plné uzdravení a pocítí sílu odpuštění.

Dr. Susan Stanfordová, USA, psycholožka a sama po umělém potratu
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Umělý potrat z pohledu psychiatra
Celkové vyhodnocení psychických následků potratů je velmi ztíženo jejich
obrovským množstvím. Ženy po potratu zpravidla nezůstávají pod lékař-
ským dozorem. Potratář už ženu více nesleduje. Z toho potom vyplýva-
jí rozdíly v posuzování následků potratu. Objektivní posuzování celkové
situace je také ztíženo subjektivním postojem lékaře. Lékaři, kteří jsou
přívrženci nebo zastánci potratů, mají tendenci tvrdit, že potrat nezane-
chává žádné škodlivé následky. Kromě toho se však negativní následky
zákroku mohou objevit později, někdy dokonce teprve za mnoho let.

Z psychiatrického hlediska ženy, které se rozhodují pro potrat ze sociál-
ních důvodů, trpí depresivně-úzkostlivou reakcí. Nevidí žádné jiné výcho-
disko. Rostoucí napětí je nutí k výboji a potrat se jim většinou jeví jako
jediné řešení, jediná schůdná cesta. Tato reakce má charakter infantilního
hysterického postoje. Jedná se o ženy, které svůj stav vědomě nezvažují
a zákrok nechtějí vědomě prožít. Před každou terapeutickou operací chce
člověk přesně vědět, co se s ním bude dít. Před potratem však žena doslo-
va zavírá oči. Nechce nic vidět a chce všechno co nejrychleji zapomenout.
Rozhodnutí ženy je zpečetěno postojem lékaře.

Současná společnost
Dnešní společnost ulehčuje rozhodnutí ženy tím, že v mnoha případech
od ní potrat přímo očekává. To je bohužel realita! Kromě toho legaliza-
ce potratu parlamenty odbourala dosud přetrvávající zábrany a vedla ke
značné změně v myšlení společnosti, jejíž dosah dnes ještě vůbec nemůže-
me v plném rozsahu posoudit. Prof. dr. Grassberger nazývá předešlou
legislativu „ochrannou bariérou“, která měla stejnou úlohu jako závora
na silnici. Za ni není možno jít a musí se zastavit. V momentě, kdy je
závora odstraněna, se valí proud potratů na svět a zaplaví jej.

Všichni lékaři, kteří usilují o co nejvyšší objektivitu a sledují ženy
i nadále po potratu, se shodují, že po potratu se vyskytují těžké psychic-
ké poruchy. Převážná část gynekologů obyčejně neuvádí žádné přesnější
psychopatologické diagnózy.

Běžně se praktičtí lékaři vyjadřují slovy jako např. „psychicky zra-
něna“, „enormní duševní poškození“ apod. Na základě mého vlastního
vědeckého výzkumu je možno v průběhu choroby zjistit tři navzájem sou-
visící patognomické symptomy: deprese s vědomím viny, agresivita vůči
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vlastní osobě, otci dítěte a celému světu a dlouhodobé poruchy osobnosti
podobné encefalopatii (porucha vývoje mozku).

Deprese s vědomím viny
Někteří autoři zjišťují po potratu hlubokou depresi, která může vést přímo
k sebevraždě, a už i vedla. Potřeba donosit dítě zdržuje ženu od sebevra-
ždy, potrat depresi značně prohlubuje. Depresivní psychóza se objevuje
bezprostředně po potratu, ale i později, zvláště během klimakteria. Bez-
prostředně po potratu lze pozorovat psychózy s poruchami vědomí.

Mnohem častěji zjišťujeme depresivní neurózy s vědomím viny. Tento
pocit viny je v ženě hluboce zakořeněn. V případě potratu se vynoří o to
intenzivněji, protože dítě je tajemnou bytostí a žena je prostřednictvím
svého těhotenství do tohoto tajemství hluboce vtažena nezávisle na tom,
jestli si toho je vědoma, nebo ne. Citlivé ženy prožívají pocit viny podstat-
ně silněji než ženy povrchní, které nemají většinou vypěstováno vědomí
viny. Francouzský filozof Jean Guitton píše: „Matka chrání ve svém těle
bytost, která je určena pro věčnost, a tím má účast na podstatných udá-
lostech světa. V tom tkví příčina vlastní velikosti ženy jako matky. Zničení
této bytosti se pro ni stává zničením jí samé.“

Z toho velice jasně vyplývá, proč se žena po celý život nemůže zbavit
vědomí viny. Vědomí viny se obyčejně spojuje se ztrátou hodnoty vlastní
osoby. Žena jasně pociťuje, že zničila něco velkého, co se vlastně mohlo
stát náplní jejího života, jejím pozemským cílem, že to obětovala za méně-
cenné, povrchní, krátkodobé, částečné cíle. To je železný přirozený zákon,
hluboce zakořeněný v lidském svědomí. Z tohoto důvodu se nesmí dítě
jednoduše beztrestně zabít. Ženy, které tak činí, trpí tímto rozhodnutím
dlouhá léta. Živá vzpomínka na to, co se stalo, s sebou nese pečeť tra-
gického rozhodnutí. Potrat totiž hluboce zraňuje hormonální rovnováhu
ženského organismu, a proto není možno vyloučit organické poškození en-
dokrinního systému. Kromě toho v průběhu času se pocit viny v ženě dále
zesiluje: jako následek se může přidružit neplodnost. Muka, která pak že-
na zažije, se zjevně stupňují a nabývají „pevného výrazu“ v agresi vůči
otci nenarozeného dítěte.
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Agresivita

Agresivita vůči vlastní osobě
Z pocitu viny vzniká pocit újmy. Žena se cítí velice nešťastná a je pře-
svědčena, že původcem jejího neštěstí je partner. Objektivním pohledem
je to správné, protože jak při oplození, tak při rozhodování pro potrat se
partner rozhodujícím způsobem účastnil. Někdy partner ženu k takovému
rozhodnutí nutí, často proti její vlastní vůli. Pocity ženy se ale po potratu
náhle mění: Zatímco předtím byla přesvědčena, že nechce žádné dítě, po
potratu v ní touha po dítěti roste. To vyvolává velmi silný pocit utrpení
z toho, že nyní dítě již neexistuje. Vina na tomto intenzivním utrpení se
však připisuje muži, partnerovi.

Agresivita vůči otci
Bolest nad ztraceným dítětem nepředstavitelně vzrůstá a paralelně s tím
stoupá i křivka výčitek a nakonec i nenávisti vůči partnerovi. Stovky žen
vysvětlují, že takto už nejsou schopny muže, partnera milovat.

Mění se i celkový postoj ženy k pohlavnímu styku, kdy u mnohých
žen dochází k frigiditě. Jasně ukazují, že vůči muži, partnerovi pociťují
nenávist, ba hnus. Konflikt mezi manželi je stále větší, nepřekonatelnější.
Děvčata, která otěhotněla ještě před manželstvím a jdou na potrat na
nátlak partnera, ve většině případů s ním náhle přeruší partnerské vztahy.

Dá se říci, že se zabitím dítěte se zabije i láska. Žena ztrácí důvěru ke
svému partnerovi, u něhož a s nímž se již necítí bezpečně. Stejnou reakci
pozorujeme i u manželů, jejichž spolužití je ze stejného důvodu odsouzeno
ke ztroskotání.

Agresivita vůči lékaři

Pozorujeme, že mnohé ženy jsou vůči „ošetřujícímu“ lékaři agresivní a pl-
né hněvu, zatímco pacient po nějaké terapeutické operaci ke svému lékaři
pociťuje vděčnost. Těhotná žena přichází v zoufalství a depresi k lékaři,
který by měl vědět, že potrat nikdy nemůže být vhodnou léčebnou me-
todou. Žena, kterou však lékař přesvědčí a přemluví, že má dítě přece
jen donosit a potrat odmítnout (toto jsou dokázaná fakta), bude tomuto
lékaři za kratší či delší dobu velmi vděčná za to, že zachránil lidský život.
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Dlouhodobé poruchy osobnosti
Tyto získané vlastnosti, tzn. agresivita, deprese a infantilně hysterické re-
akce, se v průběhu času stupňují a okolí se na ně dívá jako na typické
charakterové vlastnosti. Charakter ženy se skutečně změnil. Místo cha-
rakteristické mateřské něhy nastupuje mrzutost, netolerantnost, drsnost,
nesnášenlivost a netrpělivost. Okolí označí takovouto ženu za nesnesitel-
nou. Tyto charakterové vlastnosti jsou pak také příčinou rozpadu manžel-
ství. Na tomto místě budiž řečeno, že v dobrém harmonickém manželství
nikdy nemůže dojít k rozhodnutí zabít vlastní dítě.

Popsané charakterové vlastnosti jsou trvalé a neléčitelné, protože bylo
zničeno něco, co nikdy není možno obnovit.

Z praxe víme, že v popsaných případech nepomáhají ani farmaka ani
psychoterapie. Zabití vlastního dítěte ve vlastním lůně zničí současně
strukturu ženskosti a bezprostředně a nenávratně poruší duši ženy. Proto
zde medicína nestačí, jelikož je celkem bezradná, bezradná vůči nepokoj-
nému a zpytujícímu svědomí. Jen pokání, prosba o odpuštění může být
v takovýchto případech přiměřenou terapií. Medicína tedy musí přenechat
léčebné pole teologii.

Prof. dr. Wanda Poltawská, psychiatrička, Krakov
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Následky potratu pro rodinu a společnost
Potrat je největší tragédií v dějinách lidstva. Zanechává hluboké, téměř
nevyléčitelné změny v srdcích rodin a společnosti. Praktické zkušenosti
terapie postabortivního syndromu ukázaly, jak je důležité rozlišovat dva
pojmy: oběť a ty, kteří přežili potrat.

Obětmi byli vždy ti malí, ti bez hlasu, slabí nebo postižení. Umírají
za hříchy, nedbalosti, egoismus a frustraci rodičů, prarodičů a celé společ-
nosti.

Ti, co přežili potrat, jsou děti, které se narodily ve společnosti a rodině,
kde se potrat praktikuje nebo se zvažuje jeho možnost.

V jistém smyslu jsme všichni vinni a zataženi do této problematiky,
protože tam, kde jde o život nebo smrt, neexistují žádní nevinní pozoro-
vatelé. Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) je na světě
provedeno celkem 40 až 60 miliónů potratů ročně. Je to stejný počet, jako
počet zabitých během celé druhé světové války. Není přehnané mluvit zde
o holocaustu. Je-li ročně zabito 60 miliónů dětí, znamená to, že se na tom
ročně přímo podílí na 60 miliónů mužů a 60 miliónů žen. K těmto 120
miliónům zúčastněných je nutno připočítat v mnoha případech prarodiče,
vzdálené přátele, lékaře a zdravotní sestry, kteří potrat doporučili, případ-
ně jej provedli. Tzn. že ročně se potratem přímo zabývá asi 240 miliónů
lidí.

Spiknutí mlčení
Mnoho lékařů a pracovníků v poradnách neuznává výskyt postabortivního
syndromu. Můžeme se ptát, zda za tím není skutečné spiknutí mlčení. Jako
křesťanští lékaři si klademe otázku, jaké lékařské a terapeutické následky
z tohoto mlčení vyplývají. Pro mne je jasné, že mlčení o postabortivním
syndromu je překážkou v pomoci miliónům žen a mužů trpících tímto
zlem, kteří se s ním nekonfrontují a ani se nesnaží je léčit. Čas tlačí, jelikož
škody vzniklé hlubokými ranami potratu mohou zničit lidstvo. Lidská
ekologie by se mohla dostat do chaosu a nebylo by ji možno zachránit.

Pro pochopení není potřeba žádné intelektuální výměny názorů. Pod-
stata potratů je intuitivně zakotvena v srdci. Pro zabíjení se musí život,
který má být zabit, zbavit lidskosti. Pro zabití nevinného, nenarozeného
se musí zrušit prastaré tabu. Musí se zničit něco v osobě samotné. Zabíjení
nevinných má okamžitý, ale také po generace trvající účinek. Neposlou-
chat výkřik bezbranných se rovná ztrátě lidskosti.
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Bludný kruh násilí
Chceme zde zkoumat následky potratu pro rodinu a společnost. Použije-
me pojmu „cykly násilí“ (cycles de la violence). Tento pojem se používá
v sociální patologii. Jedná se o následek událostí, které se s určitou záko-
nitostí opakují, takže se dají analyzovat. Z této analýzy vyplývá možnost
plánovat terapii, která by přerušila bludný kruh násilí. Potrat se nachází
v centru vícera takových cyklů a vysvětluje mnohé „cycles de violence“,
jež pozorujeme v naší společnosti.

1. Zneužívání dětí
Prvním bludným kruhem je ten, který spojuje zneužívání dětí a potrat.
Potratem je narušena schopnost matky navázat s dítětem vztah, potla-
čeno přirozené přání ženy vnímat potřeby dítěte. Matka po potratu je
během příštího těhotenství často úzkostlivá a deprimovaná. Nepřipravuje
se dostatečně na přijetí nového dítěte, jelikož je pro ni těžké si jej „in-
korporovat“ (přijmout do svého těla, hlavy, duše). Tato „inkorporace“ je
nemožná především tehdy, když matka neoplakala potracené dítě. Když
drží nové dítě v náručí, dělá jí často potíže se jej dotýkat a kojit. Vztah
matka – dítě se vyvíjí slaběji. Když dítě pláče, reaguje matka se strachem
nebo zlostí. Bez vzpomínané náklonnosti má matka sklon vybuchnout
vůči dítěti hněvem, zneužívat je a zanedbávat. Stává se, že děvče zane-
dbávané v dětství má spíše sklon potratit vlastní dítě. Existuje mnoho
studií a mnoho psychologických důvodů, které tento fenomén vysvětlují.
Takto jsou potrat a zanedbávání současně příčinou i následkem. Přiro-
zenost cyklu nemůžeme dostatečně pochopit, když se nezamyslíme nad
„facteur transgénérationnel“ (faktor přenášející se přes generace). Zde je
třeba začít s novým terapeutickým konceptem. Bludný kruh násilí má
sklon přenášet se na další generaci.

2. Přibývání násilí vůči ženě
Druhý bludný kruh se týká muže. Ve společnosti, kde si žena dělá nárok
na „právo na potrat“, nemá muž žádné právo bránit dítě. Je pro něj těž-
ké těšit se na dítě, neví-li, zda bude dítě žít, či ne. Když se muž na své
dítě nemůže těšit, resp. se s ním spojit, když nemůže svou ženu v jejím
těhotenství podporovat, má to pro ženu špatné následky. Podle nedávno
uveřejněných studií žena dvakrát častěji spontánně nebo uměle potratí,
když se necítí manželem podporována. Severoamerické studie dokazují, že
80 % párů se po potratu rozejde. Člověk je ve svém nitru hluboce zraněn,
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když bilancuje sám se sebou fakt, že jeho sexualita přinesla druhému člo-
věku smrt. Po potratu sexuální poruchy rostou a rostou i všechny projevy
násilí mužů vůči ženám. Tento fenomén si zaslouží pozornost všech lékařů
angažujících se v léčbě postabortivního syndromu. Všeobecně je možno
z toho vydedukovat, že potrat silně změní vztah mezi mužem a ženou.

3. Ti, co přežili potrat
Třetí bludný kruh je ten nejhorší. Postihuje děti, které přežily potrat.
Popisujeme tyto děti jako ty, které se narodily v rodině, kde se potrat stal
nebo přichází v úvahu. Postižené osoby vědí, že za svůj život často mohou
děkovat jen okolnosti, že jim neudělali žádnou předporodní diagnostiku.
Psychiatrie rozlišuje deset typů těch, co přežili:

1. Ti, co přežili podle statistiky: Jde o osoby, které se narodily v zemi,
kde by vlastně měly být potraceny, jako např. v Číně. Dítě žijící v Číně
ví, jak velkým štěstím je žít a že jistě má bratry a sestry, kterým bylo
toto štěstí upřeno.

2. Ti, kteří přežili poradnu pro potraty: Rodiče dlouho zvažovali, lékaři
vyšetřovali předtím, než se rozhodlo, zda si dítě ponechají, nebo ne.

3. Ti, co přežili potracené sourozence: Mnoho dětí se narodí v rodině,
kde bratr, sestra nebo i více sourozenců bylo potraceno.

4. Ti, kterým rodiče říkají: „Měla jsem tě potratit, jsi pro mne jen zátěží.
Všechno jsem pro tebe obětovala.“

5. Postižení: Stále více postižených dětí ví, že žije jenom proto, že se
jejich postižení nediagnostikovalo před narozením.

6. Ti, co přežili po potratu jednoho nebo více sourozenců, zvláště po
„IVF/ET“ (oplození ve zkumavce s přenosem embrya do dělohy)

7. Ti, co přežili nevydařený potrat: Uvádějí se Gianna Jessonová a Anna-
Rosa Rodriquesová.

8. Ti, co přežili a potom byli zabiti: Jedná se o děti, které byly potraceny
ve vysokém stadiu těhotenství, ale přišly na svět živé. Nechali je zemřít
v odpadové nádobě nebo je zabili. Život těchto dětí byl krátký, ale
zanechal nesmazatelné stopy na těch, kteří je zabili.
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9. Ti, co přežili díky okolnostem: „Kdybych mohla, byla bych si tě ne-
chala vzít.“

10. Ti, co přežili proto, že se jejich rodiče nemohli rozhodnout: „Váhala
jsem, až bylo na potrat příliš pozdě.“

Narušený vztah k rodičům – nenávist vůči společnosti
Je naléhavé, aby děti dnešní generace vyšetřovali křesťanští lékaři. Tyto
děti vědí, že jsou na světě jenom proto, že byly chtěné a že v opačném
případě by byly eliminovány. Následky pro ty, co přežili potrat, jsou roz-
manité a dají se jen velmi ztěží snášet. Děti vědí, když se v jejich rodině
potratilo dítě. Jaké následky nese takové dítě, které ví, že jeho rodiče
zabili jeho bratra nebo sestru jenom proto, že nebyli chtění nebo normál-
ní? Taková moc rodičů, kteří si nárokují právo nad životem nebo smrtí
svého dítěte, nahání strach! Proto děti, které přežily, jsou charakteris-
tické svým vztahem k rodičům poznamenaným nepokojem a nejistotou.
Jsou pasivní, ustrašené nebo se zdají být v raném dětství nepřátelské,
v pubertě však „explodují“. Vyskytuje se u nich existenciální hněv, násilí,
sklon k sebevraždě a nenávist vůči společnosti (která nechrání nenaroze-
né proti vražedným úmyslům rodičů), zlost a bouření se proti rodičům.
Psychiatři si uvědomují, že ve společnosti, kde mladá generace pociťuje
vůči rodičům rozpor, není zvláště složité uzákonit eutanázii. Jelikož tako-
vé děti svým rodičům nikdy nedůvěřují, nedůvěřují ani samy sobě. Mají
strach z rodičovství. Je důležité zdůrazňovat, že ten, kdo přežil, nemá ni-
kdy „šťastný“ život. Ti, kdo přežili přírodní katastrofy nebo koncentrační
tábory, říkají, že mají stále existenciální strach. Mají pocit viny a ptají
se, zda nežijí jenom proto, že místo nich zemřeli jiní.

Klinické příznaky u těch, co přežili potrat v rodině
Klinický obraz syndromu přežití je možno shrnout následovně:

1. Existenciální strach: „Chci žít, ale jsem odsouzená k tomu, že se mi
stane něco zlého.“ Projevy tohoto existenciálního strachu jsou sebez-
mrzačení, sklon k sebevraždě a rovněž útěk ke konzumaci drog.
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2. Existenciální vina: „Neměl jsem zůstat naživu, zodpovídám za smrt
svého bratra.“

3. Úzkostný a rozporuplný vztah k rodičům a později k ostatním lidem.

4. Strach z toho, že se něco nedozvím: „Musím to vědět, ale mám z toho
strach, mám strach z pravdy.“

5. Nedůvěra: „Moji rodiče říkají, že mě mají rádi, ale nemohu jim dů-
věřovat, nemohu věřit nikomu.“

6. Chybějící sebedůvěra: Když dítě nemůže rodičům důvěřovat, nemůže
si také vypěstovat sebedůvěru. Ti, co přežili potrat, jsou tedy lehce
ovlivnitelní.

7. Existenciální pocit viny: „Neměl jsem zůstat naživu, proč bych tedy
měl rozvíjet své talenty, k čemu by to bylo?“

8. Ti, kdo přežili potrat, nevědí, co to je láska. Je pro ně složité navázat
s Bohem důvěrný vztah a dělá jim potíže uznat Boha jako milujícího
otce.

Děti, které se narodily v rodině, kde se potrácí, mají samy také
tendenci k tomu, aby šly na potrat.

4. Potrat a postižení

Lékařský nátlak
Ve čtvrtém bludném kruhu zkoumáme vztah mezi potratem a eugeni-
kou. Již jsme se zmínili o tom, že matka po potratu je velice úzkostlivá
v dalším těhotenství. Tento strach stupňuje a využívá medicína, která
navrhuje vyšetření ultrazvukem nebo dokonce trvá na vyšetření plodové
vody na zjištění trisomie-21 (Downův syndrom) a jiných genetických ab-
normalit. Jelikož během předešlého (potraceného) těhotenství se nemohl
vytvořit vztah matka – dítě a matce přijde zatěžko své dítě přijmout,
bude opět nucená je nepřijmout, jestliže se nevyvíjí podle jejího přání.
Musíme ale mít také jasno v tom, že eugenická (tzn. vylučující každý
„méněcenný“ život) praxe, která se rozšířila již téměř po celém světě, na-
vrhuje potrat i tam, kdy by na to jinak nikdo ani nepomyslel. Jakmile se



91 91

91 91

– 91 –

zjistí anomálie plodu, je z lékařské strany vyvíjen enormní nátlak na do-
tyčný pár, aby se dítě potratilo. Manželé, kteří tomuto tlaku podlehnou,
se z toho nikdy nezotaví.

Potrat jako „konečné řešení“

Pro etablování systému, který nazývá profesor Schooyans z Lovaně „ultra-
nacismem“, jsou potřeba tři podmínky: Hluboké ideologické kořeny nacis-
mu (kvalita života, život, který stojí za to a naopak nestojí za to žít, idea-
lizování lidského intelektu jako nejvyšší hodnoty atd.) musejí být aktuální.
Tento pohyb musí být celosvětový a musí se jej zúčastnit všichni. Libe-
ralizace potratu směřuje ke „konečnému řešení“ spočívajícímu v tom, že
slabý, invalida a ten, který není užitečný, budou eliminováni. Křesťanský
lékař nesmí zamlčovat perverzní vtah mezi potratem, eugenikou a etikou.
Platí zde právo silnějšího a negace zákona. Člověk má strach, že se zblázní,
a ví, že tato vražedná síla v nás musí být kontrolována. Volí se „způsoby“,
vytváří se atmosféra poskytující jistotu. New Age svádí ty, kteří přežili
potrat. Poskytuje jim uklidňující klima a hovoří o velkém bratru, který
nad námi bdí, atd.

5. Eutanázie v nové formě
Poslední bludný kruh spojuje potrat a eutanázii. V rámci prenatální di-
agnostiky získává „kvalita života“ stále více na významu. Staří lidé mají
strach z eutanázie a upřednostňují volbu vlastní smrti, hovoří o „důstoj-
ném umírání“. K lékařské etice patří odhalit tyto bludné kruhy, skončit
s takto chápanou léčbou a zavést terapii vedenou láskou.

Následky potratu postihují všechny členy rodiny a ohrožují jejich exis-
tenci. Když se zničí rodina, je ohrožena celá společnost.

Konečná stanice – „zoufalství“
Mezi individuem a společností se stále ve větší míře hraje perverzní hra.
Přijímáním zákonů povolujících potraty se institucionalizují podmínky
zbavující lidskosti, a tím se ženám dává podnět pro potrat. Osoby zra-
něné potratem, jestliže nejsou vyléčeny, už neslyší výkřiky malého a sla-
bého, přenechávají svoji vinu jiným, „on/ona za to může. . . “. Pomáhají
rozšiřovat kulturu smrti, aby se samy ospravedlnily. Bude stále těžší vést
společnost složenou ze zraněných a ustrašených lidí.
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Následkem (zákonné) liberalizace potratu utrpěla civilizace hluboko
sahající škody. Přestal platit zákon, který je pro sociální život nezbyt-
ný. Nejosudovějším následkem potratu je zoufalství. Zoufalství, které nás
může uvést do zmatku a sebezničení.

Naděje pro beznadějné
Bůh však svůj lid neopustí. Mezi lékaři a kněžími volí lidi, kteří se ují-
mají zraněných potratem. Tito lidé sestupují do pekel, aby našli ty, kdo
již ztratili všechnu naději. Tito lidé se spojují, aby léčili nekonečné zlo,
největší zlo postihující člověka, rodinu a celou společnost.

6. Následky potratu

. . .pro sociální struktury

1. Rozvoj pasivního postoje vůči lidským tragédiím.
2. Ztráta od předků převzatého neměnného zákona chránit dítě a slabého.
3. Zatvrzování emocionální reakce vůči vraždě a násilí.
4. Narušování souladu mezi tím, čemu věříme a tím, co děláme.
5. Tendence směrem k eutanázii a eugenice.
6. Stoupající požadavky kontroly porodnosti.

. . .pro lékařské profese

1. Pokles důvěry ve vztahu lékař – pacient. Poškození pověsti lékařské
profese na veřejnosti.

2. Medicína se musí podřizovat lidské morálce.
3. Lékaři se dostávají do defenzívy a už se tolik nesnaží sloužit.
4. Pronásledování lékařů, kteří brání život.
5. Překrucování pravdy, omezování publikací, které kriticky rozebírají
otázky potratu.

6. Zvyšování nákladů na zdravotnictví (více vyšetření, více procesů, více
psychických onemocnění).

7. Mentalita „zabíjení z milosti“.

. . .pro právní a hospodářskou oblast

1. Zákon už neslouží jako mravní směrnice.
2. Naléhání na „politicky korektní“ rozsudky.
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3. Nespravedlivé zavrhování těch, co se zasazují pro život.
4. Oslabování ochrany slabých.
5. Přibývání nečestnosti a podezíravosti ze skandálů
6. Ztráta důvěry vůči vládám a měnovým systémům.
7. Finanční profit ze zabíjení.

. . .pro demografii

1. Zvyšování napětí mezi národy světa a nerovnováhy mezi severem a ji-
hem, chudými a bohatými zeměmi.

2. Přesuny ve věkové pyramidě; přibývání starých lidí.
3. Vzrůst finančního zatížení pro stále menší počet mladých rodin.
4. Genocida (vyhubení národů) v důsledku fetocidy (zabíjení dětí před
narozením).

5. Rostoucí nepřátelství v důsledku nevyřešené otázky viny.
6. Celosvětové zoufalství.

Dr. Marie A. Peetersová, Institut de la Progenèse, Paříž
asistentka zemřelého profesora Jérôma Lejeuna
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Jediná záchrana
Zabila jsem své jediné dítě. Nemám klid. Nikdy jej nenacházím. Jsem
ztracená.

To neříkej! Tvou jedinou záchranou je Boží milosrdenství. Sám Boží
Syn řekl blahoslavené Faustině Kowalské3:

„Čím větší je hříšník, tím větší má nárok na mé milosrdenství. Po-
vzbuzuj duše k velké důvěře v mé nevyčerpatelné milosrdenství. Slabá,
hříšná duše by neměla mít strach se ke mně přiblížit, i kdyby měla více
hříchů než písku na zemi. Vše zapadne do propasti mého milosrdenství.
Nemohu trestat, i kdyby se to týkalo toho největšího hříšníka, dovolává-li
se mého slitování. Ospravedlním jej svým nepochopitelným a nevyzpyta-
telným milosrdenstvím. Řekni duším, že stačí s vírou přistoupit k nohám
mého zástupce a říci mu o své bídě. Pak se projeví zázrak milosrdenství
v celé své plnosti.

I kdyby duše byla jako rozkládající se mrtvola a vzkříšení by z lidského
hlediska bylo vyloučeno a vše ztraceno – u Boha je to jiné. Zázrak Božího
milosrdenství duši zcela oživuje. Vy ubozí, kteří nevyužíváte tohoto zá-
zraku Božího milosrdenství, budete marně volat, protože potom již bude
pozdě.“

Deník blahoslavené Faustiny Kowalské

Článek byl oproti originálu do knihy přidán na žádost Nadace Ja zum Leben. Nejedná3

se o oficiální, příslušnou církevní autoritou autorizovaný překlad.
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Zákaz výkonu povolání pro porodní asistentky?
Hluboko se mě dotknul záměr curyšské vládní rady, když souhlasila s no-
vými restriktivními podmínkami při přijímání na kantonální školu pro po-
rodní asistentky při univerzitní nemocnici v Curychu. Podle nové úpravy
nemají již být přijaty uchazečky, které z důvodů svědomí nechtějí spo-
lupracovat při potratu. V této souvislosti vedoucí vzpomínané školy pro
porodní asistentky použila při zdůvodnění nové úpravy výraz „tolerance“.
Podle mě je to cynismus, který hluboce raní každou uchazečku, každou
zdravotní sestru a každého ošetřovatele či lékaře bojujícího v otázce po-
tratů se svým svědomím.

Na mém prvním místě v jedné curyšské nemocnici jsem před dvaceti
lety asistoval u jednoho potratu. Po rozříznutí břicha byl plod vyňat a po-
ložen do plechové nádoby. To, co se v nádobě zmítalo, nebyl žádný „shluk
buněk“, výraz, který jsem slýchal v diskuzích, ale malý asi čtyřměsíční
človíček se vším všudy, jak jsme to svého času ukazovali našim dětem
v knížce Lennarta Nilssona „Jak se vyvíjí dítě“. Pohled na tohoto malého
zmítajícího se človíčka se mi hluboko vryl do paměti. Celý operační tým
byl potom deprimován. V tom okamžiku mi bylo jasné, že to byla moje
první a poslední asistence při přerušení těhotenství – jaké zkrášlující slovo
pro zabíjení! Můj tehdejší primář, který duševně velmi trpěl při vykonává-
ní takových zákroků, měl pochopení pro mé výčitky svědomí a respektoval
mé rozhodnutí.

Nyní možná chápete, proč se mě vzpomínaná nová úprava, která se
rovná zákazu výkonu povolání, tak hluboce dotkla. Doufám a očekávám,
že kantonální rada při posuzování podmínek pro přijímání na školu pro po-
rodní asistentky bude brát v úvahu nejen toleranci vůči těhotným ženám,
ale i výčitky svědomí jednotlivých studentek a že se škola pro porodní
asistentky zaváže důrazně jejich svobodu svědomí respektovat.

Dr. med. Arnold Hürlimann-Landolt, Stäfa
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Svévolné a arogantní jednání proti Boží vůli
Prenatální výzkum a genetika dokazují, že každý člověk je již od poče-
tí jedinečnou, nezaměnitelnou, specifickou lidskou bytostí. Tyto výsledky
posilují křesťanské chápání člověka, podle kterého je člověk Božím stvoře-
ním. Bůh povolává člověka k životnímu cíli a dává mu možnost stát se
Božím dítětem. Povolání stát se dětmi jednoho Otce dělá ze všech lidí
sourozence, sestry a bratry, kterým Bůh přikazuje, aby se navzájem mi-
lovali a respektovali. Toto povolání zakazuje navzájem se zabíjet. Jelikož
početím je uskutečněn plán pro určitého člověka, z křesťanského pohle-
du je i potrat zakázán. Pro křesťany potrat znamená prosazovat vlastní
lidskou vůli proti Boží vůli projevené těhotenstvím a povoláním nového
člověka k životu. Podle křesťanského chápání je potrat svévolným aro-
gantním jednáním proti Boží vůli a je tedy hříchem, tzn. odpadnutím od
Boha. Na základě terapeutické zkušenosti mohu dodat, že mnohé ženy –
i když nemají žádný vztah ke křesťanství – začínají po potratu trpět de-
presemi vyvolanými pocity viny. Ty často zmizí až poté, co znovu, vědomě
a chtěně otěhotněly (v jistém smyslu jako pokání).

Christa Mevesová, Uelzen

O autorce: Studium filozofie na univerzitě ve Vratislavi a v Kielu, státní
zkouška v Hamburku, studium psychologie, odborné vzdělání na Institutu
psychoterapie v Hannoveru a Göttingenu, samostatně pracující psychote-
rapeutka pro děti a mládež v Uelzenu, spoluvydavatelka týdeníku „Rhei-
nischer Merkur“.
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Psychické následky po potratu
Tvrzení, že psychické následky po potratu jsou řídké a krátkodobé, ne-
platí. Mé dva psychosociální průzkumy žen po legálním potratu potvrzují
závažnost zákroku.

Potrat bez rizika neexistuje. Na jedné straně atakuje zákrok masivně
formu lidské existence – jde o bytí či nebytí, o život nebo smrt nenaroze-
ného. Na druhé straně těhotná žena vykonává akt, který se diametrálně
rozchází s její ženskou bytostí a existencí a s možným naplněním její žen-
ské role. Jelikož potrat je nepřirozeným aktem, tzn. že je namířen proti
přirozenosti ženy, dostává se psychicky do kolize s její ženskou identitou,
i tehdy, když si stále větší počet žen myslí, že se musí odpoutat od „kon-
venční“ představy a chápání role ženy a matky.

Žena ztrácí při potratu dítě – ne embryo nebo plod
Při psychosociálním rozhovoru v poradně žena v konfliktním těhotenství
odmítá např. alternativní návrh, aby dobrovolně dala dítě adoptovat, čas-
to s argumentem: „Nedám své dítě, své vlastní tělo a krev cizím lidem na
výchovu. Raději půjdu na potrat.“ Krize identity ženy vyvolaná potratem
nenarozeného dítěte je větší než ztráta prsu po ampu1taci při rakovině
prsní žlázy. Prs je jen částí těla ženy, naproti tomu nenarozené dítě je
samostatnou, od matky bytostně odlišnou osobou.

Možné psychické následky po potratu, jejichž výskyt potvrzuje asi
80 % dotázaných žen, jsou mnohem závažnější než somatické (tělesné),
protože prognóza jejich úspěšné terapie je podstatně horší. Všeobecně je
možno říci, že po potratu se často vyskytují tyto psychické následky: Po-
city lítosti a viny, výčitky svědomí, kolísání nálad a deprese,
nemotivovaný pláč, stavy strachu a úzkostné sny.
Často jsou tyto psychické projevy doprovázeny mnohotvárnými fun-

kčními poruchami, jako jsou poruchy srdečního rytmu, kolísání krevního
tlaku, migrény, žaludeční a střevní potíže, křeče v podbřišku, předčasně
nastupující porodní bolesti při dalším těhotenství, poruchy spánku atd.

Asi 60 % dotázaných žen je přesvědčeno, že po potratu měly pocity
lítosti a viny a ten samý počet žen se cítil vinnými. Když se žen přímo nebo
nepřímo zeptáme na pocity viny a jejich vlastní výčitky, odpověď často
zní „ano“ při výpovědi: „Po potratu mám častější pocity viny a nevím
proč.“ V dotazníku se výskyt pocitů viny, výčitek svědomí nebo lítosti
buď striktně neuznává, nebo lhostejně popírá. Naproti tomu si ženy často
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stěžují na vegetativní symptomy, které se objevily po zákroku. Částečně
se jedná primárně o somatické, částečně o psychosomatické potíže. Pocit
viny se už neprožívá ve vědomí, ale ve změněné formě jako tělesné potíže.
Odborník na tuto oblast Boss se domnívá, že strach a pocity viny se
stále více schovávají do těla a hovoří již jen cizím jazykem tzv. funkčních
srdečních, žaludečních, střevních potíží nebo jiných orgánových neuróz.
Jeví se to tak, jako by podvědomí souhlasilo s tím, že konflikt se odehrává
na somatické úrovni.

Kolísání nálad a stavy deprese vyskytující se po potratu ve zvýše-
né míře nebo poprvé udává asi 35–40 % dotázaných žen. Popisují je ja-
ko zvýšenou dráždivost, kolísání nálady od zvýšení podrážděnosti, veselí
a radosti přes smutek až po vyslovenou depresi, která někdy dosahuje
takové intenzity, že ženy musejí vyhledat ambulantní nebo nemocniční
psychiatrickou nebo psychosomatickou terapii. Mohou se vyskytnout i se-
bevražedné myšlenky nebo pokusy o sebevraždu, které se před potratem
neobjevovaly. Jiné ženy již nemají žádnou naději do budoucna, musí se
nutit k práci, kterou před potratem hravě zvládaly, a někdy nevidí z tíživé
situace žádné východisko.

Asi 35 % žen častěji po potratu bez příčiny pláče: jedna pacientka se
během rozhovoru při otázce týkající se přímo potratu, rozplakala, i když
potrat podstoupila před čtyřmi lety. Vzpomíná si, že ihned po potratu
a během dvou následujících let velmi plakala. V posledním roce si jí daří
lépe. Ale stále znovu přicházejí okamžiky, kdy je velmi smutná a depresivní
a pláče nad svým ztraceným dítětem, zvláště když vidí děti, které jsou ve
věku, ve kterém by bylo jejich potracené dítě.

Na otázku „Po potratu mám častější stavy strachu, aniž bych vědě-
la proč“ odpovídá asi 30 % žen „ano“. Bezprostředně po potratu a ještě
delší čas po něm se jim zdají děsivé sny o malých mrtvých dětech, kte-
ré jsou např. bez kůže, padají z postele, leží v potoce nebo se pořezaly
o sklo. Ženám se zdá o vyhladovělých, zanedbávaných anebo zmrzačených
miminkách.

Více než polovina dotázaných žen se necítí bezprostředně po potratu
a především později svobodněji a lépe, ale jsou nervóznější, nevyrovnanější
a dodnes nejsou schopny najít vnitřní pokoj a psychickou stabilitu. Jedna
pacientka říká, že doba po potratu byla tak strašlivá, že se vnitřně cítila
jako by byla mrtvá. Jiná žena popisuje svůj život jako úplně zkažený.
Třetí se domnívá, že potrat jí způsobil duchovní trhlinu, doslova říká:
„Je to tak těžké, že nikdo si nedokáže představit, jak je to ve skutečnosti
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těžké. Od té doby mám své vrtochy. Už bych to nikdy neudělala.“ Ženy
trápí otázky jako: „Bylo správné to, co jsem udělala?“ – „Byl to už úplný
člověk?“ – „Co asi udělali lékaři s mým mrtvým dítětem?“ Jak často je
slyšet vyjádření: „Musím myslet na své dítě, když vidím jiné ženy s jejich
dětmi. Cítím, že jsem vinna, protože jsem zničila život.“

Proti námitce, že uváděná procenta jsou tak vysoká proto, že jsem se
možná ptala žen, které jsou věřící nebo chodí do kostela, stojí odpovědi
samotných pacientek. Na tvrzení „Myslím, že jsem hluboce věřící“ odpo-
vědělo sice 48 % „ano“, ale z těchto 48 % se neoznačovalo 33 % jako vázané
k nějakému náboženství nebo chodící do kostela, což vyjadřují tvrzením
„Abych v životě obstála, nepotřebuji chodit do kostela“. Katoličky, kte-
ré přistupovaly k pracovníkům průzkumu s obzvláštní důvěrou, řekly, že
se z potratu už mnohokrát zpovídaly, ale necítí žádné psychické uvolnění.
V této souvislosti je třeba ještě jednou zdůraznit, že psychické následky po
potratu jsou primárně duševního původu a ne indukovány (zapříčiněny)
církevně – konfesionálně. Jinak by musela zpověď, přinejmenším u kato-
liček, přinést uvolnění svědomí a tím i psychickou úlevu.

Jelikož všechny ženy po potratu musí žít s touto špatnou vzpomínkou,
pokoušejí se vyvinout mechanismy, které jim dovolí bránit se pocitům
viny, lítosti, stavům strachu a deprese. „Ve většině případů se konflikt
s potratem zpracovává v pseudopřizpůsobení, v popírání a projekci. Ty
patří k nejdůležitějším obranným mechanismům na odvrácení těžkých de-
presí.“ Přitom se obranné mechanismy dospělých žen kvalitativně vůbec
neliší od mladých děvčat po potratu.

Ženy využívají tří mechanismů na vyrovnání se s psychickými následky
po potratu: 1. potlačování, 2. projekce, 3. konfrontace.

Pro zpracování zážitku, a zčásti i pro volbu mechanismu na jeho zpra-
cování, je rozhodující osobnost ženy. Podle struktury jejího charakteru se
dají ženy rozdělit na dvě skupiny. První tvoří inteligentní anebo psychicky
diferencované ženy, které konflikt s potratem relativně vědomě prožívají.
Již v poradně během rozhovoru o jejich konfliktu s těhotenstvím reagují
spíše citlivě, mateřsky a zodpovědně. Jsou častěji připraveny dítě donosit.
Vykazují více ohledu a porozumění pro psychické argumenty než duševně
méně diferencované ženy. Jestliže po jednom nebo více rozhovorech pře-
ce jen jdou na potrat, vyrovnávají se s ním podstatně nepříznivěji než
duševně méně diferencované ženy.

Méně inteligentní nebo duševně infantilně retardovaná (dětinská) žena
je ve své psychické konstituci častěji citově chladná až otupělá a projevuje
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méně smyslu pro zodpovědnost. Příležitostně je hysterická a zatrpklá. Již
při rozhovoru v poradně během konfliktního těhotenství je nápadná tím,
že se dá podstatně zřídka naladit pozitivně ke svému těhotenství. Proto
také častěji potrácí než psychicky diferencovaná žena. Po potratu je více
náchylná k potlačování problematiky a somatizování (přenášení do tělesné
oblasti) konfliktu ve formě vegetativně-neurotických poruch.

Dr. phil. Maria Simonová, klinická psycholožka
Vyšetřila 110 žen na univerzitní klinice ve Würzburgu.

Jen mé dítě, to už tady teď není

Včera jsem neviděla
žádnou jinou cestu než tuto!

Dnes vidím děti,
kamkoli jdu!

A v mém srdci
křičí hluboká bolest!

R.M., den po potratu
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Nespolehlivé výsledky ve východní Evropě
Psychické následky legálního potratu v zemích východního bloku

V souvislosti s otázkou transkulturního srovnání psychických následků po-
tratu stojí za zmínku, že mi přes veškerou snahu nejsou známy výsledky
šetření ze zemí východního bloku. Vzhledem k tomu, že tam mají největší
zkušenosti s legálním potratem, je to podivné. V SSSR byl totiž legální
potrat uzákoněn poprvé 8. 11. 1920. Jen jedna zpráva v „Medical Tri-
bune“ mě upozornila na práci „Přerušení těhotenství“, kterou přednesl
na Třetím mezinárodním kongresu pro psychosomatickou medicínu v gy-
nekologii a porodnictví v Londýně jugoslávský autor Stojanovic. Hovoří
o svých bělehradských šetřeních u 140 neprovdaných a 100 vdaných žen
před potratem a po něm. Zjišťoval jejich postoj k tomuto zákroku a jejich
psychickou reakci na něj. Bez dalších údajů se obecně hovoří o tom, že
na základě výsledků testů (Woodworth-Mathewsův, Cornelův) autor do-
spěl k závěru, že potrat pro vdané i pro nevdané ženy znamená duševní
trauma, které může vést k depresím a k latentním psychózám. Mé snahy
získat originální práci od Stojanovice však byly bohužel bezúspěšné.

Wilfried Buck, Psychické následky legálního potratu
Disertace, Hannover 1976



102 102

102 102

– 102 –

Život dítěte je jedinečný, nelze s ním libovolně na-
kládat
Člověk bezpochyby začíná existovat jako člověk při oplození, při splynutí
vajíčka a spermie. Z vědeckého hlediska, právě také na základě oplození
ve zkumavce, se nedá popřít, že oplození je skutečně počátkem života.
Každá jiná definice počátku života je svévolná, např. když se určuje, že
těhotenství začíná zahnízděním embrya v děloze, a vsugerovává se nám
začátek života od tohoto okamžiku.

Je rozšířeným fenoménem, že především otec dítěte po potratu nestojí
na straně partnerky. Tím tlačí ženu do psychicky bezvýchodné situace.
Pozoroval jsem, že ženy, jejichž partneři za nimi a jejich dítětem stojí, jen
velmi zřídka jdou na potrat. Ale když muž řekne: „To je tvůj problém, dej
to do pořádku,“ vidí žena potrat často jako jediné východisko. Zkušenost
ukazuje, že partnerství po potratu často zaniká, i když některé teprve
po letech. Potrat je neslučitelný s intaktním partnerstvím. Často opouští
partner ženu právě proto, že již nesnese její výčitky svědomí.

Neznám žádnou ženu, která se vyrovnala s potratem vlastními silami.
Mou zkušenost potvrzuje mnoho znalců této problematiky, např. Susan
Stanfordová, která velmi podrobně popisuje postabortivní syndrom, rov-
něž Karin Strucková a další.

Pozorovali jsme, že jedinou možností, jak se s potratem vyrovnat, je
křesťanské odpuštění. Proto ukazuji ženě tyto aspekty a povzbuzuji ji, aby
se svěřila nějakému knězi, aby mohla po odpuštění znovu začít. Rozšíření
postabortivního syndromu ukazuje jedna studie provedená v Německu:
80 % žen trpí psychickými následky po potratu!
Každý moderní člověk může a musí dnes vědět, že lidský život začíná

oplozením a že je od toho okamžiku až po přirozenou smrt nedotknutelný.

Nemáme právo zabít člověka, víme to z Desatera Božích přikázání. Ta-
to přikázání jsou platná od té doby, co je Mojžíš přijal od Boha, a nikdo je
nemůže zrušit. I slavní autoři říkají, že neexistují žádná jiná morální pra-
vidla, která by měla odpovídající hodnotu. Musíme podle toho hodnotit
i naše sexuální chování, které vede k mnoha potratům.

Dr. Rudolf Ehmann, primář gynekologicko-porodnické kliniky, Stans
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Potrat je násilím na ženách
Christa Heinelová se již mnoho let v Německu zabývá utrpením žen po
potratu. Duševní rány jsou velmi hluboké. Do svépomocné skupiny Rá-
chel, vedené Christou Heinelovou, se hlásí ženy všech duchovních směrů,
které ze své vnitřní nouze neumí najít východisko a hledají pomoc. Skupi-
na pracuje diskrétně a jejich rozhovory se konají za vyloučení veřejnosti.
Její vlastní cíle jsou: 1. obeznámit veřejnost s postabortivním syndromem,
tzn. traumatem po potratu, a zkoumat jej; 2. hovořit s postiženými; 3. po-
máhat a varovat; 4. otevírat srdce pro nenarozené děti a jejich matky.
V následující části Christa Heinelová popisuje zákulisí moderní potratové
ideologie.

Druhou obětí potratu je žena
Zabití dítěte v těle jeho matky je aktem brutálního násilí. Přitom jsou
vždy dvě oběti: Dítě je hrozným způsobem zabito a matka je – často
na celý život – poškozena na těle i na duši. Možné tělesné a psychické
následky potratu jsou odstrašující a bohužel velmi málo známé.

Potrat znamená vždy zkušenost se smrtí, i tehdy když matka dítě jako
takové popírá nebo neví nic o vývojovém stupni dítěte a o postupu při
jeho zabíjení.

Zabitím svého nenarozeného dítěte se matka dostane nevyhnutelně do
krize identity, jelikož možné mateřství patří bytostně k její ženskosti a je
od přirozenosti založena:

− dávat život; poskytovat výživu; starat se o druhé; chránit; pečovat;
opatrovat;

− k jemnému a láskyplnému mateřství; k projevům obětavosti a přizpů-
sobivosti.

Dokazují to také její tělesné dispozice, měsíční cyklus a hodnocení
sexuality, které je jiné než u muže. Pro ni není možné nahradit lásku
sexualitou. Žena si je více vědoma povinností a umí se angažovat s větším
zaujetím než muž – zvláště, když jde o život a zájmy rodiny. To vyvolává
otázky.

Ženu omezujeme – jednostranně – v jejích hodnotách a možnostech na
minimum, jestliže ji pozorujeme a hodnotíme jen podle:
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− zisku z rozkoše (sexuality),
− zisku z její osoby prostřednictvím reklamy používající její tělo,
− toho, že je potenciální spotřebitelka antikoncepčních pilulek, nitrodělož-
ního tělíska, potratu a „RU-486“,

− užitečnosti pracovní síly a její potencionální výkonnosti.

Tisíce žen je ponecháno v osamělém konfliktu rozhodnutí: dám své dítě
zabít, nebo ne?

Odkázány samy na sebe
Odkázány samy na sebe jsou ženy i potom, jakkoli se rozhodnou. V kon-
fliktu s těhotenstvím je 80–87 % všech žen pod masivním tlakem svého
okolí. Sociální tíseň (86 % potratů se zdůvodňuje sociální indikací) zahr-
nuje zcela jistě velký nátlak. K tomu patří:

1. Tlak otce začíná emočním nátlakem a končí tělesným násilím.

Příklady psychického teroru:
Hrozba zabití. – „Nechám tě!“ – „Dítě, nebo já!“ – „Dorazím tě!“ -
„Dítě absolutně nepřichází v úvahu. Půjde pryč! O to se postarám!“ –
„Z čeho chceš ty a tvé dítě žít?“ – „Dokaž, že to je mé dítě!“

Příklady fyzického násilí:
Bití. – Žena je doslova dovlečena na kliniku. – Opilý „otec rodiny“ se
rozzuří a začne ji bít.

2. Nátlak okolí: Rodiče, kolegové, okruh známých a lékařů

3. Stres vyplývající z naléhavé situace: Bytová nouze, hospodářská
nejistota a bída, přerušení studia, velký počet dětí v malém bytě a při
nízkém příjmu

Dnes se pokládají rodiny se čtyřmi a více dětmi za asociální a často
se i stávají asociálními v důsledku bytové nouze, finanční bídy a našeho
konzumního životního stylu.

Nátlak okolí na těhotné ženy se v posledních letech, jak jsme to popsali,
značně a citelně zvýšil.
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Těhotenství – také časová tíseň a stres
V době hormonálních změn během raného těhotenství, která je doprováze-
na tělesným a duševním stresem – a dětský organismus již trvale ovlivňuje
hormonální produkcí matky, je matka přinucena k těžkému rozhodnutí.
Vlastně to přesahuje její tělesné a duševní schopnosti. Je to prostě nad
její síly.

Často se stres, někdy také deprese ranného těhotenství, vyvine v pani-
ku z důvodu nátlaku vyvíjeného prostřednictvím třetí osoby na těhotnou
ženu. Všechny ženy si stěžují na nedostatek času!

Ve svépomocné skupině Ráchel stále znovu slyšíme tyto výrazy: „Všech-
no bylo tak hektické!“ – „Nebyl čas!“ – „Nebylo nikoho, kdo by nám
pomohl!“ – „Dříve, než jsme vůbec začaly přemýšlet, bylo po všem!“ –
„Všechno šlo tak rychle!“

Jen velmi silné osobnosti a zralé ženy mohou bez pomoci přestát tento
tlak. K tomu přichází neznalost faktů a postupů:

a) vývojový stupeň dítěte;
b) co se stane při zabití mého dítěte;
c) jak je zabito.

Také je možno pozorovat jakýsi druh zkratového jednání, podobné-
ho fenoménu u nemocných rakovinou. Nemocní jednoduše nechtějí vzít
diagnózu na vědomí, i když vlastně vědí, jak to s nimi vypadá.

Krize identity a duševní zranění
Po potratu se žena dostává nevyhnutelně do krize identity, protože se to
dělo všechno proti přirozenosti ženy, když bylo dítě v ní násilně usmrceno.
Leží to jako černý stín na její duši. Nevědomost nechrání před následky
usmrcení dítěte! – A nevědomost o následcích také ne! Často ženy vůbec
nespojují své problémy s potratem, jelikož téma potratu a jeho následků
jsou v naší společnosti tabu. – O tom se nemluví!

Postabortivní syndrom je na celém světě vědecky dokázán, zpraco-
ván a představen veřejnosti autory jako Susan Stanfordová, V. Rue, A.
Speckhardt, prof. Peter Petersen, M. Furch, dr. Maria Simonová a mnoho
dalších. – Tato duševní zranění jsou jako načasovaná bomba, která vede
svůj vlastní život a může kdykoli vybuchnout.

Po případné počáteční úlevě matky po potratu následuje často období
duševní tísně a zátěže. Není to jako při adopci, kde se počáteční bolest,
kterou žena prožívá při odevzdání dítěte do adopce, časem zmenšuje.
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Jelikož však žena zpravidla nad svým dítětem nemůže a nesmí truchlit
a tím jí chybí příležitost k vyrovnání se s traumatem, nezůstává jí nic
jiného než potrat potlačit, jestliže chce přežít. Strach a pocity viny pak
vzrůstají celkem spontánně.

Již v roce 1984 vyjádřilo 78 % postižených žen své politování a žal nad
potratem dítěte. O tom se veřejnost dodnes nic nedozvěděla!

Potlačení potratu vyvolává změny osobnosti a celou škálu duševních
poruch a psychosomatických chorob. Pro vyrovnání se se zážitkem potratu
a uzdravení ženy se musí všechno potlačené dostat z podvědomí – do
vědomí. To je pro postižené ženy velmi bolestné! Vina se nedá odstranit
žádnou terapií. Vina si žádá odpuštění, které bude vysloveno a na které
je později možno se odvolat. – Tyto ženy často samy sobě nedokážou
odpustit. Je pro ně těžké přijmout odpuštění.

Průzkum
Ve svépomocné skupině Ráchel jsme provedli průzkum o následcích potra-
tu, abychom s následky seznámili postižené a veřejnost. Každou napsanou
větu v tomto průzkumu můžeme podložit prožitým a protrpěným příkla-
dem. Z průzkumu vyplývá:

− Tisíce žen bylo a je bez ochrany vystaveno nátlaku ze strany svého
okolí. Jsou ponechány samy sobě s konfliktem, že v jejich těle existuje
malý člověk, který není chtěný, nesmí existovat, pro nějž údajně není
místa a nemá žádnou existenční základnu.

− Ale každá žena ví s jistotou, že toto dítě existuje a skutečně zde je.
Nemůže se mu vyhnout a nikdy na dítě nezapomene.

− Tisíce žen byly a jsou nuceny tohoto malého člověka, své dítě, proti své
přirozenosti zapřít a nechat zabít. Následky musí v první řadě snášet
ony samy, i když o souvislostech potratu neměly nejmenší potuchy.

− Tisíce žen byly a jsou nuceny potlačit tento pro ně tak bytostný pro-
blém.

Zdá se, jako by v dnešní konzumně orientované společnosti moderní
ženy jen „fungovaly“ – v případě potřeby i proti své přirozenosti. V této
dnešní moderní společnosti stojí materiální hodnoty a myšlení založené
na výkonnosti jasně proti důstojnosti a úctě k životu člověka.
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Kdo manipuluje? Kdo je obětí?
Mnohými manipulacemi veřejnosti a médii se nám chce vnutit neprav-
divá „moderní“ představa ženy a člověka jako takového. Zároveň to ale
znamená ztrátu lásky – lidské důstojnosti, ano, lidskosti vůbec.

Jestliže nahradíme např. lásku sexem, pak se úplně ztratí celá dimenze
pravé lidskosti. Lidé – ať už žena, dítě, nebo muž – se stanou objekty, které
samy o sobě nemají žádnou hodnotu. Proto je možno s nimi obchodovat,
spotřebovávat je a manipulovat s nimi.

Nedocenění člověka, chybějící úcta a absence zodpovědnosti za vlastní
jednání charakterizují dnešní dobu. Následky toho stále narůstají: násilí
v manželství, zneužívání dětí a enormní rozšíření sexuálního zneužívání
dětí (malých, nejmenších a kojenců).

Také tato témata byla a jsou dodnes tabu, podobně jako následky po
zabití nenarozeného dítěte.

Když se upřímně zeptáme, proč se na jedné straně dělá tolik reklamy
pro sexuální svobodu a jemné metody potratu, ale na druhé straně se (při
vší sexuální výchově ve školách) přímo brání prezentaci skutečně vědec-
kých souvislostí a následků tohoto činu, přichází znovu podezření, že jsme
manipulováni. Doposud byly např. tělesné nebo duševní následky potratu
vysátím nebo jinými metodami značně popírány. V poslední době, kdy se
začíná celosvětově obchodovat se smrtící pilulkou „RU-486“, se začíná ho-
vořit i o tom. Takže se mimochodem ptáme: „Kdo má vlastně zisk z této
manipulace? Kdo na tom vydělá?“

Kdo má zájem na tom, aby ženy

1. vystupovaly jako sexuální objekty na uspokojování našich nejrůznějších
potřeb?

2. byly považovány za konzumentky – a to nejen regulace početí – anti-
koncepčních pilulek, nitroděložních tělísek nebo RU-486, ale i mnoha
dalších věcí?

3. musely vyhledávat pomoc v poradnách a psychiatrických klinikách, kte-
ré na tom vydělávají?

4. byly pacientkami potratových ordinací a klinik? Potrat představuje
samozřejmě vyšší honorář než porod.
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Kdo na ženách nejvíce vydělává?
Víte, že za těmito obchody na celém světě nestojí jen komerční, ale také
značné sociálně-politické zájmy?

Víte, že při těchto obchodech celé jedno odvětví průmyslu nutně po-
třebuje jako surovinu odpady po potratu?

Člověk má svobodu žít proti přírodě. Jakou cenu musí za to zaplatit?

Člověk může zapírat, že kromě těla má i duši a ducha. To jsou ty
hodnoty, které z něj dělají člověka. Ale má to své důsledky. – Jestliže
zapíráme působení Boha v našem životě, klesáme velmi hluboko při naší
svobodě a schopnosti sami sebe zničit.

Není možno popřít, že zapírání Boha má za následek: a) zapírání člo-
věka v jeho jednotě „tělo, duch, duše“; b) pohrdání důstojností člověka
a jeho právem na život.

Egoismus a perverze, bolest a smrt potom přicházejí jako by samy od
sebe. Potrat jako jeden ze způsobů násilí ulehčuje tento proces pohrdání
a zapírání.

Ale jak to máme chápat? Ženy – manipulované ženy – zvrácené ženy,
které se na veřejnosti velmi hlasitě dožadují svých práv a práv pro svoje
děti, se obětují na oltáři sexuální svobody. Ale toto je jen hlasitá menšina.
Vůbec nemluví za všechny ženy.

1. Hovořím za ženy, které trpí následky zabití svého nenaroze-
ného dítěte a rády by vrátily zpět tento vražedný čin.

2. Hovořím za ženy, které byly přinuceny nechat zabít své dítě
a trpí traumatem tohoto násilného zabití. Hovořím i za ženy,
které našly odpuštění a pomoc!

3. Jménem žen ze svépomocné skupiny Ráchel požaduji:

a) přesné informace o možných následcích a pozdějších ná-
sledcích potratu před zákrokem!

b) podporování a organizování svépomocných skupin, v ni-
chž se ženy mohou vyrovnávat s traumatem násilného
zabití svého dítěte.

Christa Heinelová, svépomocná skupina Ráchel, Frankfurt
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Ráchel pláče

Výpovědi žen o sobě samých a o svých nenarozených dětech
poté, co již měly potrat za sebou
Všechny tyto otřesné výpovědi jsou autentické a hovoří samy za sebe.
V těchto textech dostávají slovo ženy, které se snad neumí přesně vyja-
dřovat, ale jako zasáhnuté bleskem došly k poznání, že při potratu přišlo
o život jejich vlastní dítě, tedy člověk. A tohoto pocitu se již nezbaví.

„Kdo zná pravdu! Předtím se to všechno drží v tajnosti! Mají nás ženy
za hloupé!“

(D.M.)

„Připadám si jako robot a svou práci dělám mechanicky. Mít radost
a nebo se smát – ale také plakat už neumím! Všechno je mi jedno!“

(A.G.S.)

„Všichni mi radili: ,Dej to pryč!‘ Jen mé nejlepší kamarádky říkaly:
,Nechej si ho!‘ – Ty totiž všechny samy potratily! Dnes často říkají: ,Snad
bychom to přece jen zvládly!‘ “

(F.O.)

„Od potratu se cítím, jako by mě dali do řetězů! Mám strašné stavy
strachu. Všechno je těsné, svírá se, jako bych se měla zadusit. – Lékaři nic
nenašli!“

(O.B.)

„Nejprve mi dal lékař těhotenskou průkazku. Tak moc jsem se těšila na
dítě! Ale můj přítel s ním hovořil a lékař mi vystavil potvrzení na kliniku!
Můj přítel mne k tomu donutil. Poté jsem jen křičela a plakala a musela
jsem zůstat ještě tři týdny na klinice. Můj přítel řekl: ,Nevyváděj tak! Jak
se to chováš! Dělá to tisíce žen a právě ty děláš hlouposti!‘ Bil mě! Opustil
mě! – Od té doby mám jen jedno přání – dítě!“

(S.W.)

„Je to sedm týdnů, co jsem potratila svá dvojčata. Myslím na to ve
dne, v noci. Mému partnerovi jdu se svým nářkem tak na nervy, že mne
už několikrát zmlátil. Dokonce bych za to i zaplatila! Kdyby mě jen někdo
vyslechnul!“

(M.v.W.)
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„Jak jsem ráda, že se jiné cítí tak jako já. Myslela jsem si, že jsem
jediná, protože nikdo o tom nemluví.“

(O.R.)

„Téměř jsem vykrvácela! Má duše krvácí ještě dnes!“

(B.W.)

„Tehdy jsem si myslela, že nemám jinou možnost. Ale nějak bych už
to zvládla. Už bych to nikdy neudělala.“

(J.W.)

„Myslela jsem v tom okamžiku jen na sebe, vůbec ne na to vyvíjející
se dítě a na otce. Byla jsem pevně rozhodnuta. Bez finančních prostředků
a vlastního bydlení se mi situace zdála bezvýchodná. – Když jsem tam
ležela na operačním stole, už jsem necítila úlevu. Nejraději bych utekla, ale
mé tělo bylo jako strnulé: Nevím, jestli jsem cítila bolesti, jen když jsem
vstala, s hrůzou jsem se podívala na odpadovou nádobu vedle operačního
stolu. Tam ležely části mého dítěte, které chtělo žít, a je to moje vina.
Poprvé mi bylo jasné, že nešlo jen o můj vlastní bezvýchodný problém,
ale o život jiného člověka.“

(W.T.)

„Pětkrát jsem potratila. Bylo to jako nějaké nutkání: Těhotenství a po-
trat! Jako kdybych chtěla dokázat, že potrat je bezpečný. U šestého dítěte
jsem to již nemohla udělat znovu, i když má situace byla stejně špatná.
Musela jsem to dítě porodit! Dnes jsem třiatřicetiletá ruina!“

(S.W.)

„Kdo by si to předtím pomyslel! Bylo to zlé! Od té doby se mi každou
noc zdá o dětech! Každou noc!“

(A.S.)

„Po mnoha spontánních potratech a předčasných porodech jsem mu-
sela při každém těhotenství ležet ve vodorovné poloze, jinak by se žádné
z mých tří dětí nenarodilo. Ale nikdy jsem to nedávala do souvislosti s po-
tratem. To jsem zjistila teprve později.“

(N.W.)

„ ,To nic není,‘ říkali doktor a konzultantka! To, že to přece jen ,ně-
co‘ je, jsem zjistila až pozdě, když si mé dítě jako tmavý stín lehlo na mou
duši. ,Potrat‘ zničil můj život.“

(B.G.)
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„Pár hodin po zákroku jsem dostala silné bolesti. Kromě toho jsem
měla záchvaty pláče. Křičela jsem, chtěla jsem své dítě a cítila jsem se tak
osamělá! Trvalo to dlouho. Doktor mi řekl: ,Byla to přece vaše svobod-
ná vůle! To jste si měla rozmyslet předtím! Vždy se mohou vyskytnout
komplikace!‘ Ale to mi předtím nikdo neřekl!“

(S.E.)

„Po údajně tak lehkém a bezbolestném zákroku jsem měla hrozné bo-
lesti – mnoho týdnů. ,Všechno si vymýšlíš! Nehraj divadlo,‘ řekl můj přítel.
,To přece nemůže bolet,‘ řekl doktor. Pak jsem šla na operaci slepého stře-
va. Ale to také nepomohlo! Byla jsem velmi nemocná a dlouho jsem pak
ještě visela mezi životem a smrtí.“

(N.W.)

„Od té doby mě trápí každou noc děsivé sny. Ale nesmím o tom mluvit.
Mrtvé děti – kamkoli se jen podívám!“

(P.S.)

„Kdyby to ženy předtím věděly, mnoho lékařů by bylo bez práce!“

(R.B.)

„Ze samého zoufalství nad svým mrtvým dítětem jsem užívala stále
více medikamentů, alkoholu a nakonec i drogy. Nikdo mi nemůže pomoci.
Ale mému dítěti také nikdo nepomůže.“

(H.S.)

„Po potratu jsem se čtyřikrát pokusila o sebevraždu. . . “

(A.W.)

„Až po zákroku jsem se dozvěděla, že doktoři zabili mé dítě.“

(P.R.)

„Všichni říkali: ,Dej to pryč!‘ Nikdo neřekl, že to je mé dítě a že ztratím
duši, radost, pokoj a zdraví.“

(I.E.)

„Moje matka a můj tehdejší přítel mě doslova dovlekli k lékaři. A teď
je mé miminko mrtvé!“

(J.F.)

„Pro mne teď nic nemá smysl a cíl.“

(S.B.)
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„Nechala jsem zabít tři děti, abych si udržela svého milence, ale stejně
odešel! Teď sedím v šestadvaceti sama v troskách svého života: děti pryč,
práce pryč, nemocná, osamělá, se strašidelnými přízraky!“

(D.L.)

„Kdybych dala na mého přítele, potratila bych i to druhé dítě. Ale
vícekrát jsem to už nemohla snést. Nechal mě; ale mé dítě žije. Bohu
díky!“

(M.K.)

„Po tom víme více než předtím!“

(S.R.)

„Několik týdnů jsem měla vysokou horečku ze zápalu v podbřišku.
Nikdo kromě mě nevěděl proč!“ (G.Z.)

„Jediné dítě, které jsem kdy mohla porodit, jsem zabila! Dnes mám
děti v opatrovnictví.“

(S.B.)

„Při každé menstruaci si vzpomenu na to dítě a celá scéna se opakuje:
migréna, strach, bolesti, nekonečný pláč! Jednoduše to nemohu zvlád-
nout!“

(H.R.)

„Po tom jsem nemohla svého partnera ani cítit a od té doby se mi
hnusí všichni muži a každý pohlavní styk.“

(C.B.)

„Od té doby nenávidím každého muže!“

(H.D.)

„Silné pocení, střídavé zardění a zblednutí a chvění rukou se tak vy-
stupňovaly, že jsem musela nechat svého zaměstnání jako nákupčí.“

(C.R.)
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Smutek nad mým dítětem
Patřím mezi ty ženy, u kterých potrat vyvolal velké duševní problémy. Šla
jsem na potrat na základě zdravotních indikací v šestnáctém týdnu těho-
tenství. V té době mi bylo třicet let a byla jsem dosud bezdětná. Chtěla
bych popsat své zážitky. Během rutinního ultrazvukového vyšetření zjistili
v patnáctém týdnu těhotenství, že dítě, které jsem toužebně očekávala,
má velmi těžkou anomálii hlavy (encephalocele – cysta v mozku). Podle
údajů lékařů by dítě po porodu nebylo schopné života. Pro mne tato dia-
gnóza znamenala, že dítě, k němuž jsem již pociťovala velmi hluboké city,
nikdy nepoznám. Kromě vyrovnání se s tímto traumatem jsem musela
udělat ještě jedno – v mých očích nelidské – rozhodnutí. První alterna-
tivou bylo dítě donosit a ztratit jej jistou, ale přirozenou smrtí. Druhou
alternativou, pro kterou byla většina lékařů, byl potrat.

Mé city k dítěti hovořily jasně proti potratu. Pokračování těhotenství
by však znamenalo beznaděj, smutek a zoufalství, zatímco by mi rostlo
břicho a cítila bych pohyby dítěte.

Musela bych také počítat s nepochopením většiny osob v práci a sou-
kromém životě. To jsem usoudila z reakcí lidí, kteří se již dozvěděli o ano-
málii mého dítěte. Většina pokládala potrat za nejlepší řešení. Jelikož
jsem pokládala psychickou zátěž při pokračování těhotenství za příliš ve-
kou, nakonec jsem se rozhodla pro potrat.

Zatímco většina lidí v mém okolí na potrat, jak se zdá, rychle zapo-
mněla, můj citový život byl dlouho vyplněn duševními problémy. Převládal
smutek nad mým dítětem. Sotvakdo rozpoznal, že jsem to pociťovala tak
silně, jako by zemřelo již mé narozené dítě.

Svědomí mi zatěžovalo i vědomí, že jako matka jsem zodpovědná za
to, že život mého dítěte byl o několik měsíců kratší, než mohl být. Kromě
toho mě tížilo, že zápas se smrtí nevyvolala přirozená příčina, ale injekce
prostaglandinu. I když jsem nadále chápala a jasně si uvědomovala důvo-
dy, které mě vedly k potratu, často jsem pociťovala pohrdání sama sebou
za to, že jsem se raději vyhnula zatěžkávací zkoušce a šla jsem na potrat.
Tyto pocity byly zkouškou i pro mé manželství, protože si můj manžel
samozřejmě během těhotenství ještě nevypěstoval k našemu dítěti takový
silný vztah jako já.

I když jsem byla přešťastná z porodu zdravého dítěte – čtrnáct mě-
síců po potratu, zmíněné pocity se stále vracely. Teprve prostřednictvím
kontaktu se svépomocnou skupinou Ráchel (dva roky po potratu) jsem se
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dozvěděla, že i jiné ženy po potratu trpí podobnými pocity. Toto poznání
ve mně vyvolalo proces, který vedl ke zpracování mých problémů a navrá-
til mi úctu k sobě samé. Přesto však smutek nad mým prvním dítětem
přetrvává.

Potom to ve mně křičí
Včera večer mi bylo kvůli potratu zase špatně. Měla jsem pocit, že se
roztrhám na kousky a zešílím. Potom to ve mně křičí po někom zvenčí,
kdo by mi poskytl porozumění a o kontakt se mnou by opravdu stál. Jsem
na to pak úplně odkázána jako miminko. Snad k tomu všemu muselo dojít
proto, že jsem zanedbávala vlastní potřeby v této oblasti a jednoduše se
spokojovala s tím, co bylo. Také nevím, proč Ti to píši. Ale nedělej si,
prosím Tě, žádné starosti, to by nebylo správné.

Žádná šance
Když mi muž před několika lety po hrozném smrtelném zápase zemřel
v náručí, vzpomněla jsem si na potrat svého dítěte – před více než dvaceti
lety. Jak muselo toto dítě bojovat a zápasit se smrtí. Nikdy nebylo milo-
vané. Nikdy nemělo hrob. Nikdo je nedržel v náručí. Bylo mu odepřeno
lidství (lékařem, okolím, pomatenými tvrzeními ve školních učebnicích).
Tomuto dítěti nebyla dána žádná šance.

Opravdu ženy vědí, co dělají, když své děti nechají zabít? Některé se
domnívají, že ano, ale nevěřím jim. Nevěřím, že žena může chladnokrevně
snést smrtelný zápas vlastního dítěte. To už pak není ženou, je to proti
přirozenosti! A potom? Může jen zavřít oči a uši a všechno potlačit, jestliže
chce jako žena přežít. V konfliktu jsou ženy slepé, hluché a pološílené
panikou a zoufalstvím. Nemají, jak se domnívají, žádnou jinou možnost.
Ale zážitek potratu je stále pronásleduje. Popíráním, potlačováním nebo
projekcí vytlačují skutečnosti ze svého vědomí. Musí to udělat, aby přežily!
Tím se však jejich duše a ztráta jejich ženské identity nevyléčí. K uzdravení
a zpracování patří konfrontace, uvažování, poznání a smutek. Čím jsem
starší, tím častěji myslím na své usmrcené dítě.

Postižená žena, mezitím ještě jednou matka a již babička
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Nevím jak dál
Asi před sedmi lety jsem zabila své dítě, i když jsem byla křesťanka. Ale
v té době jsem Boha odsunula stranou. Teprve před dvěma lety jsem svůj
vztah k Bohu napravila a ON mi daroval nový začátek.

Navzdory tomu jsem poslední půlrok deprimovaná. Práce mi nedělá
už žádnou radost. Cítím se vysátá a nemám co dát. To se přenáší i na můj
vztah k Bohu. Stáhla jsem se ze společenství, uzavřela jsem se do sebe.
Ve svém životě nevidím žádnou další cestu, nic nemá smysl. Rezignovala
jsem. Před Bohem se cítím jako zrádkyně, protože jsem udělala tolik špat-
ného, dokonce jsem zabila. Mám strach z myšlenek na sebevraždu, které
se k tomu ještě přidaly. Nevím, jak dál.

zdravotní sestra, 28 let

Dítě roste jako fantom
Patřím k ženám, které byly po potratu těžce duševně postiženy. Nad mým
životem visí stín od tehdy, kdy jsem se před rokem a půl rozhodla pro tento
krok pod vlivem okolí. Trápí mě stálé pocity viny a hrozné výčitky svě-
domí. Nikomu se nemohu svěřit se svou bídou. Dítě, které jsem nechala
potratit, ve mně roste jako fantom. Stále si představuji, jak by teď bylo
staré, co by umělo. Bylo by pro mě důležité konečně tuto událost, kte-
rá patří k těm nejhorším v mém životě, zpracovat a konečně zvládnout
své pocity viny. Jak člověk k tomu přijde, když předtím v situaci konflik-
tu s těhotenstvím neměl nic jiného na mysli, než jak tento svůj stav co
nejdříve ukončit?

Považovala jsem to za vraždu
Měla jsem a mám strach o tom hovořit. Je mi dvaadvacet let a před dvěma
lety jsem otěhotněla po znásilnění. Má předtucha se potvrdila, a i když
jsem to tušila, bylo mi, jako kdyby mě někdo praštil přes hlavu. Nemohla
jsem to pochopit. Byla jsem šest týdnů těhotná. Nejprve jsem nebyla
schopna jasně myslet. Na každý pád bylo nad mé síly rozhodovat o životě
a smrti. Zpočátku se zdálo, jako že má (jedna přítelkyně) opravdu zájem
a cítí se mnou, ale po nějaké době už neměla na mé problémy náladu.
Byla jsem jako praštěná palicí, zaražená a velmi zklamaná.

Zapřísahala jsem se, že se už nikomu nesvěřím ze strachu, že budu
zase odmítnuta. Po mnoha tahanicích a myšlenkách na sebevraždu jsem
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se nakonec rozhodla pro potrat. Přesto jsem stále ještě o svém rozhodnutí
pochybovala. Považovala jsem to za vraždu.

Termín se blížil, začala jsem trpět pocity strachu, v noci jsem se budila
úplně zpocená, zdálo se mi, že se mě dítě, které jsem chtěla potratit,
s pláčem ptá, proč jsem šla na potrat.

Tento obrázek také mám ještě dnes před sebou. Jednoduše se toho
nemohu zbavit. Vzpomínám si na každou podrobnost. První myšlenka,
když jsem se probrala z narkózy, byla nadávka. Pak jsem začala brečet
a tak to šlo celý zbytek dne. Nebyla jsem schopna něco dělat. Měla jsem
jen potřebu mluvit. Stále jsem to zkoušela, ale vždy jsem byla odmítnuta.
To mě dorazilo. Chtěla jsem se zabít. Vnitřní hlas mi řekl: „Nevzdávej
to. Život je mnohem cennější než jej jen tak zahodit.“ Umínila jsem si,
že na to zapomenu, resp. to potlačím. Musím říci, že se mi to i docela
dobře dařilo, jen když jsem viděla malé děti nebo těhotnou ženu, musela
jsem se dívat někam jinam. Nemohla jsem to vidět, cítila jsem se špinavá
a nemravná. Představovala jsem si, jak bych teď byla tlustá, kdyby. . .
Myslela jsem, že tak mohu žít, akceptovat to, že jsem vrahyně. To si stále
ještě vyčítám, i dva roky poté, a ničí mě to.

Po roce jsem však zjistila, že to tak dál nejde. Potrat jsem už déle
snášet nemohla. Musela jsem jej zpracovat a začala sbírat materiál a ho-
vořit s jinými postiženými ženami. Čím více jsem o tom přemýšlela, tím
více jsem měla výčitky svědomí. Byla jsem hektická, nervózní a často jsem
brečela. Představila jsem si, že už nikdy nebudu moci mít děti. Styděla
jsem se za strach a slzy, nemohla jsem pochopit, že se mi po tak dlouhé
době ještě stále vede tak zle.

I mé mezilidské vztahy se změnily. Stala jsem se opatrnou a kritickou.
Ztratila jsem mnoho přátel, kteří mé stálé záchvaty smutku už nemohli
déle snášet. Také jsem zjistila, kdo jsou mí praví přátelé, kteří snášeli mé
nálady a smutek. Za to jsem velmi vděčná. . .

Vím, že když si sama sobě nepomohu, když na sobě nebudu pracovat,
zahynu. I teď se cítím úplně nemorální, protože se mi po tak dlouhé době
ještě vede tak zle.

Magda, „Pomoc po potratu“
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Důvodem ke smutku
„V protikladu ke kdákajícímu houfu slepic, z nichž 80 % ani nemá vlastní
děti, vím, o čem hovořím. Téma potratu není vhodné k tomu, aby se běhalo
s transparenty a abychom na potrat byli hrdí. Potrat je spíše důvodem ke
smutku.“

Uschi Glas, herečka

Spoluviník
„Věděla jsem, že potřebuji pomoc. Ale nemohla jsem jít znovu do té po-
radny, ve které jsem byla před potratem. Dívala jsem se na ty, kteří mě
neodradili před tím, abych tehdy zabila své dítě, jako na spoluviníky.“

Léta poté
Sedmačtyřicetileté M. zjistili nádor v podbřišku. Museli jí odstranit dělo-
hu. Operace rozjitřila potlačené pocity viny za potrat, který si nechala
udělat před sedmnácti lety. Nyní se jí podařilo se s touto záležitostí vy-
rovnat.

M. se opálená vrátila z léčení kožního ekzému. Již léta se tělesně necí-
tila tak dobře. Navíc se naučila mít své tělo ráda. To byl příjemný pocit.
Domnívala se, že ekzém je pryč. Bylo září, i když ne zrovna teplý den, ale
M. si doma oblékla tričko s krátkým rukávem. Byl to krásný pocit, že ne-
musí svou kůži, tělo zakrývat. Několik týdnů se těšila z tohoto příjemného
stavu, o němž si myslela, že je trvalý.

Později si už ani přesně nepamatovala, kdy se začala škrábat. Jen že to
byl docela pomalý proces, tu a tam se poškrábala. Na některých místech
se neškrábala, ale na jiných se škrábala stále. M. byla přesvědčená, že má
lupenku. Nevypadaly některé ženy na klinice podobně? Znovu vyhledala
kožního lékaře. Ten ji však ujistil, že její kožní rány nejsou ničím jiným než
ranami po škrábání. M. si začala svého škrábání všímat. Musí to jít podle
nějakého klíče, o němž ještě nevěděla. Jelikož byla přes den zaměstnána
mezi lidmi, škrábala se převážně večer, když byla sama doma. Byla její
samota důvodem? M. se dívala na film. Tam byla řeč o zajatých, kteří byli
odkázáni sami na sebe, opuštěni od ostatních lidí. Z nudy, zoufalství nebo
kdovíproč se začali škrábat. Byla snad podobný případ? M. se pozorovala
dále. Ne, i když byla mezi lidmi, měla nutkání se škrábat, jenom se ovlá-
dala. Jen v přítomnosti své sestry se neovládla a začala se škrábat. Sestra
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se přitom pohoršovala a M. své nutkání omezovala. I když měla nutkání
stále, dávala mu průchod, jen když byla sama (s výjimkou návštěvy sest-
ry). To M. zjistila. Ale co za tím bylo? Neočekávaná recidiva se zdála být
pro M. důkazem, že její vyléčení by bylo možné, kdyby zjistila příčinu.
Musí to dokázat. Nebo znovu terapie?

Ven s tím – osvobozena
Později je M. neklidná a dlouho nemůže usnout. V noci se budí. Zjišťu-
je, že pláče. Pak přemýšlí o včerejším programu v televizi, o potratech,
o svém potratu. Mezitím ji to svědí a škrábe se někde na rameni. Není
to nic podivného, jelikož škrábání již patří k jejímu životu, k všednímu
dni. M. se poslední dobou snaží nad tím nerozčilovat, ale žít s tím. Ale
teď se stane něco neočekávatelného. Při škrábání jednoho místa a sou-
časném přemýšlení o vlastním potratu přicházejí M. na mysl slova, která
při tom křičela: „Vytrháváte mi srdce.“ Cítí dotyk prstů na kůži a musí
myslet: „Vytrhávám si kůži.“ Cítí toto spojení ještě předtím, než si to
uvědomí: Její tělo jako by bylo něčím taženo dolů, jako by se v ní něco
trhalo. A potom to trhnutí, které pocítila, než bylo po všem. Ven s tím
– osvobozena. A teď: toto vytrhávání kůže, se kterým nemohla přestat,
dokud se nezbavila všech těch zaschlých, krví pokrytých míst na kůži.
Tento pocit, který proběhl nakrátko jejím tělem poté, co jsou odstraněny
všechny strupy a lupy: je to stejný pocit osvobození. Během této noční
hodiny, téměř dvacet let po potratu, M. zjišťuje, že tento tělesný pocit,
který proběhl krátce jejím tělem přímo po potratu, je klíčem jejího dlou-
holetého škrábání. I když bylo vyvoláno náhodně – alergií, osvojila si M.
toto neurotické chování, aby soustavně opakovala ten proces zbavení se
něčeho – a poté mít chvilkový pocit osvobození.

Žaneta, „Pomoc po potratu“

Proč mi to nikdo neřekl?
Stále znovu se ptám, proč mi to nikdo neřekl? Opravdu ti ostatní, lékař,
konzultantka, mí rodiče, přítelkyně a můj muž nevěděli, co pak přijde?
Když jsem byla před dvěma lety donucena k potratu, všichni říkali, že to
je to nejlepší pro mne a pro mé dítě! Teď je mé dítě mrtvé a já jsem tak
zoufalá! Nemohu spát a smát se. Nikdo mě nechápe! Neměla jsem tehdy
sílu se proti tomu postavit. Také dnes jsem ve své nouzi a bídě sama.
Prosím, řekněte všem lidem, jak strašný je potrat. Často chci utéct pryč,
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běžet, hnát se – ale myšlenky jsou rychlejší. Vždy mě dohoní. Mé tělo
a duši trápí strašné bolesti! Proč mi to tedy nikdo neřekl?

Jitka, „Pomoc po potratu“

Chvění
V roce 1964 jsem své dítě potratila. Jsem racionálně smýšlející člověk.
Po potratu se mi nejprve ulevilo. Pak se ale se mnou stalo něco, co jsem
předtím neznala. Dostala jsem strach. Strach ze všeho. Nemohla jsem se
podívat lidem do očí. Ovládl mě strach a úzkost.

Pak přišlo to nejhorší. Začala jsem se třást. Ruce se mi chvěly tak, že
jsem nemohla držet nůž a vidličku bez chvění. Naučila jsem se lhát. Při
každé slavnosti to znamenalo: nechci jíst, bolí mě žaludek. I skleničku vína
jsem musela držet oběma rukama. Šest let jsem žila na valiu a alkoholu.
Myslela jsem, že je všemu konec. Sebevražda.

Anita

Jen hrst
Před šesti lety, když našim vytouženým dětem bylo osm a jedenáct, jsem
potřetí (neplánovaně) otěhotněla. V té době jsme měli skutečně malý byt
– dva pokoje, kuchyň, sprchu, dohromady všehovšudy asi šedesát metrů
čtverečních. Potrat pro nás nikdy nepřicházel v úvahu, ale stáli jsme před
velkými (i finančními) problémy.

Trvalo to již několik týdnů, než jsme byli skutečně schopni se na na-
še nové dítě těšit. Pak jsem náhle dostala krvácení a museli mě převézt
urychleně do nemocnice. Za velmi dramatických okolností došlo ke spon-
tánnímu potratu a já jsem doslova držela v rukou dvě děti (až do té doby
jsme nevěděli, že čekám dvojčata). Byla jsem v desátém týdnu těhotenství
a až do tehdy jsem upřímně řečeno nikdy nepřemýšlela nad vývojem ještě
nenarozeného života ve mně. Pohled na dvě úplně vyvinuté malé osoby
s ručičkama, nožičkama a maličkými obličejíčky – obě se vešly skutečně
jen do hrsti – nikdy nezapomenu. Tak jsem sama osobně zažila, že jsem
vypudila nejen těhotenskou tkáň (u potratu do dvanáctého týdne se často
používá podobného výrazu), ale i ztratila dvě děti. Trvalo to roky, než
jsem tuto ztrátu překonala, ale jistě jsem se s tímto zážitkem vyrovnala
snáze proto, že jsme ani my, ani lékař nezpůsobili smrt těchto dětí.

Mariana, „Pomoc po potratu“



120 120

120 120

– 120 –

Uvolnění k adopci
Když jsem začátkem roku 1981 jako dvaatřicetiletá „nechtěně“ otěhotněla,
měla jsem už tehdy za sebou jedno ztroskotané manželství. Žila jsem
se svými dvěma dětmi (manželským synem a osvojenou holčičkou, oba
desetiletí) sama. Po desetiletém životě ženy v domácnosti jsem se vrhla
do práce a byla jsem necelý rok před státními zkouškami. Dva roky jsem
měla „přítele“. Známost se vyvíjela z jistých hledisek s velkými těžkostmi,
ale měla nesporně i pozitivní stránky. Byla jsem si jista, že tohoto muže
miluji a že budu schopna s ním něco vybudovat.

Někdy – i když velmi zřídka – jsem si přála společné dítě, ale potlačila
jsem to a úplně „zapomněla“ pro jiné praktické starosti. Dnes vidím, že se
v tomto údajně nechtěném těhotenství prosazovalo mé podvědomí, které
si žádalo prostor odpovídající stvoření a poslání ženy. Když jsem pak
„nechtěně“ – nebo lépe řečeno „nevědomě“ otěhotněla, byla jsem v této
situaci hluboce bezradná. Doufala jsem, že se zorientuji, až se svěřím
„partnerovi“. Ale on viděl jen jedinou možnost, potratit. Byla jsem jako
zkamenělá, kolem sebe jsem si vytvořila tlustou zeď a měla jsem potřebu
vrátit znovu ten „starý stav“. Ukončila jsem známost, která pro mne
s vyjádřením se o potratu „zemřela“ a své těhotenství jsem vyřešila, jako
by „nebylo“ – tak jsem se na to tehdy dívala.

Teprve po letech jsem zjistila, že potratem začal můj psychosociální
pokles. Ve stavu hluboké beznaděje a bez smyslu života (diagnosticky de-
prese) mi bylo jasné, že jsem to dítě, které jsem si vlastně přála, zabila.
S tímto pocitem jsem nedokázala žít, a jelikož jsem neznala milosrdného
Boha, který by mi sňal toto břemeno z duše, zůstala mi jen patologická
reakce. Musela jsem to napravit, a to tak, že znovu otěhotním. Toto šílené
přání jsem – díky svému charakteru – i prosadila, vůbec jsem nevnímala
patologii, na které se to zakládalo. Neuvědomovala jsem si, že toto dí-
tě nikdy nemůže být identické se svým sourozencem a že se narodí do
absolutně nezabezpečené sociální situace, do situace poznamenané mými
chorobnými zážitky a chováním. Ještě během těhotenství jsem nahlédla
díky lékařské péči svůj omyl a začala jsem si uvědomovat tvrdou realitu.
Byla jsem úplně bezradná a zděšená. Jenom jsem věděla, že toto ani žádné
další dítě nikdy nepotratím. Po dlouhých trýznivých úvahách jsem se roz-
hodla pro uvolnění k adopci. Rozhodující úvaha byla, aby mé dítě vyrostlo
v neporušeném (zdravém) prostředí mimo nebezpečí, že bude vystaveno
duševním poruchám své matky. Podle učebnice se duševní choroby nadá-
le opakují, jen odstupy jsou individuální. Toto nejtěžší rozhodnutí svého
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života jsem mohla udělat a prosadit jen s Boží pomocí. Nemohu a nechci
zatajovat, jak nevýslovně těžké pro mne bylo odloučení od mého dítěte.
Trvalo to mnoho týdnů, kdy jsem si byla jista, že se nikdy nebudu smát,
nikdy nebudu prožívat radost.

Od té doby, co jsem prostřednictvím adopční centrály obdržela první
fotografie, věděla jsem, že mé rozhodnutí bylo správné. Mé malé dceři se
viditelně daří dobře, vyvíjí se optimálně a já mám v sobě pokoj, který
neumím pojmenovat jinak než pokoj, který svět nemůže dát. Nedá se to
vysvětlit. Může být přijat pouze ve víře v Boha, který dokáže všechny věci
obrátit k dobrému (Řím 8,28).

Vedoucí jedné svépomocné skupiny, „Pomoc po potratu“

Tělesně postižené dítě

Při vyšetření plodové vody se zjistilo,
že budeš těžce tělesně postižený,

ale my jsme se rozhodli, že Tě přijmeme takového, jaký jsi.
Dnes už Ti je půl roku

a Tvůj otec i já máme z Tebe velkou radost.

Pane, děkujeme Ti, že jsi nám dal odvahu
přijmout naše dítě takové, jaké je.

Prosíme Tě, otevři všechna srdce,
která stojí před takovýmto rozhodnutím,

aby jednala podle Tvé vůle!

Zuzana
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Rozsah škod po potratu se zamlčuje
Před dvaatřiceti lety jsem potratila – nerozvážně a z neznalosti souvis-
lostí! Lékař řekl: „To přece nic není, jen malý zákrok a vaše problémy
jsou vyřešeny!“ – a nechal si pěkně zaplatit. Tak jsem v několika málo
minutách zničila – na mnoho let – svůj další život a zatížila život své
rodiny. Pro svou nevědomost jsem nikdy nedávala do souvislosti pozdější
následky tělesného i duševního rázu (projevila se u mně téměř celá pale-
ta postabortivního syndromu) se zabitím mého dítěte, ale dokonale jsem
to potlačovala. Teprve v rozhovorech s jinými ženami, kterým se vedlo
stejně, jsem si to uvědomila.

Zabývala jsem se intenzivně a věcně předporodním vývojem dítěte.
Poznání, jak dochází k zabití dítěte a co toto zabití vyvolá, mě přived-
lo k vědomému zpracování mého dosavadního života a k zařazení mých
různých zdravotních a duševních poruch do postabortivního syndromu.

Bylo to bolestné! Přece jen se mi však podařilo převzít zodpovědnost
za smrt mého dítěte na sebe a snášet její neodvolatelnost. S údivem jsem
zjistila, že všechny tyto souvislosti a symptomy byly již vědecky prozkou-
mány a popsány, veřejnost však o nich bohužel prakticky nic neví:

− částečně v důsledku medicínské odborné řeči, která je laikům těžko
srozumitelná;

− částečně používáním terminologie, která skutečné procesy zastírá, opi-
suje a zjemňuje;

− především proto, že se celosvětově zamlčuje rozsah skutečného dění
při zabíjení nenarozeného dítěte a jeho následků pro matku.

V průběhu zpracovávání své minulosti a vypořádávání se s ní ve mně
vyrůstala vědomá víra a způsobila vnitřní uzdravení. Najednou jsem našla
a stále nacházím ženy, které mají podobné zkušenosti, ale s nikým o tom
nehovoří, protože toto téma je v naší společnosti tabu.

Mnoho žen je pak na pokraji zhroucení (a jsou velmi nemocné), ale
nemohou o tom s nikým hovořit. Také často nepřipisují následné příznaky
tomu, že zabily své dítě. Nevědomost zjevně nechrání před následky usmr-
cení nenarozeného dítěte. Naproti tomu informovanost o následcích velmi
pomáhá při rozpoznání a definování symptomů, jakož i při vyrovnání se
s tím, co se stalo. Pokládám za povinnost (také zákonodárců), aby tyto
souvislosti odhalovali a informovali o pravdě – i když je pro postižené ze
začátku nepříjemná a bolestná.
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Těžkosti po potratu

„Je mi jednadvacet let a studuji na univerzitě. Z různých důvodů jsem
před nějakým časem šla na potrat. Od té doby jsem velice smutná a mám
silný pocit viny. Rozhodnutí pro potrat jsem udělala v plné shodě s příte-
lem. Byli jsme tenkrát přesvědčeni, že jiné řešení neexistuje. Přesto mám
pocit, že už nikdy nebudu šťastná.“

Z pozorování a zkušeností psychoterapeutické praxe vyplývá, že takové
konflikty jsou spíše pravidlem než výjimkou. Mnoha ženám se daří podob-
ně. Po potratu trpí děsivými sny, strachem, depresemi nebo pocity viny.
Když vidí např. kočárek s dítětem, vzpomenou si na potrat. Mimoděk si
představují své dítě v odpovídajícím věku, jak se na ně směje, jak začíná
říkat „máma“ nebo jak začíná chodit.

Jak si vysvětlujeme takovéto masivní duševní a často také tělesné těž-
kosti po potratu? Vyskytují se i u těch žen, které se cítí napojeny na učení
církve. Toto utrpení nezávisí na víře ani na obrazu člověka.

Lékařská věda vychází z toho, že lidský organismus je v okamžiku
splynutí mužské spermie a ženského vajíčka ve svém základě úplný a že
v tomto okamžiku začíná lidský život v embryonálním stádiu. Při potratu
jde tedy o usmrcení. Je to pravda, která je v nitru našeho srdce a tím je
„pevně vepsána“ do našeho podvědomí. Je jen logické a podle přirozenosti
člověka nevyhnutelné, že se dostaví konflikty psychologického charakteru,
když se proviníme vůči této „vnitřní pravdě“.

Když ženy po potratu přijdou do poradny, očekávají jakési rozhřešení.
Ale v terapeutické léčbě nejde o potlačení viny nebo popírání duševních
konfliktů. Léčba není úspěšná, když žena hledá pro potrat ospravedlnění.

Terapeut může ženě pomoci tím, že se žena v rámci „vyrovnávání se
se smutkem“ konfrontuje se ztrátou svého dítěte a že si stanoví novou
životní náplň.

Jednou ke mně přišla žena, která po potratu mnoho let trpěla depre-
semi. Během terapie zjistila, že její vlastní život je Božím darem a Bůh ji
bezmezně miluje se všemi jejími silnými stránkami, slabostmi a hříšnos-
tí. Tak získala ke svému utrpení a životu nový postoj. Před terapií byla
při pohledu na nějaké dítě úplně ochrnuta pocity viny, po terapii nabídla
svým známým hlídání jejich dětí. Jednou si dokonce vzala na delší dobu tři
děti jednoho manželského páru, dokud oni nepřekonali těžkou manželskou
krizi.
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Samotnému přijde zatěžko vyrovnat se s takovými konflikty. Také ta-
to žena byla odkázána na pomoc. Teď je schopna sama pomáhat jiným
ženám. Přeji vám, abyste našly přítelkyně, se kterými můžete otevřeně ho-
vořit, kteří vás neodbudou povrchními útěchami a neopustí vás. Kdybyste
někoho takového nemohly najít, doporučuji vám najít dobrého terapeuta.

Hermann Schweers, Neue Stadt č. 8–9/1992

Proč mi to nikdo neřekl?

Nevěděla jsem, co se mi stalo –
ale najednou to bylo zde!

„Malý zákrok – a všechno je v pořádku,“ –
tato vyhlídka mi dodala odvahy.

„Malý zákrok, a je po tom.
Pojišťovna to zaplatí a ty jsi opět ve formě!“

Tak to říkali všichni: Přátelé, lékaři, poradci, kolegové –
A nikdo nebyl vážně proti!

Nevěděla jsem, co se tam stalo! –
Ale teď vím, že to nebylo správné!

Ta muka mě pronásledují! Platí to s konečnou platností! –
Neexistuje žádné východisko – je po všem!

Proč mi to nikdo neřekl?
Proč mi to tedy nikdo neřekl?

Tíseň, strach, bolesti poté,
to jsou věci, o kterých nikdo předtím nemluvil!

Jako zvíře uvězněné v kleci!
Ztuhlá hrůzou, třesoucí se strachem!

Křičím, co mě trápí:
„Proč mi to nikdo neřekl!“
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Den poté

Vstala jsem a šla jsem do koupelny, abych se osprchovala. „Rozplač se
přece! Rozplač se přece! Rozplač se přece!“ poroučela jsem si. Ale nic se
nestalo. Měla jsem pocit hnusu, když jsem se utírala stejně jako jindy.
Naslepo jsem sáhla do skříně, abych si vzala něco na sebe. V kuchyni mě
pozdravila Laura radostným úsměvem – zdrženlivým radostným úsmě-
vem. Vyměnila jsem si s ní pár bezvýznamných slov a šla jsem na jednu
ze svých přednášek na univerzitě.

Po cestě jsem si všimla, že život lidí probíhal jako předtím, a já jsem si
kladla otázku, proč se svět nepřestal otáčet. Má osobní tragédie se mi zdála
nedozírná. Nějaký pocit zodpovědnosti nutil mé nohy, aby mě zanesly do
posluchárny, kde studenti čekali na mé „zprostředkování vědomostí“ na
téma „teorie poradenství“. Přinutím se, abych před nimi vystupovala jako
expertka. Nedej na sobě znát, že něco s tebou není v pořádku, rozkazovala
jsem si. Dělej všechno tak, jak to vždycky děláš. Vše záleží na tom, jestli
umíš potlačit své city. Nevím, jestli bych to zvládla, kdybych téma dobře
neovládala. Ale látku jsem znala tak důkladně, že všechno šlo samo. Pak
druhá přednáška a zase jsem si připadala jako zapnutý magnetofon.

Během polední pauzy jsem si v bufetu koupila sendvič. Neměla jsem
sice chuť k jídlu, ale s jídlem v ruce jsem mohla jít až na okraj univerzitní
zahrady a sednout si k jezeru. Musela jsem být sama, abych se mohla
připravit na nápor obličejů, otázek a ještě jedné přednášky, která ten den
ještě měla přijít. Proč jsem se vůbec nutila udržet si normální běh života?
Protože je to tvoje vlastní vina, že cítíš tolik bolesti. Protože musíš plnit
své povinnosti. Ale věřím, že nejvíce jsem se bála být sama sebou.

Odpoledne jsem šla znovu do posluchárny. Zatímco studenti pomalu
zaplňovali sál, listovala jsem ve svých podkladech. Pak jsem ten den před-
nesla svou třetí přednášku. Ale najednou mě to stálo nesmírnou námahu.
Připadala jsem si jako na nějaké zkoušce. Kritické pohledy sledovaly každý
můj pohyb a nejmenší gesta – četly „řeč mého těla“. Co se to s ní děje?
Nepoznáváme ji. Maska mi vypověděla službu. Žaludek se mi svíral ze
zoufalství. Hluboko ve svém nitru jsem slyšela výkřik. Mé poznámky by-
ly v úplném chaosu. Nepoužitelné. Pevně jsem se držela katedry, protože
jsem měla pocit, že se zvedla podlaha. Kolem mě tázavé pohledy. Ach
Bože, pomoz mi! Modlit se? Po tom, co jsem udělala. . . ?

Susan M. Stanfordová, Budu zítra plakat?
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Příloha – chronologie nového života
Doc. MUDr. Petr Hach, CSc., přednosta Histologického a embryologické-
ho ústavu 1. LF UK

Oplození
Spermie pronikne do vajíčka. Spojením jader vznikne nová buňka. Ob-
sahuje všechny potřebné informace pro každý detail lidského vývoje –
pohlaví, barvu vlasů a očí, výšku, odstín pleti atd.

První měsíc
Oplozené vejce se během zhruba 24 hodin rozdělí a další dělení potom
pravidelně následují v několikahodinových intervalech. Embryo, zatím jen
malá skupina buněk, postupuje vejcovodem k děloze. Děložní sliznice je
připravena na zahnízdění embrya. Embryo doputuje do dělohy ve stáří
7–8 dní a v té době je tvoří asi 100 buněk. 20. dne vývoje jsou již vytvořeny
základy mozku, míchy a nervových uzlin. 21.–22. dne začíná fungovat
srdce. 28. dne jsou již založeny základy obratlů, lebečních kostí, svalů
a začínají být zřetelné základy očí, uší, rukou a nohou. Embryo staré
pouhý měsíc je zhruba 10 000krát větší než původní oplozené vejce a rychle
se dále vyvíjí.

Druhý měsíc
40. dne vývoje začínají být zřetelné prsty na končetinách a je možné za-
znamenat mozkové vlny. Mozek kontroluje na 40 základů kosterních svalů,
nervy prorůstají do základů vnitřních orgánů. Formují se čelisti se zákla-
dy zubů. Koncem měsíce žaludek vytváří žaludeční šťávu a ledviny začaly
fungovat. V osmi týdnech se vyvíjejícímu dítěti začíná říkat „plod“.

Třetí měsíc
Na kůži jsou s konečnou platností vytvořeny papilární linie podmiňující
jedinečné otisky prstů. Oční víčka srůstají, aby chránila vyvíjející se oči
zárodku, které jsou již citlivé na světlo. Otevřou se znovu koncem 7. měsí-
ce. Dítě nyní spí, budí se, živě se pohybuje – pohybuje prsty, otáčí hlavu,
otevírá a zavírá ústa, často si cucá palec, ale může dělat v dosud velké
děložní dutině i kotrmelce a přemety. Kdyby se někdo dotkl jeho dlaně, se-
vře ruku v pěst. Polyká a částečně i vdechuje amniovou tekutinu, ve které
plave. Koncem dvanáctého týdne již fungují všechny orgány a orgánové
systémy. V dalším období plod vlastně již „jenom“ roste.
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Čtvrtý měsíc
Koncem měsíce (v 16. týdnu) dítě měří asi 14 centimetrů a váží okolo
200 gramů. Dítě slyší – bylo prokázáno, že vnímá matčin hlas a tlukot
jejího srdce, ale i vnější zvuky. Pupečník spojující dítě s placentou je malý
technický zázrak, který přepraví denně 284 litrů krve. Celkové množství
krve, které je obsaženo v zárodku, jím projede za 30 vteřin. Dítě již nejen
zcela vyplnilo děložní dutinu, ale začalo rozepínat dělohu natolik, že matka
začíná vnímat pohyby svého dítěte.

Pátý měsíc
Uplynula polovina těhotenství. Dítě měří 19–20 centimetrů a váží okolo
450 gramů. Zazní-li zvláště silný nebo znepokojující zvuk, dítě na něj
reaguje rychlým pohybem. Díky pokročilé lékařské technologii je již možné
přežití dětí narozených v tomto stadiu.

Šestý a sedmý měsíc
Koncem 24. týdne již fungují kožní potní a mazové žlázy. Jemnou kůži dí-
těte chrání před vlivem amniové tekutiny zvláštní tukový povlak – mázek
(vernix). Mozek dítěte již má tolik buněk, kolik jich bude mít při porodu.
Dítě využívá čtyři smysly – zrak, sluch, chuť a hmat. Je prokázáno, že je
schopno rozeznat matčin hlas.

Osmý měsíc
Do podkožního vaziva se začíná ukládat tuk jako izolace i jako zásoba
energie. Plynule se zvyšuje tvorba protilátek. Dítě spolyká nejméně 4 litry
amniové tekutiny denně (vymění se asi 8x za 24 hodin) a toto množství
může být ovlivněno obsahem cukru.

Devátý měsíc
Ke konci tohoto měsíce je dítě připraveno na porod. Těhotenství trvá
průměrně 280 dní od prvního dne poslední matčiny menstruace, nebo
266 dnů od oplození s tím, že individuální kolísání je značné.

Porod navozuje zvláštní signální řetězec řízený mozkem dítěte. Srdce
přečerpá 1136 litrů krve denně. Devět měsíců po porodu se ještě dělí
mozkové buňky a dozrávají smyslové orgány. Odhaduje se, že do dospělosti
se dělí na 45 generací buněk – z toho 41 v děloze a v průběhu dětství před
pubertou zbývající čtyři. Ve vývojových pochodech tedy strávíme 90 %
svého života v děloze.
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