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HODNÁ OD KOLÉBKY AÎ DO HROBU

Îeny jsou hodné pohlaví. Jsou pfiátelské, poddajné,
skromné a velkorysé. To se od nich oãekává, ale také
to odpovídá obrazu, jak˘ má kaÏdá Ïena v sobû. B˘t
hodná má pfiedstavovat klíã k úspûchu, ov‰em opak
je pravdou.

Dnes uÏ Ïeny nechtûjí b˘t jenom hodné. Chápou
samy sebe a svou roli jinak. Ale i moderní Ïena je stá-
le plná rozporÛ. Umí se lépe prosadit, ãasto má v‰ak
‰patné svûdomí. Navenek zÛstává klidná, uvnitfi zufií
konflikt: na jedné stranû chce b˘t v‰emi oblíbená
a snaÏí se kaÏdému vyhovût, na stranû druhé ví, Ïe
se tím zaplétá do závislostí. Chce se prosadit, ale ne-
chce nikoho zranit, chce dosáhnout svého cíle, ale
nechce nikoho pfieválcovat, chce b˘t kritická, ale ne-
chce nikoho oãernit, chce vyslovovat svÛj názor
a pfiesvûdãit ostatní, ale nechce nik˘m manipulovat,
chce b˘t sebejistá, ale ne zastra‰ovat ostatní.

Ov‰em skryté pochyby o vlastní osobû se prodí-
rají na povrch. Jsou viditelné v drobn˘ch detailech
fieãi tûla. Lehce naklonûná hlava, sotva znatelnû tá-
zav˘ pohled, krátk˘ nejist˘ úsmûv signalizují: „V pod-
statû si vÛbec nejsem tak jistá.“ Zdánlivû nev˘znam-
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Neznám Ïádnou jistou cestu k úspûchu, znám

jenom cestu k jistému neúspûchu: chtít kaÏdému

vyhovût.

Platón
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né, letmé gesto se stává v˘zvou: „Pfiesvûdã mû tedy
o opaku.“ Nebo: „MÛj odpor je mínûn jenom zpola
váÏnû.“

Îeny se dokáÏou snadno vcítit do situace ostat-
ních. Chápou, proã je nûkdo urãitého názoru. Sou-
cítí. To jim ztûÏuje prosazení vlastních pfiání nebo
udrÏení vlastního názoru.

Podívejme se na kli‰é Ïeny v tradiãních televiz-
ních seriálech: uvidíme dokonalou, nakonec v‰ak
ústupnou v‰eumûlkyni. S úsmûvem zvládá domác-
nost, povolání, dûti i povinnosti manÏelky. Obûtavû
podporuje kariéru svého muÏe. Je krásná, fit, upra-
vená, plná energie. Je ohleduplná, ústupná a pfii-
pravená pomáhat. Obûtuje se a neoãekává odmû-
nu. V podfiízené pozici dosahuje jist˘ch pracovních
úspûchÛ.

Îeny trpí ãastûji neÏ muÏi strachem a depresemi.
Mají za to, Ïe musí dokázat víc neÏ muÏi, aby dosáhly
stejného uznání. A skuteãnost jim dává za pravdu.
Îeny se snaÏí b˘t dokonalej‰í, pilnûj‰í, ochotnûj‰í ke
kompromisu a pomoci druh˘m a kolegiálnûj‰í neÏ je-
jich muÏ‰tí spolupracovníci. Ale dosahují spí‰ skrom-
n˘ch v˘sledkÛ. Skuteãnû ãasto podávají vût‰í v˘kon
neÏ jejich kolegové, ale nejsou odpovídajícím zpÛ-
sobem odmûÀovány a povy‰ovány. Samy pak uzná-
vají své v˘kony ze v‰ech nejménû.

Zní jim v u‰ích staré pfiísloví: Bez práce nejsou ko-
láãe. A tak se Ïeny namáhají a hodnû pracují, bohu-
Ïel v‰ak ãasto na ‰patném místû. Pracují na druhé.
Jsou k ruce ostatním a vûfií, Ïe tak nasbírají kladná
ohodnocení na cestû vzhÛru. Kryjí sv˘m muÏsk˘m
kolegÛm nebo manÏelÛm záda, a ti se potom cílenû
vrhají na takové práce, jeÏ slibují vût‰í úspûch. Po-
mocnice zÛstanou u cesty. Vy‰‰ího postavení do-
sáhnou jenom Ïeny, které pouÏívají ‰ikovnûj‰í stra-
tegii. Pracovat pro ostatní je strategie ‰patná, stejnû
‰patná jako skromnost. Mnoho Ïen se nehlásí ke
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sv˘m dobr˘m v˘konÛm, nechtûjí se chlubit. âekají,
Ïe budou objeveny, a kdyÏ jejich schopnosti nikdo
neuznává, stávají se z nich v nejlep‰ím pfiípadû hys-
terické protivy, ale je‰tû pravdûpodobnûji propad-
nou depresím, alkoholu nebo se u nich projeví „syn-
drom vyhofiení“.

„Îeny jsou tady od toho, aby slouÏily,“ tvrdí ve-
doucí jistého oddûlení. Domnívá se, Ïe by mûly pra-
covat v sektoru sluÏeb, kde se v malém mohou osa-
mostatnit. SluÏbu mají podle nûj v povaze. A Ïeny mu
sv˘m chováním nepfiímo dávají za pravdu. Dûlají
pfiesnû to, co se od nich oãekává. Nevyboãují ze
schématu. Zfiíkají se uskuteãÀování sv˘ch dobr˘ch
nápadÛ. Vûfií, Ïe nûco získají, kdyÏ budou milé a ti-
ché jak v zamûstnání, tak i v soukromém Ïivotû. Dou-
fají, Ïe k sobû pfiipoutají muÏe, budou-li chápavû
a poslu‰nû mlãet a dûlat za nûj v‰echno nepohodl-
né. Doufají, Ïe si úsluÏností a otroãinou vyslouÏí
chválu a náklonnost. B˘t milá – to povaÏují za jedi-
nou strategii úspûchu a nepochybují o tom. Sázejí na
pfiíklad své matky je‰tû i tehdy, kdy je zku‰enost dáv-
no pouãila, Ïe ty drzé, vzpurné a troufalé se dosta-
nou dál. Nikdy ty hodné, a jen vzácnû ty nejlep‰í!

Îeny mají ãasto nerealisticky vysoké nároky na
vlastní v˘konnost a schopnost zátûÏe. Úspûchy do-
saÏené s urãitou lehkostí nemají pro mnohé z nich
cenu. Nesmírnû se namáhají a mnohého dosáhnou.
KdyÏ jsou pak u cíle, stane se nûco osudného: do-
mnívají se, Ïe úspûch není v˘sledkem jejich námahy.
Vûfií, Ïe samotné jejich schopnosti a v˘kony nestaãí,
aby dosáhly dobr˘ch v˘sledkÛ. Pokud se jim nûco
podafií, pfiipisují to vnûj‰ím okolnostem, ‰tûstí a ná-
hodû. JestliÏe svého cíle nedosáhnou, potvrzuje to je-
jich latentní pochybnosti: prostû nejsou dost dobré.
Ostatní by pfiíslu‰nou vûc urãitû udûlali lépe. Zlobí
se samy na sebe, stáhnou se do pozadí a vypûstují si
strach z v˘zev.
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PfiizpÛsobování – strategie s tûÏk˘mi následky

Îeny nechtûjí b˘t nápadné, radûji se pfiizpÛsobují aÏ
k neviditelnosti. Podléhají iluzi, Ïe takto maskovány
mohou snáz dosáhnout sv˘ch cílÛ. Hlavnû nevynikat
a neupozorÀovat na sebe, to je jejich heslo.

SnaÏí se zÛstat nenápadn˘mi hodn˘mi holãiãkami
a nedokáÏou pochopit, Ïe jejich zdrÏenlivost nikdo
neocení. Îeny se musí nauãit nedoufat tajnû ve vdûk,
n˘brÏ poÏadovat protihodnoty. Obûtují se a vûfií, Ïe
jim ostatní nûco dluÏí a jednou to také splatí. To se
normálnû nestává. Îeny musí pochopit, Ïe buìto
chtûjí nûkomu udûlat laskavost, nûco mu dát, aniÏ by
doufaly v odmûnu, anebo nûco dûlají proto, Ïe oãe-
kávají vdûk, uznání ãi protihodnotu. To v‰ak musí
b˘t pfiedem jasnû fieãeno. Pak má ten druh˘ právo
i moÏnost odmítnout a kaÏd˘ ví, na ãem je.

Nejvût‰í úskalí, jaké Ïeny musí pfiekonat, je sku-
teãnost, Ïe chtûjí b˘t milovány za kaÏdou cenu. KvÛ-
li tomu se vzdávají sebeurãení, nezávislosti a moci.
Místo aby nalezly samy sebe, stále víc se od sebe
vzdalují. Pokud jim nûkdo dá najevo, Ïe je má rád,
ãasto tomu nevûfií. Neoãekávají totiÏ doopravdy, Ïe
by je nûkdo respektoval, a tak tomu bude, dokud se
budou Ïeny orientovat víc na my‰lení ostatních neÏ
na vlastní pfiání a nápady.

PPookkuudd cchhcceettee ss ttíímmttoo mmyy‰‰lleenníímm sskkoonnccoovvaatt,, zzaa--
ããnnûûttee ookkaammÏÏiittûû.. OOzznnaaããttee ssii ttfifiii ddÛÛvvooddyy,, pprrooãã mmááttee
rrááddaa ssaammaa sseebbee.. JJmmeennuujjttee jjeenn ttaakkoovvéé ddÛÛvvooddyy,, zzee kkttee--
rr˘̆cchh mmááttee uuÏÏiitteekk!!

Îeny, jeÏ Ïijí v souladu se sebou, na‰ly rovnováhu
mezi sv˘mi nároky a poÏadavky okolí. Experimen-
tují, nebojí se rizika. Vûdí, Ïe riziko znamená buì
zvítûzit, nebo prohrát. A ony chtûjí vyhrát. Soustfie-
dí se na svou cestu, aniÏ by byly hypnotizovány úva-
hami o tom, co si o nich myslí ostatní. DÛleÏité je,
Ïe vûfií ve vlastní schopnosti, svou kompetenci a cí-
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levûdomou píli. V dÛsledku toho se nestanou bez-
ohledn˘mi mrchami, ale odváÏn˘mi a nezávislej‰ími
bytostmi s vût‰í radostí ze Ïivota. Îeny, které se roz-
hodly nûãeho odváÏit, nemají strach z poráÏky. Vûdí,
Ïe fotbalové muÏstvo, jeÏ vyhrálo v pomûru tfii dva,
také dostalo dva góly. Nenechají si jedním odmítnu-
tím nebo pfiehmatem vzít vítr z plachet. ¤ekne-li nû-
kdo ne, neberou to osobnû.

Netrapte se pfiedstavou, Ïe proti vám nûkdo nûco
má. Nelamte si hlavu tím, co s vámi není v pofiádku,
myslete kreativnû a hledejte fie‰ení.

BohuÏel, tento krok k nezávislosti se podafií jen
málokter˘m Ïenám. Vût‰ina jich zÛstává vûzet ve sta-
r˘ch schématech. Zfiejmû chtûjí b˘t radûji hodné hol-
ãiãky neÏ se radovat ze Ïivota. Odkud pramení to-
hle zfiíkání se v˘letÛ do zakázaného prostoru? Proã je
pro Ïeny tak tûÏké udûlat nûco domnûle ‰patného?
âím to, Ïe pociÈují jako ‰patné vûci, jeÏ jsou pro
spoustu muÏÛ zcela normální?

Neustále nás pronásleduje strach z potrestání své-
vole, z malého poru‰ení pravidel. Co si o nás ostat-
ní pomyslí? Jak se zachovají? Budou mít neposlu‰-
nou holãiãku je‰tû rádi?

Poslu‰nost svazuje Ïeny na rukou i na nohou. Mlã-
ky se zfiíkají mnohého, co dûlá ãlovûku dobfie. Jen
málokdy dosáhnou toho, co si opravdu pfiejí. Zá-
kladní kameny tohoto odfiíkání byly poloÏeny v da-
leké minulosti. UÏ zpÛsob, jak˘m jsou dûti kojeny,
má vliv na jejich pozdûj‰í chování, a dûvãátka a chlap-
ci jsou kojeni dost odli‰nû. Jak se ze zárodkÛ stávají
dûvãátka a chlapci, se dá tûÏko zrekonstruovat. Ale
jenom v téhle souvislosti je zfiejmé, jak vzniká Ïen-
ská pfiizpÛsobivost a jak je moÏné, Ïe se Ïen tak pev-
nû drÏí.

V posledních patnácti letech byly pojmenovány
a propracovány dva psychologické modely, které vy-
svûtlují, jak toto sebeomezování, urãitá kastrace vlast-
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ní osoby, vzniká a jak se udrÏuje. Ukazují, jak se Ïeny
dostávají do sv˘ch zabûhan˘ch a zdánlivû nezvrat-
n˘ch Ïivotních situací a proã je tak tûÏké se z onûch
autodestruktivních systémÛ vymanit.

Nauãená bezmoc je ústfiední koncepce chápání
Ïensk˘ch Ïivotních konfliktÛ. Mnoho kaÏdodenních
problémÛ lze popsat jako bezmoc. Îeny se chovají
bezmocnû, kdyÏ píchly pneumatiku a mají za to, Ïe
ji nedokáÏou vymûnit. Také ty, které jejich násilniã-
tí muÏi bijí a ony si je netroufají opustit, se chovají
bezmocnû. Martin Seligman, jeden z otcÛ koncep-
ce nauãené bezmoci, tvrdí, Ïe i dramatické du‰evní
újmy jako deprese nebo stavy úzkosti se dají vy-
svûtlit jako reakce bezmoci. MnoÏství rÛzn˘ch zku-
‰eností mÛÏe vést k závûru: „NedokáÏu si sama po-
moci!“ Odtud pramení strachy a deprese. Lidé
reagují bezmocnû, jen kdyÏ se domnívají, Ïe urãi-
tou záleÏitost nebo Ïivotní situaci nedokáÏou zvlád-
nout. Pfiitom tu není rozhodující skuteãnost, n˘brÏ
vlastní odhad, kter˘ se zakládá na pfiesvûdãení, Ïe
ãlovûk sám nemá Ïádn˘ vliv na pozitivní vyfie‰e-
ní urãitého problému. DÛsledek: lidé se stávají ne-
schopn˘mi jednat.

Bezmoc je nauãené pfiesvûdãení, nikdy není ne-

odvratná.

Koncepce splnûného oãekávání (self-fulfilling pro-
phecy)* fiíká: Událost se stane proto, Ïe byla oãeká-
vána. Pfiesná definice by musela znít:

KKddyyÏÏ vvÛÛããii uuddáálloosstteemm,, kktteerréé mmaajjíí nnaassttaatt,, vvyyvviinnuu uurr--
ããiittéé ooããeekkáávváánníí,, zzvvûûtt‰‰íí ssee pprraavvddûûppooddoobbnnoosstt,, ÏÏee ssee nnaa
kkoonnkkrrééttnníí bbuuddoouuccíí ssiittuuaaccii ppfifiiipprraavvíímm vvee ssmmyysslluu ttoo--
hhoottoo ooããeekkáávváánníí..
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uÏ r. 1885 jej mÛÏeme najít u Ebbinghause.
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Tento proces probíhá z velké ãásti podvûdomû:
mám strach ze zkou‰ky. Uãím se tedy v rozãilení
a nekoncepãnû. Vzniká vnitfiní obraz nesprávn˘ch
odpovûdí nebo prázdné hlavy. Zvût‰uje se pravdû-
podobnost, Ïe propadnu. DÛsledkem je je‰tû vût‰í
tréma.

Naproti tomu: vûfiím, Ïe to dokáÏu (oãekávání
úspûchu). Uãím se cílenû. Soustfieìuji se, v‰echny
moje smysly jsou otevfiené. V my‰lenkách jsem zce-
la u vûci. Cítím se klidnû a sebejistû. Vzniká vnitfi-
ní obraz úspû‰n˘ch odpovûdí. Stoupá pravdûpo-
dobnost, Ïe obstojím. DÛsledkem je dal‰í oãekávání
úspûchu.

Systémy „nauãená bezmoc“ a „splnûné oãekává-
ní“ se navzájem prolínají a doplÀují. Îena, která
vûfií, Ïe je technick˘ antitalent, toto poselství moÏ-
ná pfiijala uÏ v dûtství. Pfiedem si fiíká, Ïe nedokáÏe
napfi. ve svém voze vymûnit svíãky. Pfiesto podnik-
ne poloviãat˘ pokus s nevhodn˘m náfiadím a ne-
dostateãn˘mi znalostmi. Pfiiskfiípne si prst, kdyÏ ne-
mÛÏe povolit ‰roub, uÏ neví, které kabely kam patfií,
nûco ulomí a promptnû si dokáÏe podvûdomé oãe-
kávání bezmoci. PfiestoÏe podle svého názoru pod-
nikla váÏnû mínûn˘ pokus, problém nevyfie‰ila. Ten-
to naprogramovan˘ neúspûch zev‰eobecní a nadále
bude je‰tû silnûji pochybovat o své schopnosti vÛ-
bec kdy získat kontrolu nad technikou. Téma je pro
ni vnitfinû s koneãnou platností vyfiízené. Pro bu-
doucnost platí: potfiebuje pomoc. Její neschopnost,
kterou si sama vytvofiila, je zpeãetûna.

Îena, jeÏ není bezmocná, s jin˘m oãekáváním, si
svíãky vymûní. I ona se skfiípne. Je v‰ak pfiesvûdãe-
ná, Ïe jde o drobnou, bezv˘znamnou ne‰ikovnost.
Pátrá po pfiíãinách a zjistí, Ïe mûla mastné prsty
a ‰patné náfiadí. Pfií‰tû si na to dá pozor. Podnikne
nov˘ pokus a z malé nehody nebude vyvozovat
Ïádné pochybnosti o vlastních schopnostech.

11
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Bezmoc se projevuje v nejrÛznûj‰ích situacích
v‰edního dne. Bezmocné Ïeny pochybují o své schop-
nosti úspû‰nû jednat. Málokdy dovedou do konce ce-
stu k cílÛm, jeÏ si opatrnû vytyãily. ZÛstá-vají o hod-
nû pozadu za sv˘mi moÏnostmi, uÏ pfii drobn˘ch
poãáteãních tûÏkostech se vzdávají. Ten-to nedosta-
tek v˘drÏe se nemusí nutnû vztahovat na v‰echny ob-
lasti Ïivota. ¤emeslnice, která se dovede suverénnû
prosadit pfii styku se zákazníky, se tfieba vÛbec ne-
dokáÏe prosadit pfii styku se svou matkou. Uãitelka,
jeÏ si hravû poradí s hordou nezvladateln˘ch ÏákÛ,
propadne panice, kdyÏ má jet sama nûkam na ‰kole-
ní. Lidé mohou b˘t v jedné oblasti kompetentní a sil-
ní a v jiné bezmocní a ustra‰ení. AÈ to zní sebene-
uvûfiitelnûji, pozitivní zku‰enosti úspûchu a píle ne-
lze jen tak beze v‰eho pfienést do jiné oblasti, neboÈ
bariéra, která nám brání povaÏovat ná‰ v˘kon za sku-
teãnû vlastní zásluhu, je pfiíli‰ vysoká. Na úspûch se
radûji díváme jako na náhodu. Tato blokující pfie-
svûdãení vznikají na základû ran˘ch zku‰eností s uãe-
ním a staví se do cesty moÏn˘m zmûnám. Lidi nebrzdí
skuteãnost, ale vlastní vnitfiní vysvûtlující vzorce. Ten,
kdo je dopfiedu pfiesvûdãen, Ïe nemÛÏe vyfie‰it po-
ãetní úlohu, protoÏe v jeho rodinû jsou v‰ichni ma-
tematicky netalentovaní, si vybudoval stabilní vnitfi-
ní blokádu. Jin˘ naproti tomu vûfií, Ïe onen poãetní
úkol je sice tûÏk˘, takÏe ho fie‰ení bude stát hodnû ná-
mahy a pfiem˘‰lení, ale Ïe se to dá zvládnout. ¤e‰it
sloÏité poãetní úlohy je pfiece pracné pro kaÏdého.
Kdo to ví, povaÏuje takovou úlohu za v˘zvu. Je si vû-
dom, Ïe se tûÏkosti vztahují na urãitou situaci nebo
skuteãnost, neúspû‰né pokusy proto nejsou nutnû
vlastním selháním, n˘brÏ mají pfiíãinu v promûnn˘ch
veliãinách. Dají se pfiekonat, kdyÏ je ãlovûk odpoãa-
t˘, má lep‰í den, dÛkladnûji se pfiipravil nebo má
k dispozici vhodnûj‰í materiál. Pokud nûkdo hledá
chyby stále v sobû a vûfií, Ïe pfiedpoklady jsou ne-
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mûnné, pak je v pozadí této blokády pravdûpodob-
nû nauãená bezmoc.

Mnoho Ïen na základû sv˘ch zku‰eností vûfií, Ïe
jsou neschopné nûco dokázat vlastními silami. UÏ
se nespoléhají samy na sebe. Doufají v pomoc ostat-
ních nebo v ‰Èastn˘ osud. Vzdaly se víry ve svou
sílu a Ïivotaschopnost a získaná schémata závislosti
jim ponechávají jedinou moÏnost – pfiizpÛsobovat
se pfiáním ostatních na úkor vlastní bezstarostnos-
ti a chuti do Ïivota. V zamûstnání kompetentní,
ale neschopné Ïeny ãekají, aÏ budou objeveny. Po-
hádkov˘ princ v zamûstnání se jmenuje pfiátelsk˘
ochránce. âekají na nûj mnohé Ïeny, které mají po-
cit, Ïe se ocitly ve slepé uliãce. Místo aby jednaly,
radûji skr˘vají své schopnosti a profesionální am-
bice. Jsou v‰ak uraÏené a zklamané, kdyÏ je nadfií-
zení nepov˘‰í. Smysluplná reakce by byla o pod-
poru bojovat.

Bezmocné Ïeny nedÛvûfiují sv˘m znalostem
a schopnostem. Obávají se, Ïe jejich úspûchy závisí
na ‰tûstí a náhodû. NepociÈují samy sebe jako pÛ-
vodce dobr˘ch v˘konÛ, nedopfiávají si radost ze
sv˘ch úspûchÛ. U sebe hledají dÛvody, jen kdyÏ se
nûco nepodafií.

To v‰echno má dopad na motivaci a aktivitu. Bez-
mocné Ïeny trpí vnitfiní nechutí, neustálou únavou,
„syndromem vyhofiení“, nespavostí nebo bezcíl-
nou aktivitou. Jsou zarytû pfiesvûdãeny, Ïe nemo-
hou nic zmûnit, nemohou samostatnû dosáhnout
sv˘ch cílÛ. Obávají se, Ïe se samy nevypofiádají se
sv˘m Ïivotem. Ale jenom málokteré z nich by se
popsaly jako bezmocné. Vûfií sice, Ïe jsou vydány
napospas Ïivotním protivenstvím, ov‰em pojem
bezmocn˘ pouÏívají pouze v extrémních situacích
a spí‰ v souvislosti s jin˘mi lidmi, tfieba kdyÏ blíz-
cí pfiíbuzní nebo pfiátelé potfiebují v urãité situaci
podporu.
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Jen málokteré „bezmocné“ Ïeny se cítí schopné
samy fiídit svÛj Ïivot, správnû se rozhodovat a zajis-
tit svou existenci. Toto sebepodceÀování nezÛstává
bez následkÛ. Kdo oãekává, Ïe to sám nikam nedo-
táhne, je odkázan˘ na druhé. Îeny proto vûfií, Ïe
musí ve‰kerou svou energii nasmûrovat tak, aby si
nûkoho udrÏely. PovaÏují to za investici do své bu-
doucnosti. Místo aby se snaÏily investovat své síly do
sebeorganizace, sebeprosazení a vlastní stability, uza-
vírají podezfielé kompromisy.

Znázorním tady, proã se hodné holãiãky daleko
nedostanou, a popí‰u cesty, které Ïenám umoÏní pfie-
jít od rezignované poslu‰nosti k veselému a bezsta-
rostnému odporu; jak mohou Ïeny odstranit rozpor
mezi cílevûdom˘m jednáním k vlastnímu uÏitku
a pfiimûfien˘m chováním k druh˘m.

Ozfiejmuji situaci moderní Ïeny v jejím konfliktu
mezi závislostí a sebeurãením. Îeny mohou udrÏet
svÛj Ïivot v rovnováze a prosazovat svá práva s do-
br˘m svûdomím. Mohou b˘t silné, aniÏ by ohroÏo-
valy svoje vztahy a pfiátelství.
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VELK¯ PODVOD

KAÎDODENNÍ PASTI NA·EHO MY·LENÍ

Plané v˘mluvy

Mnoho poslu‰n˘ch Ïen ãiní fale‰n˘ závûr: domníva-
jí se, Ïe to, Ïe jsou hodné, dlouhodobû vyváÏí bez-
prostfiední nebo krátkodob˘ zisk. Myslí si, Ïe nepo-
hádat se stojí za to, aby se smífiily s nedostateãnou
ochotou svého partnera kontrolovat domácí úkoly
dûtí. Domnívají se, Ïe veãefie v restauraci ve dvou
stojí za to, aby se zfiekly pfiimûfieného respektování
svého pfiání, jak strávit dovolenou. Myslí si, Ïe auto
k osobní potfiebû vyváÏí jejich nesplnûné pfiání vy-
dûlávat vlastní peníze. Mají za to, Ïe nov˘ zimní ka-
bát odstraní ze svûta pfiání, aby se manÏel staral
o dûti, kdyÏ ony jdou na kurs jógy. Jsou pfiesvûdãe-
ny, Ïe kdyÏ budou v zamûstnání pracovat v pfiesãa-
sech a nestûÏovat si, dostanou se dál.

Ov‰em tenhle v˘mûnn˘ obchod se Ïenám nevy-
plácí. Vût‰inou si nechtûjí pfiiznat, Ïe to není fér a ony
nesou vût‰í díl ztrát, Ïe pfiiloÏily jen dal‰í kámen na
stavbu svého vûzení. S takov˘mi zdánliv˘mi mal˘mi
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vítûzstvími je úzce spojen strach z vlastní odpovûd-
nosti – strach pfiiznat barvu, riskovat konflikty. Hod-
né Ïeny se nebojí jenom odpovûdnosti za sebe, ale
také rizika, Ïe budou na chvíli nemilované nebo ne-
oblíbené.

Nejvût‰í pfiekáÏky, jaké Ïenám stojí v cestû, jsou
jejich vlastní obavy plynoucí ze lpûní na zaÏit˘ch
pravidlech. Nepoctivé v˘mluvy jsou to, co nám
brání bojovat za vlastní právo. Blokují nás klamné
závûry a my‰lenkové pasti. Mnoho mal˘ch i vel-
k˘ch Ïivotních pravidel na‰ich rodiãÛ a spoleã-
nosti po nás poÏaduje, abychom byly hodné. I ne-
patrné chyby v my‰lení v‰ak mohou vyvolat velké
následky.

Proti tomu, kdo poru‰uje spoleãenské normy, jsou
pouÏity sankce. Je ohroÏen vylouãením ze spoleã-
nosti a ztrátou prestiÏe. To vede k rÛzn˘m strachÛm,
které se opût stávají pastmi.

Obavy mají funkce, jichÏ si jsme vûdomi jen zfiíd-
ka. Star˘ FreudÛv pfiíklad: strach z hadÛ je po-
vaÏován za transformovanou formu strachu pfied
muÏsk˘m penisem. Na tomto místû ov‰em nechci
znázorÀovat souvislost mezi odmítáním sexu a stra-
chem, n˘brÏ pÛsobení strachu jako ochránce statu

quo. Strach nám brání v aktivitû.

Îeny nevûdí, co chtûjí?

Bettina by se ráda vypravila se svou rodinou na le-
teck˘ zájezd. UÏ tfii roky touÏí zaletût si na podzim
na t˘den nebo dva na Kanárské ostrovy. KdyÏ jde
do mûsta, pfiinese vÏdycky prospekty cestovních
kanceláfií a ukazuje je Petrovi, manÏelovi, a Ma-
nuele, své devítileté dcefii. UÏ také koupila rÛzné
prÛvodce. Petrovi se její návrh líbí a Manuela je na-
d‰ená my‰lenkou, Ïe bude cestovat letadlem. KaÏ-
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d˘ rok se v‰ak ti tfii znovu ocitnou na témÏe statku
ve Schwarzwaldu. Petr tam objednal letní byt uÏ
pfii minulé dovolené. A je to tam pfiece docela pfií-
jemné! Ov‰em Bettina je pfiesto rok od roku nespo-
kojenûj‰í. Reptá, stûÏuje si, Ïe musí vafiit a uklízet.
Vlastnû by si radûji objednala zájezd s kompletními
sluÏbami.

Nûco jí brání prostû zajít do cestovní kanceláfie
a pfií‰tí podzimní dovolenou objednat sama. Má
strach, Ïe Petr pfiece jenom rad‰i jezdí do Schwarz-
waldu. Sice pofiád tvrdí, Ïe by se rád jednou vypra-
vil nûkam jinam, ale nikdy pro to nic neudûlá. Betti-
na tedy uÏ tfietí podzim ãeká, Ïe bude jednat. To, Ïe
manÏel nic nedûlá, interpretuje jako tajn˘ bojkot.
PfiehlíÏí skuteãnost, Ïe ani ona nejedná. Neobjedná-
vá zájezd, protoÏe Petrovi nechce vnucovat svou
vÛli. Jestli chce letût, aÈ to sám objedná. Ona konec-
koncÛ své pfiání opakovala dost ãasto. Vzdává se ho
z ohledu na nûj. Pfiece pofiád vykládala, Ïe chce le-
tût na jih. Pfiipadá si jako malé dítû, které stále prosí
a nikdo si ho nev‰ímá. KaÏd˘ odpovídá ano, ale
nikdo nic nedûlá. To, Ïe oba fiíkají, Ïe chtûjí na Ka-
nárské ostrovy, nemá Ïádnou váhu. Rozhodnutí
opravdu to podniknout musí udûlat Petr. Má fiíct i bé
a objednat zájezd.

To, co v Bettinin˘ch oãích platí pro Petra, zjevnû
neplatí pro ni samotnou. Ani na mysl jí nepfiijde, Ïe
je to ona, kdo chce letût, a tudíÏ by ona mûla b˘t ta,
kdo fiekne bé.

S Helgou to bylo podobné. Víkendy byly fiasko,
v‰ichni, manÏel i dûti, souhlasnû bruãeli na její ná-
vrhy, nikdo v‰ak nic neudûlal. Ale pfied nûkolika t˘-
dny Helga svoje chování zmûnila. Nûco navrhne, aniÏ
by pfiem˘‰lela, jestli se to ostatním hodí do krámu,
a kdyÏ neusly‰í jasné ne, zorganizuje to, co si vy-
myslela. AÏ dosud s ní v‰ichni spolupracovali a ba-
vili se. A i kdyby jednou nûkteré z dûtí nebo její muÏ
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nechtûli, nebyla by to Ïádná tragédie. Ona kaÏdo-
pádnû podnikne nûco, co jí dûlá dobfie – pÛjde na
plovárnu, do sauny, na v˘let...

PPoocciiÈÈuujjeettee ttaajjnn˘̆ pprrootteesstt?? MMááttee ssnnaadd nnaa jjaazzyykkuu sslloo--
vvoo eeggooiissmmuuss?? PPfifieevváállccoovváávváá HHeellggaa ssvvoojjii rrooddiinnuu?? MMooÏÏ--
nnáá vvááss nnaappaaddnnoouu mmyy‰‰lleennkkyy jjaakkoo „„NNûûccoo ttaakkoovvééhhoo ppfifiee--
ccee nneemmÛÛÏÏee uuddûûllaatt.. PPrroossttûû rroozzhhooddoovvaatt zzaa oossttaattnníí......““
PPaakk ssee mmûûjjttee nnaa ppoozzoorruu,, hhooddnnáá hhoollããiiããkkaa vvee vvááss jjee
ddoosstt ssiillnnáá!!

Bettina si nakonec pfiedsevzala, Ïe rodinû pfiede-
stfie konkrétní návrh a cestu objedná, pokud se ne-
vyskytnou váÏné námitky. A zabralo to. Na‰la vhod-
n˘ zájezd, naplánovala v˘lety a dny na pláÏi, pestr˘
program, kde bylo pro kaÏdého nûco. Rodina sou-
hlasila, pouze Petr jen tak mimochodem pozname-
nal, Ïe tam bude dost horko.

A právû tahle poznámka zaãala Bettinû stra‰it v hla-
vû. NeÏ se vypravila do cestovní kanceláfie, koupila
si ãasopis a za‰la do kavárny, aby si v‰echno je‰tû
jednou v klidu promyslela.

Co kdyÏ tam bude opravdu takové horko, Ïe ne-
bude moÏné nic podnikat – to ona by nesla vinu,
kdyby dovolená byla pro v‰echny fiasko. âím víc pfie-
m˘‰lí, tím hor‰í pfiedstavy ji trápí. Radûji ten zájezd
objedná aÏ zítra, veãer u jídla znovu opatrnû pro-
zkoumá, jestli se tam Petrovi opravdu chce. Opût se
jí zmocnily staré pochyby.

Neexistuje Ïádné stoprocentnû správné rozhod-
nutí. Dokonce i o sloÏení vlád se ãasto rozhoduje
tûsnou vût‰inou. V soukromém Ïivotû i v zamûst-
nání nám je v‰ak ãasto zatûÏko tuto skuteãnost pfii-
jmout. Princip jednání je stále t˘Ï. Musíme zváÏit
v‰echny v˘hody i nev˘hody a pak se rozhodnout.
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Jsou Ïeny nûÏné pohlaví?

Îeny plní své povinnosti, aniÏ by se bránily nebo
protestovaly. Agresivitu popírají i samy pfied sebou,
protoÏe se bojí, aby neztratily pfiízeÀ sv˘ch bliÏních.
Klíãící agresi ãasto obrátí proti sobû nebo na ved-
lej‰í kolej. Matka, která má zlost na svoje malé dítû,
si dává záleÏet, aby byla zvlá‰È peãlivá, protoÏe dob-
rá matka se pfiece nesmí zlobit. Trápí se pocity viny
a netroufá si mluvit o svém vzteku na to bezmocné
stvofiení. Následek: její agrese se obrátí dovnitfi nebo
se nahromadûná frustrace mimodûk projeví na jiném
místû.

Migrénami a depresemi trpí Ïeny ãastûji neÏ muÏi.
Cítí se ochablé a unavené, jaksi bez zájmu. Právû za
tûmito potíÏemi se ãasto skr˘vá cel˘ kopec agresi-
vity.

Îenská agresivita se nezfiídka projevuje velice ne-
pfiímo a subtilnû. Nûkteré Ïeny vedou úder ze zálo-
hy a jsou povaÏovány za zákefiné. Jednou krátce hryz-
nou, a uÏ zatroubí k ústupu.

Îeny jsou ãasto Ïárlivé nebo závistivé. Své agre-
sivní pocity v‰ak drÏí pod pokliãkou, aÏ nakonec
explodují jako sopka. Tak docela neoãekávané tyto
v˘buchy ov‰em nejsou, protoÏe v zásadû kaÏd˘, aÈ
muÏ ãi Ïena, ví, Ïe utlaãovaní se jednou nûjakou for-
mou zaãnou bránit. Záminkou je ãasto nepatrná ni-
cotnost, jeÏ zpÛsobí, Ïe pohár pfieteãe.

Birgit se vrátila do zamûstnání po tfiech letech
takzvané matefiské dovolené, která byla v‰echno
jiné neÏ dovolená. Poskytovala svému partnerovi
v‰emoÏnou podporu, aby mohl v klidu dokonãit
studium chemie. Dvojãata Anna a Lisa nepfii‰la zrov-
na vhod. Ze zaãátku Birgit dál pracovala na pln˘ úva-
zek, ale nadûje, Ïe by Gerhard zvládl studium i dûti,
brzy ztroskotala. Opustila tedy své místo laborant-
ky. Docela pfiestat pracovat ov‰em nemohla, nûkdo
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koneckoncÛ musel vydûlávat, Gerhard vlastní pfií-
jem nemûl. Chodila tedy na noãní, coÏ vyná‰elo pe-
níze, a ve dne se mohla starat o domácnost a o dûti.

Po jistou dobu to ‰lo, ov‰em ke konfliktÛm pfiece
jen docházelo. Penûz bylo málo, Birgit byla vyãer-
paná a Gerhard panikafiil pfied zkou‰kami. KdyÏ si
chtûl odpoãinout od uãení, ‰el hrát squash nebo si
vyrazil s kamarády. Birgit byla podráÏdûná a pfiipadala
si kvÛli tomu malicherná. Mûl pfiece pfied zkou‰kou
a potfieboval se odreagovat! Stále znovu si odpírala
vlastní pfiání. Nemûla ãas ani na kamarádky, neuÏila
si chvilku klidu, a uÏ vÛbec ne intenzivní, hlub‰í roz-
hovory s manÏelem.

Koneãnû Gerhard dostudoval. Sice hned nena‰el
práci, ale teì mohla koneãnû zase nastoupit na den-
ní, uÏ jen to pro ni znamenalo úlevu. On mohl pfie-
vzít domácnost, neÏ získá nûjaké dobré místo. A dvoj-
ãata uÏ chodila do ‰kolky. Birgit se tû‰ila do práce.
A zvlá‰È se tû‰ila, Ïe se nebude muset starat o do-
mácnost.

JenomÏe uÏ po nûkolika dnech bylo jasné, Ïe Ger-
hard domácí práce nezvládá. KdyÏ nakupoval, polo-
vina vûcí chybûla, takÏe Birgit cestou z práce je‰tû
zajíÏdûla do supermarketu. Gerhard sice vypral, ale
ona musela veãer prádlo povûsit a druh˘ den vy-
Ïehlit. Zpoãátku se utû‰ovala, Ïe se v‰echno musí
teprve zabûhnout, její nálada v‰ak byla stále po-
chmurnûj‰í.

Birgit sice byla podráÏdûná, ale nepfiiznávala si sílu
své agrese. VÏdyÈ Gerhard se snaÏil. Nemohl pfiece
za to, Ïe na tolik vûcí zapomínal! Mûl prostû v hlavû
dÛleÏitûj‰í starosti. Kromû toho, fiíkala si Birgit,
to byla její vina, rozmazlila ho, po vzoru své matky
pfievzala péãi o muÏe. Gerhard nikdy nemûl ‰anci na-
uãit se organizovat domácnost. KdyÏ se poznali, byd-
lel sice sám, ale ‰pinavé prádlo nosil matce a vût‰inou
se u ní taky stravoval. KdyÏ se nastûhovali do spo-
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leãné domácnosti, Birgit se o nûj starala a h˘ãkala ho.
S láskou mu vafiila a prostírala k romantické veãefii
nebo pfiíjemné snídani.

Birgit se sice zlobila, Ïe si Gerhard nehledá za-
mûstnání intenzivnûji, ale utû‰ovala se tím, Ïe si po-
tfiebuje vydechnout po namáhavém studiu. Byla pfie-
svûdãená, Ïe na svou agresi nemá právo, a mûla
strach, Ïe pfiijde o Gerhardovu náklonnost, kdyÏ ho
omezí v jeho pohodlí.

Spadla do dvou pastí souãasnû. Jednak si myslela,
Ïe nemá právo na své agresivní pocity. Hodné hol-
ãiãky se pfiece nevztekají. Mûla rovnûÏ za to, Ïe si ná-
klonnost svého partnera musí zaslouÏit péãí. Hodné
holãiãky se obûtují pro druhé. „Láska je, kdyÏ mu
peru ponoÏky.“

Birgit se domnívá, Ïe kdyby skuteãnû dala voln˘
prÛchod svému hnûvu, Gerhard by ji opustil. UÏ léta
krotí svoje ‰patné vlastnosti. DrÏí si agrese pod kon-
trolou ze strachu, Ïe ho ztratí. A bojí se, Ïe by ji jed-
nou mohl prokouknout. Mohl by pfiijít na to, Ïe vlast-
nû vÛbec není tak milá, jak se pofiád tváfií. A pak ji
opustí, tím si je jistá. Ví, jak moc si Gerhard váÏí je-
jího pfiátelského chování. âasto spolu pomlouvali
Ïeny jeho pfiátel. V u‰ích jí znûly pohrdavé poznám-
ky: „Monika Petrov˘m spoluÏákÛm ani nenabídne
pivo nebo nûco k jídlu. Jenom má fieãi, Ïe musí uklí-
zet bordel po jejich pracovních sezeních.“ S jakou ra-
dostí se pak v‰ichni scházeli u Gerharda! Nebo co In-
grid, která jim ãasto povûsila na krk pÛlroãní dítû
a ‰la s kamarádkami do kina, kdyÏ manÏel a jeho spo-
luÏáci chtûli pracovat?

To Birgit byla docela jiná. Vycházela snaÏiv˘m pá-
nÛm vstfiíc. A dûlalo jí moc dobfie, kdyÏ smûla po-
slouchat muÏskou kritiku ostatních Ïen. Teì ov‰em
byla na nejlep‰í cestû stát se taky takovou.

Birgit se rozhodla, Ïe si s tûmi Ïenami promluví.
Obû jí shodnû prozradily, Ïe zdaleka ne vÏdy byly tak
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samozfiejmû „bezohledné“ a Ïe i dnes se ãasto trápí
pocity viny, kdyÏ se vûnují sv˘m zájmÛm. Obû v‰ak
docílily toho, aby je partnefii víc respektovali. Zfie-
telnû projevená zlost jim zjednala váÏnost.

Birgit se rozhodla, Ïe se bude ãastûji bránit, na-
kládat na sebe míÀ práce a nebude se vyh˘bat kon-
fliktÛm. To, Ïe byla milá a ochotná, jí k niãemu ne-
pomohlo. UÏ se nechce dávat zastra‰ovat pravidly
jin˘ch. Je to urãitû obtíÏná cesta, ale první krok k se-
beurãení. Má uÏ dost toho, aby o ní rozhodovali
ostatní, tím spí‰, Ïe na ni vyvíjejí tlak.

Gerhardova „odpovûì“ na její nové chování se dá
tûÏko pfiedvídat. MoÏná se stáhne, rozzlobí se, nebo
ho to potû‰í. Pokud bude signalizovat odmítání
a úmysl rozejít se, bude to v první fiadû reakce na
neznámou situaci, s níÏ nepoãítal a není na ni pfii-
praven. Pokud se bude vztekat, musí Birgit zacho-
vat klid. KoneckoncÛ bude najednou konfrontován
s poÏadavky, jaké jsou pro nûj neobvyklé. MÛÏe se
tedy stát, Ïe bude reagovat zlostnû, bezmocnû,
smutnû nebo uraÏenû. Mnoho muÏÛ má strach,
kdyÏ Ïeny ukáÏou svou silnou stránku. Jejich reak-
ce jsou nepfiedvídatelné. Je dÛleÏité vûdût, Ïe jejich
chování je následkem ohromení. Îeny to nesmí vy-
dûsit.

Pokud chcete z tohoto schématu vystoupit, pfii-
jmûte za své:

ÎÎááddnn˘̆ ssttrraacchh zz vvllaassttnnííhhoo hhnnûûvvuu!!
ÎÎááddnn˘̆ ssttrraacchh zzee zzlloossttii ppaarrttnneerraa!!
BB˘̆tt mmiilláá nniikkaamm nneevveeddee..
Silvia zufiila. Bylo po pÛlnoci, právû se vrátila z ve-

ãírku na závûr poãítaãového kursu. V celém domû
se svítilo a obû její dûti, Oliver (7) a Jessica (4), jí pfii-
skotaãily naproti. Nejrad‰i by hned zaãala fivát, ale
nejdfiív vzala malou do náruãe a chlapce pohladila po
hlavû. NeÏ ji opanoval vztek, za‰eptal jí vnitfiní hlas:
Taky jsi pfiece mohla pfiijít dfiív!
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V ob˘vacím pokoji sedûl Wolfgang a naprosto klid-
nû hrál se sousedem ‰achy. Zfiejmû ten chaos v ku-
chyni a koupelnû ani nezpozoroval. Silvia zrudla
vzteky. ¤ádila, vyãítala Wolfgangovi, Ïe ani jednou,
v˘jimeãnû nedokáÏe dûti v klidu uloÏit ke spaní –
zrovna dneska musel pozvat Helmuta na ‰achy! Mûl
si hrát s dûtmi, nûco jim pfieãíst a dbát, aby se vãas
dostaly do postele. Najednou si uvûdomila, jak hla-
sitû kfiiãí. Trapas, celá tahle scéna. Pfiipadala si mali-
cherná. Co si o ní pomyslí Helmut? Vfiítila se do po-
koje jako fúrie. Zahanbenû zamumlala: „Omlouvám
se.“ A ‰la uloÏit dûti.

Pokud chcete vystoupit z tohohle my‰lenkového
schématu, myslete na to, Ïe:

BByyllaa rroozzããiilleennáá pprráávveemm..
NNeemmuussíí bb˘̆tt zzaahhaannbbeennáá,, ÏÏee ssee rroozzããíílliillaa..
JJee sspprráávvnnéé uukkáázzaatt hhnnûûvv..
NNeessttaannee ssee nniicc ssttrraa‰‰nnééhhoo,, kkddyyÏÏ bbuuddee zzuufifiiitt..
Mnoho Ïen má strach z vlastního hnûvu, protoÏe

vzteklé Ïeny ãasto u ostatních lidí vyvolávají pocit
bezmoci. MuÏ, kter˘ zufií, je spoleãensky pfiijateln˘.
A kaÏd˘ ví, Ïe správn˘ chlap obãas ztratí sebevládu,
to se mÛÏe stát. Naproti tomu Ïena obecnû platí za
mírumilovnou. KdyÏ se zaãne vztekat, vyvolá údiv.
A protoÏe Ïeny prskající vzteky jsou vzácné, obecnû
se neví, jak s nimi zacházet. Vût‰ina Ïen ze sebe do-
stane opravdov˘ strach, pocítí-li svÛj hnûv. Nemají
Ïádnou zku‰enost, jaké to je, kdyÏ svému hnûvu po-
volí uzdu.

Krátk˘m cviãením mohou Ïeny zjistit, co by se
mohlo stát, kdyby si jednou dovolily se skuteãnû roz-
ãílit.

Navoìte si v my‰lenkách situaci, která vás rozãi-
luje, a plasticky si pfiedstavte, co by se stalo.

Také se mÛÏete posadit s kamarádkou a stfiída-
vû formulovat vûty, co by následovalo, kdybyste se
skuteãnû rozzlobily. Po nûkolika minutách byste si
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pravdûpodobnû v‰imly, Ïe obavy ze stra‰n˘ch vûcí,
jaké by se mohly pfiihodit, jsou neopodstatnûné.

Strach z vlastní zlosti ãasto vede k tomu, Ïe Ïeny
zcela pfiestávají vnímat své pocity hnûvu a zloby. Agre-
sivní pocity transformují a obracejí je proti sobû. Ty
se pak projevují jako únava, kfieãovit˘ úsmûv, bolesti
hlavy, otrávenost, nespavost, deprese atd.

Silvia ãasto nemohla spát, ale jen málokdy odhali-
la jako jasnou pfiíãinu svÛj vztek. Veãer po hádce
s Wolfgangem byl pro ni podnûtn˘. KdyÏ té noci ne-
mohla usnout, zmocnilo se jí podezfiení, Ïe je moÏ-
ná ãasto rozzlobená, ale uÏ to vlastnû ani nevnímá.
Rozhodla se, Ïe pfiijde svému hnûvu na kloub.

KdyÏ teì veãer leÏí v posteli a nemÛÏe spát, tvofií
vûty jako „Dneska mû rozãílilo, Ïe...“ a vyjmenuje
kaÏdou nepatrnou pfiíãinu hnûvu. Po pár minutách
jde je‰tû dál, ke kaÏdé nepfiíjemnosti pfiidá vûtu, kte-
rá popisuje, co by se stalo, kdyby reagovala podráÏ-
dûnû nebo prostû udûlala to, co situaci odpovídalo.

Brzy pak Silvia pociÈovala svou zlost, uÏ kdyÏ klí-
ãila. Po nûkolika t˘dnech si troufla jednat. Zaãala ma-
l˘mi krÛãky, s lidmi, jimÏ dÛvûfiuje. Tak tfieba fiekla ka-
marádce, Ïe se zlobí, protoÏe na ni ãekala v kavárnû
skoro tfii ãtvrtû hodiny. UÏ neskr˘vala svÛj vztek na
Wolfganga. Zlobila se, pokud nezabavil dûti, takÏe ji
vyru‰ovaly, kdyÏ pracovala s poãítaãem. Dala své mat-
ce najevo zklamání, Ïe není ochotná nûkdy veãer po-
hlídat dûti. Dovolila si b˘t nepfiíjemná, kdyÏ se Wolf-
gangovi o víkendu nikam nechtûlo.

Za vztekem se ãasto skr˘vá vlastní síla.

Jsou Ïeny skuteãnû slabé?

Vût‰ina Ïen je silnûj‰í, neÏ se samy domnívají. Pova-
Ïují samy sebe za slabá, závislá stvofiení a domnívají
se, Ïe potfiebují ochranu siln˘ch muÏÛ.
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Silke má dvouletého syna Alexandra. Od jeho na-
rození trpí tak siln˘mi stavy úzkosti, Ïe ãasto není
schopná vyjít z domu. Nechodí ani nakupovat
a o jízdû autem nebo dovolené nemÛÏe b˘t fieã. Vda-
la se, aby unikla z dosahu rodiãÛ. Alexandr nebyl
chtûné dítû. KdyÏ se na to podíváme blíÏ, není v je-
jím Ïivotû nic, pro co by se sama rozhodla. V‰ech-
no se tak nûjak pfiihodilo a ona se nakonec podfií-
dila svému osudu. Nyní uÏ nemÛÏe dál. NedokáÏe
vydrÏet, Ïe má ve dne v noci strach. TouÏí b˘t zase
veselá, radovat se ze Ïivota, volnû se pohybovat,
a rozhoduje se pro terapii. Zcela mechanicky se uãí
vycházet z domu, nav‰tûvovat kamarádky, jezdit au-
tem. Pozdûji si zaãíná klást otázku, co opravdu chce,
a po dvou letech uÏ pfiímo jde za sv˘mi pfiáními. Ro-
ze‰la se s manÏelem, kdyÏ si uvûdomila, Ïe nechce
vést jeho Ïivot.

Silke mûla strach z vlastní síly a ten ji chránil pfied
tím, aby se vzepfiela a poznala, co v‰echno se jí v je-
jím Ïivotû a vztahu nelíbí.

Musí se rozzufiené Ïenû nadávat do prskajících hys-
terek?

MuÏi a Ïeny ãasto oznaãují sílu nálepkou hysterie,
jednání v afektu nebo nedostateãného sebeovládání.
KdyÏ Fay Weldonová popisuje, jak se její hrdinka stá-
vá âerticí, Ïeny se jejím ìábelsk˘m reakcím s pocho-
pením smûjí. Nepochybnû povaÏují hrdinãin „úlet“ za
logick˘ – vyláká z domu dûti a zvífiata a zniãí v‰echny
symboly svého útlaku, nechá zapnuté v‰echny elek-
trické spotfiebiãe, aÏ celá domácnost vyhofií. Pak od-
vede dûti k manÏelovi a je koneãnû volná.

Nepochybnû se dá vymyslet úspû‰nûj‰í pokraão-
vání pfiíbûhu, neÏ aby se pokou‰ela svému muÏi ‰ko-
dit. Mohla by se stát skuteãnû nezávislou, vytyãit si
cíle, které budou vyÏadovat samostatnost – ov‰em za-
ãátek se kaÏdopádnû podafiil, a to teatrálnû.
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Musí b˘t Ïeny stále krásné?

Îeny, které se mûní v hyeny, pfiedstavují hrozbu –
pro muÏe, ale i pro ostatní Ïeny. KdyÏ se rozzlobí, vy-
padají pr˘ jako hyeny, ta o‰klivá zvífiata. Proto radûji
svÛj hnûv skr˘vají. Partner jim fiekne: „Podívej se na
sebe do zrcadla. KdyÏ takhle fiádí‰, vypadá‰ pfií‰er-
nû!“ Zasije do úrodné pÛdy, napadená se brzy poku-
sí o úsmûv, kter˘ ji zkrá‰lí. No prosím, Ïe to jde!

Îe ten úsmûv podryje její schopnost sebeprosa-
zení, pro ni není dÛleÏité. Krása je dÛleÏitûj‰í neÏ se-
beúcta. Chce se líbit, i kdyÏ ztratí tváfi. Usmívá se,
udûlá se men‰í, pfiizpÛsobí se, neÏ bude pozdû a on
objeví její peãlivû skr˘vanou „o‰klivost“. Jak se je-
nom mohla tak zapomenout? Efekt jejího úsmûvu je
úÏasn˘: on se umírní, zaãne ji utû‰ovat a realizuje své
návrhy. Dokázal to. UÏ se jí nemusí bát.

Îeny, krásné pohlaví. Tahle past ãíhá pfied kaÏd˘-
mi dvefimi, za nimiÏ mohou Ïeny objevit samostat-
nost, sebeúctu a schopnost prosadit se. Vstupné by
pfiedstavovala jejich Ïenskost, jejich krása. A tak se
dûlají mal˘mi za usmûvavou maskou.

To má za následek, Ïe je nikdo nebere váÏnû a ony
nedokáÏou samy sebe prezentovat. Vzdávají se moci
a nezávislosti.

Petra dlouho ãekala na svou ‰anci. Koneãnû její ‰éf
svolil, aby se zúãastnila semináfie o novém poãíta-
ãovém programu. Mûl probíhat kaÏdou sobotu po
dobu deseti t˘dnÛ. To se jí hodilo, protoÏe Klaus
mohl o sobotách hlídat jejich tfiíletou dceru Stefanii.
Petra nad‰enû sdûluje Klausovi, Ïe jí to vy‰lo. Samo-
zfiejmû pfiedpokládá, Ïe i on bude mít radost. Pfiece
ví, jak dÛleÏité je pro ni dal‰í vzdûlávání. Jeho ko-
mentáfi ji ohromí: „To je prima, ale doufám, Ïe sis to
domluvila s matkou, jestli bude mít tolikrát v sobo-
tu ãas.“ Petra stojí, jako by do ní hrom uhodil, slova
jí uváznou v krku. Co s tím má spoleãného její
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matka? Klaus jí krátce a dÛraznû sdûlí, Ïe má v bu-
doucnu v úmyslu hrát kaÏdou sobotu squash. Potfie-
buje to, aby se odreagoval. Je rád, Ïe se mu koneãnû
po takové dobû podafiilo alespoÀ na chvíli odlákat ka-
maráda Petra od jeho Ïeny. Absolutnû nemá v úmys-
lu se toho zámûru vzdát.

Petra exploduje. Propadne panice, vidí, jak její
‰ance úãastnit se kursu mizí. Kromû toho by ji ‰éf
povaÏoval za neschopnou. Typická Ïenská: celé mû-
síce z nûj nûco mámí, a kdyÏ dojde na lámání chle-
ba, skutek utek. Petra zrudne a vykfiiãí v‰echnu
svou zlost. RozmaÏe se jí fiasenka, zaãne se zajíkat.
Klaus to na ni zkusí: „Mûla by ses teì vidût, jak hroz-
nû vypadá‰, kdyÏ tu pfiedvádí‰ tohle hysterické di-
vadlo!“ Petra vybûhne z pokoje, zavfie se v koupel-
nû a pfiizná svou poráÏku. Vlastnû má Klaus pravdu.
Cel˘ t˘den pracuje, a ona mu v sobotu je‰tû chce
strãit dítû – to od ní není moc ohleduplné. Kolísá
mezi odfieknutím kursu a nouzov˘m fie‰ením po-
prosit zase jednou svou matku, a pocitem, Ïe by
nejrad‰i utekla od muÏe, kter˘ ji pofiád nechává na
holiãkách.

Petra je v pasti. Chce, aby Klaus uznal její profe-
sionální ambice, podpofiil je a bral ji váÏnû. Sotva
s ním v‰ak zaãne váÏnû mluvit, aby bránila svou vûc
a v pfiípadû nutnosti ho pfiimûla dodrÏet, co slíbil,
cítí se jako malá, bezmocná holãiãka. Trucovitû
dupe, pláãe a doãista ztrácí sebekontrolu. Není divu,
Ïe vyhraje on. S otcovsk˘m klidem jí blahosklonnû
vyloÏí svÛj názor na vûc a udûlá, co chce sám. Na
konci tûchto stále se opakujících diskusí by se s ním
nejrad‰i roze‰la. A v témÏe okamÏiku, kdy chce
pryã, se mu touÏí líbit. Pfiipadá si jako pra‰tûná.
Chce pryã, ale má strach, Ïe ji Klaus opustí. MoÏná
právû to je dÛvod, proã nechce vypadat o‰klivû
a ubreãenû. Strach, Ïe bude opu‰tûna, je silnûj‰í neÏ
pfiání utéct.
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Nemusí to vÏdy b˘t hluboce zakofienûn˘ strach,
co Ïenám brání, aby vyãerpaly svÛj potenciál. Ne-
zfiídka jsou to zdánlivû ne‰kodné ‰ablony, které fi-
xují my‰lení a jednání v úzk˘ch hranicích.

Jsou silné Ïeny nutnû osamûlé?

UÏ takov˘ pojem jako nezávislost mÛÏe b˘t spojen s ne-
gativními asociacemi, a tím ústit do my‰lenkové pasti.
Velmi ãasto ho klademe na roveÀ osamûlosti. Vzniká
typické, leã fale‰né spojení: Kdo je nezávisl˘, je i sám.
Strach ze samoty se stává zákefinou pastí. Mnoho Ïen
má proto sklon uãinit se nepostradateln˘mi. Chtûjí,
aby je nûkdo potfieboval. Pfiedstava, Ïe povedou osa-
mûl˘ Ïivot, je to nejhor‰í, co je vÛbec mÛÏe napad-
nout. Obûtují se a usmívají se, jen aby mûly spoleã-
nost, a pfiesto jsou vnitfinû osamûlé. V my‰lenkách
existují nesãetné pasti, ale právû fale‰né spojení nezá-
vislosti a samoty je pro Ïeny velk˘m kamenem úrazu.

UUssttáálleennáá ppfifieeddssttaavvaa,, ÏÏee nneezzáávviisslloosstt zznnaammeennáá ssaa--
mmoottuu,, jjee mmyyllnnáá..

Naopak teprve nezávislost umoÏÀuje tvÛrãí, uvol-
nûnou a otevfienou pospolitost. Jenom ten, kdo není
odkázán na druhé, se mÛÏe svobodnû rozhodnout,
s k˘m a jak chce mít co do ãinûní. Jenom lidé, ktefií
vûdí, co chtûjí, a jsou nezávislí, spolu mohou Ïít rov-
noprávnû.

To nevyluãuje, aby jeden druhému pomáhal nebo
prokazoval laskavosti. Mírou v‰ak musí b˘t vlastní,
svobodné rozhodnutí. A to, zdá se, mnoha Ïenám uni-
ká. Jsou zaslepeny obavou, Ïe nebudou milovány,
a orientují se spí‰ na pfiání a potfieby ostatních neÏ na
vlastní. Bojí se, Ïe zraní druhé, a samy se stáhnou,
dfiív neÏ si staãí uvûdomit, co vlastnû chtûjí. V nej-
lep‰ím pfiípadû vûfií, Ïe jsou srozumûné s tím, co dû-
lají z lásky nebo z ohledu k druhému, a nedokáÏou
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pochopit vlastní klíãící nespokojenost. Vidí samy
sebe jako nevdûãné a náladové.

Îeny by si mûly udûlat pfiestávku, kdyÏ mají pocit,
Ïe nemohou vystát samy sebe nebo jsou zdánlivû
bezdÛvodnû ‰patnû naladûné. Hledejte své osobní
pasti v my‰lení. PoloÏte si otázky:

CCoo bbyycchh ddûûllaallaa,, kkddyybbyycchh ssee mmoohhllaa ssaammaa aa nneezzáá--
vviissllee rroozzhhooddnnoouutt?? NNaa ccoo bbyycchh mmûûllaa cchhuuÈÈ?? CChhttûûllaa
bbyycchh ttoo ddûûllaatt ssaammaa,, nneebboo ssppoolluu ss nnûûkk˘̆mm??

Musí b˘t Ïeny matkami?

Dobré matky kladou vlastní potfieby na poslední

místo. Dûti mají vÏdycky pfiednost. Dûti jsou to nej-

dÛleÏitûj‰í v Ïivotû Ïeny.

Matefiství je nejjednoznaãnûj‰í dÛkaz, Ïe patfiíme
k Ïenskému pohlaví. Obrácen˘ závûr, Ïe bezdûtné
Ïeny nejsou opravdové Ïeny, je za prvé logicky ne-
správn˘ a za druhé ponûkud prostoduch˘. Pfiesto se
zdá, Ïe ovládá i my‰lení úspû‰n˘ch Ïen.

Úspû‰ná biochemiãka Ïila v radostném a otevfie-
ném vztahu s muÏem, pracovali ve stejné laboratofii
a povaÏovali spoleãnou práci za napínavou a pod-
nûtnou. Potom Grit oslavila 35. narozeniny a do‰la
k závûru, Ïe se v nejbliÏ‰ích letech musí rozhodnout,
zda se chce stát matkou, nebo ne. Z jejího Ïivota vy-
prchala lehkost jako vzduch z píchlé pneumatiky.
Chtít zestárnout bez dítûte najednou prohlásila za
dramatick˘ omyl. Jedin˘m tématem se pro ni stalo za
kaÏdou cenu otûhotnût. Svého cíle dosáhla bûhem
roku. Po narození jejího „Ïivotního cíle“ zÛstala
doma a tfii roky byla tou nej‰Èastnûj‰í Ïenou na svû-
tû s nejslad‰ím dítûtem, jaké mÛÏe existovat. Za dal-
‰í dva roky bohuÏel pfii‰la o místo a Ïádn˘ vedoucí
laboratofie nechtûl zamûstnat Ïenu, která na pût let
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vypadla z praxe. Poté se z Grit stala nejne‰Èastnûj‰í
Ïena na svûtû, plná zlosti a zoufalství, protoÏe kvÛli
krásnému ãasu strávenému s dítûtem hazardovala
s celou vlastní budoucností. Nakonec na‰la místo,
ov‰em znaãnû pod úrovní sv˘ch dosavadních poÏa-
davkÛ. Byla mnohem kvalifikovanûj‰í, neÏ nová prá-
ce vyÏadovala, a tudíÏ na míle vzdálená uspokojení,
jaké jí práce poskytovala dfiív.

Jiná Ïena vyprávûla, Ïe jí domácí lékafi, kterého vy-
hledala kvÛli zcela jin˘m potíÏím, poradil: „Mûla bys-
te mít jedno nebo dvû dûti. KdyÏ pocítíte, Ïe jste
opravdová Ïena, nebudete uÏ mít problémy.“

Dítû a povolání se v˘bornû sná‰ejí. Hrozí totiÏ ne-
bezpeãí, Ïe „jenom matka“ bude mít na své dítû pfie-
hnané poÏadavky, bude ho vodit za ruãiãku a udusí
ho samou láskou.

Îeny, které po dítûti nijak zvlá‰È netouÏí, ale jsou
pfiesvûdãeny, Ïe se neobejdou bez biologického vy-
svûdãení o svém Ïenství, to formulují zhruba takto:
„Cítím se neúplná, jako by mi utíkalo nûco dÛleÏi-
tého...“

Podobná prohlá‰ení odráÏejí vnitfiní rozpor mluv-
ãích. ProtoÏe se snaÏí vyhovût spoleãenskému oãe-
kávání, otûhotní, a pak se velmi rychle cítí jako ve
vûzení. Vlastnû jsou matkami jen proto, Ïe „v‰ech-
ny kamarádky najednou mûly dûti“, jak mi to po-
psala jedna Ïena, která rovnûÏ znaãnû trpûla v roli
matky. Mnohé z nich se stávají matkami, aniÏ by se
pro dítû váÏnû rozhodly. O Ïivotû bez dítûte nepfie-
m˘‰lely.

Potfiebují Ïeny muÏe?

Dívky nepotfiebují (dobré) vzdûlání. VÏdyÈ se pfie-

ce vdají!

Svatební ‰aty pfiikryjí bolavé srdíãko.
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V hlavách mnoha matek, otcÛ a dcer je zakofienûna
víra, Ïe kaÏdá Ïena v Ïivotû dospûje k bodu, kdy se
rozhodne pro muÏe a dûti. Jin˘mi slovy, Ïe najde
muÏe, jenÏ se o ni postará. AÈ dosáhla jakéhokoli
vzdûlání a míry samostatnosti, jejím cílem zÛstává
ukofiistit v kaÏdém ohledu co moÏná nejpotentnûj-
‰ího muÏe. Aby takového úspûchu dosáhla, fiídí se
jasn˘mi pravidly, která mûní Ïeny v malá, ne‰kodná,
hodná stvofiení.

Ústfiedním tématem v Ïivotû Ïeny je bohuÏel i dnes
ulovit muÏe. âím vy‰‰í je jeho status, tím vy‰‰í bude
i status Ïeny. „Já jako Ïena zubafie,“ sly‰íme v re-
klamním vysílání trochu konzervativní, pfiátelskou
Ïenu stfiedního vûku. Pouhá skuteãnost, Ïe její man-
Ïel je zubafi, má divákÛm vsugerovat, Ïe i ona je kom-
petentní. Vlastní vzdûlání nepotfiebuje. Dokázala
svou kompetenci tím, Ïe k sobû pfiipoutala úspû‰-
ného muÏe. Titul „manÏelka“ se zdá b˘t jedin˘, kte-
r˘ je pro Ïeny opravdu dÛleÏit˘. Vzdávají se i vlast-
ního pfiíjmení, aãkoli zákon umoÏÀuje jiné varianty.
Dokonce i Ïeny úspû‰né v povolání nab˘vají vût‰í
hodnoty, mají-li stálého partnera. Bez muÏe je vlast-
ní úspûch nev˘znamn˘.

Za postavení manÏelky se v‰ak platí a nikoli málo. Ne
sice biflováním pro budoucí kvalifikovanou práci, ale
tím, Ïe projevíme ochotu slouÏit a podrobovat se.
Ochotu udûlat za ostatní ‰pinavou práci, povaÏovat pod-
fiízenost za Ïivotní ‰tûstí a hrát vÏdycky druhé housle.
Drzé holky sice sklízejí obdiv, ov‰em muÏi si berou ty
nevinné, hodné, skromné a poslu‰né, fiíká lid.

MuÏ (nikoli Ïena) musí ãelit nepfiátelskému svûtu.

Îena pracovat smí, muÏ musí.

Dokonce i Ïeny, jeÏ byly celá léta aktivní v Ïenském
hnutí, vidíme dnes jako ukáznûné matky rodin ope-
ãovávat domácnost a ráno mávat manÏelovi, kdyÏ se
vydává za obÏivou. I ty, které se cítí spjaty s Ïensk˘m
hnutím, se ocitají v my‰lenkov˘ch pastích, jeÏ jim su-
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gerují, Ïe v koneãném dÛsledku pfiece jen potfiebují
muÏe, byÈ jen kvÛli zaji‰tûní materiální úrovnû. Povo-
lání a nezávislost zÛstávají okrajov˘mi jevy, pfiechod-
n˘mi stádii. KaÏdá dívka se má pfiipravit pro fiádné po-
volání, tomu dnes snad nikdo neodporuje. Ambice by
ov‰em dívky mít nemûly, jejich vzdûlání je jen pro pfií-
pad nouze, kdyby si nedokázaly ulovit Ïivitele nebo
ho posléze tím ãi oním zpÛsobem pozbyly a náhrad-
ník se hned nedostavil.

Îeny samostatnû pracují, cestují a vûnují se sv˘m
zájmÛm, dokud nevstoupí do stálého vztahu a ne-
stanou se matkami. Zpoãátku je‰tû vûfií, Ïe si mohou
svobodu udrÏet, ale nakonec zapadnou do star˘ch
stereotypÛ. SnaÏí se sice o spravedlivé rozdûlení do-
mácích prací, ale pfiece jenom se cítí odpovûdné za
hladk˘ chod domácnosti a péãi o dûti, i kdyÏ dnes
uÏ leckter˘ muÏ obãas umyje schody nebo pohlídá
potomky. KdyÏ je potfieba sehnat nûkoho na hlídání
dûtí, stará se o to Ïena, je-li potfieba pomocnice v do-
mácnosti, shání ji zase Ïena, a kdyÏ jde muÏ na ná-
kup, napí‰e mu Ïena seznam.

Pokud v‰ak jde o dÛleÏitá rozhodnutí, jako napfi.
koupû auta nebo v˘mûna bytu, udává tón muÏ.

PPfifieeddssttaavvttee ssii,, ÏÏee mmaall˘̆mmii kkrrookkyy ppooddnnííttííttee ssvvééhhoo
ppaarrttnneerraa kkee ssppoolluuooddppoovvûûddnnoossttii::

DDááttee mmuu sseezznnaamm tteelleeffoonnnníícchh ããíísseell mmooÏÏnn˘̆cchh hhllíí--
ddaaããÛÛ ddûûttíí aa ppooÏÏááddááttee hhoo,, aabbyy zzaavvoollaall aa nnûûccoo vvyyjjeeddnnaall..
NNûûkkoolliikkrráátt mmuu ttoo ppfifiiippoommeeÀÀttee,, ii kkddyyÏÏ ssee bbuuddeettee ccííttiitt
ddiivvnnûû..

NNûûkkoolliikkrráátt ssppoolluu sseessttaavvttee sseezznnaamm nnáákkuuppuu,, aaÏÏ ssee
vv ttoomm ddoobbfifiee vvyyzznnáá aa bbuuddee ttoohhoo sscchhooppeenn ssáámm..

UUvvûûddoommttee ssii ssvvoouu ssppoolluuooddppoovvûûddnnoosstt zzaa vveellkkáá rroozz--
hhooddnnuuttíí..

SSeeppii‰‰ttee ssvvéé ppooÏÏaaddaavvkkyy nnaa nnoovvéé aauuttoo aa ddeejjttee mmuu vvyy--
bbrraatt zzee ddvvoouu mmooddeellÛÛ..

PPfifieeddssttaavvttee ssii,, ÏÏee ppoo nnûûmm bbuuddeettee cchhttíítt,, aabbyyssttee ssee
kkvvÛÛllii vvaa‰‰íí pprrááccii ppfifieessttûûhhoovvaallii ddoo jjiinnééhhoo mmûûssttaa..

32

Hodne_holky_2016.qxd  4.2.2016  13.15  Stránka 32



Neumím se sama o sebe postarat

Tato my‰lenková past se mÛÏe skr˘vat i za následu-
jícími vûtami:

ManÏel zvy‰uje mou prestiÏ.

Cítím se jistûj‰í, silnûj‰í a schopnûj‰í rozhodovat,

pokud mám za zády muÏe.

Moje schopnosti budou spí‰ uznány, pokud budu

vdaná.

Îenu v nûãích rukou berou váÏnûji neÏ tu, která

je sama.

ManÏel je ochrana pfied vlastní kariérou a kfiiv-

dami ostatních. Tedy nûco jako Ïivotní pojistka.

Jak moc se Ïeny mohou vÏít do pfiedstavy, Ïe potfie-
bují muÏe, ukazuje pfiíklad Jennifer, jejíÏ my‰lenko-
vá past znûla: „Sama to nezvládnu.“

Jennifer je pfiekladatelka, ‰estnáct let je provdaná
za Tima. Mají tfii dûti: Ninu (15), Olivera (13) a Sab-
rinu (9). Pfied pûti lety koupili dÛm se zahradou na
kraji malého mûsta. Jennifer nemûla pfii Ïádném dí-
tûti matefiskou dovolenou del‰í neÏ ‰est t˘dnÛ. KdyÏ
se narodila Sabrina, chtûla si sice vzít pÛlroãní volno,
ale uÏ za tfii mûsíce zase nastoupila do zamûstnání,
protoÏe ji ve firmû potfiebovali. Dlouho pracovala na
ãásteãn˘ úvazek a teprve s rostoucí nezávislostí dûtí
si pfiibírala pracovní hodiny.

Jennifer je ve svém domû ‰Èastná, raduje se ze za-
hrady. UÏ od studentsk˘ch dob je ãlenkou jisté poli-
tické strany, a krátce poté, co se pfiistûhovala, jí tam-
ní poboãka nabídla aktivní spolupráci. O politiku se
vÏdycky zajímala a tahle ãinnost byla dobrou pfiíle-
Ïitostí k navázání kontaktÛ. Kromû toho se cítila po-
lichocena dÛvûrou, jakou jí prokázali.

Jennifer je ãinorodá, zvládá svou práci, vychová-
vá dûti a s nad‰ením se politicky angaÏuje. Je to sil-
ná, sebevûdomá Ïena. Vypadá to, Ïe má pfied sebou
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politickou kariéru. Nikdy pfiedtím v takovou ‰anci
nedoufala.

Najednou se v‰ak zãistajasna v‰echno otfiese v zá-
kladech. Její manÏel pod prÛhlednou finanãní zá-
minkou trvá na tom, Ïe prodají dÛm a odstûhují se
do nejbliÏ‰ího velkomûsta, zrovna kdyÏ se její poli-
tická angaÏovanost zaãíná vyplácet. Aãkoli Jennifer
ví, Ïe to je jen záminka, ustoupí. Neví pfiesnû, co se
za jeho rozhodnutím skr˘vá, ale netroufá si to zkou-
mat. Souhlasí. DÛm je prodán. Svou politickou ka-
riéru povûsila na hfiebík.

Na první pohled pfiekvapí, Ïe manÏel byl s vydí-
ráním úspû‰n˘. Jennifer a Tim uÏ dávno necítí oprav-
dovou vazbu. Îijí spolu spí‰ z pohodlnosti. Dosud
se neobjevil naléhav˘ dÛvod, proã by se mûli roze-
jít, a pak, jsou tu pfiece dûti...

Pfiesto se Jennifer najednou drÏí svého manÏel-
ství. Je pfiesvûdãená, Ïe Tima potfiebuje, bez muÏe
by nedokázala b˘t úspû‰ná. Vûfií, Ïe jako osamûlá
matka ztratí ‰ance v profesi i v politice. Postavení
vdané Ïeny v jejích oãích znamená víc neÏ vlastní
angaÏovanost a kompetence. Tím podceÀuje svou
práci. Sv˘m schopnostem pfiikládá men‰í váhu neÏ
prestiÏi manÏelky a matky. Bojí se, Ïe straniãtí ko-
legové by si necenili jí ani jejích schopností, kdyby
nemûla muÏe. A má za to, Ïe politicky staãí „jenom
na malé mûsto“. Nakonec se vzdává kariéry ze stra-
chu, Ïe bude „bez muÏe“. Netroufá si vzít Ïivot do
vlastních rukou, aãkoli k tomu má optimální pod-
mínky.

Jennifer je slepá vÛãi sv˘m ‰ancím. Na domû jí
velmi záleÏí, ale ani ji nenapadne informovat se,
jak by ho mohla sama udrÏet. A pfiitom právû ona
dosud vedla v‰echny finanãní záleÏitosti rodiny.
Jeden rozhovor v bance by jí ozfiejmil, Ïe je zcela
reálné dÛm si ponechat. Pfiesto v my‰lenkách tru-
covitû trvá na tom, Ïe nemá ‰anci zajistit sobû
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a sv˘m dûtem stfiechu nad hlavou. S hrozbou, Ïe
bude sama, jako by v‰echny své schopnosti uloÏi-
la k ledu.

Strach, Ïe se o sebe nedokáÏou postarat, je v Ïe-

nách hluboko zakofienûn, i tehdy, kdyÏ se dlouho

staraly o rodinu.

Jennifer ví, Ïe dosud v‰echno zvládala, ale zarytû
v sobû pûstuje pocit, Ïe bez Tima nedokáÏe vést za-
ji‰tûn˘ Ïivot. Ani vlastní konkrétní zku‰enost není
dost silná oproti staré, hluboko zakofienûné my‰len-
kové pasti:

Îena potfiebuje muÏe. Îena vÏdycky potfiebuje

nûkoho, kdo ji podporuje, kdo ji zachraÀuje, kdo

jí pomáhá.

I strach ze ztráty prestiÏe je velik˘. S opu‰tûnou Ïe-
nou je nûco v nepofiádku. A tento vágní pocit nutí
mnohé Ïeny, aby ustoupily a rozhodly se proti sv˘m
pfiáním.

Jennifer vûfií, Ïe si manÏela udrÏí ústupností. On
chce do velkomûsta, je to v‰ak ona, kdo shání nov˘
byt a zafiizuje stûhování, vysvûtluje dûtem cestu do
‰koly, organizuje seznamovací veãírky pro dospûlé
i dûti. Ona dûlá v‰echno pro to, aby se ostatní cítili
dobfie. Ulehãuje dûtem louãení a tváfií se spokojenû,
aby ani Tim nemusel vÛãi ní mít ‰patné svûdomí.
A vûfií, Ïe není schopná sama zajistit svou existenci
a zorganizovat svÛj Ïivot s dûtmi.

Doufá, Ïe tím, Ïe bude hodná, zachrání manÏelství.
KvÛli tomu se vzdá v‰eho, co je pro ni dÛleÏité a pfii-
vedlo by ji dál. Podrobí se svému domnûlému osudu
a je slepá k jin˘m cestám.

Zfieknutí se nûãeho nemÛÏe b˘t dlouhodobé

fie‰ení.

Jennifer se pomstí, moÏná subtilním zpÛsobem,
tak jak to dûlají mnohé Ïeny. Utrácí horentní sumy,
aby se vyrovnala se sv˘m osudem. Nejdfiív pár dní do-
volené, samozfiejmû letecky, aby si odpoãinula od
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stûhování. Dva t˘dny v klubu s pfiítelkyní. Nov˘ ná-
bytek („nevyplatí se brát ty staré krámy s sebou“). Ve-
ãer si ãasto nûkam vyrazí. Jenom proto, Ïe uÏ ne-
mÛÏe politicky pracovat, pfiece nezkysne doma!
Konflikty jsou pfiedem naprogramovány. Jennifer Ti-
movi ustoupila a svou zlost pfiesunula na vedlej‰í
pole. Mûla za to, Ïe jednala rozumnû a promy‰lenû,
a pfiitom pfiehlédla, Ïe zcela zanedbala vlastní cíle.
Pfiinutila se ke klidu a uspokojila jenom svoje zdán-
livé nebo náhradní potfieby.

Îeny se nenauãily nejdfiív zjistit, co chtûjí. Ne-
pfiem˘‰lejí o sv˘ch potfiebách a o tom, jaké obavy
jim brání jít vlastní cestou. Kdyby Jennifer chvíli pfie-
m˘‰lela, moÏná by si uvûdomila, Ïe její politick˘
úspûch, spolupráce s pfiáteli ve stranû a pocit, Ïe mÛÏe
nûco ovlivnit, byly podstatnou ãástí její spokojenos-
ti. Mohla cítit, Ïe má z této práce Ïivotnû dÛleÏit˘
prospûch, totiÏ sebepotvrzení a sebeúctu. Obojího
se bezstarostnû vzdala kvÛli pochybné prestiÏi vda-
né Ïeny. Její my‰lenková past spoãívala ve vífie, Ïe po-
tfiebuje nálepku „Ïena s muÏem“.

Ale Jennifer si slibovala i jist˘ zisk: byla u‰etfiena
rizika opravdovû se vystavit sv˘m Ïivotním ‰ancím.
To, Ïe ji manÏel zabrzdil, ji zachránilo pfied nebez-
peãím selhání i pfied tím, Ïe by zaÏila kariéru se v‰e-
mi dÛsledky.

Jennifer dokázala, Ïe je schopna nezávisle a sa-
mostatnû jednat. Dûlala dÛleÏitá rozhodnutí nejen za
sebe, ale i za celou svou rodinu, své rodiãe a souro-
zence. Vedla finanãní záleÏitosti, zachovala si chlad-
nou hlavu v krizích a jednala rozhodnû, kdyÏ byl nû-
kdo nemocn˘. Dokázala si vydûlávat na Ïivobytí,
uplatnit své politické a organizaãní schopnosti, zís-
kat si lidi a pfiesvûdãit je.

To v‰echno dokázala sama. Ani manÏel, ani nikdo
jin˘ nemá na jejích úspû‰ích podíl. To musí Jennifer
poznat. Musí vûfiit v sebe a své schopnosti. Musí sama
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