Kudlanka

"Å¹ABIÄŒKY" MOJE, VZPAMATUJTE SE!
ÃšterÃ½, 27 kvÄ›ten 2014

Myslím, Å¾e to bylo &bdquo;pÅ™ed dávnými léty&ldquo;, v roce 1949, kdy americká velvyslankynÄ› v Itálii pouÅ¾ila v jednom
svém projevu zajímavý pÅ™íklad. PÅ™íklad pomalého a postupného deptání, udeptání aÅ¾ k smrti&hellip;Uvedla experiment, p
nÄ›mÅ¾ hodili Å¾ábu do dÅ¾bánu s témÄ›Å™ vaÅ™ící vodou. Å½ába okamÅ¾itÄ› vyskoÄ•ila. To byla první Ä•ást. Potom ji da
studené a tu pomalu zahÅ™ívali...

Tentokrát Å¾ába zprvu spokojenÄ› plavala, potom malátnÄ›la, aÅ¾ nakonec - kdyÅ¾ voda dosáhla téÅ¾e teploty jako pÅ
prvním experimentu - zahynula...
Je to dÄ›sné, ale uvÄ›domte si, Å¾e v nÄ›Ä•em podobném mnozí (mnohé) z nás Å¾ijí (ne
týká-li se to Å¾en Ä•i muÅ¾Å¯, ale zÅ¯stanu "pro dnes" u pÅ™íkladu Å¾en). NesÄ•etnÄ› tazatelek, kdyÅ¾ popsaly svou zoufalo
mne ptalo: &bdquo;Co dál? Jak z toho teÄ•, hned?&ldquo; Ov&scaron;em, v situaci, kdy vztah &bdquo;malátní&ldquo;,
kdy &bdquo;hyne&ldquo;, je okamÅ¾itá pomoc tÄ›Å¾ká. PrÅ¯&scaron;vih vznikal del&scaron;í dobu &ndash; ony se nijak
nebránily tÄ›m zprvu &bdquo;drobnostem&ldquo; a tak se stal chronickým.
ZaÄ•ínalo to zvolna. Posbírat roztrou&scaron;ené prádlo, uklidit, pÅ™ipravit snídani, do práce, vymyslet, co nakoupit, co
uvaÅ™it, zjistit, jestli je s dÄ›tmi v&scaron;echno v poÅ™ádku, dohlíÅ¾et na nÄ›, prostÄ› ty &bdquo;v&scaron;ední&ldquo; domá
práce. ManÅ¾el, který pÅ™ijde do uklizeného, jen s úsmÄ›vem pronese: &bdquo;Co ty vlastnÄ› dÄ›lá&scaron; celej
den?&ldquo;, a vÄ›nuje se sobÄ›, svým zájmÅ¯m. VÄ›t&scaron;ina Å¾en má v sobÄ› (pÅ™iznejme si to, kudlaneÄ•ky) &ndash;
nÄ›kde v genech zakódovaný pÅ™íkaz: Å¾ena má zástÄ›rku proto, aby v&scaron;echno pÅ™ikryla. Proto, kdyÅ¾ se stane nÄ›
nemÄ›lo, radÄ›ji mlÄ•í, &bdquo;protoÅ¾e se nechce hádat, chce mít doma klid&ldquo;.
Dny, mÄ›síce, roky &ndash; plynou
zvolna dál. Posléze bývá po veÄ•erech sama, snaÅ¾í se zapomenout, nevnímat rÅ¯zná drobná Ä•i vÄ›t&scaron;í pÅ™íkoÅ™í.
Teplota vody ve dÅ¾bánu zvolna stoupá&hellip;
Rodina zapadá do stereotypu. A stereotyp, jak známo, bývá ubíjející.
Jak uÅ¾ jsem mnohokrát opakovala: kdyÅ¾ tÄ› kdykoliv najde tam, kde &bdquo;má&scaron; být&ldquo;, kdyÅ¾
jedná&scaron; stále stejnÄ›, a jsi tak pÅ™ííííí&scaron;ernÄ› pÅ™edvídatelná (kdyÅ¾ tÄ› zná a má jako &bdquo;kredenc v
kuchyni&ldquo;), tak se uÅ¾ nemá o co snaÅ¾it, proÄ• se o tebe ucházet, pÅ™edcházet si tÄ› &ndash; ano, vzpomeÅˆte na dny
randící, dny kouzelných zaÄ•átkÅ¯. On tÄ› má pÅ™eÄ•tenou, najisto ví, kde jsi, co udÄ›lá&scaron;, co Å™ekne&scaron;&hellip;
nechci Å™íkat, Å¾e by vztah v &bdquo;hlubokém manÅ¾elství " mÄ›l být stejný, jako v zaÄ•átcích, ale vÄ›Å™ím, Å¾e mi rozum
Uznávám, jsou muÅ¾i (záÅ™né výjimky potvrzující pravidlo), kteÅ™í jsou vÄ›rní, zodpovÄ›dní, stále stejnÄ› milující, starostli
v&scaron;ímaví, pozorní&hellip; a dál si ostatnÄ› doplÅˆte podle svého pÅ™ání, prostÄ› ideální navÅ¾dycky, nadosmrti. Ale
vÄ›t&scaron;ina lidí (ono je jedno, kdo z tÄ›ch dvou je onou &bdquo;kredencí&ldquo; a kdo tím druhým) potÅ™ebuje pro vztah
nÄ›jaký dÄ›j. Trochu nejistoty, dÅ¯vod, proÄ• se snaÅ¾it.
Uvedu pÅ™íklad: v zamÄ›stnání si také nemÅ¯Å¾ete dovolit
&bdquo;cokoliv&ldquo;, musíte se urÄ•itým zpÅ¯sobem chovat, ovládat &ndash; nebo&hellip; Tak proÄ• nemít urÄ•ité zábrany
i ve vztahu? ProÄ• tím, Å¾e si nÄ›koho vezmu, pÅ™estanu brát jakékoliv ohledy? PÅ™estanu se snaÅ¾it nÄ›jak tomu druhému
zalíbit? A ruku na srdce &ndash; mnohokrát je to i ona &bdquo;pohodlnost&ldquo; &ndash; kdy si Å™ekneme: "panebóÅ¾e,
jsem doma, tak co bych si dÄ›lala násilí?" A dále &ndash; kdyÅ¾ partner dÄ›lá nÄ›co, co se mi zrovna nelíbí &ndash; co bych
mu to Å™íkala, proÄ• by nemohl&hellip; vÅ¾dyÅ¥ je doma...
A pÅ™edev&scaron;ím: chci mít klid, nechci se zase hádat...
stereotyp zatím pÅ™idává na teplotÄ›&hellip;
KdyÅ¾ si pak druhý dovolí i to, na co by dÅ™íve ani nepomyslel, je nemoÅ¾né
dne na den v&scaron;echno zmÄ›nit. (Dovolí si ov&scaron;em jen to, co ho ty nechává&scaron;!) PÅ™íklad: hledá
sebemen&scaron;í chybiÄ•ky, za které by tÄ› seÅ™val, a ty hned uvaÅ¾uje&scaron;, Å¾e vlastnÄ› má pravdu... Å¾e to a to jsi
&scaron;patnÄ›&hellip; (kolikrát jste se pohádali pro nÄ›co, co mÄ›l vlastnÄ› udÄ›lat on)?
Náprava? Poradit ti mohou rÅ¯zné poradny, kamarádky, mnohá z nás má nejvÄ›t&scaron;í oporu v mamince. Ale
jediná opravdová pomoc, která nÄ›co zmÅ¯Å¾e &ndash; je v té kaÅ¾dé &bdquo;chudince Å¾abiÄ•ce&ldquo;. Na rozdíl od té
pÅ¯vodní Ä•tyÅ™nohé se &bdquo;lidská Å¾abiÄ•ka&ldquo; mÅ¯Å¾e pouÄ•it, zamyslet nad svým jednáním a vyvodit dÅ¯sledky.
Rozhodnout se situaci zmÄ›nit. Nebát se.
Ne, neÅ™íkejte, Å¾e to uÅ¾ nejde. VÅ¾dycky a ze v&scaron;eho je nÄ›jaké vých
Jen najít odvahu, dÅ¯slednost a víru v sebe.
- Odvahu zastat se sama sebe, pÅ™ípadnÄ› dÄ›tí,
- zvládnout být dÅ¯sledná &ndash; kdyÅ¾ nÄ›co Å™eknu, tak to dodrÅ¾ím, aby má slova nebyla jak sníh (stejnÄ› lehce, jak je
Å™íkám, tak na nÄ› zapomínám, nedodrÅ¾ím, co jsem Å™ekla, omlouvám svou nedÅ¯slednost),
- vÄ›Å™it si &ndash; vÄ›Å™it, Å¾e jsem plnohodnotný Ä•lovÄ›k a pÅ™esvÄ›dÄ•it o tom i ostatní, nenechat se poniÅ¾ovat.
to, Å¾e se udeptaný pozvedne, zaÄ•ne se chovat jako &bdquo;normální Ä•lovÄ›k&ldquo; a doÅ¾adovat se vÅ¯Ä•i sobÄ›
slu&scaron;ného jednání, mnohokrát právÄ› to vztah zachrání. VÄ›Å™te mi, Å¾abiÄ•ky, já vím, Å¾e je to nesmírnÄ› tÄ›Å¾ké,
tÅ™esete hrÅ¯zou, Å¾e "budete samy", ale - není v&scaron;echno lep&scaron;í, neÅ¾ to vaÅ™ení se ve dÅ¾bánu? Mimochod
pÅ™eváÅ¾ná, fakt pÅ™eváÅ¾ná vÄ›t&scaron;ina tÄ›ch, které se tak bály, Å¾e uÅ¾ si nikdy .... no, v&scaron;ak více co - tak
na&scaron;ly fajn partnera.
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P.S. Tenhle Ä•lánek byl na Kudlance uÅ¾ pÅ™ed deseti léty, takÅ¾e moÅ¾ná nÄ›které "stálice" si ho je&scaron;tÄ› pamatují.
vÄ›Å™ím, Å¾e zopakování ne&scaron;kodí - hlavnÄ› pro ty, které se ve svém dÅ¾bánu právÄ› plácají... :-)))
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