Kudlanka

DOMÃ•CÃ• NÃ•SILÃ• - HRÃ•TKY PRO CELOU RODINU - II.
StÅ™eda, 18 duben 2007

Tohle téma se i mÄ› tak trochu týká. Pro moji manÅ¾elku byl tím probuzením okamÅ¾ik, kdy její bývalý manÅ¾el vztáhl ruku i n
tÅ™íletou dceru. Ta z jeho strany pracnÄ› budovaná síÅ¥ nevydrÅ¾ela, byla pÅ™ehlu&scaron;ena mateÅ™ským instinktem, m
sebrala v&scaron;echny síly, které jí je&scaron;tÄ› zbývaly, nav&scaron;tívila lékaÅ™e a podala Å¾ádost o rozvod. I tak to pro n
mÄ›lo málem tragické dÅ¯sledky - nehodlal to pÅ™ejít jen tak.
Ono to celé asi funguje jako smyÄ•ka, která se pomalu pomalouÄ•ku utahuje... Ze zaÄ•átku je to bezproblémové, varovné
známky odfiltrují rÅ¯Å¾ové brýle, první excesy jsou vyÅ¾ehleny hromadami slibÅ¯, omluv a rÅ¯Å¾í.
Potom uÅ¾ je viník jasný
v&scaron;echno si mÅ¯Å¾e ona sama. Ona dÄ›lá v&scaron;echno &scaron;patnÄ›, ona ho provokuje svojí vyzývavostí, ona se
nechová tak, jak by se správná manÅ¾elka mÄ›la chovat. Tahle masáÅ¾ trvá tak dlouho, aÅ¾ obÄ›Å¥ uvÄ›Å™í, Å¾e zdrojem
v&scaron;ech problémÅ¯ je skuteÄ•nÄ› ona a její nevhodné chování. Je ne&scaron;Å¥astná, Å¾ije uprostÅ™ed noÄ•ní mÅ¯ry, a
je pÅ™esvÄ›dÄ•ena, Å¾e si za to mÅ¯Å¾e sama. Zoufale hledá radu, ale je zcela mimo realitu, a protoÅ¾e si neuvÄ›domuje zr
jeho chování (bere ho jen jako pÅ™irozený dÅ¯sledek vlastních chyb), chce jen poradit, jak to zaÅ™ídit, aby Å¾ila se svým
vyvoleným jako &scaron;Å¥astná rodina.
KdyÅ¾ jí okolí radí, aby to hned ukonÄ•ila, pÅ™ipadá jí to pÅ™íli&scaron; radikální
nejistá a pÅ™ikloní se rad&scaron;i k názoru jediné autority, kterou zná - svého trýznitele. Å½ije v mlze a nedokáÅ¾e se
na sebe podívat z nadhledu. Z té letargie ji mÅ¯Å¾e vytrhnout jen nÄ›jaký skuteÄ•ný &scaron;ok.
Prohlédnout se brání i z jiné
dÅ¯vodu - Ä•asto se tÅ™eba setkávám s názory, Å¾e za komunismu nebylo v&scaron;echno tak úplnÄ› &scaron;patné, Å¾e
spousta vÄ›cí byla popravdÄ› lep&scaron;í neÅ¾ dnes, Å¾e se dal proÅ¾ívat &scaron;Å¥astný a spokojený Å¾ivot atd. Lidé se
podvÄ›domÄ› brání my&scaron;lence, Å¾e by vlastnÄ› pÅ¯l Å¾ivota proÅ¾ili ve zcela zkurvené dobÄ› a jen pomáhali budovat lá
pro 15 miliónÅ¯ lidí.
Podobné je to i se souÅ¾itím s násilníkem - obÄ›Å¥ se zdráhá si pÅ™iznat, Å¾e ztratila nÄ›kolik let svéh
Å¾ivota a Å¾ivota svých dÄ›tí souÅ¾itím se zrÅ¯dou, souÅ¾itím, které je do konce Å¾ivota v&scaron;echny negativnÄ› poznam
by to pÅ™iznání osobního selhání, pÅ™iznání &scaron;patné volby Å¾ivotního partnera. Teorie o skÅ™ípajícím vztahu se zdá
mnohem stravitelnÄ›j&scaron;í a "normálnÄ›j&scaron;í".
Zdá se mi, Å¾e v roli obÄ›ti se Ä•astÄ›ji ocitají Å¾eny vychované po
tradiÄ•ních schémat fungování rodiny - muÅ¾ je pán a hlava rodiny, úkolem Å¾eny je péÄ•e o domácnost a jejím cílem je
spokojenost ostatních Ä•lenÅ¯ rodiny, jíÅ¾ musí být dosáhnuto i za cenu vlastního sebeobÄ›tování.
Do du&scaron;e utlaÄ•ov
se pÅ™i nejlep&scaron;í vÅ¯li vÅ¾ít nedokáÅ¾u, ale jeho motivace bude asi podobná jako motivace manaÅ¾erÅ¯ a politikÅ¯ touha vést, ovládat, mít nad nÄ›kým absolutní moc a dÄ›lat si s ním cokoliv uznám za vhodné. ÄŒasto asi jde o to, dokazovat
si vlastní sílu a kompenzovat nÄ›jaký pocit ménÄ›cennosti.
Mrazí mÄ› v zádech, kdyÅ¾ si uvÄ›domím, Å¾e staÄ•ilo málo
mohla v tom hrozném vÄ›zení Å¾ít dodnes. VÄ›t&scaron;ina pÅ™ípadÅ¯ asi tak &scaron;Å¥astnÄ› jako ten její nekonÄ•í.
David
pokraÄ•ování zítra
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