
tapitola

v nítru

násítnící

modřiny

íte přísloví ,,Hole a kameny mi z]omí kosti, ale slova

nikdy neublíží..? Neplatí. Nadávky, ponižující wýroky

|ící kritizování předávají dětem extrémně ne.
poselství, které může zanechaI stopy na celém
vztahu k sobě. Přísloví by spíše mělo znít: ,,Hole

nám mohou zlomit kosti, a|e některá slora nám

filmí srdce'..Jeden posluchač mého pořadu v rádiu to řekl
velmi výstižně:

.| klybych si měI uybrat mezi tělesným a d,ušeaním me-
užíud'ním, uždycky bych se rozhod,l pro bití. Modřiny
jsou aid'ět, každý alespoň polituje. Když adm něbdo po.
řúd nadóaó, je to šíIené. NeakJitelné mod'řiny n,ikoho
tlezajímají. Viditelné mod,řiny se nal;íc hojí rnnohem
rychleji než ty způsobené nadd'akami'

Naše spo1ečnost odjakživa považovala výchovu dětí za
soukromou zá\ežitost, která se odehrává v rámci rodiny,
lr]avní slovo míval otec. V dnešní době bohužel mnoho in-
stitucí dospívá k závěru, že je třeba najít nové způsoby
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zv]ádání tolik rozšířeného tělesného a Sexuálního
vání dětí. Jenže ani ty nejangažovanější instituce
hou vůbec nic udě]at pro slovně týrané dítě. To
na všechno samo.

obiasnil mi. ze by polřebovaI pomoci se srou ne-

stydlivostí.

Síla krutých slov takhle nemůžu d,ó,l. BIížím se k parlesdtce a pořó'd

Většina rodičů tu a tam Ťekne dětem něco ponižui
To nemusÍ být duševní týrání v podobě slovních |í legraci. Mó,m pocit, že si mě d'obird' manželka,
Duševní týrání nastává, když rodiče často slovně útočí ;pntí... V noci nemůžu spdt a přemýšlím nad tím,
vzhled, inteligenci, schopnosti a lidskou hodnotu iao mi kd,o řekl během t],ne. Na ušechno se ruejdříU dí.

Rodiče týrající děti S]ovními útoky lze _ podobně j z té negatíuní strd'nky. Někd'y mú'm pocit, že se
kontrolující rodiče _ rozdělit na dva typy. První z ni . 

l, z toho zblú'zním.
napadá dítě přímo, otevřeně; degraduje hodnotu
Křičí na děti, že jsou hloupé, bezcenné' ohyzdné.
ví rodiče Ííkávaji, že by bylo nejlepší, kdyby se dítě
kdy nenarodilo. Pocity dětí je nezajímají,
d1ouhodobé důsledky slovních útoků na vyvíjející se
beobraz dítěte.

Druhý typ tyranů jedná spíš nepřímo, zasypává
neustávající palbou sarkasmu, hrubých přezdívek,
padných projevů ponižování; dobírá si dítě' Tito
obyčejně zahalují týrání za hávem humoru. Ustavi
vtipkují, napřÍklad: ,,Tak velký nos jsem naposied vi
na Rushmoreově hoře..., ,,To je moc hezká bunda, j
stvořená pro klauna..., ,,Když rozdávali rozum, tak ty
chyběl, co?..

Pokud se dítě nebo jiný člen rodiny ohrazuje, usadí
tyran obvykle tím, že nemá smysl pro humor. ,,Vždyt' r jsem tdtttui řekl: ,'Tbti, proč si mě pořó,d d'obiraš?", A on

málem jsem ho nesiyšela, jak mě] tichý hlas.

isem ho musela požádat, aby mi svá slova zo-

121ptíŠerně přerit!iuělj no ušechno.co mi ostatnÍří-,iait..Nic 
nedokazu uzít tak.jokto slyštm. ue ušem hle-

dám skrytý aýznon. předpoklddrin. že si ze mě d ruzí

?hil neměl potíže mluvit o svém současném životě, ale jak-

hiile jsem se ho zeptďa na dětství, nechtělo se mu poví-

ilát. po opatrném na]éhání mi neochotně sdělil, že si

i dětství nejvíc pamatuje tátovo ustavičné dobírání. Ne.

mělo konce. Terčem jeho vtipkování byl Phil. otcova slo-

vaho často ponižovala. Když se ke smíchu přida.li i ostatní

ělenové rodiny, bylo Philovi ještě hůř.

i: To aěčrué dobíróní bylo hrozné, ale někd,y mě tó'ta úpl'
', ně děsil, třeba uýroky: ,,Tenhle kluk snad' ani nemůže

bý nóš,.jen se na něj poclíuej' Určitě tld'm ho u ne-
. mocnici uyměnili. Co kd'ybychom ho uzali zpd'tky
.. a uyměn,ili za to spról)né dítě?. Tehd,y mi bylo šest
: a opraadu jsem si myslel, že mě otlued'ou pryč, Ied,nou

ví, že si jen dělám legraci,.. prohodí otec, jako by
oběť naopak byla spiklenec v jeho tyranské hře.

mi od,pouěd,ěl: ,,J,Íi si tě nedobíriim, jen si děIdm sran-
d,u. Tys to nepochopil? "

Philovi je čtyřicet osm let, na první pohled působíj
sebevědomý muž. Je vysoký, umí se elegantně oblékat' jako žádné dítě v jeho věku nedokázal rozlišit sku-
ostře řezané rysy. Pracuje jako zubař. Když však od vtiou. hrozbu od dobírání. Pozitivní humor
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bývájedním z nejcennějších prostředků posilování v
mezi členy rodiny, naopak ponižující vtipkování
v rodirrě napáchat nezměmé škody. Děti vnímají
mus a humomé přehrínění jako fakt' nedohlédnou až
skrytému smyslu. Nevědí, že si rodič dělá legraci,
prohlašuje: ..Budeme tě musel poslal do školky
v Číně... Dítě se spíš začne bát, že ho rodiče dají pr1č,
ho odvezou do cizÍ země.

Každý z nás je vinný z toho. že nékdy vtipkoval na
někoho jiného. Takové ltípky bývají povětšinou
né. Zhoubnou podobu nabývají častým vyslov
krutým obsahem: z ezí i na jejíeh zdroji. V podání j
vatých rodičů bývají hodne zákeřné. protože děti si
rodilů zvnitřRují. věří |omu. co o nir-h Íodiče říkaj í.
d i r .  ktery na úkor zraniIeIného dí|ě|e opakovaně
kruté vtipy, se chová jako sadista a destruktivní osoba.

Phil byl ustavičně ponižovaný, otec si ho dobíral a
bíral. Když se pokusil konfrontoyat otce s jeho c
byl obviněn z přecitlivělosti, protože podle otce
zuměl legraci... Phil se nemě] se svými pocity na k
obrátit.

Postřehla jsem' že se Phil při popisování svých
ských zážitků stále stydí, jako by se domníval, že
stesky jsou nesmyslné. Zasríhla jsem: ,,Vtipy vašeho
byly ponižující. Nesmírně vrím jimi ubližoval, ale
nebral vaši bo]est vrížně. Sešli jsme se tu, abychom se
pracovali ke kořenům vaší bolesti, ne abychom ji
li pod koberec. Tady jste v bezpečí' tady vás
shazovat nebude.o'

Chvíli v sobě necha] má slova doznívat. Mrílem se
plakal' Ze všech sil se ovládl a pokračoval:

Nenú'uidím ho. Byl to hrozný zbabělec. Vždý jsetn
malý, rcmusel si mě dobírat. Jenže on na' mou adre-
su utipkuje pořó'd,, nikd'y si nenechó' ujít příIežitost'
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si chuilitku nedóuóm pozor. mtž mě. A pok
sanonejm} uýdr jako tloupk sbezuadným smys-

pro humor. Panebože, jak jd tohle nenó,uid,ím!

nevnÍmal žádnou spojitost mezi svou pře-
a otcovým dobíráním. V dětství se ho nikdo ne-

otcovo jednání nebylo považováno za týrání. Phil
v typické situaci ,,prohra _ prohra..: ,,otcovo vtip.
mi ubližuje a jsem slaboch' protože se s ním ne-

vyporaoat.
Phil se coby terč otcových útoků snažil skryvat své

neschopnosti' Dospělý Phil byl stejný, jen se po.
v mnohem větším světě, tudíž přesunul obavy

ivní očekávání na ostatní iidi. Procházel životem
že je ostatním vydaný všanc, bál se, že mu

a poníží ho. Přecitlivelost. oslýchavost a nedůvěra
byia nevyhnutelným důsledkem jeho dětských
Tento piístup mu neumoŽnil ochrániI se pro-

uJmam.

to ien pro tvé dobro..
jedovatí rodir.e ukryvají slovní týrán í pod mask u r e-

a dobrych úmyslů' Kruté a ponižující poznámky se
ospravedlňovat racionalizacemi:,,Chci ti pomoct,

z tebe byl dobry člověk...' ,,Ži1eme ve tvrdém světě,
tě učíme. jak V něm přeŽít... Vzhledem k tomu' Že si

rodiče nasazují masku dobrých vychovatelů, bývá po-
projejich dospélé dí|ě lěŽké u\ědomit si destruktivnÍ

rodičů.
;zaháj i |a |erapi i  ve |Í icet ič|yrcch lerech.  By la to
žena, pracovala jako koordinátorka projektů ve

marketingové společnosti. Její sebedůvěra byla tak
až začílala ohrožovat Vickiin pro{esní nist'



) ' L 2  K D Y Ž  N Á M  R o D I Č E  N l Č Í  z ] v o T

Ve firmě pracuju šest let' dosud, se mi u ní dnřilo' Po.
stupně jsem se aJpracoaala ze selretó,řky na uedrtuct
klinntského střed,i,ska a t,eď na, kaordinó'torku projek-
tů. Pomalu postupuju nahoru' Jenže minulý týden se
staln newěřitelnú uěc. Ved,otrci od'děIení mi řekl, že
bych měIa na aysoboškalskou pozici, dokorce mi na-
bid,I, že by mifirma azd'ělóní zaplatila! Nemohla jsem
tomu uěřit. Asi byste si myslela' k z nho butJu nadše-
nó, ak jó, úplně zpanikařila. Do školy jsem naposled,
chodila před deseti lety' Neuím, jestli bych to Zalódla.
Arui neuím, jestli bych na to měla' Dokorue i lid'i z neř
bližšího okolÍ mi tíkají- obych lo nepřehónělo.

Podotkla jsem, že ať jí to řekl kdokoli, nebyl to
protože pořádný kamarád člověka podržÍ. Zaskočila i
ji tím. Zeptala jsem se, proč ji má poznámka
la. odpověděla mi, že těmi lidmi ',z nejbližšího
myslela matku.

Kd'yž jsem jí zauolala, abych se s ní porad'ila, jestli
bych to pod'le ní zal,7d,la, měla několik ýstižných po-
zru1Lmrk. Znó,te to... řekla mi, co by u pr,íci nósl'ed,o-
aalo, kd,ybych školu nenlódla. Taky mě napad'lo, že
bych uysokoškolským titulem od' sebe mohla odehnat
d'ocela hod,ně mužů, kteří by o mě jinak stdlí. Nauíc
jsem spokojend, s tím, co teď děló,m.

'Jenže jedním z důvodů, proč jste spokojená, je
schopnost vypracovat se,.. připomněla jsem jÍ. ,,Vy
v tom nechtěla pokračovat?.. Připustila' že by c
Pronesla jsem, že její dosavadní úspěch v práci a
ka vedoucího jsou důkazy jejích kvalit. Jenže důkazy
předčily matčiny pochyby. Položila jsem jí otázkl, j
matka vždycky byla ohledně Vickiiných schopností
vá negativistická.
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si užd,yclty přó,la, abych byla dokonaló' d,d'ma.

' isem se chmat azornž, bý elegantní, hezky ilu.

kd,ykoli jsem nuco pokazila, ponižoudním mě d'o-
k tomu, abych napraaila chybu. Myslela to
to mi uěřte. Kd,yž jsem nějaké slouo řekla špat-

napodabila mě. Děla,Ia si legraci z toho, jah jsem

Nejhorší byly baletní recitó,ly. Móma snila

i nm,, že se sta,,e tanečnicí, ale pak se ud'ala. Před'po-

klád,úm proto, že jsem měIa naplnit její sen, ale jd' se

nikd,y nenaučila tancoDat tah d,obře jako ona. Alespoň
,' 

mi to ažd,ycky říkala. Asi nikd'y nezapomenu rn před,-
, stauení, ltd'ý mi bylo asi duand'ct. Měla jsem dnjem, že

se ni |'ystoupeni pod,ařila, ale mó,ma za mnou př'šla
- tln z,Í,kuli'sí a před, ušemi mi řeltla: ,,Tancoaala, jsi jako
.' hroch',, Nejrad,ši bych se propad'la. Celou cestu d'omů

jsetn, trucouala. Md,ma se na mě obořila, že bych měIa

umět přijímat trochu kritilty, protože jed,ině tak se něco
naučím, Popl,tlcala mě po rameni. Doufala jsem, že mi
řekrc něco pělného, ale uíte, co pronesla? ,,Bud', rea.
li.stickd', holka' Ty ulastně nb rcumg pořdd'nž, uid,,?,,

oSnaž ce uspět. ale iá steině vín'
že se ti to nepovede..
Vickiina matka působila dojmem, že se hodně snažila, aby
ve dceři vyvolávala pocity neschopnosti. Dosahovala toho
lysíláním protikladných pose1ství' takzvaných dvojných
vazeb. Najedné stlaně na dceru naléhala, aby byla co nej-
lepší, na druhé stranějí opakovala, žeje hrozná. Vicki pro-
to nepoznala nic mezi tím, nevěděla' jestli to a ono dělá
dobře. Když si myslela, že se jí něco podařilo, matka ji se-
psula. Když měla dojem' že se jí něco nepodďilo, matka
jásala' jak je skvělá. V době' kdy si Vicki měla rozvíjet
sebedůvěru, jí po ní matka usilovně dupala a prohlašovala,
že se snaží z Vicki wchovat lepšího člověka.
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Co v lastnéjejÍ matka de]a la? Bojora la s  rIas|ními
r- i ty  neschopnost i .  Nes la la se r  ysněnou Ianečnicí.  nej
kvůli manželství. Anebo využila manželství jako
vu. oroč se kvůli nedostatečné sebedůvěře
zkusit to. Získáním nadřazeného nodstavení nad
snadno mohla popírat sVé pocity, žeje neschopná.
s dcerou fér, byla schopná ponížit ji i před vrstevníky.
dospívající je takové chování obzvlášť nebezpečné,
že potřeby jedovatých rodičů jsou na pr-vním místě.

$oupeřivý rodíč

Potřeba přimět někoho, aby si připadal neschopný,
loŽc s i  sám po| i .ebuju pnpada| :chopný. "e 11. .h le
nc V SoupcÍení .  Ma|ka rníma]a \  i r . k i  jak t l  s rou
protože jak Vicki rostla, byla stďe krásnější, ši
schopnější, a matka měla stále větší pcrtíže s tím' aby
udržela nadŤazenou pozici. Matka musela zvyšovat
citila, že musí dceru ponižovat čím dál víc,, jinak by
obstála před svým strachem.

Běžní rodiče sledují vyvíjející se schopnosti svých
s radostí a nadšením. Naopak soupeřiví rodiče mají
cit, že je vývoj dětí o něco připravuje, jsou úzkostní,
kdy vyděšení. Většina soupeřivých rodičů si
příčinu sk{vající se za těmito pocity, každopádně cítí,
v nich dítě cosi probouzí.

Díiky 
"e 

během dospívánÍ za.oÍnají měni| \ Žen).
r - i  r  muže. \ej i ' tý rod i r .  prožírá dospírán i  d i |é|ejako
zvlášť ohrožující období. Ženy mívají dojem, že
strírnou a vytrácí se jejich krása' Považují dcery za
ně a cítí potřebu ponižovat je, hlavně před manžel
Muži se cítí být ohrožení ve své mužnosti a moci. P
nich je v domě místo jen pro jednoho muže, proto syna
směšňují a ponižují, a-by si připadal jako dítě, ivní proroctví rodičů.

Soupeřiví rodiče mnohdy prohlašují, že chtějí pro děti jen

l to nejlepší, ale jejich skrytý záměr je jiný: snaží se' aby

zpusob, jakým mě se, sebou užd'ycky sround,aala,, rc m'ně

ayuolal dojem, že za nic nestojím. A to strašně bolelo.

jejich děti nebyly 1epší než oni. Nevědomá poselství ne.

sou mocný význam: ,,Nemůžeš být úspěšnější než já.,,,

,,Nemůžeš být krásnější než já..., ,,Nemůžeš být štástněj.
š1 než já,.,, Jinými slovy ,,Každý máme své hranice a já

' jsem ta tvoje."
Vzhledem k tomu, že tato poselství bývají hluboce za.

kořeněná, stává se, že dospěié děti, kterým se pŤesto po.
dďí v něčem vyniknout, nezřídka prožívají hrozné pocity

] viny vůči soupeřivým rodičům. Čím jsou úspěšnější, tím
je jim hůř. A tak přichází ke slovu sabotování vlastního
úspěchu. Prostředkem k dosažení klidu mysli je pro do-
spělé děti soupeřivých rodičů chabý výkon. Vinu se sna-
žÍ ovládat tím, že se nevědomě omezujÍ, aby nebyly lepší
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dospívajících vyhrocuje situaci tím, že se chová
aby si vyzkoušela, co obnáší dospělost.

ví rodiče bývají obět,mi deprivace v dětství. Ně.

se za d.prirací sk{val nedostatek jídla ei oblečení.
r  .  l t  - - - : "  - -^.^Y^ -^Y: l  : : :?

lásky. Je úp1ně jedno' co teď mají, proIože poÍád'ž1jí
že nebudou mít dost. Mnozí rodiče s touto zku-

soupeří se svými dětmi, čímž se probouzí soupeři.

kterou prožili se svými rodiči nebo sourozenci.
neférová soupeřivost klade na dítě obrovský tlak'

Vicki se nakonec rozhodla' že se o nic nebude snažit:

Spotutu let nic moc neděIótn, d,okonce ani to, co mě

bauilo, protože se bojím, že bych se ponížila. Mómin

hlas jsem slýchala í u daspělosti' pořód mě srážel. Ni-

mi nenadól;ala, a'ni na mě nebyla sprostó', ale

rodiče' čímž v určitém smyslu skuteěně naplňují
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ceich urážek
Někteří rodiče, kteří děti slovně týrají, se své počínání
nesnaží sklývát Za racionďizacemi' naopak na děti
pímými urážkami, výtkami, opovržením, urážlivými
jmenováními. Tito rodiče jsou extrémně necitlivíjak
bolesti, kterou způsobují dětem, tak vůči trvalým
dám, zapříčiněným jejich chováním. Nehoráznó
slovními projevy se vpíjí do sebehodnoty dítětejako do
jáku. Rodiče vlastně dítěti vypalují cejch, který si děti
sou životem jako trvalou psychickou jizvou.

Dvaapadesátiletá Carol je neuvěřitelně krásná
Pracovala jako modelka' postupem času se začala
vat návrhům interiérů. Na prvním sezení mi popsala
slední rozvod. Byl třetí v řadě. Rozvedla se asi
předtím, než přišla ke mně. Představoval pro ni
zážitek a Carol po něm od.cházela do budoucnosti s
malým strachem. Současně procházela přechodem a
sobila dojmem, jako by se bála, že přijde o svou
Připadala si nežádoucí. Její obavy se navíc po
u rodičů ještě znásobily.

Vžd'ycky to skončí stejně. Kd,ykoli zajd,u It rodičům, od,
chúzím odtud' zklamand, jejich choudní mě bolí. Nej-
horší je naděje, že ltdyž tentokrót přijd,u a řeknu.jim,
jak jsem nešťastnó,, že se mi u žiuotě dějí hrozné uěci,
snad, mi konečně řeknou ,,Tb n,ós moc mrzí, Carol..,'
a ne to jejich aěčné ,'Můžeš si za to sama.,,, Pamatu-
ju si, že mi odjakhua říkali ,,Můžeš si za to sama.,..

Prohodila jsem' že to vypadá, jako by nad ní rodiče
mě1i velkou moc. Zeptala jsem se jí, jestli by by1a ochot
ná zabývat se tím, odkud jejich rnoc pramení, ab
mohly spolu měnit vzorce dominance a kontroly. Carol
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a začala mi líčit své dětstvÍ v bohaté rodině žijící ve

-;nadní oblasti Států. Její otec byl uznávaný prak.

íei"t, 1.1l matka závodně plavala, dostala se i na

ii'ta ň'y. Kariéry se vzdala ve prospěch výchovy

áeit' Caroi byl" nejstarší z nich.

tuju si, že jsern sí jako dítě pfiptldal,a hod'ně osa.

a"býualo mi smutno. Tó'ta si mě po'řdd, dobíral,.tayz 
-t uyt, pa",-ct, začal mi řikat hrozné aěci.

zeotala isem se. Carol mi odpověděla, že na tom

Ne*ó".]ě si 
"ača1a 

okusovat kůžičku kolem neh-

Vvtušila i"em, že se chce uchránit před hlubokou ci-

ou bol"sti. ,,Carol' vidím, že je to pro vás nesrnímě

tné, ale je třeba, abyste o těch věcech m]uvila. Mu-

ie dostai ven, jinak s nimi nebudeme moci nijak na-

,il
iil
i

l

. ;

ir
i

i

i

i
I
I

i
l

.. Carol poma1u začala vyprávět:

. Tú,ta z nějakého rlůuod'u d'ospěl k zd,uěru... Panebože,. 
to je těžié... tJsmryslel si, že..' že smrd,ím. Pořód' to

oÁílal. ostatnt licli mi říkali, že jsem krasnd,, ale on

mi opaknal jen' jedrn. . .

Carol se zarazila. odvrátila pohled. ,,Pokračujte, Carol'..

pobÍdla jsem ji. ,,Já jsem na vaší straně...

Řtkot *t ,,Smrd; ti prsa... Smrd'í ti zad,ek' Kdyby

ostatní ňděli, jak hnu'sně pó'chrcš, ud'ělalo by se jim

z tebe zle-,, Přiahd'm aám, že jsem se sprchoualo, tři-

krót denně. Pořó,d, jsem se přeulékala. Použíuala jsern

tuny parfémů a d'iodarantů, ale b ruičemu to nebylo.

Jeiná zjeho oblíb"ých hló'šek byla: ,,Kd'yby tě někdn

. obrdtil naruby, z haždičkého póru by uyšel přKerrrj zd-

pach.., Nezapomeňte, že to říkal uznúuaný lékař'

A matka nikr)y ntdndala jediné slouo. Dolton'ce mi ni-
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kd,y,neřekla,.že to není praud,a. PřemýšIela jsem,.
bych to mohla změnit, jak bych mohla ,artiit, obi
tlilo přeslal říkol. že jsem odpornd a že smrdím.
jsem šla na zfuhod,, napad,alo mě, že kd'ybych spldct1i^
rychleji, možrui by si ttemyslel, že jsern ták hroznó.:,

Sděli|a jsem jí. Že mi pripadá. jako b) její otec
ně reagoval na její probouzejíl.í Se ženstr í' protoŽe ji
nedokázal vypořádat s tím, že ho ma plnou hiavu. Na
víjející se sexualitu dcery reaguje spousta otců neji
někteří dokonce nenávistí. Dokonce i hodny' milujici
může v době dospívání dcery začít dávat p;dněty ke
fliktům' aby se co nejvíc vzdálil od sexuální
ti, která je pro něj nepřijatelná.

kvů|i  tobp cítím špaIně a hříšně. . .

.  7eptaIajsem se Caro|. jestI i  b1 |akové rysrélIení
10 být pro j€jí situaci pÍiiate]né.

V případě jedovatého rodiče, jakým byl i Carolin c
může sexurí]ní vývoj dcery podnítit pocity extrémní
kosti, které ho ospravedlňují k tomu, aby dceru tr5;znil.
si ti lodiče alespoň myslí. otec totiž tím, že promíine sr
viny a nejistotu na dceru, popírá zodpovědnost za své 1city. Jako by říkal: ,,Jsi špatný a hříšny člověk' protože

Když ted,, nad tím přemýšlím, tak tam opraud'u moh-
lojít o sexucllitu. Cítilo jsem. že se no mě pořdd díUa.

|oky 
se yr uýoDičně u1p|oual. co deldn s kluky- se

kterÍmiisem chodila, Ned,ělalijsme a podstatě nii, ale
to bylo jedno, protože táta si azal do hlauy, že isem se
tlyspala s každým, s kýn jsem šta ,o ,oidu. Řtka,ot
n.i: ".Kdsž ni rekneš proudu. nepo!restdm tě... Ano, on
chtel. abych si s ním pouÍdola o s.',,u.

Během emocionální bouře dospívání Carol zoufale po
bovďa milujícího rodiče, kteýby stál na její stranJ a
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v.ní sebedůvěru. on ji naopak vystavoval opako-

u ponižování. Duševní týrání ze StTany 
":" q:"]

ilutri,.o,' pasivitou hrubě narušilo Caro1inu

rt věřit si a považovat Se za cennou bytost hod-

l .  ra.z i i  npkdo řek|. Že je Lrásná. okamŽi|ě jí

É lu'  ou. .1."tt i  c í lí jej  í pach. S otco\ ým Zn ičujícím

nemáhla soupeř i t  Žádná pochla|a ani  žádné

ocenění.

sedmnóctijsem zatola prart,uclt joko modelka. Čím

ln bylo ,išpasnc1s,.. tím 5c ldto ehou.al hůř. 
'\Iuse,la

m oáejit z^d,o*ou,l. A tak jsem se tl !,elatend,cti 
ud,a-

za pňního klukcl, který mě požótlal o 
.ruku. 

Byl,to'

,"bak' Kd'yt 'i,"* byla těhotnó', zmlt1til mě, a když

malé narod,ilo, orhešel- Sa,mozřejmě jsem uinu při-
sobě. IJsoud,ila jsem, že jsem něco uděIala,

:špatně. Možnó, jsem smrd'ěla, neuím' Asi za rolt jsem

s" ud'ala po,I,,ie. Manžel mě sice ne'bil, ale ta-křha se

h' m,n, nipro-luuil. Zůstala jsem s ním deset let, pro-
,r, 

tože jse; se nedoltdzqlt' uyroDnat s tím, že bych před'

, rod'i"če přetlstoupiLa s c.lztt,ó,mením, že se mi rozpadl

d'alší ,uztah. Nakonec jsem stejně od'ešIa. Ještěže jsem

pořótl byla modrcLha, užilila jsem ttlk syna i sebe. Na
-pó'r 

let jsem chlapy úplně od,epsala. Pak jsem pozna-
.la 

cteína, Mysiela jsem si, že jsem konečně našIa

toho praného. Prxních pět let manželstaí patřilo k nej-

kró'snějším obc)obím mého žitlota, ale poté jsem zjistt.

la, ži mě pod'uóděI prakticky hned, od suatby.

od'ptlstila jsim mu pruní posled,ní, nechtěla jsem, aby

s" Ái ,ozpadlo d'alií manželstaí' Tak to šlo deset let.

Ioni od,e'mě od,ešet kuůIi jiné ženě. le stejně stard'jako
jú,. Proč ned,okúžu nic uděIat dobře?

Připomněla jsem j i, že déIá dobře spoustu věcí: je mi1u.
jícimatka, kierá má pro syna vždycky čas, synovi se v ži-
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votě dďí. Á ona má dvě vynikající zaměstnání. Jenžg
přesvědčování nikam neved]o. Carol si zvnitřnila
názor na sebe a připadala si jako bezcenné, odpudivé
ské stvoření. Ve|kou řást dospělého Žirota se snaŽi|a
hrát předem prohranou bitvu: chleIa od o|ce zí.kat
lásku' kterou jí věnoval, když byla malá. Pro
život si vybírala vulgámí' tyranské či nedostupné mužg
podobné jejímu otci _ a snažila se je přimét I tomu, ď
ji milovali tak' jak to měl dělat otec.

objasnilajsem Carol, že požadavek, aby jí otec
muži' kteří ho v jejím životě nahradili' zaiisti]i dobrv
cit ze sebe samé' znamena.l' že jim vlozila svou sebei
do dlaní. Vydala se jim na milost a nemilost. Není
být génius, aby člověk pochopil, jak destruktivnÍ
ty dlaně byly. Carol potřebovala znor,rr získat nadvládu
Svou Sebeúctou tím' že se bude koďrontovat se
čujícími poselstvími, která jí otec v dětství začal vště
vat. Carol si během několika následujících
uvědomila, že se o sebeúctu nepřipravila, jen ji
na nesprávném místě.

Perfekcionističti rodíěe
DaJším častým spouštěčem hrubých s]ovních útoků
nesplniteiné očekávánÍ, aby bylo dítě dokonalé. Řada
rodičů, kteří děti s]ovně týrají, bývají výkonní, úspěšní
lidé, jejichž domov se však sta1 místem' kde odbouiávaií
praco\ ní stres.  1Rodiče-aIkohoI ic i  rovněž mívaií na dě i i
nereá]né nároky: neúspěchy dě|í pouŽívají jako ospr"a-
vedlňování svého pití')

Perfekcionističtí rodiče nejspíše jednaji na základé
iluze, že kdyby se jim podařilo vychovat dokonalé dítě'
jejich rodina by také byla dokona]á. Kladou dětem na
bedra nesmírně těžký úkol: mají zajistit rodině stabili.

vŠ

iče se tak odvracejí od faktu, že oni tento úkol

lu spinit. Dítě pochopitelně neuspěje. Stává se

beránkem' na jehož hlavu padají všechny ro-

problémy. Dítě je opět zatíženo neoprávněnou

i potřebují dě1at chyby a následně zjištbvat' že se

tomu nezboří svět. Právě tak získávají důvěru v nové

a okolnosti života. Jedovatí rodiče dětem předhazují

é úkoln mají na ně nepřiměřené nároky

ičně jim mění pravidla. Předpokládají' že děti bu.

Ťeaqovat Se zralostí, kterou č1ověk načerpává ze žt-

zkušeností. Jenže právě ty nejsou dětem prozatím

Děti nejsou malí dospělí, bohužel jedovatí
f]rodiče se k nim tak chovají.
. Paul |e tmavovlasý muž s modryma očima, je mu tři-

cet tři let' pracuje jako laboratorní technik. Přišel za

mnou kvů}í problémům v práci. Byl nápadně ostýcha-

,,ý, zaraze ný. ne 1i st ý. přesto se opakor aně oc ita I r, prr.rd.

kvch hadka.h s nadřízenými.  Jeho jednání spolu

8 neschopností udržet soustředěnou pozornost ohrožo.

valo jeho práci.
Zaiali j"me si povídat o jeho zaměstnání. Pochopila

jsem, že má prob1émy s autoritami. Zeptala jsem se ho na

mdiče. Paul byl, podobně jako Carol, zahrnovaný uriíž-

kami. o své rodině ryprávěl:

Kdvž mi bylo d'eaět, mó,ma se znouu t,dala. Ten chlap

',ád 
"h,áil 

d'o šItoly s Hítlerem- Hn'ed jo,k se k nóm

ru,stěhoulJ, stanouil saoje praaidla: d,emokracie kon-

čila u hlrluních d,ueří, Kd'yby nú,m nařídíI, abychom
skočili z útesu, museli jsme skočit. Bez řečí a bez o!<j-

zek, Ke mn'ě se choual mnohetn, hůř než k sestře. Po.
ř,id' po mně šel, uětšinou lnůli mému pokoji. Každ,ý den

mi io Inntroloual, jako bych byl na uojně. V d'euíti

níwj člouěk u pokoji celkem slušný nepořódek. to
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k tonu uěku patří, alc jemu to bylo jed,nn. Všechrn
selo být dokonalé, nic nesměIo být jinde než na
místě. Když jsem nechal na stole ]nížku, začal na
fuó; že jsem odporné prase. Vulgúrně mi
hajzl byl ještě tcn nejrnírnější uýaz' Měl jsem pocit,
st, to nóramně užíuó'. Sice na mě nik,d'y neuztá,hl ruku,
ale ty uró,žky a ruldliuky bolely stejně.

ního beránka svých neúspěchů, jimž se nedo
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ncbudÚ dokonalý'
radšt vzdám..

i a mátLa Se 5 druhýT Tu"l"FT 
rozved|a. kdyŽ bylo

l",."u"'. ale r té dobp byla jeho a'i: :u'"Ť ry^
i",1r *anr, ze v oórLh otčíma nikdy nebude

, proto to vzdal:

I'
i
l

I
I
i
I

Vytušila jsem, že Paul v nevlastním otci probudil
emoce. Netrvalo dlouho a propracovali jsme se k
Paul byl ostýchavé, citlivé, spíše nemluvné dítě; na
věk byl malý.

Krlyž byl otčím mlrlllý, byl ue třidě nejmen.ší. Kaklý si
nrl něj tloaoloual. Ktlyž se seznó'mil s mtimou, byl to
jiný čIoaěk. V1pracoual se. Stejně jsem poznal, k je to
falešné pozlátko. Ty jeho sualy totiž trypadaty, jaio by
měIy být spíš na někom jiném,

črrruieti jsem spadl dodrog' A poÍad*. BvIyto je-

}' ,t,,tt". ruy ,i ptipadalo. že mě ně,kdo bere. Bylo

";i!ii' i"'piůii,.í,,.",do n *n n"I,ude. na uečír-
,i1s"*ii, ,,"o,it. tak co jiného? Kro,,:: 

:,::::
Íii) i'7^''t ale koupil hrozné suinstuo o mólem
"i,"^,ňt"t ,, pr,dóukouóní' Tím se mi oteuřel.y oči...
,iz 

i,"^ ,"h,itot ,elé martyrium pod'stupot)at znu)u.

V Paulově otčínovi stále přežíval ten malý, yyděšl
podceňovaný kluk. Vzhledem k tomu, že se mu Paul
dobal v mnoha ohledech, stal se symbolem ieho bolest
né||o dě lS|\Í.  ot . .ím se n ikd; nejokázaI pňjmour jak.
dítě, proto okamžitě dostal vztek na kluka;kt;rý m;D
pomnél sebe v dětstr  í .  Začal  Pau|a zn.uzívat  jáko ob '

baul absoluoual první ročník vysoké školy' ale pak ji

ilň,.".k"iiJ"ii.1.]u:1Ťd""i."'T:'^::l';llil.'i-*.,:'ť"#;;ilil;"áit. Inteligenční kvocient měl nadpru.

;il?;|*ůl;" že tváfi viváÍ,lýzvě selhával' Zvykl si,

že se před výzvami vzdívá.-] 
Juk.il" 

".rul 
pracovat, opakovaně se hádal s nadříze-

"Ýil;il;;i".řehráva1 
zkušenosti z dětství. Stídď jed-

;;;;;J;;;;" druhým. až naše| práci. k|erá ho moc

bavi|a. Králce polé přišeI za mnou. abych mu pomonta

udržet si ji. věŤila js;m, že by to mohlo jít.

Tři P perlekcíonismu
I kdvž Paulovi zmizel otčím ze ŽivoIa, jeho'silný vliv na

i';ť.".;;;J. Éaul uvízlv začarovaném kruhu, které-

;;;ť* ".tri ř..' perfekcionis-us, průtahy a paralýza.

V nryué laboratoři se mi moc líbÍ. ale uěčn'e uěků se bo-.

i^.2ž *,a,"a" aokorn'lou prdci. Proto spol'stu aěcí

postavit tváří v tvář. Týráním Paula, nesmyslnými po-
žadavky na dokonalost a slovnírn týráním ve chvilich.
kd1 se PauIor i  nér-o neporedIo.  se otčímor i  podař i Io
přcstě.dči l  sebe samého. Že je s i Iný a mocný. Nejspíš
mu likdy nedošlo, jake škody by mohl napáchát na
Paulovy duši. Domníva] se, že mu pornáhJ, aby byl
doktlna]ý.
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oddlluju a pouštftn se d,o nich až po uplynutt t
nu k od,eazd'óní. Anebo úkol splním na poslrd,ní
li, ale zkazím ho. A čim tli uěcí zkazím, tím
očekúlóm, že dosta,nu pad,óka' Kd,ykoli mi

začala nabalovat jedna obava na druhou a strach ho
konec zcela ochromil: paralýza.

Propracovali jsme s Paulem strategii, jak jednat s
Íízenými přímo, jak jim oznámit, že má osobní

1c7 řek.ne. beru to osobně a reaguju přehnane' Jakq
bych řekal. žc sc sL)ě| zhroutÍ. pro| ož" se mi něro ne.
porcd'lo. Posled,ní dabou jsem se s prací tlostal d'o tak
uelkého skluzu, tlž jsem se radši hotlil marod,. Nedo-
kážu tomu čelit.

otčím mu vryl do paměti, že musí být dokonalý: pe
cionismus. Paulův strach, že nedokáže vcci áe]at
fektně, ho dovedl k odkládání povinností: prutahy' Jer
čím r íc por innos| i  odk ladal .  |ím r  íc ho 'uh|"o," i r .  uz

které mu negativně zasahují do práce, a proro by pt
bovď na nějakou dobu uvolnit z práce. Jeho nadřízené
jemně překvapila Paulova upřímnost a také o
o kvalitu jeho práce, a tak mu povolili dvouměsíční
no. Dva měsíce samozřejmě nestačily na to, aby se P
proprat .ova l  ršemi srými prob|émi.  přes|o Io b)|  do i
tečně dlouhý čas na to, abychom ho společnými sllami w.
táEIi 

-z 
jámy, kterou si pro sebe vykápal. V době, kdy so

vrátil do zaměstnání, činil první krůčky k tomu, aby si
uvědomil, co mu otčím provedl, takže clokázal i ]epe od.
dě l i t  skuterna konf l ik ty s  nat l řízenými or: l  konf líťtů w.
vs|árajících z jeho vni t řních zranění.  Na terapi i  docháze l
dalších osm měsíců. Každý mu v práci ttkai, ze je z néj
nový člověk.
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písm€no
t'roblémem

děti perfekcionistů se zpravidla vydávají jednou

cest: Luď se rozhodnou, že si za každou cenu zís-

|esku a pŤijeti rodičů, anebo se vrhnou do vzpoury
-^,,.,,, 

n"ú...."í' až se začnou obávat úspěchu.

n"ri tae se chovají, jako by narl nimi stále někdo

ostÍtž1m,,ak.m. Doma nikdy není dostatečně ukli

nikdy si neužijí radost z dokončené pláce, protoŽe

že ji mohli zv1ádnout 1íp. Dopustí-li se sebemenší

xbv,  ov|ádne je nefa lšovaná paniLa '-í  
|uk j .ou mezi  námi t i .  kte ří  jako Paul  Ž i jí  živo|,se.

p,átož" ." neumějí vyrovnat s tím ,'neobvyklým
iem.. ú coby prr,ním písmenem ve slově úspěch.

F-...'ilóe"h p.o Paula znamenal pokorně se sklonit před po-
j  žaáavky,otr ima. hd1b)chom v něm neum|ře l i  o lčímův

hlas.  ie  mozné, Že b1 Paul  seIhára l  r  jednom zamés|ná-

i iú za druhým.

Nďkrutěiší slova!
nK.ež ty sós níkdy nenarodil..

Jedním z nejkrutějŠích pÍíl'ladů pusliny zapÍÍriněné du-

ševním týráním, byl dvaačtyřicetiletý Jason.' Byl to. po.

lrledny po1icista a před několika iety docházel při pobytu

v ne-oc,,i"i ,ru skupir,ovorl terapii, kterou jsem vedla'

Losangeleské policejní oddělení trvalo na jeho hospitali.
, zaci, plrotože policejni psycholog dospě1 k zálěru, že Ja'
son já ohrožený sebevražednými tendencemi. Na schůzi

zamistnanců přísIušného nemocničního oddělení jsem se

dozvěděla, že iason opakovarrě vstupuje do situací' v nichž
je ohrožený jeho život. Například se rozhodl' že provede

zátah na drogové dealery a nezavolá posily. Málem přišel
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:.ž,.""' |"l1"í ťohled to byl vskutku hrdinský
r," 

"." _d:hi se jednalo o lehkomyslnr,
chovánÍ. Na jeho policejním odděIení začalo
dezÍení, že se. Jasón cht8l v rámci služby zabít.

Jasonovu důvěru jsem si musela získat na
skupinových sezeních. Jakmi]e s'e nám to povedlo'
zďijsme dobr1 pracovní ,zl,h. Ži,p si;;;;;;;
kání. na němž mi vyprávě| o svém
s matkou:

Tata 
.1d r1ds od'eše!. když mi byly dua roky.

s,|naJí mdmou 
'se opraudu nedalo žít. Po jeio

d'u to s-ní bylo ještě horší. Měla aýbunou
a .pořtid po nne š!a' Shodou ,rot,ást i,"^ tZia
!*:é!,:d,!. Nepamatuju si d,e", my ry n *r"ili.,z1 tt 

9rti nejradši. kdybyt"h se nikc!y nenaroclil'
fýž *ut" 

!?ší dcn' rtká'uila mi: ,'Vypad',is *ej
)7k,o .ten -1llůi zatracený tóta 

" 7i 'tejiy ,]o,"bik'í
Kd(,me| špatný den. bwctto to hoir, ̂ -Kez bv
i!^,Í-l:i,-|!!!fo,fu',i pieju- áby unřel ,,ni ntto. št,ii1
te si u hrobě, oba daa,',

ř."}i1j;;il]"*'ovi' 
že mi pfipadá' jako by se jeho

?jlit:y si to mysle!- ale copak nekdo poslourhd
d.ilé f Jedna sousedka to uedalo- Snažilo se mě clostat
do 

'pěslounské péře. protože si myslela, že me nana
Jednou zabijP. Jenže ani ji nikdo neposloucha!'

odmlčel se. Pak zavrtěl hlavou'

|i,:b?:. 
myslel jsem si- žc je to d,dDno za mnou, ale

:,1f"::;:uzpomenu. 
jak mac mě ncn,óuidělo. je ni
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Jasonovi jasné poselství: nechtě]a ho.

otec odeše] a neangažoval v synově životě, po-

přesvědčení. že Jason je bezcenný.

se svymi zásahy při výkonu povolání nevědo.

bizarním
' ukonř iJ  sr  ůj Ž ivo|.  protože by tak uděla l  radost

Vede],  r im by j i  porěši| .  Říka|a mu |o jasné:

dítěte. A ktlyž si vaši vševědoucí rodiče o vás myslí

:dé věci' lr.Éitě j"ou pravdivé' Pokud matka pořád

,,Jsi hloupý.., pak dítě vnimá, že je hloupé. Když

ustavičnJópakuj e ,,Za nic nestojíš.., v tom případě

za nic nestojí. Dítě nemá možnost zpochybnit výro-

zastat ro]i svědomitého' poslušného syna.

usi]oval o to, aby nepřímo spáchanou sebe-

rodičů.
DÍtě přebírá negativní názory rodičů a ukládá si je do

vědomí, čímž si je internalizuje, zvnitřňuje. Zvnitřně.

negativnÍch postojů _ změna ,,ty jsi.. v ,já- jsem. _

rmio p.o"",o tuoří základy nízkému sebevědomí. Do-

umrel.

druh slovního týrání dokáže dítěti nekonečně

zmást ho a navíc se nezřídka proměňuje v sebe-

ící se proroctví. Jasonovy sebevražedné tenden-

ií u dospělých dětí podobných rodičů poměrně

piotože čelit jedovatým vztahům z rrrinulosti a vy-

se s nimi, se pro ně může stát doslova otázkou

a smrtl.

sc z ''ty iďí stává ''iá isemí
inení pochyb o tom,že díIébývá zasaženo shazová-

ze strany kamarádů, učitelů, sourozenců či ostatních

širší rodiny, ovšem největší v1iv na ně mají v tom.

rodiče. Právě rodiče jsou středem vesmíru ma-

k uáz''e-,' narušenÍ vnímání sebe samého coby
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hodnotné, schopné osoby hodné lrísky; vzniká
ňující se proroc|ví vycházející z negÁtivnÍch 1
dů o tom, jak si dítě poradí ve světě. Ve d.he iasti
si ukážeme, jak lze tato deprimující očekávání
tim' že je z vnitřního světa opět převedeme do

řicetiletá Kate je světlov]asá manažerka kontroly kva-

's přísným pohiedem. Pracuje pro velko: :|"]:'č":.t.

Íapitota

isou modřiny
těle

týťání

'. í." mné na doporučení praktické lékařky.

il
il

il
fi

I
I

I

:rrla Iot1ž miÍ záchvaty paniky pfi říZení auta a ve \Ť.

budovy, v ,'íž pracovala. Lekařka jí předepsďa léky

zktirlneni' ale dElalo jí Starosti, že K ate vychází ze své-

b1t,l;"n t.hdy' jd"Jido práce. Naléhala na ni, aby vy-

oomoc osYchologa.
r,ec. j iz jsem si ri imla naKate.byl její vážný.rre-

lrný výraz. Jako by ho méla V},lesaný na tváři. a nikdy

n"urná|u u*rnat' Ňetrvalo prí|iš dlouho a pochopila

proČ:


