
Kapitola 5
Dievča, alebo chlapec?
Čo je lepšie?
Dievčatká sú jednoduchšie, tvárnejšie, čistotnejšie,
milšie, zodpovednejšie... Chlapci sú na výchovu zložitejší,
viacej hnevajú, sú neposlušnejší, húževnatejší
a viacej sa zašpinia. Tisícky názorov môžeme počuť
z úst skúsených matiek a najmä starých mám. Od
svojej mamičky som počula rozprávať, že keď som sa
narodila, tak s veľkou slávou pozvali otcovu matku na
návštevu a ona sa vraj na mňa pozrela a povedala svojej
neveste: „Želala som ti, aby si mala tiež syna ako ja,
aby si jedného dňa spoznala, aké to je, keď ti odíde...“
Moja maminka vtedy plakala, cítila sa ukrivdená a nedocenená.
Pravdepodobne si vtedy tiež nebola úplne
istá, či je lepší chlapec alebo dievča...
Koľko snov mnohých otcov súvisí s jednoznačným
želaním mať raz syna. Koľko mužov meria svoju hodnotu
touto skutočnosťou a koľko žien svoju hodnotu
stráca práve nenaplnením tejto skutočnosti.
Nedávno ku mne prišla Anička zo susedstva a položila
mi práve túto otázku: „Dievča alebo chlapec? Čo
je lepšie?“ Často sa spolu zhovárame. Anička má desať
rokov, je veľmi zvedavá a rada sa rozpráva o ľuďoch.
To máme spoločné.
„Vieš,“ zveruje sa mi Anička, „doma mi často hovoria,
že som mala byť chlapec. Veľmi tomu nerozumiem.
Prečo im na tom tak záleží? Myslíš, že to chlapci majú
lepšie? Čo mám robiť? Ja to predsa nezmením. A tiež
mi hovoria, že im to nevadí, že ma majú rovnako radi,
aj keď nie som ten chlapec.“
Pekne sa posadila, prekrížila nohy a čakala na odpoveď.
Zhlboka som sa nadýchla a predstavila som si
celé tie zástupy žien, s ktorými som sa stretla vo svojej
poradenskej praxi a počula od nich ten istý problém.
Desiatky prekrásnych žien, ktoré si nepripadali dostatočne
krásne, dostatočne chytré, dostatočne schopné,



príťažlivé a milované. Tieto ženy v dôsledku svojho
nízkeho sebavedomia žili väčšinou v nevyhovujúcich
vzťahoch s mužmi, ktorí ich ponižovali, nedávali im
lásku ani peniaze, poukazovali na to, že trebárs suseda
má krajšie nohy alebo prípadne toho stihne viacej.
A ženy sa snažili a snažili...
Myslela som na všetky ženy, ktoré v dôsledku tohto
všetkého – v dôsledku pocitu nerovnosti s mužmi
– trpia nekonečnou bolesťou, psychickou aj fyzickou
vo svete bez lásky. Dlhšietrvajúci stres bez naplnenia
a prijatia vo vzťahoch končí väčšinou gynekologickými
problémami, problémami močových ciest a tisíckami
ďalších problémov, ktorými sa tieto prekrásne
ženy snažia bez lásky k sebe získať aspoň trochu pozornosti
svojich mužov. Všetky tieto ženy boli pôvodne
malými dievčatkami a ich otcovia si väčšinou želali
chlapca. V niektorých prípadoch dokonca očakávanému
bábätku celé tehotenstvo hovorili napríklad „Jožko“.
Niektorí rodičia dokonca ani po narodení dievčaťa
neskrývajú svoje sklamanie a pripomínajú občas
svojim dcéram: „Mala si byť chlapec.“
„Takže, milá Anička,“ hovorím, „na Zem prichádzame
predovšetkým ako človek. Naše narodenie je voľba
každého z nás a každý tu máme nejakú úlohu a cieľ.
Spočiatku ho poznáme, ale neskôr v tom zmätku naň
zabudneme. Niekomu sa lepšie darí dosiahnuť svoj
cieľ ako mužovi a inému v podobe ženy. Všetci sme si
rovní ako bytosti so svojím cieľom a svojím potenciálom,
ale nie sme si rovní ako jedinečné individuality.
Každý dokážeme niečo iné, každý máme iné schopnosti
a tie musíme využiť. Každý sme jedinečný a neporovnateľný
s kýmkoľvek druhým! Neporovnateľný
s iným mužom alebo inou ženou.“
Anička súhlasne prikyvuje, ale predsa len: „Prečo
mi teda rodičia hovoria, že som mala byť chlapec?
Prečo neprijímajú moje rozhodnutie narodiť sa ako
dievča?“
„Hm, hm, myslím, že nevedia, že to, kým máš byť,



si vyberáš ty a zákony vesmíru. Domnievam sa, že nevedia,
že veci, ktoré k nim prichádzajú, sú pre nich
vždy tie správne, aby niečo o sebe pochopili. Pravdepodobne
netušia, že dôležité je len proste prijať a využiť
to, čo nemôžeme ovplyvniť. Voľba pohlavia nášho
dieťaťa je práve jedna z tých vecí, na ktoré našťastie
nemáme vplyv. Nebudeme nikdy poznať všetky súvislosti,
ktoré s touto voľbou súvisia. Väčšina otcov chce
syna, pretože prijali spoločenskú lož, že tým vzrastie
ich cena. Väčšine matiek je jedno, či budú mať syna
alebo dcéru, alebo si dokonca želajú radšej dievčatko,
ale prispôsobia sa mužom. Ich muži to niekedy ani nepovedia,
ale ženy si ,všímavo‘ myslia, že muži predsa
jednoznačne chcú syna.“
„Takže,“ hovorí Anička, „očakávanie pohlavia svojich
detí je pekná hlúposť, pretože rodičia si tým riešia
iba svoje problémy...“ Zamyslene sa pozerá pred seba
a jej oči sa ligocú: „Je to škoda, že to rodičia robia, pretože
bábätká to potom vedia a myslia si, že ich rodičia
nechcú, alebo že nie sú v poriadku také, aké sú.“
Tisíckrát opakovaný príbeh a nekonečné množstvo
sĺz preliatych v mojej pracovni aj mimo nej. Zbavte sa
svojej záťaže – ste tým, kým ste! A ak náhodou mal váš
otec iné očakávania, bolo to iba jeho očakávanie, ktoré
vás k ničomu nezaväzuje ani neznižuje vašu cenu.
Takže, milé dámy, nepodporujete kolektívnu lož, že
chlapi to majú lepšie, vážte si samy seba, svoj vzhľad,
svoje schopnosti, nebojujte a využite príležitosť, ktorú
ste si dali, a to je byť ženou. Pátrajte, prečo ste si
dali túto príležitosť, a nepochybujte. Naplňte svoj cieľ
a svoju jedinečnosť!
A vy, milí a statoční muži, tiež nepochybujte a nesnažte
sa zvýšiť si svoju cenu tým, že „splodíte“ syna.
Aj tak vám to nepomôže, pretože sme tu každý sám
za seba. Ak budete totiž svojho syna potrebovať na
vlastnú prezentáciu, vaše dieťa v rámci programu Tvoje

dieťa ako šanca pre teba vám pravdepodobne poskytne
tú najúžasnejšiu lekciu...



Už ako malé deti sa vlastne stávame rodičmi. Aké
detstvo prežijeme a aké modely si osvojíme, taký život
žijeme a tak neskôr aj vychovávame svoje deti.

K svojmu životu potrebujeme oboch rodičov, pretože
jedine tak môžeme získať celkový obraz sveta. Naša
matka predstavuje našu pravú mozgovú hemisféru
a symbolizuje našu tvorivosť, kontakt s našimi pocitmi,
vzťah k domovu a dáva nám celkový obraz sveta,
pretože nás učí prepájať veci. Náš otec je vlastne našou
ľavou mozgovou hemisférou a to je zasa kontrola
a detaily, hodnotenie a konkrétne činy nášho života.
Zariaďuje realizovanie myšlienok v hmote. Jedno bez
druhého nemôže existovať, pretože sa vzájomne dopĺňajú.
Otec nás učí prejavovať sa vo vonkajšom svete,
a preto nám ukazuje svoj postoj k životu, a matka nás
za každých okolností chráni a miluje. Pýtate sa snáď,
či je lepšia mama alebo otec? No, poniektorí sa pýtajú...
Veľmi zložitá situácia nastáva napríklad momentálne
v Číne. Počet detí je v rodinách obmedzovaný
a o to viac sú žiadaní chlapci. Každá rodina si želá mať
za každú cenu chlapca. Ako toto dopadne? Vznikne
umelá nerovnováha a bude pravdepodobne jedno, či
sú iba chlapci alebo dievčatká, jednoducho to nebude
fungovať. Jedno bez druhého nemôže byť. Deň alebo
noc? Dievča alebo chlapec?
Očakávanie našich rodičov, „kto máme podľa nich
byť“, veľmi zásadne ovplyvňuje život každého z nás.
Voľba pohlavia každého jedinca je totiž tá základná
voľba pre to, čo chceme v tomto živote vytvoriť a kým
chceme byť. Ak chceme veľa vecí urobiť, ak sa chceme
prejaviť v hmotnom svete, pravdepodobne si
vyberieme byť mužom. Pokiaľ máme v pláne viacej
mi, pravdepodobne si vyberieme byť ženou. Existuje
samozrejme veľa dôvodov, prečo to môže byť aj inak,
ale je jasné, že všetko má nejaký konkrétny zmysel.
Pokiaľ poprieme túto základnú voľbu svojho životného
potenciálu, máme veľký problém. Strácame alebo
nevyužívame to základné, prostredníctvom čoho sa



môžeme prejaviť.
Raz som sa stretla s príjemným dievčaťom, ktorého
príbeh vyjadruje postoje nekonečného množstva
dievčat alebo žien. Pripadala mi veľmi krásna. Bola baletkou.
Pekne sa pohybovala a elegantne sa obliekala.
Mala niečo okolo dvadsiatich piatich rokov. Na prvý
pohľad som sa domnievala, že mužov, ktorí o ňu budú
stáť, budú celé dlhé zástupy. Ale mýlila som sa. Keď
začala hovoriť, oči sa jej zaliali slzami. Jej najväčším
problémom bolo práve partnerstvo.
Nebola totiž schopná nájsť si chlapca, ktorý by
o ňu „skutočne“ stál. Nachádzala si stále rôzne „čudné
existencie“, chlapcov, ktorí mali veľký problém so
svojou vlastnou cenou a mali vždy sklony ponižovať
ženy a nedoceňovať ich vzťah. Neustále ju odsúvali na
vedľajšiu koľaj, vždy pre nich boli dôležitejší kamaráti
alebo posedenie v krčme – a to dievča stále trpezlivo
čakalo a čakalo... Čakalo na svoju „veľkú“ lásku, a tak
sa väčšinou neustále snažilo svojim partnerom vyhovieť
a neprotestovať, pretože sa domnievalo, že konečne
niektorému z nich dôjde, ako veľmi túži po láske.
Myslíte si, že sa dočkala? Dočkala, ale stále väčšieho
a väčšieho ponižovania. Jej konfliktné vzťahy končili
aj fyzickým napádaním zo strany jej partnerov. Bola
zúfalá. Tušila však, že niečo nie je v poriadku hlavne
s ňou samotnou, prestávala si veriť a pripadala si „príšerná“.
Trochu sme sa pozreli do jej minulosti. Ako symbol
nás zaujímal jej pôrod. Rodičia celé tehotenstvo očakávali
chlapca. Otec totiž nikoho iného nechcel. O dieťati,
ktorým by prípadne bolo dievča, nechcel ani počuť.
Keď sa to nádherné dievčatko narodilo, matka sa túto
úžasnú novinku bála svojmu manželovi oznámiť...
Ako veľmi sa dokážeme ponížiť. Ako veľmi si dokážeme
nevážiť to, čo je skoro posvätné. Ako veľmi dokážeme
nevidieť tú veľkú šancu, ktorú sme sami sebe
dali. Naučme sa veriť, že to, čo prichádza do nášho
života, je za daných okolností vždy to najlepšie pre
nás. Dievča alebo chlapec? Vymažme túto otázku zo



svojho života!

Kapitola 6
Mama, alebo otec?
„Otca má samozrejme radšej,“ sťažuje sa jedna matka
úžasného malého dievčatka. „Nie je totiž väčšinou
doma, a keď je, tak jej všetko dovolí. Ja som potom tá
zlá, čo ju musí vychovávať,“ dodáva ešte matka. Aké
nenapraviteľné škody v našom vnímaní spôsobuje
táto nerovnováha vo vzťahu rodičov.
Čím odlišnejšie sú postoje rodičov, tým väčší

zmätok vzniká v mozgu dieťaťa. Neznamená to samozrejme,

že si obaja majú myslieť to isté, ale problémom
je, keď rodičia nespolupracujú. Najväčšie vychýlenie
v mozgu každého z nás v detstve nastane, keď sa
prikloníme k jednému z rodičov. Pokiaľ sa z nejakého
dôvodu rozhodneme, že jeden z rodičov je ten „lepší“,
máme veľký problém. Nielen sami so sebou, ale hlavne
s našimi budúcimi vzťahmi. Vzťah je totiž dvojsmerná
cesta, a pokiaľ jeden z rodičov napríklad robí niečo,
čo sa nám nepáči, znamená to, že druhý ho v tomto
postoji musí podporovať. Pokiaľ napríklad jeden z rodičov
nie je vôbec doma, druhý to potom rieši za neho
a pravdepodobne tento jav pomáha vytvárať práve
týmto svojím správaním. Vzniká tak nerovnováha vo
vzťahu partnerov a môže sa stať, že dieťa trebárs nadmerne
podporuje matku, ktorá „všetko ťahá“. Otec je
v tomto prípade ten „zlý“, čo „si ide po svojom a na
všetko kašle“. Ale jeden bez druhého by nemohli existovať,
ba čo viac, jeden druhého priamo tvorí. Pokiaľ
tento nerovnovážny vzťah trvá dlhšie, dieťa prestáva
vidieť súvislosti a hnevá sa na „vinníka“ a sympatizuje
s prípadnou „obeťou“, ktorou sa ale v budúcnosti práve
pre tento postoj samozrejme stáva.
Môže nám veľmi dobre poslúžiť stále sa hojne vyskytujúci
model vzťahu, keď napríklad otec pije. Matka
– trpiteľka, obeť, ktorá sa stále snaží, ale nič nepo34
máha. Otec – zastrašovateľ a ignorant, „ovláda“ život



celej rodiny. Deti sa väčšinou spoja s matkou proti
otcovi, väčšinou sa ho spoločne boja alebo ním pohŕdajú.
Výsledkom je znížená vlastná cena detí a ich
neschopnosť vytvoriť funkčné vzťahy, pretože „skutočný“
problém nie je vlastne otec, ale ponížená matka.
Pokiaľ „vie“, ako veci majú byť, a vie, ako sa ľudia
majú správať, prečo žije vo vzťahu s človekom, ktorý
jej neprináša žiadne šťastie? Problémom je vlastne
nízka hodnota matky, ktorá uprednostňuje otca pred
sebou samotnou a žije jeho život, napriek tomu, že je
nešťastná. Učí tak svoje deti presvedčeniu, že vonkajší
svet je vždy dôležitejší a my nemáme možnosť vytvoriť
si to, čo vo svojom živote chceme. Učí nás bezmocnosti
a nedôležitosti. Ibaže všetci hovoria – a dieťa samotné
má v budúcnosti rovnaký názor –, že za všetko
môže otec, pretože jednoducho pil...
Veľakrát si však malé dieťa vyberie práve toho rodiča,
ktorý sa spoločensky javí ako negatívny, a napriek
tomu, že to nikto nechápe, ho vo svojom živote
uprednostní. S jednou mojou kamarátkou už dlhší
čas riešime jej vzťah s dcérou. Stále sa nemôžu dohodnúť.
Táto kamarátka sa totiž rozviedla a odišla od
svojho manžela. Jej štrnásťročná dcéra jej oznámila,
že ostane s otcom. Matka to nechápala, pretože celé
roky boli spolu a väčšinou sa zhodli proti otcovi. Otec
už dlhodobo matku napádal a ponižoval, vyzeralo to,
že v jeho očiach nikdy neurobí nič dobre. Jedného dňa
ale pohár pretiekol. Odišla. Odišla bez dcéry. Ako je to
možné? Veď stále držali spolu.
Každé dieťa hľadá pocit bezpečia. Pokiaľ sa vo vzťahu
dvoch ľudí jeden stále necháva ponižovať, javí sa
druhý ako silnejší. Jeho moc je síce falošná, pretože je
postavená na slabosti toho druhého, ale dieťa chce byť
chránené a podvedome verí tomu, kto „vládol“. Pokiaľ
bola matka závislá od otca aj finančne, je stabilnejší
a bezpečnejší svet otca.


