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Tohle slovo si získalo nesmírnÄ› fuj pÅ™ídech. Nebudu se tu snaÅ¾it o jeho klasifikaci, tu najdete na netu v mnoha a mnoha
podáních. ZamÄ›Å™ím se jen na tu pozitivní. Pokud byste mi namítli, Å¾e manipulace nemÅ¯Å¾e být pozitivní - tak co je pak, k
záchranáÅ™ pÅ™esvÄ›dÄ•uje sebevraha, aby neskákal? KdyÅ¾ psychiatr se snaÅ¾í pacientovi vymluvit Ä•erné my&scaron;le
Nebo jen to nejbÄ›Å¾nÄ›j&scaron;í: kdyÅ¾ se snaÅ¾íme malým dÄ›tem zdÅ¯vodnit a vymluvit, proÄ• to Ä•i ono nemají dÄ›lat...

SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e nejznámÄ›j&scaron;í "manipulace" je ta, kdy partner manipuluje vámi, ve vá&scaron; neprospÄ›ch. To j
nejbÄ›Å¾nÄ›j&scaron;í pÅ™ípad a bohuÅ¾el, snad kaÅ¾dý si tím nÄ›kdy nÄ›jak pro&scaron;el. Ov&scaron;em ne kaÅ¾dý z to
pÅ™edem prohraného boje vy&scaron;el "bez ztráty kytiÄ•ky".
Ale já bych se chtÄ›la zastat té pozitivní manipulace, která
nás rovnÄ›Å¾ provází Å¾ivotem. ProtoÅ¾e co jiného jsou dobré rady, aÅ¥ od rodiÄ•Å¯, uÄ•itelÅ¯ Ä•i pÅ™átel, které vás - i pÅ™
vá&scaron; pÅ™ípadný odpor a bránÄ›ní se tomu - nakonec navedou na správnou kolej? Kdy se dotyÄ•ný brání: "Ne, tohle já
nezvládnu, to po mnÄ› nechtÄ›j, co kdyÅ¾ to nevyjde, já na to nemám sílu, a já se stra&scaron;nÄ› bojím, hele, radÄ›ji uÅ¾ to
nechám tak, já mám stejnÄ› uÅ¾ zkaÅ¾ený Å¾ivot, já to uÅ¾ vzdal/a..."

Ne, neÅ™ekla bych, Å¾e ti, co se bojí, jsou slabo&scaron;i. Mnohdy jsou to lidé, kteÅ™í byli opravdu u&scaron;lapáni nÄ›ja
tím "zlým" manipulátorem. V partnerských vztazích to pÅ™eváÅ¾nÄ› bývá muÅ¾. Ale nechtÄ›la bych jim to rovnou dávat za vin
Mnohdy je do té zlé pozice pÅ™ímo vrajtuje sama "odevzdaná, v&scaron;ehoschopná a poddaná du&scaron;e", která
je pÅ™esvÄ›dÄ•ená, Å¾e tak to musí být. BohuÅ¾el na to, mít doma otroka, si málokdo zvykne, natoÅ¾ aby mu to opravdu
vyhovovalo. KdyÅ¾ dÅ™íve záÅ™ící, vtipná, suverénní Å¾enská se najednou zmÄ›ní v hadr&hellip; TakÅ¾e pak to pokraÄ•uje
systémem: dobÅ™e, je&scaron;tÄ› pÅ™idám, snad se uÅ¾ koneÄ•nÄ› postaví na vlastní!" Ale fuj, opravdu. JenÅ¾e problém
kdyÅ¾ jsem nÄ›kterým z tÄ›ch &bdquo;hadrÅ¯, domácích onucí&ldquo; radila, pÅ™ímo jim vnucovala Å™e&scaron;ení, jak pom
po kousíÄ•kách znovu získat svou bývalou úroveÅˆ, trochu té ztracené sebelásky, tak jednostejná odpovÄ›Ä• byla:
&bdquo;Ne, to já nezvládnu, já uÅ¾ takhle doÅ¾iju, já vím, Å¾e jsem blbá, ale to ze mÄ› nikdo nedostane, co kdyby to
nevy&scaron;lo&hellip;&ldquo; Atd. atd. A pak je tÄ›Å¾ké radit. Na&scaron;tÄ›stí v&scaron;ak &ndash; alespoÅˆ zas pro moje
sebevÄ›domí &ndash; víc je tÄ›ch, co to zkusí. Tro&scaron;ku, maliÄ•ko. KdyÅ¾ se to pak povede, to je radosti na Starém
BÄ›lidle&hellip;
ChtÄ›la bych se vás zeptat: Dostali jste se nÄ›kdy i vy do podruÄ•í manipulátora? Nemusí to být partner,
mnohdy je to rodiÄ•, &scaron;éf, uÄ•itel, profesor, nÄ›jaká spolupracovnice, nÄ›kdo ze sousedÅ¯ v domÄ›, v ulici&hellip;
Povedlo se vám naopak nÄ›jakou tu ne&scaron;Å¥astnou du&scaron;iÄ•ku &bdquo;ukecat&ldquo;? PÅ™emluvit k jednání,
které by ji ze smutkÅ¯ a zoufalství dostalo? d@niela
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