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Rituály se pouÅ¾ívají od pradávna. Vymý&scaron;leli je vojevÅ¯dci, kazatelé, vládci - v&scaron;ichni, kdo chtÄ›li nÄ›koho
ovládat. Ovládat tak, Å¾e ovládaný nejen souhlasil, ale pÅ™ímo se cítil poctÄ›n, kdyÅ¾ se dÄ›je mohl zúÄ•astnit. Nejvíce rituálÅ
se pojí k náboÅ¾enství - rÅ¯zná náboÅ¾enství, nejrÅ¯znÄ›j&scaron;í rituály. Dávají pÅ™íjemný pocit sounáleÅ¾itosti.
Uplatní se v&scaron;ak i jako dokonalý tmel mezilidských vztahÅ¯. JistÄ› si vzpomenete na plno bÄ›Å¾ných rituálÅ¯ z domo
tÄ›ch, které vám pÅ™ipadaly jako nejbÄ›Å¾nÄ›j&scaron;í projevy v&scaron;edního dne. VÅ¾dyÅ¥ i ta pohádka pÅ™ed spaním
rituál. KdyÅ¾ dítÄ› zlobí, musí spát bez ní &ndash; a jak je mu smutno... A pak jsou ty nejfantastiÄ•tÄ›j&scaron;í rituály,
provázející nás Å¾ivotem: ne&scaron;lápnu na urÄ•itou dlaÅ¾ební kostku, protoÅ¾e jinak se stane to a to... ne&scaron;lápnu
na kanál, zaviní to smÅ¯lu... musím tÅ™ikrát plivnout pÅ™es levé rameno, kdyÅ¾ uvidím jepti&scaron;ku, chytit se za knoflík,
vidím-li kominíka... Pominu-li minimální frekvenci výskytu jepti&scaron;ek a kominíkÅ¯, vÄ›Å™ím, Å¾e kdyÅ¾ se zamyslíte, sam
plno dovedete vyjmenovat slu&scaron;nou Å™ádku.
DoporuÄ•uji vám zavést rituály i do intimního Å¾ivota. Ony tÅ™i polibky dennÄ› pro zdraví (ráno na odchodnou, dal&scaron;í
po návratu z práce a ten zcela poslední do pÅ™íjemného usínání), jsou velkým poutem, a jakékoli jejich vysazení chybí.
Irena, moje kamarádka, má rodinný rituál s ruÄ•níkem. Byla jsem u ní na náv&scaron;tÄ›vÄ› a tÄ›snÄ› pÅ™ed mým odchodem
pÅ™i&scaron;el Petr z práce. Chvíli jsme se v&scaron;ichni bÄ›Å¾nÄ› bavili, on se mezitím pÅ™evlékl do domácího a jen tak
bÄ›hem Å™eÄ•i poznamenal, Å¾e ten modrý ruÄ•ník dal uÅ¾ do &scaron;pinavého prádla. Irena se okamÅ¾itÄ› pousmála. Kd
se pak v pÅ™edsíni oblékala a obouvala, tak mi &scaron;eptem vysvÄ›tlila onen jinotaj: v dobÄ›, kdy je&scaron;tÄ› bydleli u
rodiÄ•Å¯, si pochopitelnÄ› museli dávat pozor na pusu. Jednou, kdyÅ¾ mÄ›li výjimeÄ•nÄ› byt sami pro sebe, tak v jejich lásky
hrátkách figuroval i modrý ruÄ•ník. Druhý den Petr pÅ™i veÄ•eÅ™i, pÅ™ed v&scaron;emi zúÄ•astnÄ›nými, nÄ›co prohodil o mo
ruÄ•níku. Irena okamÅ¾itÄ› vÄ›dÄ›la, oÄ• se jedná... Tak postupem Ä•asu vznikl domluvený rituál, který znají jen oni dva &ndash
jakákoliv zmínka o modrém ruÄ•níku znamená touhu po milování... A teÄ• si pÅ™edstavte, Å¾e se o tom mohou bavit kdekoli a
pÅ™ed kýmkoli. Vznikají prý neskuteÄ•nÄ› vtipné situace, kterými se spolu bájeÄ•nÄ› baví. Ale výhradnÄ› a jen oni dva.
Terezka, dívka od vedle, vymyslela zas jinou tajuplnou pÅ™íjemnost. Její pÅ™ítel chodí do práce kolem plakátovací stÄ›ny.
Jednou mu poslala SMS, aÅ¥ se, aÅ¾ pÅ¯jde domÅ¯, podívá na urÄ•itý plakát. V jednom rohu tam mÄ›l drobným písmem vzkaz
A tak si od té doby tímhle zpÅ¯sobem obÄ•as vzájemnÄ› dopisují. I on si na&scaron;el své veÅ™ejné tajné místo, kam zase jí
napí&scaron;e vzkaz. Je to milé, je to jen jejich. A nÄ›co jiného neÅ¾ obyÄ•ejné sms &ndash; takovémalé pohlazení cestou
domÅ¯&hellip; zase nÄ›co hezkého, co spojuje jen je dva.
StejnÄ› tak mÅ¯Å¾e být rituálem i vybraný klíÄ•ek. V jednom byteÄ•ku, kde obÄ•as spolu na sladkou chvíli byli &bdquo;oni
dva&ldquo;, visela na stÄ›nÄ› sbírka rÅ¯zných starých klíÄ•Å¯. Byly v&scaron;ech velikostí, stáÅ™í, tvarÅ¯. Od klíÄ•Å¯ jak od mÄ
bran aÅ¾ po pÅ¯vabné miniklíÄ•ky. Výsledným ceremoniálem téhle dvojice byl vybraný klíÄ•ek, který byl na odchodnou poloÅ¾e
pol&scaron;táÅ™&hellip; NÄ›kdy se pol&scaron;táÅ™ pod klíÄ•em prohýbal, jindy se tam choulil klíÄ•ek od po&scaron;tovní
schránky...
Vymyslet si tajemnou náznakovou Å™eÄ•, kterou mÅ¯Å¾ete spolu pÅ™ede v&scaron;emi komunikovat, aniÅ¾ b
kdokoli jiný rozumÄ›l, je nÄ›co podobného, jako ono dÄ›tské &bdquo;maramara miri poroviridaralara, Å¾ere murusirim
doromuru.....&ldquo; Pamatujte, Å¾e i dospÄ›lí si mají hrát! Definice: Rituál je slavnostní akt, provádÄ›ný ustáleným
zpÅ¯sobem, soubor spoleÄ•enských pravidel a formalit pro urÄ•ené prostÅ™edí a urÄ•enou pÅ™íleÅ¾itost, zvyklost, zachováva
slavnostních pÅ™íleÅ¾itostech. Ale rituál se neodvozuje pouze od toho, Å¾e se nÄ›co pravidelnÄ› opakuje, je v tom je&scaron;
nÄ›co víc.... ProzraÄ•te nám nÄ›který ze svých rituálÅ¯ - urÄ•itÄ› máte nÄ›jaký "jen vá&scaron;", ne? d@niela
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