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Když se Shirley o|evřela Kim. r podsla|ě jÍ sdělila:
pu.  Jak se cítÍš. a vím. že troje s|ora jsou op1
a pravdivá...Kim zjistila' že přeneseni. zkusenosti
nerace,.z níž vzešly, jí umožnilo vyventilovat spor
hromaděné úzkosti a viny za to, co jí otec udělal.

Uvědomuji si, že tato metoda může někomu
citlivá, protože příbuzní nejsou ve většině případ.ů zJr
vědní za vaše negativní zážitky. Yždy je tieba zvážit
a proti. Pokud vám příbuzný v roli zemře]ého mdiče
lóčit vaše sebezničující duševní a citové rány, bezer
stojí Za to !')'stavil příbuzného potenciálně nepŤíjemné
verzaci, z niž možná bude nějakou dobu r,r.vedený z

$patná konfrontace neexistuie
Konfrontaci můŽeme chápat jako vrcholovou fázi na ces..
tě k nezávislosti.

Bez ohledu na prúběh konfrontace nebo ieiÍ doznrlrv
mějte na paněti, že z tú vychffite vždy jako ňu4 pmto'.
že jste v sobě nďli odvahu uskuteěnit ji.

I když se domů nevrátíte s vítěznou trofejí' i když ne-
stačíte povědět všechno, co jste si připravili, i když
sk]ouznete k obranné reakci a začnete se osnravedlňovat.
i když rodiče náhle vstanou a odejdo u z míolnosti... Vyjste
to d'okdzali! Řekli jste jim i sobě pravdu o svem zivátě.
Strach. ktery vás tak d|ouho držeI ve staré ro|i. nad vámi
Už nemá moc.

kapitola

ení ťan z íncestu

dospélé'  k le ří  byI i  r  děIství sexuá|ně zneužÍváni .  je

esionální pomoc víceméně neZbytnoslí. Poznala jsem.

tito 1idé reagují na proces terapie nejdramatičtěji a nej-

sáhleji ze všech' a to bez ohledu na závažnost újmy.

V téio kapitole vám nabídnu terapeutické techniky,

které isem navrhla a dále tříbila při spolupráci s více než

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

ději a že úzdravný proces vám může přinést výjimečnou

,kuš"no"t. Na druhou stranu váS nežádám, abyste pod-

sfupovali tuto práci sami.
ĎocházíteJi v současné době na terapii, navrhuji vám,

abyste do práce zapojili Svého terapeuta (erapeutku).

Práces léčby má úvodní část, samotný pruběh a závěr. Po.

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

ny..tiudeteJi se jím řídit, získáte znovu svou důstojnost

a sebeúctu.

xProč potřebuiu terapii?..

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

značnálětšina níže uvedených tvrzení, možná i všechna'



2 9 o  K D Y Ž  N Á [ t  R o D I Č E  N I Č 1  Ž I v 0 1 .

l. Prožíváte h]uboce zakořeněné pocity
viny a studu.

.).
4.

Snadno se necháte využívat a vykořistbvat
Domníváte se, že ostatní lidé jsou důležitějši n62
YěÍíIe, že jediný způsob, jak si zasloužit lrísku' ig
plňorání potřeb oslalních na r |aslní úkor.

10.

B.

9.

6.

7 .

obtížně stanovujete hranice, dáváte najevo vztek
řÍkáte ',ne...
Do svého života přijímáte kruté a nási]nické lidi a
přesvědčeni o tom, že je můžete přesvědčit, a|y
mě]i rádi či na vás byli hodní.
ostatním lidem moc nevěříte; očekáváte' že vás
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incestu a terapie jeho obětí prakticky nikdo ne-

Každého terapeuta, který připadá v úvahu, se vy-

na vzdělání a praxi. Pokud dosud nepracoval

obětí incestu ani neabso1voval žádný speciali-

kurz, seminář, kon{erenci a podobně, doporučuji

p, abyste hledali dál.

iá.up""ti, kteří jsou obeznámeni s dynamikou 
'rodi.

a  r , r . a . u i i  s  t e . . hn i k am i ak t i v n í  účas t i .  n ap ř í k I ad  h r a .

,ot i .  t , i 'u1 i  pro obét i  inces|u nej|epšÍ. Freudoršlí

iaI ří  or ientovaní na psychoanalýzu bývají naopak

dí nebo vám ublíží.
Sex a sexualita není oblast, která

]horší' přestože Freud výrazně přehodnotil své' pů.

áni (a presne) názory jak na četnost výskytu^, tak na

rozsah..ijmy zpísobené incestem; proto řada fre.udov-

"r.  v.t . '  o.u" i iujr-t  a psychoana|1t iků př istupuje k pií.
' - t  

. : . . : - !  .  ) A t - t . , !

u puci".ltt o sexuálním zneu'žívání v dětství

'l
by vám byla pff1

l l .
t2.
13.

Naučili jste se jednat' 'jako by.. všechno bylo v po-
řádku.  i  kdyŽ není '
Nedomníváte se, že byste si zasloužili úSpěch, štěsť
čí hezký vztah.
Příliš neumíte laškovat ani být spontánnÍ. t
Ríkávate si, že jste nemě]i žádné dětství.
Na své dítě či děti míváte často vztek a z|obi vás,že
se mají lépe neŽ r1 r  dě|s|rí .
Přemítáte nad tím, jaké by to bylo být normrílní.

Tyto vzorce takzvané viktimizace začÍnají brzy. Jsou ur.
putné, vlastními silami obtížně narušitelné, ale terapie
vám může pomoci, aby přestaly mít vliv na váš život.

Výběr terapeuta
Při výběru terapeuta je dobré vo]it mezi odborníky s od:
povídajícím vzdě]ánÍm, výcvikem a praxí v oblasti práce '
s obět'mi incestu. Mnozí terapeuti jsou pro tuto vysoce sper

skepticky a nepříliš důvěřivě.
Ý oo"ll.l''i"h l"t"ch vznikla ve Spojených státech řada

svépámo..ných skupin pro obéti incestu. |,.labízejí podpo.

, ' '  á  oo" i t  souná|. i i tost i ,  arŠak po. ,| rádají cí|ené redení

terapeutem kompetentním k tomu, aby společné práci do-

rlával strukturu i směr. Svépomocná skupinaje samozřej-

mě lepší než žádná, ale je mnohem lepší docházet do

skupiny vedené odborlríkem.

lndíviduální1 nebo skupinová t€ťal'íe

Jako nejlepší způsob zpracovávání zkušenosti s incestem

se jeui p.áce ve skupině, do níž docházejí lidé s toutéž

zkusenástí a kterou vede zkušený terapeut, jemuž nečiní

toto téma problémy.
Jedním z priznaků incestu je pocit naprosté izolace.

Jste-li však Jklope"i lidmi, kterí mluví o pocitech a zá-

žitcích tolik připomínajících vaše, začne izolovanost ustu-

povat. Č]eno;éikupiny vám dodávají sílu, podporují vás.

št.uč,lě ř"č"no uám sdělují: ,,Víme, jaké to je, věříme ti;

14.

cializovanou práci nekvalifikovaní. Na vysoké škole se
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prožíváme s tebou bolest, záleží nám na tobě'
aby ti bylo co nejlépe'..
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desenzibilizováni vůči vině a studu. První sdělení je

těžké pro každého' Bývá doprovázeno plá-
obecně platí, že zpočátku se skupinové terapie

téměř každý. Někdo si myslí, že bude nerlózní, až o
a ponížením. Při třetím či čtvrtém líčení příběhu se

mluví snáz; pocit ponížení viditeině ustupuje.
bude mluvit před ostatními a stane se středem jejich když člen Sdílí svůj zážitek s ostatními podesáté nebo
zornosti. Věřte' že tyto pocity pominou do deseti mi té, není to výrazně jiné než líčení kterékoli jiné

udá]osti v životě.Někte{m lidem však skupinová terapie nikdy
Nevysoký počet obětí incestu je citově natolik kře

že opravdu nezvládne intenzitu prožitku ve skupině.
něj se stává alternativou individuá]ní terapie, -!

Do skupiny vždy začleňuji jak ženy, tak muže. Pohla,
vím se sice liší, ale pocity a třaumata jsou Stejná.

Skupiny cílené na terapii obětí incestu koncipuji jako
otevřené. Znamená to, Že kdykoli může přijít nový člen.
Rovněž to znamená, že se ve skupině setkávají lidé v rťrz=
ných fázích terapie. Pro nového člena je toiiž velmi po-
vzbudivé setkávat se s členem, který terapii úspěšně
končí a připravuje se na odchod ze skupiny.

Poprvé na skupině
Když na skupinu přijde nový člen, zahajujeme sezení uví
tacím cvičením. Každý člen skupiny sdělí novému č]eno-
vi svou zkušenost s incestem: kdo jej páchal, co se dělo,
kdy incest začal, jak dlouho trval a podobně. Nový člen
sdě1uje svou zkušenost jako poslední.

Toto uvítací cvičení pomáhá bořit ledy, takže se nový
člen od začátku může do skupiny zapojii aktivně. Stáváse'
že svij zážitek už napoprvé popíše se všemi podrobnost-
mi. Vidí, že není sám, že ostatní prožili podobné trauma'

Akt přivitání pomáhá ostatním členům skupiny tím, že
přispívá k prohloubení základního procesu snižování cit-
livosti vůči traumatu' Pň kaŽdém vítání nového člena mu. .
sejí ti stávající znovu sdělit, o čem se dlouho nem]uvi]o' 

'

Oběti incestu provázím třemi základními fázemi: vzIe.

kem, žalem a uvolněnÍm.
Vztek pramení z násilí a zrady. Vyvěrá z nejhlubších

částí já. Tato fáze bývá nejdůležitější a současně i nejtěž-

ší. Bývá nesmírně prudký, zuřivy.
Dospělí, kteří byli v dětství zneuž1váni, mívají bohaté

zku:enos| i  se 5mulLem' osamělostí i  poc i tem. že jsou

špainí. ŽaI t,ldíž znaji důvěrně, vztek nikoli. Klienti se

proto nezřídka snaží fázi vzteku přeskočit a co nejrychle-
ji 

"e 
do"tut do fáze žalu. To je chyba. Vztek musí před.

cházet žďru. Pochopitelně není možné, abychom od sebe

oddělovali intenzivní pocity _ ve vzteku je žal a v ža|u je

vztek _ a]e pro účely práce podle této knihy budeme oba
pocity oddělovat.

Vztek
Máte-li clůSledně předat zodpovědnost do r-ukou, do nichž
patří, nejprve je třeba' abyste přijali svůj vztek av bez-
pečí terapeutické skupiny ho 'pustili., ven.

Pro většinu lidí platí, že se to snáz řekne, než udělá.

Ce|é rok1 js te dus i I i  vztek pod pok I i řkou; je moŽné. že jS le

ho potlačovali tak usilovně, až se z vás stali submisivní
sebeobětující se perfekcionisté * jako byste světu říkali:

iI
iI

Íáze terapie

Čím častěji k tomu dochází' tín více jsou členové skupi.
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,,Nemám problém a dokážu vám to svou dok

na podobnou reakci, jakou je uvolnění hrdia
sopky. Vzniklý výbuch je zah|cující.

Stalo.]i se, že jste zuřivý vzteŘ vytlačili z vědomÍ. i
zvýšeně zranitelní vůči příznakům tělesných a ci
obtíží' jako jsou bolesti hlavy čí deprese'

J iní nemají tak r tíŽný problém s tím. ab1 se
ra. l i  ke vzteku.  nýbrŽ nevědí.  jak ho maj i  o '  Iadnour.
kdo dostane příšerný vztek na všechny kromě tě"h I;;.

Uvolněni a posileni

Všechno obětuju pro druhé, nemívám o"t"k u deki']
co se pomně chce....Dáteli pruchod vzteku, připravt6

V poslednÍfázi terapie následující po prožití vzteku a žalu
se naučíte. využívat energii, kterou vám předtím kradl
vztek a žal, k přebudování svého života l sebeobrazu'

:u."|Ž i: opravdu rozlícený: na rodiče. Pronási r"t.k fr
kohokol|" kclo mu přijde do cesIy. jen na rodir'g 56 162.
běsní. A další jedná tak drsně a agresivně, až od sebe.
osIatní odhání.

Techniky, s nimiž se Seznámíte v této kapitole' vám po.
můžou venti]ovat vztek tak, abyste to zvládli' neztratili nad
ním kontrolu; abyste dokázali uvolnit hrdlo 

"opky 
u o7-

pustit z ní lávu vzteku'

Žat
Během léčebného procesu budete truchlit nad řarlou ztrát:
nad ztrá|ou ..hezké rodiny... předsta\. nevinnosti. |ásky.
dětství; let, která mohla být za jiných okolností štástná
a'podnětná. MoŽná r ás Ža| zap|ar í. Tera peu| pro|o musí bý
ZkuŠený a musí mít odvahu pror ázet vás r ztekem a dovést
yás na konec této cesty' Žal nemůžeme nijak obejít, vy-
rovnat se s ním není snadné; nelze naiít zkratkv.
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tomto období Většina příznaků již téměř vymizela nebo

Dro vás Zvládnutel ná. Začnete vnímat novou rovinu své-

olá, b'.d"t" po.tupně pŤicházet na to, že jste cenní lidé

dokážete milovat' Poprvé v životě se vám nabídne jiná

než dosud: už se nebudete muset cítit ani chovat
obět..

techniky

terapii pracuji se dvěma základními technikami: psa.
dopisů a hraním rolí. Sestavila jsem i několik skupi-

nových cvičení, jež se osvědčila především u obětí

incestu a dospělých dětí jedovatých rodičů. Tyto techni-
lze používat při skupinové, ale i individuální terapii.

Vzh ledem k |omu. Že se ind iv iduá|ní terapií  obětí inces-
tu zabývám ve svých terapeutických střediscích mini.
rnálně' zvolila jsem píklady ze skupinového uspořádání.

Dopisy
Vždy žádám všechny členy skupiny. aby napsali jeden do-
pis týdně, především v počáteční fázi terapie. Klienti na-
píší dopisy doma a na skupině je přečtou nahlas. od
n1koho neayžad'ujl, aby dopisy skutečně posílal, přesto
tuto možnost r;olí poměrně hodně členů skupiny, obzvláš-
tě ve fázi' kdy začínají cítit příliv nových sil. Dopisy se
píší v tomto sledu;

l. agresorovi/agresorům
2. druhému rodiči (za předpokladu, že jeden rodič byl

agresor: dospělí. kteří by Ii zneužívaní j iným rodinným
příslušníkem než rodičem, píší nejprve agresorovi
a pak oběma rodičům)
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3. ublíženému dítěti svého dospělého já
4. ,,pohádku.. svého života
5. par1nerovi či milenci (eJi takový člověk ve vašern 5i.

Votě)
6. každému dítěti

Po napsání všech dopisů lybídnu členy skupiny, aby se 115.
tili k prvnímu bodu a zahájili takzva1é druhé kolo. Dopi5y
se tímto způsobem stávají nejen mocným terapeutickýmn6.
strojem, nýbrž i barometrem pokroku. Dopis napsaný v prv.
ních týdnech terapie je laděním i obsahem jiný než dopis
napsaný po dalších třech až čtyřech měsících.

Dopís agresorovi
V prvním dopise určeném agresorovi je třeba pustit
všechno ven, umožnit si prožít tak prudký vztek, jak jen
můžete' K]idně co nejčastěji sáhněte po výrazech ,jak ses
mohl opovážit.....,,jaks mohl'..... Je,jich prostřednictvírn
se lépe propojíte se vztekem.

Když jsem Se poprvé setkala s Janine, jemnou, drob.
nou, světlovlasou ženou, které tehdy bylo třicet šest let,
jen zřídkakdy zvýši]a hlas nad úroveň šepotu. otec ji zne-
užíval od sedmi let asi do jedenáctého roku. Janine stále
dou{ala, že by si nějak mohla získat otcovu lásku. velmi
necrchotně připouštěla možnost, že by v ní vřel vztek. Při
uvítacím cvičení plakala. Když jsem ji požádala, aby na-
psala otci dopis, bylo vidět, že je jí to nepříjernné. Vedla
jsem ji k tomu, aby použila dopis jako spouštěč vzteku,
aby se jeho prostřednictvím rozzlobi|a na otce za Io, že ji
ublížil a zradil ji. Připomínala jsern 1í, že otec si ten do.
pis nikdy nepřečte, nebude-]i ona chtít'

Na základě dosavadní spolupráce jsem očekávala, že
první dopis bude váhavý, plný očekávání a toužebných
přání. Čekalo mě pořádné překvapení:
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j4ilý tclti'
ulastně nejsi aůbec ,,milý,, a stal ses mým tútou jen

proto. že jsi jednou n(]slÍÍkuI sperma do mamy. \e-
.nciuidÍm 

tp. Je mi ta líto' Jak ses uůbec mohl ,)poutižit

znú,silnit suoj i <!ce rku ?
Kde md,m ot] tebe omluuu? Kd'e je mé panenstuí? Kde
je mó' sebeúcta?
Neurhělala jsem nic, kuůli čemu bys mě musel nenii-

uidět. Neprouokot',alcl jsem tě. S malými holkami je to

aíc uzrušující, protože jsou těsnější, co? Mald rašící

prsa ti ho postauilrl,? Je to tak, ty hajzle? Měla jsem

ti pliutlout d'o ksíchtu. Nenduidím se za to, že jsem

a sobě nenašlú odrahu, a,t',ych se ti uzepřela. Jak ses

mohl oPol)úžit zneužít suou otcouskou moc k tomu,

abys mě n,úsilnil? lak sis cJouolil ubližoaat mi? Jak
se oclllažuješ nemLuuít se mnou?
Když jsem byla ma'Iinhd,' chod,taali jsme se koupat da

oceónu. Vzal jsi mě za ruku a ustoupili jsme spolu d'o

uln, uzpomhldš? Měla jsem tuoje nodré oči. Věřila
jsen ti. Strašně moc jsem si přttla, aby sis mě uó'žil.

ChtěIa jsem, abys na mě byl pyštý. Jenže ty jsi jen ubo-

ždk, který zneužíxal dítě, Ale tobě to stejně byLo jedno,

co? LJž se nebudu ttlúřit, jako by se nic nestalo. Stalo

se to, tdto, a pořó,d, to ,ue mně je' 
Janine

Psaní dopisu u Janine vyneslo na povrch víc pocitů'

než bychom jich ,,získaly.. mnohahodinovým povídá.

ním. Janine se zalek]a intenzity svých emocí, uk]idňo-
valo ji však vědomí, že má poprvé v životě k dispozici
bezpečné místo, kde se může svými pocity zabývat a dá-

vat jim průchod.
Connie _ rudovláska, úřednice v úvěrovém oddělení

banky zneužívaná otcem od raného dětství, která svou

sebenenávist pos]éze ventilovala tím, že se vyspala s ně-



més í l 'ů před Jan ine.  Con n ie b1 |a r  ýbuŠná. ca"to se J^+
vaIa agres i rné a vztc| ' Ie.  ŘíkaIu '1. .m'1 i . . r r rdý or ise i ; .
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kolika stovkami mužů _ přišla do téže skupiny

Ahoj tú,to,
od pruního r1opisu, který jsem ti také p50la na skupi-
ně, uplynultl d,louhd doba. Změnilo se plno aěcí. Když
jsem ue skupině začínala, llnímala jsem tě jako děsí-
úho obra. V určitém ohletlu jsem se ti podobala. In-
cest byl só,m o sobě příšerý, jenže jú, se k tomu ušemu
musela ustauičně potýkat ještě s násilím a tlýhrůžka-
mi nósilí. Sika,noxal jsi mě' choual ses jako tyran. Jtlk
ses mohl opouóžit uhrtist mi dětstuí? Jak se od'aažuješ
ničit mi žiuot?
Konečně si začíndm sklóc]o,t tlohroma,dy jethnotliué
dilky. Jsi hod,ně nemocý, dušeuně narušený člouěk.
Využíruk mě lšemi možnými způsoby'. Donutils mě,
abych tě milotlala tak, jak by rhera neměIa otce mi-
louat. NeněIa jsem tě jlk zast<l,uit- Nepřipadúm si
normólní' cítím se špinal)d. Bylr'l to strašné. Chouala
jsem se tuk sebedestruktiuně, že ašechno, vŠECHNo,
co se změní, bude jedině k lepšímu.
Tuoje ani mó.miny problémy netyřeším, zato můžu Dy.
řešit ty sué. Pohud se stane, že se při mé pró,ci bud'ete
s móm1u citit ublížení, nebud'u s tím moct nic ud,ělat.
Jó se tě neprosila, abys mě zneužíual.

Connie
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e Connie popustila uzdu vzteku, dokázala se začít
od sebenenávisti a opovrhoYání sebe samou.

více vzteku projevova]a, tírn více byla odhodlaná za-

[di' ." 
" 

sr ůj osobni t'ůsl d \ ) |éření.
!!
i r lale věděla jsem, že je v nitru slabá a zranitelná. y o-'

n im dopise o|c i  se je jí  poc i t1 roz léra|y po stran"e jqk.
r lny.  neme|y hranice anj  t rar .  KdyŽ nam pi .d líta|aáru i
hý dopis otci, bylo nad slunce jasné, že si dokázala
uspořádat pocity i způsob vnímání do ucelenějších-
a pevnějších tvarů:

Dol'is tichému spoleěnikovi

Po napsání dopisu agresorovi je tře}ra napsat dopis tlru-

t'Jnu'.o.liri, zpravid1a matce. l)tlmníváte.li se, že o in-

cestu nevědela, je pravděpodobn é, že jí váš dopis sděli

tuto inforrrraci poprvé.
Tušíte-li. že nratka o incestu větlěla, případně řekliJi

iste ií o něm, když k němu docházelo, je nutné, abyste ze

s"b.  pusr  i I i  . .o nej  r  ír .  r  z tek u;  r  z|ek k r  ůl i  tomu. Ž.  r  ás r re-

ochr jn i l r .  ner eÍiIa r  ám či l  ás  ohr inor a la:  r  z lek za |o.  Že

vás využila jako obětního beránka, jen aby udržela tle-

strukiivní rodinu či r]estruktivnÍ manželství; za to, že jste

pro ni byli méně důležití než její potřeba finanční jistoty

li udrzeni tehdejšího stavu.
Conniin dopis matce je výstižný příklatl neuvěřiteiné

ambir,alence, kterou většina obětí incestu cítí vůči mat.

ce. Dopis začínal výčtem přík1adů sexuálního zneužívání

ze strany otce. Poté jí Connie napsa|a, jak vnímala nrat.

činu roli v tornto rodinném dramatu;

--.Tak1. mi připud,ú, žes mě zradíLa. Matky mují za

úkol ;hťdn;t iué d,ěti, ule ttls neurlělala, Nezajímala

ses o m{ Q prlto m; tdta ubLížil.

Tys to nechiěla tiděL? Nebo ti to bylo tok jedno, žes to

ini tlitlět nemc,ltla? Za. ušechny ty osaměIé roky na

tebe mtim' přišentý utek. odkoplo jsi tně. KIid mezi te.

bou a t(ltou byl pro tebe tak hrozně d,ůLežítý, až jsi mě

tótotli ra'dši obětouula. Kclybys aěděIa,, jak moc mě bo.

lelo tĚdomí, že pro tebe nejsem ruutr'llik d'ůležitó,, abys

mě ochrúnila. Boblo to tak hrozně, až jsem tu bolest
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radši 1) sobě zazdila. Ted, nedakdžu prožítlat etng!:.
jako ostatní lic]'i. Rod,iče mi nejen Di"ti dtt,t,t, qle
i moje city. Nentiaidím tě a miluju tě tak moc, až jse711
z toho úplně zmatenó. Mami, proč ses o mě nepost(I.
ra,la? Proč jsi mě nemilouala? Co na mě t,ytá qá-
ného? Dostanu někd,y oclpouěcl ?

Conniino výmluvné vylíčení niterného zmatku odráží
Zmatek, kte]ý prožívají všechny oběti incestu ohledně p6-
zodpovézené otázky, proč je matka neochránila. Connie
výstižně dodala: ,,Dokonce i zvířata chrání svá mládátai

Dopis ublíženému ditěti
Dopis pro ulrlížené dítě může být v mnoha ohledech nej-
':"':' ful1.. kter1 bud.te psá|. o\ šPm také můze být ne]-
dů|eŽi léjŠÍ. 7,ahajuje pro(. r .s  rod ičovckah. '  up. .u iavani
vlastního já.

Rodičovské opečovávání znamená, že se postupně do-
staxete do nejniternější hlubiny svého já, v níž na]eznete
milujícího rodiče stvrzujícího bálest vašeho r]ítěte. Postará
se o ublížené dítě ve vás. .li:nto 

rodič prostřednictvím do-
ptsu-utěšuje, ujištuje a chrání tu vaši část, klerá je stále
zranitelná a vyděšená.

Mnozí ]idé, kteří byli v dětství sexuá]ně zneužívani,
se odcizi]i od svého vnitřního .lítěte. Stud se převtělil
v opovržení a nenávist vůči tomuto ,,zkaženému.,, bez-
mocnému dítěti' Něktlo se snaží vůči takovýnIto extrém.'
ně bolestivým pocitům bojovat vyvlastněům vnitřního
dítěte, jenže ono nemůže být odvrženo, nanejvýš je ho
možno zakýt.

- 
Žadam vás, abyste v tomto dopisu objali své vnitřní

dítě a znovu ho začlenili rlo své osobnosti. Staňte se jeho
milujícím rodičem. Poskytněte mu podporu, kt".ou 1"t"
nikdy neměli. Pečujte o ně. Dave.jte ditttl najevo, ž; ho
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pilujete a že je krásné. Bude to poprvé v jeho životě.
gan - inženýr sexuáině znelžívaný otcem během dět-

'tví a dospívání _ prožíval vůči tomu malému chlapci,

kteý |:y1příliš slabý, aby se postavil otci, d1ouholetou

nenávist. Část jeho dopisu vnitřnímu dítěti dokládá, jak

se Danův posroj změnil po několika málo skupinových

setkáních:

Milý malý Dane,
byl jsi krd'sné, neuinné r]ítě. ByL jsi ztělesněnó lóska.
od této chuíle se o tebe bud,u stara,t' MěL jsi ueLké na-
tlání a plruo nápadů. Te<!, se konečně budeš mocí pro-
jeuit. Jsi a bezpečí. Můžeš milot:al a být miloaán.
Nikdo tí neublíží. I]ž se n,emusíš bót. Postard,m se
o nós. Butleme qloLu. Kdysi jsme žili každ'ý só'm, měli
jsme jiné role, zkoušeli jsme to nějak zulódnout. Nejsi
bLózen. Ból ses. on ti ale neublíží' PřestaL jsem pít
i brót clrogy. Tehdy jsem se tak snužil přehlušil tuůj
uztek, nloji zuřiuost, clepresi, ainu a úzkost; txůj smu.
tek. T1 pocit1. m,ůžeš nechat od'plynout. Přestal jsem
tebe i sebe trestat. Ani on n'ú's nebude trestct't. od'dal
jsem se bohu. Jsme cenné bytosti. Jsem cenný čloúk'
Saět' který jsrne si spolu tlytaořiLi, se rozplynul. Pro.
bouzíme se. sice to pořad bolí, ale není to ta]t hrozné
jako předtím' Kanečně je to opraudoué.

Dan

Dan prostřednictvím dopisu nejen komunikoval se svým
vnitřním dítětem, nýbrž i přesvědčoval sám sebe, že crd-
hodlání vzdát se alkoholu a drog by1 krok k sebeurčení.
PŤi psaní dopisu si poprvé uvědomil vztah mezi sebede-
struktivním chováním a bo]estí z dětství.



Po napsání tří dopisů zkuste napsat příběh popisuiíei
Ž ivo| pohádkovým jaz1kem a pohádkorými obrazy.
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Pohádka
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Bylo. nebylo. u jodnom opušlěném údolí obklopeném

hirami rostla mo!ó kytička. ]menouala se obin [jmé-
no |)znik,lé z prr)níCh d'uou písm,en spojení ,,oběť inces-

t,u,,]' Nebyla št]astnó. Díudnrlla se d'aleko za řeku

a l duchu si přd'la, aby se mohlu, přestěhoaatr na dlu-

hou stranu.
)bininž údolí utdtll zIý kró'l Týan Ničitel. Každ'ý ho

znal po(] jménem Týr. Zamyslíte-li se nad jeho křest-

ním jménem i příjmením, íhned, pochopíte, co byL zač.

Wr měl u oblibě malínké kuětiny. Prfuě hd,yž obin za-

iala rozkl,état' objeaíI ji Tý. Připadalo mu, že už je

zraló',i když byla dosud talt zelend', jak měIa být. ByI

na ni zlý, prndděI jí to nejhorší, co mohl. obin ho

i nad,dle ctila jako lró'le.
Wr se za sué počínóní aůbec nestytlěl. To, co chyběIo
jámu, měla u hojne míře obin. Chud'inlta obín se md,-

letn schotnla před' celým suětem. Byla stru,šně opuště-

nd,. MěIa jed'irnho společníIta: Proa Vinilého.

Pro byl nízký, podlý tuor' okusoual jí listy' zahryzó-

ual se ií tJo stonlru, nenecha,I na pokojí ani její koře-

ny. Prót:ě on a nejen on mohl za tO, že obin bylo

strašně smutno. Připad'ala si a údoLí jako saózaru1

oltouy.
Jednou ušak přišel uelký clen. Do út],olí zaaítala, zó,-

hadrui bytost. ..Kdo jsi?.. zeptola se obín užasle...Jsem

tuoje poiddkouó Uíla. Říkají mi susan Northrlwj. Sbol

si ieii a jd"me p,yr. Potřebuješ přesad,it d'o úrodnější

půd,y',, obin' zpanikařikl. ,,Ale jak se dnstanu přes

řeku?,. aykřikla polekaně. ,,Neuede přes n,i most,.,

,'Ale uede,'. utěsouolaji Suson. ..Můžešji přeplouat nct

mém uztcku. Dostala jsem se s ním až sem. Když une-

se mě, unese i tebe.',
obin si nědamila, že utekjíještě nihdn rcnabíd,l. Peu-

nž ho rchopíla a nechala se jím odaést z úd,Olí smutlu.

pohádkové postavy. Budete moci nahlédnout na svůi'l
vn it lT í s\ ě| z nor ého. objektir néjŠího úh Iu poh Ied u; mezi

pište svůj příběh jako cestu malé princezny či
prince, prostě dítěte, které ž1|o se zlým králem nebo
sivými příšerami a draky v temném lese či
se hradu. Incest můžete pojmout jako mor, bouři,
tí či jakkoli jinak.

Pohádka je první dopis, ktery budete psát ve třetí
bě. Nebudeie tedy psát z vlastního pohledu, nýbrž

sebe a trauma z dětství umíStíte citový odstup' Budete.li
na ma]ou holčičku poukazovat zájmenem ,,ona.., a ne
,já,., začne se bodavá bolest vašich vzpomínek otupovat'
Probudíte-li své pocity prostřednictvím symbolů' při-
stoupíte k nim na zcela jiné rovině než předtím. Docílíte
nového' jasnějšího náhledu na to. co se vám stalo.

Jediná podmínkaje, aby pohádka měla navzdory smut-
nému začátku pozitivně vyznívající konec. Je metaforr:u
vašeho života a v něm7e narlěje' Možná tomu zpočátku ne-
budete věřit' ale uvidíte, že až' začnete psát o své bu-
doucnosti optimisticky, bude vám v mysli naskakovat víc
a víc pozitivních představ. Platí to hlavně pro lidi, kteří si
nedokážou představit št,astnou budoucnost. Vizí lepšího
života si však začnete vytvářet konkrétní' dosažitelné cíle.
S cíli přichází inspirace.

Nikdy nezapomenu na den, kdy svoji pohádku četla
Tracy _ žena znellžívaná otcem, ktelÍ pracoval jako po.
jištbvací agent. Její pohádka byla hodně dlouhá, proto
uvádím pouze výňatky. Pomocí tohoto cvičení dokázala
odhalit pravdu a naději. Navždy změnily její pohled na
vlastní situaci:



Tracy jednak získala vh|ed. jednak se dokáza|a p1g511^,J
n ictr  ím představ ivos| i  a humor
byla v dě lství hrubě upÍrána.  

u vra|| l  K hra\ost| .  která jí

S lár  á  se.  že někIeÍí k l  ienI i  ner 'htejí  pohádku psát .  Tw-
dí.  Že neumějí psá l  nebo ze je to por rchní . i l . r .  vza" ]^
u.káŽe. ze pohádka je jedno z nejdojemnějších u |.r'up.;:
ticky nejcennějších cvičení.

Dopis partnerovi
Da1ší.dopis by měl být adresovaný vašemu partnerovi.
Pokud nemáte životního partnera, milence ani společní.
ka, můžete se v dopisu obrátit na bývalého .ii.n"" ri
manžela (nezapomeňte' že dopis nemuSíte o,]eslat.). Vu.
světlete mu, jak vaše trauma z dětství ovlivňuje váš vztal.
Nemusíte přebírat zodpovědnost za všechný problémy,
které mezi  sebou mále.  p řesIo je moŽné. Že. i  nc rztahu
vybírá da ň neschopnosl dů r ěi'or a|. po|řeha přizpůsobor at
se a dptská zkušenost  se seruaI jIou.  \e ján|"z i re js i  je .
abyste v dopise popsali to' co se vám stalo, oter,řeně
a upřímně. Je to dů]ežitá součást plocesu, při němž se
vzdáte studu.

Dopis dětem

Sled dopisů končí napsáním vzkazu vlastnímu dítěti či dě.
tem. Pokud děti nemáte, napište dopis budoucímu dÍtěti
nebo dítpt i .  kIeré js1e n i Id1 nemel i .  T"n lo tJopis  s louŽí
k tomu,'aby potvrdil vaši schopnost milovat a abyste jeho
prostřednictvím pochopili, že prožiti bolesti a její zvlád-
nutí vám dodává vnitřní sílu k tomu, abyste se stali ]ep.
ším rodičem.
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iíocná síta hraní rolí

p6 přečtení všech dopisů přehráváme krátké situace, je-

iiciž scénáí se objevi1 v dopisech. Zjistila jsem, že psy.
,.hod.u-u 

či hraní rolí je vynikající prostředek pro

získáni  vhIet lu.  účinné zpracorávání l raumalu zPůsobe-

ného incestem i ostatních obav klientů.

Hraní rolí ''obchází,, intelektualizování a popření,

tedy dva způsoby obran proti vlastním pocitů. Nabízím

vám šanci vyjádřit celé spektrum pocitů vůči členům ro.

diny, abyste si předem mohli vyzkoušet, jaké to je. Na.

bizim bezpečné prostředí pro nácvik nových způsobů

chování. Ýšechny uvedené faktor1 přitom tvoří základ

úspěšné teraple.
Connie měla čtvrt roku po zahájení skupinové terapie

silnou potřebu poslat dopisy otci a matce. Uvědomiia si.

že až je rodiče obdrží, bude ona sama potřebovat velkou

oporu. Zeptala j sem se jí, zda by jí tuto opot1l mohl "ajis.
tit manžel Wayne' Bázlivě přiznala, že mu o sexuálním

zneužívání dosud neřekla.
C. ,nnie b1|a Io|;Ž jako \é|Šina obélí inr .e-|u pfe=rěd-

čena o tom, že by v manže1ových očích ztratila přitažlivost,

Ž.  b1 j i  po lazora lza odpornt ,u a hnu.nou.  S ice mě]a ně-

kolikaletou zkušenost S tím, že manže1je milující partner,

ktery ji vzdy podpořil, úzkost jí přesto zabránila v tom, aby

mu svěřila své kruté tajemství. V danou chvÍli ovšem po.

třebovala, aby se to dozvěděl.
Ve snaze pomoci Connii zmírnit obavy jsem ji požáda.

la, aby využila možnosti hraní rolí a ve skupině si zkusila,
jak by mohla Waynovi říct o incestu. Sehráli jsme něko1ik

situací. iichž se účastnila Conrrie, já a řada dalšlch členů

skupiny. Představova1i jsme Wayna a reagovali jsme na

Conniina slova různými způsoby od bezvýhradného přije.

tí no nekompromisní odmítnutí.
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Při jedné obzvlášť dramatické scéně hníla Connie své.
ho manžela, aby se vži1a do jeho poc;6. Já jsem hrlíla Con-
nii. Poté, co jsem řekla Waynovi, co mi otec v dětství
udělal' jsem mu sdělila, co bych od něj potřebovala.

Susan (Connie): Ted, od tebe potřebuju nejuíc ze uše-
ho lósku a porLporu. Potřebuju uěd'ět, že se aztah mezi
námi nezmění, že mě nezačneš nenáuid'ět ani si o mně
nebudeš mysLet, že jsem hnu;nó,
Connie (Wayne): Ji'stě že tě nezačnu nenduidět- Jen mž
mrzi' žes mi o tom neřekla d,říu, abys na to nebyla
sama. Kd'yž uím, co se stalo, mó,m tě ró,d' naopak ješ-

tě Díc. vž(]ycky jsem cítil, že tě něco trú,pí a jsi lnůli

tomu pod,ezříuató a pod,ró'žd'ěnd. Konečně to aím
a ašechno mi začínd d(nat sm,ysl, Kéž bych mohl udě-

lat něco, čím bych tu bolest nadobro od,ehnal. Kéž bys
mi uíc těřila a řekla mi o tom d,řía'..

Connie v tuto chvíli vystoupila z role.

Connie: Kc1yž jsem hró,Ia manžela, cítila jsem, že mě

opraudu miluje' Dopo,dnt to dobře. Vím to. A ltdyž ne
(usrněje se), tak mu jed'nu natóhnu'

Hraní rolí je možné využít k tomu, abyste si dodali odva.

hy a prolomili mlčení. Když Connie řekla manželovi
o Svém traumatu Z dětství, uvědomila si, že nácvik sděle-

ní jí hodně pomohl zbavit se úzkosti. W.ayne se skutečně

"aáhova] 
tuk citlivě, jak Connie předpokládala. Jeho pod-

pora jí v da1ší fázi terapie nesmírně pomohla.
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cvičení na zahoiení vnitřního dítěte

Při |éÍPě 5: kromě p.anj i:1::illil:11!';]tiffé;
řuií další skupirrové metody. uve

Éepisování historíe. cviěení,,ne..

většina obětí incestu nedokáže říkat ,,ne... Patřítell

k.tp 'ro | id" ' .  pa|rné mále poci l .  Že js|e bezmocní a mu-

.,i.."jur". .". "á 
po r ás nekdo chce. To|o přesvědóení pra-

"^i",l."nir.l.' jr.o r-hování: za"lraŠor án í a poniŽování ze

;;llilť;;l - :*'f].lli;Íi;:l'i| I'i^*.. ".,
, ňa.."',. .i p,"uni 

"kui"no"t,s" 
5exuálnim ob|ěŽováním.

ťl *jl;im:,:;i Ť*r:]; ]::lÍ#:;iťT.:
i;T;.";.o;;; ;.i,"rr" ho od .eb. á zro|ejt.: ..Nel Tohle

nesm íš dě|a  t l  \edor  u t im l  t  lo .  r i ěŽ  pD č.  Ře l .  nu  lo  na  Iebe!'s";' kŤiče'r-'pr"d.":,: :.:.:"v""Ť.ůŤl"ii."il"iiiilli
otáčí se a odcházi z míStnostr.

menší.
Možná vás trápí' že ]ste totéž nemoh1i udělat v době,

r.a'.""i" "pi"ai. "tulo 
pop.ne; věíte, že toto cvičení má

""íto.. "it". 
Dan k němu podotkl:

Panebože, dal bych ušechno no sUě!é. jPn abyeh to
'"i,i|"'n,"i"u 

"áěht. 
Samotné cuičení mi hod,ně po-

,,:":;:;;;]"d;;;; 
sobě sílu, o které jse-m neaěd,ěl.

i"l"a,, ," írt,ai , nú; nedokazal brdn,it' ale ušichni si

l,ilu W, ,o,,","ně jistí, že tetJ' se to naučíme.

\

I



Jedno z n,ejmocnejsÍch .kupinorých cr ičení předs13yu;u
nran| ro l l .  L lenove Skup|ny hraJí sebe re rěku.  kdy j"
agresor začal znelžív at.

? ř i  lomlo cr  i r . .ení je dů|eŽi|é proŽí| poc i|} dí|é|e.  Jak na
lo? Posadle se na z"m - kresla a poho,ly j"ou pro dosofi;'
P ř ipomeňle s i .  Že dě l i  mIut í  j  inak neŽ dospa|í.  .a i i  ' las i .
ní'slovní zásobu a vnímají svět specificĚym 

"pí.ob"..Jakmile se vám podaří utvořit skupinku zneuživanych
dětí, Sdělí každé dítě vedoucímu 

"kupi"y, 
juké ,,diíni

věci..se dějíu něj doma' ostatní děti se mohou ptát, nač
potřebují, mohou i konejšit dítě právě vyprávějící svůj při-
běh. V ukázce z nedávného skupinového '""",lí ..uidit",
jakého zásadního posunu dosáhla Connie.

Susan: Ahoj, Connie, kolik je ti tet?
Mald, Connie (dětsblm hló,skem): Sectm,
Susan: Vím, že ti tóta d'ěló hodně škarede uěci. Po-
mohlo by ti, hrlybys nó'm o nich řeklcl aír:.
Mu'ld, Connie: No.,. Je těžké mluuit o tom' styd,ím se,
dle td,ta-.. Vžd,ycky přijde ke mně rlo pokoje a,.. sulék.
ne mi kallrctky, hlarLí mě a talq' mě lízá'. ' uite k(]e, na
pipince' Pak si tře pindíse o moji nohu, hod'ně d,ých(t,
a za chuíli mu z něj uyeče něco bíIého a mazlauého.
Pak mi naříd'í, tt,byr:h došLa pro ručník a uklit]ila to.
A uyhrožu1e mi, k když o tom někomu řeknu, zbije mě'
Susan: Jak se cítíš, když ti táta tohle ttěLú?
Maló Connie: Bojím se a dělá se mi šputně. Asi jsem
s.trrlšně z'ló' holka, kdyz mi to td'ta r]ěló. Někr1y si pře.
ju, abych umřela, a tóta by uěd'ěl, jak mi bylo hrizně.
A kd,ybych byla mrt,,-ó, už by mi to nikd'y neudělal'
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V tento okamžik se zbortily Conniiny obrany- a maska
' , . . . lé, .n ' ' . .  

RozplakaIa se.  os|a lní ó|enoré 'kupiny .e

iot" .  n i . , t ' r tut ' t i  r  krouŽLu a někol ik  minul j i  kr- .nejŠi l i '
. 'čonni . . .  

n.1 '  mez i  l z lyky srě ř i la .  Že nebre i 'e la ce]é

""t . , .  
oa. i lo  i i ,  iak s i Iný poc i t  bezbrannos| i  v  ní p láČ ry.

," i J i .  r  l i " ' i rá  jš.* j i .  j "  os 'ob"zeni je jích néŽn)ch.  zra-

nii"r"ň 
".a""t 

osobnosti se stane velkým zdrojem síly.

n",.'i tá 
"hm"t. 

J"1í vyrlěšené a ublížené vnitřní dítě se ne.

|ude muset skývat.

Jakmile se ."tlítě.. může projevit, je opečováno a jeho

o|.J 'í ,dn '  ic  uznáno za právoplaIné. je t ře l ra lědomě "e
|o,hoJnoui ,  Že se vrátí|e ke srému do.pe|ému já . .  Vs laň-

i". 
"."rllea"e" 

si sami sebe. Vnímejte, že máte dospělou

,ii.i..š"}'oono* -átit se clo dospě1ého JÁ je skutečně ob.

,"".w', "i.:.. "nitřní 
sí1y, již máte k dispozici kdyko-

ii, tayz .i zajnete připadat jako trezmocné dítě.'.'vJJ 
...oo"... .nz" 

"i.kut 
inspiraci z mnoha dalších,

skupinovýc.h cvičení, která včetně psaní dopisů-a hraní

roli predsiavuii zaklaclrrí kroky na cestě směfující k oproš-

tění se od role oběii'

Konlrontac€ s rodíěí

Při psaní této čásri je mi strašně smutno z toho, že vás mu-

"i-.*.uuu. 
pr"d .ožností, že lidé' kteí vás měli milovat.

. .hrán i|  a S lara| se U \as.  n l  \a< po korr f ron|ac i  nejspíše

r ' i lorě zaú|oří.  \  ie .  co j .me . i  porědě l i  o kontronla( ' l .

platí při konfrontovánínl se s iniciátorem rnceStu ve dvoJ-

násobné míře.

! Je třeba, abyste měli pevnou oporu.

! Je tŤeba nacvičovat, nacvičovat, nacvičovat.

r j" tr"bu přehoclnotit názor na to, kdo je zodpovědná

osoba.
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Volba být ďtětem, votba být dospětým

,im
]l
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MusÍte být pri prar en i ná moŽnosl. Že se váŠ vztah s *
dir i  radiká|ne změní. případně z" t 'o bud.t" 'u. i r
ukončit.
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0mltnu.
b;li pri1"t -apouědlnstí a uýslouné seýnuti ueškeré

zotlpouědnosti z uaši osob1..o,i,i, 
i,a,i,u,í. Agresor napnk|ad' zahají ulastní

i",,iii,,,ptott -si terapii. omluui se t!alšim lidem ue
.ua 

s}m ziuot. jimz ub!íži!. bude ,',chot ný ml uuit s uti mt
.o 

tom, ct, se šfulo, ktlykolí buil'ete potřebouat.

půležité varování: omluvy bývají zavádějící a mohou

;;;';' ta|esnou nadeji.ie se váš rzlah s ag1g5grem vÝ-

, , , "u ' -u. ' .  \enás|erJují- l i  po om|urě pádné čin1 a změ.

;;;;;;;;í agresora' ,'á".j..í 
"" 

nic. Agresor musí být

;h"*i;. Ji,.y- problemem néco utJělat. Jinak se

) á-i"i. .iu.' p.ááná slova, z nichž pramení další bo.

lest a zklamání.. ' . i i " ' i . i  
ryrodi|e.  Že poz i t i rní reak|.e na všechn1 poža.

daukr . . i  i . i i ch větŠinu se dočká jen má|o obělí  inces|u.

; ; ; ; ; ; ; , .a .  du|, i  růst je re|rn i  důležité. ab1ste je vy-

šwi i ; .  j .  ' ' . r , " . tan. ,v i r  ák ladní prav iJ la  vaše budoucj-

ill '"'"rl". Musíte dát agresorovi jasně najevo' že

."r."JiJi" aa žiI \/e |ži, poiopravdách, s tajnostmi a po.

;;;;*l'\ r pnní rarle ňu zc.la j"dnoznaónp sdělle. že

)a zá11ných UkoIností nepř i jmete zodpur ědnos l ' za.nas l t t .

které ná rás pácha| _ nej . te ocholní dá se l r\a\a| \  Io| l

oběti.

Je ěas přestat s předstífáním

Tiacv se rozhodla, že se bude konfrontovat s každým ro-

iii"i'.l"ias'. o""árnila otci, že dochází na terapii' ale ne-

;;;j i; k' ů|i ...u' Pozáda|a ho. aby s ní šel na spo|ečne

sezenÍ. S ice souhlas i |"  aIe neŽ se oprardu do5lav l t .  neKo-

likrát se přeobiednal.'r'."' 
ii otec Harold byI drobný. propleŠalě[ muŽ na

orahu iedesátk1.  VypadaIjako ze škalu lky.  řed l IeISkemu

Žijí.li rodiče i nadríle spolu, můžete Se s nimi konfronto.
r a| bud. společné. nebo s každým zv|ást.. Postřehla ise,i
Že kd1ž se oběti inces|u konÍrontují s |uzdy. r"ojit".i
zvlást.. neb; r ajÍ bezpros|ředn í reakce rak bouÍ|ivé' Rod;-
če, s nimiž se obět'incestu konfrontuje společně, se zpra.
vidla semknou' jen aby ochránili svó manželstvi iř66
zásahem' ktery považují za otevřený ritok. V takovem pri-
padě bude jejich přesila dva na jednoho, proto je napros-
to zásadní, abyste měli k dispozici člověka, který vás
podpoří.

Reakci agresora nelze podle ničeho předvídat, ale bu-
dete-|i se s ním konfrontora| o samotě, zprat irlIa nerea.
guje tak rýbušne. lMožná popře. ze k incesru vůbec kdv
doš]o. IÍeba se rozčili a odejde ze sezení. piípadně osoči
terapeuta, že vás popouzí proti vlastní rodině; ie docela
moŽné. že bude sr ůj lrestný čin bagateIizorat. anebo se
naopak přizná k tomu, co provedl. Musíte být připraveni
na všechno. Pokud opravdu přizná vinu, dejte si pozor na
výmluvy. Ágresoři se totiž často snaží zmanipulovat obě-
t i .  aby s n imi  soucí| i |y .

Postup konfrontace je stejný jako u ostatních jedova-
tých rodičů. ovšem v télo s i tuac i  je  t ieba do n i  záhrnou|
někoI ik  spet ' i f i ckých položek rýkajír-ích se částí ' ,TohIe
teď od tebe chci... Reakce agresora na vaše požadavky
bývá přesnýrn ukazatelem budoucího vztahu s vámi.

A co od agresora chcetei)

Plné přizndní skutečnosti. TDrdí.Ii, že si na nic nepa-
matuje, uyžadujte od něj. aby přizna!. žc i když si on
nlc nepamatuje, musí to byt prauda, protože si to pa-
motutete Dy.
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vzhledu dos|ával na s|o plocent., KdyŽ jsem se ho zeptq-
la. zd-a tušÍ. proč ho Trac1 poz\a|a na sezeni. odpově.|Ál
Ze ma ..doce|a konk ré|ní pÉcds|a Vu.'. V1 bÍd |a js"rn 1u"-jaby o lc i  objasni|a.  proč jocház i  na lerapi i :  

"  . . . !y .

Ch,odtm.do skupiny pro oběti in,.est u. Set kd uaji se u n ílidá. jejichz otec . cl nékjy 7n(l1k(] .i;n data!'to.coty
mně.

Harold viditelně zrudl a odvrátil zrak. Chtě] něco říct, aleTrac1 ho zaraz i la .  P i imela ho k 
"ouh|asu.  Ž" j i  

"} .] . ; i ; ; .dokutl neslon.'Í. PopsaIa mu. ... j i  p. '" lr.;"( . l  
- i , i i i

Iomu př ipadala hrozná a odporná,  iak l ,yIo ' ldeso";
Zmatená.  Poté mu r1| i t i Ia . jakj i  inr .est  'a" . ihI  dá z i ,o i "] .

od,jakžiua jsem měla pocit, že se mi nesmí líbit žódný
nu.ž' C'ítilo byrh ln!iŽ. žc !ě poduor!in n"bo zrazuju.
ťř!p'odo,Ia Js"m s.i juko tuůj nujetck: krone tebe jsen
ntc,ltného neznala. Iařila .jsem li. kdyŽ jli ni opoko-
L)ol. žP JsPm Cou ra _juk Ly ne. n usela jsem t sobi d rž"t
n. odp21né t-ajemsh)í. Myslela jsem si, ž" ie to -oi"
uina' Pló,cala jsern se u d,epresi, al" noučila i,e-"setuóřit,, jako 

'by ušechno bylo u pohc'ldě. Jenže ono není
n.!c,u poh'odě. Iolo. A ý nejuyŠší ios. oby.hop p7p31,-
li hrcjt diuadlo. ýIcjlem sp ni ro"pai!o mant:'"lstut,
protože jsem nenliuiděIa sex, suoje tělo i sebe ! Naštěs.
ti se to začalo měnit. Tys z toho ay;ózl bez poskurnlry,
zato jó musela ulóčet ušechnu tu zótěž no suých beí-
r.e'ch. Zra'dil jsi mě, ayužils mě, ud,ěIals mi ti nejhor-
ší uěc, jakou může táta sué rlcerce proDest.

Poté Tracy oznámi|a otci, co od něj vyžaduje: omluvu
a plné přijetí zodpovědnosti. Rovněž mu nabídi a' že o Iom
všem může říct matce dřív, než ií to sdělí ona.

Tiacyin otec byl naprosto vyvedený z míry. obvinil ji
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toho, že ho vydírá. Ani se nesnažil popíl, že k incestu

nšlo. ale snažil se ho bagate1izovat dovětkem, že ji ,,Íé.

i"sne n ik . l r  neub|íŽi| . ' .  S ice se omluv i| .  ovšem největší

,iu.o"t .uietutu. jaký dopad bude mít.Trac1ino sdě]ení

ia l"ho .u,'z"l"tu i u prací, kdyby proniklo.do povědomí

u"r"i'.o.tl. popr"l, že by potřeboval jakoukoli terapii, pro-

tože vede ,,prospěšný a produktivní život...'" 
Ňa"t"a..i"i .1'a".,-,,u ,'ě1 T.u"y nuléhala, aby se přiznal

patc". Kdyz priilu na skupinu. seznámila nás s ýsiedkem:

Matkct, z toho byLa zničenó', ale uó'pětí mě poži'd,ala'

abych otci otlpustila a nikomu z přibtuensk)a o tom

,"ikoto. klýz 1sem odmítla, uyjela na mě, pro'č jim

tolik ubli,žúu. Tb snad' není možné, nakonec z toho uy.

jdu jú jako ttl nejhorší'

Každéhc, ve skupině zajímalo, co Tracy od okamžiku toho

obrovského krc,ku prožívá. Její odpověď se mi navždy vry-

la do panrěti:

Mó'm pocit, jako by mi někd,o sundal z bed'er třicetí-

tunoué zúuaží- IJt,ědamuju si, že md,rn prdno říct praa.

d'u (I že zo to, co se stllo, nenesu žól]nou zod'pouědnast,

i když si někd,o můk myslet něco jiného.

Nadšeně jsme sledovali, že Tracy v sobě objevila v-elkou

sílu a dařilo se jí postupně vystupovat z role oběti. Nako-

nec se .l,racy rozhod]a, že vztah s rodiči ukončovat nebu-

de, ale styky s nimi výrazně omezí.

Hlavou ttroti zdi

Tiacv ode mě potřebovala při konfrontaci s otcem jen vel-

.i 'alo porno"i. Naopak Liz _ její nev|astnÍ oter-. vlivný

pastor. ji nejen ,n",ivult ' ale kd1Ž našla odrahu a řekIa
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mu' aby toho nechal, málem ji i uškrtil _ ode mě potře|6.
r a]a r eIkou pr,d poru. a to i proto. že maIka u n.ulu.toi .,i."^
tnali na Iom. Že přijdou spo|ečne. Kd1; je Liz p.zaaa]a.
aby se dostar i | i  na sezení.  udporědě| i j i . z . . .uáetu l i " i ]
koI i .  jen ab1 jí  pomohlí s  je jími Jušerními p lob|émy.. . ' '

Liz se ve třinácti letech v zoufalém pok,s.. 
"a"tavi1arcužívání svěři]a matce s tím, co jí nev]astní otec dělá.

Matka jí nevěřila a Liz o tom rrikdy znovu nemluvila.

' l,izin nevlastní otec BuÍ byl formálně elegantní rnu2
s brunátnou tváří. Bylo mu krátce po šedesátc;. Bylo ;:
mluvné, že na sezení přišel v černé klerice s bilým kÁ.
cem. Lizina matka Rhoda byla vysoká, štíhlá žena
s přísným výrazem. Černé vlasy měla hustě protkané
šedivýlni pramínky. olra se od samého začátku tváňli
pobouřeně.

' -Iizlděla]a a sdělila jim všechno, co si připravila, ale
kdykoli zavedla řeč na sexuální obLězováni, rojire jeji vy.
roky vztekle popřeli a obvinili ji ze lži. Podle 

"ich'byiaLir' blázen, všechno si vymyslela; pomátla se na rozumu
u,.h|ě|a se Bur1ovi  pomsI i |  za . .pÍísnou rýchoru. ' .  L iz  se
t l rŽe|a . rého. aIe kt ,nfronlar-c k n i . ' "mu n.speIa '  \  rh la na
mě proselrný pohled. Zasáhla jsem:

)bu jste ji zraclili až hrůza a jú nedopustím, a,byste
u torn pokrcu\ouali, x[rzí mě, že ani jeden z uis nemti
oduahu přiznat praadu. Burte, uy přece moc d,obře
uíte, že tšechno, co Liz říkó, je prauda- Takouéhle po.
rižující u, bolestné azpotninky si nikdo neuymysLí' CeIé
ty roky deprese a hclnby jí nikdo neuynahratlí. Vúš
trestný čin je promlčený, ale uzhledem k tomu, že pra.
cujete s dětmi, které uóm uěří a mó'te na ně uellrý ulb,
1srne uús s Liz nahlasili orgdnu socióIně próuní ochra-
ny dětí. Pokud ještě někdy ublížtte dítěti, bude naše
oznómeni h'rdě použito proti uám. Nech,á,pu, jak mů.
žete prouózet žiuotem ostatní lidi, když jste si alastní
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žfuot aybudoru,l na Iži. Jste pod'aod'ník a sexuó,Iní

agreso1 uá,žeý pastore! víte to ay 5ó,m a ui to i bůh.

$ufi zkameněl. Mlčel, ale bylo vidět, že supí vzteky. oto.

iiiu i..,'.-. se k Liziné matce a pokusi|a jsem 5e ji pÍimél

l . i "á" .  " ly  
<e PosIav i Ia p,aude tvárí v t\á ř .  |v lá  s lova bo.

huŽe| pr ipomína|a házení hrachu na s lěnu.
"-B;'-i""'y 

a Rhorlinl ol-rlan1 blly neprorriknulelne' Ne-

hr l  důroá prodIužola l  L iz ino utrpení.  ZíSkala \šechny

pári.bne infor-mn".. PoŽádaIa j.em Burla i Rhodu. aby

odeš1i.
Liz si uvědomovala, že si musí vybrat mezi rodiči a du-

ševním zdravím. obojí mít nemohla. Její rozhodování ne.

trvalo dlouho:

Musím ie odříznout od' suého žitlota. Jsou šílení. Kdy..b,"|h 
,httlo,eoh ' nimi urlržet, tak1'byc:h musela být

šítend. Naštěstí jsem mnohem silnější. Připad,ó' mi'

iako by přiletěli z jiné planety. Paruebože, Susan, ttl-
'hle 

zeruia mó trýt moje matka?

Liz se rozbrečela. Sevřela jsem ji v náruči a nechalajsem

ji vyplakat. Pak mi oznámila;

Asi neiuir nc bolí fokt. Že jim na mně neztileží (1 ni-

kdy nezólezelt't. Podle bpzné deJinit.e lnsky mé ne-

milují.

Tímto prohlášením dala Liz najevo svou ochotu čelit hrrrz-

; ; ; ;"I . i l .  iíŽ se musi  pos lar i |  mn.rzí dospe|í.  kreří by l i

'  i !o ' ' i , """ ' ' 'an i :  L i )  pr iš|a na Io.  Že jc j i  r t rd i . 'e  neby.

ri ."il"o'' 1ásky. Za desivou realitu mohlo jejich selhání

a jejicú povahové nedostatky, nikoli Liz.
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Konlrontace s tichým společníkem

Conniini rodiče žili v jiném státě, proto se rozhodla, že gg
s nimi bude konfrontovat prostřednictvím individuálně
napsaných dopisů. Při cvičení, v němž představovala sebe
samu jako dítě, si vybavila, že hned o prvním zneužití ot-
cem řekla matce. Pro Connii bylo zásadní zjistit, pro6
matka tehdy nic neudělala, aby ji ochránila.

Po crdeslání dopisů v ní narůstala úzkost. Po třech týd.
nech mohla jen smutně konstatovat, že od o[ce nedostala
odpověď'

,,Ale dosta]a,.. namítla jsem' ,'Sděluje vánr, že není
crchotný zabývat se tím...

Connie clbdržela odpcrvěď od matky. Část jejího dopi.
su přečetla skupině:

Můžu turdit, c<l chci' tt,Le utrpen,í, které sis prožiltl,, tím
n,euynuhr<u!ím. Tehdy jsem si rn,ysLekt, že tě chrúním,

'ia'k nejlépe um,ím. ProtnLutíLu 1sem sl s rLíffL o ton.
on,lniL se a, přístLhu,L, že to už niltdy neuděl(l'. Taó'ři
se tu,k pře'věrl<|,iuě. Prosil ně o drulLtltt' šanci' t1'znó,-
tlol mi lósku. Niltdo si nedoh(lže předsta,,^it, jo'k straš-
ně jsem se b(lLa a u jak hrozné nejistotě jsem' žila'
Nelěděla jsem' co móm děIot' a nauíc jsem si mysle-
la, že se problém uyřešil. Tbprue ted, si uuědomuju, jult
snadno jsem se nechalo zmanipuloaat, a je mi z toho
zLe. Tak moc jsem toužila po št|astné rodině, ož jsem
se uchýLila lrc hře na ',nic ne,"^idím, nic neslyším...
Chtěla jsem, abychom žili u kLfulu. MyšLenky se mi točí
pořócl dokola kolem téhož. V tuto ch,uíIi neuím, co uíc
bych k tomu ještě mohLa říct. Nejspíš Ii, jako Předtín
tolikrd't, zase nepomůžu. Connie, prosím tě, uěř mi, že
tě miLuju a chci pro tebe jen to nejlepší.

Ahoj móma
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Dopis přinesl Connii naději, že by s matkou moh]a navá-
zat upřímnější vztah. Connie si na můj podnět domluvila
s matkou konferenční hovor za mé přítomnosti. Conniina
matka Margaret při něm vyjádřila lítost nad tím, co se sta-
lo, a opět přiznala, že se na zneužívání mlčky spolupodí
Iela a zachova]a se jako slaboch. I jájsem začínala douíat,
že by si obě ženy mezi sebou mohly vytvořit hodnotný
vztah... Dokud si Connie neřekla ojedinou věc, po níž nej-
víc toužila:

Corunie: Nečekú'm, že bys od něj po ušech těch letech
odešIa, ale jed'nct, uěc je pro mě nesmírně důležitú'.
Chci' abys mu řekla, že to, co mi uclělrll' bylo neod-
pl1stiteln,é' ocl ně.j nic nechci' je to r1ušeuně nemocruý
člouěk, s tím se musím smířit' Ale chci, o'by od tebe sly-
šel or]'souzení stÉho chouóní.

Margaret dlouho mlče]a.

Margaret: Tb nemůžu uc]ělut. Nejcle to' Prosún tě' ne.
chtěj to ode ně'
Connie: Takže ty ho hotllóš pořórl chró'nit n,u můj
úkor' stejně jaho předtím? Kd1,ž jsem si přečetLa dopis
od tebe. zadoufala jsem, že snac] butlu nít opro'ud,o-
uou mu,thu. DoufuLa jsem, že pro jednou budeš na mojí
struně' Lítost nestačí, mami. Musíš něco u(lělat. Mu-
síš mi t1okó,zat, že mě maš róda, nestačí to říkat.
Margaret: Con,n,ie, je to tak dduno, Móš ulastní žiaot,
suoji rod'inu. Jó, múm jenom jeho,

Connie byla strašně zklamaná. Pochopila však, že se mat-
ka rozhodla dávno předtím. Bylo nereálné očekávat, že by
se nakonec přece jen něco změnilo.

Connie se rozhodla' že bude kvůli svému duševnímu
zdraví udržovat s matkou minimální tele{onický a e-mai-
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lový kontakt a že přijme matčina omezení. S otcem ukgn:
č i la  veškcré s|1k1.

''Zaěnerne znovu..
Danova matka Evelyn je bývalá ředite1ka střední školv.
Nyní je v důchodu. Na prolomení mlčení z Danovy st6.
ny zareagovala úplně jinak. Jeho rodiče se před deseti lety
rozvedli. I)an sebral odvahu a řek] matce o tom. že ho otet
deset let sexuálně zneužívaf'

Evelyn poslouchala jeho líčení. Plakala. Vstala, přešla
k němu a objala ho.

Mild,čku, je mi to moc, moc líto. Proč jsi mi o tom ne-
řekl? Zasóhla bych. NeměIa jsem ani tušení, co se
děje. Tušila jsem, že s ním něco není a pořód,ku. sex
nóm nejungoual, xěd,ěla jsem, že ča;to masturbuje
u houpeLně, ale ani ae snu by mě nena,pct,cllo, že by ti
m,ohl jakkoli ublížit. Mrzí mě to. Tak strúšně mě to
mrzí, Dane.

Dan se obával, aby Ínatce nenaložil na bedra příliš velké
břímě, ale ukázalo se, že podcenil její schopnost empa-
tie. Ujistila ho, že by raději znala krrrtou pravdu, než aby
ži|a ve |ži.

Případó'm si, jako by mě přejeL núklaďdk, ale jsem
riitla, žes mi o tom řekl. Konečně do sebe začírui za-
padat jedna lěc za druhou... tuoje d,eprese, pití, pro-
blémy u našem manželsfuí. Víš, celé rclky jsem se
obuiňouaLa, protože o mě rcjeuil sexuólní zójem. Vi-
nila jsem se za jeho poulhu. Teď uím, k je to netnoc-
ný, hotlně nemoctlý čIouěk, a, na uině nejsi ty ani jó'.
Co říkó,š, začneme znouu?
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pan uděli1 veliký dar sdělením pravdy nejen sobě, nýbrž

i matce. Vyprávěním o incestu jí zodpověděl spoustu bo-

lestných, Zmatených otázek ohledně jejího manželství.
panova matka Se Zachovala tak, jak by si přály všechny

oběti incestu _ dokázala projevit soucit, vztek na agreso-

ra a nepředstíranou podporu.
Dan s matkou odcházeli Z mé kanceláře zavěšení do

sebe. Neubránila jsem se tichému povzdechu, jak by to

bylo krásné, kdyby se všechny matky chovaly stejně jako

ta Danova.

Zawšení terapie

Jednou přijde okamžik, kdy jsou všechn1 dopisy napsa.

né popr-vé i podruhé, je za vámi hraní rolí, řatla cvičení,

konfrontace i nutnost rozhodnout se, jak v hudoucnu na-

loŽí le se r  z lahem k rot| i rům. \  n imále rus louc i  t  n i I in i  sr l t t

a přibývající pocit duševní pohody. Přebudovaná pře-

"uidč".lí. 
pocity i chování jste zabudovali do sr'é osob-

nosti. Struůně řečeno jste připrar'eni na to, abyste l'ylétli

z teraneutického hnízda.
P i ' i "ház i  "hr i | . ,  

která bude Iro \áS.  U5laIní čIen1 sLu-

piny i pro terapeuta jak Smulná, tak plná nadšení. Bude-

te se muset rozloučit s jedinou výbornou rodinou, jakou

jste kcly měli' Řada členů skupiny si však udrží dlouho-

leté přátelství i po odchodu ze skupiny. Takováto přátel.

ství ialožená na sdílení silných citových prožitků bývají

neuvěřitelně pevná a bývají zdrojem lásky a podpory kte-

rá pomáhá č|enům po odchoJu z"  skupiny a po ukončení

terapie překonat pocit ztráty.
Načasování odchodu ze skupiny a ukončení terapie se

řídí vašimi ootřebami' většině obětí inceslu trná v mých

skupinách iok až rok a půl, než zdárně dokončí terapii.

JsouJi rodiče obětí neobyčejně spolupracující, podobně

l
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jako Danova matka, může se délka terapie zkrátit. Roz-
hodne.li se klient, že ukončí veškeré kgntakty s rodiči, ng-
příklad jako Connie s otcem,-může 5e stát, že budg
pot řebovat de|ší úňás l  ve.kupině.  ab1 se mu \  Ž ivotě ne-
hromadi la  jedna z|ráta íodchod ze 

"kupiny] 
za druhou

(roz|uka s rodičem). Nikdy nepřeslanu ŽasnouI nad dra-
mal ickými změnami.  k n imž dochází bahem re laI ivně
krátkého období, především při z,rážení, jak obrovskou
újmu utrpěl k]ient v dětství.

Nový člověk

Čas od času se ozvou klienti, kteří již ukončili terapii,

-a dajÍ mi vědět, jak se jim daří. Ve]mi nrě potěšil a d;jal
dopis od jedné z mých prvních klientek, Patty.

Patty byla členkou jedné z prvních skupin obětÍ, které
jsem vedla. Tehdyjí bylo šestnáct let. o Pattyjsem se krát-
ce zmÍnila v sedmé kapitole _ byla to malá dívka, jíž otec
vyhrožo. ' 'a i .  žej i  dá k adopc i"  kd1Ž mu nevyhoví r  jeho se.
xuá|nÍch pot řebách.  Mnoho Ie| jsem o ní nemě]a Žádné
zpráv; .  Vzpomně|a jsem s i '  Že se nemohla konfron|oval
s otcem' protože několik let před její terapií zmizel ne-
známo kam. Poslala mi dopis v tomto znění:

Dobrý den, Susary
chtěIa bych V,im znouu poděko|)at za to, že jste mi po-
mohla, aby se ze mě stal noaý čIoňk. Díky Vdm cl Vcl,ší
skupině mi je opraadu fajn.
Vd,ala jsem se za skuělého muže" mó,me tři r!,ěti: znoau

1sem se naučila d,ůaěřouat si. Myslirn si" že isem u d,ů'
sledku suých zkušeností lepší iri-o. Mojě ,ldti ,aclt'
že rcsmějí niltomu drnolit, aby se jich dotýka,L tam, kde
nemd; rouněž uěd'í, že kd,yby se jim něco takoaého sttl-
19' mají mi to říct a jd budu užd,ycky na jejich straně.
Nakonec se rni pod'ařila i konfrontace s tótou. Dalo
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mi to docela hod'ně pró'ce, a,Ie našIa jsem ho. Řekla
jsem mu, co si o něm myslím. Jeho jed'ind' od'pouěd',
zněla: ,,Jenže jó,jsem nemocný.,, Ani jednou se mi ne.
otrtlutil. AIe měla jste praad,u, neai'leželo na tom.
Hlauně jsem potřebouala předat ainu tam, kam patří-
la. Pak mí bylo lépe- Děkuju Vd'm za podporu. Vdě-
čím Vó'm za saůj žiuot.

Moc na Vtis uzpomínóm, Patty

Pattyin příběh není neobvyklý. Z pohledu oběti incestu

múže život vypadat ponuře' ale terapie opraud'u funguje.

I když se zpočátku cítíte mizerně' věřte, že máte možnost

žít lepší život, jehož dominantou bude sebeúcta, oproště-
ní se od viny, strachu i studu. Všichni lidé, s nimiž jste se
v téio kapitole setkali, se dokázali posunout od zoufalství
k uzdravení. Vy to také můžete dokázat.


