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budete mít plné zuby a budete to chtít takzvaně

te procesem, neusilujete o dokona-lost.

Nenechte se odradit, spíš předem počítejte s tím,
čeká náročné období, které vás vyvede z míry. Pn

vnitřní dítě od ustavičného sebetrestání.

kterých. cí]ů bude snazší, jiné cíle vám dají
BudeteJi chtít' zvládnete všethny; do kážete osvá| kapítola

k nezávíslosti

v předchozích třech kapitolách _ dotazníky' se-

předání zodpovědnosti skutečně odpovědným oso-
- vás ořioravovala na konfrontaci. Konfrontace

že si uvážlivě a odvážně promiuvíte s rodiči

bolestné minulosti a náročné přítomnosti. Bývá to

obávaný a současně i nejvíce osvobozující počin'

rěmuž se člověk kdy odhodlá.
Proces je sám o sobě jednoduchý, ačkoli není snadný.

budete připravení, řekněte rodičům vše klidným, pev-

n h]asem o nesativ nich zážiIcich ze svého dětství. Řek-
jim, jak vám zkušenosti z dětství zasáhly do života,

nyní ovlivňují váš vztah s rodiči' Konkrétně pojme-

ite bo]estná témata vašeho současného vztahu. Poté

nová pravidla.

konfrontace s rodiči nerí:
pomstá
trest

: shazování
rrylévání si vzteku
získání od rodičů čehokoli pozitivního
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Účelem konfrontace s rodiči je:
pohlédnout rodičům zpříma do očí
jednou provždy překonat strach z otevření citlir,ych
sdělit rodičům pravdu
vymezení druhu vztahu, jaký s nimi můžete od

''Nebude to k ničemu..
Ř-ada lidí - včetně některých uznávaných terapeutů - 1gl.
věřÍ v.konfrontaci. Jejich argumen.y j"ou .not'y. , nj.
známé: ,,Nedívejte se dozadu, směřujte vpred.., ,,J"n se
tak vystupňuje vztek a stres'..,,,Tu[oue'"a*hy,l'"ho11
rány, naopak je otevírají... Takoví k.iti"i nepochopili poj.
statu konfrontace,

, 
JePrarda. 

11 
krrďron|acÍ nepřesvedčíte rodióe. aby vás

konečně začaI i  respekIota| .  aby se 1{p omIur i t i .  p i i ja l i
vás..projerjli rám uznání nebo přija|i zodpovednosr. Na
kon|ron|aci reaguje jen zlomek jedora|ých rodiců s|ot7:
..Všechno je pravJa. .'hora|/a jsem se k tobe hrozně.].,
. .UdPusI m|.  pros lm |ě. . . . . .Co bych moh|/a udr|at .  abych
ti to vynahradil/a?"

. 
obyřejně naslá\á prarý opak: rodiče popírají. co mo-

hou. lVrdí. žc nd |o zapomnéli. promítají r inu na dí|ě a pí-
šerně se rozřiIuj í.

Pokud jste se již zkusili konfrontovat s rodiči. ale bvlÍ
jste zkIamáni  rýsIedkem' nejspíŠe js|e za|oz i l i  r id inu
úspěchu srého počínání na |om. Že potřebujete získat od
rodičů pozitivní reakci. BudeteJi vy'rržívat druh reakce rol'
dičů jako příznak úspěchu nebo selhání. úSoěchu se ne;. 

.

dočkáte' od samotného počátku počitejů s úm, že
zareagují negativně. Méjte na mysli. ie konironta.eje pro
rás. ne pro ně. Úspěšná konfronlar-e je kazdá' krerá pio.
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roě bych se vtastně měl
Íodiči kon|rontovať|

klienty obyčejně hodně naléhám, aby se pustili do kon.
s jedovatými rodiči' Dělám to z prostého důvodu:

funguje. Za celá ta léta przxe jsem viděla, že
ace podnítila veliké pozitivní změny v životě do-
dětí. Samozřejmě to neznamená, že bych nevníma.

strach klientů z pouhé předstary, že by někdy měli jít do
s rodiči. Emocionální cena je vysoká. Jakmile

do ní pustíte, znamená to, že jste dokázali pohlédnout do
tomu nejhlubšímu stnchu v sobě. To bohatě stačí

tomu, aby se začal měnit porněr sil ve vztahu s rodiči.
Všichni máme strach z oravdv o rodičích. Nikdo si ne-

piizndl. Žť otl rodi..ů nedostal Io. co polřeboval. a Že

nikdy ani nedostane. Alternativou konfrontace se pak
Stát doživotní boi s niterným strachem. Budete-li se

pozitivnímu činu, jímž se posílíte, budete v sobě
ilovat pocity bezmoci a neschopnosti; budete podrývat

sebeúctu.
. Ještě mě napadá jeden velky důvod hovořící pro kon-
frontaci:

To' co newátíte, předáte dól.
V případě, že se nevyrovnáte se strachem, vinou a vzte-

kem vůči rodičům, budete si tyto pocity vylévat na part-
nerovi nebo dětech.

.dy bych se měl
rodiěi konfrontovať!

Vždycky nabádám klienty, aby načasování koďrontace
zvážili. Není třeba Střílet od boku. ani nelze

bahne. protože jste v sobp naŠ|i odraLu pustir se do ní i odsunovat na neurčito.
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Jakmile-se někdo rozhodne, že se pustí do ko
ce. zprar idla projde třemi |ázemr:

l. To nikdy nezvládnu.
2. Možná to někdy udělám, ale teď ne.
3. Kdy to udělám?

Jakmile začnu na k]ienta naléhat, že by bylo dobré, g
se koďrontova.l s rodiči, obyčejně zareugu;" 

"arnl.l.ou,to pro něj nenÍ to plavé ořechové. Zuyklals"m si p6
se syndromem, jemuž říkám ,,všech"o, ;""iotlt. .'":l
enti jsou ochotni.udělat cokoli, hlavnÉ aby se
konÍrontovat s rodiči. Všechno, jen tohle ne!

. .  'Ť",u 
j ' :TC|ennovi  _ muŽi .  u néhoŽse objer i ly

I] lém) s os|ýchaVo. ' I i  a  ktery | i tova|,  že zam. 's lna l  .
otce.alkoholika ve své firmi _ že i on Se potřeŇe
frontovat s otcem. Bylo zapotřebí, aby buď stanovil
nice otcovu chování, neto mu dai vypověď.
zareagoval klasickým ',všechno, jen toh]á ne...

Nebu<]u se konfrontouat s tó,tou. LJrčiIě to znomenó',
že jsem padaulta' ale nechci rorJiče trópit ještě íC. t];-
čLň,mau místo konfrontouú,ní uděIat pln; jirťlch Děcí. !
Třeba mu najdu próci, kde na něj neiua" iot,,,y ttot,,
kde 

,nebud,e muset být tolik u kántaktu ," ,ak*,tky.
ť:d:',:l,^ mu, aby mě takhle deptat, zarazím to,
Mohl bych zrl,čít tím, že budu uíc ueniilo,o, ,,,"4' 71,,
bych mohl...

S l : . ' ] " '  j*T mu do řer:í:  . .Aha.  . rsechno. jen tohle ne
r tdIe7 Všechno. jen ne ta jed iná r  éc.  která b1 vám zmč
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Za konfrontaci s vlastními obtizemi. Zdft.
jsem, že většina ]idí nejprve zareaguje slovy

jen tohle ne.. a že jeho vyjádření nepovažuji za
é. Ještě neby1 připravený. Předpokládala jsem, že
přÍpravy konfrontace a jejího nácviku v něm na-

sebedůvěra.
Glenn nebyl přesvědčený, ale v průběhu času viděI, co
salo, když se ostatní členové skupiny rozhodli, že se

do konfrontace. Všichni do jednoho se z konfronta-
vraceli s úspěchem. Glenn připustil, že pro ně byla kon-

tím pravým, ale neopomněl dodat, žejeho situace
jiná. Ani si to neuvědomil a byl téměř ve druhé fázi roz.

o konfrontaci.
Glenn při terapii velmi tvrdě pracoval na tom, aby si
nejlépe osvojil neobranné reakce a co nejlépe formu.

své prohlášení o postojích. obě metody navíc zača|
vat v práci a také v kontaktu s některymi kamarády.

výs1edků měl dob{ pocit. Bohužel setrwa1ý stres pra.
cí z každodenního kontaktu s otcem a ohromná tíha

nedořešených záležitostí z dětství ho nadále srážely
k zemi.

Ási po měsíci a půl ve skupině mi Glenn oznámi|, že
začíná přemýšlet o konfrontaci. Popné tak připustil, že by
konfrontace byla možná... někdy v budoucnu. Byl ve dru.
héfáZj.Za několik dalších týdnů se mě zeptal, kdy by to
měl udělat. Přišla třetí fáze.

Glenn doufal, že bych mu mohla nadiktovat osvědče'
ný postup' aby nemusel být nervózní, což by pro něj zna.
menalo, že by v něm klesla hladina úzkosti a on by se mohl
pustit do konfrontace S otcem. Pravda však bývá taková,
že úzkost opadne až po konfrontaci. Nelze stanovit ideál-
ní termín, základní podmínka je být připravený.

Před konfrontací s rodiči by každý měl splňovat čtyři
základní oodmínkv;

ni]a život...
ŘekIa joem.CIennovi .  žc pods|atná čás| jeho

r os| t a podráŽdenosl i je přimým důs|edkem potI

ii

ho vzteku vůči otci a taie jeho neochoty převzít



kékoli jiné negativní důsledky konfrontace.
2. Musíte mít vybudovaný systém podpory S j

mocí se budete na konfrontaci připravovat,
jete ji a budete se vypořádávat s jejími

3. Musíte napsat dopis nebo si důkladně
chcete říct; je třeba nacvičovat neobranné

4. Nesmíte se cítit odpovědní za negativní věci,
vám v dětství staly.

Poslední bodje velmi důležitý. Dokud se budete
z traumat svého dětství, znamená to, že na
ještě brzy. Není možné koďrontovat rodiče s předáníň
povědnosti, nejste-li o tomto kroku vnitřně

Jakmile budete cítit přiměřenou sebeIistotu a
vědět, že splňujete všechny čtyři podmínky, je dobré
váhat a pustit se do toho. Na nic dalšÍho nečekejte' dopis rodiči, jeho ž považujele za jedovatěj šího nebo

násilnického. Pocity, které k němu chováte, se na.

leií blíž k povrchu' snáz se s nimi ztotožníte. Až psa-

prvního dápisu otevřete stavidlo _ za předpokladu, že

'u .odir" ziii _ dok ážete snáz uchopit i pocity vztahují.

se ke druhému rodiči. Ve druhém dopisu se konfron-

s méně zhoubným rodičem, oslovte jeho pasivitu

fakt. že vás neochránil.
Kon{rontace prostřednictvím dopisu mívá stejný účinek
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l. Musíte se cítit dostatečně silní na to, abYste
odmí|nutí. popření. svalovánÍ viny. vzrek iodii
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aby oni přijeli k vám' ani abyste se la vydali

napište jim dopis.

dopisu
povaŽuii za vynikající terapeutickou techniku' Do-

.iž nabízi výbomou příleŽitosl k tomu. abychom si

myšlenky a přepracovávali výsledek tak dlou.

rd nejsme spokojeni. Příjemce dopisu má možnost

si vaie sděiení opakovaně, popřemýšlet nad ob-

a vracet se k němu. Při jednání s potenciálně ná-

rodičem bývá dopis i bezpečnějšÍ forma kontaktu.

rtace ie důležitá, ale nikdy se nevyp]ácí riskovat

napadení.
ému rodiri napiš|c samos|atný dopis. i kdyŽ jsou

témata shodná. S každým z nich máte trochu jiný

ke kďdému cítíte něco trochu jiného. Nejprve na-

osobní koďrontovrírrí. oba druhy konfrontace začí-

mé|y dotknout téchto čtyř zásadních témat:

PYíprava je vždycky horší než konfrontace
Reklajsem Glennovi, že by si měl stanovit k

tum konfrontace, nejlépe ještě v tomto sto]etí.
totiž jasně rymezený cíl, k němuž by se propracovával,
čemž práce obsahuje v první řadě důkladný nácvik,
se připravil na nejdůležitější výkon svého života.

Jak se mánr s fodiěi

Konfrontaci |ze zrealizovat tváří v tvář nebo
Všimněte si, že jako jednu z možností neuvádím
nický kontakt. Telefon by sice byl relativně bezpečný,
konfrontace jeho prostřednictvím ne mív á žár]oici účil
Rodiče totiž mohou ve]mi snadno zavěsit. Telefon ie
víc',umělý,.: víceméně znemožňuje projevování

ií výrokem: ',Řeknu ti věci, o kteíých jsem s tebou ješ-

niidy nemluvi]/a'.. oba druhy koďrontování by se

I. Tohle jsi mi provedl/a.
2' Takhle jsem se tehdy cítiVa.
3. Takhle to ovlivnilo můj život.

vých emocí. Pokud rodiče bydlí v jiném městě a Tohle teď od tebe chci.
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íj;.]'|" 
j::-: že uvedená čt}ři |émata tvoÍí bylelnou'

K|aonu vŠech konlrontací. Naznačená s|ruklura ro.n
z obecného hlediska pok11rá ršerhno, c" porteÁu;"i]
dičům řÍct. a zabrání tomu. uby.. konfr"ontu". .oir rii

, 
Carol _její oter- jí.pořád nam|ouval. Že smrdí - se nnodja. Že se také bude s rodiči koďron|ovat. Nakoneg

dopadlo tak, že získa]a velkou zakázku u rlru."lu
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(d'yž jsem byla maló, pamatuju si tě jako milujíci
fuo, pečujtcího ot,ce, kterému na mně zúleželo' Jah
jsem rostlú, ašechno se měnilo, Kd,yž mi bylo jed,e-
nd,ct, začal jsi ke mně být neskutečně lrutý. Pořód
jsi mi opakoaal, že smrdím. obtiňoual jsi mě ze uše-
ho' co se nepouedlo. Podle tebe jsem mohla za to, že
mi ned'ali stipendium. Nad,ótlal jsi mi, že Bob [Ca-
rolin bratr] spadl a ublížil si. obuiňouu,l jsi mě
z toho, že jsem si zlomila nohu. obaiňoual jsi mě
z toho, že mó,ma od tebe na nějakou dobu od'ešIa. Po
jejím odchod,u jsem neměIa ždd,nou oporu. Vtipko-
ral jsi o tom, jakd jsem špindíra, pak zase jak u tom
suetříku uypad,ó,m sexy' Buď ses ke mně choual jako
k ženě hod'né obd'iuu, nebo jsi mi nad,iiual, že ayprl.
d'd'm jako d,ěuka.
0d duanócti let jsem tiastně neměIa rod,iče. Nikdo mě
neuychoudual. Je mi jasné, že jsi tehdy měl plno sta.
rostí s(lm se sebou, ale strašně jsi mi ublížil. Možnti jsi
to nechtěI ud,ělat, ale tím se moje bolest nezmenší'
Když mi bylo patnóct, mó,lem mě jedcn chhp zndsil.
nil. Zase jsi hod'il tinu na mě. Tbhd,y jsem opro,utlu uě.
řila, že jsem za to mohla jó,, protože jsi to řekl ty. klyž
jsem byla u osmém měsíci těhoten,stuí, zmldtil mě
manžel' Řekl jsi mi, že jsem mu,sela prouést něco, čim
jsem ho rozčilila. Ustauičně jsi mi a1prdaěI, jaké hrů-
zy dělaLa máma. Namlouual jsi m[ že mě niltd,y ne.
měla ró,d,a, že jsem uunitř špinauó, že u hklaě ani
nemóm mozelt.

lTakhle jsem se tehdy citila.l

Děsilo mě to, bylo to ponižující a matouci. Nechópa-
la jsem, proč jsi mě přestal mít ród'. Moc jsem zase chtě-
Io být tótoDa holčička' PřemýšIela jsem nad, tim, co
jsem protledla, že jsem o tebe přišlrl. obaiňouala jsem

nebo nebyla efektivní.

- 
Psaní ]<olírontačních dopisů b}-Vá Silně citově zabarve-

ný 
,zážikk- Po napsánÍ dopisu doporu..uji. abyste ho na n&

ko||k dnÍ od|oži|i. poté si ho znovu přečetli - az budete
klidnější. Totéž jsem navrhla Caro]. U'dělala to, c; .;;;;.
běžně: po několika dnech ho z nema]é části pr"p.au. Ňu.
kdy se 

'stane. že č|ověk musí napsal neko|ik i"oi, n"z ko-
nečně bude s výsledkem spokojený. Jen mysle|e na lo, že
se neJedná o soulěž r psanÍ esejí: dopis nemu-í bý umělecké
dÍlo. Pods|atou je pravdivě popsat sve pocity a zázitky.

|\abídnu \'ám úrJ tek z dopisu. kIery Caro| napsalá otci;

ře|nu',ti u'c'ct...o kterých jsen s tPbou jcšlě nikdy ne-
mluuila. 

,Nejdříu 
ze ušeho bych ti ehtalá uysuatlit- prot

]se'm s Iebou o momkou u poslednírh měsírÍch netró-
ullo 

'm'oc 
řlsu' Možnd tě to překuopÍ a zneruózní, ale

nechtěla jsem tě l)idět. prolože sc tě bojín. ohdudn se
poc.itů bezmoci, bojím se, že da mě záse budeš rýpat.
Bojím se, 

-že se n'a tebe spolehnu, a ty mě pak zasi ci-
touě odurhneš. Vysuětlím ti to.

[Tohle jsi mi proued,l.l
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se za ušechno. Nená,uiděla jsem se, Přip&dalo mi, 29
mě nihd,o nemůže mít ró,d, že jsem odpornú.

fTakhle to ušechrn oulianilo můj žiaot'l

Jalto čIouěln jsi mě neskutečně poškodil. Něholih i
mužů se ke mně ehoaalo hrubě a ja si uždyrky mysle- 

.'

Io. že je to moje uino, Kd yŽ mt Hank zbil. nopsolo jsem
mu omluuný d'opis. Přestala jsem si aěřit, připadala :
jsem si neschopnó. bezcen nó.

|Tohle teď od' tebe chci.l

Chci, aby ses mi omlwil za to, že jsi byL krutý td'ta,
který za nic rnstdl. Chci, abys přiznal, že mi tuoje hru-
bé choud,ní způsobilo aelkou škodu a bolest. Chci, abys
přestal s těmi urd'žkami- Naposledy jsi mě urazil
u Boba. Požd'd'ala jsem tě o ra,du kuůli saé prdci. Za-
čaI jsi na mě bezlůood'ně ječet. Bylo to strašné' Ten-
kró,t jsem mlčela, ale |'o už dělat nebud'u. Chci, abys
uěděl, že ti nic takouého odted, tolerouat nebud'u. Chri'
abys uznal, že d'obří otalué potají nesled'ují d'cery, ne-
uróžejí ani neponižýí je, naopo'k je chró'ní.
Moc mě mrzí, že jsm,e spolu neměIi uztah, který jsme
mohli prožít' Chybělo mi, k jsem suoji ló,sku nem'ohla
dat ofui, jehož jsenl chtěIa tolik miloaat. Nad,d'le ti
bud'u posíIat pohlednice a ddrky, protože z toho md,m
dnbrý pocit. Poltud se md,mc osobně setkáaa,t, budeš
mu"set přijmout moje praaidla.
Vlastně tě příliš neznóm. Neaím, jakó, jsi měI trópení,
čeho ses obó'aal' oceňuju, že jsi užd'ycky tardě praco.
aal, postaral ses o rod'inu a bral jsi mě na hezké d'o-
uolené. Izpomíndm si- žes ně uči! noué uěcí
o stromcch. ptdcíCh.liderh. politire. sportu i zeměpi.
su. naučils mě tdbořit a bruslit. Kdysi sos čaýo smti.
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aal. Možnó' bys ró'd' ňděl, že se mi ted' u žiuotě d,o,ří
o mnoho lépe. Zódnému muži ned'ouolím, aby mě bil,
Mám úžasné kamarád'y, kteří mi hodně pomó,hají,
našIajsem si dobrou pró'ci a múm syna, kterého moc
miluju'
Prosím tě, napiš mi, abych uěd,ěIa, že jsi dostal můj
dopis. Minulost nezměníme, ale můžeme začít zruluu.
Carol

v tvář

Mnozí klienti preferují bezpečí písemného vyjádření, jiní

naopak potřebují bezprostřední zpětnou vazbu, aby věděli,
že konfrontace splníla svůj účel. Pro tyto klienty je nej-
užitečnějším řešením konfrontace tváří v tvář.

Prvním krokem při přípravách konfrontace je _ poté,
cojste na sobě emociorrálně zapracovali a připravili se na
ni_ zvolit vhodné míSto. Docházíteli na terapii, může být
dobrou volbou setkání v kanceláři vašeho terapeuta. Te-
npeut navíc může vstoupit do role dirigenta, zajistí, aby
druhá strana klienta vyslechla, pomůže mu, kdyby nevě.
děl' jak dáI, a především bude stát na jeho straně a bude
ho podporovat. Uvědomuji si, že situace je pak více na-
kloněna k]ienrům, ale rozhodněje lepší, aby byl víc ope-
čován on než rodiče, především v tak klíčovém okamžiku
života.

Jeli konfrontace domluvena v kance]áři terapeuta, je
dobré' abyste se s rodiči setkali až tam. Nikdo neví' co se
bude během sezení dít. Měli byste si zajistit odvoz domů,
neměli byste se spoléhat na rodiče. I když konfrontace
skončí v pozitivním ladění, stejně pro vás může být nej-
lepší, abyste po sezení zůstávali sami, moh]i si vše v k]i.
du promysle l  a necha] idoznít  po.- i t1.

Možná naopak dáte přednost vlastním silám, nebude-
te chiít při konfrontaci podporu, případně nemáte tera-
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peuta _ anebo jcj mále. ale chcete rodir.ům dokázat.
S'\ou nezávislos| umíle Prosazoval i bezpomoci. Mno
diče nar íc odmílají dojit k terapeutoui. 

.{ť 
s" , jakeh.o

Il ouvodu rozhodnete. že konÍionlaci zreaIizujele 5grn1
tÍeb.a zvážit, zila konfrontace proběhne u .oalr,i,..
u vás doma. Veřejné místo, například .".tuu.u"" n"úo
je až"příl iš,omezujÍc í. Potiebujete napros|é s6uk16mi.

. 
'v|uze|e.l| sl lrybrat. doporuřuji lám vybrat si ke k'

frontaci váš domov. Ve svém budete mít pevnější půdu
nohama, dodáte si tak sílu. Musíte-li t'.rri t""r."iuJi
stovat-do jiného města, snažte se rodiče pre"vedríi,
přřli t vám do hotelového pokoje.

. Je-li to nulné. může ú"pěšná kon{ronlace
t  na  domácí  půdě rod ičů.  Budete  muse|  hodně
na tom, abyste se nepoddali st..chu, uině a be"moci
ho dětstvÍ. Buďte v tomto ohledu obzvlášt' obezřetní,
li rodiče stále v domě či bytě, v němž jste vyrustali.

Na otázku' zda se konfrontovat s rodiči společně, nebi
s 

f{!Ím 
zvlášt', nemám jednoznačnou orlpověď an

osvědčené doporučení, ačkoli osobně dávám
společnému uspořádání. Jedovatí rodiče totiž spolel
budují rodinný systóm, kte{íje ve velke mire zalozený

l"J-"i:."l' tajných dohodách (tzv. koluze) a popření,
tož'e jinak-by se rovnovážný stav rodiny zrítil. Prom
le- l i  s i  o obema rodi r i  najednou. nebujete muset

,  
\4ají- l i  vsak rodi ře nápadnp odI iŠnou porahu. úhel

n|edu nebo zpúsob obran. bude |epší. když si promIu
s každým Zvlášt''

Někteff lidé se obávají' že se budou na konfrontaci
pTavovat až příliš a pak se z jejich projevu vytratí
tánnost. It{edělejte si z toho hlu,,u. Éuá"t" tui n",
že se od původního plánu beztak v mnohém
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íkat myŠlenky nahla.. Je třeba předem počítat s tím.

budele hodně. hodně nervózní. Bude vám bušit srdce.
mít sevřený Žaludek.  možná se budete pot i t .  bude

vám špatně dýchat, třeba budete cítit' že máte sváza-
jazyk a zapomenete, co všechno jste chtěli říct.

Některým lidem se stává, že se jim v situaci abnorm.
stresu udělá v hlavě prázdno. Máte-1i obavy' že by to
být i váš případ, můžete napsat dopis a pak ho ro-

přečíst. Tímto způsobem umně překonáte počá.
ner.vozitu a navíc máte jistotu, že rodičům sdě]Íte to,

potřebujete a chcete.

na velký dcn

ohledu na zvolené místo konfrontace a na to, zda bu-
mluvit s každým rodičem zv1ášt,, nebo s oběma na-

si musíte předem pečlivě připravit, co jim chcete
sdělit. Nacvičte si svůj projev nahlas * buď o samotě, nebo
s někým. Procvičujte ho, dokud jej nebudete umět na-
zpaměť. Konťrontaci tváří v tvář si můžete představitjako
premiéru v divadle. Vystoupili byste na jeviště bez zna-
losti svého textu a bez důkladné motivace? Před kon-
írontací je také důležité ujasnit si, co přesně budete říkat,
a co tím chcete dosáhnout.

Konfrontaci je dobré zahájitvymezením pravidel. Uve.
du vám příklad:

Řeknu aó'm uěci, o kterých jsem s uó'tn,i ještě nikdy ne-
mlwil. Chci, abyste mi slíbili, že mě uyslechnete až d'o
konce. Pro mě je to hodně důležité, proto uós prosím,
abyste mě nepřerušouali ani se se mnou nepřeli' Až
udm řeknu llšechno, co potřebuju, budete mít prostor
pro sebe, pak můžete říct, cokoli bud,ete chtít. Souhla-
síte s tím?

l

tendence řešit.

Platí, že bez ohledu na intenzitu nácviku nebude
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Je důležité, aby rodiče na samém začátku vyslovili

:l"':ý..-h]T .'pravidly pruběhu. udela to vetšinal
čů. NejsouJi ochotní řídit se vašimi p.uuidly, b'dJ 6
]]."'"..|.. 

k:*:"j."i na jindy. Je velmía.rr"ziié' 
"r,y.i"dičům sdělili všechno, co jste si připravili, bez

ní, přerušování a podobně. odmítnou.li vás w
možná bude lepší napsat jim dopis.

Co mlůžete očekávat

Jakmile spustíte, počíteite s tín."di č ů př"j J;;;" J;;;;;": č3ilŤ:ffi ť;i:"'.lljť
nasIouchat a \nímal  ostatní.  kdyby by l i  ; ;" ; ; ; ; ; j
s 'peÍ(tova.|| . \ašc por. i ty  a podporovaI i  tás t  samostatnos.
t i .  nebyl i 'by 

' to 
je/qyg1i  ,o j i r " .  . ; .  p.u 'děp".|; ; ; ; ; ;  

'

budo.u t :še s|o\a vnímaI jako zákeřný osobni  útok.  Pa-
Ir]rě 

|u9ou mít Iendenr. i  uch1 |or  a l  .e  k jednánr a obra.
nam' Jaké znáte z  mjnulost i -

Neschopní rodiče vzbuzují u druhých souc i| ,  konfron-

|""1 J. Jut.o ý1"l ooa pás. {lkohoIici obyr.ejně popÍrají
s-voJ I nemo. ]eš|ě -r 

íc' neŽ jind;: pokud práve p,o"ha'"jt
IečcnÍm. moŽná vám budou r-htít touIo okolno=i i doka"ui,
Že nemáte pIáVo konfrontovat se s nimi. Rodiče usilujíci
o kontro|u nad rámi sáhnou po obr iňorání a budou s"
ospra ved |ňor a |. Tyra ni =c obr yk |e roz|ílí a nejspíš se vám
budou snaŽi t  namluv i| .  Že js te s i  za |ýrání m.,hI i  samj.
Všechny uvedené ..zásahy.. probÍhají to snaze zachovat
roo|nnou rovnoráhu a \rá|; l  Vás do submis i rnÍ ro le.  aby
b;1zachován sIaIus quo. Pros|ě počílejte s nejhorším. Paí<
můžele být jen mi le překvapení.

,,P:p.i'1" 
vam, že nejáůlezitější není jejich rea}ce,

nýbrž vaše odezva. Dokážete.li tvríří v tvář rojijům ustát je-
jich z|obu. obr iňování. výhniŽky. urázky. prožijete vrchoíný
okamŽik svého života.

Posilte se na potenciďní realitu představou toho nei

nahlas. Poté si najejich reakce nacvičte klidnou,

nou odezvu. Požádejte partnera nebo kamaráda'

i vstoupili do role jednoho z vašich rodičů' Instruujte

aby na vás zkoušeli všechno možné, abY sechovali, jak

ír to půide. Jen ať na vás křičí, řvou, ať vám nadá-

uyt''áz"ji' že vás vydědí, -obviňují 
ze sobectví. Na-

I vztek, lítostivost, pláč.'. cokoli. Zkuste si představit,

vám řeknou, jak se budou bránit' jak vás budou obvi-
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možného scénáře; představte si výraz rodičů, je-

obrnte se ttm, ze jejich předpokládaná slova sami

jte si odpovědi' napŤíklad:

r Chápu, že to tak vidíš.

r Nadávání a křik nás nikam neposunou.

l Tv tvé urážky nejsem ochotný/á přijmout.

l Právc proto jsme potřebovali dohodnout tohle setkání.

l Není v pořádku, abys se mnou takhle mluvil/a.

r  Souhlas iVa js i '  Že mě r;s|echneš.

I Budeme pokračovat jindy, až budeš klidnějšÍ.

Nyní si uvedeme některé typické reakce rodičů na kon-

fóntaci; jsou doplněné píklady odpovědí. Zkuste se nad

nimi zamyslet:

,,Tohle se nikdy nestalo.,, Rodiče, kteří vše popírali, aby

se wh,'..li oocit, vlastní neschopnosti či úzkosti, se k po-

pí.ani b."po"hyby uchýlí i při koďrontaci, aby podpoři.

ii svoii v"rzi. Budou zarytě trvat na tom, že vaše obvinění

isou ňeonodstatněná, nebo že přeháníte, pípadně že váš

ot"" bn ..i" takového nikdy neudělal. Nebudou si na nic

pamatávat či vás obviní ze lhaní. Takováto reakce bývá ty-

pická pro alkobo|ik1. jejichž popření bývá posilováno vý-

Padky pameti ve stavu oPilosti'- 
Viši od,""ua, ,,To, že si nic nepamatuješ, neznamená, že

se to nestalo."
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,,ByI(l to tuoje chyáa... Jedovatí rodiče nejsou téměř l
ochotni přijmout zodpovědnost 

"a 
sue j"struktivni

vání. Naopak budou sva]ovat vinu na vás. Budou váq
mlorrya1, 7" jste zlobi]i nebo že to 

" 
va-i nebylo lel

Budou tvrdit, že plo váS udělali to nejlepší' 
"" 

;"h\.'

l]].l" tř:.j":9iád dělali problémy. Budou vám tvrdit,
j s le  je doháné|i  k ší lenotví.  Jako důkaz va '  n" isr i i J
r  rhnou. Že příbuzní moc dobře vědé|i . .o jsre zar .  Ža i
prát pomyslné špinavé prádlo, budou vám předříkávaL
jste jim údajně provedli.

Další variací na toto téma je tvrzeni, že teď máte v
votě problémy, a chcete si je vylévat na nich. ,'Proč na i
ú|očíi? Tvůj skuIečn;, prob|rm je neschopnost urjržet f,
práci' zvládnout děti, udržet si manže]a uid... Toto obui-
nění nejspíš zaha]í do hávu soucitu pro vaši těžkou sitq.
aci' jíž právě procházíte. Prostě udělají cokoli, aby
odvrátili pozornost od svého chování.

,'UděIali jsme to rcjlepší, co jsme mohli.., Nescho]rní rodi
r"e Či rodiče v roIi tichých společníků zprar id|a pristupu.

Vaše odezua:,,Klidně si tvrdte. že je to moje vina, ale já
nepříjmu zodpovědnost za to, co jste mi v dctstvl udc]a]i:..

,,Řekl/a jsern ti, že mě to mrzí.,,lYěkteří rodiče s]íbí. že se
změni. Že budou r s|řícnější. r íc vás budou poclporovat. ale
z takových slibů obvykle nic nebývá. Jal-ii" se usadt
p-ra.-h. piev|ádne síla s|arjr-h zr 1 l.ů a rodic. še opět vTá-
tí ke svému jedovatému chování. Někteří rodiče treba
i připustí, že v některych oh]edech máte pravdu. ale ne.
js .ou ochotní cokol i  s  |ím ude|at .  \e j t 'as ie j i  s|1chávám:
,,Řekl/a jsem ti, že mě to mrzí. Co po mně íeště chceš?..l

. '  .Va 'še .ode 'zuo:. .Tr  oj  í  omlury s i  ccním. a l .  je  to jen za-
čátek. Jestli je ti to skutečně líto, budeš tu ůo mé. až tě
budu. potřebor at. a projdeš lím vším se mnou. ab;chom
zlepšili náš vztah...
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konfrontaci stejně pasivně a neúčelně, jako pojíma.

Drobiémy. Budou vám připomínat, jak to s vámi měli

íobě vašeho dospívání těžké, jak moc se snažili. Nej-
budou říkat něco v tom smyslu: ',Nikdy nepochopíš,
jsem procházel/a..., ,,Neumíš si představit, kolikrát
mu/jí říkala, aby toho necha]/a..., ,,Udělal/a jsem, co
mohVa'.. Takové odpovědi ve vás snadno vzbudí sou-

a pochopení pro rodiče. Je to naprosto pochopitelné,
vám |o ztěžlje soustředit se na to, co chcete při

i říct' Neisníš budete mít nutkání Sklouznout
a upřednostnit jejich potřeby před svýmí. Uznejte je.

těžkosti, ale neshazujte ty své.
Vaše od'ena:,,Chápu, že to pro vás bylo těžké' a věřím,

že jste mi neubližovali schválně' ale potřebuju' abyste
pochopili, že způsob, jak jste nakládaii se svými problé-
mv. mi ubližoval...

,'Ien se ltoukni, co jsme pro tebe udělali.,, Nemrílo rodičů
se snaží oponovat konfrontaci tim, že začne vypočítávat
hezké chvíle, které s vámi strávili jako milující rodiče.
Mají dojem' že budouJi se soustředit na to pěkné, Vyhnou
se tak pohledu na temné stránky svého chování. Takoví
rodiče rádi připomínají, jaké vám kdy věnovali dárky,
kam vás vzali' jak se pro vás obětova]i, co pro vás uděla-
Ii užitečného. Bude to znít asi takto: ,,Tak tohle máme za
to, co jsme pro tebe udělali..., ',Tobě nebylo nikdy nic dost
dobré...

Vaše od,ezua:,,Všeho sí moc vážím, ale nic z toho mi ne-
vynahradí bití [nekonečné kritizování, nási|í, vážení, pití
apod.l."

"Jaks mi mohUa tohLe ud'ěIat?,, Někteří rodiče se začnou
chovat jako mučedníci. Zhroutí se v slzách, lomí rukama,
tváří se šokovaně nebo nemohli uvěřit vaší ',krutosti...
Jednají,jako by z nich konfrontace činila oběti. obviní vrfu
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z toho' žejim ubližujete, nebo nadhodí, že jste je
Budou naříkat, že tohle opravdu nemají Zapotřebí, že
i tak dost problém ů. oznámi vám, že nejsou dost silní
zdraví, aby to zvládli, že je ta krutá rána zabije. Část
jich smutku pochopite|ně bude opravdová. Pro rodiěe
nesmírně smutné, když musí če]it svému selhání a
si uvědomit' že svým dětem neskutečně ublížili.
vaný smutek může být i manipulativní, mohou se
aby vás jeho prostřednictvím ovládli. Chtějí ve vás
budit vinu, abyste se kvůli ní stáhli.

Va,še od'ezua: ,,Mrzí mě, že jste z toho tak špatní.
mě mrzí' že se cítíte ublížení, ale já s tím nepřestanu'
se tráním už hodně dlouho...

Někdy to opravdu neide

Typické reakce a doporučované odezvy vám mohou po.
moci. ab)ste se při konfrontaci na ciloré rovině vyhnuli
pohyblivým pískům. S některymi ]idmi však tento druh
komunikace není možný. at, se snďíte sebevíc. !

Někteří rodiče totiž při konfrontaci vyhrotí konÍlikt do
té míry až je komunikace doslova neuskutečnitelná. Mů'
žete jednat rozumně, mile, otevřeně, naprosto jasně,
chování rodičů bude nezdolné. Nakonec budete nuceni
konÍrontaci ukončit, protože rodiče překroutí každé
sloru i  kaŽdý váŠ záměr.  budou lhát ,  us|ar  ičně rám sk&
kat do řeči' ačkoli jste se dohodli, že přesně tohle
nebudou; budou vás obviňovat, křičet na Vás, Iozbíiet ná-
bytek' házet nádobím, budou z vás dělat přinej
blázna a přinejhorším vraha. Je sice velmi důležité,
te překonali strach a ze všech sil se snažili, abyste
čům mohli sdělit, co potřebujete, přesto je také důl
odhadnout.  kdy lo prostě není možné. \  takoré ch
myslete na to' že ukončení konfrontace kvůli
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konlrontace

ce se většinou nevymykají kontrole, ačkoli
řada konfrontacíz nich jsou velmi bouŤ1ivé. Ale

až překvapivě klidně.

Melanie _ žena ustavičně se snažící zachraňovat ne.
muže; v dětství napsala dopis Abby, protože byla
konejšit depresivního otce při jeho častých zá-

nláče _ se rozhodla, že kon1iontaci s matkou
uskuteční u mě v kanceláři (Melaniin otec již zem-

Konfrontaci zahájila výroky, které jsme spolu nacvi-
. Matka souh]asila. že ii vvslechne až do konce.

Melanie: Mami' potřebuju si s tebou promluuit o uě.

cech z dětstrí, které mě pořótl pron,ó,sled,ují- Uuědo-
mila jsem si, jak moc jsem se jako malú' holka
obaiňouala...
Ginny (skočí jí da řec\i): Jestli to tak pořód cítíš, pak

ti terapie asi moc neprospíuú' zlo'tíčko.
Melanie: Souhlasilcl jsi, že mě uyslethneš až d'o kon-
ce a nebudeš mě přerušoaat. Ted'' n,emluaím o terapíi,
ale o suém dětstuí' Pclmcltuješ si, jak se na mě tÓta zlo-
bil, kd,yž jsem se h,id,ala s Nealem [Melaniin bratr]?
Rozbrečel se a začo'l mi ayklódat, že Necll je na mě
ažtlycky hod,ný, zato jó jsem na něj škaredó. Pamo,tu-
ješ si, jaks mě užtlycky posíIala za tótou d'o ložnice,
hd'yž tam brečel, a, říkakl jsi mi, že mu móm zlepšit nó'-
larlu? Moš uůbec před,stauu, ja,k prouinile jsem se cí.
tila, kd,yž jsem u téhle roli selhd'uala? Starala jsem se
o něj, ale nebylo to spránné. J!1' měla být maLó holka,
ne dnspěló'. Proč ses o něj nepostaralo' ty? Proč se
td,ta nepostaro'l o sebe sám? Proč jsem to musela dě-
lat jó? Sice jsi bylrl, d,orna, ale nic jsi ned'ěIala. S hos-
pod,yní jsem stró,uila mnohem uíc času než s tebou.telnému chování rodičů je jejich selhání, nikoli vaše.
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Prlmatuješ, jak jsem kdysi dót;no napsaLa ten
Abby? Úp!na jsi ho ignorouala.
Ginny (šeptem): Jó' si na nic z toho ale nepamatuix.
Melanie: Mami, rnožnd ses rozhod,la, že si to
pamat(na,t' ale jestli chceš ted, něco uděIat, tak mě
slouchej. \erhci tě nopodot. jen ti potÍebuju iíct.
prožíuóm. Přesně takhle jsem se cítila celé dětstaí,
Byla jsem hrozně sama, připadala jsem si strašně,
měla jsem pocit, že za ušechrn můžu jó; cítiLa jsem, že
to nezDladóm' protože jsem se snažila napralov)at l,)ěci,
které jsem naprauit ani nemohla. Bylo to šíIené. A uíš,
jak,é stopy to zanechalo na mém žiuotě? Pořó,cLjsem se
cítiLa úplně prózdnó. Když jsem na sobě začala pra-
cotlat, začalo to být lepší' aLe pořó'd mě děsí citot:ě za.
ložení muži, Prd,uě proto se rrhám na studené čumó,ky.
Prochdzím pekelným obdobím, snažím se zjistit, kd,o
ulastně jsem, co chci, co potřebuju. Teprae na to při-
chózíru. Nejtěžší je pro mě mít se rúd,a. Kdykoli se o to
pokusím, slyším tótu, jalc mi nadóud.
Ginny (rozplóče se): Jó si tyhle aěci opraud'u nepa-
matuju, ale aěřím, že se staly, když to říkó,š. Asi jsem
byla lolik pohleená suým nc'šlěstím,..
Melanie: Ne, nech toho' mami! kd', se cítím prouiní.
le, protože ti ubližuju'
Susan: Melanie, co kdybyste te(J, řekla matce, co od'
ní potřebujete ?
Melanie: Chci, abychom mezi sebou měly dospěIý
uztah. Chci se u tuojí přítomnosti chouat přirozeně,
chci ti říkat praud,u. Chci, abys mě poslouchala, kd'yž
ti budu uypróaět' co jsem prožila u dětstaí. Chcí, aby
sis chtěla azpomenout a abys přemýšIela nad tím, co
se stalo. Chci, abys přeuzala zodpouědnost za to, že ses
o mě nepostarala a žes mě neochrdnila před tútouýmt'
nd'ladami- Chci, abychom k sobě byly upřínné.
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y se snažiia, aby dceru vyslechla a uvědomila si, co
Rovněž usilova]a o racionální, dospělou komu.

i a nakonec souh]asila, že udělá' co bude v její moci,
naplnila Melaniiny potřeby, ačkoli byio zÍejmé, že jí

ií těžko zvládnutelné'

konfrontace

rodiče nebvli tak vstřícní. Joe ie doktorand na ka-
psychologie. otec ho v dětství mlátil. Joe musel ro-
_ otce-alkoholika a zYetězené závislou matku _

přemlouvat, než se konečně dostavili do mé kan-

Joe si od konfrontace hodně sliboval. Bohuže] ne-
v klidu.

Joeův otec Álan vešel do mé kanceláře krokem, z ně-
čišelo rozhodnutí, že pÍevezme nad situací kontrolu.
to vysoký muž se světle hnědými vlasy, na svých še-

let i vypadal. Na jeho vzhledu si vybralo nemalou
daň několik desetiletí pití a vřícího vzteku. Joeova matka
Joanne byla taková šedivá myška: mě1a šedé vlasy, pope-
lavou p1et', šedé oblečení, šedavou osobnost. V očÍch
měla utrápený výraz, tolik typický pro týrané ženy. Vešla
do místnosti až po manželovi. Posadi1a se, složila ruce do
klína a sklopila zrak'

Téměř ce1ou pnní půlhodinu jsem se s Joem snažili na-
vodit atmosféru, v níž by Joe mohl říct to, co potřeboval.
0tec mu pořád skákal do řeči, křičel na něj, nadával mu'
jen aby ho umlčel' Když jsem zasáhla a zastala se Joea,
Alan se zača1 navážet do mě i do psychologie jako tako-
vé. Joeova matka téměř nemluvila. Když něco pronesla,
naléhala na manžela, aby se uklidnil. Vidělajsem před se-

miniaturní vesmír, v němž posledních čtyřicet let vře-
lo lriípení. Joe si i i |é příšerné a|mosléře ved| nadmíru

Snažil se udržet klid, ačkoli jsem na něm viděla,
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že v něm vře vztek. Jakmile se Joe dotkl otcova
lismu, Alan prudce vybuchl:

AIan: Dobře, ty hajzle, tak to stačí! Kdn si myslíš,
jsi? Byl jsem ntt, tebe moc měkký, u tom byl nejuětyj
problém. MěI jsem to dělat 'jinak, měl sis ašechno ttlr-
d'ě uyd'řít. Jak se opouažuješ označoutt't mě přecl cizim
čIouěkem za alkoholika? Ty pitomče, euidentně
deš spokojený, dolrud, ned'oženeš naši rod,inu k šílen-
staí, co? HeIe, aíš co? Nebudu tad'y rlřepět a nechat
or1 takouého proradného, neac],ěčného mizery a .ieho
zpropad'ené caokařky diktoaat, co móm t]ěIat.

A]an vsta] a zamířil ke dveřím. Zastavil se u nich.
se a zeptal se Joanne, jestli jde s ním. Joanne ho
aby jí dovolil zůStat do konce. Alan ji oznámi|, že
dole r  karárné. JestI i  tam nepr i jde do patnác l i  mi
bude se muset dostat domů sama. Pak odešel.

Joanrue: Moc mě to mrzí. Hrozně se stytlím. Takouýhle
nebýaa. Jen je hrd,ý a nechce ztratit ťudř. Mú Plna
ltrd,snýc h olas tno stí...
'Joe: Nech toho, mtt,mi! Kristepane, nech toho! Přes.
ně to dělóš celý můj žillot. KuůIi němu jsi lhala i pod,'
udděla, d'opu:til<l jsi, aby tebe i mě bil. A nikdy jsi s tím
nic neudělala! Kd'ysi jsem si předsfunouo,l, že tě před,
tím uším zachró,ním. Napadlo tě někdy, že bys ty mžla
zachrtinit mp? A4ds uůbec předs|auu.jaké to bylo. když
jsem u tomhle mrcel žít jako malý kluk? Dokóžeš si
předstaait, , jak,ém strachu .jsem žil d,en za d,nen?
Proč isi s tím nic neud'ělala? Proč s tím neuděldš nic
ani teď ?
Joanne: Teď už maš dastní žiuot. Proč nó: nenechóš
na pokoji?
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koďÍontace dštila blesky, byla pro něj frustrující,

vlastně to byl velký úspěch, protože konečně přijal

. že rodiče jsou posedlí svými démony a i nadríle se

ií  ov|á ja t  jeJo l  atými rzorc i  chování.  Konečně s i

ie naděje na změnu rodirů je zcela marná'

nůžete oěekávat po konfrontaď

Íeakcc

máie konfrontaci konečně za sebou, i když neprobi

l oo koďrontaci vás může zaplavit vlna euforie z vaší

otjevené odvahy a síly. Možná vás zahltí úleva, pro-

pÍesné pod|e vašich piedstar. Aneho 'i připadále

períčko. protoŽe jste konečné iekIi to. co jste v sobř

i  tak d]ouho. RovnéŽ můŽete být hodně zkIarnaní Či

edení z rovnováhy. V každém případě budete nervóz-

příjemný pocit a sebedůvěru.

f,eakce rodičů

Průběh koďrontace nezbytně nemusí poukazovat na to,

iaky bude jeji celkorry dopad. Musejí ji strávit obě Strany'

každý se s ní potřebuje vyro\ na| Po svem.

Stává se, že konfrontace, podle jejíhož zakončení se

že z ní vyplynou pozitivní důsledky, pro rodiče zce-
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la změní podstatu, jakmile dojdou domů a začnou o ní
mýšlet. Jedná se o takzvanou opožděnou reakci.
například absolvují konÍrontaci v relativním klidu. r
pár dnech přijdou s výčitkami, začnou vás obvi
z toho, že se snažíte rozvrátit rodrrru'

Na druhou stranu jsem zažila konfrontace, kter6
provázel vztek a běsnění, ďe nakonec dospěly k velice

StaneJi se' že rodiče reagují po konfrontaci
asi pocítíte silné nutkáníjÍt do protiútoku. Pozor,

zittvním změnáml komunikace mezi klientem a rodiči
zlepšila. Jakmile se totiž bouře usadí, může dojít k ton
že vÍčko sundané z tlakového hrnce dá podnět k
nější' upřÍmnější komunikaci.

ných neobranných reakcí' Jakmile popustíte uzclu aqrel
sivitě. vřá|í se vaše nové získaná moc opět do rukou
rodiřů. V podobných 

"ituacích zkuste použít jiná vyjá-
dření. Uvedu vám několik příkladů:

te-se buřičským prohlášením typu: ,,To jste přesnj ry.*1
,,Vašemu slibu se nikdy nedá věřit... Držte se natrénovj

Jsem ochotný/á bavit se o tvém vzteku, ale nedovolím
I i .  aby na mě řva| a u láŽel  mé.
Přijdu jindy; promluvíme si' až budeš klidnější.

BudouJi dávat rodiče najevo vztek mlčením, zkuste na-
příklad tyto výroky;

Jsem ochotný/á s tebou mluvit, až budeš ochotný pře-
sta|  mě |resta l  m|čením'
RiskovaVajsem, kdyžjsem vám řekl /a, co miběžíhla-
vou. Proč nejste ochotní podstoupit totéž riziko?

Jedna věc je nad slunce jasná; nic nebude nikdy stej.
né. Soustředie se na lozčeřenou h|adinu. kterií Zůsrala po
konÍrontaci. sledujte ji po |ýdnu. po měsÍci. ba ilokonce
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Vnímeite změnu vztahu s rodiči a třeba i ostat-
pííbuznými, snažte se ji posuzovat S očima otevře-

dokořán a s chladnou mysli.

Vďím úkolem je držet se své reďity' nenechat s€ na-
zpátky ke staým reakcím a vzorcfim chování - bez
na jednání mdiěů.

na v,.iiemný vztah rodičů

výrazných změn ve vašem vztahu s rodiči je třeba
i změny v jejich vztahu.

: Jestliže jste začleni]i do konfrontace odhalení pravdy,

byla součástí rodinného tajemství a jeden rodič

něm nevědě], například incestu, bude dopad konfron-
na jejich lzIah značný. Jeden rodič se třeba bude
s vámi spojit proti svému parlnerovi. Jejich vztah se

dokonce může rozpadnout. Pokud jste v konfrontaci ote-

vřeli téma, o němž se doma nikdy nemluvilo, ačkoli o něm

všichni věděli' například alkoholismus, nemusí bý dopad

konírontace na jejich vztah radiká]ní, přesto bude citel.
ný' Jejich vztah může získat velmi labilní podobu.

Počítejte s tím, že budete mít tendence připisovat vinu
za vzniklé problémy ve vztahu rodičů sobě. Začnete si ří.
kat, jestli by nebylo 1epší, kdybyste všechno nechali tak,
jak to bylo.

Když Carla - žena, která zrušila dovolenou v Mexiku,
aby mohla jet za nešthstnou matkou-a]koholičkou _ kon-
frontovala matku s a]koholismem a otce se zÍetězenot zá-
vislostí, utrpělo jejich manželství vážnou újmu. Jakmile
se matčin stav Začallepšit, otec se zhroutil. Jeho sebeúcta
totiž do značné míry závisela na roli angažovarrého rodi-
ěe. Když ho manže]ka přestala potřebovat jako oporu,
jeho role v rodině ztratila své opodstatněnÍ. Jejich man-
želství bylo vybudovríno na určitých vazbách, a'le náhle
zhatily opodstatnění. Nevěděli' jak spolu mají komuni-
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kovat, jejich vztalr se vychýlil z rovnováhy, ztratili
|ečné zázemi, Carla z toho měla rozporuplné pocity'

Ca,rla: Jen se podíuejte, co jsem zapříčinila. Rozhodi-
lo jsem celou rodin u.
Susan: okamžik, Carlo, ty jste nic nezapříčinila. Psi- ;
činu k tomu zaadnli rodiče.
Carla: Ale co když se roned'ou? Bud,u si kuůli tomu
připadat hrozně.
Susan: Vy se nemó,te proč cítit proainile. Rod'iče pře.
hodrncují suůj uztah, protože získtlli noué informace.
Vy jste si je netymyslela, pouze jste na ně posuítila.
Carla: Možnó' to nebyl moc dobrý nópad'. Předtím
mpli docela spokojené mo nželst uÍ.
Susan: Ne, neměli.
Carla: Vlpadalo tak.
Susan: Ne, neaypad,alo.
Carla (po delší od'mlce): Nejuíc mě nO tom děsí asi dů-
sLedky rozhod'nutí, že se jim nebud'u obětouat. Nechóm
je, ať jsou pro změnu zod,pouěd,ní sami za sebe' A po-
kud z toho budou oba špatní, prostě se bud,u muset t,y-
rounat s jejirh neštěslím.

Carlini rc,diče se nerozverlIi. aIe do jejich manžeIství se
nikdy nevrátil klid. Hádaii se, ale jejich dohady negativ'r
ně nezasahovaly Carle do života. Sdělením pravdy a dů.
sledným dodržováním rozhodnutí nenechat se vta}ov'ď
do jejich kon|]ikrů se Carle podari|o do'áhnoul vnitřnJ
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člena. Stejně jako platí, že váš vztah s rodiči už
po konfrontaci nikdy jako dřív, je zřejmé' že se

í váš vztah se sourozenci.
Někteří sourozenci budou sdílet vaše zkušenosti' tak-
vaše vzpomínky mohou ,,dokázat... ostatní sice maií

né zkušenosti' ale v důsledku provázanosti s rodi.
či je budou popírat a odstrkovat od sebe i tehdy, proži-
li-li jste to nejholší týrání a zneužiyání. A ještě další
sourozenci mohou mít jiné zkušenosti a nebudou chápat,
o čem mluvíte.

Připravte se na to, že se sourozenci mohou cítit vaší
konfrontací ohroženi a že se na vás budou zlobít. orotože
zjej ich pohIedu nar. r ršujeIe peč|ive udzoranou rouno'á-
hu rodiny' Přesně tak zareagoval Carolin bratr.

Jakmile její oiec obdržel dopis, zavolal jí a nečekaně ji
podpořil. oznámil jí, že si sice nepamatuje věci, o nichž
píše, ale že se jí omlouvá za veškerou bolest' kterou jí kdy
způsobil. Carol tím byla hluboce dojatá a nadchla ji vidi-
na, že by s otcem mohli začít budovat nový vztah. Za ně-
kolik týdnů ji další rozhovor s otcem bohuže] srazi] na
kolena. Popřel nejen všechny jej i zážitky, které popsa1a
v dopise, nýbrž i svoji omluvu. A aby toho nebylo málo,
ozval se jí mladší bratr a nařkl ji, že o oÍci rozšiřuje
uprachsprosté.. lži. Podle něj se zbláznila' jinak by ne.
mohla obvinit otce ze zneužívání

Budou-]i sourozenci reagovat na konfrontaci negativně,
patrně vám ve]mi důrazně připomenou, že jste celou ro.
dinu vyvedla z rovnováhy. Možná vám i napíšou dopis,
zavolají vám nebo za vámi přijdou. Stává se, že se souro-
zenci stanou posly rodičů; doručují jejich jménem vzka-
zy, prosby, výhružky i u]timáta. Možná vám budou

vat a udě]ají cokoli, aby vás přesvědčili, že jste se
ili, zbláznili nebo zmýlili i zblázn1lt najednou. Platí,

v těchto situacích je žádoucí také použít neobranné

svobody' v níž ani nedoufala'

Beakce eouťozenců
Tato kniha se neivíce zabývá vaším vztahem s rodiči,
je zíejmé, že konfrontace neprobíhá ve

).t

Jste součástí rodinného Systému; koďrontace se a držet se svého práva říct pravdu.
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musím Io udela l  pro sebe.
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Uvedu vám několik vzorových vět, které byste
sdělit sourozencům:

l Jsem ochotný/á promluvit si s tebou o tom všem,
nedovo]ím Ii. abys mé uráŽeUa.

l Chápu, že je chceš chránit, ale to, co říkám, je
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a Judy po konfrontaci s rodiči posílily vzájemnou
mezi sebou, vzájemně se podpořily. Katin odvážný

inspiroval Judy k vyhledání odborné pomoci, aby se

ona vyrovnala S bolestnými dozvuky týrání v dětství'

reakce rodinných ělenů

|(onÍrontace má dopad na všechny lidi' k nimž prožíváte

bl1zký citový vztah, především na partnera a děti, proto-

že se stali sekundárními obětmi vašich jedovatých rodi.

čů. Po konfrontaci budete potřebovat všechnu lásku

a podporu. j íz se r ám můŽe doslat. Nebojte se poŽáda I je

n oo'o". Rekně|e par1n.rovi i detem. Že proí-házíte ná-

roiným obdobím. úejte vsak na paměti, že neprožívají

stejně silné emoce jako vy; možná ani nedokážou pocho-

pit, proč jste to museli udělat. Následující období tudíž

může být obtížné i pro ně' Neposkytnou.li vám takovou

podporu, jakou byste potřebova1i, zkuste jim sdělit, že je.

jich počínánÍ a1espoň irochu chápete'
Někteří rodiče se ve snaze ospravedlnit se a učinit z vás

výhradního viníka snaži zaangažovat ostatní členy rodiny

a příbuzné. Někdy zkoušejí získat na svou stranu i vám

velmi blízké osoby, například prarodiče nebo oblíbenou
tetu. Řada příbuzných řeší bouň v rodině tak, že se při-

dá na stranu rodičů. jiní budou s vámi. Důležité je při.

stupovat ke všem angažovaným příbuzným individuálně _

stejně jako k oběma rodičům i sourozencům. Připomínej.
te jim' že činíte opatření podporující vaši spokojenost a že

se nemusí rozhodovat, na čí stranu se přidají.
Možná se ozvou i zcela nečekané osoby, například mat-

čina nej1epší kamarádka nebo váš pastor. Nebudeie.li
chtít, nemusíte jim vůbec nic vysvětlovat. RozhodneteJi
se, že jim odmítnete objasnění, můžete se inspirovat tě-

mito ořík]adv:

l Náš vztah je pro mě moc důležitý, ale nebudu ho udr.
žovat za cenu nerespektování svých potřeb.

l Fakt, že se to nestalo tobě, neznamená, že se to ne=
stalo mně.

Kate _ její otec-bankéř bil ji i její sestru, obyčejně naráz
_ byla přesvědčená o tom, že se sestra naštve, protože ne-
chce vytahovat na svět]o bolestnou minulost. Přesto se roz.
hodla, že toto riziko podstoupí.

od'jakžiaa jsem měla potřebu chrónit Judy. Mnahokn1:t
dl:padla hůř než jó,. Tbn ueče4 kdy jsem rodičům od'e-
slala dapis, jsem jí za,uolala, protok jsem chtěLa' aby uě-
děla', co se děje. oznh'mila rni, že hned' přijde. ChtěIa si
se mnou promltnit. CekaLa jsem, že bude zuřit. Před,po.
kld'dnla jsem, že to od, ní sch1tdm. Kd'yž jsem otnřela
d'aeře' ušimla jsem si, že je ubrečenó. objaly jsme se
a d,Inuho jsme se jen d'ržely a mlčely jsme. Pak jsme si
pouídaly, brečely jsme, zase jsme se objo,Iy; smóly jsme
se a znauu jsme se rozbrečely. Probraly jsme to celé od'
začitku. Judy si pamatouala aěci' které mi úplně oy-
pad,ly z hlauy. Byla ród'a, že si o tom může popouíd'at.
Rekla mi, že nebý mně, mnžnó' lry n u sobě držeh' bůh.
uíjak d'louho. Najed'nou jí připadalo, že md lte mně
o moc blíž. Necítila už se tak opuštěnó s tou uší špírnu
wnítř. obdiaouala maji odaahu, xhůraznila, že bude n
ašech okolností na mrtjí stranž. Poté jsem se rozbrečekl
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l Cením si tvého zájmu' ale tohle je věc jen mezi
a rodiči.

l Chápu, že bys ráďa pomohl/a, ale já se o tom s
nechci bavit.

r SoudÍs něco. o čem nemáš dost iďormací. AŽ se situ.
ace uklidní, možná bychom to mohli probrat. 

{

Stává se, že příbuzný nebo kamarád prostě nedokáže no.
chopit. pročjste b; li nuceni konÍronIovat se s rodiči. a vaš
vztah s ním se naruší. Takové chví1e nebývají snadné; 1!.
kdy musíme za duševní zdraví zaplatit i bolestí.

Nebezpeěné období

Po konfrontaci může nastat velmi nebezpečná reakce ze
strany rodičů: snaží se váš počin odčinit a Za tímto účelem
vás budou chtít potrestat. Zkuste se na to připravit předen.
Někteří rodiče předhazují dospělému dítěti zradu, jiní
s ním přestanou mIuvit. Další mu r'1'hrožují, že se s ním pře-
stanou stýkat a dotyčný úplně přijde o rodinu, případně že
ho lydědí. Z jejich pohledu jste porušili rodinná praviďa
mlčení a popření. Zničili jste rodinný mýtus. Vymezili jste
se jako svéb1tný člověk, zasadili jste smrtelnou rrínu ro-
dinnému systému zďoženému na nezdravém provázání.

V podstatě jste na rodinu svrhli duševní atomovou
bombu, takže přímo musíte počítat s protiopatřeními. Čím.
větší vztek budou rodiče mít, tím budete mÍt siinější ten-
denci vzdát se nově na]ezené síly a navodit ,,klid za ja.
koukoli cenu... Začnete pochybovat o tom, zda vám tett
zisk za to opravdu stál. V tuto chvíli bývají naprosto běž.
né pochyby, opětovné zvažování a dokonce zaječí úmysly
vrátit se k původnímu stavu' Jedovatí rodiče udělají ví.
ceméně cokoli, aby znovu obnovili dobře zntímou ajim vy-
hovující rovnováhu rodinnóho systému. Jejich hry na
vinu, ]ítost a žal dokážou zdeptat i silné povahy.
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rád, partner či kdokoli jiný připoutat k pomyslnémrr

i, abý vám pomohl ochránit emoce. Člověk, který je

opo.áu, by se o rás měl poslaral. společné s rámi ve

rěfit a podpořit dů|ežitou rolbu vašeho Žirot1.

Mam zkusenost, ze jedovatí rodiče jen zřídkakdy dodrží

své hrozby a vyhostí dospělé dítě z rodiny. Jsou pevně pro.

vázáni s 
.rodinnym 

systémem, radikální změny se jim

zpravidla příčí. Planost výhrůžek ovšem nemůžeme ga.

rantovat. Ž,.ám rodiče, kteří opravdu vyškrlli děti Ze Své.

ho života, skutečně je rydědili, utnuli {inanční podporu.

Na takovoulo reakc i  a mnohé da| ií  se musíte pro j i s to lu

oředem c i Iově iduševně př{prar  i t ..  
Sran"-| i  se,  že se pro l i  rám spikne ce lá  rod ina.  nebu-

rle snadné udržet si pevnou půdu pod nohama. Důsledné

trvání si na svém .'ovém l,"o.ci chování navzdory krutým

Jt.l"dkn. bude jeclen z nejodváŽnéjších počinů rašeho

ži\,ota. A laké jeden z nejcennéjŠích.

Dďrnování nové podoby
vztahu s rodíěi

Jakmiie se situace začne zklidňovat a budete se moci v re.

lativním klidu zamyslet nad vlivem konfrontace na váš

vztah s rodiči, zjistíte' že může nastatjedna ze tří možností:

Zaprvé se může stát' že se rodiče Snaží pochoplt rnten.

zitu vaší bolesti a uznají alespoň drobný díl své zodpo-

vědnosti za problémy, které se objevily ve vztahu mezi

vámi' Projevi.li ochotu diskutovat s vámi o pocitech

a obavách; budouli se chtit jimi zabývat a sdílet je
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s vámi, máte velkou naději' že si spolu dokážete
ra|  ménějedova|ý  rz |ah .  Možná Se l tane le  uči te]em
čů' budete jim ukazovat' jak s vámi mohou jednat
sobě rovným' jak si můžete povÍdat bez doprovodné
tiky či napadání. Máte možnost učit je, jako lze
vat pocity a nebát se jich. Můžete poukázat na to, 96
vám ve vztahu s nimi líbí a ne]íbí. Nebudu vám tvrdit,
tato varianta nastává ve většině případů. Nenastává.
není to nemožné. Dokud se nebudete s rodiči k
vat, nebudete beztak vědět, jak se zachovají.

Zadruhé je možné, že lodiče neprojeví mnoho
ke změně vašeho vztahu, vrátí se k,,tomu' co bylo... ý
kové chvíli se možná rozhodneIe" že oro vás bude
ší, když s nimi sice zůstanete v kontaktu' a.le rozvoLÍle
jej. Pracovala jsem se spoustou lidí, kteří nehod]ali defil
nitivně ukončit vztah s rodiči, ale stejně neochotně by se
vrace]i k původnímu stavu. Rozhodli se, že se stáhnou
a budou s rodiči udržovat přátelský, i když nepřÍliš těsný
vztah. Přestali jim dávat najevo své nejniternější pocity'
neukazovali jim, kde jsou zranitelní. Konverzaci omezil|
na citově neutrální témata. Ve vztahu k rodičům vvmezi-
I i  norá prav id la.  Ta lo s| řední ces|a doc.Ja dobř"  z jungo.
vala u mnohych klientů. Je možné, že Se osvědčí i vám.
S jedovatými rodiči se samozřejmě můžete stýkat i nadá-
le, ale vztah s nimi by od vás nemě1 rryžadovat' abyste jim
obětovali duševní zdraví'

ZalÍetí je možné, že budete chtít vztah s rodiči deťini-
tivně ukončit, jinak byste nenalezli duševní klid' Někte:
í rodiče dokážou být po konfrontaci tak útoční, až vyhrotí
jedovaté chování na maximum. V takovém případě bude
nejspíš nutné, abyste si vybrali mezi nimi a svým dušev.
ním zdravím. Vy jste se přizpůsobovali celý život' nyníje
naopak třeba myslet nejvíc na sebe.

Volba třetí možnosti se rozhodně neobejde bez vnitřních
útrap. Nevíte.li, jak to zvládnete, zkuste odloučení na

K o N I R o N T A C E :  c E s T Á  K  N E z Á Y l s L o S T I  2 8 t

Prostě si od rodičů odpočiňte. Rozhodněte se, že

i" . .oáiri definitivně ukončíte kontakt.

s nimi čtvrt roku neuvidíte ani neuslyšíte. Nebudete se

iat. nebudete si volat, nebudete si psát' Takovéto

nazývám ,'detoxikační.., protože dopřeje všem zú.

rým pŤíležitost, aby ze svého systému lrypudili jed

zii.riti.jut, moc pro ně znamená daný rztah. Vydržet tŤi

Át". bá' kontakIu s rodiei může být relmi náročné, ale

a vše prober1e. ZjistíteJi' že se nezměnili' můžete

luoit buď k dalšímu odloučení, nebo se rozhodnout,

během tohoto obdobi někdy značně duševně vy-

Nemusíte investovat spoustu energie do konÍliktů

1odiči, takže vám zbude na v]astní život. Po dosažení ci-

rvého odstupu si můžete vy i rodiče uvědomit, že vůči

chováte hluboké pozitivní city.

Jakmile stanovené období skončí, je třeba vyhodnotit,

a rodiče změnili svůj přístup. Dohodněte si s nimi set.

DospějeteJi k závěru, že jediný možný způsob, iak si

uchovat áuševní zdraví' je ukončit styky s rodiči, naléha-

vě vás žádám, abyste si zajistili odbornou pomoc a ne-

procháze1i počátečními týdny sami. vyděšenéJnitřnÍ dítě

Lude totiž potřebovat spoustu ujištbvání a uklidňování'

Citlivý poradce vám pomůže opečovat vnitřní dítě a sou-

časnábude vaše dospě1é já provázet úzkostí a bolestí při

loučení s rodiči.

Joeovo fozhodnutí

Joeův otec Alan supěl vzteky ještě dlouho po konfron.

taci. NadáIe hodně pi1. Za několik týdnů předal pro-

střednictvím manželky synovi vzkaz: jestli chce Joe
ještě někdy vidět svého otce' musí se mu omluvit. Mat-

ka pak Joeovi volala téměř denně' naléhala na něj, aby

se podvolil otcovu požadavku a mohli ,,být zase rodina..,

iak rtkala.



Ze strany rodičů by k jeho duševnímu zdraví niiak
přispíva|o. \apsal rodičům králký dopis. r nemz jim
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Joe s i  s  lí tos lí  urědomi| .  ze pokř ivené vnímání

lil. ze s nimi na |ři mésír-e přeruší kontak|; snad
té doby přehodnotí svůj postoj. Byl ochotný se s nimi
setkat' aby si promluvili o tom, zda bude ještě co
chraňovat'
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s nemocnymt
staťými rodiěi

mých klientů ve chvíli, kdy řeší, zda se má kon-
s velmi sta{mi, křehkými' nemocnými či po.

ými rodiči, če]í krutému dilematu. Bijí se v nich
'otichůdné pocity lítosti a zášti. Někteří ptoživají zá-

lidskou povinnost postarat se o rodiče, i když

na jejich požadavky přecitlivěií. ,,Už to ani nemá
.. říkávají. ',Měl/a jsem to udě]at před lety. Teď Si

itě na nic nevzpomínají..., ,,Kdybych se konfrontoval

matkou, dostala by další mrtvici. Proč bych ji neměl

hat odeiít do hrobu v míru?.. Tito klienti na druhou
vědí. že bez konfrontace ien s obtížemi naleznou

vlastní klid mvs]i.
Nechci bagatelizovat náročné aspekty konfrontace,

avšak skutečnost, že rodiče jsou staří nebo chronicky

nemocní' nemusí nutně Znamenat' že konfrontace ne-

připadá v úvahu. Doporučuji klientům, aby si o poten-

ciďních duševních důsledcích konfrontace promluvi1i

s  |ékařem rt 'd ičů a z j is t i I i .  zda nehrozÍ váŽnéjŠí zdraro l -
ní riziko. Ukáželi se, že by konfrontace mohla mít váž-

né zdravotní důsledky' je možné zv<llit alternativu přímé
konfrontace, jejímž prostřednictvím řeknete pravdu. Je
možné napsat konfrontační dopis, kte{ nakonec neode-
šlete, přečtete dopis rodiči na fotce, promluvíte si se
sourozenci či jinými příbuznými; docházíte-]i na terapii,
můžete se s rodičem konfrontovat při hraní ro1í. o těch-
to možnostech si povíme více v oddílu ,,Konfrontace se
zemřelým rodičem...

Metody, o nichž nyní mluvím, se osvědčily i k]ientům,
kteří celodenně pečují o nemocného či nemocné rodiče.
Žije-li rodič s vámi a jeJi na vás závislý, mohou snahy
otet  řené s i  promIur i t  o \aŠem vz lahu odčerpat ze rz lahu

Joe mi po odeslání dopisu sdělil, že je přip
a schopný přijmout možnost definitivní rozluky s l

Moc jsem d'oufal, že bud,u dost silný, abych ud'ržel
uztah s rod,iči a n,enechal se uychylouat z roanouóhy .
jejiú šílcným jedntinÍm' Ted- utn. že jsen toho p6
sobě chtal moc. Vzhledem k tomu. ze uolbo je bud.oii'
nebojó, rozhodl jsem se, že si uyberu sebe. Je to asi ta
nejlepši uěc, jakou jsem kdy udělal, i když je to těžké:
a jed'nu chaíli jsem na sebe hý a připadóm si hod'ně
silný; ue d'ruhou citím, že jsem uuruitř pró'zd,ný. Pane-
bože, neuím, jestli dokižu bg zdrauý _ jak to bude uy-
padat?

Pro Joea bylo samozřejmě nesmímě náročné odpoutat se od
rodičů. ale jeho definitir ní rozhodnu|í mu přinesjo pocit
Í ni|řTí Síl). Zaéa| být sebejistější' v kontaktech se zenami
se mu dařilo lépe, během půl roku si našel novou partner-
ku a prohlási|. ŽejeŠté nikdy nepoznal tak pevný rztah. Jeho
sebehodnota se zvyšovala, jeho život se zlepšoval.

A i  s  rod i r ' i  vy jednárá|e o lepším vzta l iu ,  S|áhnete se
a udržujete s nimi jen povrchnější vztahy, nebo ukončíte
kontakt s rodiči, podnikáte tím obrovský krok' jímž se
oproštujete od moci minulosti. Jakmile se vám podaří
ukont'it staré. zaje|é rzorce jednání s jedorarými rodiči,
budete mnohem otevřenější a přístupnější vztahu se se.
bou samými i s ostatními lidmi.
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napětí, čímž se usnadní vaše role pečující osobY.
se ovšem S|ane.  že z koďrontace rzn ikne lak ve|ky
až je spolužití neúnosné. Pokud vám stávající
tuace neumožňuje, abyste s rodiči v případě, že se od
po konfrontaci ještě více vzdá]í, přistoupili k odlouč
zkuste si vybrat alternativu přímé konfrontace.

''Nemůžu to udělat, n€zvládla byto..
Jonathan, s nímž jsme se seznámili ve třetí kapitole. se
hýbaI int imnímu rz lahu se ŽPnou. pro|oŽe se bour i I  n
matce a především proti jejímu tlaku, aby '" kon";oů
oženil. Po nělrolikaměsíční terapii usoudil, ze by matco
rád sdělil řadu věcí. v té době jí bylo osmdesátiva let.
Před. d-věma roky utrpěla iďarkt, byla křehká, přesto syna
i nadále zah]covala teleíonáty a dopisy. Návštěvy u Áat.
ky byly krutá divadelní představení.

Je mi jí hrozně líto, přesto mě štae, jak uelkou moc nadc
mnou mú, Bojím se, že by ji mohl.a mú sl,na zabít' Kd,y-
by no to doŠlo. nemohl byrh žir s Uědomím. :e to byla
moje uina. A tak se tudřím jako hoclný kluk. Proč 'isem
si s ní ncdokazal promllnit před patnó,cti dDa&ti lety,
když nělu uÍc sil? Mohl jsen si u'sPtřiI pln0 rro!,en(.

Připomněla jsem mu, že konfrontace neznamená" Že se
snaŽíme druhého človeka zn ičit '  By|o z ře jme. Že kdyby-
chom našli cit|ivý a,,řízený,, způsob ventilování alespoň
části jeho bo]esti a vzteku, poznal by, že pravda pfináší
duši mnohem víc klidu než vyhýbání se piavdě. Ňechtě.
la jsem ho tlačit do něčeho, co by mohlo přinést důsled.
k1.  s  n imiz b;  nemohl  Ží l ,  a|e řÍťa]a isem s i .  že uoÍímná
diskuze s matkou by mohla je j l r .h vz iah zkra l i tn i t .

Vylíčilajsem mu, že současné metodv práce na vztahÚ
nemocnýr.h Či umírajících rodiců a je1i.lr dospé|ých dělí
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i í .  Že upiímná d iskuze o rz lahu rodičům neublÍží.

í 'sem nabídne uza l ření dosud o levřcných témal

1até všem přinese vnitřní klid.

Íonuthun mel v plánu ignorovat své pocity-a tvářit se,

zádný problém '.ee"istuje. Namítla jsem, že by to po.

, meho 'la"o* bylo p1ýtvání časem, kte{ jim společně

ionathan se několik týdnů pral sám se sebou. Na mé

íéháni zaše| za matčiným lékařem. odborník jej ujis-

Že matČjn stav je stabilizovaný.

Začal jsem otózkou' jestli mó, tušení, jak unímó,m nó,š

aztah'' Prý jí bylo uždycky d'iané' proč jsem u-ůči ní to-

tik ootlra-žáený' oteuře!o mi tak dueře ke kIirlnému po-

uíiani o ton,'ze jeií porřcLa ollddat mě mŘ|a na můj

žiaot neskutečně silný ttíu' Pouídnli jsme si několik ho-

d'in. Řekl jsem jí aěci, o níchž jsem před,pokló,d'al, že

zůstanou naažc|y uzatlřeny u mé mysli. Matka zauja-

Ia obrann'ou pozici..- Byla ublíženó', hod'ně uěci popi

rala..' Ale iě", 
" 

toh,, co jsem jí poaěděl, přijala.

Nělt,otikrd't se jí oči zality slzrtmi a stiskla mi ruku.

ByIa to obrouiltó' úIeaa' Kt|ysi mě nóllštěuy u ní děsi-

li ate ted', ji uid'ím jako křehkou starou dd'mu. Ne-

ihapu, p,,i i'"- 'e tak dlouho ból říct jí, co se ae mně

nahromad'ilo.

Jonathan dokázal poprvé v životě mluvit s matkou upřím-

ně a otevřeně. Poáuiilo ." mu změnit ]adění jejich vzta.

hu. Měl pocit. že konečně odložil těžké břemeno. RoVněž

mohl zatít vnímat matku takovou, jaká byla v přÍtomnos-

ti, nenechal se Svazovat vzpomínkami a strachem. Mohl

začít reasovat na matčinu aktuální rea1itu, která se zá-

sadně liňa od té mocné, zahlcující matky, jakou si pa-

maroval  malý ch|apec v jeho dus i .

Jo,'uthunoua konf.ontace s matkou měla řadu pozitiv.
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ních důs]edků, ale nebývá tomu tak vždy. Věk ani jako váš rodič (vaši rodiče). Vyprávějte mu o svých

nínkách na rodiče a zážitcích s nimi. Není třeba žá-nečiní všechny jedovaté rodiče schopnější
s pravdou'  \ekterí v pnibéhu |et  shodí lvrdou
a mají-li se pak konfrontovat s vlastní smr1elností.
jí ochotnější převzít alespoň dílčí zodpovědnost za může sdělit pravdu strýci nebo tetě'
chování. Jiní se s postupně odcházejícím životem
ještě důrazněji utvrdí V popření a vzteku, jejich

le možné, že se setkáte s podobnou negativní reakcí,

by následovala i od rodičů. Příbuzný může vaše in-

popírat, nevěřit vámo Íeagovat vztekem či poci-

ub]ížení. V takovém případě se zachovejte stejnějako
a paniku. Takor í rodire nezřídka odcházeji do hroÉu s' rodiči: vyvarujte se obranné reakci, neobhajujte se. Na-
vztekem a pomstychtivostí. Požadavky dětí je nezaiímai se vám vynikající příležitost důkladně si uvědomit,

vaše slova, možná se dokonce omluví za vaše rodiče. Přes-

ně to se stalo Kim - otec ji ovládal penězi a nepředvída-

telnými náladam| ZemÍel před pěti lety' Kim cítila
potřebu konfrontovat se s jiným členem rodiny. Vybrala

ii otcovu mladší sestru Shirley. Pozvala ji na oběd.

příbuzného, aby převzal zodpovědnost za jejich cho-

i; mnohdy člověk pocítí velikou úlevu jerr díky tomu,

zodpovědnost za vaši změnu spočívá na vás, ne na nich.

Může se naopak stát, že příbuzný překvapivě potvrdí

Na sezení po jejich setkání bylo pairné, že Kim je vý.

sledkem potěšena.

Víte, mého tdtu každ,ý uctíUal. ByI taknd slry)erstar ro-

ilin'y' Shirley se chotlala, jako by ho zbožňouala. Asi

si d,okdžete před'staait, že pro mě proto bylo těžké oy-

pouěd,ět jí, jak se tó,kl ke mně choaal krutě. Kd'yž jsem

ií to řehla' stalT se netu)ěřitelnd' uěc. s;ěřila se mi, že

se mého t(lty ažd'ycky bó'la, protože se k ní D džtství I(Iky

chot:al stra,šně. Mé líčení ji u ničem nepřekaapilo. Pak

mi typraaěIa _ a to byla ta n,ejlepší čóst _ o tom, že

mu dala k narozeniná,m hněr]ou ltošili' takouo4 jcl-

kou rnsíw,Ii nacisté. Prý na ni d,okoru:e chtěla Dyšit

saastiku, ale cítila, že by zašIa příliš daleko. Zasm,i.

ly jsme se, pobrečely jsmc si. Bylo to bezaad,né. Lid'e

r restauraci si museli mysl'et, že jsme se zblúznily.

: 'e v) hrotí. L toky na do"peř détise pak pr"á nr.rauuir
dinou do. lupnou me|odou. jak od sebe odhánet deo,

Ani to není rozhodujícÍ. Rozhodující je, ze iste rekli to,
co mělo bý| řereno.

Konfrontace se zemřelým rodíěem
Ve]mi náročná situace nastává, když pracujete na kon-
frontaci bez možnosti zpětné vazby, protože rodiče již
zemie| i .  Ani  r  Iu |o chr í| i  neni  n ic  z|racentr '  pro loŽe se na-
bízí nekoIik LuďronIar.ních me|od i bez ftzické ořítom-
nosti rodiče.

Jednou z metod, kterou jsem připravila a která se velmi
osvědčuje, je napsríní konfrontačního dopisu a jeho přečtení
u hrobu rodiče. Člověk mívá v iakovém okamžiku inienzivní
pocit. jako by opravdu mluvil s rodičem, může ventilovď
pocity. jež v sobě držel tak d]ouho. Během své oraxe isem
získďa pozitir ní zpě|nou razbu na Iulo me|odu iaL oá k]i-
entů. |ak od pos|ur.har.ů mých pofadů v rádiu.

Není-]i možné konfrontovat se s rodičem u ieho hrobu,
přečtěte dopis rodiči před jeho fotografií, případně před
prázdnou židlí. Rovněž můžete požádat někoho ze systé.
mu podpory. aby rstoupiI do role rašeho rodiČe.

Nabízí se ještě jedna možnost: můžete si
s příbuzným' nejlépe pokrevním příbuzným
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Když se Shirley otevřela Kim, v podstatě jí sdělila:
pu' jak se cítíš, a vím, že tvoje slova jsou
a pravdivá... Kim zjistila' že přenesením zkušeností do
nerace, z níž vzešly, jí umožnilo vyventilovat spoustu
hromaděné úzkosti a viny za to, co jí otec udělal.

Uvědomuji si, že tato metoda může někomu připadat
citlivá, protože příbuzní nejsou ve většině případů
vědní za vaše negativní zážitky. Yždy je třeba zvážit
a proti' Pokud várn píbuzný v roli zemřeiého rodiče
léčit vaše sebezničující duševnÍ a citové rány, b""".po.o.]
stojÍ za to \,Tstavit příbuzného potenciálně nepříjemné tonj
verzaci, z níž možná bude nějakou dobu vyvedený z míry' '

Špatn,í kon|rontace neexistuie
Koďrontaci můžeme chápat jako vrcholovou fázi na ces-
tě k nezávislosti.

Bez olrledu na pďběh kon.frontace nebo její dozvuky
mějte na paměti' žn z ú rychádte vž'dy jako vítěz, pm!o'
že jsrc v sobě našIi odvahu uskutďnit ji.

I když se domů nevrátíte s vítěznou trofejí' i když ne-
stačíte povědět všechno, co jste si připravili, i když
sklouznete k obranné reakci a začnete se osnravedlňovat,.
i kdyz rodiče náhle r slanou a odejdou z mí"inosti... /y7.ste
to d,ola1zali| Řekli jste jim i sobě pravdu o svém životě.
Strach, ktery vás tak d]ouho držel ve staré roli. nád vámi
už nemá moc.

kapítola

oiení ran z incestu

dospělé, kteří byli v dětství sexuálně znelňiváni, je

pomoc víceméně nezbytností. Poznala jsem,

le tito lidé reagují na proces terapie nejdramatičtěji a nej-

obsáhleii ze všech, a to bez ohledu na závažnost újmy.

v téio kapitole vám nabídnu terapeutické techniky,

které jsem navrhla a dále tříbi1a při spolupráci s více než

tisícem obětí incestu. Chci vám ukázat, že máte velkou na-

ději a že úzdravný proces vám může přinést výjimečnott

zkušenost. Na druhou stranu váS nežádám, abyste pod-

sturrovali tuto práci sami.
Docházíte-1i v současné době na terapii, navrhuji vám,

abyste do práce zapojili svého terapeuta (terapeutku).

Proces léčby má úvodní část, samotný průběh a závěr. Po.

stup je pomyslně vyznačen na mapě: je konkrétní a jas.

ný. Budete-}i se jím řídit, získáte znovu svou důstojnost
a sebeúctu.

rProě potřebuiu terapií?..

Pokud jste byli v dětství zneužíváni, bude pro vás pří-

značná větŠina niŽe uvedených lvrzení. moŽná ivšechna.


