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Jak se vyrovnat s artritidou, to může částečně záviset 
i na vaší osobnosti. Je také možné, že když trpíte nějakou 
nemocí, zvláště takovou, že žijete trvale s chronickou bolestí, 
může to vaši osobnost dokonce změnit. 

Netvrdím, že jeden typ osobnosti je lepší než jiný. Ale 
může vám být užitečné, když budete umět rozpoznat, zda vám 
vaše osobnost pomůže vyrovnat se s artritidou, nebo jestli 
bude její zvládání pro vás obtížnější. Funguje to pro vás, nebo 
proti vám? Protože jste byl diagnostikován jako pacient 

s artritidou, který z těchto osobnostních typů vás nejlépe charakterizuje? 

SSttěěžžoovvaatteell  //  kkňňoouurraall    

Někteří lidé se cítí lépe poté, když o svých problémech mluví. Když se 
vypovídají, cítí pak úlevu od svých těžkostí. Myslím, že se všichni shodneme, že tak 
trochu si postěžovat je terapeutické, ale někteří lidé mají sklon mluvit o svých 
zdravotních problémech přespříliš. Ostatním se pak mohou jevit jako stěžovatelé 
a kňouralové. 

Pokud je vaše osobnost taková, že si přejete mluvit o svých problémech 
a sdílet je s dalšími lidmi, pak by asi bylo nejlepším řešením si tyto lidi vybírat, 
abyste měl jistotu, že budete mluvit jen s takovými lidmi, kteří chápou, čím 
procházíte a kteří budou s vámi soucítit. 

SSkklleessllýý  aa  ddeepprreessiivvnníí  

Bezesporu, artritida je závažný stav, není snadné žít s chronickou bolestí 
a také s fyzickým omezením. V případě, že se kvůli obtížím budete cítit po většinu 
času rozmrzelý a smutný, můžete být viděn druhými jako melancholik. Váš zakabo-
něný obličej to všem okolo dává jasně najevo. 

RRoozzzzlloobbeennýý  //  ZZaahhoořřkkllýý  

Někteří lidé reagují na zátěž způsobovanou artritidou tím, že jsou naštvaní 
a rozzlobení. Jsou naštvaní, protože jim byla diagnostikována nemoc, kterou nelze 
vyléčit. Jsou naštvaní, protože léčba nevede k tomu, že se všechno rychle zlepší. 
Často se ptají: „Proč právě já" a jejich myšlení postupem času vede ke stále větší 
naštvanosti a zahořknutí. 

PPeessiimmiissttaa  //  ÚÚzzkkoossttlliivvýý  

Další lidé s artritidou se s tímto onemocněním smíří: „Co se dělat, když už to 
zde je". V první řadě se ale obávají budoucnosti a mají starosti o to, jak se jejich 
onemocnění bude vyvíjet. Strach z toho, že se jejich postižení bude stále zhoršovat, 
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pak následně způsobuje, že trpí pocitem stále větší úzkosti. Jejich osobnost jim 
nedovolí relaxovat nebo se zaměřit na pozitivní cíle. 

HHyyppoocchhoonnddrr  

Mnoho lidí utrpí šok, když se dozvědí, že jim byla diagnostikována artritida. 
Jako kdyby to přišlo najednou přes noc. Začnou přemýšlet i o všech dalších 
zdravotních problémech, které by mohly také z ničeho nic potkat. Jejich vlastní 
zdraví je začne až nadměrně zaměstnávat a děsí je možností vzniku dalších 
chorob. 

TTiicchhýý  aa  ssttooiicckkýý  

Někteří lidé nepovažují vůbec za užitečné mluvit o tom, jak se cítí, případně co 
jim jejich lékař doporučil. Dalo by se předpokládat, že to může být třeba tím, že 
nenašli publikum s pochopením, nebo je to jen jejich způsob, jak udržet věci uvnitř 
sebe. Slovník definuje stoiky jako lidi, kteří se bez stížností podrobují nevyhnutelné 
nutnosti. To v podstatě znamená, že jim nepomůže o věci mluvit. Je to prostě 
takové, jak to je. 

AAkkččnníí  ttyypp  

Někteří lidé jsou „činorodí". Chtějí vyzkoušet všechny dostupné možnosti jak ovlivnit 
průběh jejich onemocnění. Chtějí se naučit o artritidě vše, co se naučit dá, chtějí 
lépe a zdravěji jíst, více se pohybovat, dobře spát, udělají cokoliv, co udělat lze. 
Perfektně dodržují léčebný režim. Pevně věří, že pozitivní přístup vývoj změní. 

VVyyrroovvnnaannýý    

Na první pohled, jak jsem toto psala, jsem si myslela, že vyrovnaný je syno-
nymem pro stoický. Ale myslím, že je to trochu jinak. Je tu ještě jeden pohled, když 
je člověk vyrovnaný, necítí se být nijak artritidou negativně ovlivněný. Toto one-
mocnění nemá šanci na to, aby takového člověka připravilo o radosti ze života. Tito 
lidé se pohybují s úsměvem a s pocitem, že jsou neporazitelní. Nejde zde o fyzický 
boj, ani o to, že jejich tělo je nuceno strádat, ale přesto všechno nelze nijak 
pochybovat o tom, že k tomu pocitu mají důvod a že vše vydrží. 
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