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Rozhovory

Bruce D. Perry, Oprah Winfrey

Co se ti stalo?

„TO, CO DO SVĚTA PROMÍTÁME, ZE SVĚTA DOSTÁVÁME; 
ALE TO, CO PROMÍTÁTE, JE ZALOŽENO NA TOM, CO SE 
VÁM STALO JAKO DÍTĚTI.“ BRUCE D. PERRY 
Řekli jste si někdy: „Co jsem to udělal?“ nebo „Proč 
jsem své chování neudržela na uzdě?“ Ostatní mohli 
nad vaším chováním uvažovat a říkat si, co je asi tak 
na vás špatného. Když přemýšlíme o svých pocitech, 
nemáme daleko k sebeobviňování nebo z toho, co 
děláme, udělat jakýsi podivný standard.  
Během hluboce osobních rozhovorů Oprah Winfrey 
s odborníkem na lidský mozek a trauma Brucem 
Perrym se otázka: „Co je na tobě špatného?“ 
proměnila v: „Co se ti stalo?“
Oprah Winfrey otevírá příběhy ze své minulosti, 
traumatické zkušenosti a o nepřízni osudu 
a Bruce Perry nabízí poznatky o traumatu, psychické 
odolnosti a uzdravení z odborného pohledu. Kniha je 
plná příběhů, spojují se v ní prožitky známé americké 
moderátorky s tím, co zažily děti, s nimiž pracoval 
doktor Perry. 
Knihu ocení zájemci o téma traumatu, resilience  
a uzdravení, psychologové.

„Skrze optiku, kterou nabízí 
tato kniha, můžeme obnovit smysl 
pro vlastní hodnotu a v konečném 
důsledku přenastavit naše reakce na 
okolnosti, situace a vztahy. Řečeno 
jinak, je to klíč k přetvoření 
samotného našeho života.“  
 Oprah Winfrey

Překlad Linda Bartošková 

Oprah Winfrey   
je americká moderátorka, herečka a vydavatelka 
časopisu, která uváděla televizní pořad Oprah 
show. Je mnohonásobnou držitelkou ceny Emmy  
a byla nominována na Oscara.

Bruce D. Perry  
je americký psychiatr, specializuje se 
na dětské duševní zdraví a neurovědu. 
V Portále vyšla jeho úspěšná kniha 
Chlapec, kterého chovali jako psa.
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Bruce D. Perry, Oprah Winfrey:
Co se ti stalo?

Matka mi připadala odtažitá, chladná vůči 
potřebám malé holčičky, kterou jsem byla. 
Veškerou energii spotřebovala na to, aby 
udržela hlavu nad vodou, aby přežila. Vždycky 
jsem si připadala jako přítěž, „další hladový 
krk“. Vzpomínám si, že jen výjimečně jsem měla 
pocit, že mě má ráda. Kam až moje paměť sahá, 
věděla jsem, že jsem odkázaná sama na sebe.

Povídala jsem si s mnoha oběťmi traumatických 
událostí, zneužívání nebo týrání, a z těch 
rozhovorů jsem se dozvěděla, že když dítě 
vstřebá tyto tísnivé prožitky, začne jim něco 
bolestně chybět. Vzklíčí v nich touha cítit 
se potřebný, oceňovaný a cenný. Tyto děti, 
když rostou, postrádají schopnost stanovit 
si měřítko toho, co si zasluhují. A pokud se 
tento nedostatek neřeší, často pak následuje 
komplikovaný, frustrující, stále se opakující 
vzorec sabotování vlastního života, násilí, 
promiskuity nebo toxikomanie.

Právě tady začíná práce – práce na vykopání 
kořenů, které vyrostly dávno předtím, než jsme 
měli slova, jimiž bychom vyjádřili to, co se nám 
děje.

Doktor Perry mi pomohl pochopit, jak je možné, 
že silné, děsivé nebo izolující smyslové prožitky, 
trvající třeba jen několik vteřin nebo naopak 
řadu let, mohou zůstávat zaryté hluboko  
do mozku. Náš mozek totiž, jak se vyvíjí  
a při tom neustále vstřebává nové prožitky  
a současně se snaží dát světu kolem sebe 
smysl, zpracovává každou chvilku na základech 
všech chvilek, které přišly předtím.

 - Oprah Winfrey

Pamatuji si, jak o mně Oprah zpočátku říkala: 
„Vy jste ten chlápek, který se na všechno dívá 
přes mozek. To pořád přemýšlíte o mozku?“ 
Stručná odpověď zní skoro pořád. O mozku 
přemýšlím hodně. Vzděláním jsem neurovědec 
a studuji mozek a systém stresové odpovědi 
už od vysoké školy. Jsem také psychiatr, což 
je obor, do kterého jsem se pustil poté, co jsem 
získal vzdělání v neurovědách. Zjistil, jsem, že 
„mozková“ perspektiva mi pomáhá, když se 
snažím porozumět lidem.

Jelikož jsem dětský psychiatr, lidé se mě často 
ptají na problémové chování svých potomků. 
Proč se ten kluk chová jako malý? Nemůže 
se chovat přiměřeně svému věku? Jak mohla 
matka jen stát a přihlížet, jak její přítel mlátí 
její dítě? Jak je vůbec možné, že někdo týrá 
dítě? Co s tím dítětem je? S tou matkou? S tím 
přítelem?

Během let jsem zjistil, že zdánlivě nesmyslné 
chování dává smysl, jakmile se podíváte, co je 
za ním. A jelikož mozek je naší součástí, která 
nám umožňuje myslet, cítit a jednat, tak kdykoli 
se snažím někomu porozumět, zajímám se  
o jeho mozek. Proč to ti lidé udělal? Co je nutí, 
aby takto jednali? Stalo se totiž něco, co 
ovlivnilo způsob, jak jim mozek pracuje.

 - Dr. Bruce Perry




