
Príklad zo života
Päťdesiatročná žena chce pochopiť, prečo sa jej rozpadlo
manželstvo, ktoré trvalo celých tridsaťosem rokov. Zo všetkého
najviac chce vedieť, prečo sa pritom cíti slobodná a šťastná. Jej
radostná tvár všetkých dráždi. Príbuzní a známi ju odsudzujú, pretože
jej chytrý, vzorný, pracujúci muž zostal sám vo vlastnoručne
postavenom dome a tam pomaly hynie. Kvitnúci, energický muž
rýchle vädne a je naňho smutný pohľad. Obviňujú z toho ženu.
Prichádza mu zavše upratať dom a pracovať na záhrade. Niekedy
dokonca aj varí. Bojí sa však, že muž si naraz zmyslí, že sa jej odvďačí,
a brať si od neho nič nechce.
Keď skončí, beží hneď k sebe domov, do svojho maličkého
bytu, ktorý prekrstila na Raj. V tomto Raji jej je dobre, tu sa aj
plače skvelo. Je jej nanič, keď niekto naznačí, že by sa mohla znova
vydať. S mužom pritom žili dobre, ani teraz spolu nevychádzajú
zle. Nahovára si, že nevysvetliteľný pocit napätia medzi nimi
je v tejto situácii spočiatku nevyhnutný. Nemôže sa cítiť vinná,
pretože všetko nechala mužovi. Vždy sa hanbila za ženy, ktoré
pri rozvode obrali mužov aj o poslednú košeľu. Keď odchádzala
z domu ona, nevzala si nič okrem toho, čo mala na sebe, a niečo
z výhradne ženských predmetov, ktoré by boli manželovi aj tak
nanič.
Cíti, že neurobila nič zlé, a súčasne cíti, že zlé urobila. Rozum
jej hovorí, že zlé urobila. Srdce hovorí inak. Žena len kvitne a je
zdravá – to hovorí samo za seba. Napriek tomu sa necíti dobre. Čo
to znamená? Veď myslím správne! Veď som sa zachovala správne!
Prečo mám potom zlý pocit?
Také sú typické úvahy ľudí, ktorí zišli z cesty. Kto si to vysvetlí
tak, že keď mi nie je dobre, znamená to, že som sa zachoval
nesprávne, je schopný situáciu zhodnotiť triezvejšie. Pravda nie je
vyššia pravda. Duševný pokoj prináša len vyššia pravda.
Začala som si prezerať ich manželský život.
Na začiatku manželstva šli muž i žena, obaja svedomití a pracovití,
bok po boku ako ťažné kone, oddane a neúnavne sa snažili
uľahčiť bremeno druhému. Už je však viditeľný strach menšieho
koňa byť slabší a väčší kôň si uvedomuje, že vykonáva ťažšiu prácu.
Hrdosť z tohto dôvodu sa zatiaľ ešte neobjavuje. Láska medzi
nimi bola, ale na prvom mieste sa od samého začiatku nachádzala
práca. Vo dne pracovali, v noci sa učili. Odborné vzdelanie zís-
kali obaja, obaja boli váženými odborníkmi. Deti nepozorovane
vyrástli a boli také isté. Rodinný dom opustili skoro. Rodičov
navštevujú zriedka a vždy len na chvíľu. Všetci sa utešujú tým, že
majú práce až nad hlavu.
V živote je to zariadené tak, že muž tvorí viditeľný svet a žena tvorí
muža. Žena mužovi zaisťuje pevnú oporu a určuje smer pohybu
– muž sám ho necíti. Všetko ostatné vie muž robiť sám. Plody mužskej
práce sú viditeľné, plody ženskej práce sú neviditeľné. Úspechy
muža sú výsledkom ženskej lásky. V spoľahlivom dome, ktorý muž
vytvoril, rozkvitne ženina láska.
Ustráchaní ľudia čakajú na pochvalu. Muža chvália za vynikajúce hrdinské
činy. Ženu pochvala míňa. Muž je stimulovaný k rastu, žena sa
stáva nikým, ak v sebe sama nenájde silu stúpať nahor. Zďaleka nie každá
žena súhlasí s tým, aby bola tieňom skvelého muža. Medzi veľmi vzdelanými
ženami sa nájde nemálo takých, ktoré sa radšej vôbec nevydajú,



pretože cítia svoju otrockú dušu a vopred vedia, že ak budú žiť v tieni
muža, zaženú samy seba do slepej uličky.
Takto sa zmenil život našej ženy. Muž sa cítil byť stále chytrejším,
racionálnejším, starostlivejším, korektnejším, náročnejším, zodpovednejším,
kladnejším. Všetko, čo bolo vidno, urobil on alebo do domu zaobstaral
on. V každom prípade to nebolo urobené rukou ženy. Nerozvíjal
logicky svoje myslenie, ale rozhodoval bez prípravy rovno, domnieval
sa, že má pravdu. Vo vzťahu k žene nebol zlý, ani raz nezvýšil hlas a nezdvihol
na ňu ruku, nikto, ani jeho žena, by netvrdil opak. Ženská práca
nebije do očí, akoby ani nebola. Zo ženského tárania si nič nevezmeš,
preto ho netreba ani počúvať.
Ustráchaný muž, prajúci si byť lepší než druhí, vníma vecnú radu ženy
ako facku – ako to, že som na to neprišiel sám? Ani mu nenapadne, že
každý vie niečo, čo druhý nevie, a akýkoľvek človek má potrebu podeliť
sa s druhým o to, čo on nemá. Nedelí sa jedine závistlivec. Kto chce byť
lepší než druhý, nemá chuť prijímať cudziu pomoc, a keď je nútený ju
prijať, cíti sa ponížený a potupený. V každodennom živote nevznikajú
kritické situácie, a ak sa objaví otázka života a smrti, hrdí muži, ktorí žijú
svojím rozumom, rady ženy neprijmú. Nech dokáže, že má pravdu! Ženy
však nemajú v úmysle dokazovať rozumnosť nimi láskyplne ponúkanej
pomoci, a fyzicky sa to ani dokázať nedá.
Rozvážny muž dokazuje múdrosť ženského vnímania, materializuje
vážnosť vzniká pri úvahách o vlastných skúsenostiach, z ktorých robíme
závery, a aj vtedy, keď berieme na vedomie cudzie skúsenosti a preverujeme
ich.
Rozvážny muž vie, že zrnko skutočnej pravdy, ktoré reč ženy obsahuje,
je vodou na jeho mlyn. Rozumný muž sa správa opačne ako
rozvážny. Čím rozumnejším sa stáva, tým viac sa hneď od začiatku vysmieva
hlúpym rečiam ženy bez toho, aby sa obťažoval ich pochopiť.
Rozumný muž chápe slová ženy ako prianie prevrátiť mužské plány
hore nohami, aby z toho mala prospech. Tvrdohlavo trvá na svojom,
a keď sa vec nepodarí, hnevá sa na seba. Keď je však svedkom jeho nezdaru
žena, hnevá sa na ňu. Povoľná žena, ktorá si svojho muža váži, nie
je škodoradostná. Súcíti s ním a snaží sa ho utešiť. Ale mužovi, ktorý
chce byť supermanom, sa taká útecha protiví. Cíti sa ako malý chlapec,
ktorého matka pred očami všetkých chlácholí. Odsunie ženu bokom. Na
odstránenie chytrej ženy existujú myšlienky a slová. Hlúpa žena je odstránená
fyzicky.
Mužská hrdosť nedovoľuje uznať, že žena dáva myšlienkam muža
smer a rýchlosť. Keď muž radu ženy podceňuje, ponižuje jej múdrosť,
a každá žena to cíti. Dokonca aj v tom prípade, keď muž nič nehovorí.
Pre ženu je to tým bolestivejšie, čím je chytrejšia. Cíti, že jej múdrosť je
v očiach muža veľkou nulou. Muž, o ktorom je tu reč, sa bál, že ho rada
ženy poníži, ale sám ponížil ženu. Žena sa bála, že muž ju znova poníži,
a nabudúce už neotvorila ústa. A pri ďalšej príležitosti už neotvorila ani
srdce. Zranená žena sa stáva apatickou. Môže v sebe dokonca umlčať
aj predtuchu veľkého nebezpečenstva a dovoliť, aby neočakávane prišlo
veľké nešťastie, ktorým budú trpieť všetci.
Žena, ktorá umŕtvuje svoj názor, nie je schopná pochopiť, prečo jej
muž prešľapuje na jednom mieste ako sliepka snažiaca sa zniesť vajce,
prečo jeho záležitosti nepostupujú vpred. Pracuje viac než predtým, ale
na rozdiel od minulosti sa na všetko lepí smola, ani jednému z nich nenapadne,
že muž môže postaviť ten najdokonalejší dom, ale pevnosť tomuto
domu dodáva požehnanie ženy. Keď muž stavia dom a žena o to neprejavuje



záujem, presnejšie povedané nestrká svoj hlúpy nos do záležitostí
chytrého muža, pretože sa bojí, že do nosa naraz dostane, dom sa začne
hneď rozpadávať, aj keď je celý postavený solídne. Dom neprirodzene
rýchlo chátra, robia sa na ňom praskliny, sadá si a tak ďalej. Vyžaduje
časté opravy. Bude si sadať dovtedy, kým spolu muž a žena neprestanú
komunikovať prostredníctvom vecí a nebudú mať potrebu uznať jeden
druhého.
Muž, ktorý sa verejne vysmieva slovám ženy, ju provokuje k bojovnému
nepriateľstvu, sporom a hádkam. Obaja sa pustia do obhajovania
svojich práv. Hádky pre rozpory v názoroch sú pre ustráchaného človeka
spôsobom hľadania skutočnej pravdy. Je dobré, keď si jeden z manželov
uvedomí svoju chybu, ustúpi a neuzavrie sa pre krivdu do seba na veky
vekov. Horšie je, keď medzi nimi zostanú nevyrieknuté slová kvôli tomu,
aby sa vyhli hádkam. Vlastný názor, o ktorom je človek presvedčený, vyrastá
za stenou mlčania do absolútna a rúca stenu, pretože človek koná na
jeho základe. To ničí rodinu.
Kým práca prináša uspokojenie, môže sa taká rodina zložená z úlomkov
držať a navonok je prijímaná ako celistvá. Jedného krásneho dňa
však nevyhnutne vznikne potreba obrátiť sa k vyšším hodnotám a vtedy
sa zistí, že celok sa rozpadol na časti. Nikto si nevšimol, kedy sa to stalo.
Nech však ani jedna žena netvrdí, že necítila, kedy sa toto nešťastie prihrnulo.
No a to, že muž o tom nechcel nič vedieť, je už iná vec.
Taký spoločný život je vybudovaný na rutinných vzťahoch, ktoré sú
založené na zmysle pre povinnosť. Ľudí držia pohromade nepravé hodnoty:
chvála, falošné priateľstvo, svätuškárstvo a ďalšie škaredé herecké
výkony, ku ktorým sa uchyľujú, aby si cudzí ľudia nič nevšimli. Keď sú
spolu sami, panuje napäté mlčanie. Takto to bolo aj v rodine, o ktorej je
reč.
Slová vďaky žene za dobrý obed boli dávno zabudnuté. Prečo ďakovať,
keď peniaze na jedlo zarába muž. Na to, že žena zarába toľko, ako
on, si už nespomenie. Zvyk chodiť v čistom a odpočívať v útulnom dome
sa zdá byť natoľko prirodzený, že mužovi nielen nenapadlo žene poďakovať,
ale ešte jej zakazoval, aby za čokoľvek ďakovala ona jemu. Zakazoval,
pretože bol so sebou nespokojný. Čoskoro došlo aj na pripomienky
týkajúce sa rozumových schopností ženy: „Prečo si na to nemyslela
skôr! Na čo si myslela? To je ale nerozum! To je neracionálne, urobíme
to radšej inak. Prečo si kúpila takú drahú vec, to nie je možné, žeby sa
nenašlo niečo lacnejšie.“ Odsudzujúci tón žiadal, zaväzoval, ponižoval.
Jedným slovom ľakal. Žena všetko znášala mlčky, pretože jej pripadalo,
že muž má pravdu. Jej pocit viny natoľko vzrástol, že brala vinu vždy na
seba, a nepremýšľala o tom, že kto dáva rozumy ex post, je mudrujúci
hlupák. Keď sa s mužom začala radiť o nejakom nákupe alebo iných plánoch,
muž jej nápad rozdupal na prach a vec, uľahčujúca ženskú prácu
v domácnosti, nebola kúpená, ani keď jej cena bola ešte prijateľná. Po
určitom čase bola už drahšia a žena sa opäť cítila vinná preto, že nedokázala
muža presvedčiť včas. Nechápala, že potestuje proti poníženiu. Našla
si východisko – začala nakupovať drobné veci bez mužovho vedomia,
a keď si vec všimol, hovorila, že je stará a majú ju už dávno. Ale kupovať
veľkú techniku pre domácnosť si raz a navždy zakázala tak dôkladne, že
na ňu zabudla aj myslieť. Iné ženy už dávno mali pračku, ale ona stále
prala všetko ručne a pochvaľovala si, akú má bieloskvúcu bielizeň. O belosti
bielizne nikto nepochyboval, ale za akú cenu... Je naozaj nutné mať
tú najbelšiu bielizeň? To je však už iná téma.
Choroba ženy prinútila muža venovať pozornosť tomu, že v dome nie



sú veci, ktoré majú druhí. Jej chorľavosť však do spojitosti s prepracovaním
nedával. Kúpil lepšiu pračku, než mali susedia. Keby mu niekto
povedal, že je to výzva druhým, obvinenie by odmietol. Žene sa kúpa
natoľko protivila, že z pračky vôbec nemala radosť. Aj napriek dobrej
starostlivosti pračka začala hrdzavieť a muž sa hneval, že za takú nízku
kvalitu požaduje výrobca toľko peňazí. Žena s ním súhlasila. Obaja videli
veci, ale nevideli problémy.
Prianie muža byť lepší bolo čím ďalej väčšie, keď začínal mať v práci
nepríjemnosti. Muž, ktorý stráca pôdu pod nohami, v sebe ihneď začne
muža zdôrazňovať. Taký muž je ľahko zraniteľný. Nanešťastie, žene práve
v tom čase zvýšili plat a začala zarábať viac než on. To muža ponížilo
ešte viac. Žena ho utešovala, ale len tým prilievala olej do ohňa. Pocit
hroziaceho výbuchu ju prinútil uzavrieť sa do seba a predstierať, že je
všetko v poriadku. Z neodstránenej zúrivosti začal byť muž hrubý, príkry,
jedovatý, so všetkým nespokojný. Veci padali z rúk, dvere búchali,
brzdy auta škrípali povážlivo nahlas. Žili so zaťatými zubami.
Žena cítila, že ju muž nepotrebuje, že nepotrebuje jemnosť, starostlivosť
ani láskavosť, a to, čo potrebuje, žena nemá. Nemá mocnú silu,
vysokú funkciu, popularitu ani prepchatú peňaženku. Žena netušila, že je
smutná z toho, že nie je muž. Pustila sa do ničenia svojej ženskosti. Čo
iné sa dá robiť s tým, čo prestalo byť potrebné? Ponúknuť to niekomu
inému jej ani nenapadlo. Zatúžila si a upokojila sa.
Žena, ktorú nenechajú dávať lásku a nehu, sa zatvrdí. Jej sa to nestalo,
pretože sa, našťastie, stále niečo dialo jej kolegom a ona im mohla venovať
svoje schopnosti a starostlivosť. Jej vrúcne srdce slúžilo ako veľká
podpora cudzím ľuďom, pomáhalo im postaviť sa na nohy. Mimo domu
bola jej láska prijímaná, ale za múrmi vlastného domu sa rozbíjala na
márne kúsky o mužovu hradbu, o jeho prianie byť najlepší zo všetkých.
Prebúdzajúcu sa zatvrdnutosť žena držala v sebe. Hnev si vylievala na
otlčených tanieroch, tie jej nebolo ľúto rozbíjať. Jej rezervovanosť sledovala
jeden jediný cieľ: čo keď ju, ženu, bude muž raz potrebovať.
Nechápala, že ju muž potrebuje a život bez nej si nevie predstaviť.
Chcela, tak ako všetky ženy, aby to muž aspoň nejako vyjadril svojimi
citmi. A on sa, tak ako všetci muži, nedovtípil, že má svoju lásku vyjadriť.
Z času na čas ženu zmáhali záchvaty hrozivej apatie, na ktoré sa snažila
zabudnúť. Zabúdala na ne vďaka príjemnej atmosfére v práci.
Stále častejšie cítila nechuť ísť domov. Cestou domov na ňu padala
únava, otupenosť, odpor, beznádej, pocit nevysvetliteľnej zdrvujúcej ťažoby.
Šla domov a vädla. Začala sa báť človeka, ktorý bol jej domovom.
Ale sama seba presviedčala, že to tak musí byť. Začala sa mužovi vyhýbať.
Starala sa o domácnosť a snažila sa nestretnúť sa s ním celé hodiny.
Keď sa nakoniec stretli, všímala si, že muž sa vyhýba jej pohľadu. Bál sa
prečítať si v jej očiach prianie, aby jej dal to, čo jej dať nemôže.
Muž bol od detstva obeťou vzájomných vzťahov rodičov. Vídaval radosť
matky, keď od otca niečo dostala. Svojej žene chcel dať viac a lepšie
veci než otec matke, ale nedokázal to. Z ostychu chodil so sklopenými
očami. Strach nemajú ma radi podnecuje vznik priania človeka byť lepší
než druhí – vtedy ma budú milovať. Človek, ktorý chce byť najlepší zo
všetkých, však nechápe, že zo všetkého najviac je očakávaná láska. Pretože
muž je materialista, nepovažuje duševnú lásku za hodnotu a s tým,
aby ju dával druhým, sa nijako neponáhľa, aj keď sám ju potrebuje zo
všetkého najviac. Hanbí sa dávať bezvýznamnú vec. Materialista chce
najprv darovať niečo podstatné a až potom pristúpiť k láske.
Žena chcela lásku. Telo muža na ňu stratilo chuť. Dostalo sa mu potvrdenia



tejto skutočnosti. U oboch sa prehĺbil pocit viny. Obaja bojovali
s vlastnou apatiou, nenašli si chvíľku na intímny rozhovor, ktorý by
podstatu problému vysvetlil. Žena je tvorcom rodiny. Rozpadom rodiny
dopadá na srdce ženy obzvlášť ťažké bremeno viny. Na rast pocitu viny
ukazoval aj rastúci pocit únavy.
Ženu unavovalo byť vinnou. Unavovalo ju byť hlúpou, neracionálnou,
nehospodárnou, nedôvtipnou, zlou, starou, nepeknou. Muž ju pritom
ani raz nenazval žiadnym z týchto slov. Žena to vyčítala z jeho mlčania.
Chcelo sa jej povedať mužovi o svojich mizerných životných pocitoch
a počuť od neho odpoveď: „Nie, ty nie si taká. Si moja milá, dobrá, chytrá,
rozumná, pracovitá, hospodárna... žena.“ Netušila, že keby jej tieto
slová muž povedal, pre svoje stresy by neverila v jeho úprimnosť.
Nakopenie stresov vyústilo do nechuti k práci. Veď to bola práca, čo
ženu olupovalo o lásku muža. Spočiatku jednoducho žena časť prác ignorovala.
Neskôr sa jej už len zo slova „práca“ dvíhal žalúdok. Nikto si
nevšimol, že by niečo nebolo v poriadku. Len žena sama upadla do stavu
zúrivosti z obludného neporiadku – ako sa hovorí, strach má veľké oči.
Radosť z práce vystriedala mrzutosť. Pri myšlienkach na budúcnosť jej
zvieralo srdce od hrôzy. Utešovala sa a hovorila si: „Veď je všetko v poriadku,
nič zlé sa predsa nedeje!“ Bolo jej však veľmi zle.
Prekonala sama seba a pustila sa do práce. Nedarilo sa jej zle, keď
začala pracovať, cítila niekedy radosť. Potom sa však objavil muž a povedal:
„Treba ti to? Keby si si radšej odpočinula.“ Alebo: „Načo je to
dobré?“ V jeho komentároch bola zrejmá ani nie tak starostlivosť, ako
malicherná výčitka, a žena bola bezradná. Nádej na zlepšenie vzájomných
vzťahov sa rozplývala. Apatia nadobudla prevahu.
Žena sa zmierovala s názorom muža a začala si klásť otázky, ktoré
sa samy ponúkali: „Prečo vôbec vytierať podlahu? Prečo umývať okná,
variť jedlo, umývať riad? Nie je z toho žiadny úžitok. Nezostávajú po tom
žiadne stopy. Na čo je taký život? Život ženy nestojí ani za deravý groš.“
Neochota hádať sa s rozumným, pracovitým a príkladným mužom, na
ktorého bola hrdá, ju zmenila na robota. Vzorný poriadok v dome vyvolával
nadšenie. Kedysi by jej to robilo radosť. Pochvala pôsobila ako bič
na unaveného koňa. Elán prerástol do povinnosti držať sa vysoko postavenej
latky. V určitom okamihu v žene vznikol pocit, akoby nebola ničím
iným ako hrudou mäsa, ktorú kosti presúvajú z jedného miesta na druhé
a z ktorej si muž berie, čo chce a koľko chce. Chýbali jej dokonca aj pocity,
akoby bola kuchárka alebo prostitútka. Cítila sa byť nikým, len ten
niekto ešte, bohužiaľ, stále dýchal. Všetko jej bolo ľahostajné. Prianie zomrieť
bolo jednoduchým a prirodzeným pokračovaním nahromadených
stresov – prianie úplne zbavené citov a emócií.
Predtým o takých veciach nepremýšľala, ale teraz o nich premýšľať
začala. Ovládlo ju tupé zdesenie, keď zistila, že v sebe prestala cítiť čokoľvek,
čo by vychádzalo z muža, či už teplo, alebo chlad. Vznikla pochybnosť,
či to kedysi bolo iné. Jasný a triezvy rozum hovoril: chcem,
aby s ním bolo všetko v poriadku. Ten istý rozum nedovoľoval rozvinúť
túto myšlienku bez sĺz. Žena bola unavená z mužovho priania byť lepší
než žena. Veď ona si aj tak vždy priala, aby pánom v dome bol muž. Nie
naničhodník ako jej otec a svokor.
Chvályhodné prianie ženy vyprovokovalo to, že muž upadol do krajnosti,
pretože žena si priala pozdvihnúť muža aj za cenu vlastného poníženia.
Ponížiť sa považovala za normálny jav, ale ponižovanie zo strany
muža vydržať nemohla. Taký už je život ustráchaného človeka: znásilňovať
seba je normálne, ale keď ťa znásilňuje druhý, je to zločin.



K hádkam medzi nimi takmer nedochádzalo. Ich hádka bola vyjadrovaná
mlčaním. Mlčali stále častejšie a častejšie a hádkou to nenazývali.
Vyhýbali sa jeden druhému – nechceli si spôsobovať duševné rany. Rana
sa zahojila a oni sa tvárili, akoby sa nič nestalo. Nechápali, že všetky
nevyjasnené nedorozumenia, všetky prehltnuté nepríjemnosti sú len prianím
byť lepší než druhý a neznížiť sa k slovnému súboju. Keď sa však
také súboje vedú nepretržite v duši, akýkoľvek rozhovor môže vykresať
iskru, z ktorej vzplanie požiar. Pocit krivdy z toho, že druhý sa považuje
za chytrejšieho, nikam nezmizne. Nikdy sa nič nestane len tak samo od
seba. Všetko treba robiť, a to vedome.
Riešenie problému prišlo, keď žena náhodou začula niekoho, ako hovorí:
„Ja osobne by som v spoločnom živote bez lásky nepokračovala!“
To úplne stačilo. Žena sa varila v kotle vlastných stresov, ale dostala sa do
formy. Pochopila, že muža nemiluje a že ďalším spoločným životom mu
spôsobuje zlo. Na svoj odchod sa dívala ako na dobro pre muža. Keďže
verila, že koná správne, bolo jej dobre. Bol to, bohužiaľ, len sebaklam,
stačilo, aby na muža začala myslieť ako manželka, ktorá mu praje len
dobré, a predstavila si, ako uvoľňuje miesto žene lepšej než ona sama,
ktorá ho urobí šťastným, a div jej to neroztrhalo srdce. Chcelo sa jej kričať.
Po takých myšlienkach sa zakaždým na niekoľko hodín ponorila do
hlbokého spánku – životné sily ju opustili. Tieto výlevy vnútorného boja
jej našťastie pomohli oslobodiť sa od priania zomrieť preto, aby sa mužovi
svojou smrťou pomstila. Prianie odísť od manžela sa nezmenšovalo,
ale naopak zväčšovalo. Odchodom od muža chcela získať duševný pokoj,
po ktorom tak dlho túžila.
Spočiatku bolo všetko skvelé. Všetci si to všímali, bilo to do očí. Aj ku
mne žena prišla s chrabrým, hrdým výrazom na tvári, aj keď som hneď
rozpoznala celú hĺbku jej neúprimnosti a bolesti. Tvárila sa ako skutočný
svätec. Teraz sedela oproti mne a v plnej miere si uvedomovala svoj sebaklam,
jej potreba milovať tohto jediného muža prinášajúceho jej šťastie
i nešťastie bola neuspokojená. Pochopila, že muž cíti to isté, ale nie je
schopný prekonať sám seba. To nič, múdrejší ustúpi. Je príjemné vidieť,
ako sa človek rozhoduje pustiť sa do oslobodzovania stresov bez ohľadu
na vlastné krivdy. Ešte nepochopila všetko, ale jej prianie je veľké.
Najdôležitejšie zo všetkého bolo, že si uvedomila, v čom spočíva jej
vlastné prianie byť najlepšia zo všetkých. Bola to hrdosť dobrovoľného
trpiteľa, vyplývajúca z toho, že je schopná vytrpieť viac než ktokoľvek
iný. Nazhromaždiť za 38 rokov 50 kíl stresov, nosiť ich na sebe a zachovať
si radostný výraz na tvári a relatívne aj zdravie – za to by si zaslúžila
medailu!
Veselší výraz naznačoval, že žena sa v duši sama sebe posmieva a chápe,
že sa vráti k mužovi. „Musím si to ešte rozmyslieť,“ povedala najprv
nepríliš presvedčivo. Maska anjelika zmizla. Zmizla navždy?

Zoznámili sme sa s druhmi energie, ktoré ničia energiu vôle, podstatne
podrobnejšie, než sa o tom hovorilo na konci druhej knihy. Na to,
aby sme mohli ešte podrobnejšie spoznať sami seba, uvádzam tabuľku,
v ktorej je zobrazené vzájomné pôsobenie základných stresov a oblasť
ich vplyvu na telo.


