Fun Fearless Female

Tyhle ženy
našly svoji
vášeň

„Pomáhám
lidem
v pohybu.“

Nechtěly dělat
kompromisy mezi svými
sny a realitou a šly si
svojí cestou. Okouzlily
Ivanu Hermovou.
Než Tereza zakotvila v Německu,
vedla v Praze rušný život. „Pracovala
jsem v jedné neziskovce, kde jsem
prováděla individuální psychoterapie
se závislými na drogách nebo
na alkoholu. Po pracovní době jsem
často vyrážela lézt na stěnu nebo
běhat s kamarády a večer jsem s nimi
ještě zašla na skleničku,“ vybavuje si
psycholožka, která před dvěma lety
přesídlila s partnerem do Berlína. Celé
dny v německé metropoli zpracovávala
svůj rozpracovaný výzkum z Čech,
a protože neuměla německy ani tu
neměla jedinou kamarádku, veškerý
její sociální kontakt se přesunul
na internet. „Samozřejmě jsem se ze
začátku cítila trochu osamělá, ale pak
mi došlo, že setkání s blízkými přes
Skype mě dokáže podpořit stejně jako
osobní setkání. S nejlepší kamarádkou
se takhle stýkám na dálku už víc než
deset let. Tehdy se totiž přestěhovala
do Holandska.“ Právě s ní začala
zhruba před rokem Tereza řešit, čím
se bude do budoucna živit. „Manžel je
dirigent, takže se může stát, že za půl
ruku budeme žít třeba v Sydney nebo
v Tokiu. Potřebovala jsem tedy práci,
kterou bych si mohla vozit s sebou.
I přítelkyně Marta, která studuje
psychosociální terapii, se v té době
chtěla posunout někam dál. A protože

TEREZA
BALTAG,
30 let, žije v Berlíně,
založila průkopnický
projekt on-line
psychoterapie pro Čechy
žijící v zahraničí
(nase-terapie.
cz).
obě žijeme v zahraničí, napadlo nás
zaměřit se na lidi v podobné situaci
a pomáhat na dálku přes internet.“
Kdykoliv se Tereza zmínila kolegům-psychoterapeutům v Čechách, že
rozjíždí terapie on-line, klepali si
na čelo, zájemci o sezení ji ale vděčně
kontaktovali. „Hodně lidí dnes žije

,v pohybu‘ a nemá čas docházet
za psychologem. Mám třeba klienta,
který se na terapii připojuje pokaždé
z jiného místa v Evropě. A ozývají
se mi i ženy na rodičovské dovolené,
které mateřství izolovalo podobně jako
život v cizí zemi. Můžou absolvovat
terapii, aniž by musely shánět hlídání.“
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