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DOPISY - POHLED Z DRUHÃ‰ STRANY - II.
ÄŒtvrtek, 04 Å™Ã-jen 2007

V tom je právÄ› ten problém... Ano, my tu vÅ¾dy Å™e&scaron;íme problém jen z té jedné strany, nemáme moÅ¾nost zjistit,
jak to opravdu bylo, jestli ten kretén, co chudince naflákal, sebral v&scaron;echno, vyhodil ji z bytu, a vÅ¯bec - je taaaak
moc zlej, a nebo jestli to nebylo trochu jinak, jestli - no v&scaron;ak víte, jak to mÅ¯Å¾e být z pohledu druhého.
VÄ•era jsem se o tom bavila s jedním z kudlánkÅ¯ a dnes vám tu nabízím velmi hezky psaný dopis od jiného "kudlánka",
mohu-li tohoto mlaÄ•ocha tak nazvat...

Ahoj Danielo,

omlouvám se, Å¾e odpovídám aÅ¾ teÄ•, ale poslední dobou mi nÄ›jak zaÄ•íná ubývat nálada na komunikaci. ChtÄ›la jsi m
názor na &bdquo;problémy ve výbÄ›ru partnerÅ¯" - tady ho má&scaron;:
Hlavní jádro problému vidím v tom, Å¾e si lidé
vybírají partnery podle hodnot, které jsou na první pohled zÅ™ejmé. ÄŒlovÄ›ka pÅ™i výbÄ›ru partnera bohuÅ¾el vÄ›t&scaron;i
nezajímá, jak dovede být zodpovÄ›dný, jaké má postoje ohlednÄ› rodinného Å¾ivota, jestli je upÅ™ímný, nebo Ä•estný, zda si
dovede na vÄ›ci vytváÅ™et samostatný názor, nebo jen tupÄ› kopíruje aktuálnÄ› módní dogmata a tak dále. Mnohem více ho
zajímá, jak se potencionální partner dovede vyjadÅ™ovat ve spoleÄ•nosti (jestli dovede být baviÄ•em, nebo &bdquo;top
samcem", ke kterému celá spoleÄ•nost vzhlíÅ¾í), jak se obléká, kolik vydÄ›lává a mnoho dal&scaron;ích vÄ›cí, které ale
neurÄ•ují charakter Ä•lovÄ›ka, Ä•i vhodnost jeho osobnosti, k osobnosti hledajícího. Dalo by se Å™íci, Å¾e si Ä•lovÄ›k Ä•asto vy
partnera ne podle svých potÅ™eb, ale podle toho, co na nÄ›j Å™eknou kamarádky, nebo kamarádi - samozÅ™ejmÄ›, pí&scaron
s Ä•ásteÄ•nou nadsázkou.
K tomu se pak pÅ™idá oÄ•ekávání (napÅ™íklad Å¾eny obvykle pÅ™edpokládají, Å¾e svého par
zmÄ›ní, Ä•ímÅ¾ zaÄ•nou vztah kazit, protoÅ¾e chlap naopak oÄ•ekává, Å¾e ho nikdo mÄ›nit nebude) a pÅ™etváÅ™ka, hlavnÄ
vztahu (Ä•asto bývá, Å¾e partneÅ™i minimálnÄ› v poÄ•átcích vztahÅ¯ skrývají své nedostatky, tváÅ™í se jako lep&scaron;í lidé
jakými ve skuteÄ•nosti jsou). Je jasné, Å¾e kdyÅ¾ tyto faktory nÄ›jakou dobu pÅ¯sobí, &bdquo;probuzení" bývá tvrdé a zaÄ•ína
stíÅ¾nosti. Kdyby se lidé pÅ™ed svými potencionálními partnery nepÅ™etvaÅ™ovali (aÅ¥ uÅ¾ z pohledu poÅ¾adavkÅ¯, Ä•i z
které sami nabízejí), ubylo by mnoho problémÅ¯, protoÅ¾e by byl mnohem vÄ›t&scaron;í prostor pro to, aby si Ä•lovÄ›k
na&scaron;el partnera, který jeho skuteÄ•ným poÅ¾adavkÅ¯m bude vyhovovat.
A je tu je&scaron;tÄ› dal&scaron;í vÄ›c, která
vztahÅ¯m nesvÄ›dÄ•í. Lidé se bojí být k partnerÅ¯m upÅ™ímní. Musím Å™íci, Å¾e to z vÄ›t&scaron;í Ä•ásti pozoruji u Å¾en. M
mysli takovou upÅ™ímnost, kdy partnerovi sdÄ›lí&scaron;, kdyÅ¾ tÄ› nÄ›co trápí. Lidé by mÄ›li ve vztahu mluvit o problémech,
které mají. Problém je v tom, Å¾e místo toho, aby o nÄ›jakém nedostatku Å™ekli (mÄ›l bych spí&scaron;e napsat &bdquo;Å™e
partnerovi (tedy Ä•lovÄ›ku, kterého se problém bezprostÅ™ednÄ› týká), rozeberou ho se svými pÅ™áteli a samozÅ™ejmÄ› pou
z jednoho úhlu pohledu (Ä•ímÅ¾ zamezují tomu, aby jim pÅ™átelé poskytli objektivní pohled - vidím tento fakt, i ve tvém textu pí&scaron;e&scaron; o partnerech Ä•tenáÅ™ek Kudlanky, jako kreténech a neÅ™ádech.
Jak ale mÅ¯Å¾e&scaron; vÄ›dÄ›t,
opravdu kreténi a neÅ™ádi jsou? Jak mÅ¯Å¾e&scaron; soudit, podle jednostrannÄ› podaného pÅ™íbÄ›hu? Nebo ses ptala i na
názor druhé strany?).
Jaké je Å™e&scaron;ení? Chovat se trochu racionálnÄ›, i kdyÅ¾ má&scaron; pocit, Å¾e se ti z nÄ›koh
podlamují nohy. Å˜íci si, Å¾e to, co vidí&scaron; na první pohled, nemusí a daném Ä•lovÄ›ku vypovídat vÅ¯bec nic. A také mít
reálné poÅ¾adavky a dát je vÄ•as najevo. NetváÅ™it se v poÄ•átku vztahu, jako nenároÄ•ná otrokynÄ›, ochotná pÅ™ijmout a
splnit skoro cokoliv a v prÅ¯bÄ›hu vztahu se najednou zaÄ•ít obracet na nesná&scaron;enlivou fÅ¯rii, která spustí hysterickou
scénu pokaÅ¾dé, kdyÅ¾ není po jejím.
A je&scaron;tÄ› jedna vÄ›c, která je dosti dÅ¯leÅ¾itá - poslouchat to, co Å™íká partn
své emoce. Å½ena mÅ¯Å¾e celý den Å™e&scaron;it, proÄ• se s ní její partner nÄ›jaký den nechce moc bavit. Ten partner jí mo
nÄ›kolikrát Å™íci, Å¾e nemá dobrou náladu a aÅ¥ ho nechá v klidu, ale Å¾ena toto vyjádÅ™ení &bdquo;pÅ™eslechne", protoÅ
emoce Å™íkají, Å¾e je nÄ›co v nepoÅ™ádku a ona by to mÄ›la Å™e&scaron;it - jistÄ›, mÄ›la by to Å™e&scaron;it jediným zpÅ
by ho nechat v klidu a pohovoÅ™it si o tom s ním pozdÄ›ji, pokud ale bude chtít (je docela moÅ¾né, Å¾e ani nebude vÄ›dÄ›t, p
&scaron;patnou náladu mÄ›l).
Není tedy pravda, jak se v&scaron;eobecnÄ› tvrdí, Å¾e neposlouchají pouze muÅ¾i. Kdyby
partneÅ™i mezi sebou umÄ›li efektivnÄ› sdÄ›lovat své my&scaron;lenky tak, aby je ten druhý pochopil, ubyla by dal&scaron;í
nekoneÄ•ná Å™ada problémÅ¯. JenÅ¾e to by se lidé museli nauÄ•it naslouchat druhému, nejen sami sobÄ›, svému vnitÅ™nímu
pÅ™esvÄ›dÄ•ení, nebo pÅ™ání. AÄ• to bude znít divnÄ›, nejvÄ›t&scaron;ím problémem vztahÅ¯, jsou emoce a neschopnost s n
pracovat a oddÄ›lit je od reálných fakt.

Zdraví tÄ› Luká&scaron;
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