Kudlanka

DOMÃ•CÃ• NÃ•SILÃ• - HRÃ•TKY PRO CELOU RODINU - I.
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ChtÄ›la bych v Kudlance trochu rozebrat jeho rÅ¯zné projevy. KonkrétnÄ› stav, kdy Å¾enská (pochopitelnÄ›, Å¾e to mÅ¯Å¾e bý
muÅ¾) sklouzne aÅ¾ do obhajoby svého trapiÄ•e &ndash; nÄ›co jako Stockholmský syndrom. Zjistila jsem, Å¾e je hodnÄ› trpit
které - kdyÅ¾ jim poradí&scaron;, dá&scaron; návod, nabídne&scaron; i poskytne&scaron; pomoc &ndash; tak se výslednÄ›
postaví na jeho stranu, zaÄ•nou ho obhajovat &ndash; prostÄ› výsledkem v&scaron;eho je, Å¾e &scaron;patný je nakonec ten,
kdo radí &hellip;
Nemyslím tím nikoho konkrétního, ale podobné situace jsem párkrát zaÅ¾ila Ä•i mi o nich Å™ekli jiní. NapÅ™ed jsem
to má trochu vztah k sociálnímu postavení, ke vzdÄ›lání dotyÄ•ných &ndash; ale ne, do prÅ¯&scaron;vihu vklouznou po
hlavÄ› i Å¾eny a dívky velmi vzdÄ›lané, &scaron;ikovné, milé, hezké, s velkým Å¾ivotním rozhledem i potenciálem. PÅ™esto se
vzdají v&scaron;eho i v&scaron;ech, pÅ™estanou se stýkat se známými i rodinou, dobrovolnÄ› se &bdquo;uvÄ›zní&ldquo;, jen
aby nepÅ™ivolaly pÅ™ípadnou ztrátu! svého milovaného Ä•ábla. OstatnÄ› jejich kamarádky také nevydrÅ¾í dlouho poslouchat
stále stejné náÅ™ky a &bdquo;hrÅ¯zné&ldquo; situace.
Znám plno rodin, kde byl podobný vztah vydrÅ¾el neskuteÄ•nÄ›
dlouho, vlastnÄ› po celou dobu jejich spoleÄ•ného Å¾ivota, vyrÅ¯staly v tomto nechutném ovzdu&scaron;í jejich dÄ›ti&hellip; (S
jednou dívkou, která z takové rodiny pochází, jsem mluvila. NezávidÄ›níhodné dÄ›tství, dost zkreslený pohled na
mezilidské vztahy, dá se Å™íct i emotivní naru&scaron;ení.) * PÅ™emý&scaron;lím, jestli je nÄ›jaká situace, která by tyto Å¾en
nulovým sebevÄ›domím, jednající na první pohled jako masochistky, nÄ›jak probudila. Je to snad tím, Å¾e se &bdquo;cítí
dobÅ™e&ldquo; coby submisivní otrokynÄ› svého dominantního otrokáÅ™e? KdyÅ¾ se pak mohou dosytosti litovat, naÅ™íkat.
KdyÅ¾ svým trápením "oblaÅ¾ují" roky a roky své okolí? * A proÄ• v rodinÄ› setrvává její partner? VÅ¾dyÅ¥ vÄ›t&scaron;inou
ní nezáleÅ¾í, bere ji &ndash; v nejlep&scaron;ím pÅ™ípadÄ› - jen jako nutný personál. Mnohdy nejen Å¾e ji nemá rád, ale
dokonce je mu Ä•asem i fyzicky odporná... d@niela pokraÄ•ování zítra
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