
Anorexie

Vrtá ti něco hlavou? Napiš nám to na e-mail: vrtak@tarsicius.cz

Zarazilo mě to. Hřích je přece rozhodnutí proti Bohu. Říká-li někdo, 
že něco stojí za hřích, pak „to něco“ musí být lepší a větší než Bůh 
sám! Pak ale Bůh není Bůh, ale bohem musí být „to něco“ – a to je 
nesmysl. Zní v  tom stará ďáblova lež, se kterou přišel (a uspěl již 
v  ráji, když tvrdil: Bůh není dobrý, protože zakazuje něco dobré-
ho (Žena viděla, že ovoce stromu je dobré k  jídlu, vábné na po-
hled, lákavé pro poznání moudrosti1); Bůh člověka omezuje, pro-
tože člověk je pro něj soupeřem, konkurentem (Had řekl ženě: 
„Ne, nezemřete. Naopak, Bůh ví, že v den, kdy byste z něho jed-
li, otevřou se vaše oči a  budete jako Bůh znát dobro i  zlo.“2).

Postavit člověka proti Bohu, tvora proti svému stvořiteli, milova-
ného proti milujícímu… a přitom tvrdit, že chyba – zlo je na straně 
milujícího dobra(!), to je vskutku ďábelský kousek. Trik zla spočívá 
v tom, že nepopírá dobro, ale dává mu jiné místo. Dobro je uspořá-
dané od nejmenších dober až po Dobro nejvyšší – Boha. Záměnou 
pořadí nižší dobra přestávají být dobrá a Bůh je urážen.

To, že se zamiluji do nějaké ženy, je hezké, ale jestliže jsem už slíbil 
lásku a věrnost jiné, tvrdit pak, že manželství mne omezuje v lásce, 
je postavené na hlavu. Dobro menší (zamilovat se) staví proti většímu 
(závazku lásky).

Ta by stála

Zálibně se zahleděl, měřil si ji pohledem, očima ji v du-
chu svlékal. Povzdychl a potichu řekl: „Ta by stála za 
hřích!“ V jeho oku jsem zahlédl záblesk temné vášně. 
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ný srdeční rytmus, padání vlasů, lámavost nehtů, zimo-
mřivost, závratě a další psychické potíže. Možná něco 
z toho pozoruješ i u svého kamaráda. 
To, co pro něj svými silami můžeš udělat, je jednoduše 
být tu pro něj. Promluvit si s  ním, co se děje, a  po-
moct mu tak ujasnit si, co prožívá. Povzbudit ho, aby 
se dokázal svěřit někomu dospělému (rodiče, školní 
psycholog, třídní učitelka) a problém s ním řešil. Spo-
lečně s kamarádem se můžete podívat na stránky Cen-
tra Anabell (anabell.cz), které se zabývá poradenstvím 
v oblasti poruch příjmu potravy. Na jejich webu najdeš 
mnoho informací, kontaktů, odkazů na literaturu a pří-
běhů lidí, kteří s anorexií nebo bulimií bojovali. 
Myslím, že ze všeho nejdůležitější je, abys kamaráda 
dokázal podpořit a  dodal mu jistotu, že v  těžkostech 
není sám. Trápit nás totiž může spousta věcí, ale pokud 
máme kamarády, kteří nás v trápení nenechají samotné, 
lépe najdeme řešení. 

Aneta Hrabovská, psycholožka

Ahoj Karle, 
díky za tvůj dotaz, i když nejde o nic povzbudivého. Je hodně důle-
žité, že si všímáš toho, jak se kamarád mění. A stejně tak důležité 
je mluvit o tématu, které jsi sám nadhodil, a sice o anorexii u klu-
ků. Na tvůj dotaz tedy můžu říct ano, i kluci můžou mít poruchu 
příjmu potravy, ať už anorexii nebo bulimii. U kluků sice není toto 
psychické onemocnění časté, poměr holek a kluků, kteří s anorexií 
bojují, je asi 10 : 1, je však velmi závažné, ať jde o kohokoliv. Proto 
bychom jeho příznaky neměli podceňovat. Kromě toho, co jsi sám 
psal, k nim může patřit změna chování, porucha spánku, nepravidel-

Můj kamarád vůbec nejí, hubne a mám 
o něj strach. 
Můžou mít i kluci anorexii? 

Karel, 15 let
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Následky jsou strašlivé. Protože oddělí člověka od Boha – Lásky, 
vnáší nesoulad a  nepořádek i  do lidské lásky. Člověk, kterého chci 
milovat, se pro mne stává soupeřem, ohrožením. A protože žijeme ve 
světě porušeném a námi stále ničeném hříchem, máme sklon druhé 
spíše ovládat, využívat. Nepořádek v našem nitru se pak projevuje 
nejvíce na úrovni emocí, které se staví nad rozum a proti němu. 

Bůh je láska, a milovat je proto vrcholně rozumné: „Kdo zůstává 
v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm“3. Láska tak stojí radikálně 
proti hříchu a žádný hřích nestojí „za to“. Ve chvílích, kdy se pokouší 
vášeň zatemnit náš rozum, je třeba statečně bojovat. A když padneš, 
hned povstaň, lituj a znovu bojuj. Je tu totiž pokušení říci si: „A tak 
to teď na chvíli vzdám a srovnám se později“. Z jednoho pádu se tak 
stane stav, životní styl (život „na hromádce“, konkubinát, rozvody…). 
Řekneš si: „Ale jeden pohled?“. Uvědom si, že hřích se rodí na úrovni 
myšlení (či ne-myšlení a sestupu na úroveň vášní). Teprve pak přechází 
ve skutky. Hlídej své myšlení a svůj zrak! A pamatuj, že: „Ta, ani jiná, by 
za hřích nestála. Nikdy!“

1. Gn 3.6a, 2. Gn 3. 4–5, 3. 1 Jan 4.16
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