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Úvod

O fenoménu strachu byla napsána řada psychologických knih. Už to je znamením, že je toto téma
pro mnoho lidí důležité. V poslední době se stále znovu
a s větší naléhavostí objevuje také v rozhovorech, které
s lidmi vedu. Když jsem se začal strachem intenzivněji
zabývat, uvědomil jsem si, že má obrovskou schopnost
proměňovat se. Lidé, se kterými jsem hovořil, mi vyprávěli o mnoha svých pokusech se strachem pracovat.
Setkával jsem se tak s nejrůznějšími formami strachu.
– Lidé se bojí budoucnosti, hrozící nezaměstnanosti,
toho, že nebudou moci zvládnout finanční náklady spojené s domácností. Přicházejí však také nezávisle na své
momentální ekonomické situaci. Obavy a úzkosti se
vracejí stále znovu – ať už se lidé bojí nemoci, stárnutí,
opuštěnosti, nebo jde o strach ze zranění a odmítnutí,
či o úzkosti ze životního ztroskotání nebo ze smrti. Žijeme ve společnosti, která je majetná jako žádná jiná
v historii, ve společnosti, která disponuje dříve nemyslitelnými technickými možnostmi a ve které existuje
řada pojistek proti možným rizikům. A přesto řada lidí
v životě cítí nejistotu, mají pocit, že jsou doslova obklíčeni věcmi, kterých je třeba se bát. Strach v lidském
životě není ničím novým, je to něco, co lidé znali a řešili
odedávna. A přesto se zdá, že dnešní doba a společnost
je tímto životním pocitem zvláštním způsobem zasažena. Vliv strachu je tak velký, že psycholog Wolfgang
Schmidbauer dokonce mluví o „generaci strachu“.
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Pro takovou spoustu strachu existuje určitě řada
důvodů, které nejsou podmíněny jen aktuální situací.
Po válce trpělo mnoho lidí následným strachem, který
zažili v protiletadlových bunkrech a na útěku, protože
ho předtím vytěsnili. Válečné úzkosti potlačovali, pokoušeli se věnovat běžným starostem spojeným s přežitím. Mohli bychom také říct, že od svého strachu utíkali
k různým aktivitám. Potom však mnoho opuštěných
válečných dětí jejich strach dohonil. Vytěsnění je přivedlo k tomu, že jednoduše fungovali a nedbali na své
pocity. Dnes tyto potlačené emoce vyplouvají na povrch. Se strachem stoupá potřeba podívat se na vlastní
život, mluvit o něm a vyrovnat se s ním.
Ruský spisovatel Daniil Granin popisuje svůj život
v autobiografii nazvané Století strachu. Má tím názvem
na mysli válku a život v totalitním státě. I u lidí, které
zkušenost totality nezasáhla tak hluboce nebo nebyla
tak dlouhá, mohou mít někdejší zážitky silné následky. Strach, jenž trápí řadu lidí starší generace, může
ve skutečnosti souviset s vytěsněnými úzkostmi z války. Neomezuje se však pouze na tyto věkové kategorie
a může mít i nové kořeny. Zatímco po válce jako by
vedla cesta stále vzhůru, dnes se zdá, že směřuje dolů, do mlhavého údolí. Neprůhledná budoucnost nás
znejisťuje. A řada věcí vyvolává obavy. Ve světě práce
je nevlídný tón na denním pořádku. Jedna žena mi
nedávno vyprávěla o svém všedním dni v kanceláři.
Denně se setkává s nadřízeným, jenž na své podřízené
křičí. Takový příklad ukazuje, jak složitě propojeny jsou
zdroje celé situace. Ti, kteří strach způsobují, jsou ho
sami plní. A tak šíří nejistotu i kolem sebe. Je třeba mít
velkou sebedůvěru, abychom se nenechali „nakazit“
takovou atmosférou. Avšak nejen v malém prostoru
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