
kapitola

ětší ztada

zneuztvant

je v lidské společnosti považován za nejkrutější
dítě nejvíce matoucí Zážitek. Ie to zrada nejzá-
jší důvěry mezi rodičem a dítětem. Je to citově de.

iÍcí zkušenos l .  \4|adinké obět i  jsou tot iž zce la
na agresorovi, takže nemají kam utéct, na koho
tit. Z ochránců se stávají pronásledovateló, rea-

mění ve vězení strašlivých taiemství. Incest zra-
i samotnou podstatu dětství: jeho nevlnnost.
posledních dvou kapitolách jsme se věnovali tem-

stránkám; reality jedovatých rodin' Poznali jsme
s lyjimečným nedostatkem empatie a soucitu pro

děti. Tyrají je všemožnými nástroji od deptající kriti.
kožené pásky, a ještě obhajují své tyranské chová-

výchovné zásahy. Nyní vstoupíme do světa tak
chovríní. v němž neobstoií žádná raciona]i.

Na tomto místě musím opustit vyhraněné psycholo.
teorie. Domnívám se totiž, že sexuiá]ní zneužívání

je akt mravního zla.
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Co ie incest?
Deíinování incestu je obtížné' protože se právní a
chologické vymezení výrazně liší. Právní vymezení
úzké, zpravidla popisuje incest jako sexuální styk
pokrevně pÍíbuznými.  |VÍiI iony l idí s i  |ak neurědomui
se staly obětí incestu' protože nedošlo k penetraci. Z
chologického hlediska pokývá incest mnohem širší
lu chor á n í a vztahů. Zah rnuje telesný kontakt s ústy.
pohlavními orgány, konečníkem či da]ší částí těla
přičemž účelem tohoto kontaktu je sexuální
agresora. Agresor a|e nemustbýt pokrevně příbuzný. Je
člověk, kterého dítě vnímá jako rodinného příslušníka,
příklad nevlastní otec nebo nepokrevně příbuzný ze ši
rodiny (|řeba manŽc| o|covy seslryJ.

Existují i další podoby incestního chování
cí dalekosáh]é škody, i když nemusej í vycházet z
kontaktu S dítětem. PatŤí sem případy, kdy se agresor
dÍtětem odhaIuje.  mas|urbuje před ním" nebo
přiměje dítě' aby mu pózovalo pro sexurílně laděné
grďie. To všechno je incest.

Pro naši definici incestu musíme don]nit" že cho
drženo v tajnosti. otec láskyplně objímající a
cí dítě nedělá nic' co by muselo být utajované. Takové
teky jsou pro citový prospěch dítěte naopak
prospěšné a žádolcÍ. Pokud však otec hladí dítě po
tríliích - nebo po něm chce, aby ono hladilo jeho
ní _ musí b)'t takové počínání tajné. To je incest.

Setkávám se s řadou dalších druhů chování. iež
čuji za duševní incest. oběti duševního incestu se
ba ani nikdo nedotýká ani ji sexuálně nezneužije,
dochází k narušení pocitu soukromí a bezpečí' Mám
mysli útočné vpády do soukromí dítěte, například
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fué nebo sexuálně výmluvné poznámky na adresu dj.

Tukoueto chování sice nenaplňuje výslovnou defi-

ale oběti se cítí být poškozeny a tÍpí řadou

Juševních příznaků jako oběti incestu plně odpo.

vymezení.

o íncestu

_ byť stále velmi nepříjemným - tématem

i iskuze.  Jedna překázka orŠem zůstává:  mýty

se začalo z.vryšovat povědomí veřejnosti o nedozímém

"u 
ince"tu, .lara"ilájsem na tvrdý odpor. Incestje do-

zen pocitem ošklivosti a odpudivosti, proto lidé rre-

moc ochotni přiznávat, že něco takového vůbec

Během pásledních deseti let začalo popření

tváří \ lVář Zah Icuj ír-ím důkaz ů m a inces| sestal

V ooi  ědomí s i  |eschraňujemejakoprardy.ne-
l i .me. ie .  JenŽe on; mají k pravdědaleko.  n ikdy

lita: Všechny spolehlivé studie a všechna fakta včet.

údajů poskytovaných Ministerstvem zdravotnictví

u k" ,u i i '  z"  pr;n" imenŠím jedno dítě z  deset i  je  pred

ením á.mnác l i  l " t  obtezor áno č|enem rodiny. jemuŽ

pravdivé.

.. K irrcestu d'ochazí aljimečně -

ie. Až na začátku 80. let minulého století jsme si

v jedné rodině ze sta tisíc.

i uvědomovat. že se incest rozrostl do epidemických

5ru. Předtím se většina lidí domnívala' že probíhá

s: K incestu rlochó,zí jen a rod,ind'ch s nizkými příjmy

nízkým uzděld'ním, piípo,d,ně a izolnaých' zaostalých

Incest je založen na nemilosrdné demokracii.

všemi sociálními a ekonomickými vrstvami.rování dítěte při oblékání nebo koupání; opakující



Mýtus: Iniciú'toři incestu jsou sociólní nebo
d,eaianti.
Realita: Píznačným iniciátorem incestu může být
Iicky kdokoli. \ebyla rysledována specifika jeho
ností ani typický profil. Zpravidla se jedná o
pracující, vážené lidi chodící do koste]al působící
livým dojmem zce|a bězných občanů. Poznala jsem
sory kteří pracovali jako policisté' učitelé, vrc
předstar'itelé průmyslu, ženy z vysoké společnosti,
níci, lékaři, alkoholici, kněží. Spojují je spíše psycho
gické proměnné než socirílní, kulturní' narojnástnt
ekonomické aspekty'

Mýtus: Incest je reakce na sexuó,Iní tlepriuaci.
Realita: Většina agresorů vede aktivní sexuální
zpravidla mívá i mimomanželské vztahy. K dětem se
rací buď kvůli získání pocitu moci a kontroln nebo
nepodmíněnou. neohrožující |ásku. kterou jim můŽe
sk1 tnou| pouze dí|ě' Tyo po|řeby a tou hy sice nabývají
xuďního rozměru. ale spouštěčem incestu býrá sexui

psychiatrické praxe. Freud totiž byl ve své psy-

nalyticke praxi informován dcerami z vážených
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Může k němu dojít stejně snadno ve vaší rodině nebo
pomenutém koutě Apalačského pohoří.

deprivace jen výjimečně.

qplfuající z d'ětských sexud'lních tužeb.
ita: Tento mýtus rozšířil Sigmund Freud. od začát-
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Většina příběhů o in'cestu n,ent prav)d'iaó,. Jsou to fan.

století pronikl až do učebnic psychiatrie

vídeňských rodin o tolika případech
až nepodloženě usoudil' že se všechny nemo.

zakládat na pravdě' Při objasňování četnosti údajů
k závěru, že se uváděné události odehrály pou-

v představách pacientek. odkazem Freudova omylu
že t isícům, moŽná mi l ionům obělí incestu by lo.

něk|erych případech slÍile ješ|ě je. upřeno potvrze-
jejich zkuseno'ti" nedoeka|y se polÍebné podpor1.

ďvž v sobé našly odvahu a vyh|edaly odbornou pomoc.

: Děti hjuají obtěžoaóny spíše cizimi lidmi ncž znó.

i osobami.
: Převládající většinu sexuálních trestných činů'
obět'mi jsou děti, páchají členové rodiny, jimž děti

milá rodina

rodin, v nichž probíhá incest, vypadá na první po-
normií1ně, ostatně podobně jako rodiny' kde dochá-

k těIesnému týrání. Rodiče leckdy mívají významné
v místní komunitě či v náboženské obci' býva-

oceňováni za vysoké morální hodnoty. Je neuvěřitelné,
se lidé za zavřenými dveřmi dokrížou změnit.

Tracy je třicet osm let' je to štíh]á, hnědovlasá a hně-
žena. Vlastní malé knihkupectví na předměstí l,os

Mýtus: Děti - předeuštm d,íuky u pubertě _ se chouat'í l
y ajyou z3 obtěžoutint alespoň čdstečně zodpoDědn,é'
Realita: lětšina dětí si testuje své sexuální pocity a p
něty nevinným, zkoumavým způsobem s lidmi, s nimiž

na popud vlastních tužeb.
I ona pocházi z jedné ,,normrílní.. rodiny.
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Nauenek jsme aypad'ali jako běžrui rodina' Ti1ta
pojišťouací agent' matka sekretd,řha pro ad'mini
tiau. Každou ned,ěli jsme chod'íli do kostela,
léto jsme jezd'ili nct' dauolernu. Prostě takoua
ni rod'ina.'.' až na to. že así od d'eseti let se na mě
začal tisknout. Zhruba rok poté jsem ho přistihla,
mě dírou, kterou proartal d,o zd,i mého pokoje,
ruje při přeukkóní. Kd'yž jsem začala nabýuat

mohl d'íuat. Připad,aLa jsem si hrozně, aLe bóla jsem
se od,mítnout. NechtěIa jsem ho ztrapnit. PřišeI d'en,
kd'y mě uzal za rulru a položil si ji na penis. Strašně
jsetn se bóla.., Kd,yž mě začal hlad'it na přirození, ne-
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jako Tracy pocházela ze zdán]ivě píkladné
. Sousedi by se nestačili divit, kdyby zjistili, co je-

pastor dělá. Na skutečnosti' že zastáva| pozici mo-
vůdce, autority a důvěry bohužel nebylo vůbec nic

Prestižní zaměstnání ani vysokoškolský ti-
udržet incestní touhy na uzdě.

se to vůbec mohlo stát?ských tuarů, najed'nou se ažd'ycky objeail za
a popad'l mě za prsa. Netrualo d'louho a nabídl mi pe-
níze z0 ta, že si nahó' lehnu na zem..., aby se na prostředí a ro1i ostatních členů rodiny se !T-

ie řada kontroverzních teorií. Podle mé zkušenosti
platí jedna věc: incest se nikdy neodehrává v upřím-

i mi1ující rodině, kde spolu všichni komunikují.
incestu naopak dochází v rodinách' pro něž jsou pří-

uěděla jsem, jak s tím mó,m núložit, talt jsem prostě citová odtažitost, tajnosti, strádání, stres, nedo-
ud,ělala, co po mně chtěI. úcty. Na incest můžeme poh1ížet jako na součást

selhání rodiny. Sexuďního obtěžování se však
Trac1in o|er-  b; l  pro okolí |yp ický předsta\ i |cI štÍ agresor. Pouze on je za své chování zodpovědný.

mi vYlíčila. iak to chodilo u nich doma:vrstvy. coŽ mádo Tracy ještě \ íf'. Vě|šina incestních
si spoustu 1et udržuje zdání nomality, někdy je tonu
navždy. nd; se nikd,y nemluuilo o tom, jak se kd'o cítí. Kd'yž

Liz je sportovní modrooká blondýna. Pracuje jako mě něco naštualo, potlačila jsem to u sobě. Púmatu-
torka videonahrávek. Její příběh je příkladem
ho rozporu mezi dojmem a realitou.

íu si, že se se mnou mamka mazlila, kd'yž jsem ještě
rnaló'. Mezi tdtou a mó'mou jsetn ale níhd'y ne-

postřehla nóznok uÍelého Citu. Dělali jsme spoustu
Připad'alo mi to nereá,lné. Neulastní otec byl obltbe-
ný pastor, měI uelkou kongregaci. Lid,é, kteří chod,ili
na jeho kózóní u neděli d'o kostekl, ho zbožňoualí.

aěct jako rod,ina, ale nebyli jsme si blízcí. Pod'Ie mě
lohl? tólo hlodal. Nekdy se mě zeptal. jestli by

mohl políbit. odpoaěd'ělajsem mu, že nechci. Za-
Vzpomínú,m si' jak jsem sed,ěLa u kostele a čal mě prosit, ujišťoual mě, že mi neubltží, že chce jen
la jeho kózó'ní o smrtelném hříchu. Nejrad'ši bych tly- se mnou.
křikla, že je pokrytec. Chtěla jsem asat a přede
prohlósit, že ten úžasný zóstupce boha souloží s
ndrtiletou neulastnt dcerou !

si neuvědomila, že otec měl ve své osamě]osti
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dině. obrátil se na dceru a chtěl si jejím
kompenzovat pocit deprivace. Zneužívání dítěte k
aby nap|ňovaIo ciIové potřeby dospelého. snadno přej
v sexuá1ní téma, nedokáže-li dospělý kontrolovat
tendence,

Pňitiš nnoho tváří nátlaku
Ve vztahu mezi rodičem a dítětem tkvÍ velký duševní
tlak. Tracyin otec ani nemusel dceru nutit k
vztahu.

Ud,ělala bych cokoli, jen aby byl spokojený. Vžd'ychy
mě d'ěsilo, co to se nnou děIó'' ale přinejmenším na
mě nikd'y nebyl zlý.

oběti jako Tracy, které unikly tě1esnému nátlaku,
vidla podceňují utrpěnou újmu, jelikož si neuvědon
že duševní násilí je stejně zničujícíjako tělesné. Děti j
od přírody milující a důvěřivé; stávají se snadným cílt
nezodpovědných dospělých s nenaplněnými
Citová zranitelnost dítěte obyčejně bývá tím jediným
čítkem, ktelé agresoři potřebují použít'

Jiní agresoři posilují svou psychologickou výhodu
hrožováním tělesnou újmou, ponížením na veřej
zavňenim. Jedné mé klientce bylo sedm let, když jí

oznámil, že ji dá k adopci, pokud mu nevyhoví v jeho
xuálních potřebách. Pro takové ma]é dítě je vidina' že
uikdy nevidělo svoji rodinu a kamarády, natoiik st
že radši udělá všechno. abv se to nestalo.

Iniciátofi incestu si v1hrůzkami zajiŠt'ují i mlčcn]
obětí. K nejběžnějším hrozbám patří:

Jestli to někomu řekneš, zabiju tě.
Jestli to někomu řekneš' zmlátím tě.
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to řekneš, maminka z toho bude nemocná.

i to řekneš, ostatní si budou myslet , že ses zbláznila-

i to někomu řekneš' budu tě do smrti nenávidět'

i to někomu řekneš, půjdu do vězení a nebude se mít

kdo postarat.

výhružky představují citové vydírání. Sytí se ry.

o strachem a zranite]ností oběti.

ípousta agresorů se kromě duševního'nrítlaku uchylu-

|ii do''uco,,ani dctí i k tělesnému násilí. oběťmi inces-
'navíc 

jen zřídka bývají upřednostňované děti, aro i bez

na sexurílní znetlživání Určité procento dětí do-

v rámci nátlaku peníze, dárky, nebo požívají určité

hody, ale většina je zneužívána jak citově, tak tělesně.

Liz si dobre pa.atuie, co se stalo, když se postavila ne-

l Kd,yž isem končila ziikladní školv sebrala jsem od,ua-
. 

hu'a.ozndmila jsem' že nechci, aby u ruci chod'il d'o
. mého pokoje' Wttl do nei uzt"k a začal mě škrtít. Pak

,o -3 ,,čáI řaót, že si bůh nepřeje, rlbych dospiuala

kulastním rozhodnutím. Bůh si prý přal. aby on roz-

hoda'lal za mě. Jako by bůh chtěl' aby se mnou tú'ta

spal nebo něco takouého- Kd'yž mě konečně pustil, stě-
.it js"^ Iap,Ia po d'echu. Byla jsem tak u!d,ěšenó,, že. zL JsefiL IuPuLu yU u|.Ll.u. u)ÚÚ J
. js"nt h, ie,hak,, aby mi to tam hrcd, ud'ělal.

dětí nlěí
vadesát nrocent obětí incestu nikdy nikomu neřekneo

se jim stalo, případně co se jim aktuálně děje. Mlčí ne-

' obuuy' ubý 
"u 

odhalení nebyly potrestány, nýbrž pře.
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devším ze strachu, že by mohly rozbít rodinu'
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ije čtyřicet pěi 1et, pracuje jako letecký inženýr;

jednoho rodiče dostaly do potíží. Incest je sám o sobě ho ""*ualnc 
znéuŽíva| ád peti l"t až do odchodu na

sivý' ale zodpovědnost za zničení rodinyjeještě horší. ou školu.
nost rodině je pro většinu dětí neuvěřitelně
faktorem, i kdyby rodina byla sebehorší'

Connie je šestatřiceti]etá dynamická rudovláska.
cuje v bance jako administrativní pracovnice při
vání.půjček. Je ono typické věrné dítě. Strach z toho,
by ublížila otci a připravila se o jeho lásku, byl siini
než touha zajistit si pomoc:

Kd'yž se ohléd,nu zptitlry' wědomuju si, že mě dostal
přesně tam, kde mě chtěl mít. Nrl,mluuil mi, že kd,y-
bych o tom, co spolu d'ěló,me, lrcmukoli něco řekia,
naše rod,ina by se rozpad,la; rncnha by ho uyhnala, jó
bych neměla tó,tu, mě by poslali k pěstounům a aših-
ni u rodině by mě nenó.nid,ěIi.

Ve vzácných případech' kdy je incest odhalen, byvá
dinné pouto slntečn,ě výrazné narušeno _ ať rozvod

ly jsen byl sice mo!ý. přesto mi bylojasné- že ni.

Áisnrn nikomu iícl, Co mi t<ito dalrll ' |Wotka mu

lšem podléhala, stejně by mi neaěřila ani slouo.

iá byť ouho,],tk, uyi"dná,al uelké zakózky. ZnaI

í,zado, u" něco znamenal. Dokdžete si před'staait'

že bych se snažil ostatní přesuědčit o ton, že ten úžas'

ni,,t,toptt, nulí réněi kaŽdý ueČer u koupelně Šesli.le-.'it,o,yi, 
k ord!nímu sexu? Kdo by mi uětil? Vsichni

by si mysleli. :e rhci dosto t l(i lu do Problém ů nebo Iak

něco. NeměI jsem šaruci ayhró't.

bez újrny. I když bývá rozpad rodiny v nejlepším zájmu
těte, dítě se Za něj cítí odpovědné, čímž seještě násobí
rovská citová zátěž, kterou musí nést na bedrech.

uvízl v zákeřné pasti. Byl zneužívaný, navíc rodičem

ž pohlaví. Tím se násobily jeho pocity studu a pře-

1dčeni, že by mu nikdo nevěřil.
Incest mezi otcem a synem je mnohem častější' než Sl

z nás myslí' Takoví otcové Se tváří jako heteros,e-

é, ale zřejmě je k incestu vedou silné homosexuát-

l endence.  \ep ř i zna jí  
" i  

oprardoré pocI ly .  naopaK

lačuií homosexua]itu tím' že se ožení a stanou se roor.

Nemají prostor pro realizování skutečné sexuáIní pre-

-,'"", pá.o jejiÉh potlačované tendence narůstají' až

soudem, odebráním dítěte z rodiny či stresem z
ní veřejností. Většina rodin nepřečká odha]ení i

otázka důvěryhodnosti
Sexuálně zneužívané děti si zríhy uvědomí' že
nostjejich tvrzení neznamená ve srovnání s tvrzením
sora vůbec nic. Je úplně jedno, jestli je rodič
chronicky nezaměstnaný člověk či osoba s tendencí k
silí; v našÍ společnosti se dospělým věří téměř vždy víc
dětem. A pokud rodič v životě dosáhl určitého
sIává se z miniaturní důvěryhodnosti dítěte velké nic.

důveryhodnosr.
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"Při1ndán 
ď špinavý"

stud oběti incestu je zcela specifický. I ty nejmenší
ti incestu vědí, že o tom' co se děje' se nesmí mluvit.
oh]edu na to, zda jim někdo nakazuje, aby mlčely,
nikdo takový není, vycítí z chováni agresora velké
vání a stud' Vědí, že jejim ubližováno, dokonce to
i ma]inké děti' které ještě nevědÍ, co je to sexualita.
padají si špinavé.

Slovně a tělesně týrané děti si zvnitřňují vinu, u
incestu tomu neníjinak' Při incestu ovšem bývá vina
čována se studem. Právě oběti incestu mÍvaií nei
kavější pocit ,,Je to moje vina... Toto přesvědčení
vzniknout hluboké sebenenávisti a studu. oběť se i
musí vyfot, nal se samo|ným inces|em. jednak si musí
vat pozor' aby nebyla přistižena a odhalena jako
vý, odporný.. člověk'

Liz se také děsila možnosti' že na to někdo přijde.

Bylo mi teprae d,eset, ale připadalo mi, že jsem ta nej-
horši d'ěuko' pod, sluncem. Moc jsem to chtěla na n,e-
alastního tó'tu říct, ale bála jsem se, že by mě za to
ašíchni ňetně mojt mt1,rny neruiuiděli. Wd'ěla jsem, že
by hózeli uinu na mě Neunesla jsem předstauu, že
bych z toho ušeho lyšló, jd jako trl špatnó, i kd'yž jsetn
si přesně tak připad'ala. Radši jsetn to u sobě clusila'

Pro lidi neznalé problematiky bývá těžké pochopit'
by se desetiletá dívka' kterou nevlastní otec nutí k
aby s ním souložila' měla cÍtit provinile. odpověď' jak
nak, spočívá v neochotě dítěte vnímat důvěryhodného
diče jako špatného člověka. Navíc někdo musí nést vi
za to ostudné' ponižující, děsivé chování. A když to
rodič, pak to může být jedině ono, dítě.
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osamění. oběti incestu si připadajÍ samy, jak

tak na celém světě. Domnívají se, že nikdo ne-

ieiich s|rašlivému tajemství. které jim mocně zasa.

áo z i 'otu,  nezŤídka i im brání iv  tom. aby s i  naš|y

osamění je rovněž přímo vhazuje do náruče

Stává se z něj jediný zdroj pozomosti, byt'ne.

perverzni.
li se, že obět' při incestu prožívá příjemné poci-

ieií po.^ity studu se zinIenzivňují. Některí dospě|í lidé.
''ri bvji u dpr"r' i 

""xuálně 
zneuŽívan í. si vybavují. že je

lavidory zmateni a tťapnosti sexuiílně vzrušovalo. PÍo

to oběti byvá v dospěiosti ještě těžší vzdát se pocitu od-

i. Tracy prožívala i orgasmy. Řekla mi k tomu:

Podobné líčení jsem slyšela vícekrát, přesto mi i tentokrát

walo Srdce. Řekla jsem Tracy totéž, co všem ostatním

.l Wd'ěla jsem, že je to špatné, ale cítiltl, jsem se při tom

. ' hezky. T1ta byl hajzl, že mi to d'ěIal, ale jd nesu stej-

ý d,il uiny, protože se rni to líbilo.

v její situaci:

Na příjemých pocitech z d,ró,žd'ěni n'ení uůbec nic

špatného' Naše těIo je od přírody naprogramtnané,
áby mu to bylo příjemné. Skutečrnst, že se uó'm to lí.

bílo, u žó,d'ném případě otce neosprauedlňuje a z uá's

ncčitl'í uiníka. Vy jste obět'. on byl jako d'ospěIý zod.

Wědný z(] to, aby se oaló,d'l, ať jste cítila cokoli.

Řada obětí incestu prožívá vinu ještě zajednu věc: má po-
cit, žc olce bere matce. Dcery zneužívané olcem mlurí-
vají o pocitu, že si připadaly jako ,,ta druhá... I tento fakt

zt8zuje vyhledáni pomoci u jediné osoby, od níž by
r důvod očekávat pomoc: od matky. Naopak jim při-

Pocity špinavosti, špatnosti a odpovědnosti ústí v že matku zrazuj1, jejlch pocity viny se stupňují.
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otec Tracy sprostě a vulgámě nadával' dělal to,
pro takové lidi typické: shazoval ze sebe zlovo]-

sílená žárlivost:
''Patříš lenom mně...
Incest pevně spojuje obět' s agresorem naprosto
avšak silným poutem. Především tehdy, zneužívá-li
dceru, dochází k tomu' že otec se stane posedlý
a bezhlavě začne žár|it na jejího přítele' Někteří
se dokonce uchylují k bití a slovnímu týrání' aby
pila, že patří jedinému muži: tatínkovi'

Taková posedlost {razně narušuje normiílní
vývoje v dětství i dospívání. Dítě je míSto toho, aby
stupně získávalo Větší samostatnost a oproštbvalo se
kontroiy rodičů' poutáno s ágTesorem stá1e pevněji.

Tracy věděla, že otcovo žárlení není normální. ale
uvědomovala si jeho krutost a potupnost, protože je
měňovala s láskou. oběti incestu nezřídka mylně
posedlost jako lásku. Dochází pak k zásadnímu
jejich schopnosti uvědomit si, že se sta1y obětí
činu, zároveň se m:ů.že stát, že tato zkušenost jim v
letech vnese zmatek do pojetí lásky.

Většina rodičů se o děti bojí, když začnou chodit na
de a tvoří si pevné vazby s lidmi vně rodinnéhp
dí. otec dopouštějící se incestu pojímá tuto běžnou
vývoje za zradu, odmítnutí, nevěru, dokonce i za
ní. Reakce Tracyina otce byla typická: měl vztek,
ňoval ji, trestalji:

Počkal si, až otJejd,u na rand,e, a kclyž jsem se uró'tila
d'omů, dostala jsem co proto. Donehorcčna mě ayslý-
chal, s kýrn jsem byla, co jsme dělali' jestli se mě
týkal, jestli mi pron,ikal jazykern r)o ust. Když
někd,y přistihl, jak se s přítelem líbdm na dabrou
uyletěl z d'omu a řual na mě: ,,Ty couro jed'na!,, Pří.

nemravnost' vinu a promítal tyto jedy na dceru. Jiní
naopak upevňují pouto s obětí něžností, čímž jim

.jí oddělení rozpomých pocitů viny a lásky.

můi život..
je čtyřicet šest 1et' je to drobný, nervózní muž.
jako mechanik. objednal se ke mně kvů1i řadě

obtíží včetně opakující se impotence. Matka
od šesti let až do dospívání.

mě n,a přírození, až jsem uyurcholil, ale ří.
jsem si, že o nic aellt,ého nešlo, protože jsme spolu

i. ChtěIa totéž po mně. opakoaala mi, že jsem

žh;ot a že rrui tín jedinečn^Ím zptnobem dduó rul.
jak mě miluje' Jenže ted' mi pokažd'é, když se sna.
s nějakou ženou naaó'zat blízký aztah, připadn' že

matku.

é taiemství sdílené s matkou v1tvářelo mezi mat-
a synem pevné pouto' Její chorobné počínání ho sice

ale její poselství bylo jasné: byla jediná žena v jeho

To bylo v mnoha ohledech stejně zhoubné jako sa.
incest. Jakmile se Doug pokusil od matky osamo-

it a zkoušel navozovat dospělé vztahy se ženami,
si na jeho citovém rozpoložení a sexuďitě vybírat

daň pocity viny a neloajality k matce.

ledovce

obětí incestu překonává lrauma z incestu srého ra-
tel se lekl a utekl. dětstvÍ díky psychologické podpoře organismu.
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Zpravidla vytěsní vzpomínky za hranice vědomí g
mlčí řadu let, někdy mlčí navždy.

Vzpomínky na incest se leckdy vynořují
podnítí je určitá životní okolnost. K]ienti uváděli'
žitky na incest u nich vyvolaly okolnosti jako
dítěte, svatba, úmrtí člena rodiny, sledování pořadu 6
cestu nebo i znovuprožití traumalu ve snu.

Tyto vzpomínky se nezřídka přihlásí o slovo při
během níž klient pracuje na zcelajiné zakázce. Řada
tí incestu beztak neotevře téma incestu bez citlivého
|éháni ze strany terapeuta'

Jakmile se vzpomínky vynoří, nemálo obětí i
zpanikaří a snaží se je znovu potlačit tím' že jim
uvěřit.

Jeden z nejdramatičtějších citových zážitků jsem
la v terapii s JuIií. Bylo jí člytice| šesl [e|, mě|a
titul v biochemii a byla členkou týmu významného
zkumného střediska v Los Angeles. Julie slyšela, jak v
diu ryprávím o incestu, a objednala se na
Svěřila se mi, že ji od osmi do patnácti ]et zneužíval

Miuala jsem příšerné před,stauy o tom, že umřu, ze.
šíltm nebo skončím a bl,1zinci. Poslední d,obou bý.
I)an ftměř pořód zalezló' D posteli, s přikrýukou
přetaženou přes hlatlu. Z d'omu odchdzím jen d,o
prdce, nikam jinam nechod,ím. V pró,ci sotua fun.
guju. Všichni o mě mají strach. Vím, že to sotl'uisí
s mým bratrem, ale nemůžu o tom mluait. Mdm po-
cit, že se a ton utoDiln.

Julie byla zraniteIná. hrozi|o jí nervové zhroucení. V -j
nu chvíli se hystericky smála a ve druhé propukla do
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mř popn.lé zn,ósilnil, ktlyž mi bylo osm. Bylo mu

t a nn suůj uěk mél uelkou sílu. Pak si na mně

|-ot ,n, ,ik,a, ,s čýikró't týd,ně. Ta bolest byla

iůa, oz i'"* od 'ebe začala utíkat. Tbd, mi d'o-
'at, že byl pořúdně ujetý. protože mě sDOzoUaI. mu-

Áa ,,z,Á. nůžkami. žiletkami, šrouboadky. prostě

:oli, co měI po ruce. Dokúzala jsem to přežít pn

nředstírú,nt' že se to iJěje někotnu jiném,u, nc mni.

Rod,ičům jsem o toÍL, co ni d'ělal Tommy, niký n1-

i"n"' p,",a" mi ayhrožtlua,l, že by mě zo,bil. VěřiI,a,i"^ 
-*. ra,, by!"próuntk. pracoual šestndct hodin

,d,,,ě,t"t,p 
uíi"idů. -atko byla záuisló na próš-

7t"i. 'lni i"a"" , "bh 
se mě niltily nezaýal.,Tafu byl

í,ň 1"" pa, noain, během nichž chtěl mít klid. oče-

i*ot" ,ai mě, že se postaróln o mómu. Na dětstaí

se jí, kde byli rodiče, když se jí děly tak

jako na iozmazanou skornu namaloua'

nou bolestt.

obiezouá''i. Během této doby se její duševní rozpo-

: tměla vážnými důsledky, bála se terapieo ale nako.

.".ň.tu .an*," a přidala se ke skupině, jejímiž čle.

bvlv obcti incestu. Řadu měsíců tvrdě pracovďa na
.  ora muóení a sexuď-t. aby se vymanila ze sparu-Dratr . - -

davého nářku. Nad slrymi emocerni neměla prakti
žádnou kontrolu. Emoce ji přímo zahlcovaly.

í vÝrazně zlepšiIo, přestaIa mít pocit. že se potácí na

napnutém m..i hy"te.it a depresí. Navzdory výraz-

"i.os""r 
lni intuice našeptávala, že něco zůstalo

,...ň. v 
"i.* 

a"se ji něco pořád užíralo a'deptalo.

Kdvž iednou večer piiš|a na skupinu. vypadala dost

rus. ' 'e .  Nah|" se i i  tot iz  vybavi la  vzpomínka.  která

vyděsila:



incestu se stávají vynikajícími herci. Ve vnitřním
prožívají tak hrozný děs, zmatek, smutek' osamění
ováni, že si většina z nich vybuduje falešné já, jímž

prezentuje oko1nímu Světu. Dítě se pak chová, jako by
všechno v pořádku. Třacy hovořila o svém já nazva-

,jakoby nic.. s nebývalým náhledem:
odpovědě1a jsem jí: ,,Julie' kdybyste si vzpomínky
bratra vymyslela, jak je možné, že jste se prací na ni Připad'alo mi, že a mém těIe žijí dna lide. S kamaró'-

dy jsem byLa společenskó,, baxiLa jsem se s nimi jako.
by nic' Jakmile jsem tlešla do našeho dnmu, stal se ze

tolik zlepšila?.. To jí dávalo smysl. Pokračovala j

,,Takovéhle věci se nám jen tak nevynořují z mysli. P
kud jste si teď vybavila událost s matkou, znamená ně PouslPun[k. wíuala jsem zdchuatv pldče. nedokó-
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Před' pór dn"y se mi uybauilo, jak mě matka n'utt,
abych ji oró'lně uzrušouala- Asi opralld'u bLtiznfin.
Móm pocít, že jsem si ašechruy ty hrůzy o brútroai ttky
aymyslela. Takouóhle uěc se mi s matkou přece nihdy
stó't nemohla. Věčně uěků byla nadopouand, ale tohle
by mi rcudělala. Paní doktorko, se mnou to nemÍi,
cenu. Nejspíš budu muse| do bldzinre'

že jste silnější, než jste bývala. Teď se s tím do
vyporaoar.

Sdělila jsem jí, že ji hodně chránilo nevědomí.
si tu událost s matkou vybavi1a v době, kdy byla
ně na rozsypání' tedy na začátku naší spolupráce' nej
by zkolabovala. Během práce ve skupině se její citový
začal ustalovat. Nevědomí mohlo uvolnit
vzpomínku, protože vědělo' že ji Julie zvládne.

o incestu mezi matkou a dcerou hovoří jen
lidí, ale měIa jsem v péči mininrálně šest obětí
druhu incestu.  Vot i rací byvá patrna ab-urdní pokř i
ní pot řeby něŽnos l i '  tě lesného kontaktu a 1á-ky.  lT
které jsou schopné takto hrubým způsobem zneuŽi l
nou vazbu s dítětem, bývají vážně duševně
a nezřídka psychotické.

Ju l ie  se snaui la  po l lačovJI prárě ty vzpomínk1.
by j idoredl1 k dusevnímu koJapsu.  By ly krutě
jejich vynoření bylo klíčem k postupnému
Juliina stavu.
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život

, zalajsem přestat brečet. Nesnašelajsem rod,inné akce,
protože jsem se museLa tuóřit, jako by se nic nedělo.
Neumíte sí' předstaait, jak bylo těžké hrót obě role. Ně-
kd1 jsen mělu pocit. že npmam žódnou silu.

Dan by si za své výkony zas]ouži1 Oscara. Svoji zkuše.
popisuje takto:

I(aůli tatouym nočním eskapú'd,d'm jsem si připad,al
lvozně prouinile. Měl jsem pocit, jako bych byl obyčejnó'
aěc. Nenolid,ěI jsem se. AIe dařilo se mi hrót roLi spoko-
jen'ehtl kluka a nikdo si toho doma neušiml. Naiedtwu
jsem, z ničeho nic, přestal mít sny. Dokonte jsem ani rc.
brečel' Předstíral jsem, že jsem u pohodě, Stal se ze mě
třídní šošek, uměL jsem hró't na hLauír' Ró'd, jsem d,ruhé
baúl... hlcnně aby mě oltatní mžli ródi' V nitru duše ta
q,Ie hrozně bolelo. Ve třind,cti jsem potají pil alkohol.

že Dan bavil druhé, si mohl dopřát pocit přijetÍ
úspěchu' Jeho opravdové já se ale svíjelo bolestí, pro-
si nemoh] dopřát opravdovou radost. Taková je cena
život ve 1ži.
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všimla změny v chování dcery. Měla vycítit, že se
děje a měla více vnímat' co v rodině probíhá.

Mórn dojem, že jsem na malku pořd,cl naštaanó. Kid,-
ně bychji najed,nou dokózala milouat a nenóaidět. Ví.
děIa, jah zničeně uypo,d,óm, slyšela mě hystericky
brečet u mě a pokoji, ale nikd'y neřekla jed,iné slouo.
Je oůbec možné, aby pořádné tndmě nepřipadaln diu-
né, že její dcera ustauičně brečí? Ned,clkazala jsem jt
říct, co se děje, ale kd'yby se zeptalcl... Neuím' Možná,
bych jí to stejně neřekla. Kéž by sa,mo, příšla na to, co
mi túta, prcnóděL

Poslední typ matek je ten nejvíce zavrženíhodný. Jsou
matky, jimž dítě sděIí,že je zneužitané, ale ony s tím nic

vůči neštěstí dcery
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ale neznamenalo to' že by
Tichý společník vědět, co se dělo.

v rodinách poznamenaných incestech lze roz.
Ágresor i oběť předvádějí vynikající herecké výkony, na tři typy: matky' které oprozdu nic nevědí, matky,

možnó, vědí, a matky, které uědí.aby udrželi tajemství tam' kde má být. A co dmhý
Když jsem začínala pracovat s lidmi' kteří byli v

ství sexuálně zneužívaní, zjistila jsem, že řai]a žen
.!e možné, aby matka žila v rodině, kde probíhá incest,

o ném ponětí? Podle nekterych teorií |o moŽné
užívaných otcem mívala větší vztek na matku než na že to každá matka vycítí. S tím nesouhlasím. Jsem
Řada obětí incestu se mučila mnohdy o tom, že některé matky to Skutečně nevědí.
otázkou, kolik toho matka věděla o incestu. Hodně Druhý typ matek patří k typickým tichým společní.
bylo přesvědčeno, že musela něco vědět, protože Nasadí si slepecké brýle a je to. Příznaky incestu
příznaky zneuživání nebylo možné přehlédnout. patrné, ale ona se v tragickém pokusu ochránit sebe
předpokládali' že to matka měIa vědět' stačilo by, aby rodinu rozhodne, že si jich nebude všímat.

ií. V takové situaci dítě prožívá dvojitou zradu.
Tracy věcně popisovala chování otce.pojištbváka; líčilq Kdvž bvlo Liz třináct let, v aktu zoufalství se snažila
jak přešel od pozorování dírou ve zdi k mazlení s jejím říct o otcových stupňujících se sexuálních útocích:
rozením. Při povídání o matce se několikrát rozplakala: 1

ByIa jsemjako a pasti. Myslela jsem, že když o tompo.
uím mó'mě, přinejmenšim si s tdtou promluaí. Takoaý
ncsmysl! Zhroutila' se u slzó,ch a řekla mi... Na její slo-
aa niltdy nezapom,enu: ,,Proč mi to řík!1š? Co mi to dě-
l,íš? Ziju s tuým neulastním otcem deDět let. Víru, že
by nic nkouého niktly neud,ělal. Přece je pastor. Kož-
d'ý si nds aó.ží. Určitě se ti něco zd'd'lo. Proč se mi sna-
žíš zničít žil;ot? Bůh tě za to potrestú,.,, Nemohla jsem
tomu aěřit. Stólo mě tolik sil, než jsem se od,hodlala
říct jí to, ale ona se lrc mně otočila zódy. Nahonec jsem
ji ještě utěšouala.

Tracy vyslovila přání, jež jsem slyšela od tisíců obětí
cestu; kéž by někdo' především matka, nějak přišel se rozplakala. objala jsem ji. Několik minut jsem ji
lo, co se dělo, a obět' nemusela projít bolestnou Liz si znovu orožívala bolest a smutek naď matči.
sdělování'

Souhlasila jsem s Tracy. Její matka byla
bohužel naprosto typickou reakcí na sdělení pravdy.

matka byla typický tichý společník: pasivní, zá-
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vis]á, dětinská. Měla plné ruce práce s vlastnÍm
a s udržením rodiny v nedotčeném stavu. Proto
vala popírat všechno, co by mohlo rozhoupat člun

Rada rodičů v roli tichých společníků byla v
sama zneužívána. Pronásleduje je extrémně nízká
úcta, je možné, že znovu proživají vnitřní boj ze
dětství. Jakýko]i konflikt ohrožující status quo je pro
nepř i jaIeIný.  protožc se nerh le jí  Lonlrontorat  s  vLás l r
strachem a závislostí. Liz nakonec začala matku
op€čovávat' ačkoli největší pomoc potřebovala ona.
tomu v těchto rodinách bývá.

Exisltrjí i matky, které dcery víceméně dotlačí k
cestu' Sokující příběh o tom vyprávěla Debra, čle
Liziny skupiny:

Lidre mi říkduají, že jsem hezkó _ uím, že se za, mnou
muži otúčejí - ale jó si připadóm jako přííera z Ve-
třelců. od,jakžiua jsemměIapocit, že jsem od'pornó, ne.
chunó. To, co mi tóta děIal, bylo so'mo o sobě hnusné,
aLe nejúc mě bolelo chouúní mti,my- ona byla ten pro-
střed,ník. ona llymezotlala ča,s a místo, někd'y mi d,o.
]tonce držeLa hlatu a klině, když mi to c]'ělal. Žadonila
jsem, aby mě k tomu nenutila, ale ona jen natnítla:
,'Milóčku, ud,ělej to pro mě, prosím tě- Jd, mu nesta.
čím, a když mu nedóš ty, co potřebuje, najd,e si něln.
ho jiného. Skončily bychom na ulici.,,
Snažím se její choaó,ní pochopit, ale tetl' mó'm d,uě
ulastní děti a přijde mi naprosto nemožné, že by jahó,-
koli matka byla schopnó trlkouého zuěrstua jako ona.

Řada psychologů se domnívá' že tiché společnice
nují svou roli matky a manželky na dceru. Rozhodně
piatilo pro Debřinu matku, i ačkoli nebývá typické'
přesunutí role probíhalo tak přímo a otevřeně.

N EJ  \ 'ÉTŠÍ ZRAD^ l 73

5unuje Svou roli, spíš se vzdává osobní moci. Ne-

se, aby je dcera nahradila, a1e dopustí, aby nad ní

měl moc agresor. Strach a závislost bývají silnější

ma|eřcké inst inkt1.  A.  je j ich dcera Zůstá\á sama.

íncestu

dospělý, ktery byl jako dítě zneužívaný, si z dět.

írriináší neodeznívající pocity bezmocné neschopnos'

bezcennosti a zlovolnosti. Je docela jedno, jaký se

h život zdá být, dospělé oběti incestu vždy spojuje od-

trag icky.h poc i lů. jeŽ shrnuj i  zkratkou ŠoP: špina-

odlišnosi a podivnost. I Conniin život byl takto
o svých zážitcích uvádí:

Připadalo rni, jaho bych chodila d,o školy s cedulkou

na čele hlósající ',clbět' in/:estu.,. Dodnes si myslím, že

ostatní aid,í až da mě cl pozncl'jí, že jsem od'pornó'. Ne-
jsem jako oni, nejsem rnrmó'In'í

Oběti incestu se popisují ruzně, například ,,sloní muž..,

,,píšera z vesmíru'., ,,uprchlík z cirkusu.., ,,spodina světa...

Incest lze novažovat za duševní rakovinu. Není smr-
telná' ale 1éčba je nevyhnutelná a chvílemi bývá i boies-
t ivá.  Con n ie necha Ia sr  ou dušev n í ra kor in u přeŽ íva l  bez
léčení přes dvacet let' Incest si na jejím životě r,1brai kru-
tou daň, zasaženy byly obzvláště její vztahy s ostatními
Iidmi.

;Nevím' iak wpadá táskyptný vutah.|

riin odpor k sobě samé ji provedl několika ponižující
partnerskými vztahy. První vztah s mužem (otcem) byl

Z mé zkušenosti plyne, že většina tichých spo na zradě a využívání, v mysli se jí pevně propoji-
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,'leda tak na ten sex... Některé oběti se vyspaly sela láska a znellžívíni. V dospělosti ji přitahovali
umožňující jí znovx prožít jíž známý scénái. Zdravý i mužů výměnou za nepatrnou něžnost. Mnohé
naplněný láskou a úctou by jí připadal nepřirozený'
odpovídal by jejímu sebepojetí.

přitom sex odpuzuje.

většina obělÍ incestu prožírá r pa-rtnerských mátn z heztrých poďtrů
nesmírně náročné chvíle. Kdvbv se oběti incestu nátadu?í
náhod podařilo najít partnera pro 1áskyplný vztah,
by ho duchové minulosti, nejvíc by zasahovali asi do ;t,, kteÍá v dospělosti dokáže proživat, nejen snášet

a dosahovat při něm orgasmu (a takových lidí je hod-

Uloupená sexu.ata se přesto může za sexuální pocity cítit provini1e, což
příjemný prožitek ze sexu ztěžuje a někdy přímo zne-

Tiacyina zkušenost s incestem vážně narušila je.  V ina snadno proméní poz i l ivní poc i Iy \e Špa|-
vztah s hodným a pečujícím mužem. Vyprávěla mi: náladu.

Liz byla na rozdíl od Tracy po sexuální stránce aktiv-
přesto i na ni dosáhli strašáci mínulosti:

Mtuúm hodně orgasmů. Rd'd,a se miluju na jakýkoli

způsob- Nejhorší je to pro mě po miluóní. Dolehne na
mž d'eprese. Nechti, aby mě partner držel nebo se mě
dntýlrul... Jsem nejradši' kd'yž je od,e mě co nejdnl. Prt-

oběti incestu velmi často prožívají při pomyšlení na tel lo ncchópe. Pórknil jsem po skuělém sexu- kterýjsem
odpor. Je to naprosto přirozená reakce na incest. Sex si oproudu uŽilo. uuqžouala nad tím. že bvch se zobilo-
totiž stává nesmazatelnou připomínkou bolesti a
Jakmi]e se o s}ovo přihlásí sex, spustí se sice proŽívala sexuální rozkoŠ. přesto ji pronásledo-
nahrávka: ,,Sex je hnus, sex je odporný'.' Jako dítě jsé sebenená t is|. Proto potřebovala q/váŽi| polěšen í |ím.

dělala příšemé věci... Když je budu dě]at Znovl, zase sc po|res|á. i v tak velLé mÍře. aŽ ši předslavovala se-
budu připadat jako vyvrhel...

Nemálo obětí incestu nedokáže mít sex bez
Jako by rsechny ty sebepokoiující pocity a [an-

dokáza|1 r1kompenzo\at  . .h řÍšne. '  Či . .osIudné..
vzpomínek. Snaží se navodit blízký vztah s člověkem, VZruSENI.

némž jtm zá|eži, 1enže v mysli opětovně prožívají
ní trauma incestu. Při sexu vidí nebo slyší agresora. ! se dost l'otťestatízáblesky vzpomínek vyplaví negativní pocity o sobě
mých' jejich sexualita je začne dusit. předeš}é kapitole jsme viděli' že oběti tělesného týrá-

Jiné oběti incestu, například Connie, používají obracejí bolest a vztek proti sobě a v někte{ch přÍpa-

Manželstuí s Daaid,em se rozpadó,' Je skuělý, ale jak
d,Iouho se d'oltó'že s tímhLe uyrounáaat? Sex, je přger-
ný a užd'yclty byl. Nechci to absoluouat znouu a zno-
uu. Nesnóším, kd'yž se ně d'otýkó,. Kéž by sex přestal
PXLSIOUQI.

litu k sebeponižování, protože dospěly knázoru,že na proti ostatním. Pro oběti incestu platívají tytéž



é oběti incestu Se nesmírně obtížně vzdáVaií mýtu
rodině.
z  nejs i lnějšÍch odkazů incestu je n ikdy nekon-

až po takřka totďní znehybnění, kdy člověk nezvládá
hledání kouze]ného klíče' kterým by bylo odemknout

v níž se ukývá rodičovská láska a přiietí. Toto hle-
připomíná pohyblivé písky. Pohlcuje obět'jako ne-

sen, čímž jí znemožňuje, aby pokračovala ve
žrvotě.

Liz to výStjŽně shrnu]a:

Neuzdáuóm se naděje' že za mtwu jerLnoho tlne přijd,ou
ařekn'ou mi: ,,Jsi úžasná. Móme tě rádi takouou'jakó,

potlačovaný vztek a úzkost, nýbrž i určitý áruh

jsi''' Sice tlím, že můj netiastní Otec zneužíDó, děti
a matka se postauila na jeho strrtnu a neochró'nila mě,
kd'yž měIa' ale chci to... Jako bych potřebouala, aby
oni odpustili mně.
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tendence' dávají průchod potlačovanému vzteku a

trestání.

řešenému smutku mnohými způsoby.
Jedrrím z nejčastějších projevů potlačovaných

tů je deprese. objevuje se v rozmezí od obecného

Vysoké procento obětí incestu' především žen.
v dospělos l i  nadráhu.  \adměrná hmo|nos l  pr i Iom
dvěma důležitým účelům: zaprvé žena předpokládá,
jejím prostřednictvím udrží muže od těla; zadruhé
váha vytvářÍ klamnou představu síly a moci. Nemálo
|í se \  yděsí.  jakmiIe začnou hubnou|,  pro|oŽe se cÍ|Í
bezmocné a zran iIelné.

Dalším častým příznakem obětí incestu jsou
nické bolesti hlavy. Bolesti hlavy nejenže předi
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ělen rodiny
e pronesu' že oběti incestu, s nimiž pracuji, ob-

e představují nejzdravější členy rodiny, spousta lidí
mě užasle vytřeští oči. U oběti se projevují příznaky _

bviňování, deprese, destruktivní chování, sexuál-
problémy, pokusy o sebevraždu, znelživání návyko-

látek _ naopak zbytek rodiny vypadá na první
docela zdravě.

rodinného Systému. Celý život musela držet
inné tajemstvÍ. Ži]a ve strašném citovém utrpení, jen
or-hrán iI r  mý|us 6 d6[1p rodině.  \  důsIedLu rsí bo-

i a konfliktů bývá oběť pr-vní člen rodiny, kteý vyhledá
Rodiče naopak téměř vždy odmítají vzdát se po-

Mnohé oběti incestu se zÍrácejí y opojení a
nebo drog. Docí]í dočasného otupení pocitů
a prázdnoty. Dochází k oddálení konÍ.rontace s
mem, jenže obět' si tak pouze prodlužuje trápení.

. Vysoký počet obětí incestu přímo vyhledává tresty
de kolem sebe. Sabotují vztahy, usilují o potrestání
kými osobami, kteró mají rády. Saúotuji i sebe
v prácí, přivolávají potrestání Ze strany kolegů a zi
navate le.  \erysoké procenIo páchá t resrné činy.  r 'ímž
lu le o l re<l  od spoIečno:t i .  DaI ií  obět i  se s l .
prostitutkami' čímž se domáhají trestu od pasáků,
níků, ba dokonce od boha'

''Tentokrát to bude lepšill
Skutečnost, že mnoho obětí incestu Zůstává bez ohledu
míru způsobené bolesti v blízkém poutu s iedovatými
diči, obsa-huje matoucí paradox. Piaue .odire 1i..,
bili bolest, avšak oběť hledá ú]evu od bolesti ooět u

Jenže právě oběť dospívá k nejjasnějšímu pojetí prav-
' Byla nucena obětovat se, aby zastřela šílenství a pro-

a obran. odmítají se vypořádat s realitou'
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\ětšina obětí je během léčby schopna znovu
beúctu a obnovit svou sílu. Pojmenování problému g
hledání pomoci je nejen příznakem zdraví'
i odvahy.

systém
každého z nás vychází z rodiny. Poslední dobou se

ieme na tom, že rodina je víc než pouhé uskupení
I id í '  Je to systém. skupina vzájemně prováza.

jedinců, kteří na sebe působí důkladně a často skry.

Jedná se o propracovanou sít' láskn žárlivosti, pýchy,
radosti, viny _ je to nekončící příliv a odliv širo-

spektra emocí. Emoce probublávají hlubokým mo.
rodinných postojů, pojetí a vztahů. Jen málo procesů

kapitola

se rodíěe
chovaii?

.rném systému je viditelných na první pohled, po-
jako procesy v hlubokém moři. Čím hlouběji se po.
tím více toho objevíte.

Váš rodinný systém tvořil v dětství vaši jedinou reali-
Jako dítě jste dospívali k různým názorům - kdo jste,
byste měli jednat s druhými _ podle toho, jak vás ro-

systém učil vnímat svět. Pokud jste měli jedovaté
patrnějste dospívali k závěrům typu: ,,Nemůžu ni-

věřit..., ',Nestojím za Io, aby se o mě někdo zají-
..' 

''Nikdy ze mě nic nebude.., Tyto závěry jsou

a je nutné je změnit. Spoustu těchto závěru
změnit' A spolu s nimi i svůj životnÍ scénář. V prv-


