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Ministerstvo informací varuje:
NadmČrná konzumace fejetonĤ této knihy (a dokonce i nČkterých tĜeskutých
vČt) mĤže poškodit váš smysl pro tradice a pozitivnČ ovlivnit váš svČtonázor.

Dva rozdílné mozky

V þasopise Reflex 38/07 se (docela tĜeskutČ!) píše o rizicích hormonální
antikoncepce (Falešná bĜezost) – tak teć už mi snad úþastnice mých
pĜednášek, kterým o tom vyprávím už patnáct let, uvČĜí. Na internetu se
objevil (docela pádný) blog Jany Mihoviþové o situaci v porodnictví, a také
Ĝada þlánkĤ na téma výzkumu „kde“ sídlí v mozku inteligence. Mimo jiné
bylo zjištČno, že rozdíly mezi mužem a ženou jsou i v tomto ohledu daleko
dramatiþtČjší, než jsme tušili: „Evoluce vytvoĜila dva odlišné typy mozku,
pĜiþemž oba jsou urþeny ke stejnČ inteligentnímu chování.“ Lze se tedy divit,
že žena je jiný, pro muže þasto zcela nepochopitelný tvor, a naopak, že ženy
musí zapomenout na touhu, že je ten jejich pochopí?
Když jsem v roce 1984 zaþal od amerických pĜátel dostávat xeroxovaný
BrainMind bulletin Marilyn Fergussonové, a ve svých samizdatových
pĜekladech a na pĜednáškách zaþal šíĜit zvČsti o rozdílech mezi mozkovými
hemisférami, Ģukali si nČkteĜí posluchaþi a þtenáĜi na þelo: takové nesmysly.
Vida, už je to tady, dnes už se o tom zaþíná bČžnČ psát (bohužel stále ještČ ne
ve školních uþebnicích). PodobnČ se ale þtenáĜi chovali i o patnáct let pozdČji,
když k nám zaþali již oficiálnČ pĜicházet zprávy o rozdílech mezi muži
a ženami. Bohužel se ale, až na výjimky, o tČchto tak zásadních vČcech,
þlovČk doposud nedozvČdČl jinak, než usilovným samostatným pátráním.
I odjinud se potvrdilo, co mi na pĜednáškách ženy odmítají vČĜit, a tak jim teć
budu moci citovat (snad uvČĜí): „Podle etologických studií se totiž žena chová
rĤznČ v rĤzných fázích menstruaþního cyklu, a mČní se i její vnímání. PĜed
nástupem ovulace se zostĜí její smysly, hlavnČ þich. Samec, který jí nejlépe
´voní´, jinými slovy, jeho pižmo obsahuje pĜíjemné feromony, má totiž
nejkompatibilnČjší imunitní systém a je nejlepším potenciálním otcem jejích
dČtí. Hormonální antikoncepce ale tuto funkci tlumí a znesnadĖuje ženČ
orientaci mezi nápadníky. Moderní žena zkrátka neovuluje a hormonálnČ je
regulována jako vodní toky nebo nájemné,“ píše pravdivČ, i když odvážnČ,
Lucie Tomanová.
Nálezy výzkumníkĤ pod vedením Richarda Haiera, profesora psychologie
z University of California, který se oblastí lidské inteligence zabývá již
dlouhou dobu, a tak se o jeho závČrech, aþkoli jsou jakkoli kontroverzní,
nepochybuje, jsou z hlediska posledního století lékaĜství a anatomických
znalostí þlovČka (a v tomto pĜípadČ mozku) pĜevratné.
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Muži totiž mají ve srovnání se ženami šest a pĤl krát více šedé hmoty mozku,
tedy té hmoty o které se soudilo, že má co do þinČní s obecnou inteligencí.
Ženy zase mají, ve srovnání se svými mužskými protČjšky, desetkrát více bílé
hmoty mozku, která má podle aktivity zjištČné tomografem, vztah k jinému
typu inteligence. Šedá hmota pĜitom pĜedstavuje centra, která informace
zpracovávají, zatímco o bílé hmotČ se soudí, že má na starosti jejich
sesíĢování.
Podle Rexe Junga, neuropsychologa z Nového Mexika, mohou tyto rozdíly
pomoci vysvČtlit proþ muži mají tendenci být lepší v Ĝešení úkolĤ zamČĜených
na zamČstnávání jednoho mozkového centra (viz matematika), zatímco ženy
mají tendenci lépe se vypoĜádat s vyhodnocením nabytých informací
a s dáváním si vČcí do souvislostí. NapĜíklad u informací uložených v rĤzných
lokalitách šedé hmoty. Jako pĜíklad zde mĤže sloužit uþení se jazykĤm, kde
slovní zásoba a pravidla stavby vČt jsou záležitostí odlišných mozkových
lokalit. Propojování a využívání tČchto center souþasnČ nedČlá ženám, díky
rozvinutČjší bílé hmotČ mozku, problémy
ZveĜejnČná studie odhalila i další zajímavé vČci. NapĜíklad, že v mozcích žen
a mužĤ existují ve vztahu k inteligenci rozdíly v umístČní jednotlivých center
aktivity. Tak vysvČtlují výzkumníci zjištČní, že 84% všech oblastí šedé hmoty
a 86% oblastí bílé hmoty (dávané do souvislosti s inteligencí) se u žen nachází
ve frontálních lalocích mozku. Muži mají ve frontálních lalocích jen 45%
inteligenþních center šedé hmoty a nemají zde žádná centra bílé hmoty.
Mužská intelektuální centra šedé hmoty mozku jsou jakoby více rozeseta do
rĤzných koutĤ mozku. Podle AmeriþanĤ tento magnetickou rezonancí zjištČný
fakt dokládající „centralizovanČjší“ inteligenci u žen potvrzují také již dĜíve
pozorovaná klinická pozorování. Pokud totiž dojde k poranČní frontálních
mozkových lalokĤ, má to u žen vČtšinou horší následky (ve smyslu ovlivnČní
jejich poznávacích schopností a schopnosti se uþit), než u obdobnČ
poranČných mužĤ.
Tohle všechno ovšem „nedokládá“ zatím nic jiného, než že se lékaĜi
a anatomové poĜádnČ sekli: nejménČ celé století (a filosofové a myslitelé
a spisovatelé nČkolik staletí) pracovali se zcela špatnými informacemi. PĜání
bylo otcem, v tomto pĜípadČ mužem myšlenky. Muži pak celou tu dobu
(vČdecky!) vnucovali ženám své mužské pocity, a z nich vyplývající mužské
zpĤsoby Ĝešení ženských radostí a starostí. Muži psali pĜíruþky pro nastávající
matky, muži psali uþebnice porodnictví atd. atd. Neuropatologové a autoĜi
uþebnic anatomie celé 20. století neuvČĜitelnČ zaslepenČ mluvili a vyuþovali
o mozku þlovČka – muže (protože napĜ. v období válek pitvali pĜedevším
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mozky mrtvých vojákĤ, tedy mužĤ) bez ohledu na rozdíly v anatomii mozkĤ
žen, které zcela jistČ pĜi pitvách nalézali. Jaké další „omyly“ a „drobná“
pĜehlédnutí nám ještČ zamlþeli a zamlþují?
KoneþnČ tak snad skonþí vláda suverénní a arogantní blahosklonnosti
obvodních, praktických, ale i specializovaných lékaĜĤ, s jakou tvrdí, že tohle
vás nemĤže bolet, a tamto si vymýšlíte… Celá desetiletí také donedávna
operovali a vyšetĜovali kĜiþící novorozence a tvrdili, že novorozenec bolest
nevnímá! PodobnČ arogantnČ a mimo mísu pak jsou kariéry a obvyklé názory
i vČtšiny mužĤ a hlavnČ déle sloužících politikĤ a generálĤ (kteĜí jsou dle
svého mínČní schopni Ĝídit jakýkoliv obor þi odborný tým) a jiných „ĜeditelĤ
zemČkoule“.
Vypadá to navíc, že dva rozdílné mozky mají nejen ženy a muži, ale
i konzervativci a liberálové (a komunisti a anarchisti).
Je nejvyšší þas prosadit tyhle nové, ale koneþnČ, poprvé v novodobé historii
lidstva, pĜece jen relevantnČjší a viditelnČ prokázané informace a vČdomosti
(a jejich dĤsledky) do všech úrovní spoleþnosti. A zaþít bychom mČli tím,
že „dovolíme“ ženám, protože mají jiné, ale stejnČ výkonné mozky, které
dokáží problémy vyĜešit jinak, aby nejménČ z poloviny „vládly“ a „Ĝídily“.

ýichám þlovČþinu
I svČt vĤní a pachĤ je dnes podrobován procesu oþisty od iluzí minulých dob.
ýich je náš vývojovČ nejstarší smysl a má na nás daleko vČtší vliv, než si
pĜipouštíme. A i v oblasti þichu se ženy liší od mužĤ.
Ženy mají, jak všichni víme ze zkušenosti, lepší schopnost vnímat þichem
a chutí než muži. My lidé máme až deset tisíc chuĢových receptorĤ, díky nimž
rozeznáváme nejménČ þtyĜi hlavní chutČ – sladké a slané pomocí receptorĤ na
špiþce jazyka, kyselé po stranách jazyka a hoĜké vzadu na jazyku. Muži
nejlépe rozeznávají dvČ z nich, sladkou a hoĜkou (a proto asi pijí rádi pivo).
Mnozí si rádi dají k pivu tatranku. Ženy mnohem lépe rozeznávají dva
podtypy „sladké“, sladkou a cukrovou, což také vysvČtluje jejich vČtší oblibu
þokolády. Kdysi to mČlo význam pro praktický život. Když ženy sbíraly pro
dČti ovoce, musely citlivČ posuzovat poživatelnost a zralost plodĤ.
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Savci – šelmy, konČ, pĜežvýkavci aj. pomocí vomeronasálního orgánu
zkoumají Ĝíjný stav samice. ýich je i u nás lidí nČþím daleko víc, než tušíme.
TČlesné pachy totiž hrály miliony let, a stále hrají, rozhodující roli co se týþe
výbČru tČch nejlepších partnerĤ, tedy pĜedání zdravých genĤ dalším
generacím. Výzkumy naznaþují, že i souþasní lidé dávají pĜednost vĤním tČch
pĜíslušníkĤ jiného pohlaví, kteĜí mají jiné složení urþitých genĤ, odpovČdných
za obranyschopnost organismu. Jejich potomci jsou životaschopnČjší, mají
vyšší biologickou zdatnost. I dnes jsou muži a ženy k sobČ pĜitahováni
pĜevážnČ podvČdomČ, právČ pĜes vomeronasální orgán, a to tím víc, þím víc se
liší jejich genomy.
Takže když žena pĜi procházce uvidí toho svého „dokonalého“ a rozhodne se,
pouþena z þetby, že se s ním „seznámí“, netuší, že „bylo rozhodnuto“ na
základČ podvČdomého porovnání feromonĤ onoho muže (v nose nás všech
jsou vomeronasální orgány na detekci tČchto, dĜíve jen hmyzu pĜisuzovaným
molekulám) s jejím genetickým potenciálem (lidovČ Ĝeþeno, jestli spolu budou
mít zdravé dČti), které probČhlo v jejím tČle a mozku ještČ než se ona její
vČdomá þást mysli „rozhodla“. Ono tohle (podvČdomé) porovnávání genetické
odlišnosti v zájmu lepší imunity potomkĤ má i další dĤsledky – þím jsou
partneĜi geneticky odlišnČjší, tím jsou si vČrnČjší. Žena, jejíž geny jsou genĤm
manžela podobnČjší, má neodolatelné nutkání „podlehnout“ vábení jiných
mužĤ – je tedy nevČrná.
Ženský mozek má i jinou možnost – dokáže odhalit (þichem a chutí) rozdíly
v genech a výkonnost imunitního systému potenciálního otce dČtí bČhem
nČkolika vteĜin jen pouhým líbáním! A žena dokáže i poté, co se z jedné
z deseti židlí v místnosti zvedne a odejde svalnatý urostlý blonćák, intuitivnČ,
ale témČĜ spolehlivČ urþit, na které židli sedČl.
Jenže tohle všechno nefunguje, když žena používá hormonální antikoncepci
(po požití oné zázraþné pilulky se ženské tČlo chová jako tak trošku tČhotné
a má zcela zmČnČné þichové preference), nebo když se, ostatnČ jako nČkteĜí
moderní muži, zmanipulovaní reklamou a pánskými þasopisy, natĜe rĤznými
deodoranty. TČla, a evolucí do dokonalosti dovedené tČlesné procesy, jsou
zmateny, oklamány.
Abychom si rozumČli, nemám nic proti pĜimČĜené hygienČ, ale ono ani s tou
þistotou a vĤní (pĜirozeným pachem þlovČka) to není tak, jak nám (vám) Ĝíkali
už v mateĜské školce.
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OsvícenČjší a seþtČlejší pediatĜi již doporuþují þerstvým maminkám, aby
nedaly na rady sestĜiþek z porodnic (a reklamy v televizi a nabídku z regálĤ
drogérií) a nekoupaly svá robátka dvakrát dennČ (a nepoužívaly ty nejrĤznČjší
a v reklamČ tak vychvalované krémy a mýdla), protože pokožka dítČte a jeho
imunitní systém tak nemá þas a možnost pĜipravit se na svČt kolem: odtud totiž
pramení celá Ĝada pozdČjších kožních a zdravotních komplikací a nemocí.
Mimochodem, i ženy, které jsou pĜehnanČ þistotné, mají prokazatelnČ víc
kožních a jiných alergií (a jiná vojska baktérií než muž). Gynekologové musí
dnes vysvČtlovat ĜadČ žen, že jejich potíže zpĤsobila právČ pĜílišná hygiena
pĜíslušných intimních míst. A tČhotné ženy by nemČly navíc uklízet, protože
jejich dČti by mohly být „díky“ této aktivitČ daleko více nemocné (chemikálie
z rĤzných tČch rozpouštČdel, þistidel, z dezinfekcí a þistiþĤ kobercĤ, þasto
navíc spojené s kouĜením matek, jsou pravdČpodobnČ pĜíþinou mnohých
budoucích zdravotních komplikací dČtí).
A ještČ jeden prastarý „objev“ je v souvislosti s þichem tĜeba opČt zmínit.
Když se na Jamajce zpomalí porod, dají rodiþce þichnout k propocené košili
manžela. Feromony manžela spolehlivČ upraví hormonální procesy v tČle
rodiþky a porod je hladší, rychlejší a bezpeþnČjší. Už vám dochází, co se stalo,
když porodníci vyhnali na dlouhá desetiletí z porodnic otce? Proþ tohle
ponížení tihle (ne)šĢastní tatínkové þasto neunesli a museli se opít? A proþ
došlo k vČtšímu poþtu porodních komplikací, než by bylo došlo, kdyby
manželé zĤstali s rodícími manželkami?
ZdánlivČ nesouvisející a pĜece tak pĜíznaþný dĤsledek: informované americké
ženy si, když jejich muž odjede na delší dobu na služební cestu, ponechají
jedno jeho triko nevyprané, a obþasným þichnutím si upraví menstruaci: jsou
o to víc ženami.
Ženy a muži se liší jak stavbou, strukturou a funkcí mozku, a dokonce
i rychlostí þinnosti genĤ, takže dnes víme, že právČ tak jako nČkteré diety nebo
druhy cviþení kvĤli hubnutí, i aspirin zabírá spíše na muže, a nČkteré léky by
ženy mČly užívat v úplnČ jiné hodiny a v jiných dávkách, než muži.
PĜesto, nebo právČ proto, se i na tČch nejniternČjších úrovních ženy a muži
až neuvČĜitelnČ doplĖují a vzájemnČ potĜebují.
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Vložky a kytky
Také ráda pĜijmete od svého muže, syna þi šéfa nČjakou tu kytku? Také se
ráda díváte na stánky pĜekypující nádhernými, každý den þerstvými Ĝezanými
kvČtinami z Holandska a bĤhví odkud? Ouvej, pĜispíváte k zamoĜení životního
prostĜedí na celé planetČ daleko víc, než tušíte.
Co mají spoleþného (menstruaþní) vložky a kytky? Jednak že to jsou typicky
ženské vČci. A zadruhé, že nás vČtšinou ani nenapadne, jaké ekologické
problémy jsou s nimi spojeny. Dostaly se ke mnČ dva þlánky, které pĜinášejí
témČĜ šokující údaje o tom, jak tak malé (a nutné), tedy vložky, a krásné vČci,
jako jsou kytky, škodí pĜírodnímu prostĜedí. Pokusím se citovat a komentovat.
Takže, dámy, víte a uvČdomujete si, že co se týþe vložek a tampónĤ, tak
a) plýtváte?
Tak jako jsme stále zamoĜenČjší igelitovými obaly a sáþky z mikrotenu, tak
zaþínáme být zamoĜení nejen menstruaþními tampony, ale i umČlohmotnými
„aplikátory“ (moĜe, do nČhož se vypouští splašky, je vyplavuje na bĜeh,
a aplikátory tak údajnČ pĜedstavují podstatnou þást odpadu, který se povaluje
na plážích). Navíc jsou menstruaþní tampony a vložky zbyteþnČ zabaleny hned
v nČkolika obalech, jenž tak tvoĜí obrovské množství odpadu navíc (výroba
buniþiny a papíru je velmi energeticky nároþná - spotĜebuje se pĜi ní velké
množství vody a dĜeva, a každý pátý strom se pokácí kvĤli výrobČ papíru).
PrĤmČrná žena spotĜebuje za život 10 000 vložek a tamponĤ! Vložky, dnes
vyrábČné v kombinaci plastu a dalších materiálĤ (napĜ. buniþina), jsou
biologicky nerozložitelné a zároveĖ nerecyklovatelné.
Pohled na stánek plný þerstvých Ĝezaných kvČtin jistČ oko potČší a duši
pohladí, jenže dnes ani kytky nejsou tím, þím se zdají být (jak v þlánku
Riskantní krása kvČtin píše KateĜina Kosová v þasopise Sedmá generace 6/06).
Víte, že 98% Ĝezaných kvČtin se dováží (nejþastČji z Holandska, ale také
z Kolumbie, Ekvádoru, Keni nebo Thajska)? Víte, že jediný výrobce odešle
z Nairobi týdnČ dvanáct letadel Boeing 707 plných þerstvČ Ĝezaných kvČtin
(letadla už dnes produkují více oxidu uhliþitého než automobily) a rĤže z Keni
letí do Amsterodamu, tam jsou vydraženy, opČt naloženy do letadla a letí do
Tokia nebo New Yorku þi Prahy? A víte, že když si koupíte kytici o deseti
kvČtech, tak „spolkne“ váza kromČ vody ještČ pĤl litru ropy?!
b) ohrožujete své zdraví?
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PrĤmyslové užití chloru, vþetnČ bČlení papíru a buniþiny, produkuje jedovaté
dioxiny, které se v pĜírodČ hromadí a zpĤsobují vážná poškození. Vedle
ekologických škod samozĜejmČ ohrožují i zdraví vás samotných, tedy
uživatelek tamponĤ a vložek. Velké znaþky (Tampax, Playtex, o.b.) své
produkty samozĜejmČ také bČlí pomocí chloru, pĜitom ovšem neexistuje
rozumný dĤvod, proþ hygienické potĜeby bČlit!
Ani velkovýroba kvČtin se neobejde bez používání pesticidĤ a dalších
chemikálií. NapĜíklad zahradníci dennČ skleníky dezinfikují proti škĤdcĤm
(fumigace). Není výjimkou, že v naprosté vČtšinČ ženy (zahradnice) pokraþují
v práci ve skleníku i pĜi dezinfekci. ýasto pak „sklízejí“ podráždČní kĤže,
závratČ, otravy kojencĤ, astma, neurologické problémy, alergie, zhoršený zrak
a rĤzné druhy rakoviny.
c) nevČdomky pomáháte vykoĜisĢovat?
Jako u mnoha jiných produktĤ, jako je napĜ. kosmetika nebo þisticí
prostĜedky, i u menstruaþních potĜeb vlastní jedna mamutí firma více znaþek.
Dochází tak k monopolizaci a vytlaþování menších lokálních výrobcĤ. Výroba
se stČhuje do levnČjších a na ekologii ménČ dbajících zemí. Že se pĜi výrobČ
používají jedovaté látky a testuje se na zvíĜatech, je snad známo vČtšinČ žen.
I prĤmyslové pČstování kvČtin s sebou nese enormní spotĜebu vody: dochází
ke konfliktĤm s místními farmáĜi o pĜístup k ní. Plantáže pak ohrožují místní
flóru a faunu, tedy i potravinovou bezpeþnost regionu. V okolí bývá pesticidy
zamoĜen i vzduch. V atmosféĜe konþí 90% toxických únikĤ, þást se pak
s deštČm vrátí zpČt na zem v blízkém okolí.
Tak ještČ jednou: „Menstruaci a s ní spojené hygienické potĜeby stále zahaluje
jakási clona složená z tabu a eufemismĤ, z frází o þistotČ, bezpeþí
a diskrétnosti, které slýcháme v reklamách na vložky a tampony. A tak není
divu, že v takovémto „klimatu“ výrobci menstruaþních potĜeb nespČchají
s tím, aby nám sdČlili, jaké nepČkné dĤsledky pĜináší jejich vychvalované
produkty,“ píše se na internetu v pojednání Špína dámské hygieny, které
pĜináší samozĜejmČ i alternativní metody a zpĤsoby menstruaþní hygieny
a každá žena, která má skuteþný zájem, si jistČ informace (i vložky) dokáže
zjistit (a obstarat).
„Obchod s kĜehkou krásou proto bez debat patĜí mezi prĤmyslová odvČtví,
která se významnČ podílejí na zneþišĢování ovzduší, porušování ozónové
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vrstvy ZemČ a globálních zmČnách klimatu,“ píše se v þlánku Riskantní krása
kvČtin.
Doba se pĜekotnČ mČní. PĜináší daleko víc zábavy, ale i zodpovČdnosti. Tak
jako musíme všichni zaþít být zodpovČdní za to, co jíme, pijeme, dýcháme, tak
je potĜeba si všímat i dalších zdánlivých maliþkostí, které naplĖují naše životy.
Je tĜeba zaþít aktivnČ hledat a používat jiné než reklamou a velkými výrobci
vnucené vČci a metody. Je tĜeba umČt se zamyslet a dokázat odolat (zvláštČ
v období rĤzných svátkĤ a sv. ValentinĤ atd.) umČle vyvolaným „potĜebám“
a spotĜebám.
Jinak se nám i vám i ty vložky a kytky vymstí.

PĜi mytí nádobí se modli
Recenze ve víkendové pĜíloze MF Dnes mČla typicky dryáþnický a navíc
prodejnČ negativní titul: Coelho prodal miliony knih, teć napsal nejhorší.
Neuþtitelných 260 stran ýarodČjky z Portobello prý pĜedstavuje autorĤv
osobní rekord v žánru patetického pĜežvýkaného moudra. Všechno je navíc
korunováno – symbolem pupku. Nebo jste nevČdČli, že záĜí jako žluté svČtlo?
Knihu jsem ještČ neþetl (tohle taky není recenze knihy, jen reakce na recenzi),
ale z uvedených citací pĜímo kĜiþí fatální nepochopení recenzentky.
Nepochopení tak gigantické, že mne zvedlo od stolu, donutilo spustit poþítaþ
a pokusit se naznaþit, že zmínČná recenze vypadá, jako kdyby ruštináĜka psala
o anglickém pĜekladu þlánku indického duchovního mistra o meditaci, a také
že Coelho není Dan Brown nebo Michal Viewegh.
Je to jedno velké nedorozumČní. Paní Horáþková totiž asi nikdy nezkusila
meditaci, nikdy nezažila, nebo nebyla svČdkem hypnózy, neví nic o tom, že
pod pupkem je dle tĜetiny obyvatel svČta energetické centrum þlovČka, netuší,
že dnes se i manažeĜi uþí meditovat (i na pupek), a že mnoho informovaných
a vĤþi sobČ a svému tČlu zodpovČdných žen už ví, že i pĜi mytí nádobí se
vyplatí umČt meditovat. Nebo se modlit. Protože þlovČk, který se pĜi mytí
nádobí, tedy pĜi jinak dosti nepĜíjemné a velmi neoblíbené rutinní þinnosti,
stále jen rozþiluje, škodí zdraví svému i své rodiny. StejnČ to nádobí musí
umýt. Když ale tím, že se pĜi mytí nádobí modlí, nebo si zpívá mantru, nebo
medituje tak, že vychutnává do detailu každiþký pohyb rukou, každý zvuk
každé skleniþky þi vidliþky a šplouchnutí vody ve dĜezu, propojí mozkové
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hemisféry a odpojí bČžnČ kritickou racionální þást své mysli, pak se i taková
þinnost, jakou je mytí nádobí, stává meditací, a tedy léþebným,
harmonizaþním a tČlu a mysli velmi blahodárným procesem.
PrávČ tak manželští poradci všude na svČtČ vČdí, že nejlepším lékem na
pĜípadnou krizi (rozchodu s partnerem) je skuteþnČ smích. A v Japonsku,
v ýínČ a Thajsku, ale i v USA, jsou dnes kurzy smíchu velmi navštČvované:
protože fungují.
Paní Horáþková (a jí podobní redaktoĜi a žurnalisté, kteĜí prostČ jen zaspali
dobu) asi již dlouho neþetla žádné souþasné pojednání o tom, jak my lidé
fungujeme. Jak se dnes stále þastČji ukazuje, i naše babiþky byly velmi
praktické, a znaly fígle, které dnes vČda objevuje a nČkdy vysvČtluje. ZdánlivČ
paradoxní vČci a jevy, o kterých neinformované recenzentky, protože to nikdy
nevyzkoušely, obvykle píší, že to jsou nesmysly nebo patetické banality,
prostČ fungují.
ChtČl jsem zaþít tím, že snad i paní Horáþková dnes ví, že výš do výšky skáþí
ti, kteĜí skáþí, paradoxnČ, pozadu. Ale vezmu to od vaĜení, tedy od peþení.
Moje žena umí péct velmi dobré štrúdly. Tedy jablkové záviny. A protože
nesladím, nepoužívá cukr. VždyĢ ovoce, zvláštČ jablko, je pĜece sladké samo
o sobČ. Fígl, který by paní Horáþková, pokud by o nČm þetla v nČjaké
kuchaĜce, pravdČpodobnČ oznaþila za naprostý nesmysl, a který udČlá ze
štrúdlu kulináĜský zážitek, je prostý: aby byla jablka sladší, osolí se.
V krajích, kde se odjakživa meditovalo, se ví, že aby mysl lépe (a rychleji)
fungovala, mČla by (se) zpomalit. Souþasní projektanti a softwaroví inženýĜi
þi matematici také už velmi dobĜe vČdí, že aby jim „technické“ a logické
disciplíny šly lépe, a aby jejich mysl byla více tvoĜivá, je tĜeba dČlat nČco pro
pravou mozkovou hemisféru, tedy hrát na klavír, malovat, nebo obþas
meditovat. KlidnČ na pupek. Indiþtí hudebníci vČdí tisíciletí, že rychle se
þlovČk nauþí hrát jen tak, že bude celé roky hrát pomalu. Tím se mu ale prsty
þi ruce uvolní tak, že pak staþí zrychlit v mysli a uvolnČné ruce, k pĜekvapení
hráþe samotného, zahrají nepĜedstavitelnČ rychlé vČci.
ZpČváci alikvotĤ a ti, kteĜí se pokoušejí napodobit ono neuvČĜitelnČ hluboké
mruþení tibetských mnichĤ, dnes vČdí velmi dobĜe, že uvolnČním hlasivek
uvolníme emoþní bloky (a velmi rychle a efektivnČ tak zklidníme mysl), ale že
takto dokonale uvolnit hlasivky nelze tím, že to budeme vší silou trénovat!
Naopak, paradoxnČ staþí poslouchat nahrávky mruþících tibetských mnichĤ.
UvolnČné hlasivky mnichĤ totiž po nČjaké dobČ rezonanþnČ uvolní hlasivky
obvykle napjatého západního posluchaþe, a k jeho pĜekvapení i on najednou
zvládne hluboce mruþet jako tibetský mnich.

13

Mimochodem, i Karel Gott o tom ví své, a v posledních letech se pĜed
koncertem nerozezpívává fyzicky, jako dĜíve, ale prostČ si pustí nahrávku
Pavarottiho. UvolnČné rozezpívané hlasivky italského operního mistra
z nahrávky hlasivky þeského slavíka spolehlivČ uvolní.
Podobný problém se svými žáky, kteĜí zpoþátku nechápou obvyklé a nutné
metafory, mívali a mají všichni duchovní uþitelé: ten, kdo meditaci, nebo
hypnózu nikdy nezažil, nemĤže tušit, o þem je Ĝeþ. Neumí si ani pĜedstavit, že
skuteþnČ staþí natrénovat urþitý stupeĖ soustĜedČní mysli, nČjakou dobu v nČm
vydržet, a pak z výsledného zmČnČného vČdomí na odpoþítání jedna, dva, tĜi!
okamžitČ vyskoþit do tzv. normálního stavu vČdomí: úmysl zĤstává a je
neobyþejnČ silný, chcete-li, koherentní (jako když lupou soustĜedíte a tím
zesílíte sluneþní paprsky).
Proto se také Ĝíká „Když je žák pĜipraven, pĜijde uþitel“. Paní Horáþková svou
recenzí dokazuje, že nejen na Coelha, ale ani na dalekosáhlé globální
i individuální zmČny, kterých jsme právČ úþastníci, pĜipravena není.
Pokud by ale zaþala pĜi pravidelném mytí nádobí meditovat (tĜeba tím, že se
zaþne modlit, nebo myslet pozitivnČ, nebo si zpívat), pak ovšem… pardon,
nezní tohle jako patetické a pĜežvýkané moudro? To bych nerad.

Zralá žena, nezralá spoleþnost
O tom, že je „rodina“ v krizi, píší odborné i spoleþenské þasopisy rády a dosti
þasto. Odborníci „radí“ v ženských þasopisech, jak sbalit toho pravého, nebo
jak se zbavit akné þi celulitidy, ale zatím jsem nezaregistroval nČjakou
fundovanou radu jak být zralou ženou. A už žádný psycholog neradí
ministrĤm a politickým špiþkám, jak by bylo pro rodinu a spoleþnost (která
vymírá a stárne) dobré, kdyby se zmČnil pohled na ženu a pĜístup k tČhotným
ženám. Mám na mysli odsun þeských žen a matek do kolonky „ne tak
dĤležité“, i když pravý opak je pravdou: právČ tohle je nanejvýš dĤležité
a mohlo a mČlo by to následnČ zmČnit priority celých ministerstev.
Co když i tohle souvisí se zpĤsobem, jakým jsem pĜišli na svČt?
VČtšina našich žen není zralá. NapĜíklad není vĤbec informovaná o porodu.
Není to ale až tak jejich vina.
Naznaþím, odkud také vítr vane…V rámci pokusĤ té zodpovČdnČjší þásti
spoleþnosti o nápravu pokĜivených vČcí lidských se totiž objevil apelativní
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„otevĜený“ dopis lékaĜi porodníkovi, který pomohl spustit mediální kampaĖ
proti porodĤm doma.
Manželé Marika a Benjamin Bermanovi z Kalifornie (nejen jemu) napsali:
„Prohlášení, která se objevila v tisku (napĜ. „Porod doma pĜedstavuje vyšší
riziko pro matku i novorozence“) mČ i mého manžela velice pobouĜila. Jsou
plná polopravd, zamlþených a pĜekroucených faktĤ, lží a zastrašování
a upravená za jediným úþelem: odradit od porodu doma. Jedná se o
subjektivní názory nČkterých lékaĜĤ. Je snadno pochopitelné, proþ Ĝeditel
a personál nemocnice propagují tento názor: 90% žen by podle statistik mohlo
bezpeþnČ porodit doma. Ale nemocnice potĜebují pacienty! UpĜednostĖování
porodu v nemocnici pĜed porodem doma je výsledkem lživé propagandy ze
strany nemocnic a farmaceutických spoleþností (a to bohužel ve všech státech,
kde vládne profit), a nemá co dČlat s faktickými údaji.“
Jak to vše souvisí s nezralostí znaþného poþtu þeských žen? I ony totiž byly
vČtšinou porozeny mužským, medicínským, pĜirozený postup porodu
potlaþujícím zpĤsobem, tedy v nemocnici (jako kdyby tČhotenství bylo
nemocí). Neinformovaným ženám pĜipadá, že to, že si neví rady se svým
tČhotenstvím nebo porodem (a následnČ dítČtem), je jejich chyba. A nechávají
radČji vše v rukou lékaĜĤ, ti jsou pĜece studovaní.
TČlo ženy je pĜitom evoluþnČ dokonale pĜizpĤsobené jak porodit, tak poradit si
s vnČjšími podnČty: u porodu by staþilo jen nepĜekážet (si, tedy svým
„rozumem“) a nenechat si pĜekážet (muži porodníky).
TČlo a psychika ženy jsou totiž tak odlišné od tČla a psychiky muže, že prostČ
není možné, aby se muž porodník dokázal pĜizpĤsobit ženskému rytmu
a pocitĤm (napĜ. bČhem porodu). Rozdíl pozná i novorozenec:
„Už þtrnáctidenní dítČ reaguje jinak, pokud je v noci v úplné tmČ z postýlky
zvedá matka nebo otec. DítČ zapojuje zcela jiné svaly, pĜedjímá jiný zpĤsob
úchopu,“ tvrdí Lenka Šulová, vedoucí oddČlení sociální psychologie katedry
psychologie Filozofické fakulty UK v Praze (Respekt 42/06), a mĤže si
dovolit zevšeobecnit: „Zatímco žena poskytuje dítČti zázemí, pohodu, stabilitu
a uspokojuje jeho potĜeby, muž naopak dítČ mírnČ destabilizuje, popichuje,
vyzývá k prĤzkumu a pĜivádí do situací, kdy je dítČ nuceno reagovat novým
zpĤsobem.“
Ano, i tohle souvisí s narĤstající nezralostí mnoha þeských žen a s tím
souvisejícími dalšími, zatím nepovšimnutými dĤsledky. Nezralá je ale, co se
týþe pĜístupu k ženám, tČhotenství, porodĤm a dČtem, i naše spoleþnost. Muži
nutí ženy, aby rodily, jak je to pro porodníky nejvhodnČjší, a aby pak své dČti
velmi brzy odkládaly do jeslí a mateĜských školek a vČnovaly se kariéĜe.
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Paní psycholožka totiž pokraþuje: „Chce-li žena sladit kariéru a péþi o své
dítČ, nezabije ho, ale mĤže poškodit. Zejména jeho psychický vývoj to mĤže
vážnČ handicapovat. A to je nČco, o þem by se mČlo veĜejnČ víc mluvit. Aby
matky jednoznaþnČ vČdČly, co je ve hĜe. Matky totiž svým postojem pĜímo
spolurozhodují o tom, jaký vztahový a citový život dítČ jednou povede, jakým
bude jednou ono samo rodiþem, jak bude Ĝešit nároþné situace a jak bude
zdravé. Matky by mČly vČdČt, co riskují, pokud nejsou ochotny vČnovat dítČti
ani plné a soustĜedČné tĜi roky svého života,“ nabádá paní Šulová, protože
fakta jsou jasná.
PĜes všechny pĜedvolební Ĝeþi je u nás fuška být tČhotná. I mít dítČ a drkotat se
s ním v koþárku Prahou autobusem, tramvajemi nebo metrem, znamená spíše
na každém kroku zakopávat o pĜekážky a viditelné památníky mužsky
arogantní spoleþenské nevšímavosti a neúcty k ženČ a mateĜství, než být
respektována.
NapĜíklad v Japonsku a ve vČtšinČ domorodých spoleþnostech je naopak
tČhotná žena respektovanou „královnou“ rodiny i mČsta nebo vesnice, kde
žije, a tČhotenství a porod si užívá jako vyvrcholení svého života.
TČhotná žena nosí pod srdcem štČstí, Ĝíká se v ýínČ. TČhotná tam chodí
v þerveném, všichni ji musí opatrovat a splnit všechna její pĜání (protože je
nositelkou štČstí pro každého, kdo ji potká).
Bludný kruh se tak (nejen) v naší spoleþnosti, která vymírá, uzavírá: þasto
traumaticky porozené, protože trestuhodnČ neinformované (použitím umČlého
oxytocinu skuteþného mateĜského citu ne vlastní vinou neschopné) a tedy
nezralé ženy vČtšinou opČt traumaticky porodí další generaci „nezralých“
budoucích rodiþek. Psycholog John Bowlby hovoĜí o ĜetČzení patologických
momentĤ: v první generaci se rodiþe rozvedou, v pĜíští zaþne matka dítČ
zanedbávat a v tĜetí už žena dítČ ani nemá, nebo je týrá.
VraĢme se k názvu mého zamyšlení: každá žena je pĜirozenČ (potenciálnČ)
„zralá“. Nezralá spoleþnost ji ale systematicky (psychicky a v každé další
generaci i tČlesnČ) poškozuje.
Co s tím? Chce to, kupodivu, jen radikálnČ zmČnit pĜístup spoleþnosti jak
k ženČ jako dárkyni života, tak k tČhotenství, porodu a dČtem. A nejde
o peníze, ale jen a jen o tuhle zmČnu pĜístupu.
„V Rakousku, NČmecku, frankofonních zemích nebo v KanadČ je
samozĜejmé, že matka a dítČ patĜí nerozluþnČ k sobČ. Matky jsou spoleþností
opeþovávány, a mají-li více dČtí, tČší se znaþné prestiži. Naše spoleþnost je
k matkám tvrdá,“ tvrdí realisticky a informovanČ paní Šulová a žensky jemnČ
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uzavírá: „Obávám se, že naše souþasná spoleþnost a zpĤsob života pĤsobí na
vnitĜní jistotu žen velmi destruktivnČ.“
Souhlasím a tvrdím dále, že i naše mužská spoleþnost je (krátkozrace
a sebevražednČ) nezralá. MČli bychom se pĜestat plést ženám do tak ženských
procesĤ, jakými jsou tČhotenství a porod. Nezralá mužsky vedená spoleþnost
žádné Ĝešení stále naléhavČji se projevujících krizí nezná a znát nemĤže (už
z podstaty rozdílností zpĤsobu vnímání a jednání): všichni jsme obČti obČtí.
PĜitom na rozdíl od nás mužĤ, kteĜí jsme pĜevážnČ jen „levohemisféroví“, jsou
ženy evoluþnČ lépe pĜipraveny na porod i na dobu, která nás þeká. Fungují
totiž i pĜi obyþejném povídání v obou mozkových hemisférách, umČjí lépe
naslouchat, vcítit se a domluvit, a pokud nejsou (porodem, spoleþností, viz
výše) nedostatkem respektu a ocenČní udĜené, vyþerpané a „poškozené“, jsou
(tedy mohly by být, také díky pĜirozenému porodu) pĜirozenČ zralé.

BohynČ se dvČma obliþeji
Hindská božstva na sebe berou nejrĤznČjší podoby, které jsou vcelku logické:
jak má bohynČ soucitu stihnout utČšit všechny trpící s jednČma rukama? Jak je
má vĤbec zahlédnout? A tak má takové božstvo tĜeba sto osm párĤ rukou nebo
þtyĜi obliþeje: aby vidČlo do všech svČtových stran. PĜípad indické holþiþky se
dvČma obliþeji (a ještČ pĜedtím jiné s nČkolika páry konþetin) ale naznaþuje
i další rozmČr vČcí mezi nebem a zemí: tČch náboženských a imaginárních, ale
i tČch lidských a genetických.
Martin Komárek se ve svém fejetonu Holþiþka se dvČma obliþeji zamyslel
i nad tzv. povČrami: vzpomnČl napĜ. Ronalda Reagana, který porazil „Ĝíši zla“,
tedy SSSR, díky neustálým konzultacím s astrology, ýernobyl, který už jen
svým názvem pĜedznamenal tamČjší katastrofu, a na konto té pravé
a nefalšované vČdy jen zdánlivČ ironicky napsal: „PĜes všechny úspČchy vČda
svČt nepojme. Slepá víra v ni nám brání þíst znamení, která nám bohové
dávají.“
Zauvažuje-li þlovČk o pĜecenČné roli vČdy a racionality v naší spoleþnosti,
nakonec mu selský rozum naznaþí totéž, co M. Komárkovi: „TibeĢané vybírají
dalajlamu podle toho, zda je vtČlením svých pĜedchĤdcĤ. VČtšinou vyberou
skuteþnČ þlovČka s vĤdcovským talentem a morální integritou. To se zdaleka
nedá Ĝíci o vČtšinČ prezidentĤ a premiérĤ, které vybírají civilizované národy
volbou, aniž se dotázaly vČštcĤ.“
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Je pĜece logické, že v prĤbČhu století osud (genetické mutace) zplodil Ĝadu
holþiþek s nČkolika obliþeji, konþetinami atd. Je pĜece logické, že si o tom
tehdejší lidé (zvláštČ v tČch kulturách, ve kterých lidé veselé blázny, mrzáky
a holþiþky se dvČma obliþeji nejen že nezabili nebo nezavĜeli do blázince, ale
dokonce je uctívali) vyprávČli ještČ v mnoha dalších generacích. A že ve
spoleþnosti, ve které jsou mrzáci právČ tak uctíváni jako krávy, krysy nebo
opice (a naopak), vĤbec mĤže vzniknout fenomén Matky Terezy nebo bohyní
s více obliþeji.
Posledních pČt tisíc let patriarchátu (po statisíci let matriarchátu) „pĜepsalo“
dČjiny tak, že dnes musíme pracnČ (a navzdory skeptickým SisyfĤm všech
barev a vyznání) pátrat v archeologických dĤkazech (a názvech míst a kopcĤ)
po onom až idylickém vztahu þlovČka k Zemi jako k Bohyni a Matce všeho.
Souþasná (nejen hlubinná) ekologie by se mČla snažit umČt navázat na
geomantické pokusy badatelĤ a pĜedevším badatelek, dopátrat se nejen
teoretického, ale i praktického poznání, že, tak jako kdysi dávno lidé vČdČli,
a mČli by zase vČdČt, že ZemČ je jedna BohynČ „ o tisíci a jedné tváĜi“.
Zapšklé reakce racionalistĤ (v EvropČ bohužel až podezĜele þasto /zne/užívaný
rozum, jenž zabil tolik milionĤ lidí, plodí své spíše bigotní ovoce
nesnášenlivosti a netolerance než nepĜedpojatou laskavost a dalajlamovský
soucit) jsou v porovnání s nadšeným životním optimismem takových IndĤ
(a jiných tzv. domorodých kultur) slepou a velmi nebezpeþnou uliþkou vývoje.
Jakmile totiž zaþneme trénovat (tak jako tibetští mniši) umČní vidČt v každém
detailu kolem sebe (a následnČ v každém aktu své maliþkosti) božskou
pĜirozenost a zázrak žití, jakmile natrénujeme umČní vidČt v každé vČci
a v každém živém tvoru (i v tom zmutovaném, poškozeném, vþetnČ dítČte
s nČkolika konþetinami nebo se dvČma tváĜemi) „boha þi bohyni“, zaþne i naše
psychika fungovat pĜece jen v optimálnČjší verzi. VždyĢ i „vČda“ už ví, že
optimistický pohled na svČt pĜináší zdraví, štČstí a spokojenost.
Internet a propojení svČta, aĢ þlenové klubu skeptikĤ chtČjí nebo ne, propojuje
nejen bankéĜe, ekonomy, výrobce poþítaþových virĤ a þervĤ a ty, kteĜí
vydČlávají na jejich zneškodĖování, ale i ryze pragmatické, sciencistní vidČní
svČta s Ĝíší divĤ, zázrakĤ a nepopsatelných zážitkĤ. KoneþnČ, chtČlo by se
dodat. Zatímco v Indii je holþiþka se dvČma obliþeji pĜedmČtem uctívání,
a donedávna by se o ní dovČdČli jen místní, pĜípadnČ jen Indové, západní
spoleþnost je díky internetu a novináĜĤm koneþnČ konfrontována s tímto
docela jiným zpĤsobem vnímání mystéria života. Irské pĜísloví Ĝíká: „Když
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potkáš dvouhlavého kance, drž jazyk za zuby.“ Každý na ZápadČ ví, o þem je
Ĝeþ. Ale i my jsme už vidČli holþiþku se dvČma obliþeji.

ýas sváteþní
Jediným skuteþným pĜepychem, který existuje,
je luxus lidských vztahĤ.
Antoine de Saint-Exupéry
V tom všem shonu, nakupování a obstarávání v þase pĜedvánoþním se stává,
že maminka þi manželka prostČ zapomene, anebo prostČ nemá þas na své
blízké. Myslí to dobĜe – vždyĢ já to dČlám pro vás – ale nedČlá to s nimi.
V mysli je pĜirozenČ u úklidu, smažení, balení dárkĤ na poslední chvíli – ne
s dČtmi a manželem. A oni to cítí. Suma námahy, vynaložená na detaily
v domácnosti, se rozhodnČ nerovná koneþnému výsledku: nervózní rodinČ,
která se uklidní až s prvními sousty polévky.
MužĤm a dČtem je, vážené maminky a manželky, naprosto jedno, jestli je ta
záclonka nahoĜe vpravo vypraná nebo ne, nebo jestli je prostírání vyžehlené
a všechny pĜíbory na slavnostnČ prostĜeném stolu srovnány jak se sluší a patĜí
na Vánoce. Muži mají hlad a dČti se tČší na dárky. Ustaraným hospodyním se
totiž nČkdy dĤrazem na formu vytrácí sama podstata Vánoc – být spolu
a obdarovávat se radostí (tĜeba z dárkĤ) v tom výjimeþném þase sváteþním,
který se zase rok nezopakuje. Uklízí se prĤbČžnČ neustále, vaĜí se také témČĜ
dennČ, dennČ jsou rodiny všednČ spolu, ale v þase sváteþním je (mČlo by být)
všechno jiné, sváteþnČjší.
Nerad vzpomínám, jak probíhaly Vánoce v mém dČtství (ale i v domácnostech
mých kamarádĤ): míra vypČtí a nervozity stoupala, jak se blížila hodina,
oznaþená za poþátek štČdroveþerní veþeĜe. My dČti jsme s rostoucím napČtím
sledovaly, jak máma kmitá u plotny (pomoc odmítala), a vČdČly jsme, že to
jako vždy skonþí kĜikem otce (nervózního z hladu) a pláþem matky. Pak se ale
tím, jak tČla jedlíkĤ prostoupily, jak dnes víme, endorfiny, situace zklidnila,
a další chod jsme jedli už v relativním klidu. Jen jsme „rostli“ z toho, že si
otec ještČ pĜidával bramborový salát nebo smažený Ĝízek (tehdy se na severní
MoravČ jedl smažený kapr jen výjimeþnČ).
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Jak už snad víte, vážené maminky a manželky, muži a jejich vnímání þasu je
znaþnČ jiné než to vaše, ženské. A tak v zájmu zachování klidu a míru v rodinČ
buć neurþujte pĜesný þas, kdy bude veþeĜe, anebo se jej snažte maximálnČ
dodržet (i za cenu, že ta þi ona deþka nebude pĜesnČ na svém místČ). MužĤm
a dČtem je totiž naprosto jedno, jestli máte tuhle nebo jinou slavnostní zástČru
(která navíc honem potĜebuje pĜežehlit), oni nevidí, opakuji, nevidí, že máte
jednu Ĝasu rozmazanou, nebo oko na punþoše, ale rozhodnČ jim není jedno, že
veþeĜe mČla zaþít v sedm a je sedm dvacet a nikde nic. Že tak byli ošizeni
o þas sváteþní (štČdroveþerní jídlo je také sváteþní už jen tím, že není bČžnČ na
stole).
PĜestože to víte po Vánocích prakticky pokaždé, zkuste to, vážené mámy
a manželky, letos nepĜehánČt s poþtem cukroví (soutČživost je vlastností
mužĤ, a tak se snažte nepodlehnout diktátu hlášení sousedky, že už na
Mikuláše má upeþeno dvacet druhĤ): mužĤm a dČtem je jedno, kolik typĤ
a tvarĤ cukroví je na stole, ti zblajznou cokoliv. Znám starostlivou maminku
tĜí dospívajících dČtí, která nepochopila o co tu jde a pĜešla na ponČkud
zdravČjší výživu svých vČþnČ hladových dČtí: o minulých Vánocích nepekla
desítky druhĤ typicky sladkých kouskĤ (vþetnČ vanilkových rohlíþkĤ),
ale napekla opČt desítky druhĤ „zdravého“ celozrnného mlsání. Jako obvykle
to pak „jedli“ ještČ v únoru a ten þas sváteþní, který mohla a mČla vČnovat
rodinČ, už ani jí ani jim nikdo nevrátí.
K pohodČ Vánoc jistČ pĜidá i promyšlený výbČr dárkĤ. Je samozĜejmČ
dokonalým a nepĜehlédnutelným dĤkazem sebestĜednosti muže, když své ženČ
daruje k VánocĤm sadu vrtákĤ. NČkteĜí muži už jsou takoví: vžít do druhého,
natož do druhé, se prostČ nedokáží, ani kdyby chtČli, a tak darují to, co sami
mají nejradČji. PĜíteli tchán daroval své oblíbené v chilli nakládané papriþky,
které on samozĜejmČ nesnáší.
MČjte ale na pamČti, že i obligátní kapesníky, kosmetické soupravy nebo
ponožky jsou jen prostĜedkem k tomu dĤležitČjšímu: vČdomí, že na sebe (aþ to
tak ve shonu þasĤ všedních nevypadá) myslíme. O onu „hmotu“ dárku jde až
v druhé ĜadČ: prvotní je jistota, že na nás ten þi ona nejménČ pĜi vybírání
a kupování, nebo dokonce zhotovování dárku, mysleli.
Tiskem probČhla zpráva o výzkumu, který na zadání jedné velké prĤmyslové
spoleþnosti zjistil, že dČlníci a vrcholoví manažeĜi, kteĜí mČli spoĜádaný
rodinný život a pravidelný sex, podávali daleko vyšší pracovní výkony. Jinými
slovy, je-li þlovČk obyþejnČ, ale i vrcholovČ spokojený psychicky, je obyþejnČ
i vrcholovČ výkonný i fyzicky. Klape-li to v rodinČ (a v posteli), klape to
i v životČ. Co to naznaþuje? Že nejen v bČžném životČ, ale pĜedevším v þase
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sváteþním a pĜedevším vánoþním by všechno to jídlo a cukroví mČlo být jen
prostĜedkem, nikoli cílem.
V tomto ohledu pak tím vĤbec nejlepším a nejluxusnČjším dárkem, který navíc
dokonale utuží manželskou (a následnČ i rodinnou) atmosféru, jste, vážené
manželky a partnerky, vy samy.
Zkuste „se“, zvláštČ v þas sváteþní, dát rodinČ neuspČchaná, bez nervozity,
pĜívČtivá a milá. Po veþeĜi a spoleþnČ shlédnuté pohádce, a až dČti usnou,
neuklízejte a netravte hodiny v koupelnČ: pĜijćte co nejrychleji do ložnice
nahá – vČnujte svému muži þi partnerovi sama sebe. To je pro jakéhokoliv
muže dárkem nad dárky. Jednou se mi takto k narozeninám (které zásadnČ
neslavím) „vČnovala“ má žena (ležela nahá na posteli, posetá kopeþky
šlehaþky a ovázaná þervenou mašlí): byl to ten nejlepší dárek, jaký jsem kdy
v životČ (kromČ kolobČžky, když mi bylo šest let) dostal. A aþ nebyly Vánoce,
byl to þas sváteþní.
VždyĢ i vy samy podvČdomČ tušíte, že dĤležitČjší než poþet druhĤ cukroví je
jít spoleþnČ na výlet (ale s nČjakým cílem, protože bezcílné procházení muže
a syny irituje), dát si nČjaké jídlo v restauraci, vyfotit se: spoleþnČ strávený þas
je vždy pozitivní, ale spoleþnČ strávený þas sváteþní, a dokonce Vánoþní, je
o to víc oním pojivem, které pomáhá stavČt virtuální i skuteþné zdi rodinných,
ale i partnerských vztahĤ.
Zatímco zamilovanost vydrží maximálnČ dva roky, následná forma partnerské
lásky je výsledkem spoleþného þasu: spoleþnČ strávených chvil, spoleþných
dobrodružství, pĜíbČhĤ, radostí ale i starostí. Zatímco dovolená je spíše
dobrodružstvím, þas sváteþní o Vánocích pĜímo vybízí k zastavení
a vČdomému vychutnávání rodinných a sváteþních rituálĤ.
Zatímco þasopisy pĜedstírají, že luxus je zlato, stĜíbro, šperky, parfémy
a kožichy, vy samy pĜece intuitivnČ víte, že skuteþným luxusem k nezaplacení
(po kterém touží i všichni milionáĜi) je þistý vzduch, klid a pohoda
a harmonické vztahy v rodinČ.
Zkuste si tedy letos dát ten nejvzácnČjší a nejluxusnČjší dárek, þas sváteþní.
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DČti s ćábelským vČnem
V zájmu tolerance se uþíme potírat jakékoliv stigmatizace. Jenže to není
dĤvod, abychom pĜehlíželi, že ne všechny varianty rodiny jsou pro zdravý
vývoj a výchovu dČtí stejnČ výhodné. ýeský stát pracuje na tom, aby
ohrožených jedincĤ pĜibývalo, napsali dva (upĜímní více než je obvyklé)
rodinní terapeuti Ladislava Trapková a Vladislav Chvála (DČti s ćábelským
vČnem, MF DNES). KoneþnČ, chce se vykĜiknout, koneþnČ i nČkdo, koho by
pĜece jen mČli ti (ne)zodpovČdní vyslyšet. A aby jejich slova nezapadla,
pokusím se citacemi i svým komentáĜem upozornit zvídavé a zodpovČdné,
že situace je horší, než jsme doufali.
PĜeþtČte si to, co napsala klinická psycholožka, psychoterapeutka a gynekolog,
sexuolog a rodinný terapeut, ještČ jednou, pomalu a pozornČ. Tihle praktici
odmítají držet basu (vČtšiny oficiálních odborníkĤ) a odvažují se naznaþit, že
spoleþenská tendence nechat nČkteré, ty drzejší „stigmatizované“ (rozumČj:
gaye, lesbiþky, þernochy, Romy, pornoherce aj.) a životem postižené
(svobodné matky, rozvedené a dlouhodobého vztahu neschopné, ale i zlodČje
a šibaly) opanovat veĜejný prostor a vnutit nám všem jejich pokĜivený postoj
jako normu (v zájmu i médii opČvované vyváženosti a tolerance) nejen že není
v poĜádku, ale je i (i když pro vČtšinu obþanĤ a politiky až v dlouhodobém
horizontu) pĜímo škodlivá.
Zákonodárci totiž, jak upozorĖují autoĜi, zaþínají diskutovat o zákonu, který
navrhuje ministerstvo zdravotnictví, podle nČhož by napĜíštČ ženy mohly
získat dítČ cestou asistované reprodukce, aniž by mČly partnera, který by se
pĜihlásil k otcovství tohoto dítČte. „Protože technicky to není žádný problém,
odborníci na asistovanou reprodukci chtČjí odstranit jakékoli pĜekážky v
možnosti poskytovat drahou, a tedy vysoce lukrativní zdravotnickou službu,
a to bez ohledu na zájmy dítČte a spoleþnosti. Prozrazují tím na sebe bezdČþnČ,
jak hodnČ jsou vzdáleni chápání psycho-sociálních aspektĤ zdraví a nemoci.“
A to nám odborníci a zákonodárci chystají „potratovou pilulku“, 54% žen
používá hormonální antikoncepci, až 7% žen rodí umČle oplodnČno, až 3%
dČtí je „ze zkumavky“ a lidovci chtČjí pĜísnČjší potratový zákon (a v nČkterých
velkých porodnicích vykazují až 30% porodĤ císaĜským Ĝezem). Dlouhodobé
dĤsledky vidíme kolem sebe: rostoucí agresivita dČtí, rostoucí poþet školákĤ,
kteĜí kouĜí a pijí (97% deváĢákĤ pije, 71% kouĜí cigarety a 31% kouĜí
marihuanu) a zaþínají brát drogy.
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„Pokud se nČkteré ženy rozhodnou poĜídit si dítČ bez otce na vlastní pČst
a myslí si, že se tak vyhnou nepohodlí seznamování, budování vztahu
a pĜirozenČ konfliktnímu a namáhavému soužití s odlišnostmi partnera
opaþného pohlaví, udČlají s tím jistČ cennou a jedineþnou zkušenost, s níž se
však málokdy pochlubí, zvláštČ pokud dopadne špatnČ. Rizika takového
poþínání se totiž projevují dlouhodobČ. Usuzujeme na nČ teprve po letech,
þasto až pĜi transgeneraþním mapování rodu, který záhadnČ a pod obrazy
nejrĤznČjších zdravotních þi sociálních poruch slábne, až vymírá, protože se
tĜeba ve tĜetí generaci už žádný zdravý potomek nenarodí. Jenže na to naše
medicína, zamČĜená výhradnČ na biologickou složku stonání a na jednotlivce,
nehledí.“
A média mají jiné „radosti“. Mezitím je každý rok asi 200 000 žen tČhotných
a asi 110 000 z nich skuteþnČ porodí (a 40 000 tČhotenství je takzvanČ „umČle
pĜerušeno“, pĜestože jde o umČlé „ukonþení tČhotenství“, což podvodnČ
pomáhá þeským porodníkĤm k dosažení statisticky nízkého a tak
oslavovaného þísla novorozenecké úmrtnosti).
Trapková a Chvála trvají na svém a nenechají se opít mediálním rohlíkem:
„Neobstojí argument, že i z rozvedených rodin, z dČtských domovĤ, þi
z kriminálních pomČrĤ mohou vyrĤst morálnČ silní jedinci, kteĜí pĜispČjí k
obnovČ svého rodu a k jeho novému zesílení. Co nás nezabije, to nás posílí?
Problém je, že ty konstituþnČ prĤmČrné to oslabuje a slabé pĜímo zabíjí.
V takto mnohem složitČjších sítích vztahĤ, které jsou semeništČm
neĜešitelných emoþních konfliktĤ, a tedy i nemocí a poruch, jsou dČti, nezralí
jedinci a staĜí lidé systémovými silami vytlaþováni na okraj rodin
i spoleþnosti. Takže kde jsou ty dĤvody (snad kromČ stranických pĤtek
a naschválĤ v parlamentu, pozn. aut.), pro které bychom mČli vznikání
takových extrémních konstelací uzákonit?“
Dnes již nelze ostĜe dČlit na dobré a zlé a hranice mezi tČmito aspekty
prakticky neexistují. Co je pro jednoho dobré (dlouho prší, tak mají zahrádkáĜi
a farmáĜi zalito), je pro druhého zlé (záplavy zniþí nČjaké to pole nebo
dokonce vyplaví sklepy). Je tĜeba v každém okamžiku moudĜe (a s praktickou
zkušeností) uvažovat. A hlavnČ, pĜestat mávat rukou, že se to zrovna mČ
netýká. DČtí s ćábelským vČnem pĜibývá a budoucnost to spoleþnosti, která si
jich nevšímá, spoþítá. A nejen spoleþnosti, ale každému z nás. Protože
alibistické, smíĜlivé a nevšímavé chování jednotlivce vĤþi bující mašinerii
(která v tomto pĜípadČ pĜipravuje ženy rodiþky o orgasmus pĜirozeného
porodu, a na druhé stranČ jim hodlá prodávat potratovou pilulku, a schvaluje
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zákony o umČlém tČhotenství a asistované reprodukci atd.), tedy nedostatek
osobní odvahy postavit se systému, který si to šine jinam, než cítíme že je
zdravé a dobré, je nejen podle mne tím skuteþným nebezpeþím a pĜíþinou
budoucího zla.

Egotcové a jedudČti
Neblahý vliv ne vlastní vinou arogantních, egoistických a do sebe a svých
bolístek zahledČných otcĤ na dnes už dávno dospČlé, samostatné a þasto
i úspČšné dcery je stále zĜejmČjší. Znám vysokoškolsky vzdČlané a ve svém
oboru velmi úspČšné a uznávané ženy, o kterých i v jejich dospČlosti jejich
otcové hovoĜí jako „o svém nejvČtším trápení a neúspČchu“. A ony to vždycky
obreþí. Jedna taková mČla naposledy slzy lítosti v oþích, když þetla
v rozhovoru s Gábinou Osvaldovou o tom, jak se k ní choval její otec (a jak se
choval a chová otec k Lucii Bílé).
„Její tatínek jí vĤbec nevČĜí,“ prohlašuje v LN o Lucii Bílé zpČvaþþina dvorní
textaĜka Gábina Osvaldová, „Ĝíká jí kozo a považuje za trubku, která se mČla
vyuþit šiþkou límeþkĤ a rukávkĤ.“ A zmiĖuje i svou vlastní zkušenost s otcem,
který se choval podobnČ: „Už jako malý holce mi Ĝíkal jedudítČ, to mČla být
taková dČtská verze Jedubaby. Na moje premiéry nikdy nepĜišel a na dopisy
mi psal Moje dcera, absolventka kejklíĜské fakulty… z toho jak vypadám, si
dČlal srandu.“
Co takové chování otcĤ dČlá s psychikou jejich dcer a pozdČji žen, je nabíledni
(a þlovČk nemusí být ani psychologem). SamozĜejmČ, totéž v bledČmodrém si
se svými ego-otci prožívají i jejich synové (a pozdČji muži). Ti se prostČ musí
vzbouĜit a své místo na slunci (a v rodinném kruhu) si vybojovat (vČdČl o tom
své i Freud). Dcery to otevĜenou vzpourou vČtšinou vyĜešit nedokáží.
Jenže ono to otcovské tvrćáctví je jen póza, pokryteckou a vlastnČ prudérní
maskulinní spoleþností vnucený postoj suveréna, který nikdy nepláþe a city
smí projevit jen po vítČzství „našich“ na mistrovství svČta.
VzdČlané ženy samozĜejmČ vČdí, že to jejich egotcové myslí vlastnČ dobĜe,
pro jejich dobro (i Gábina Osvaldová zjistila, až když její otec zemĜel, že
celou dobu nosil u sebe její fotku). Jenže emoce jsou emoce, a od dČtství
neustále jitĜené psychické rány v ženském sebevČdomí se projevují neþekanČ,
a rychleji než rozum.
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Podobné potíže s otcem, jako mČly a mají nejen Gábina Osvaldová a Lucie
Bílá, mČla (jak si možná pamatují diváci filmu o jednom svČtovém turné)
i Madonna. Té mé známé její otec, který je celoživotním koĖákem (svým
koĖĤm Ĝíká „zlatíþka“, ale dceru nikdy v životČ nepochválil), neustále
pĜedhazuje „kdy už bude mít koneþnČ poĜádné zamČstnání“ – protože ji vidí
vČtšinou doma za poþítaþem. Nedokáže si pĜedstavit, že to, co dČlá, je taky
práce, a nedokáže se smíĜit s tím, že jeho dcera je na volné noze a vydČlává si
daleko víc, než vydČlával on. To mu ale nebrání jí vČtšinou neþekanČ a krutČ
vmést do tváĜe nČjakou tu ponižující vČtiþku.
I mĤj otec se choval podobnČ furiantsky a vyþítavČ. Když zemĜel po banální
operaci kýly (poté, co se krutČ rozhádal se všemi pĜíbuznými a kdekoho
urazil), pitva objevila nádor v mozku, který ovlivĖoval emoþní centra.
Naznaþuji, že neustálá kritika, jakkoliv pĤvodnČ v dobrém úmyslu (protože
naši otcové nás chtČli vychovat k poĜádku tresty a bitím), prokazatelnČ
nefunguje. ZjištČno nejen ohlédnutím do minulosti, ale i souþasnými
psychologickými a neurovČdeckými výzkumy.
To, co tihle egotcové (aniž si toho vĤbec všimnou, protože oni se zaobírají
výhradnČ sami sebou) svým dcerám (a synĤm) dČlali a dČlají, je kruté
a samozĜejmČ odsouzeníhodné, a dospČlé dcery si mohou vzájemnČ stČžovat,
ale to je tak to jediné, co s tím mohou dČlat. Jejich otcové se, tak jako staĜí psi,
už novým kouskĤm nenauþí, takže rozhodnutí a Ĝešení je právČ na dcerách
(a na synech): je tĜeba mít neustále na pamČti, že naši otcové nevČdČli, co þiní,
když nás „v našem zájmu“ bili a ponižovali, pĜípadnČ nadále ponižují, a že
i oni jsou plni vČtšinou dlouhodobČ nezvládnutých emocí (které jim nČkdy
zaþnou v mozku zhoubnČ bujet). Tak jako je každá agrese každého násilníka
jen vnČjším Ĝešením a maskou nezvládnutého strachu, tak je i každá taková
egotcovská jedupoznámka na adresu dospČlé dcery jen zakrytím vnitĜní
nejistoty.
To, co o principu tohoto chování a jednání víme, naznaþuje, že je nejvyšší þas,
aby dcery všeobecnČ pĜestaly reagovat na urážky a ponižování ze strany svých
egotcĤ negativními emocemi a pláþem. Aby to, hlavnČ kvĤli sobČ, svým
jeduotcĤm Ĝekly (i s rizikem pravdČpodobného nepochopení z jejich strany
a nČjaké té další výþitky a urážky). A hlavnČ aby se tahle nefungující strategie
„výchovy“ dČtí pomocí trestĤ a jedupoznámek už nepĜenášela do dalších
generací.
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Vím, to se mi to radí, ale jiné Ĝešení neexistuje. Egotec je tak dlouho a tak
intenzivnČ zavirován svými výþitkami vĤþi dcerám (JÁ mám s tebou takové
trápení, jsi MOJE nejvČtší zklamání), že pro své zhoubnČ rozbujelé ego úspČch
své dcery neuvidí, ani kdyby ho kopl do zadku. Lék neexistuje, anebo to je
„léþba vnukem“.
Je tĜeba pĜestat se tím trápit a žít svĤj pozitivní a tvĤrþí život (plný stále
zdokonalovaného umČní radovat se a pĜát) a nenechat si vnutit ten jejich (plný
jedupoznámek a tedy i jedudČtí).
Reakce þtenáĜky:
HĜebíþek na hlaviþku, pane Marku! Nebo hlaviþkou do hĜebíþku, aspoĖ tak se
cítím, už dlouho se mi nechtČlo tak breþet. Máte pravdu v tom, že „žít svĤj
pozitivní a tvĤrþí život“ musíme my velké holky samy, nikdo to za nás
neudČlá, ale Ĝeknu Vám, je to fuška. NaštČstí jsem mČla a mám dobré uþitelky,
které mi pomohly, abych si našla svoji hodnotu.
(A teć si pĜedstavte, že si takhle zdeptaná ženská, která je svým otcem
naprogramovaná, ale neví o tom, pĜeþte tĜeba, že by nemČla luxovat muži pod
židlí, na které sedí. VĤbec nemá šanci pochopit, co jste napsal, protože
amygdala vystartuje a Vás zaĜadí do stejné škatulky s otcem. Zas jeden, co jí
Ĝíká, že ona je ta špatná...)

Flop a horeþka omladnic
Historie lidstva i vČdy je kromČ jiného i historií „nešĢastníkĤ“, kteĜí mČli tu
neblahou þest být ve svém oboru prvními objeviteli nebo uživateli tehdy
pĜekvapivých myšlenek þi postupĤ. Dogmatiþtí fanatici svou neochotou
akceptovat jiné, alternativní nebo i velmi neþekané myšlenky a nápady totiž
vždy aktivnČ pĜekáželi novým objevĤm (i teorie Thomase Kuhna
o „paradigmatech“ vČdy musely dostat nČjaký þas, než zaþaly být postupnČ
akceptovány). Sami nedokázali nic napsat, vymyslet, sestavit, navrhnout, a tak
jen ze všech svých pĜízemních sil pĜekáželi. Dnes se naposledy pokusím
naznaþit, že kritika pro kritiku je slepou a zdraví škodlivou uliþkou jak pro
osoþovatele, tak pro þtenáĜe a spoleþnost (že to tedy není jen nČco, nad þím
mĤžeme blahosklonnČ mávnout rukou).

26

Vždy, když pod nČjakým (nejen) svým þlánkem spatĜím nČjakou tu anonymní
poznámku, plnou osobních urážek, vzpomenu si na tu nekoneþnou Ĝadu mužĤ,
kterým ještČ celkem nedávno nejen spílali, ale dokonce je i zabili, nebo
alespoĖ uštvali k smrti.
NapĜíklad na maćarského lékaĜe, chirurga a porodníka Ignáce Semmelweise,
který si jako první lékaĜ své doby zaþal pĜed operací umývat ruce v chlorové
vodČ. V té dobČ (nejen) na porodních sálech umíralo po operacích velké
procento žen na „horeþku omladnic“, tedy na infekci – jak víme dnes.
Tehdejší vČdecké kapacity ubohého lékaĜe uštvaly také neustálým napadáním
v dobovém tisku, jak mĤže být tak hloupý a naivnČ vČĜit, že horeþce omladnic
zamezí tím, že si umyje ruce.
PodobnČ se vedlo Darwinovi a stovkám dalších.
Stále si také velmi dobĜe pamatuji, jak tehdejší tisk oplýval štvavými, ale
i odbornými þlánky o tom, že hudba Beatles není tou pravou hudbou, že to
jsou jen pouhé tĜi akordy, a že za rok sláva tČchto neostĜíhaných hochĤ zcela
jistČ zapadne.
PrávČ tak si vzpomínám na uštČpaþné komentáĜe prvních zábČrĤ skokĤ do
výšky Ameriþana Dicka Fosburyho, který skákal, blázen, zády k laĢce! Tak se
to pĜece nedČlá, že? To jsme se nasmáli… Pak tyhle zábČry pustila televize
ještČ v silvestrovském sestĜihu (rozumČjte, k pobavení nad tím, jaký je to
nesmysl), Dick ale následnČ vyhrál (v roce 1968) olympijské
hry a od té doby se neskáþe do výšky nijak jinak než flopem.
Dnes je mi smutno z mnoha vČcí a lidí a jevĤ, ne kvĤli tomu, že existují, ale
kvĤli tomu, že by vĤbec existoval nemusely. Nejvíc z pomýlené krátkozraké
taktiky porodníkĤ, a také tČch, kteĜí, neinformovanČ, odmítají šmahem
jakýkoliv náznak, že by slovutná „vČda“ (v tomto pĜípadČ porodnictví) snad
mohla nebýt tím nejlepším dĤkazem pokroku. A kteĜí se, místo aby se
zamysleli a zkusili si, ve jménu té které vČci, tĜeba jen teoreticky, pĜedstavit,
co by bylo (a mČlo se zmČnit), kdyby tomu tak skuteþnČ bylo, jen napadají
propagátory a obhájce (obhájkynČ) nových pĜístupĤ.
Co chci naznaþit? Možná by všichni ti, kteĜí po pĜeþtení nČþeho, co jim
nezapadá do zatímní „škatulky“, nebo po pĜeþtení nČjaké zlé nebo neþekané
zprávy, mČli zkrotit emoce a zkusit dát novým myšlenkám (i poslĤm, kteĜí
takové zprávy pĜináší) þas a prostor. Co kdyby z toho byl další „flop“? Staþí
si to uvČdomit: všechny skuteþnČ velké vynálezy a objevy nikdo pĜedtím
neþekal. Byly tak nové, že se jim nejprve smáli…
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Na tom všem „koniášství“ je právČ smutný i ten, ve srovnání napĜ. s rozvojem
technologií, pramalý pokrok. Už Gándhí pĜed pĤl stoletím okomentoval
svou podobnČ trpkou zkušenost: „Když þlovČk chce prosadit nČco, o þem je
bytostnČ pĜesvČdþen, že to tak je a bude fungovat, musí projít þtyĜmi fázemi.
Zaprvé mu nikdo nevČĜí a všichni se mu smČjí. Zadruhé ho osoþují a napadají.
ZatĜetí mu dokonce mohou usilovat o život. A teprve zaþtvrté jeho ideje
zaþnou být akceptovány…“
Dokonce už i souþasný hojnČ citovaný a publikovaný psycholog Jeroným
Klimeš ve svém eseji „PĜestaĖme vtipkovat o tchýních“ (LN, Orientace, 25.
11. 2006) v této souvislosti poznamenal: „Když píšu nČjaký odvážný þlánek,
a riskuji tím svou profesní povČst…“
A tak zatím marnČ sním o dobČ, kdy i v ýechách bude radost nejen udČlat
chybu (protože právČ zbyteþnou kritikou v dČtství jsou doživotnČ
programováni budoucí osoþovatelé a nepĜátelé þehokoliv nového þi jiného),
ale i pĜijít s nČþím novým. Kdy si ýeši zaþnou vážit tČch, kteĜí nČco dokázali
(uvČdomujeme si dostateþnČ, že ti z nás, kteĜí jsou dnes svČtoví, jsou pĜesnČ ti,
kteĜí emigrovali?). A kdy si tĜeba potenciální osoþovatel, ještČ než zaþne
osoþovat, vzpomene tĜeba na pĜípad „flop“ þi „horeþka omladnic“.

Hlásím se o Nobelovu cenu
Další vražda þtrnáctimČsíþního dítČte vyvolala další plané mediální dotazování
psychologĤ. Jedna psycholožka prohlásila, že „zpĤsob útoku naznaþuje, že
žena mĤže trpČt poruchou osobnosti nebo mohla být pod vlivem drog“,
a v rozhovoru s psychiatrem ZdeĖkem Bašným zaznČla slova: „Buć je
psychicky nemocná, nebo jde o patologickou osobnost bez schopnosti lítosti
nebo bez mateĜského pudu“.
O kousek dále odpovČdČl psychiatr na otázku, jestli tak mĤže jednat i žena,
která nikdy nemČla patologické sklony a tČhotenství bylo chtČné, a jakou roli
mohou hrát poporodní deprese zpĤsobem, který mne nadzvedl ze židle
a pĜinutil k sepsání tohoto þlánku: „Je to velmi vzácné, ale poporodní deprese
mohou vést k zabití dítČte. Kdybych ale vČdČl, þím to je, tak mám Nobelovu
cenu.“
Odpovím jak jemu, tak výboru pro udČlování Nobelových cen.
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VezmČme to po poĜádku: Je-li dítČ porozeno traumaticky, tedy je-li rodiþka
lékaĜi a personálem porodnice strašena a vyrušována, je-li porod urychlován,
nebo šlo o císaĜský Ĝez, má to þasto celoživotní (nejen psychické) následky.
NapĜíklad (protože nedošlo, jak k tomu dochází u pĜirozených, tedy
nemedicínsky vedených porodĤ, k produkci koktejlu hormonĤ, které rodiþku
posílí na úrovni tČlesné, ale i duševní a zdravotní) v budoucnu taková žena
bude mít pravdČpodobnČ potíže s poþetím, s pĜijetím tČhotenství a jeho
hladkým optimálním prĤbČhem, potíže pĜi porodu, vyžadující medicínský
zákrok… a lékaĜ pak bude moci konstatovat, že „nemČla mateĜský pud“
(a celé se to zopakuje v další generaci, pokud jde o holþiþku, a pokud jde
o chlapce, ten pak v dospČlosti bude pravdČpodobnČ postrádat schopnost vcítit
se do jiných a bude muset být bez lítosti agresivní). MateĜský pud se ale
naplno otevírá právČ pĜirozeným (ne obvyklým, tedy operativním) porodem
(se všemi tak složitými na sebe navazujícími hormonálními procesy). Ženy,
které mateĜský pud nemají, o nČj byly (aĢ už pĜímo, nebo v další generaci)
pĜipraveny pány porodníky a jejich vírou, že tČhotenství je nemoc a porod jako
operace je její léþbou.
Zadruhé, poporodní deprese (a laktaþní blues a další „moderní“ potíže) se
zaþaly masivnČ vyskytovat až poté, co byly zavedeny povinné porody
v nemocnicích (se všemi dalšími invazivními a chemickými zásahy).
Prakticky se nevyskytují u žen, které porodily pĜirozenČ.
I další tvrzení psychiatra Bašného je typickou ukázkou mužského nepochopení
skuteþné pĜíþiny problému: „Porod jako zátČž nČkdy spustí dosud skrytou
duševní poruchu. Velkým vyþerpáním mĤže dojít ke zkratovému jednání.“
Hm. PĜirozený porod nekonþí vyþerpáním, naopak, ženy, které mČly to štČstí,
vypovídají o pĜílivu energie a orgasmu.
Perlou je ovšem další vČta: „Odmítání dítČte je po porodu pomČrnČ þastý jev,
ale nekonþí zabitím.“ ZásadnČ nesouhlasím s apatií a klidem, s jakou tohle
lékaĜi a psychiatĜi JEN konstatují, aniž by se snažili pátrat po pĜíþinČ. Naopak,
právČ to, že ženy dČti po porodu þasto odmítají, je nepĜímý dĤkaz, že je nČco
špatnČ: že porod bývá medicínsky násilnČ pĜerušen, dokonþen za ženu, a tak
bývají pĜerušeny a zablokovány ony hormonální procesy, které doprovázejí
porod pĜirozený, a které jsou zárukou, že se pak neobjeví poporodní deprese
nebo absence mateĜského pudu.
Hlásím se tedy o podíl na nČjaké té budoucí NobelovČ cenČ, protože jakmile
odstraníme pĜíþinu (zcela nevyhovující, mužsky agresivní styl porodnictví,
který ovšem navazuje na neúctu spoleþnosti k mateĜství a dČtem) a zaþneme
prosazovat léþbu (malé porodní domy, porody doma, a nebo pĜebudování

29

nemocnic na jakési porodnické hotely, ve kterých budou moci ženy rodit
„jako kdyby byly doma“), zcela jistČ se poþet žen, které nemají mateĜský pud
(nebo jsou pak pronásledovány poporodními depresemi) zaþne pronikavČ
zmenšovat.
Protože ale již témČĜ patnáct let þerpám z prací porodníkĤ a psychologĤ
Thomase Vernyho, Petera Fedora-Freybergha, Frederica Leboyera, Michela
Odenta a Marsdena Wagnera, samozĜejmČ bych se s nimi rád o cenu podČlil.
Všichni bychom se pak mužsky pádnČ zasadili o to, aby byl výbor, udČlující
Nobelovy ceny, rozšíĜen o nejménČ 50% žen, a další Nobelova cena pak bude
jistČ udČlena ženským prĤkopnicím pĜirozených porodĤ, jako jsou Ina May
Gaskin, Penny Simkin, Ingeborg Stadelmann, Henci Goer, a ty pak vahou
svých osobností zcela jistČ donutí zodpovČdné, aby všechny státy udČlily
nČjaké to vyznamenání místním prĤkopnicím pĜirozených porodĤ. U nás by to
zcela jistČ byly jak porodní asistentky Ivana Königsmarková a Zuzana
Štromerová, tak Ludmila Mojžíšová in memoriam, ženy z Hnutí za aktivní
mateĜství Petra Sovová, Marie Vnouþková, þi zasloužilé a stateþné matky,
které porodily a rodí doma, napĜ. Johanka KubaĖová a další. RozumČjte,
všechny jmenované musely a bohužel stále musí bojovat za „pĜirozené“ právo
žen rodit doma a v intimitČ a prosazovat, co by mČlo být normální, vĤþi
tuhému odporu systému, resp. mužĤ porodníkĤ.
Tvrzení v titulku rozhovoru, který komentuji, tedy „Jsou ženy, které mateĜský
pud nemají“, je profesním selháním mužĤ porodníkĤ, a také jeden
z porodnických mýtĤ, který je tĜeba co nejdĜíve napravit. Každá žena má
v zadání svého tČla a existence mateĜský pud, jen je tĜeba jej (pĜirozeným
porodem) nastartovat právČ tak, jako v pubertČ hormonálnČ startuje pud
sexuální.

Už je to tady (hyperaktivnČ)
KoneþnČ nČjaká þísla, zvolal jsem, þtouc þlánek o hyperaktivních dČtech.
Tedy ne o nich, ale o tom, že si jejich rodiþe v rámci nového systému plateb
ve zdravotnictví za to, že jsou jaké jsou, notnČ pĜiplatí. Už je to tady, Ĝíkal
jsem si, koneþnČ snad lidem zaþne docházet, jak jsou stále závislejší na
lékaĜské a farmaceutické lobby, a jak chytĜí jsou lékaĜi, kteĜí si medikalizací
porodĤ pĜipravují své budoucí klienty.
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DČti, které trpí hyperkinetickou poruchou (ADHD), bývají divoké, riskují,
jsou nepozorné a neposedné, píše se ve zmínČném þlánku. KvĤli tomu þasto
pĜijdou k úrazu. Poskytovaná lékaĜská péþe je u nich 2,5krát dražší než u
sourozencĤ bez diagnózy ADHD. U tČchto dČtí se zaznamenává tĜikrát více
otrav a þtyĜikrát tolik úrazĤ, se zranČnou hlavou se dČti léþí o 15 procent
þastČji než jejich klidnČjší sourozenci. V aktuálním þísle LékaĜských listĤ to
(koneþnČ!) napsala Eva Malá z neurologické kliniky Všeobecné fakultní
nemocnice v Praze.
Prozatím léþba zranČných dČtí stojí peníze pojišĢovnu, ale þást nákladĤ mají
nést i rodiþe. Za návštČvu lékaĜe se platí 30 korun, za den v nemocnici
60 korun a za pohotovost 90 korun. Platit by se mČlo také za každou položku
na receptu. A vláda a parlament a strany se vážnČ pĜou, mají-li platit
i novorozenci (a ti chvíli platili a pak že zase platit nebudou).
Jak dále naznaþuje þlánek, hyperkinetická porucha byla poprvé definována
pĜed 67 lety a za tu dobu se už nČkolikrát pĜejmenovala. Je známá pod pojmy
lehká dČtská encefalopatie, minimální mozková dysfunkce nebo porucha
pozornosti. Jde o „neurovýchovnou“ poruchu, zpĤsobenou þásteþnČ
geneticky a biologicky, ale dílem ovlivnČnou výchovou a stresem.
„Je pravda, že pĜed rozpoznáním této poruchy byla znaþná þást dČtí s ADHD
bezúspČšnČ trestána, propadala a byla posílána do polepšovny. Nyní se ví, že
si zaslouží spíše léþbu než výprask, ale také je pravda, že ne vždy se to od
nevychovanosti snadno odliší,“ píše Cyril Höschl (který pĜidal i typicky
þeskou pikantnost: „Mimochodem tam, kde školy zaþaly dostávat na
problémové žáky s psychiatrickou diagnózou pĜíspČvky, zvládnout takovou
tĜídu je totiž obtížnČjší, poþet diagnóz prudce stoupl.“).
Kde jsou pĜíþiny vzniku této nemoci? „K poruše þasto dochází u dČtí, jejichž
matky v tČhotenství braly drogy, pily alkohol nebo kouĜily.“ Dodávám, že
„þasto“ je spíše „vČtšinou“, nebo spíše „vždy“, a také že velký podíl mají
i traumatické porody.
Tyhle dČti mívají problém udržet pozornost, tĜeba ve škole (i když nČkdy
mám dojem, že se prostČ hodnČ, hodnČ nudí). PĜestože mohou být velmi
inteligentní, mnohdy nedokonþí ani stĜední školu. V 70 až 80 procentech
nastupují na nekvalifikovanou práci. Více než 60 procent z nich v dobČ
dospívání kouĜí, pije alkohol, experimentuje s drogami a stĜídá sexuální
partnery.
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ZpČt k poþátku všeho (teć budu zámČrnČ pĜehánČt, ale mám k tomu dĤvod):
pĜílišná medikalizace porodĤ (a neinformovanost tČhotných obvykle pĜivede
ženu do nČjaké té velké porodnice, které dnes mají dokonce poĜadníky, jak
moc jsou, samozĜejmČ díky soustavné mediální kampani o rizicích porodĤ
doma, jaksi automaticky vyhledávané) vede ke zbyteþnČ þastým traumatĤm
pĜi porodu, a rodí se hyperaktivní dČti. Ty pak, viz þísla výše, už jen samou
svou existencí za svého života zaplatí pojišĢovnČ a lékaĜĤm daleko víc, než
dítČ zdravé, porozené pĜirozenČ. Je tedy „v zájmu lékaĜĤ“ (a farmaceutĤ), aby
se jich rodilo stále víc. - A ono se rodí.

Chcete s ním zešílet touhou?
Nejen dívþí, ale i ty ženské þasopisy škodí zdraví. Tomu psychickému, a ve
svých dĤsledcích i rodinnému. ýtenáĜky si to ale asi neuvČdomují, jinak by ty
þasopisy pĜece musely zkrachovat!
Stále se snižující informaþní úroveĖ ženských þasopisĤ sleduji již delší dobu.
Jednou jsem neodolal a v trafice zakoupil (trafikantka zvČdavČ koukala)
zvláštní pĜílohu jednoho typického ženského þasopisu s názvem Jak milovat
a být milována. Už na obálce se rozdychtČným ženám slibuje: „Chcete s ním
zešílet touhou? Zkuste 10 našich osvČdþených fíglĤ. Neumí to s vámi? Nevadí,
5 žhavých tipĤ z nČj udČlá skvČlého milence. Nabrala jste a on se dívá jinam?
Víme co s tím! Velký horoskop sexu! 4 úžasné erotické finty – nauþíme vás,
jak dokonale okouzlit pĜísného šéfa. Máte chuĢ ho dostat do varu? Máme na to
20 chytrých tipĤ! Sexy prádlo, které mu zaruþenČ zvýší tlak. Jak se dotýkat
nahého muže, aby s vámi vzplál?“
ýasopisu vévodí celostránková reklama na bylinný extrakt „ke zvýšení
pĜirozené chuti na sex pro ženu v každém vČku“. Je urþen i ženám, které
nedosahují orgasmu, nebo nejsou spokojeny s jeho prĤbČhem. Úþinnost se
dostavuje po 30-60 minutách a reakce trvá 24-48 hodin.
No nekupte to, že? A tak jsem se s pĜekvapením (a hrĤzou, viz níže) doþetl, že
se þtenáĜkám radí napĜ. aby podpoĜily své vlny (rozumČjte, dlouhé vlasy,
a hned pod radou jsou zmínČny pĜíslušné šampony, dokonce i s cenou!), aby si
pČstovaly pod kĤží štČstí (rozumČj, aby používaly hydrataþní krémy, ceny také
uvedeny), aby provonČly své tČlo do sametové hebkosti (reklama na
parfémové pudry), aby ozdobily svou nahotu (reklama na rebelské náušnice
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a sadu náramkĤ) atd. Copak ženy nechápou, že to je bezostyšná reklama
urþitých firem, zneužívající jejich naivity a neinformovanosti?
Nad další radou jsem se zaþal nezĜízenČ chechtat: ZĤstaĖte pĜirozená, radil
þlánek, a pĜitom hned pĜidal návod jak: „Ležíte-li na zádech, pokrþte lehce
kolena, aby se vám hezky vytvarovala lýtka a stehna. TopornČ natažené nohy
nevypadají dobĜe. A pokud sedíte, nedávejte si nohu pĜes nohu, nýbrž držte
kolena u sebe a trochu je posuĖte na stranu. Vaše lýtka budou vypadat štíhlejší
a lákavČjší.“
Jeden þlánek má pĜímo neodolatelný název („Než se otĜese zem“) a dokonale
manipulující podtitulek: „VidČla jste ve filmu ženu, která málem zešílela slastí
pĜi milování? Vy jste nic takového neprožila? ChtČla byste také?“
Uff. SamozĜejmČ se na dvou tĜech místech objevily i celkem racionální rady
a úvahy (napĜíklad: „milujte ho a nekritizujte, smiĜte se s tím, že nikdo není
dokonalý, slezte z velitelského mĤstku, vsaćte na lichotky, nebo mu ukažte,
jak vás hladit, neustále se ho dotýkejte a dodávejte mu pocit, že jste stále
mladá, on pak bude dČlat, co vy budete chtít, nauþte se odpouštČt“), ale tak
drobným písmem, že to rozdychtČné a všemi tČmi nesplnitelnými témČĜ
filmovými reklamami k okamžitému pomilování naprogramované þtenáĜky
s nejvČtší pravdČpodobností mezi všemi tČmi titulky a fotkami neodolatelných
podprsenek v bordó variacích pĜejdou.
„Jako mĤry neodbytnČ nalétávají na rozsvícené svČtlo, tak muže fascinuje
ženská nahota,“ vysvČtluje podtitulek jiný návod, jak milovat a být milována:
„Krášlicí bojový plán jak se vyšperkovat.“ No, nevyzkoušejte si tak výborné
rady, že? „Hra o bronz vrcholí,“ konstatuje jiný þlánek a dodává: „Každé léto
probíhá hra, pĜi které je bronz tím hlavním ocenČním. A ani Ĝeþi o tenké
ozonové vrstvČ þi následcích slunČní na tom nic nemČní. Krásné opálené tČlo
je dĤkazem, že jsme si to léto prostČ užily…“ Ale vždyĢ to je hrozná
manipulace! Není to na žalobu nČkteré pČtatĜicátnice, která už má rakovinu
kĤže? Co na to dermatologové?
Pokud nazvu tento a podobné þasopisy ženským bulvárem, asi nebudu daleko
od pravdy. SamozĜejmČ si nedČlám iluze o podobnČ zamČĜených pánských
þasopisech, jenže pĜi letmém pohledu na plochy trafik a stánkĤ novin
a þasopisĤ tyhle ženské jednoznaþnČ pĜevládají, a ženy jsou (protože mají
propojenČjší mozkové hemisféry a snadnČji podléhají emocím) vĤþi reklamČ
daleko ménČ odolné než muži.
PĜitom staþí pĜeþíst si nČjaká seriózní pojednání a zájemkynČ se ihned dozví,
že zamilovanost nevydrží déle než pár let, že naše pĜedstavy o lásce jsou
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stejnČ bláhové, jako pĜedstavy o partnerovi, do kterého se žena právČ
zamilovala, že se po nČjaké dobČ zákonitČ zamilovanost, která se podobá
duševní chorobČ nebo stavu po drogách, v ideálním pĜípadČ zmČní ve stav
dlouhodobé oddanosti (chcete-li to vČdeþtČji, dopamin vystĜídá oxytocin).
Elfriede Jelineková tvrdí, že ženská touha je nenaplnitelná, protože je bezedná.
Ženské tČlo podle ní chce znovu a znovu, aby to jednou vydrželo natrvalo,
jenže ono to natrvalo nikdy nevydrží, a je mrtvo už zaživa, protože neukojená
žádost (a to je pĜesnČ to, co následuje po prolistování prĤmČrným ženským
þasopisem, protože málokterá žena má na všechny ty krémy, olejíþky, emulze,
voĖavky, šaty a doplĖky, pozn. aut.) v ženČ vyvolá k tČlu nenávist.
Bulvár, Ĝeklo by se. Staþí to nekupovat. Jenže dnes už je bulvár skoro
všechno! Co si pak má žena poþít s podobnými radami v ženské pĜíloze
našeho nejprodávanČjšího deníku?
„Lepší dva skvČlé roky než dvacet prĤmČrných,“ radí jeden takový typický
þlánek, který se tváĜí jako doporuþení odborníka. A aby byla pádnost þlánku
podtržena, v rámeþku jsou zmínČny i nČkteré filmy, v nichž se hrdinka „nechá
unést šarmem“ milence – napĜíklad Ztraceno v pĜekladu nebo Titanic.
Další manipulace (ve jménu zisku, samozĜejmČ)! Bože, jak hluboko þtenáĜky
nejen tohoto deníku klesly, pokud jim tohle nevadí, Ĝíkal jsem si, ale pak jsem
si pĜeþetl dopis jedné takové postižené: „Magazín najdu pravidelnČ, když jej
mĤj muž oddČlí bokem od svého denního tisku.“
Pánové, kteĜí tenhle bulvár každé pondČlí oddČlíte od svého denního tisku,
nemČli byste si alespoĖ jednou tuhle ženskou pĜílohu (nebo nČjaký ten ženský
magazín) pĜeþíst, abyste vidČli a vČdČli, co je to za škodlivinu?
Pokud je, co se týþe dívþích þasopisĤ, položena Ĝeþnická otázka „MĤže vĤbec
z dítČte, které každý mČsíc vČnuje svoji pozornost osmdesáti stranám více þi
ménČ skryté propagace konzumu a ženské podĜízenosti, adorace moci
a majetku, vyrĤst þlovČk s normálním sebepojetím, sociálními návyky
a pĜedstavami o životČ vĤbec?“
Dámy, nemČly byste tak povrchní, lživé a neskrytČ reklamní plátky šmahem
odmítat, a nenechat si tak narušit celkem pohodový život? Copak jste
neustálou a stále dokonalejší a nestydatČjší reklamou už tak „zpracované“, že
vám nedochází, jak jsou tyhle þasopisy škodlivé? Škodlivé pro vaše zdraví,
pro vaši psychiku a rodinu?
Copak si neuvČdomujete, že fotografie modelĤ jsou všechny peþlivČ
poþítaþem vyretušované a pĜikrášlené, jako ostatnČ každá (klamavá) reklama,
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a že žádný muž na svČtČ nevypadá ve skuteþnosti a zvláštČ po ránu tak, jako
odpoþinutý, nalíþený a napudrovaný model? A že firmám, které na vás
nakonec zbohatnou, je naprosto jedno, jestli pak po aplikaci onČch tak
vzrušujících rad na dva skvČlé roky propláþete dalších dvacet let, protože
všechno bude pokaženo?
Potom vám skuteþnČ nezbude, než si pĜedplatit celou Ĝadu tČchto þasopisĤ
a se slzami v oþích si znovu a znovu þíst dalších 5, 10, 20 a více tipĤ, jak jste
ho mohla dostat do varu… jen kdybyste ho mČla poblíž.
A budu ještČ tvrdší a vizionáĜštČjší: vážení odborníci na rĤzných tČch
(ne)zodpovČdných ministerstvech, copak vám nedochází, že si takto
systematicky vychováváme vČþnČ neukojené, nespokojené, po krátkodobých
zážitcích a každodenním vzrušení (alespoĖ pĜi nakupování) nenaplnČnČ toužící
a tedy nemocné ženy? Nebo je to naopak zámČrné?!?
Pak by vás (a vydavatele ženských bulvárních þasopisĤ a jejich inzerentĤ) mČl
už nČkdo koneþnČ (jako v USA výrobce a prodejce Coca coly, škodlivých
lékĤ, hamburgerĤ a cigaret) zažalovat.
Protože ženské þasopisy oþividnČ škodí. Nejen ženám.

Chlupaté housenky
TchýnČ bojuje se slimáky. Jsou malí, ale šikovní. V noci si pochutnávají na
lístcích kytek, které si pČstuje pro okrasu, a pĜes den jsou zalezlí. Co s nimi?
A tak vždy ráno tchýnČ obrací rĤzné plastové nádoby, kterými kytky veþer
pĜikrývá, a bČduje, jaká je to letos pohroma.
NevČdČl jsem, jak ji utČšit, až jsme jednou v televizních zprávách vidČli
kousek reportáže o zemi, kde se pĜemnožily velmi chlupaté housenky.
V celých trsech visely na kmenech stromĤ, a jako armáda se posouvaly nČkam
jinam. Pokud se housenky cítí ohroženy, vystĜelují své dlouhatánské
chloupky, kterými jsou pĜímo obaleny, na což kĤže zvíĜat, ale i lidí, bolestivČ
reaguje otoky. Museli dokonce nastoupit vojáci s plamenomety.
Cizí neštČstí uklidní. PĜi prvním následném bČdování nad šikovnými
a žravými slimáky jsem zavedl Ĝeþ na chlupaté housenky – a slimáci byli
rázem zapomenuti. PrávČ možnost vidČt, že mé „neštČstí“ je jen þajíþek
ve srovnání s neštČstím jiných, urovnává hrany vlastního utrpení a zbyteþnČ
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negativního prožívání denních starostí. Blbá nálada ýechĤ je pĜitom
neopodstatnČná, protože se máme jak prasátka v žitČ (patĜíme mezi
5% nejbohatších lidí na planetČ).
„Bez barmských hadĤ a štírĤ bych nevČdČla, že tu máme bezhavČtí ráj. Bez
nepálských naléhavČ žebrajících dČtí bych si neuvČdomila, v jakém dostatku
a pĜepychu žijeme. Bez šokujících pohledĤ na kambodžské bombové obČti
bych tČžko vnímala mír a klid v naší zemi. Bez mnoha útrap každodennosti
bych neocenila pĜepych tekoucí vody, splachovacích záchodĤ, stabilního
elektrického proudu, telefonu, prázdných jedoucích tramvají, autobusĤ,
o metru ani nemluvČ. Ten úžasný luxus nedusat stále v prachu a mít doma
pravá sklenČná okna!“ píše psycholožka a terapeutka Jitka VodĖanská, která
poslední roky pravidelnČ jezdí meditovat do Asie.
PodobnČ zmatené je to i se zpĤsobem, jakým naše spoleþnost odmítá cokoliv,
co je spojené se smrtí a umíráním. Lidé se jaksi bojí i rituálĤ, tedy pohĜbĤ.
50% lidí je dnes u nás spalováno bez obĜadu, a pČtina ýechĤ si pak
nevyzvedne urnu s popelem svých bližních.
ýeká nás hodnČ práce i na tomto poli. Co takhle vzít si vzor od tČch na
dalekém VýchodČ? ZmínČná Jitka VodĖanská tam jednou kondolovala
spolubydlící, které umĜel manžel. UdivenČ se na ni podívala se slovy „Ty ještČ
niþemu nerozumíš!“. A když kondolovala uþiteli meditace, kterému zemĜel
otec, rozesmál se a jen Ĝekl: „NetĜeba. UmĜel v klidu. A jak ti jde meditace?“
Moje známá ze San Francisca projíždČla Prahou a po ženČ mi poslala „dárky“:
malou ale šikovnou baterku (a já si teć mohu posvítit na malé, ale šikovné
slimáky, právČ když si to šinou sežrat další várku listĤ oblíbené kytky), a þerné
triþko, zakoupené na tamním setkání s Jeho Svatostí, na kterém je zepĜedu pro
mne neþitelný, ale zcela jistČ velmi pouþný nápis v sanskrtu, a vzadu toto
dalajlamovo doporuþení:
„Každý den, hned jak se probudíš, si uvČdom a opakuj: Dnes mám štČstí, že
jsem se probudil, že jsem živ, a že žiji vzácný život þlovČka. Budu se snažit ho
nepromarnit, ale využít všechnu energii k tomu, abych se dále vyvíjel. Abych
rozšíĜil své srdce a dokázal naslouchat druhým. Abych pro blaho všech bytostí
dosáhl osvícení. Abych na druhé myslel vždy v dobrém. Abych se
nerozþiloval, nebo na nČ nemyslel negativnČ, a abych jim dokázal ze všech sil
pomáhat.“
MoudĜí to opakují více jak dvČ tisíciletí. A brblalové jen brblají a nezkusí
žádný z tČch docela snadných (i když trpČlivost a trénink vyžadujících)
a vyzkoušených návodĤ. Ona totiž už i ta západní vČda zjistila, že pozitivnČ
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a vĤþi ostatním vstĜícnČ nasmČrovaná mysl je šĢastnČjší, zdravČjší, efektivnČjší
a ekologiþtČjší. My tady ve stĜední EvropČ navíc nemáme ani tajfuny, ani
cunami, ani – 40 nebo + 40o Celsia, ani diktaturu, ani chudobu… a až na
výjimky ani chlupaté housenky.
Možná by každý notorický škarohlíd (a každá notorická plaþka) mČl(a) strávit
aspoĖ týden nČkde v tajfunu nebo mezi chlupatými housenkami. Pak by si jistČ
velmi ochotnČ každé ráno opakoval(a): „Jsem tak šĢastný(á), že žiji tam, kde
nejsou chlupaté housenky…“ a byl(a) by šĢastný(á).

Mami, tys mČ (ne)rodila doma?
“PĜes tĜicet procent žen v Nizozemsku stále rodí doma,“ Ĝekl národu v zemi
s nejnižší prĤmČrnou nadmoĜskou výškou v EvropČ Jan Nijhuis, profesor
porodnictví z Maastrichtské univerzitní nemocnice. „Jsem pyšný, že
Nizozemsko má stále tak vysoký poþet porodĤ pĜímo doma. Jsme jediný
západní stát, kde je toto þíslo tak vysoké. Jsme unikát,“ doplnil. TĜetina
nizozemských žen si vybere tradiþní formu porodu na domácím lĤžku, místo
aby odjela do porodnice, jak je jinde zvykem. Ptáte se, jak je to vĤbec možné?
V naší dobČ? “Je vidČt, že ženy v Nizozemsku stále vČĜí v sílu vlastního tČla,“
Ĝekla nizozemskému rozhlasu porodní asistentka Beatrijs Smuldersová,
zakladatelka Amsterodamského porodního centra, která pĜednášela v roce
2001 na pražské konferenci PĜivádíme dČti na svČt i þeským zájemkyním,
a potvrdila to, co þeští „odborníci“ stále odmítají akceptovat: „TČhotenství
a porod jsou normální lidské vČci, ne zdravotní zákrok.“
Odborníci doplnili, že domácím porodĤm prospívá fakt, že vČtšina mČsteþek
má dobĜe zaĜízenou nemocnici, kam mohou ženu v pĜípadČ komplikací zavézt,
a mnoho žen se cítí doma natolik dobĜe a uvolnČnČ, že intimní vČc, jakou je
porod, chtČjí prožít v intimitČ známého krbu, ne mezi nemocniþními stČnami.
V zemi jsou taky tisíce vysoce školených asistentek, které se ženám vČnují
i v dobČ tČhotenství. Pomáhají jim. „Trend je samozĜejmČ sestupný, ale ne tak
prudce jako jinde,“ Ĝíká Nijhuis.
Na pražské pĜednášce proslulého porodníka Michela Odenta v roce 2007 se ke
mnČ pĜitoþila mladá žena a zaþala mi dČkovat za knihu Nová doba porodní
(Eminent 2002). Její první dítČ, tĜíapĤlletá dcerka, byla sice, pĜes všechny
porodní plány a snahy, ještČ porozena v porodnici, ale další dítČ, syn, se pĜed
dvČma lety narodil, se vší parádou a pozitivními zážitky rodiþky, doma. Pyšná
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maminka mi pak zaþala vyprávČt, jak pĜed þtrnácti dny její dcera chtČla vČdČt,
jak se narodila. Po popisu porodu v nemocnici se zeptala: „A to jako bylo
špatnČ? Tak proþ´s to dČlala?“ A chtČla pak vidČt i místo, kde se narodila.
Když uvidČla porodnici, Ĝekla: „Jsem krajnČ nespokojená!“ a dodala: „A pĜíštČ
to zaĜić tak, jako s bráškou“.
Jak má po padesáti letech praxe porodníka ovČĜeno i Michel Odent, porod by
mČl být posvátnČ intimní soukromá záležitost. I podle nČho je ideální porod
doma, a jako porodník chodí právČ k takovým domácím porodĤm v LondýnČ.
Jen se svou dulou, která má už þtyĜi dČti, a umí prý neobyþejnČ dlouho mlþet.
A plete. Porodní asistentky a duly, které pĜi þekání na stahy a porod klientky
pletou (jejichž psychika je tedy vyrovnaná a hladina adrenalinu velmi nízká),
jakoby byly zárukou rychlých a bezpeþných porodĤ. Rolí porodníka (u porodu
doma v Británii ze zákona musí být „studovaná“ osoba) je vČtšinou jen
uklidĖovat manžela.
„Bude asi ještČ dlouho trvat, než objevíme skuteþný význam soukromí pro
bezpeþný pĜirozený porod,“ Ĝekl Michel Odent na zmínČné pĜednášce,
a zopakoval, co myslí slovem soukromí: „NapĜíklad necítit se pozorováni.
Když se cítíme být pozorováni, stimuluje se náš neokortex, a porod se zpomalí
nebo zastaví. Musíme být tedy opatrní, abychom do prostĜedí matky
nezaþlenili žádné zaĜízení, které by maminka vnímala jako pozorovací,
napĜíklad kameru. PĜitom kamery jsou bČžnČ pĜijímány bez jakéhokoli zvážení
jejich dopadu na psychiku rodiþky. PodobnČ tak i rĤzná lékaĜská zaĜízení,
napĜíklad elektronický fetální monitoring. Existuje velký poþet studií
dokládajících, že používání tohoto monitoru má za následek nárĤst poþtu
císaĜských ĜezĤ. LékaĜi z toho bohužel dosud neudČlali žádný závČr. Nebyli
schopni tomu uvČĜit.“
„Pokud bych mČl shrnout, co jsem se za ta léta nauþil,“ dodal Michel Odent,
a nastavil tak zrcadlo masovému þeskému porodnictví, „tak musím Ĝíci, že
nejsnadnČjší a nejbezpeþnČjší porod nastává ve chvílích, kdy u porodu není
nikdo, kromČ tiché porodní asistentky nebo duly. Jinými slovy, poþet
komplikací roste s poþtem zúþastnČných osob.“
Doufám, že za pár let se budou jen nČkteré dČti svých maminek udivenČ ptát
„Mami, tys mČ nerodila doma?“. A budou to považovat, právČ tak jako ona
zmínČná holþiþka, za handicap.
On to totiž handicap je.
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NaplnČný vztah
Brzký zaþátek milostného života nespouští antisociální chování. Naopak,
teenageĜi, kteĜí se pustili do sexu pĜed vČtšinou svých vrstevníkĤ, oþividnČ
zvládají svĤj další život v prĤmČru lépe, než ti, kteĜí se sexem þekali do
staršího vČku, tvrdí výsledky jednoho výzkumu.
Nedávný výzkum týmu psycholožky Kathryn Paige Harden z University of
Virginia naznaþuje, že pĜedstava o špatných životních koncích tČch, kteĜí
zaþínají se sexem v mladém vČku, je iluze a mýtus. Badatelé si v pomČrnČ
rozsáhlé studii vytáhli data o 534 dvojþatech stejného pohlaví z velkého
programu (National Longitudinal Study of Adolescent Health), pĜiþemž
detailnČ analyzovali výstupy odebrané celkem tĜikrát za 7 let. Výzkum dvojþat
umožnil do znaþné míry potlaþit vliv genĤ a sociálnČ-ekonomických faktorĤ
na získávaná data.
Konzervativní kazatelé nejspíš jenom lapají po dechu, píše autor zprávy
Stanislav Mihulka. Vynálezci kampaní ve stylu „ŠetĜi si své panenství až
k oltáĜi“ by si prý mČli rvát vlasy, protože svým snažením dosahují pĜesnČ
opaþných cílĤ, než jsou ty, o nichž tak rádi zapálenČ hovoĜí.
AutoĜi amerického výzkumu pĜipouštČjí námitku, že brzká sexualita podle
všeho souvisí s þasným tČhotenstvím a nemocemi, jedním dechem ale
dodávají, že v tom velmi pravdČpodobnČ není pĜíþinná souvislost. TeenageĜi
v jiných vyspČlých zemích zaþínají se sexem obdobnČ brzo jako v USA, poþet
tČhotných a nakažených je tam ale dramaticky nižší. Badatelé to pĜipisují
zoufalé úrovni sexuální výchovy amerických studentĤ, s tím souvisejícím
problémĤm pĜi braní antikoncepce a náboženské neochotČ chodit na potraty.
Získaná data pĜesvČdþivČ ukazují, že brzké zahájení sexuálních dobrodružství
má na další osud teenagera kladný vliv. Jakoby sexuální vztah teenagery vedl
k vČtší odpovČdnosti. V naplnČném vztahu podle všeho není tolik þasu
a prostoru na lumpárny. ýetli jste pozornČ? V naplnČném vztahu… O to tu
pĜece jde. Vím, možná je už pozdČ, ale co kdybychom svým (pouþeným
a informovaným) dČtem víc dĤvČĜovali?
„Nejsem proti lásce, aĢ si klidnČ zaþínají ve 14ti. Když budou ĜádnČ pouþení
ne pouze o kondomu, ale také o zodpovČdnosti k lásce a partnerovi, když
budou pouþení, že záleží na kvalitČ a ne na kvantitČ partnerĤ, o tom že dát
sebe je ten nejvzácnČjší dar, pak þasnČjší sex teenagerĤm neuškodí,“ napsala
rozumnČ v diskusi pod þlánkem jedna þtenáĜka.
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Celé je to další pČkná ukázka, jak obecné (historií a iluzemi a omyly
pĜedchozích zapšklých mravokárcĤ vnucené) mínČní dovede zamlžit
a pĜekrucovat skuteþnost. Podle autora zprávy existuje vážné podezĜení, že
i v tomto pĜípadČ mluví z mravokárcĤ kromČ klasické nesnášenlivosti i naivní
závist, kterou si dotyþní jistČ jen horko tČžko pĜipustí (vzpomínám na podobnČ
obecné odsudky v tehdejším tisku, kdykoliv byla zmínČna „sexuální revoluce“
ve stylu hippies a na kampaĖ v tehdejší ýeskoslovenské televizi proti všem,
které tehdy nenosily podprsenky).
PĜejme generaci svých dČtí a vnuþek jen „naplnČné vztahy“ (a vytvoĜme jim
pro to podmínky). Zní to (zvláštČ pro všechny ne vlastní vinou zapšklé
zvedaþe ukazováþkĤ) paradoxnČ, ale právČ tak jako musíte jablka ve štrĤdlu
osolit, aby pak byla sladká, vypadá to, že je tĜeba mladým dovolit (nejen)
„lásku“ (a rozumČjte, þasný sex), aby se nauþili vybudovat a užívat si
naplnČný vztah.

Násilí v médiích
„Jedinec euro-americké kultury v dČtství na obrazovce shlédne kolem 15 tisíc
vražd, další fenomény televizní agresivity nelze ani poþítat,“ Ĝekl v roce 2005
na pĜednášce na téma násilí v médiích sociolog Petr Sak. „Na poþítaþi a na
internetu v poþítaþových hrách již dítČ pouze pasivnČ nepĜihlíží vraždČní, ale
jako aktivní subjekt zabíjí. OpakovanČ pĜitom z médií slyšíme, že televizní
násilí nemá na dČti vliv, protože dČti dokáží rozlišit mezi skuteþností a fiktivní
mediální realitou. I schopnost tohoto rozlišení ale není mezi dČtskou populací
rozložena plošnČ a standardnČ, a televizní násilí pĤsobí i v pĜípadČ rozlišení
skuteþnosti a televizní fikce.“ Souhlasím a rád pĜidám svĤj komentáĜ.
Pohrávat si s násilím v médiích jako s nČþím bČžným a tedy normálním
a omluvitelným je velmi nebezpeþné. Souhlasím se sociologem: þeská
spoleþnost je (tak jako k hracím automatĤm, kasinĤm, prostituci, korupci
a dalším podobným fenoménĤm téhle ještČ ne zcela demokratické spoleþnosti)
vĤþi násilí v médiích benevolentnČjší než vČtšina demokratických zemí na
západ od Aše. Píše a mluví se o tom þasto, odborníci zamlžují jak se dá,
televize veĜejné služby „vyváženČ“ míchá hrušky s jabkama, a tak potČší, když
se objeví rozumný názor, který nezabĜedává do spíše matoucích detailĤ:
„Vývoj kosmu v rozmČru evoluce na naší planetČ procházel uzlovými body
znamenajícími zrod nové kvality. TČmito zlomy byl vznik života, biosféry,
þlovČka, vČdomí a nad lidskou individualitou vznikající sociální dimenze. Za
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aktuální scénu, na níž se v souþasnosti realizuje evoluce považoval Pierre
Teilhard de Chardin noosféru, oblast rozumu, myšlení, vČdomí, reflexe.
Nedožil se ale souþasného explozivního rozvoje médií a posunu evoluce
k virtualitČ a planetizace prostĜednictvím médií“ (dnes by asi hlasitČ varoval
pĜed tím, co se s naší noosférou dČje, pozn. aut.).
PrávČ tak varuje Petr Sak: „VĤþi infosféĜe a explozivnímu vývoji médií stojí
þlovČk (a spoleþnost), který tyto technologie vytvoĜil. Dynamika medializace,
komputerizace a virtualizace se však svou rychlostí a intenzitou liší od dalších
vývojových civilizaþních procesĤ“, naznaþuje možná rizika. Já již roky
upozorĖuji, že evoluce s tímhle nepoþítala. Nemáme v mysli a mozku „brzdy“,
nevíme, jak tu lavinu nových informací a technologií zpracovat mozkem lovce
jelenĤ z paleolitu, a protože jsme první, ani netušíme, jaké to vše má
dlouhodobé dĤsledky. Místo pĜedbČžné opatrnosti máváme rukou a kritiky
zesmČšĖujeme, nebo pĜímo umlþujeme.
„Týká se to pĜedevším mravní, kulturní, duchovní a sociální stránky. V ĜadČ
aspektĤ se civilizace nachází v rizikovém stavu a kdyby existovaly pĜístroje
pro Ĝízení lidstva, ruþiþky Ĝady pĜístrojĤ by se zĜejmČ pohybovaly v þervených
þíslech. Z hlediska historie a evoluce se nacházíme v bodČ, kdy lidstvo
odhazuje berle náboženství, ale ještČ nedospČlo k imanentní spiritualitČ,“ Ĝíká
sociolog Petr Sak, a já více než vĜele souhlasím, protože tvrdím, že jediným
Ĝešením je zmČna zpĤsobu, jakým se rodí naše dČti, a duchovnost (ve smyslu
individuální revoluce mysli pokud možno každého jedince, která mĤže zaþít
onou „trhlinou v realitČ“).
„Planetární evoluce se aktuálnČ odehrává v noosféĜe, ve stavu a rozvoji mysli.
Lidská mysl je to, co má na naší planetČ nejvČtší hodnotu a smysl do
budoucna. PĜitom tato budoucnost není samozĜejmá. Proto to, co se dČje
vývojovČ s lidskou myslí, jak se formuje a kam je smČrována, má rozmČr
planetární a kosmické evoluce. Z hlediska vývoje planetární mysli již nelze
odhlédnout média, která budou tento proces významnČ ovlivĖovat. S touto
výzvou je konfrontována civilizace a spoleþnost, která nastupující generaci
´otravuje mysl´ desetitisíci televizních vražd,“ tvrdí sociolog, a já jen
dodávám: naše mysli otravují a špiní i vulgární politici, anonymní urážející
diskutéĜi na internetu, za senzacemi a vyšším prodejem bezohlednČ smČĜující
nakladatelé a vydavatelé a majitelé televizních kanálĤ a internetových serverĤ.
„PĜitom nikde není fatálnČ urþeno, že z televizní obrazovky musí proudit
pornografie, agresivita a mediální smog, vþetnČ reklam“, ví i Petr Sak. I jemu
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je jasné, že „za snižováním kvality médií jsou ekonomické zájmy, spojené se
sledovaností.“
VždyĢ je to jasné: „Technologicky média pĜedbČhla spoleþnost, která
nedokáže zajistit jejich relevantní pĤsobení. Spoleþnost a specializované
instituce a instituty objektivnČ nejsou schopny zajistit evoluþnČ pozitivní
pĤsobení médií. Média proto pĜedstavují pro lidstvo podobné riziko jako
atomové zbranČ, s tím rozdílem, že bojištČm je zde mysl a sociální zrání,
pĜedevším mladé generace. V každém okamžiku miliony dČtí sledují vraždČní
na obrazovce a další obrazy, ukazující násilí jako legitimní vzorec sociální
interakce,“ ví sociolog, a když on, tak by to pĜesnČ takto formulováno mČli
vČdČt i zodpovČdní na všech úrovních. Protože dá-li si alespoĖ trochu
informovaný þtenáĜ dohromady dvČ a dvČ, vyjde mu pĜesnČ totéž, co vyšlo
Petrovi Sakovi:
„Spoleþnost promítající se do médií pĜedstavuje pĜekonaný stav, má pĜitom
blíže k neolitu než ke kvalitativnČ nové fázi civilizace, do níž lidstvo, má-li
pĜežít, musí smČĜovat. V souþasnosti se nacházíme ve vztahu k médiím
v podobné situaci, jako kdyby atomové elektrárny Ĝídili neandrtálci.“

Nebijme své dČti
Mediální diskuse na téma pokusu prosadit nezákonnost bití dČtí (rodiþi)
neustále padá do pastí odbornosti a individuálních rodiþovských þi uþitelských
zkušeností. Psycholog pĜitom na základČ vlastní zkušeností tvrdí, že
problémem není obþasný výchovný pohlavek, ale skuteþné týrání.
Paušalizovat se nemá: už král Šalamoun vČdČl, že „kdo zadržuje prut, nenávidí
svého syna.“
I Josef Chuchma v tom má jasno: „MinistrynČ Džamila Stehlíková chce
zakázat fyzické tresty dČtí. Já, a mohu snad Ĝíct, že i mĤj sedmiletý syn,
protestujeme. Pohlavky, tedy rány do hlavy, mu nedávám. PĜes zadek jej
zĜídka a nijak hroznČ plácnu. A to tehdy, kdy už to doslova vyžaduje. Když
totiž nČkolikrát opravdu již k nesnesení prudil a já se zlobil, odvČtil poĢouchle:
MČli jste mi dát na zadek, jste mČkcí! JeštČ chvíli to zkoušel, nČjakou pak na
zadek vyfasoval a mČli jsme oba klid. I když asi proti tomuhle druhu
laskavého „násilí“ není vládní návrh namíĜen, pĜece jen mi vadí, že se nám se
synem do vztahu plete nČjaké ministerstvo. Za syna totiž odpovídám já, ne
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žádný výbor, a já si s ním rozumím a vím, co oba potĜebujeme, lépe než úĜad
a ministrynČ.“
„Postmoderní doba nedokáže rozlišit týrání dČtí od výchovného pohlavku.
Zato nám stát leze do všeho a s odpuštČním buzeruje slušné rodiny,“ napsal
struþnČ a výmluvnČ na Neviditelném Psu Dan Drápal.
Také praktický lékaĜ Milan Kudyn souhlasí: „Pokud jde o tČlesné tresty, je
velmi dĤležitá výchova dospČlých ke zdravé výchovČ dČtí. ěada psychicky
nezralých dospČlých vysoké nároky na výchovu odmítá, situaci si
zjednodušuje a fyzicky dČti trestá,“ a dodává: „ýesko patĜí z tohoto hlediska
bohužel k nejzaostalejším zemím.“
Psal jsem na toto téma již nČkolikrát a souhlasím s Josefem Chuchmou a jeho
synem i Milanem Kudynem. Pokoušel jsem se upozorĖovat i na fakt, že
(ve smyslu McLuhanova výroku o tom, že médium jako takové silnČ ovlivĖuje
i výsledné poselství) každý ministr, v tomto pĜípadČ každá ministrynČ, dĜíve þi
pozdČji podlehne prostĜedí a zaþne uvažovat „ministersky“, tedy vypne selský
rozum.
Chtít nalinkovat rodiþĤm, jestli mohou nebo nemohou svého rozjíveného
potomka, zaslouží-li to a je-li to v zájmu jeho výchovy (aby napĜ. nevbČhnul
do silnice), plácnout, je dirigismus nejvyššího ražení (a z dob komunismu
a jeho pokusĤ poruþit vČtrĤm a dešĢĤm, nebo, jako v þínském pĜípadČ,
vrabcĤm, víme, jak takové snahy dopadají).
Žádný zákon totiž neodstraní psychické þi dokonce fyzické týrání dČtí
v rodinách, kde (traumaticky porozená a nedomazlená) matka nezažila
mateĜskou lásku (nebo kde otce, který vyrostl v dČtském domovČ, nikdo nikdy
nepohladil).
Alexandr Tomský také ví své: „HrĤzný je jazyk dnešní sociologie dČtí. Mluví
o stoupajícím poþtu jedináþkĤ, dČtí samotných matek a rozpadávajících se
rodin, dČtí rozmazlených, sobeckých, neurotických. PĜibývá dČtí
hyperaktivních, nesoustĜedČných, neposlušných, na které neplatí racionální
argumentace. Takže o to více platí, že mírné fyzické tresty v období dČtského
pĜedpubertálního vývoje – kde selhává argumentace nebo pedagogické
schopnosti rodiþĤ – jsou na místČ jako limit poslední instance. MČli bychom se
pĜimlouvat, aby byly znovu zavedeny do škol. Psychologie zdravého rozumu
je také na stranČ trestĤ. Fyzický trest milujících rodiþĤ je totiž koneþný,
definitivní teþkou za celou záležitostí. Zato psychopatologické nerváky
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zoufalých rodiþĤ zanechají šrámy na celý život. Nakonec všichni skonþíme
v poradnách psychiatrĤ!“
A aby to nebylo (jako v ekologii) tak snadné, ještČ odjinud: bylo to ještČ
v dobách socialismu, kdy se ke mnČ dostaly výsledky jednoho psychologickosociologického výzkumu na téma úspČšnosti dČtí, resp. školákĤ sídlištních
škol, v pozdČjším životČ. ZjištČní bylo logické: zatímco jedniþkáĜi se z velké
vČtšiny v praktickém životČ neprosadili, nejúspČšnČjší byli trojkaĜi. Otázka,
proþ tomu tak je, nakonec dostala pĜekvapivou odpovČć. Ukázalo se, že
trojkaĜi obþas dostali za nČjakou tu pČtku na zadek. To jim ale (viz výše reakce
syna Josefa Chuchmy), paradoxnČ, dodalo emoþní jistotu, kterou využili
v bČžných klukovských strkanicích ve škole. Napadnut vČtším a silnČjším
spolužákem, menší a slabší školák se nedal a v krizi použil zaklínadlo:
„Opovaž se! Jestli se mČ dotkneš, Ĝeknu to tátovi a ten ti takovou jednu ubalí,
že budeš koukat!“ VČdČl totiž z vlastní zkušenosti o pádnosti tatínkovy ruky
své a jistota tohoto vČdČní (a suverenita, s jakou to Ĝíkal) byla pádnČ
pĜesvČdþivá.
To jsou paradoxy, že? A pĜihĜeji si celospoleþenskou polívþiþku – podobné je
to s porodnictvím: þím ménČ „péþe“ lékaĜĤ, tím pĜirozenČjší, zdravČjší,
bezpeþnČjší a navíc i lacinČjší porod. ZmČĖme tedy fatální neinformovanost
souþasných tČhotných o rozdílech mezi medicínským a pĜirozeným porodem
a pokusme se informovat všechny (nejen dívky, ale i chlapce) o dĤsledcích
(ne)pĜirozených porodĤ na zdraví a psychiku celých generací. ZmČĖme
zpĤsob porodĤ a za dvČ tĜi generace nebudeme muset stavČt další vČznice þi
dČtské domovy, a už vĤbec ne ztrácet þas diskusemi, jestli postavit plácnutí po
zadku mimo zákon.
Situace je totiž, jak mi napsal jeden tatínek, dnes horší, než bývala pĜed
dvaceti lety. Možná by poradci paní ministrynČ, ale také ministr zdravotnictví
a þeští porodníci, tvrdošíjnČ rodící jako za socialismu, mČli „dostat na zadek“
(protože v þeských porodnicích opČt roste procento císaĜských ĜezĤ). Nebijme
své novorozence hned pĜi narození. PĜesnČji napsáno – nenechme své právČ
narozené dČti trestat fyzicky.
Pamatujete si výše uvedený citát Milana Kudyna? Zde je jeho variace: „ěada
psychicky nezralých porodníkĤ vysoké nároky na prĤbČh fyziologického
porodu odmítá, situaci si zjednodušuje, radČji operuje, než rodí, a novorozence
fyzicky trestá plácnutím pĜes zadeþek.“
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Nedomazlení
Nejen dČti v dČtských domovech trpí deficitem lásky a nedomazlením, napsal
populární Ĝímskokatolický faráĜ Zbigniew Czendlik a uhodil hĜebíþek na
hlaviþku. Všichni trpíme deficitem lásky (které se nám nedostalo) a zvláštČ
my muži trpíme následky nedomazlení (protože se to až donedávna pro kluky
a muže neslušelo).
Všichni jsme asi vidČli fotografie vydČšeného opiþátka, které se vší silou
tisklo k nČjakému kousku chlupaté náhražky matky na drátČné konstrukci.
PrávČ tento „pokus“ prokázal životní dĤležitost možnosti být se svou matkou.
Být hlazen. Moci se pĜitisknout. Zatímco vČtšinu „primitivních“ kultur ani
nenapadlo oddČlovat dČti od matek, ta naše to dČlá systematicky: už pĜi
porodu, pak zvláštní postýlka v „dČtském“ pokoji, pak koþárek, jesle.
„Po dostatku jídla a základní hygienČ je tĜetím nejdĤležitČjším faktorem
zdravého vývoje dítČte nČžná milující péþe,“ píše dr. Koukolík (tento
a všechny citáty z eseje Neviditelné srdce, nČžná a milující péþe v knize Josefu
Švejkovi je 30 milionĤ let, Galén 2002) a v opaþném gardu pokraþuje: „Teprve
nedávno se zjistilo, že souþástí Ĝady procesĤ vedoucích k depresi není jen
nedostatek lásky, ale tak prostá skuteþnost, že tito dospČlí lidé nemají nikoho,
kdo by je hladil.“
Souvisí to samozĜejmČ ještČ s další absurditou naší rannČ kapitalistické
souþasnosti, tedy s nedocenČním žen coby matek a peþovatelek. Dr. Koukolík
oprávnČnČ tvrdí: „RĤst trhu altruistickou péþi trestá. Neplatí ji. Považuje ji za
nČco samozĜejmého. Vychovat vysokoškolsky vzdČlaného zdravého tvoĜivého
þlovČka stojí rodiþe nejlepší léta života, ale firmy, organizace a stát to berou
jako naprostou samozĜejmost.“
Aby byla pĜedstava téhle absurdity dokonalá, sáhl i dr. Koukolík k „metafoĜe:
„PĜedstavte si reakci obchodníka nebo výrobce, k nČmuž byste se dostavili se
žádostí, aby vám zdarma pĜedal kvalitní nový vĤz stĜední tĜídy. Nebo opaþnČ,
zkuste si pĜedstavit reakci jakéhokoliv zamČstnavatele, kdyby se pĜed nČho
postavila matka a Ĝekla – pĜedávám vám své dítČ, stálo mne 18 let života, tolik
a tolik penČz, je to spolehlivý, dobĜe vychovaný, kvalifikovaný Ĝemeslník. MČl
byste za mé úsilí zaplatit.“
Spoleþnost nedokáže ocenit a docenit zdravého tvoĜivého úþastníka
pracovního procesu, respektive tu dlouhou osmnáctiletou cestu k tomuto
ideálu vedoucí. „Jestliže se svČt pokouší dnes pĜevést cokoliv na peníze, mČl
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by být natolik fér, že rodiþĤm za celoživotní dĜinu alespoĖ nČco vrátí,“ konþí
své úvahy dr. Koukolík, který stále þastČji hovoĜí o souþasníkovi jako o homo
sapiens stupidus.
Naznaþuji, že v dČtství nedomazlený þlovČk si je vnitĜnČ nejistý, rád
vybuchuje, argument jiného bere automaticky jako útok na sebe sama,
potĜebuje autoritativní vedení a ochranu (party, strany, státu), nedostatek
pocitu štČstí si nahrazuje zvýšenou konzumací a spotĜebou stále nových
výrobkĤ a zážitkĤ a zábavy, a neschopnost se uvolnit stále se zvyšující
spotĜebou alkoholu, nikotinu, vepĜové, adrenalinových zážitkĤ atd.
Spoleþnost si tak systematicky „vyrábí“ své další a budoucí hyperaktivní dČti,
ale také násilníky, agresory a nespokojené neurotiky a je jí to asi stále víc
jedno. Také proto, že i ti, kteĜí ji na všech úrovních Ĝídí, jsou také znaþnČ
nedomazlení.

NČha nad zlato
Další velký omyl a nepochopení mezi chlapci a dČvþaty (muži a ženami) je
pomalu odhalován, a mnohým tehdy a snad ještČ i dnes zklamaným je snad
stále zĜejmČjší, že deficit mazlení v dČtství znamená i Ĝadu psychických potíží
v dospČlosti. Dnes už zaþínáme prokazatelnČ zjišĢovat, že negativní aspekty
chování dospČlých mají svĤj poþátek nejen ve zpĤsobu porodu (þi kvalitČ
tČhotenství matky), a v kvalitČ výživy a výchovy, ale pro mnohé (svou
odborností zaslepené) odborníky pĜekvapivČ i ve faktu, jestli se s námi mazlili
nebo nemazlili. Jestli jsme byli dostateþnČ hlazeni.
Pudové, a tedy nezvládnutelné pubertální i postpubertální pokusy hochĤ
a dívek zkoumat opaþné pohlaví samozĜejmČ narážejí na zeć
nesrozumitelnosti gest a postojĤ jednČch i druhých. DČvþata netuší, že tahání
za culík nebo herda do zad je pokus o sblížení.
ěada lidí, napĜ. porozených císaĜským Ĝezem, netuší, že jejich zvýšená potĜeba
mazlení (už od dČtství, takže vþetnČ mnoha sociálních a lidských potíží s tím
spojených) pramení právČ z faktu, že neprošli porodními cestami…
ěada klukĤ se v kolikáté generaci dostane na cestu násilí k ženám jen kvĤli
tomu, že nepochopili a nechápou (a špatnČ si vyložili) pĜítulnost dívek a žen:
co byla a je pro (nedomazlené) dívky potĜeba nČhy, to si oni (nedomazlení
a vnitĜnČ nejistí) vykládají jako pĜedehru k sexu. Protože pro takového
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odmítnutého a nepochopením poníženého mladíka (ale i dospČlého muže) je
to, co je pro dívku pĜirozenou obranou, celoživotní prohrou.
„Jako dospČlá holka jsem nevČdČla, že mi chybí dotek, objetí, pohlazení,
nevČdČla jsem, že mi vĤbec nČco chybí,“ potvrdila mi jedna má pravidelná
þtenáĜka. „Jenomže chybČlo. Pak staþilo pĤl skleniþky alkoholu, nebo jen
hlasitá rytmická hudba a blikající svČtla, a blízkost nČkoho, kohokoli, abych se
k nČmu hned zaþala tulit. A ještČ jsem se divila, proþ jsou na mČ kluci
naštvaní, protože si samozĜejmČ vysvČtlili moje chování jinak a nechápali, že
já chci jenom to mazlení.“
StejnČ jako zdánlivČ bezvýznamná vČta maminky nebo paní uþitelky „Franto
(MaĜko) radČji nezpívej, jsi falešnČ…“ nasmČrovává dotyþné na celý život do
království ostychu, nejistoty, rĤzných psychických komplexĤ a pĜípadnČ
i agresivity, i (spoleþensky tak) zdánlivČ bezvýznamná vČc, jako je mazlení,
je, právČ tak jako psychická pohoda pĜi porodu, rozhodujícím faktorem,
podmiĖujícím celoživotní problémy, nebo radosti.
Výsledkem pĜehlížení tČchto zdánlivých „maliþkostí“, u nás dĜíve v dobČ
budování komunismu, nebo nyní v rámci u(spo)kojování potĜeb a zábavy,
je svČt plný nedorozumČní (nejen mezi hochy a dívkami, ale i politickými
stranami, vyznavaþi rĤzných náboženství atd.) a „sex“ je þasto spojený
s agresí a násilím.
Moje þtenáĜka došla ve svých úvahách ovšem logicky a správnČ ještČ dále:
„Tak mČ napadá, že holky, které si nechají zaplatit za sex, nebo stĜídají postel
za postelí, jsou možná taky jen nedomazlené, možná v tom úplném zaþátku
jim jde jenom o hledání blízkosti a pohlazení…“
Bingo.
PrávČ tohle mĤže být a bývá pĜíþinou neschopnosti (nedomazlených) politikĤ
vcítit se do potĜeb jiných. PrávČ tahle západní nedomazlenost (navíc ve
spojení s medikalizovanými porody) mĤže být a bývá pĜíþinou neschopnosti
politikĤ se domluvit, válek a také stĜílení ve školách.
NČhy a mazlení nám všem je tĜeba jako soli.
NČha (manželek politikĤ) nad zlato.
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Patiþka
Tak jako je marné chtít po 99% þeských, angliþtiny znalých žurnalistĤ
a intelektuálĤ, aby anglickou vČtu All is possible, tedy Všechno je možné,
nepĜekládali automaticky jako Nic není nemožné, tak je dnes asi ještČ zcela
marné chtít po porodnících, aby si uvČdomili, že rutinní akce pĜi porodu dítČti
spíše škodí.
Život je totiž zelenČjší než všechny šedé teorie, a pĜináší stále vČtší absurdity.
Vypadá to, že i v našem zdravotnictví je, bohu a pacientu, v tomto pĜípadČ
novorozenci žel, všechno možné. Víte, že v zájmu „zdraví“ se þerstvČ
narozeným miminkĤm (kromČ toho, že se plácnou po zadeþku v poloze hlavou
dolĤ, váží, mČĜí, že jim do oþí nakapou štiplavou tekutinu atd.) zvláštním, pro
tento úþel vyvinutým pĜístrojem velmi bolestivým píchnutím odeberou
z patiþky þtyĜi kapky krve pro další genetické vyšetĜení (jde o tzv. screening
vrozených metabolických poruch - Fenylketonurii a Hypothyreozu)? Sami
porodníci a odborný personál v porodnicích tomuto aktu Ĝíkají „patiþka“.
PrávČ uprostĜed paty je ovšem podle ýíĖanĤ akupunkturní bod varlat
(u dČvþátek vajeþníkĤ)! Zkusme to domyslet: v prvních minutách našeho
života nás nČkdo cizí bolestivČ zraní právČ v tomto místČ. Jak to asi navždy
ovlivní naše sexuální chování v budoucnu?
Nebo jinak, co když je nebo bude jakási pĜesexualizovanost západní civilizace
zpĤsobena také právČ tímto mohutným stimulem (a programem) v oblasti
sexuálních orgánĤ v první minutČ života každého Zápaćana? A co to udČlá až
tento „pokrok“ dojde (nebo dokonce již došel) i do islámských zemí? Jsem si
témČĜ jist, že výzkum na toto téma by odhalil pĜímou souvislost nárĤstu
sexuálního násilí s rutinním zavedením akce „patiþka“.
Jako bych si tu zprávu objednal: australský deník Sydney Morning Herald
oznámil, že sílí Ĝady malých sexuálních deviantĤ a násilníkĤ. Sexuální násilí
na svých vrstevnících páchá dramaticky víc pachatelĤ, jimž je pod deset let,
než tomu bylo kdy v historii. Podle jedné ze sociálních pracovnic je mezi
dČtmi stále þastČjší orální sex, vynucené pohlavní spojení s jiným dítČtem
a spojení se zvíĜetem.
Profesionální zaslepenost lékaĜĤ, kteĜí v zájmu pokroku své „vČdy“ þasto
s vaniþkou vylijí i dítČ, se bohužel nekontrolovatelnČ šíĜí. Jen jeden pĜíklad
zaslepeného uctívání a používání nových technologií za všechny: za rok od
zavedení ultrazvuku zemĜelo v Indii deset milionĤ budoucích holþiþek…
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Sami porodníci napĜíklad tvrdí, že porodu bez komplikací je schopno až 90%
žen, pĜesto jsou podle nich (porodem) „nemocné“ všechny a „v zájmu zdraví“
jsou pĜi sebemenší komplikaci (kterou lze samozĜejmČ vyĜešit jinými zpĤsoby,
porodní báby by mohly vyprávČt) operovány.
Chcete poslední výkĜik téhle odlidštČné a jen do sebe zahledČné vČdy v této
oblasti? Protože v naší republice zemĜe roþnČ asi 5 dČtí na poruchy funkce
nadledvin, budou se co nejdĜíve „trápit“ „screeningem“ (jak asi bude
vypadat?) všichni novorozenci (roþnČ kolem 90 000). Porod je v naší
souþasnosti (aþ se nČkteré þeské porodnice zaþaly chlubit nálepkou „baby
friendly“, k dítČti pĜátelský, rozumČj, šetrný) stále více „non friendly“, tedy
nešetrný a nepĜátelský.
Také vám to pĜipadá jako jít s dČlem na komára? O tom, že se vztah lékaĜĤ
nejen k novorozencĤm, ale i k pacientĤm a živým tvorĤm všeobecnČ posunul
nČkam do absurdna, svČdþí i souþasný problém s vybíjením stáda osmi set
krav kvĤli jedné „šílené“. Šílený je podle mne spíše postup úĜedního šimla.
Všechno (absurdní) je možné.
Jeden z nejlepších þeských ekonomĤ a komentátorĤ (v NČmecku pracující)
P. Robejšek v jednom rozhovoru Ĝekl nČco, co podle mne vystihuje podstatu
zpĤsobu, jakým vnímáme realitu: „Skuteþnost je to, co vČtšina lidí za
skuteþnost oznaþuje. Získám-li pro svou pĜedstavu vČtšinu, stane se
skuteþností.“ PorodníkĤm a lékaĜĤm se za posledních padesát let podaĜilo
pĜesvČdþit vČtšinu lidí o své pĜedstavČ porodĤ (a léþbČ nemocí), a my jim sedli
na lep a teć už se s tím zdánlivČ nedá nic dČlat. NadČje tu ale pĜece jenom je.
PodaĜí-li se nám (ženám, rodiþkám, otcĤm, dČdeþkĤm a babiþkám) pro svou
pĜedstavu pĜirozeného porodu a medicíny k lidem (novorozencĤm, zvíĜatĤm
a životnímu prostĜedí) pĜátelské získat vČtšinu, stane se skuteþností. Naše
pasivita a ignorance je jen a jen naší slabinou. A Achillovou patou. I lékaĜi
a porodníci jsou totiž jen lidé.
Nenechávejme si tedy nejen o rĤzném tom screeningu namluvit, jakkoliv by to
znČlo „vČdecky“, že je to nanejvýš nutné a v zájmu zdraví dítČte. Jsem si jist,
že kdyby byla „vĤle“, veškerá ta tak dĤležitá vyšetĜení a všechny ty
screeningy, tak jako všechny výše popsané úkony na novorozenci (Apgar
skóre) by se daly dČlat jinak, k dítČti a jeho budoucímu vývoji šetrnČ
a ohleduplnČ. Všechno (pozitivní a life friendly) by bylo možné.
Není právČ tento dosavadní pĜístup porodníkĤ pĜímo dokonalá ukázka a jakási
Achillova patiþka (a jedna z þasovaných bomb) nejen našeho zdravotnictví
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a porodnictví? Domnívám se, že ano. A nejen patiþka, ale pĜímo pata.
Vzhledem k souþasnému zbožštČní „vČdy“ a k výše popsaným absurditám
bych dokonce, kdyby to nebylo spíše tragické, napsal pata-fyziþka. Jenže pro
novorozence je každé to píchnutí do patiþky pĜímo fyzickou zkušeností.
Kdyby jim ti porodníci radČji místo „patiþky“ vČnovali každému nČjakou tu
lopatiþku…

Prohrou k vítČzství
Ví se, že nejnebezpeþnČjší jsou þerství a mládím nevybouĜení Ĝidiþi.
InstruktoĜi autoškol by mohli vyprávČt, jak je malá autonehoda na poþátku
Ĝidiþské kariéry dĤležitá: touto nepĜíjemnou, ale ne tragickou zkušeností
pouþený Ĝidiþ si pak dá vČtší pozor.
PrávČ takové zkušenosti potĜebuje ke svému zdárnému vývoji i každé dítČ.
Musí se obþas „spálit“, aby už nadosmrti vČdČlo, co se nemá dČlat a nedČlá.
Celé roky se setkávám se ženami, které mají problémy v komunikaci se svými
partnery, chtČjí to zmČnit, ale v nesprávném poĜadí: aĢ se zmČní on, a pak se
zmČním i já. V posledním roce jsem se doslechl o mnoha dvojicích, které se
po mnohaletém vztahu rozešly. Podle mne krátkozrace a zbyteþnČ: pĜedevším
ženy nedokázaly obþas „prohrát“, aby (ony i jejich vztahy) zvítČzily.
Jinými slovy, na rozdíl od vČtšiny ženské populace, nČkteré moudré ženy to,
þemu se Ĝíká ego, na celé roky jakoby potlaþily: byly „ve škole života“
u moudĜejšího þlovČka, a po celou dobu „studií“ radČji prohrávaly. Aby se
nakonec osamostatnily a „zvítČzily“. Nad mužsky vnuceným pocitem ega, že
za žádnou cenu nesmí prohrát, nad diktátem maskulinní spoleþnosti (ve které
se nepláþe a neprohrává) a také nad nČkdy témČĜ sebedestruktivními programy
své ženské mysli.
Co mám na (své mužské) mysli? Jen se rozhlédnČme kolem – celá Ĝada žen,
kterých si lidé všeobecnČ váží, prožila þást života v relativnČ „podĜízeném“
vztahu k relativnČ dosti staršímu a dominantnČjšímu muži (u nás namátkou
tĜeba žena malíĜe ZdeĖka Sýkory, nebo Sára Saudková atd.).
Také psychologové, kteĜí studují teorii her, vČdí o prospČšnosti strategie
spolupráce své. V tisku se objevila zpráva i ze svČta biologie. Drobný
jihoamerický ptáþek pipulka kopinatá žije v podivných trojúhelnících:
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o samiþku se každé jaro utkávají vždy dva samci. Jeden dominantní, a jeden
podĜízený pak samiþku svádí svými složitými tanci a zpČvy. Už Darwin si
tohoto podivného úkazu všiml a od té doby vČdci pĜemýšleli, co z toho ten
„druhý“ má, protože nakonec se se samiþkou spáĜí vždy samec dominantní.
Ekoložka Emily DuValová z Ornitologického institutu Maxe Plancka
v nČmeckém Seewiesenu mČla dost trpČlivosti na to, aby záhadu po mnoha
letech pozorování (vþetnČ rozboru DNA) objasnila. PodĜízení samci se vzdají
nadČje na vlastní potomstvo z touhy po znalostech: uþí se od zkušenČjšího.
Samec, který jde takto „do uþení“, má pĜíští sezónu výraznČ vyšší šance, že
se sám stane dominantním jedincem.
RozumČjme si, uvažuji zde o nČþem všeobecnČ platném, a týká se to všech,
mužĤ právČ tak jako žen: pro každého je výhodné obþas umČt prohrát, aby
vyhrál. Sportovci a vČdci to trénují dnes a dennČ. PĜesto ale právČ u žen je
tohle umČní prohrávat ještČ dĤležitČjší než u mužĤ.
Naznaþuji, že právČ tak jako u pipulek, nebo mezi lvy v Africe, i v oblasti
partnerských vztahĤ (a duchovnosti) platí, že „ustoupí moudĜejší“. Nebo,
abych se vrátil k rozpadajícím se manželstvím, že v lidské spoleþnosti to je
a mČla by být pĜedevším žena (s propojenČjšími mozkovými hemisférami
a specializovaným tréninkem sociálních vztahĤ), která nakonec zvítČzí tím,
že nejprve „prohraje“.
Opaþný pĜípad znají tisíce mužĤ v podobČ hašteĜivých, hádavých a kousavých
manželek, které musí vždy mít „poslední“ slovo (rozumČjte: musí neustále
vyhrávat, a tak prohrávají své životy), což spolehlivČ vede k rozvodĤm
a v horším pĜípadČ k domácímu násilí.
Vím, chtít po souþasných ženách, které vyrostly a byly nauþeny
(zmanipulovány) v mužsky dominantním prostĜedí maskulinní spoleþnosti
uplatĖovat samy sebe mužskými zpĤsoby, aby se rozvzpomnČly na svou
ženskou podstatu a evolucí danou trpČlivost svého „genderu“, a prohrály, aby
nakonec zvítČzily, vypadá jako protimluv. Ale tahle taktika funguje nejen u
pipulek a nejen v rámci duchovní Cesty každého jedince, ale i v partnerských
vztazích.
VČdČly to rĤzné dávné kultury a nejpropracovanČji se na toto téma vyjadĜovali
taoisté. Jejich koncept mužského aktivního, tvoĜivého a tvrdého principu
(jang) se v ideálním pĜípadČ dokonale doplĖoval s ženským, pĜijímajícím,
pasivním a mČkkým principem (jin). Teprve dohromady tyto tak rozdílné
aspekty vytváĜejí onu ideální harmonii.
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VČdČli to také rĤzní ti asistenti rĤzných vynálezcĤ a myslitelĤ a žáci a studenti
obþas úþelovČ pĜísných, ale ve své podstatČ neuvČĜitelnČ laskavých
duchovních uþitelĤ a guruĤ: þím více žáci umlþeli svá protestující ega, tím
více se, hlavnČ podvČdomČ, od svých uþitelĤ nauþili. A o to lepšími uþiteli
a lidmi se pak stali.
Nevýhodou ženské schopnosti mluvit a naslouchat zároveĖ (tedy
propojenČjších mozkových hemisfér) také je, kromČ neschopnosti radikálnČ se
rozhodnout (je-li to potĜeba), ponČkud horší orientace v umČní vidČt vČci
v (hierarchických) souvislostech: tedy co je v tuto chvíli to nejdĤležitČjší.
Zatímco muž je „buć a nebo“, a dovede gordický uzel problému „rozetnout“,
ženČ to „teć a tady“ moc nejde. Její mysl je zaplavena názory pro jednu
i druhou stranu. Nedokáže „vidČt“ vČc z nadhledu. Nedojde jí tak, že je v jejím
vlastním dlouhodobém, celoživotním zájmu lepší se na pár let (studia) podĜídit
a „prohrávat“, aby nakonec zvítČzila (a vyhrála suverénní, vyrovnanou
osobnost, schopnou odolat jakýmkoli emoþním, rodinným a spoleþenským
vichĜicím).
PrávČ tak tČhotné ženy (a pozdČji maminky) by si mČly umČt „spoþítat“, nebo
by jim to nČkdo mČl nČjak naznaþit, nebo by se to mČly uþit už ve škole, že je
v jejich celoživotním zájmu nejprve zdánlivČ „prohrát“ dvakrát devČt mČsícĤ
života (protože dítČ potĜebuje devČt mČsícĤ v dČloze, aby mohlo být
„porozeno“, následných dalších devČt mČsícĤ, tzv. druhý porod, aby se mu
dovyvinul mozek, a pozdČji dalších šest let, než se úplnČ vyvine emoþní
systém), tedy vČnovat se naplno svému dítČti, aby si pak celý život užívaly
i je obohacujícího mateĜství a dokonalého partnerství.
Ty ženy, které si v tČhotenství ještČ honem chtČjí „užít“ (a dají si obþas
sklenku vína nebo sem tam cigaretku, nebo se nevČnují svému dítČti už
v bĜíšku, natož po jeho narození, naplno), pak ztratí celý další život neustálými
boji a problémy se svými (traumatickým porodem na celý život ovlivnČnými)
dČtmi.
ýím víc je tedy žena „pĜijímající, pasivní, mČkká“, tím víc „aktivnímu,
tvoĜivému a tvrdému“ muži imponuje, a tím snáze si ho omotá kolem prstu.
Protože každá zdravá žena to s mužem (vrozenČ) „umí“. A þím snadnČji umí
v dobách svého životního a mateĜského „dospívání“ (zdánlivČ) prohrát, tím
jistČji pak v životČ zvítČzí. OstatnČ ví to i každý mladý samec pipulky.
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PĜežíráme se
Rekreanti to znají: polopenze, tedy snídanČ a veþeĜe (pĜes den se ýešky
a Moravanky pĜes veškerá varování dermatologĤ grilují na prudkém slunci
u vody a živí se jen kafíþkem nebo ovocem) v pĜímoĜských letoviscích stále
þastČji vypadá zdánlivČ velmi modernČ, tedy ve formČ tzv. švédských stolĤ.
Každý si nabírá tolik jídla v tolika druzích, kolik snese.
Strávili jsme týden v Chorvatsku, na Istrii. Moc nám tam chutnalo, což o to.
Jen pĜi pohledu na ty obrovské porce, složené ze všeho, co nabízeli, srdce
ekologicky uvažujícího þlovČka krvácelo. ZvláštČ davy dvanácti až
patnáctiletých klukĤ z rĤzných sportovních oddílĤ z Maćarska, NČmecka,
Itálie þi ýech a Slovenska se chovaly jako kobylky ve stylu po nás potopa.
Hoši si ráno nandávali kopce míchaných vajíþek s malými páreþky a nČkolika
krajíþky chleba, aby to završili kopci palaþinek s þokoládou. Veþer pak chodili
s talíĜi pĜeplnČnými nČkolika druhy pizzy (když byla zmČna, tak u nich vítČzil
a nejrychleji zmizel Ĝízek s bramborovým salátem), aby to završili
pĜeslazenými zákusky a obrovskými porcemi nČkolika druhĤ zmrzliny.
PĜiznám se, že ani já jsem neodolal a mé talíĜe se podobaly jídelnímu lístku:
vždy nejménČ tĜi nebo þtyĜi vzorky rĤzných jídel plus nezbytná miska
s nČkolika druhy zeleninových salátĤ. PĜítomné dámy pak konþily opulentní
žranice zákusky þi sušenkami (a pokud nájezdy žravých sportovních oddílĤ,
tedy dlouhých front klukĤ, nČco nechaly, tak i tou zmrzlinou).
VidČl jsem þíšníky, kteĜí do odpadkĤ shrnovali z talíĜĤ ráno kopce
nedojedených míchaných vajíþek, veþer pak kopce rĤzných jiných jídel,
a uvažoval, kde asi skonþí všechny ty hory ostatních potravin. VidČl jsem
vykulené oþi tČch klukĤ, kteĜí za sebou nemČli maminku nebo tatínka, a tak si
nabírali, co talíĜe a misky unesly, aby to pak nechávali nedojezené na stolech.
VidČl jsem úžas na tváĜích jógínĤ (a jógínek), protože ani oni (ony)
neodolali(y). A pĜežírali se. No nenandejte si, když je to tak lákavé, že?
Kdyby strávníci dostali na výbČr ze dvou tĜí jídel, a museli si objednat jedno
jediné, také by byli spokojení (místní kuchaĜi totiž výbornČ vaĜili). Jenže má-li
þlovČk možnost ochutnávky a neomezené „svobody“ (která se pak zmČní
v chaos), homo sapiens se jako mávnutím kouzelného proutku konzumace
promČní v homo stupidus. Je tĜeba podotknout, že „ne vlastní vinou“: evoluce
naprogramovala našeho prapĜedka k tomu, aby snČdl, co našel. A protože
sladkého bylo kdysi málo, aby mu chutnalo. Evoluce ovšem nemohla poþítat
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s tím, že zatímco napĜ. v mase ulovené antilopy bylo a je 4% tuku, v dnešním
bifteku je tuku 36%.
Na internetových stránkách deníku The Daily Telegraph se objevila zpráva,
že „auta, nikoliv lidé, si pĜipíší vČtšinu nárĤstu svČtové spotĜeby obilovin.
Z dvaceti milionĤ tun v USA pĜipadne þtrnáct na produkci bioetanolu do aut.“
Robin Maynard (viz þasopis Sedmá generace 3/07) svĤj þlánek na toto téma
zakonþil pĜíznaþnČ: „PĜi rozhodování, zda naplnit svá bĜicha nebo dálnice,
stojí za uváženou toto: obilí potĜebné k naplnČní stolitrové nádrže auta
bioetanolem by nasytilo jednoho þlovČka na celý jeden rok.“
PĜežíráme se. A jsme nenasytní i v jiných oborech. Jak poznamenal Karel
Hvížćala (Diagnóza mediální planety 2007, Respekt 27/07), „potomky
majitelĤ nejprodávanČjšího þasopisu NČmecka Spiegelu zajímají jen výnosy,
nikoliv úroveĖ þlánkĤ, a proto se nechtČjí spokojit s Ĝeditelem a
šéfredaktorem, kterým se podaĜilo za posledních pČt let zvýšit zisk o 500%.
Zdá se jim to málo.“
My všichni tady v EvropČ a v USA, nejen ti kluci u „švédských stolĤ“ na
Istrii, se pĜežíráme. PĤvodní idea švédských stolĤ, na kterých si lidé nabírali
jen to, co potĜebovali, a ani je (kromČ tehdy neinformovaných þeských turistĤ)
nenapadlo se pĜežírat, se zvrtla v bezmeznou konzumaci a pĜežranost. A nemá
cenu diskutovat, kdo a kdy to zavinil: všechny demokratické státy se pĜežírají.
Celý „západní“ svČt se pĜežírá… a zaþíná jej z toho bolet nejen bĜicho.
A pĜežírat se zaþíná ýína, brzy se pĜidá i Indie, a co to udČlá s Afrikou, nechci
ani domýšlet (viz i þlánek Až naše dČti prasknou - ýeskem obchází strašidlo
obezity, Respekt 27/07).
Jinými slovy, na potenciální „švédský stĤl“ planety, vnucovaný nám reklamou
a výrobci, nejsme ani psychicky a ekologicky, a dokonce ani fyzicky (tak jako
na partokracii, demokracii vČtšiny, symfonickou hudbu a atomovou energii),
protože v tČle (a se softwarem) þlovČka kromaĖonského, evoluþnČ pĜipraveni.
A paušálnČ medikalizovanými a tedy traumatickými porody to jen zhoršujeme
(když miminku chybí základní potĜeby jako teplo nebo nasycení, i v dospČlosti
se snaží si to pĜednostnČ zajistit: a je první u švédského stolu a nejvíc si
nahrabe).
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Slepé stĜevo a ovulace
ObjevĤ popírajících co si ještČ nedávno a neochvČjnČ „myslela“ lékaĜská vČda
(se stále se zdokonalujícími zobrazovacími metodami) pĜibývá. Domnívat se,
že si lékaĜi z té záplavy zjištČní, popírajících jejich þastou aroganci
a ostentativní vševČdoucnost, vezmou ponauþení, a zaþnou být pokorní a ke
svým pacientĤm vstĜícní, je ovšem naivní (jsou to vČtšinou muži, a ti chyby
nikdy nepĜiznají). Nám ostatním nezbývá, než se snažit aktivnČ hledat
a studovat další a nové objevy, zapadající do logicky sestavené mozaiky
znalostí o sobČ samých, a lékaĜi, který na pĜíznaky cukrovky druhého typu
doporuþuje nejíst maso víckrát než tĜikrát za týden, a bude tvrdit, že to
budeme mít, právČ tak jako vodu v kolenČ, do konce života, prostČ nevČĜit
(také proto tak vzkvétají všechny ty alternativní metody péþe o zdraví).
Jedním z tČch „nových“ objevĤ je jakási rehabilitace slepého stĜeva. Není to
dávno, co vČdci zjistili, že 11 týdnĤ po poþetí zaþne slepé stĜevo uvolĖovat
buĖky, které jsou nezbytné k rozvoji plodu. Po narození zase produkuje bílé
krvinky a protilátky. Zdá se, že právČ slepé stĜevo hraje dĤležitou roli pĜi boji
s infekþními nemocemi. NČkdy se dokonce hovoĜí o „tréninkovém centru“
bílých krvinek, ve kterém se lymfocyty uþí zápasit s nebezpeþnými
bakteriemi, jako je Escherichia coli. Význam apendixu upadá a jeho pĜispívání
k naší obranyschopnosti ustává mezi 20. a 30. rokem vČku. Po šedesátce je už
na definitivním odpoþinku.
Chirurgové William Parker a R. Randal Bollinger, oba z Duke University
Medical Center, zveĜejnili nyní výsledky svých pozorování a pokusĤ. Je z nich
patrná ještČ jedna funkce slepého stĜeva. Oceníme ji až ve chvíli, kdy nám
zdravou mikroflóru ze stĜev vymete prĤjem. Pak nastupuje slepé stĜevo se
svou železnou zásobou „hodných“ bakterií a zachraĖuje, co se dá. Jeho
bakterie zajišĢují rychlou kolonizaci našeho traktu. Tím se zkracuje doba, kdy
naše tČlo prakticky nemá žádnou možnost získat z potravy energii ani živiny.
Nabízí se otázka, co pozitivního zjistí vČdci tĜeba o funkci krþních a nosních
mandlí (které lékaĜi stále ještČ dČtem šmahem odstraĖují jako nČco
zbyteþného), zubĤ osmiþek, ochlupení v podpaží, snĤ a ještČ dalších
„zbyteþností“ (jako ještČ donedávna mateĜské mléko, nebo jistá prý zbyteþná
hmota v mozku nebo genech atd.). Nebo, z jiné strany, co negativního
objevíme v „nejvČtším biologickém experimentu všech dob“, tedy masovém
rozšíĜení mikrovlnného záĜení (mobilĤ, wi fi pĜipojení atd.). Nebo
v negativním vlivu masového rozšíĜení jen negativní zprávy šíĜících médií.
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V rámci neustávajícího toku informací o nových a nových rozdílech mezi
muži a ženami potČší jiný objev, popisující spíše naši vzájemnou propojenost
(a závislost). Nebo, jinými slovy, odhalující to, co pĜemýšliví a citliví (porody
nepoškození) lidé tušili odjakživa: vzájemnou nezastupitelnost na jedné,
a jedno i druhé pohlaví doplĖující mechanismy dokonalých tČl a smyslĤ
(a mozkových programĤ) na druhé stranČ.
Na rozdíl od jiných savcĤ neznají lidé období Ĝíje. Mluví se o tzv. skryté
ovulaci a jejím dopadu na lidské chování. Ale nČkteré dĤkazy nasvČdþují
tomu, že muži podvČdomČ dovedou poznat, kdy žena ovuluje.
To je i pĜípad nové práce evoluþního psychologa Geoffreyho Millera
z Univerzity v Novém Mexiku v Albuquerque. Mezi taneþnice v pánských
klubech rozdal dotazníky, které sledovaly jejich výdČlky v závislosti na fázi
menstruaþního cyklu. Ženy pĜi ovulaci vydČlávaly na spropitném od
zákazníkĤ asi 70 dolarĤ za hodinu. V luteální fázi se výdČlek snížil na
50 dolarĤ, bČhem menstruace na 35. Ženy s hormonální antikoncepcí
dostávaly v prĤmČru nižší spropitné a jejich výdČlky se výraznČ nemČnily.
ZpĤsob, jakým muži zmČny vnímají, není zatím jasný. Výsledky byly
zveĜejnČny v on-line vydání þasopisu Evolution and Human Behavior.
Znovu a znovu je tĜeba si pĜipomínat, že pĜes všechen ten technologický
a kulturní pokrok jsme stále tvorové, vypiplaní na život v africké lesostepi
v tlupČ o tĜiceti þlenech. A mČli bychom pĜistupovat jak ke svým tČlĤm
(a vzájemným rozdílnostem), tak evoluþním instinktĤm vzájemnČ si
napomáhajících tČl s nejvyšší pokorou a také obdivem.
Je pĜece logické, že my muži jsme odjakživa museli mít nČjaké ty
(podvČdomé) metody, jak poznat, jestli je potenciální partnerka plodná.
PrávČ tak žena dokáže (podvČdomČ) z feromonĤ (potu þi propoceného trika)
muže zjistit vzájemnou genetickou kompatibilitu.
NemČly by se noviny a televize (a školy) soustĜećovat spíše na tyhle
a podobné objevy o nás samých, o pĜírodČ a svČtČ kolem nás a v nás, místo
nekoneþnČ se opakujících a ve své podstatČ nesmyslných popisĤ povrchních
zápasĤ a zábav?
NemČli bychom koneþnČ, napĜ. pĜi psaní zákonĤ, uvažování a plánování
výdajĤ na školství a vČdu, vzít právČ tyhle a podobné objevy do úvahy?
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Taneþnice z Filipín
Na plovárny už léta nechodím (a u moĜe spíše pĜednáším a jen sem tam se
vycachtám), než abych si všímal kĜivek ženských tČl, nebo dokonce kvality
jejich obalu, tedy kĤže. PĜed þasem jsem ale mČl neþekanou možnost jakési
konfrontace a docela mi poklesla brada. PrávČ proto, že vím, že þlovČk je to,
jak a co myslí, jí, dýchá, jak prožívá a kolik prožil a pĜežil emocí a šokĤ (a že
co je uvnitĜ je taky nahoĜe, v tomto pĜípadČ na povrchu), a právČ proto, že žiji
ve spoleþnosti, ve které se v minulém století žádná generace nedožila v klidu
a pohodČ svého dĤchodu, jsem byl tak pĜekvapen, když jsem vidČl taneþnice
z Filipín.
Na jejich dokonalých tváĜích a tČlech (pĜedevším na horní þásti znaþnČ
odhalených) nebyla jediná vČtší piha, natož mateĜské znamínko, pigmentová
skvrna nebo dokonce bradavice. Jejich paže, ramena, záda a (sem tam v tanci
odhalené) nohy záĜily þistoskvoucí a neporušenou bČlostí. A protože jsem
sedČl v zákulisí, pĜipraven na svĤj výstup, mČl jsem možnost si jejich
dokonalost ovČĜit i zblízka – abych pĜípadnČ odhalil, jaký že to nános líþidel
skrývá u hereþek a zpČvaþek obvyklé „vady na kráse“: taneþnice byly
samozĜejmČ zkrášleny obvyklým mejkapem (velké Ĝasy, trocha pudru, trocha
þervenČ na tváĜích), ale nikde žádná pĜepudrovaná znaménka, žádné zalepené
bradavice.
Co se mi také honilo hlavou: je tohle výsledek mnoha generaþního „šlechtČní“
v rodinách, které nikdy nemČly nouzi, a jejichž pĜíslušníci(e) byli(y) odjakživa
profesionálními taneþníky (taneþnicemi), hudebníky, zpČváky? Jinými slovy,
jejichž maminky prožívaly ideální tČhotenství, plná rodinného štČstí, pohody,
dostatku potravin, ale i lásky, a dČti byly rozeny v intimitČ a teple rodiny
a vychovávány v tĜígeneraþních rodinách, uprostĜed neustálé pozornosti, ale
i mazlení, dotýkání a her?
Nebyly ony ty šlechtické (a královské) dČti tak vzdČlané a sebevČdomé,
protože o nČ bylo tak všestrannČ peþováno (být tČhotnou královnou s sebou
pĜinášelo jediné: užívat si tČhotenství a porodit zdravého dČdice trĤnu,
princezniþky a princové dostávaly to nejvyšší vzdČlání „doma“ – nemusely
tedy protrpČt povinnou školní docházku atd.)?
Nebyl on ten princ Šakjamuni tak dokonalý a schopný pak dosáhnout osvícení
pĜedevším a také proto, že prožil dČtství a mládí v dokonalém, tedy šĢastném
a veskrze pozitivním prostĜedí bez jakékoliv (i citové) nouze?
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Logicky jsem pak v tom divadelním zákulisí „obrátil minci“ a zauvažoval na
„domácí“ témata: poškozeni kouĜením otcĤ, ale þasto bohužel i matek (þi
jejich pláþem v nešĢastném manželství) v dobČ tČhotenství, medikalizovaným
(mužsky vedeným) porodem, autoritativní drezurní výchovou (þi citovým
strádáním a nedomazleností v jeslích a mateĜských školkách) a podobnČ
orientovaným vzdČláváním ve školách (kde z nás postupnČ vytloukli a zakĜikli
zvČdavost, hravost a pĜirozenou schopnost radovat se ze života), jsme i na
povrchu svých tČl obrazem a odrazem všech tČch bouĜí, utrpení a životních
zklamání uvnitĜ. Brýle, chronické nemoci, fyzická ale i duševní poškození,
a také, všimnČte si, rĤzné ty tČlesné nedokonalosti: mateĜská znaménka, pihy,
bradavice (které jsou, tak jako pláþ pĜi porodu, brány témČĜ jako pĜednost).
„V souþasné dobČ se pĜedpokládá, že poþet mateĜských znamínek na naší kĤži
pĜímo úmČrnČ souvisí s dávkou ultrafialového záĜení, kterou jsme dostali
v prvních letech života, že souvisí též i s nadmČrným slunČním u moĜe,“ tvrdí
jeden oficiální zdroj na internetu, nebo že „benigní flíþky na našem tČle, tzv.
mateĜská znaménka, mohou prý zrcadlit náš charakter. VČda, která se tímto
jevem zabývá, se nazývá moleoskopie.“
„Zvýšená tvorba pigmentu mĤže souviset i s rĤzným onemocnČním, tĜeba
nedostateþnou funkcí jater, žluþníkovými kameny nebo onemocnČním stĜev.
PĜíþina však nemusí být vždy zcela jasná a jednoznaþná. SvĤj podíl na tom
mají nepochybnČ také látky, které dýcháme a pĜijímáme v potravČ nebo jsou
kolem nás, a ztenþování ozonové vrstvy, což zpĤsobuje, že sluneþní paprsky
jsou silnČjší než dĜív,“ vysvČtluje jinde lékaĜka a ona i jiné zdroje nabízejí
bezpeþné odstranČní znamének þi pigmentových skvrn (jako obvykle se Ĝeší
dĤsledek, ne pĜíþina).
Pokud tedy vídám dostateþnČ odhalená ženská (þi mužská) tČla, byl jsem
zvyklý na znaþný poþet mateĜských znamének a pigmentových skvrn:
pĜipadalo mi to normální, protože bČžné. Jenže pohled na dokonalé paže,
ramena a záda filipínských taneþnic mne vrátil do reality (v tom pĤvodním,
nenarušeném slova smyslu): zatímco ony jsou výsledkem peþlivé genetické
a kulturní starosti o dokonalost (také díky peþlivému dĤrazu na kvalitu
tČhotenství, porodu, výchovy a péþe o tČlo a duši), my jsme výsledkem jakési
fatálnČ furiantské až nezodpovČdné bezstarostnosti a dĤvČry v „pĜírodu“
(Boha). RozumČj: náhodu, nebo náhodného lékaĜe porodníka (odhaduje se že
90% þeských tČhotných žen nemá jedinou informaci o jiném, než
medicínském porodu ve velké porodnici).
Naznaþuji, že v tradiþních spoleþnostech v Indii (þi na Filipínách a Bali, ale
i v nČkdejší ýínČ a Japonsku, ale také v Tibetu), v tČch komunitách, kde jsou
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lidé po staletí rození a vychovávaní v dostatku a štČstí, a kde je tČhotenství
vrcholnou a nejkrásnČjší þástí života ženy, pak lidé rozumí otázce Buddhy
z Diamatové sútry: „Co myslíš, Subhuti, je možné rozpoznat tathágatu
(rozumČj, þlovČka dokonalého, osvíceného) podle 32 znakĤ fyzické
dokonalosti?“ Protože tam se, na rozdíl od nás, zápaćanĤ, i dnes
s „dokonalými“ tČly dokonale porozených lidí (napĜ. pĜi vystoupení taneþnic)
setkávají.
Krásní (tedy zdraví a psychicky a geneticky nepoškození) lidé na Filipínách
pĜedávají „krásu“, tČlesnou dokonalost, dalším generacím.
V pĜírodČ je „soumČrnost“ (krása) mČĜítkem genetické kvality – a platí to
samozĜejmČ i naopak.
Kam se ti fyzicky (a duševnČ) dokonalí vytrácejí z naší spoleþnosti? Kdo je
spoluvinen? Jak by vypadala tČla modelek na titulních stránkách módních
a spoleþenských (a porno) þasopisĤ bez možností retuše (nebo když se odlíþí)?
Nejsou všelijaké „miss“ jen pokusem takové „dokonalé“ (rozumČj, soumČrné,
zdravé, fyzicky i duševnČ zdatné) pracnČ vyhledávat (a „vyrobit“ a odmČĖovat
stále vyššími cenami, protože jsou stále vzácnČjší)?
Jak budou vypadat za pár generací taneþnice (þi senátorky) z Nuslí?

TČžké odbourávání
„Nemá smysl mČĜit þerstvČ narozené dítČ,“ oznamuje titulek þlánku v LN.
LékaĜi v ýeských BudČjovicích totiž, tak jako v Británii a NČmecku, pĜestali
mČĜit novorozence. „Snažíme se, aby narozené dítČ rušilo co nejménČ úkonĤ,
jejichž provádČní není bezprostĜednČ nutné,“ vysvČtluje primáĜ Milan Hanzl.
MČĜení novorozencĤ okamžitČ po porodu podle nČj nemĤže být pĜesné a navíc
je ze zdravotních dĤvodĤ zcela zbyteþné. Zdravotníci pĜitom musí pro zjištČní
délky dítČti natáhnout nožiþky, což mĤže být pro novorozence minimálnČ
nepĜíjemné.
Vida. Že by se ledy hnuly? Že by zaþalo jít více o zdraví rodiþky
a novorozence než o rutinu a dokazování pĜevahy MUDrcĤ? NasvČdþuje tomu
i opatrný vývoj v kauze policejnČ odvezené novorodiþky se zdravým dítČtem
zpČt do porodnice v HoĜovicích.
„Kauza „hoĜovické porodnice“ rozvíĜila hladinu þeského porodnictví,
minimálnČ v rovinČ ambulantních porodĤ. V souvislosti s mediální kampaní si
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snad jistá þást veĜejnosti uvČdomila, jaká je právní situace ohlednČ tohoto
zpĤsobu porodu a kdo skuteþnČ rozhoduje o þasném odchodu rodiþky se
zdravým miminkem z porodnice,“ píše ZbynČk Valenta, právník, jehož žena
nedávno pĜirozenČ porodila doma, a dodává: „I díky angažovanosti redaktorĤ
a novináĜĤ se podaĜilo rozhýbat k akcím i ministerstva a pĜíslušné orgány.
MinistrynČ Džamila Stehlíková k celé vČci vydala jasné a dobré stanovisko,
které jsme zaslali všem porodnicím v ýeské republice. Mluvþí Ministerstva
zdravotnictví zároveĖ pĜislíbil, že ministerstvo se bude všemi podnČty zabývat
a ještČ do letošních Vánoc se opČt uskuteþní diskusní setkání… Jsem toho
mínČní, že nyní je vhodná doba pro pĜípadnou "masáž" rigidních a strnulých
pĜedstavitelĤ porodnic, kteĜí by dále hodlali zatvrzele sedČt na svých starých
názorech a nerespektovali by zákony a pĜání rodiþek.“
„Novorozenec by mČl strávit první chvíle po narození v tČsném kontaktu
s matkou a být pĜitom co nejménČ vyrušován,“ tvrdí dnes primáĜ
neonatologického oddČlení Nemocnice v ýeských BudČjovicích Milan Hanzl.
„MČĜení je násilný úkon spojený s natahováním tČlíþka, a pĜesto se nikdy
nepovede zmČĜit ho pĜesnČ,“ vysvČtluje a dodává: „Podle nČkterých ortopedĤ,
specialistĤ na novorozence, je natažení dolních konþetin v kyþelním kloubu
velmi nepĜirozený pohyb, který má i svá rizika.“
„Z racionálního hlediska opravdu není zjišĢování délky novorozencĤ nutné,“
prohlásil i jiný, níže citovaný porodník. Že by se ledy hnuly? Tak horké to
nebude…
„OsobnČ jsem se domníval, že po "hoĜovické kauze" si již žádný pĜedstavitel
porodnice nedovolí se k této formČ porodu stavČt zcela negativnČ, to znamená
ji zakazovat þi neumožĖovat... Byl jsem však pĜíliš optimistický. Ukázalo se,
že stále existují porodnice, v nichž se zdravotníci tváĜí, jako by se nic nestalo,
jako by odejít krátce po porodu se zdravým miminkem bylo protiprávní,“ píše
ZbynČk Valenta, právník, který se tČchto pĜípadĤ ujal.
„Je to prostČ dlouhodobČ zavedená tradice. A ve zdravotnictví je odbourávání
nČþeho tradiþního velmi tČžké,“ prohlásil pĜedseda ýeské gynekologickoporodnické spoleþnosti Vladimír DvoĜák. Výstižná slova…
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Uþitelky
Na pĜednáškách a semináĜích se obþas zmíním o „uþitelkách“. NapĜíklad že
jsou to vČtšinou právČ ony, které se ne a ne nauþit hrát na didžeridu – protože
prostČ nejsou schopny uvolnit mimické svaly v obliþeji… protože celý život
nČkoho neustále napomínají (a mají pusu tou vší pĜísností do podkovy, koutky
staženy dolĤ). Nebo že si „nosí práci domĤ“ – vnímají a napomínají i své
muže a rodinu jako neposlušné žáþky, a pak se rozvádČjí. SamozĜejmČ jedním
dechem dodávám, že pro potĜeby pĜednášky pĜeháním a že si to nemají brát
osobnČ, ale stejnČ pak vidím, jak jsou nČkteré „potrefené“.
Už jsem kdysi popisoval, jak žena (uþitelka) mého pĜítele (svého manžela)
seĜvala a peskovala jako dalšího neposlušného žáþka (protože právČ peskovala
tĜídu pobíhajících klukĤ pĜi návratu ze školy v pĜírodČ). Psal jsem také
o nebezpeþí, vyplývajícím ze zpĤsobu výuky tČch uþitelek, kterým se Ĝíká
„vyhoĜelé“, a o dalších negativních aspektech þeského školství. Dnes mám
navíc na mysli jistou profesní slepotu uþitelek (a uþitelĤ), se kterou vykládají
látku a sdČlují informace, ale ne(na)uþí své žáky se uþit a mít z toho radost.
A rád bych naopak nČkteré uþitelky pochválil. Kdo chce zapalovat, musí
hoĜet, vČdČly už naše babiþky.
ZvláštČ na konzervatoĜích rád používám pĜíhodu, výstižnČ ilustrující to, o þem
tady (mezi Ĝádky) píši. Vyprávím také o tom, že naše hudba probíhá
v naprosté vČtšinČ ve stále pravidelném þtyĜþtvrteþním rytmu, a jak dĤležité je
obþas si alespoĖ poslechnout nČco v rytmech lichých. TĜeba jen ten valþíþek,
m ca ca, m ca ca, raz dva tĜi, raz dva tĜi… Jednou jsem to povídal pĜed
skupinou uþitelek a psycholožek, a najednou se v první ĜadČ pĜihlásila starší
paní uþitelka, která se ovšem do té doby jen mraþila (pusu do podkovy koutky
dolĤ) a na žádný vtip nereagovala. „To my s dČtma dČláme, to my dČláme,“
nadšenČ oznamovala. KontrolnČ jsem se, protože právČ u této mne to
pĜekvapilo, zeptal, jak to dČlají. „První, druhá tĜetí, ááá, první druhá tĜetí ááá,“
nadšenČ odpoþítávala svĤj „tĜíþtvrteþní“ rytmus.
Od té doby tuhle pĜíhodu, dokonale ilustrující úroveĖ nČkterých uþitelek
(a výuky hudební výchovy), používám i jako „kontrolní otázku“ (hodnČ þasto,
i na konzervatoĜích, se totiž nikdo nezasmČje).
Jedna vesniþanka pĜišla za guruem s šestiletým synem a prosbou, aby ho
odnauþil jíst sladké. Guru je požádal, aby pĜišli za dva týdny. PĜišli tedy
znovu, guru se zadíval na kluka a doporuþil mu, že jíst neustále jen sladké
škodí zdraví, aby toho nechal. A skonþil. To je všechno, divila se žena? Proþ
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jsi mu to neĜekl pĜed dvČma týdny, když jsme tady byli poprvé? No, mezitím
jsem se musel taky odnauþit jíst sladké.
Psal jsem kdysi také o jedné paní uþitelce z Kanady, která nastartovala na
vČdeckou dráhu (nositelĤ Nobelových cen) celou Ĝadu stydlivých prvĖáþkĤ.
Znám þtyĜi uþitelky, které sice (v polovinČ 80. let) zpoþátku nevČĜily tomu, co
jsem navrhoval a citoval, a vypoþítávaly jako obvykle proþ to þi ono nejde,
pak ale zaþaly mČnit svĤj pĜístup k uþení. Když se zmČnil režim, jednu jsem
pak náhodou potkal na hlavním nádraží. NadšenČ vyprávČla, jak je zaþalo
uþení bavit, a stalo se, jak jsem jim tehdy navrhoval, meditací a tedy
i odpoþinkem: pĜekotnČ popisovala, jak se všem þtyĜem uþitelkám podaĜilo
zmČnit sebe i své žáþky školáþky, a dokonce i jejich rodiþe.
Znám uþitelku, kterou právČ pĜíbČh o sladkém (vyšel v þasopise Baraka pĜed
deseti lety) pozitivnČ nastartoval. Obþas mi napíše svĤj názor na nČkterý mĤj
fejeton a popíše, jak to dČlá ona:
Bubnovat, no spíš plácat do stehen, jsem zaþala s dČtmi ve škole, když jsem si
pĜeþetla v Regeneraci, jak to dČláte s vČzni, napĜed v rámci hudební výchovy
jako rytmické cviþení. DČti si brzy pĜišly na to, že se zavĜenýma oþima jim to
jde líp. Minulý týden samy pĜišly s návrhem, aby se bubnovalo vždy na
zaþátku vyuþování. Je to fajn, jen se trochu bojím, co na to nČkdy Ĝekne
inspektor, kdyby se dostavil na první hodinu, mám zkušenost, že nČkteĜí lidé
mají slovo "sekta" ve své zbrojnici hned nahoĜe.
NČkteré zážitky s dČtmi jsou hodnČ zajímavé, dČti dovedou pĜekvapit. Když
jsme tĜeba s druháky pĜespávali ve škole, dostaly dČti pĜi jedné z her úkol, aby
na každém ze spolužákĤ našly nČco hezkého a Ĝekly mu to. A tak se baculatá
holþiþka dovČdČla: ty mi pĜipomínáš slĤnČ a mnČ se to líbí. A jiná: ty když
þteš, tak pĜi tom tak jako huhĖáš a mnČ se to líbí, protože je s tebou legrace.
Další dČti se spontánnČ pĜidávaly, že se jim to taky líbí, a obČ holþiþky se
cítily poctČné a pĜijaté a mČly doopravdy radost. Skonþilo to spoleþným
smíchem celé tĜídy, ale nebyl to posmČch, byl to radostný smích. PĜi
závČreþném hodnocení celé akce tahle hra získala od dČtí hodnČ smajlíkĤ.
Nebo se stejnými dČtmi letos: hráli jsme hru, pĜi které si každý provázkem
vyznaþil svĤj prostor, kde ve tĜídČ chtČl a jak velký potĜeboval. Pak se vydali
narušitelé s úkolem do toho vyznaþeného prostoru vstoupit, bez dovolení,
a pak s dovolením a s možností vstup zakázat. Všichni se vystĜídali ve všech
rolích a pak jsme si povídali, jak se kdo v které roli cítil. Názor tĜeĢáka v téhle
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debatČ: „Já jsem se cítil nejhĤĜ, když jsem mČl bez dovolení vstoupit do cizího
prostoru, mnČ pĜipadá, že to není fér, lézt mu tam když nechce, já si myslím,
že na to nemám právo.“ Bylo by hezké, kdyby takhle zralý názor zastávali
veledĤležití politici a vĤbec mocní tohoto svČta.
Kdysi jsem od Vás chtČla poradit, co udČlat s dítČtem, kterému už dávno pĜed
nástupem do školy nČkdo Ĝekl, že neumí zpívat. Použila jsem kombinaci
Vašich rad a taky vlastního þerstvého prožitku z emoþního tréninku, kdy se mi
VELMI nechtČlo vystoupit pĜed lidi a pĜedvést nČco o sobČ. Výsledek?
Minulý týden mi tenhle kluk (pĜedtím vždy vlezl pod lavici a nechtČl zpívat
ani ve sboru) sdČlil, že teć dopoledne ještČ ne, ale pĜes obČd urþitČ už sebere
odvahu a zazpívá. A hned jak zazvonilo na první odpolední hodinu, sám si
stoupl pĜed tĜídu, Ĝekl, že už tu odvahu našel, a zazpíval sólo (a navíc dobĜe)!
Musím Ĝíct, že mám radost…
Musím napsat, že z ní mám velkou radost. Tahle paní uþitelka je na správném
místČ a režim nerežim, osnovy neosnovy, umí nadchnout dČti (a tedy
budoucnost národa) pro uþení se uþení, život jako hru a studium jako
dobrodružství poznání. PodobnČ mám radost z tČch uþitelek, které se první
nebo druhý den mého semináĜe velmi mraþí nad každou zmínkou
o „uþitelkách“, a poslední den mi pĜicházejí, celé rozzáĜené a usmČvavé,
dČkovat.
Protože právČ skuteþný uþitel þi opravdová uþitelka, zamilovaní do uþení (tak
jako dobĜe informovaní a zodpovČdní milující rodiþe), mohou mČnit a také
mČní budoucnost celé spoleþnosti tím, že pozitivnČ formují potenciály svých
žáþkĤ. Daleko víc, než zatím všeobecnČ tušíme.
Mimochodem, moje maminka vždycky chtČla, abych byl, až vyrostu, uþitel
nebo spisovatel. Protože jsem na základní, ale i stĜední škole, zažil vČtšinou
jen zapšklé, Ĝvoucí a nespravedlivČ trestající uþitele a uþitelky, vČdČl jsem od
mládí, že jediné povolání, které nikdy v životČ nebudu dČlat, je uþitel. Taky
jsem jím nikdy nebyl. Co ale dČlám? Uþím a píši.
Vážené paní uþitelky a vážení páni uþitelé, þím chcete aby byli vaši žáci?
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Zkreslený pohled na zázrak zrození
Pohled na zázrak zrození se jmenoval þlánek ve vánoþní pĜíloze jednČch
novin. Byl psán jakoby z pohledu ještČ nenarozeného (a rodivšího se)
miminka. „Jak víme, kdy bychom se mČly narodit? No, my to vlastnČ pĜesnČ
nevíme, jen víme, že to máme protahovat, jak jen to jde,“ píše autorka
z pohledu miminka a stávající „víry“ porodníkĤ mužĤ. Pokusím se
alternativnČ naznaþit, že to, jak se tČlo ženy a miminko samotné chová
v prĤbČhu porodu, mĤže být dĤsledkem spíše medicínských iluzí, než reality.
Vážení MUDR(ci) a vážené ženy, co kdybyste zkusili jen tak pro srandu
domyslet, jestli to opravdu není, jak dále naznaþím?
„ýasem už dospČlé skuteþnost, že se mi nechce ven, zaþala unavovat. A tak se
mnou zaþali zvenku manipulovat,“ pĜedstavuje si pochody mysli miminka
autorka a vČtšinová medicína.
Jenže ono je to právČ miminko, které si urþí, kdy se narodí (hormonálnČ spustí
další hormonální procesy v tČle tČhotné ženy). Ukazuje se také, že všechny ty
lékaĜské zásahy spíše narušují klidný a pĜirozený prĤbČh porodu a že by bylo
lépe, kdyby byla žena-rodiþka v intimitČ známého místa a jen nČkolika
známých lidí (zopakuji: Michel Odent tvrdí, že poþet komplikací pĜi porodu
roste s poþtem zúþastnČných osob). ýasový nátlak porodníkĤ (vČtšinou mužĤ,
kteĜí vnímají þas zcela jinak než ženy), diktát stĜídání smČn a odcizenost
prostĜedí (neznámé místo, neznámí lidé) naruší pĜirozenČ zklidnČnou psychiku
ženy a, svČte pĜírody div se, porod se zpomalí nebo zastaví (jako u všech
savcĤ na planetČ, když se „rodiþka“ ocitne v relativním ohrožení).
„Poslali dovnitĜ takové malé torpédo, které mi mČlo usnadnit cestu ven.
Postavila jsem se na zadní. Jen aĢ se dospČlí nauþí, že to co chci já, je
dĤležitČjší než to, co chtČjí oni. PĜesto se nevzdali.“ PrávČ tyhle a jiné
intervence pĜekáží pĜirozenému prĤbČhu porodu, právČ striktní pĜíkazy ležet
na lĤžku (pro tzv. ohrožená tČhotenství) oslabí svaly budoucí rodiþky a ona
pak nebude schopna porod fyzicky zvládnout. Naopak ženy, které cviþí, tanþí
a chodí do schodĤ a na procházky, pĜedejdou vČtšinČ v naší spoleþnosti
obvyklých komplikací (napĜ. porod koncem pánevním): zemská tíže se
postará, aby se dČĢátko natoþilo správnČ, tedy hlaviþkou dolĤ.
Všechna ta „torpéda“ a jiné zpĤsoby invazivních zásahĤ jsou miminkem
samozĜejmČ vnímána jako bezprostĜední ohrožení na životČ: miminko,
zaplaveno stresovými hormony z tČla vystrašené maminky, pak samozĜejmČ
porod zastaví.
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„Poslali dovnitĜ druhé torpédo. Zaþala jsem být zvČdavá, co když jsou tam
venku nČjaká zajímavá místa? A tak jsem se rozhodla, že budu spolupracovat.
Ale co to – ono to najednou nešlo! HrĤza. Zmocnila se mnČ šílená panika.
Když jsem se koneþnČ rozhodla, že se proderu ven, tak to najednou nejde?“
Je to logické: takto vystresovaná rodiþka (medicínskými zásahy je pĜerušen
miliony let vyvíjený a na sebe navazující proces porodu a produkce hormonĤ)
najednou neví, jak dál, stres narĤstá, a následnČ i miminko v dČloze zaþne
panikaĜit. Teć teprve nastanou komplikace, jejichž základní pĜíþinou ovšem
nebyla nČjaká tČlesná indispozice rodiþky, ale právČ ony medicínské zásahy,
které pĜerušily ty evoluþnČ cizelované postupy pĜi zázraku stvoĜení.
„A pak se to stalo. NeoþekávanČ se otevĜel nouzový východ a jím se ke mnČ
prodrala velikánská ruka. Do oþí mČ udeĜilo ostré svČtlo a nade mnou se
sklánČly jakési postavy v zeleném.“
Jinými slovy, lékaĜ porodník, který se uþil jen o nemocech a komplikacích
a jejich Ĝešení operací (a pĜirozený porod nikdy nevidČl) koneþnČ má, na co
studoval, a zaþne operovat: dojde k císaĜskému Ĝezu se všemi dalšími z toho
vyplývajícími negativními dĤsledky.
Jinými slovy, autorka nechtČnČ popsala témČĜ obvyklý prĤbČh porodu: místo
zázraku (zázraþných možností) jen nouze. Ilustrace „nouzového východu“
(rozumČj: císaĜského Ĝezu) je pak donebevolající potČmkinovská kamufláž
skuteþnosti.
„Poprvé jsem natáhla vzduch a vyrazila ze sebe ostrý výkĜik. Uþili jsme se
totiž, že právČ takhle máme svĤj pĜíchod na svČt ohlásit.“ Další kardinální
omyl. DČti, porozené v pĜirozeném prostĜedí tepla, intimity a šera, se rodí
usmČvavé a s otevĜenýma oþima. A právČ pohled do oþí matky pak vyvolá
v tČle matky další hormonální koktejl a žena prožívá orgasmus energie a lásky
(a nedochází k v naší dobČ témČĜ bČžným dalším komplikacím, jako je
poporodní blues, laktaþní psychóza, ale i generaþní nedorozumČní v pubertČ
dítČte atd.)
Když k tomu všemu v porodnicích „bČžnému“ pĜidáte i další prĤbČh prvních
vteĜin a minut života takového miminka, tedy vČtšinou i plácnutí po zadeþku
v poloze hlavou dolĤ, nepĜíjemné vážení, natahování tČlíþka kvĤli zbyteþnému
mČĜení a další vyšetĜovací metody, které by bylo možno provést i jinak,
k dČĢátku šetrnČji (tedy leží-li v bezpeþí tepla tČla matky, u prsu), není se co
divit, že miminka Ĝvou jako když je na nože bere.
„NČkdo mČ zvedl a mnČ se do tČlíþka dala zima. A najednou tam byl on,
þlovČk, který je mĤj a jenom mĤj a kterému se Ĝíká táta… KoneþnČ jsem tady!
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Cesta nakonec probČhla dobĜe, díky“ konþí imaginární komentáĜ zrození právČ
narozené miminko ve zmínČném þlánku.
Jenže co když je to všechno úplnČ jinak? Michel Odent neustále zdĤrazĖuje,
že nejdĤležitČjší podmínkou pĜirozeného porodu je teplo (a stejnČ dĤležité je
neodebírat dČĢátko matce). Jinými slovy, porod v porodnici jakoby nutil ženu
dČlat všechno jinak, než jak byly její tČlo a psychika miliony let vyvíjeny a na
co byly pĜipravovány. V databázi mozku budoucího þlovíþka jsou tak jako
první (celoživotnČ a nesmazatelnČ) nahrány programy nejrĤznČjších ohrožení
na životČ (a teprve na této negativní úrovni pak v budoucnu budou nahrávány
další roviny dalších stále složitČjších emocí).
Budu ještČ pĜímČjší: þlánek v novinách by se mČl nazývat „ZpĤsoby, jakým
bráníme zázraku zrození“. SamozĜejmČ, dítČ se narodí a žije, ale kvalita jeho
dalšího života rozhodnČ není taková, jaká pĤvodnČ mČla a mohla být, kdyby se
do procesu zázraku stvoĜení nepletl porodník (znovu pĜipomínám: sami
porodníci uvádČjí, že až 90% žen je schopno porodit zdravČ bez jakýchkoli
komplikací samo, pĜesto vnucují své postupy a intervence témČĜ všem).
A chyby v další generaci se znásobí.

Stojící ženy
Stály jsme u Ĝeky Olzy pod ochranou rozkvetlých kaštanĤ a u nohou mČly
rozkvetlé sedmikrásky... upletly jsme z nich vČneþek a poslaly jej s modlitbami
po Matce VodČ... aby se síla, moudrost a krása všech bytostí jako v tom
vČneþku pevnČ splétala do tiché mocné harmonie... napsaly den poté, co pČt
minut stály, ženy z TČšína. Ve tĜináct hodin i v Praze zazvonilo a pak pČt
minut stálo v kruhu asi padesát þeských žen (a jedna Ameriþanka a jeden muž)
na Václavském námČstí.
Našel se jeden podnikavý muž s kamerou, který natoþil, co se dČlo (tedy, spíše
nedČlo, protože šlo o to, že ženy na celém svČtČ, tedy ve více než sedmdesáti
státech, prostČ jen tak, mlþenlivČ, stály).Video na You Tube vás spolehlivČ
a témČĜ pohádkovČ pĜenese pĜímo do konkrétního þasu a prostoru.
Hned první muž v diskusi pod videem nezklamal a ihned (typicky mužsky)
namítl: „…snažit se mČnit svČt je smČšné. Mohu pozitivnČ zmČnit svou rodinu,
mohu pozitivnČ mČnit své bezprostĜední okolí a mohu svou minitroškou
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(v podobČ jednoho hlasu pĜi volbách) alespoĖ malinko mČnit prostĜedí v ýR.
OceĖuji, že dotyþné ženy "mČní svČt" nicnedČláním, protože bohužel když
mČní idealista svČt akcí, tak vČtšinou k horšímu. NicménČ celá akce není nic
víc než patetické gesto, jehož jediným výsledkem bude, že dotyþné budou mít
dobrý pocit že nČco dČlají pro "záchranu svČta".
A co když to vyjde? Vždy vyjde jen pár z mnoha pokusĤ. A víme pĜece, že
když si Ĝekneme, že to nebude fungovat, ono to obvykle nefunguje. PĜíznaþné
bylo, že internetové ženy (samozĜejmČ, jsou evoluþnČ intuitivnČjší) pochopily
oþ jde (a jak to u nás vypadá): „Máš dČti? Chceš mít dČti? Nebo ses rozhodl,
že ty sám budeš dítČtem celý život? Mnohé myšlenky, ze zaþátku utopické, se
uskuteþnily. Spíš by mČ zajímalo, koho ty stojící ženy volily (nemáme totiž
výbČr). Na matky tenhle stát zvysoka kašle. A politiþky jsou bućto zakuklení
chlapi nebo trdla. V obojím pĜípadČ nám moc nepomohou.“
I kdyby takhle akce totiž nenabídla nic jiného, než hodiny tČšení a pak pČt
minut dokonalé meditace, navíc ovšem umocnČné pocitem spĜíznČnosti a až
globální propojenosti, bylo by to výborné a pro úþastnice (zdravotnČ,
psychicky, emoþnČ) výhodné a pĜínosné. Dnes už víme, jak blahodárné je
umČní obþas si „vyþistit mysl“ meditací. Takto uvolnČná mysl pak umožĖuje
lépe a efektivnČji „myslet“ v souvislostech – a vymyslet ledacos
pĜekvapivého.
Navíc ty ženy všude tam, kde stály, nikomu nic nevnucovaly, a pozitivnČ
„mČnily“ jen samy sebe.
Jenže tady jde o daleko víc. Zatímco naprostá vČtšina jiných ženami
organizovaných akcí vycházela a vyjadĜovala se „mužsky“, tahle akce je
dokonale ženská (a také proto ji muži se svým evoluþnČ daným nutkáním nČco
aktivnČ budovat þi boĜit prostČ nedokáží pochopit). Onen diskutující muž
prostČ popsal, jak to dopadá, když se rozhodne zmČnit svČt muž. Ten ve své
úzce zamČĜené pozornosti není schopen, tak jako žena, dohlédnout „za roh“,
propojit nepropojitelné, a trpČlivČ, drobnými þiny, mČnit svČt. Jeho péþe o dČti
má své hranice. Žena, matka, ale na své dČti nikdy nezapomíná. Umí spojit
(sou)cit s rozumem.
Pomohu si termíny amerického novináĜe a spisovatele Malcolma Gladwella
(viz jeho kniha Bod zlomu: o malých pĜíþinách s velkými následky (DokoĜán,
2006), který zaþal pátrat po tom, co zpĤsobuje, že nČkteré sociální jevy
(a epidemie) se nerozvíjejí postupnČ, ale od pomyslného bodu zlomu
(epidemiologická terminologie) spíš pĜekotnČ. Gladwell tvrdí, že k pĜekonání
bodu zlomu staþí, zaprvé, velmi malý poþet lidí, kteĜí se od ostatních nČþím
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liší. TĜeba tím, že jsou to odhodlané a k problémĤm kolem sebe citlivé ženy,
které nepodlehly mediální manipulaci.
Zadruhé, k bodu zlomu se dostaneme jen tehdy, jsou-li informace podány
správnou formou. Musí umČt „nakazit“ (v tom pozitivním slova smyslu).
PĜeþtČte si ještČ jednou, pomalu a pozornČ, pĤvodní povídku, a budete
nakaženi. A nezapomeĖte na sílu okamžitosti – pomocí internetu.
ZatĜetí, vše se musí odehrát v jakémsi kontextu žhavé souþasnosti, a nejlépe
formou vČtšího poþtu lidí rozdČlených do malých skupin. Což je pĜesnČ to, co
se dČlo 13. kvČtna 2007 ve 13.00 ve více jak sedmdesáti státech svČta.
Když si k tomu pĜimyslíte i nČco, þemu se Ĝíká mateĜský pud (vzpomeĖte na
kvoþnovský efekt: matky jsou pro své dČti schopny neuvČĜitelných fyzických
i psychických výkonĤ), pak pochopíte, že právČ tahle akce má potenciál
zmČnit svČt (zatím tedy pĜinejmenším svČt tČch, které se aktivnČ úþastnily).
Stojící ženy z Ohia to také deklarují ve svém pĤvodním prohlášení:
„Naším cílem je svČt, v nČmž by všechny dČti mČly hezký, bezpeþný
a láskyplný domov. SvČt, v nČmž se nemusí bát násilí ve svém domovČ, na
ulici, ve škole i všude jinde. O takovém svČtČ sníme a za takový svČt stojíme.“
Iniciátorky, ženy z Ohia, vyzývají úþastnice akce, aby se podČlily o své
zážitky a pocity z tohoto témČĜ „globálního mlþení“. A zdĤrazĖují, že je tĜeba
mít neustále na mysli fakt, že to jsou právČ a jen tyto aktivní ženy samy
o sobČ, jenž vytváĜejí svou pozitivní budoucnost: že o to nežádají nikoho
jiného (þímž se právČ tato akce tak diametrálnČ liší od jiných, všeobecnČ
svolávaných a vždy v jistém smyslu „nátlakových“).
Stojící ženy z Ohia (ale i ty, které stály na šestnácti registrovaných místech
v ýeské Republice a na 3618 místech ve svČtČ, vþetnČ 764 organizací) hovoĜí
o obrovském úžasu nad možnostmi, které se pĜed nimi (námi, pozn. aut.)
otevírají.
http://www.youtube.com/watch?v=YGqt14fWBnM,

Stojící ženy na Den matek (o rok pozdČji)
ýeská televize si zase jednou zahrála na infotainmentovou agenturu. V nedČli
11. kvČtna 2008 se totiž na Václavském námČstí opČt sešly asi dvČ desítky žen,
aby v kruhu a tichu jen tak stály. Navázaly na tutéž loĖskou akci, inspirovanou
„stojícími ženami“ z Ohia, které zase byly inspirovány povídkou Sharon
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Mehdi (Velké tiché shromáždČní babiþek). Šot v þeské televizi se ale ani
nenamáhal naznaþit, že tahle akce nebyla oslavou Dne matek, a zábČry
stojících žen byly zaĜazeny mezi zábČry jiných zábavných akcí, napĜíklad
závodĤ maminek s koþárky v BrnČ.
Jaroslav Dušek, který o akci vČdČl a také ji zdatnČ propagoval, sice pĜišel
pozdČ (Praha se totiž bavila i maratónem a tak byla neprĤjezdná), ale vþas na
jednu vČtu, ve které pĤvodní význam celé akce dále posunul a ponČkud
zamlžil: prohlásil nČco o nutnosti oslavit Matku Zemi. MČl a má recht, jenže
pĤvodní motto akce znČlo jinak: „ZachraĖme svČt.“
Tohle mediální „zábavné“ zkreslování skuteþností samozĜejmČ nikoho
nezainteresovaného nevzruší, jenže to, jak média svými zábavnými komentáĜi
mČní významy toho, co zaznamenávají, není nČco, nad þím by þlovČk mČl
mávnout rukou: moc zábavné to tedy není.
PĜeþtČte si, o co šlo v pĤvodní povídce (viz titul jejího amerického vydání):
„Pikolík pracující v kavárnČ naproti parku si všiml, že v parku celý den stály
v tichosti a bez hnutí dvČ ženy vČku babiþkovského. Byly obleþené ve svých
nejlepších nedČlních šatech a upĜenČ se dívaly na mČstskou radnici. Vyptával
se návštČvníkĤ kavárny, co si myslí, že tam ty dvČ ženy asi dČlají. Nikdo
o tom nemČl ponČtí. Nakonec se ozvala jedna pČtiletá holþiþka: „Jedna z nich
je moje babiþka a já vím co tam dČlají. Stojí tam, aby zachránily svČt.” Na to
se všichni muži v kavárnČ rozchechtali a dlouho z toho mČli velkou legraci.
Cestou domĤ se pikolík zastavil v parku, aby se žen sám zeptal co tam dČlají.
SkuteþnČ mu odpovČdČly „ZachraĖujeme svČt.” PĜi veþeĜi o tom ten chlapec
vyprávČl svým rodiþĤm a on i jeho otec z toho také mČli velkou legraci. Jeho
matka ale zĤstala úplnČ potichu. A po veþeĜi o tom po telefonu vyprávČla
všem svým pĜítelkyním. Když se druhý den ráno podíval náš pikolík z okna
kavárny, uvidČl, že obČ ženy tam opČt stojí a spolu s nimi i jeho matka, její
pĜítelkynČ a všechny ženy, které vþera navštívily kavárnu. Všechny stály
v tichosti a upĜenČ se dívaly na radnici. A muži se tomu opČt vysmívali a mČli
poznámky typu „Není možné zachránit svČt stáním v parku. Na to pĜece máme
armády.” nebo „Každý ví, že k záchranČ svČta je potĜeba mít plakáty a hesla,
nestaþí jen tak stát v parku.” Další den se k tČm ženám v parku opČt pĜipojily
ženy, které navštívily kavárnu pĜedchozí den a Ĝada jejich pĜítelkyĖ.
To pĜilákalo reportéra místních novin, který o tom napsal posmČšný þlánek.
Den poté, co ho v novinách uveĜejnili, stály v parku v tichosti už stovky žen.
Starosta naĜídil náþelníku policie, aby ty ženy pĜinutil odejít, protože jinak se
celé mČsto stane terþem posmČchu. Když náþelník policie vyzval ženy, aby se
rozešly, protože nemají povolení, jedna z nich odpovČdČla „my jsme jen
jednotlivci stojící ve veĜejném parku, nepĜednášíme žádné projevy,
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nedemonstrujeme a tak k þemu bychom mČly mít povolení?“ Náþelník o tom
pĜemýšlel a uznal, že mají pravdu a odešel. V té dobČ tam už stálo více jak dva
tisíce žen vþetnČ ženy starosty a ženy policejního náþelníka a jedné pČtileté
holþiþky. Zpráva o tom se rychle šíĜila a brzo nato stály ženy po celé zemi.
Povídka konþí tím, že nakonec spolu stály ženy v parcích v každé zemi celého
svČta, aby ho zachránily.“
Za takový svČt stály ženy na Václavském námČstí loni, a právČ za takový svČt
stály na tomtéž místČ ženy (a nČkolik mužĤ a dČtí) i letos. Loni stály ženy na
šestnácti registrovaných místech v ýeské Republice a na 3618 místech ve
svČtČ a v následných e-mailech psaly o obrovském úžasu nad možnostmi,
které se pĜed nimi otevírají.
Letos pĜišlo ménČ žen než loni a ýeská televize natoþila reportáž o oslavČ Dne
matek. O þem to vypovídá, domyslete, ženy þeské, samy. A pokud se aspoĖ
trochu zarazíte, pĜeþtČte si povídku ještČ jednou. A zaþnČte stát pĜed svými
radnicemi. ZaþnČte stát, abyste zachránily svČt. Nejen na Den matek.
PĤvodní povídka totiž konþí takto: „CNN oznamuje, že od Pekingu pĜes
Káhiru, KodaĖ až k Jeruzalému a Johanesburgu, po celém svČtČ a prakticky
v každém americkém mČstČ stojí v parcích a na námČstích desítky milionĤ
žen. Nemají vlajky ani transparenty, nemají vĤdce a organizaci. Zaþaly stát
spontánnČ a mlþky. Zkuste se i vy zastavit nad touto nezvyklou zprávou.
Podobné informace nepĜestávají pĜicházet ze všech koutĤ svČta, a zároveĖ se
ukazuje, že dnes se nikde na svČtČ neválþilo.“

Bludný kruh
V polovinČ 80. let jsem znával ženu, která koneþnČ otČhotnČla, ale protože
pracovala ve zdravotnictví, podlehla „nátlaku“ odborníkĤ a od 4. mČsíce
polehávala v porodnici s „ohroženým tČhotenstvím“ (a zbyteþnou medikací).
Radil jsem jí tehdy, že pokud nemá konkrétní potíže, aby radČji šla domĤ
a normálnČ žila a pracovala (a hlavnČ se pohybovala). Prý tomu nerozumím,
lékaĜi musí vČdČt, proþ je to tak. Až v 8. mČsíci lékaĜi usoudili, že jí nic není,
a pustili ji domĤ. Porod probČhl cele v režii lékaĜĤ (když bylo ohrožené
tČhotenství, tak umČlý oxytocin atd.). Holþiþka byla v poĜádku. Až do let
školní docházky (nic ji nebavilo). V patnácti zaþala brát drogy a od té doby je
na heroinu.
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PĜedem upozorĖuji, že tohle zamyšlení je jen pro otrlé nebo odvážné, a je
jakousi jinou formou rány zenovou holí. Kdo totiž neví, že je v pasti, nemĤže
z ní. Tomu, kdo pĜi studiu zenu a v zazenu (meditaci) neví, kudy jak a kam,
koho bolí záda a jeho mysl je plna bolesti a myšlenek o bolesti a jeho Cesta
k osvícení (cesta životem) je tak nekvalitní a povrchní, dá uþitel milosrdnou
a velmi pomáhající (protože energetizující a smČr ukazující) ránu zenovou
holí. Ony jsou to ve skuteþnosti rány hned dvČ co nejrychleji za sebou, vždy
z každé strany páteĜe. NezasvČcenému to pĜipadá jako trest, tedy jako nČco
negativního, zasvČcený ale už ví, že je to nejvyšší dar.
Drogová závislost mČla obvyklé dĤsledky: aby byly peníze na drogy,
puberĢaþka vykradla postupnČ byty rodiþĤ, ale i pĜíbuzných a kamarádek
(brala rodinné a památné šperky, cédéþka, cokoliv se dalo snadno prodat).
UmČla dokonale lhát a než to za pár let v jedné slabé chvilce pĜiznala, rodiþe ji
celou tu dobu bránili, že ona by to pĜece nikdy neudČlala (a její matka stále
odmítá možnost, že byla k braní drog pĜedem „naprogramována“ injekcemi
„lékĤ“ v dobČ ohroženého tČhotenství a bČhem porodu). Radikální Ĝešení,
které jsem navrhoval (a které jediné funguje), tedy dokonalá izolace, nejlépe
tĜeba v nČjakém protidrogovém táboĜe v Polsku, nebo alespoĖ domácí vČzení
a ustĜižení telefonu, zvláštČ matka odmítla, a tak každodenní heroinová dieta
pokraþovala.
Nedávno jsem se dovČdČl, že tahle její na heroinu závislá dcera otČhotnČla
(v tČhotenství brala substituþní lék) a pak porodila chlapeþka. Hurá,
telefonovaly si ženy kolem, chlapeþek je v poĜádku.
Hm. Odmítají vzít na vČdomí, že chlapeþek je v bludném kruhu. Porod byl
samozĜejmČ pĜedþasný, chlapeþek v inkubátoru a první dny oddČlen od matky,
která se uzdravovala z operace (císaĜský Ĝez, samozĜejmČ). Jeho mozek je
jemnČ, ale nenávratnČ poškozen. Dostal do vínku dlouhou Ĝadu negativních
pravdČpodobností a þekají ho všechny myslitelné zdravotní a psychické
komplikace, na které si jen þlovČk mĤže vzpomenout (vþetnČ možnosti, že
z nČho vyroste „koukolíkovský“ deprivant). Mimochodem, dr. Koukolík
v knize PĜed úsvitem, po ránu (eseje o dČtech a rodiþích) píše, že „jednou
z hlavních pĜíþin pláþe nejmenších dČtí je v našem kulturním okruhu zpĤsob
mateĜské, obecnČ Ĝeþeno rodiþovské péþe, který se vzdálil od pĜirozených
evoluþnČ daných potĜeb miminka,“ že dítČ lze zklidnit napĜ. podáváním sladké
potravy (roztok cukru nebo mateĜské mléko), a pokraþuje: „DČti matek
závislých na metadonu, což je opiát užívaný ke snížení závislosti na heroinu,
ale také zneužívaný sám o sobČ, neodpovČdí na zklidĖování sladkou potravou
tak, jak odpovídají dČti zdravých matek. DČti se staly závislými spolu

71

s matkami: metadon prochází placentou a ovlivĖuje receptory mozku
vyvíjejícího se plodu.“ Je snad jasné, že totéž se dČje pĜi kojení: metadon se
dostává do mozku dítČte mateĜským mlékem.
Jde ovšem také o to, že pokud matka nezažila pĜirozený porod, s pĜirozenou
produkcí pĜirozeného oxytocinu, nenaváže s chlapeþkem pĜirozený
(hormonálnČ podpoĜený) vztah a relativnČ brzy ji þeká období depresí, a tedy
velmi pravdČpodobný návrat k droze (kterou pĜedá synkovi v mateĜském
mléce, bude-li vĤbec schopna kojit).
I pouhá deprese maminek stresuje dítČ víc, než zatím lékaĜi tušili
(pĜinejmenším tím, že matka v depresi neodpovídá na signály, které k ní dítČ
vysílá, nemá jak a kdy zažít „normální“ komunikaci a i jeho EEG je
abnormální, asymetrický). Nejhorší pak je onen avízovaný návrat k droze (dítČ
na to není evoluþnČ pĜipraveno a aktivuje stresový systém): v jeho mozku se
pak nevyvinou ty spoje, které by mu v pubertČ a kolem jednadvacátého roku
vČku pomohly propojit þelní mozkové laloky a nalézt sebe sama. Tyto dČti pak
ani nemohou „dospČt“ a nabrat „rozum“: v jejich mozcích se nemá co fyzicky
propojit (a právČ tyto dČti obþas vezmou samopal a jdou postĜílet uþitele
a spolužáky: jsou emoþnČ nevyvinuty, fyzicky neschopny soucitu a empatie).
SamozĜejmČ, vždy je tu pravdČpodobnost, že pokud se matka už nadobro drog
vystĜíhá, pokud bude chlapeþka nade vše milovat a peþovat o nČho (i když
netuším, kde po tolika letech braní drog, krádeží a života ze dne na den vezme
trpČlivost a sílu k pravidelné a stoprocentní péþi o syna, ne o potĜeby tČla,
navyklého pravidelné dávce drogy), pokud bude mít matka vždy dost
prostĜedkĤ na pestrou zdravou stravu pro oba (i když netuším, jak toho docílí,
protože tČch deset let braní drog se nic neuþila, nic neumí a u niþeho
nevydrží), pokud bude mít chlapeþek štČstí na sousedy a kamarády ve škole,
a pokud se mezitím zmČní þeské školství natolik, že ho budou od samého
poþátku ve škole chválit za to, co mu jde, a nikdy ho nebudou trestat nebo
ponižovat za to, co mu nejde (jinak bude typicky hyperaktivním a þeskými
uþitelkami nezvládnutelným rušitelem zápecnického autoritativního školství),
má šanci, že to odnese jen sklonem k obezitČ, alkoholu, nikotinu, depresím
a brzkému infarktu.
Jaké vztahy asi bude navazovat, co pĜedá svým potenciálním dČtem? A ještČ
dĤležitČjší otázka zní: jak vystoupí z bludného kruhu?
Všechno to zaþalo kdysi dávno, pĜed tĜemi generacemi, zbyteþnými
lékaĜskými zásahy do zázraku tČhotenství, a dokud si ženy a spoleþnost
neuvČdomí a nepĜiznají, v jaké pasti jsou, nemohou z bludného kruhu ven.
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MateĜské chování a geny
„Nakolik mĤže výchova ovlivnit formování osobnosti u dítČte?“ Zeptala se
jedna jeho bývalá pacientka psychiatra Cyrila Höschla. A ten jí zopakoval to,
co již popsal v þlánku Jak maminky programují genom. Nové výzkumy totiž
dokazují, že citlivost jedince (napĜ. vĤþi stresu) daleko spíše než na genech
závisí na chování matky v raném období života. A že mateĜské chování
doprogramovává genom, který jsme zdČdili po rodiþích. Jinými slovy, na tom,
jak se tČhotná žena stravuje, a jako þerstvá maminka chová ke svému
miminku, setsakra záleží. Jak to, že jim to zatím nikdo poĜádnČ nevysvČtlil?
Michael Meaney z univerzity McGill v Montrealu zkoumal, zda a jak
mateĜské chování u krys ovlivĖuje genetickou výbavu dalších potomkĤ rodu.
Už od Freuda se ví, jak dalekosáhlé následky mohou pro život mít dČtská
traumata. Od té doby se vrší i další zjištČní, pĜesvČdþivČ dokládající, že rané
stresující zážitky mají významný vliv na rozvoj rĤzných psychopatologií.
Genom pĜitom není urþující – jedinci se stejnou genovou výbavou pod vlivem
rĤzných prostĜedí dospívají k odlišným výsledkĤm. Moderní neurovČdy tak
v tomto dávají Freudovi za pravdu, pĜestože k výsledkĤm pĜicházejí úplnČ
z jiného konce,“ píše dr. Höschl, který v této souvislosti dále upozorĖuje, že
„když jsou dČti mírnČ stresované – tak, aby je to ještČ bavilo, jde o pozitivní
stres, který dokonce vede k nižší nemocnosti. Ovšem když jsou zatČžovány
stresem nadmČrnČ, dochází k vyššímu výskytu patologií, k alkoholismu,
afektivním a degenerativním poruchám a podobnČ. Podstatné zjištČní je, že to,
co þiní stres patologickým, není ani tak jeho intenzita, nýbrž bezvýchodnost
situace. Škodí takový stres, na který nemĤže mít jedinec (aĢ už þlovČk nebo
zvíĜe) vliv. Vliv na události je klíþovým mČĜítkem pro nepĜíznivý vliv stresu.
ěíká se tomu nauþená bezmocnost – pĤsobí na úrovni neurochemie mozku
a postupnČ vede k nevratným zmČnám.“
Známe to všichni ze svého okolí a znají to lékaĜi: nejvíce nemocí postihuje
pracovníky stĜedního managementu. Nerozhodují a nemají vliv na události.
Jsou ve dvojím tlaku – od nadĜízených a od podĜízených, pĜitom v úspČchu
u tČch i onČch jsou odkázáni na konání a rozhodování tČch druhých.
Mimochodem, když to domyslíme do dĤsledkĤ, není v podobnČ a dlouhodobČ
bezmocné situaci vČtšina školákĤ?
Cyril Höschl pak dále popisuje, jak Meaney pozoroval u potkanĤ jejich starost
o mláćata. MČĜil, jak moc potkaní matky lížou a opeþovávají svá mláćata, což
je základní zpĤsob jejich mateĜské péþe. Z maminek pak vybral dvČ extrémní
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skupiny – jednu velmi málo lízající, druhou naopak hodnČ lízající. A sledoval
u potomkĤ, jak se tato rozdílná péþe projeví na jejich vlastnostech. NapĜíklad
do jaké míry se exprimují geny pro stresové hormony. Zjistil, že daleko
výraznČji u tČch, které byly málo lízané. A naopak, málo u hodnČ lízaných.
Dále sledoval míru úzkosti a strachu. Ukázalo se, že míru strachu mají daleko
vČtší ti potkani, kteĜí byli málo opeþovávaní. Naopak zájem o okolní svČt byl
daleko vČtší u tČch hodnČ lízaných. Také výkon v bludišti mČli podstatnČ lepší
potkani hodnČ lízaní. ZjednodušenČ – o koho se matka hodnČ starala, nemČl
potom strach.
DĤsledky negativního (myšlení a) chování matek na zdraví a psychiku jejich
dČtí popsal už dr. MatČjþek, þasto o nich píše dr. Koukolík, a studují je
prenatální psychologové na celém svČtČ. Jde totiž také o to, že patologické
chování matky se pĜenáší na dceru a pak vnuþku. Zatímco vČdci berou
pĜedpoklad, že jak lízala kdysi (potkaní) maminka, lízala i dcera, za prokázaný
a platný, aplikovat tento poznatek na Ĝíši lidí se (až na výjimky) zatím
neodvážili. To vede k další, pĤvodní a pro nás teć ještČ dĤležitČjší otázce,
zda totiž za následné patologické chování mohou geny, nebo spíše zacházení
v útlém dČtství. Mnohokrát jsem se pokoušel ve svých þláncích naznaþit, že
dosavadní vČdecké zaklínání se geny je krátkozraké. Vida, už je to tady:
Michael Meaney proházel potomky a matky a sledoval, jak se celý vzorec
bude vyvíjet (tzv. adoptivní studie). Výsledek dopadl podle toho, jaká matka
potomka lízala, nikoliv podle toho, jaká byla biologická!
ěeþeno vČdeþtinou: „Z výzkumu vyplývá, že raná péþe skuteþnČ (na úrovni
„hardwarové výbavy“ jedince) ovlivní jeho citlivost na celý život. MateĜské
chování doprogramovává genom, který jsme zdČdili po rodiþích.“ Chcete
pozitivní pĜíklad ze života? Znám maminku, která svého traumaticky
porozeného a dosti tČžce poškozeného synka, kterému lékaĜi nedávali velké
nadČje, dennČ hladila a masírovala. Syn je dnes naprosto normální a zdravý,
a ona je odbornice na masáže kojencĤ.
Výše uvedené (tedy to, co tušili i rĤzní guruové a zenoví mistĜi a jiní rozumní
a všímaví lidé odjakživa, a co „objevil“ Meaney u potkanĤ) potvrzuje i jiný
þerstvý výzkum. „I lidský genom se v prĤbČhu života jedince mČní podle
životního prostĜedí, v nČmž se þlovČk pohybuje, a také podle toho, jak se
stravuje.“ Výzkumníci z univerzity v americkém státČ Maryland zjistili nejen
to, že epigenetické stopy na DNA se promČĖují v prĤbČhu života, ale také že
rozsah tČchto zmČn je stejný u pĜíslušníkĤ jedné rodiny. VČdci provedli
analýzu vzorkĤ DNA zhruba 600 lidí, a to nejprve z roku 1991 a poté z let
2002 až 2005. V tĜetinČ pĜípadĤ pak našli epigenetické zmČny. Ty by mohly
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být i dČdiþné, což by vysvČtlovalo, proþ jsou nČkteré rodiny více postihovány
nemocemi než jiné.
Epigenetika se zabývá zmČnou chování našich genĤ, a také tím, jak se geny
mČní následkem chování nás samotných. Tvrzení, že za daným projevem
choroby je „urþitČ“ nČjaký zmutovaný gen se ukazuje být v ĜadČ pĜípadĤ
nesmyslným. Mnohdy jde právČ jen o zmČnu epigenetickou, píše se v jiném
þlánku na toto téma, a autor pak dochází k pro vČtšinu lidí pĜekvapivému
zjištČní: „Existují dĤkazy o tom, že nejsme ovlivnČni jen tím, co jíme nyní,
ale i tím, co jedli naši rodiþe nebo dokonce i prarodiþe.“
Jinými slovy, v epigenetice jde o zkoumání neduhĤ, které si mĤžeme bČhem
života uhnat, a které se nám zapisují do genomu v podobČ jakýchsi lepivých
znaþek, a mohou škodit jak nám, tak našim dČtem a vnouþatĤm. PĜevedeno do
praxe všedního života: maminky mají na tČlesné a duševní zdraví svých
budoucích dČtí (už v dobČ tČhotenství, ale i v prvních letech jejich životĤ)
daleko vČtší vliv, než si jak ony a veĜejnost, tak porodníci zatím pĜipouštČjí.
Nebo jinak: se správnČ zamČĜenou informovaností (již od školy) bychom tak
mohli až nepĜedstavitelnČ zkvalitnit životy celých pĜíštích generací. Protože,
jak vČdí psychologové, epidemiologové, sociologové, pedagogové,
kriminalisté a další, prevence je nesþíslnČkrát levnČjší a efektivnČjší než Ĝešení
následných problémĤ.
Tohle jsou pĜece ty nejpozitivnČjší zprávy souþasnosti! Nemusíme mČnit
zákony nebo celospoleþenské trendy, staþí (kromČ zmČny porodĤ
z medikalizovaných na pokud možno pĜirozené) zmČnit zpĤsob, jak se ženy
budou chovat (a stravovat) v tČhotenství a (nejen) v prvních letech života
svých dČtí.
Nácvikem a pĜedpokladem „mateĜského chování“, jak dnes víme, rozhodnČ
není ani ochota (souþasných neinformovaných a pohodlných žen) pĜijmout
jako nadstandard nabízené císaĜské Ĝezy (a radČji neslyšet nic o možných
dĤsledcích takového rozhodnutí), epidurální analgezii a další „vymoženosti“
medicíny.
Skuteþné a zodpovČdné mateĜské chování znamená vČdomČ a radostnČ chtít
své dČĢátko, užívat si tČhotenství (zpívat!), nenechat si miminko ihned po
(nejradČji pĜirozeném a orgasmickém) porodu vzít, a hladit ho a hladit
a milovat a chválit. K þemuž ženám dopomáhej nejen vyvážená nejedovatá
strava, ale i empatiþtí odborníci (a politici), kterým pĤjde o lidi a ne o zisk.
Tohle (mateĜské chování) mĤže nám i pĜíštím generacím zkvalitnit geny
a zmČnit svČt.
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Pocit vítČzství
Obþas na pĜednášce (nebo v þlánku) naznaþím, zvláštČ ženám, že aby se
zaþala mČnit atmosféra v pĜehnanČ maskulinní spoleþnosti (a ta zaþala
uznávat, ctít, oceĖovat a opeþovávat napĜ. tČhotné ženy a dČti), „zaþít“ musí
ony (muži toho jaksi evoluþnČ vČtšinou nejsou schopni). Nebo jinak, aby
þlovČk, v tomto pĜípadČ tedy žena, zvítČzila, musí se nejprve nauþit prohrávat.
KromČ výjimek narážím na rezolutní ženský odpor. „AĢ zaþnou muži!“ kĜiþí
na mne a píší mi. Sem tam mi ale pĜijde e-mail od ženy, která chápe, o co tu
jde, a pilnČ na tom (a sobČ) pracuje. Využiji její upĜímné snahy dobrat se
podstaty problému a naznaþím, a nejen jí, další souvislosti.
„NezĤstává z toho ženského ´prohrávání´ pak na stranČ mužĤ þasto jen
nepatĜiþný pocit vítČzství? Nebo je pĜíþinou právČ vČþná touha mužĤ po
soupeĜení? Jak muž, ignorující pravidla tohoto vzájemného tance (protože to
není a neberu to jako souboj), pochopí, že ženina „prohra“ tu není právČ a jen
kvĤli tomu, aby mČl muž pocit vítČze?“, ptá se ta, která chce pochopit sebe
samu i (svého) muže.
Muž ženinu „prohru“, milá tazatelko, tak, jak ji vy míníte, nepochopí, protože
toho není schopen. Tohle mu nefunguje ani v boji (vítČz je prostČ vítČzem,
prohra je prohrou a basta, není o þem diskutovat), a pokud k boji nedojde, tak
nedojde. No a co? Myslí-li totiž a jedná žena mužsky (a v dnešní spoleþnosti
se není þemu divit), automaticky ji napadají mužská Ĝešení. „Proto navrhuji,
aby souþástí tvých semináĜových promluv o mužích k mužĤm byly i promluvy
k mužĤm o ženách - a asi mnohem dĤraznČjší a bez pĜípadného
zpochybĖování (posluchaþi). Myslím totiž, že s podtitulkem ženy a porody
þasto nastává i vypnutí mužských uší i oþí a hlavnČ mozkĤ,“ pokraþuje dále.
Pokusím se naznaþit, že obsah („vítČzství“ þi „prohry“) je dĤležitČjší než
forma. Jak ženy odjakživa „vítČzily“ nad mužskou hrubou silou? PĜijetím…
tedy napĜ. tím, že „omdlely“ (a míním to jak reálnČ, tak metaforicky). Vzdaly
(mužský) boj, a zvítČzily ženskostí. Zatímco muž reaguje agresivnČ, smČrem
ven, žena reaguje, v té symbolické, ale i praktické rovinČ, smČrem dovnitĜ
(pĜedurþuje to i sám charakter vzájemnČ se doplĖujících, ale tak protikladných
pohlaví).
Vzpomínám, jaké to bylo pro mne obrovské pĜekvapení, když jedna žena,
která byla schopna pĜi každém PMS do mne bušit pČstiþkami, nade mnou
nakonec zvítČzila tak, že v okamžiku, kdy jsem to dlouhé provokování už
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nevydržel a napĜáhl se, se mi bezvládnČ sesunula do náruþí. V tu ránu byla má
agresivita a nekontrolovaná emoce (tak jako agresivita každého vlka, který
takto bleskovČ reaguje na sklopené uši a stažený ohon soupeĜe) ta tam.
Muži ještČ nejsou pĜipraveni, odpovídám na leitmotiv otázek. Jak ostatnČ ví
z vlastní zkušenosti i tazatelka: „Chodí ke mnČ taky Ĝada stávajících
i nastávajících tatínkĤ a spolehlivČ vidím, že mantinel poslouchání je u vČtšiny
z nich tČsnČ za prvním slovem o ženství. Jen málokterý je ochoten pĜijmout
toto téma, i když jinak je þlovČkem chápavým, otevĜeným a úcty hodným.“
Každý, kdo se v posledních osmnácti letech aktivnČ úþastnil nČjakého
vzdČlávacího, esoterického, léþebného þi regeneraþního semináĜe, z vlastní
zkušenosti pĜece ví, že tam potkal vČtšinu žen a jen nČkolik (výjimeþných)
mužĤ. Muži neumí pĜiznat chybu (ani se zeptat na cestu), a bude jim to (tedy
pochopení, že ženy jsou jiné, a že by to mČli vzít v potaz) holt trvat daleko
déle, než (obþas mužsky netrpČlivé) ženy þekají. Ale „prohrávající“ a své
muže co nejþastČji chválící a hladící ženy mohou tento proces emancipace
znaþnČ urychlit.
To, k þemu pĜemýšlivá tazatelka dochází (a kdyby to navíc takto pĜímo Ĝekla
nČjakému muži), by vyvolalo jen další odpor a (sou)boj: „Vím, že žena (o pĤl
stupínku vyspČlejší bytost) je od pĜírody „povinna“ víc pochopit, víc a první
udČlat kroky k nápravČ, víc být diplomat, první (=moudĜejší) nacházet jiná,
správná Ĝešení.“ Pár tisíc let patriarchátu a spartánskou výchovu od dČtství
nČjaký pohovor z hlav mužĤ, stejnČ jako jejich dominantní postoj a chuĢ
vítČzit, nevysmejþí. Ale ani mužské myšlení v ženČ nelze odstranit jakýmsi
imaginárním þistiþem skvrn. „PĜesto se pĜimlouvám za takybušení do mužsky
líných mozkĤ“, neodpustí si lehkou variantu „aĢ zaþnou oni!“.
Chápu její postoj. PĜedevším tu ale nejde o povinnost (to je ženám vnucené
mužské slovo, vzpomeĖte si, maminky, byla nutnost pĜebalit miminko
povinností?), ale o možnost a pĜíležitost. SamozĜejmČ, každý chceme
vyhrávat. NemČli jsme v dČtství dost mazlení a chválení, a tak si to musíme
nČjak obstarat v dospČlosti. Hezky to i za mne a ostatní muže (a mé tĜi
desetiletí dlouhé snahy rozezpívat tento národ, samozĜejmČ vþetnČ mužĤ)
napsal Ludvík Vaculík (Rokytova Strážnice, LN 24. 6. 2008): „Když totiž
pĜišel ten pĜevrat a všeci slavní, které znáte, se nČjak zapletli do politiky, mČ to
nikdy ani nenapadlo! Moje celoživotní a písemnČ demonstrovaná ctižádost
byla kanalizována do zpČvu. Já si zpívám, a su spokojený a nemusím se
pĜedvádČt politicky.“
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Co z toho vyplývá? Muž ženu (a žena muže) nikdy nepochopí, protože
v urþitém smyslu jsou to zcela jiné bytosti: pĜisuzovat mužĤm, vážené ženy,
to, co si myslíte, že si myslí, je právČ takový nesmysl, jako když muž
pĜisuzuje ženČ své touhy, myšlenky a pĜedstavy. Takže otázka na dĤsledek
ženiny „prohry“ „Nedává právČ to mužĤm mylný pocit neotĜesitelné,
arogantní a nepokorné pýchy zvítČzivšího lovce?“ míĜí zcela mimo mísu a je
položena z mužské perspektivy. Poté, co domyslíme výše naznaþenou
možnost vítČzit prohrou, následuje další úroveĖ pochopení: muže baví vítČzit
v boji! Kdyby mu jelen sám klesl k nohám, zrovna velkou radost by nemČl.
A naopak, když žena „prohraje“ (napĜ. skousne svou touhu si s ním hned po
návratu „z lovu“popovídat, a také následnou jedovatou poznámku, když toho
muž není schopen), a svého unaveného muže nejprve nakrmí a napojí, vyhraje
nejen pĜítulného medvídka, ale i stavitele Tádž MahálĤ (protože všechny bitvy
vybojovali a slavné stavby postavili takto „prohrami“ a chválením ochoþení
muži svým ženám a milenkám, a Yoko Ono prohlásila, že na Hitlera by jí
staþily tĜi dny). Jinými slovy, tak jako „boj za mír“, i „boj“ za emancipaci þi
uznání žen od mužĤ (a tedy i pocit, že si muži po ženinČ „prohĜe“ mohli užívat
pocit vítČzství) je protimluv a nesmysl.
Když žena „prohraje“ (mužskými pravidly definovaný mužský boj), tĜeba tím,
že mu „omdlí“ do náruþe, nebo ho ostentativnČ nechá „vyhrát“ v nČjaké
domácí pĜi (a nepokazí si to nČjakým tím ironickým posledním slovem), v tu
ránu (anebo postupnČ) v nČm probudí ochranitele. „NepatĜiþný pocit vítČzství“
muže je rázem (anebo postupnČ) nesmysl, protože takto nezvítČzí ani muž, ani
žena, ale vyhrávají (dost þasto náruživé milování) oba dva. A to je pĜesnČ ta
win-win metoda (tedy už ne buć já nebo on a naopak, ale oba vyhráváme)
Nové doby (New Age), která, doufejme, nakonec rozpustí nejen mužské
myšlení v ženách, ale zpacifikuje i mužský svČt dobyvatelĤ a ĜeditelĤ
zemČkoule.
Tohle vítČzství, dámy, za tu obþasnou prohru na poþátku „obrodného“ procesu
pĜece stojí, že?
P. S.: Pokud by tedy ženy skuteþnČ chtČly (svým vnuþkám) vychovat
tolerantní, sebejisté, stateþné ale zároveĖ soucitné a empatické muže, okamžitČ
by zaþaly rodit syny pĜirozenČ (a orgasmicky), a neustále by je hladily
a chválily.
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NedorozumČní
Píši o tom celé roky. Ženy i muži se svým rozdílĤm, když se o nich hovoĜí na
pĜednáškách, zasmČjí, pokývají hlavami, že to je zajímavé, ale jak se ukáže,
vĤbec nepochopí a nedocení skuteþný význam tČchto zjištČní. PĜitom hlavní
podíl na velmi vysoké (a v poslední dobČ stále se zvyšující) rozvodovosti
(a pĜímo epidemii rozchodĤ dlouhodobých partnerĤ) má vzájemné
nedorozumČní. Ženy se zasmČjí a pyšnČ narovnají pĜi poznámce, že ony umí
zároveĖ mluvit a naslouchat, a vykonávat více þinností najednou, þehož muž
není evoluþnČ schopen, ale pak své muže dále zahrnují kulometnou palbou
pokynĤ, co všechno má zaĜídit a koupit, v dobČ, kdy on sleduje fotbal
v televizi a þte si pĜitom noviny.
Vážené dámy, muži vás nikdy „nepochopí“ tak jako kamarádka: nejsou toho
evoluþnČ schopni. Vaše myšlení, vaše Ĝeþ, váš zpĤsob komunikace je jim
nesrozumitelný a mate je. A pokud jste se nenauþily si o problémech soužití
v klidu (poté, co si muž, lovec jelenĤ, po návratu z lovu odpoþinul, a najedl se)
popovídat, abyste si vyjasnily vzájemná, þasto protichĤdná stanoviska, dĜíve þi
pozdČji budete jedna pro druhého sfingou, záhadou nad záhady. Už jsem
o tom kdysi psal, ale protože kromČ výjimek nikdo nic nepochopil (ani moje
žena), zkusím to znovu a trochu jinak.
Jak se tak kolem mne páry rozcházejí, a muži se mi svČĜují (a jak to potkalo
i mne), všímám si základních chyb a omylĤ, které k rozchodĤm pĜispívají.
Zkusím je pĜehlednČ (a pĜehnanČ) naznaþit.
PĜedevším muži naprosto nechápou, jak vy ženy mluvíte, jednáte a myslíte.
Vy zase netušíte, jak moc jsou z vás zmatení a nejistí, a pĜisuzujete jim vlastní
pohnutky a názory, což ale není pravda. Atd. A vzájemná nedorozumČní
þasem pĜerĤstají v zásadní nepochopení, které zase vyústí v drobné pĜe
a spory, a konþívá to rozchody a rozvody (zvláštČ v tak turbulentní dobČ,
jakou právČ prožíváme).
1) Už výbČr partnera (partnerky) mĤže všechno pokazit. Asi by si každý
zamilovaný pár mČl zjistit (tĜeba pomocí zodiakálního, nebo þínského
horoskopu), jestli jsou typovČ kompatibilní. Pokud jim pak i astrolog pĜi
objasĖování nativního horoskopu oznámí, že se k sobČ nehodí, je tĜeba mu
vČĜit a rozejít se. UšetĜíte si vzájemnČ pár let života, tuny negativních emocí
a hodnČ penČz.
2) DohodnČte vzájemná pravidla komunikace (a pak, muži, nevyžadujte od
žen jejich plnČní: nejsou toho evoluþnČ schopny. Vše se mĤže kdykoliv

79

zmČnit, slovo ženy neplatí vČþnČ). Ženy nikdy nemluví pĜímo, k vČci. Muž
hovoĜí pĜímo a vyĜþené chápe doslovnČ.
Domluvte se na nČjaké formČ práva veta. Aby si ona vĤbec uvČdomila, že pro
ni nevinnou vČtou odsuzuje svého partnera k celoživotním pochybnostem
a zmatkĤm (a on mohl tĜeba zvednutím cedulky s nápisem VETO vĤbec dát
najevo, že se dČje nČco pro nČho zraĖujícího a ponižujícího).
A pamatujte, dámy, že vaše tČlo je desetkrát citlivČjší než tČlo muže, takže on
nemĤže vČdČt, kde a jak vás v posteli pohladit: vy ho to musíte postupnČ
nauþit.
3) Domluvte se tedy na neverbálních signálech. NapĜíklad, když má žena
menstruaci, aĢ vyvČsí v koupelnČ þervený ruþník (kupovat každý mČsíc
kamélie se dnes asi nepodaĜí). Nebo mu dát na klávesnici poþítaþe ceduliþku
s oznámením: opČt menstruuji.
Muž je totiž, dámy, po každé menstruaci šĢastný, že koneþnČ skonþilo období
podráždČnosti a nevrlosti, a oþekává, protože on to tak má, že už jste šĢastné
a usmČvavé napoĜád (co se muž jednou nauþí, to už nikdy nezapomene). Jak je
ovšem pĜekvapen, když (bez pĜedchozího varování) opČt menstruujete!
4) Dámy, nechejte v bytČ svému muži místo, které mu nebudete uklízet, a kam
se bude moci uchýlit, když vám zase nebude vĤbec rozumČt. Pokud pak
budete dokonce vytírat pod jeho židlí a navíc mu naĜídíte „Zvedni ty hnáty,
když už nevytíráš“ a jemu nezbude, než nohy zvednout, odetnete ho tak od
ZemČ, jediné jeho opory, zbavíte ho posledního spojení s jeho existenciální
jistotou… a on bude muset utéci do azylu hospody.
5) Pánové, když vaše žena pĜestane komunikovat, je to vážné a chce to nČjaký
dárek nebo pĜekvapivé pohlazení þi pochvalu. Nebo ji obejmČte a držte
a držte, aspoĖ deset minut. Dámy, když váš muž pĜestane komunikovat, prostČ
jenom odpoþívá (vy odpoþíváte pokaždé, když si povídáte s kamarádkou).
6) Dámy, nemluvte o svých mužích s kamarádkami, ani v dobrém (naopak,
zkuste se, ve vlastním zájmu, nauþit jednat s nimi a myslet na nČ jen
v dobrém). Nikdy nevíte, co která z nich pak zmíní další kamarádce a co se
pĜekvapený a znejistČný muž o sobČ dozví od cizích lidí. Naopak, þím víc se
ho, i pĜed kamarádkami, budete zastávat a bránit ho, tím víc ho budete vy
milovat, a on vycítí, že vám o nČho jde.
VČĜte, že muži berou to, co se o sobČ dozví od jiných, jako vaši velkou zradu
a pĜestanou se s vámi dČlit o tČch nČkolik málo pocitĤ, které jsou ochotni vám
sdČlit. A nikdy je nenuĢte, aby vám Ĝekli, že vás milují, nebo aby vás políbili
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pĜed kamarády v hospodČ nebo na výletČ. Muži to berou jako degradaci svých
pozic v partČ a ponížení.
7) Dámy, když už vás muž jednou „dobyl“, nevyžadujte po nČm další a nové
rituály dvoĜení. Když už vám jednou Ĝekl, že vás miluje, neví, proþ by se mČl
opakovat. Na rozdíl od vás on drží slovo, a co Ĝekl, to platí. Pokud chcete, aby
vás opakovanČ ujišĢoval, jak jste krásná a k nakousnutí, prostČ pĜijćte nahá.
PrávČ v tomto momentu, a jenom v tom, ho to mĤžete (stejnČ jako spoustu
dalších pro vás užiteþných a pĜíjemných vČcí) nauþit.
Ale ne po aktu samotném, to muž (evoluce to tak chtČla a zaĜídila) usne.
Nevyþítejte mu to, je to asi tak, jako kdyby on vám vyþítal každomČsíþní
menstruaci.
8) Pánové, ženská tČla už jsou taková: pár miligramĤ nČjakého hormonu cele
pĜevrátí všechna dohodnutá pravidla. To pak žena nevidí, neslyší, není
schopna vyslechnout jakkoliv logické protesty a klidnČ ve vteĜinČ zniþí
dlouhodobý a fungující vztah. Chce to znovu a znovu ženu ujišĢovat, že je
naší bohyní a nedČlat z šokujících reakcí vČdu. Bućte velkorysí a dovolte
svým ženám být obþas šokující. A nikdy neoþekávejte v jejich slovech
a skutcích nČjakou logiku. Nedoþkáte se.
9) Dámy, nekĜiþte na své muže, když právČ neseženou náhradní souþástku do
pokažené praþky, že jsou nešikovní a k niþemu. Oni berou cokoliv Ĝeknete
jako instrukci a jsou velmi poslušní: poslechnou vás a pomalu se z nich pak
stanou nešikové a budižkniþemové.
Pamatujte, že jste to jen vy a jen vy, s vaší obrovskou mocí nad muži, které
vytváĜíte kvalitu vztahu.
10) A nedivte se, že po všech tČch tak šokujících vČcech, které jste mužĤm
dČlaly a dČláte, o vás bČžnČ hovoĜí jako o „potvorách“ (naposledy se tak
v pĜíloze MF Dnes vyjádĜil paralympijský vítČz JiĜí Ježek: „Holky jsou
vČtšinou potvory, krásné ale mrchy, nebo naopak“).
Jsem totiž pĜesvČdþen, že kdyby se už dČti ve školách uþily znát vzájemné
rozdíly mezi ženou a mužem, spoleþnost by postupnČ zaþala fungovat. Protože
jak vČdČli už staĜí ěekové, rodina je základem státu. A pokud by se nauþili
rozumČt si žena s mužem, pak by si porozumČly i stát se státem a náboženství
s náboženstvím.
Protože všechny války, jak ty rodinné, tak ty skuteþné, jsou zapĜíþinČny jen
a jen nedorozumČním.
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Proþ znovu?
NČkteré ženy (po nČkolika letech manželství) padají do pasti zvyku
a pĜestávají si svých jinak hodných, obČtavých a úspČšných manželĤ vážit.
NČco zpĤsobí pravidelné (menstruaþní) hormony, každomČsíþnČ rozmlžující
racionalitu ženského mozku, nČco neustálé a neuvČĜitelnČ efektivní útoky
ženského (a bulvárního) tisku a reklam a nČco základní rozdíly mezi muži
a ženami. Pokusím se tedy (ženám) s jemnou ironií a pĜehánČním naznaþit, oþ
tu bČží z hlediska muže. Mimochodem, nedávná beseda se ženami byla, jak
jsem tak pozoroval, i pro nČ velmi úspČšná: ptaly se, a konkrétnČ, takže se jim
dostalo adekvátních, a pro nČ vždy pĜekvapivých, ale o to realistiþtČjších
odpovČdí.
PĜítelkynČ mé ženČ jako obvykle dlouze telefonovala (strávily spolu právČ
nČkolik dnĤ, a za nČkolik dalších dnĤ opČt pojedou spolu k moĜi: právČ dlouhé
povídání je jedna ze základních typicky ženských potĜeb, protože žena mluví,
aby si odpoþinula), a já zaslechl, jak ta má Ĝíká „ale ten mĤj se mnou taky už
nechce jet k moĜi…“ Zaþal jsem se smát a když za dvacet minut domluvila,
jen jsem podotkl, že i tohle je jeden z tČch základních rozdílĤ mezi ženami
a muži. VČtšina mužĤ (lovcĤ a prĤzkumníkĤ) ráda zkoumá, objevuje, a cestuje
za nČþím novým. A když už jednou (dvakrát) byli u moĜe, nestojí jim „za to“
tam jet zase. „Proþ znovu k moĜi,“ ptávají se svých nespokojených drahých
poloviþek. „Tam už jsme byli.“
ZvláštČ stárnoucí muži (a zvláštČ ti rození v nČkterém sluneþním znamení,
napĜíklad Lvi), kteĜí už mají (jelenĤ a zážitkĤ) odloveno, nemají žádnou
motivaci se zase trmácet až k moĜi a jen tak tam ležet na pláži. Tohle ženy
nepochopí. A þím starší „lovec“, tím radČji si odpoþine v tichu a teple svého
bytu (þi dílniþky þi hospody). Už prozkoumal a udČlal, co bylo tĜeba: tak proþ
znovu (k moĜi)?
PrávČ tak je možno uvažovat i o postupném snižování poþtu kytic
k narozeninám, nebo dvoĜení a dobývání. Když už jednou muž tu svou dobyl,
a vzal si ji, pĜece nebude dobývat stále znovu? A pokud si nČkteré ženy
stČžují, že ten jejich se s nimi miluje jen párkrát do roka, proþ prostČ svého
manžela nepomilují? Víte, dámy, jak moc muž ocení, když ho jeho žena
„svede“ a pĜevalí do postele a šikovným dotykem probudí k mužnosti a akci?
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Asi nevíte. NatĜásat se pĜed ním v lesklé košilce prostČ nefunguje! PĜitom
vždy funguje prostČ pĜijít nahá (ale hned! A ne po dvacetiminutovce strávené
v koupelnČ: to už muž dávno chrní).
Stále tu hovoĜíme a píšeme o zásadním rozdílu mužského þi ženského zpĤsobu
vývoje osobnosti: zatímco muž zdolává šprušle pomyslného žebĜíku (a když
už jednu zvládl, není tĜeba se jí dále zabývat, na ĜadČ je další), žena se (díky
menstruaci) pohybuje neustále v jakési spirále. Proto muži „rostou“, když je
žena požádá po dvacáté o radu, jak pĜesunout fotky z foĢáku do poþítaþe
(mezitím si to samozĜejmČ nČkolikrát i zapsala, aby to nezapomnČla). A proto
ženy nedokáží pochopit, proþ se muži netČší znovu k moĜi.
Zopakuji, dámy: poprvé v dČjinách lidstva už víme, proþ a jak jsou muži
rozdílní. Tedy, i vy byste to mČly (ve vlastním zájmu) nejen vČdČt, ale
i akceptovat. Vše si nastudovat, a rozdílĤm se prostČ zasmát!
Na internetu koluje další varianta seznamu rozdílných názorĤ na nČkteré
základní þinnosti þlovČka, takže se se mnou pobavte (a podČlte) nejprve
poselstvím mužĤ ženám (þtČte pomalu, vČtu po vČtČ, a vychutnejte si to):
Narozeniny a Valentýn a výroþí nejsou výzvou k našemu opČtovnému pátrání
po dárku. Obþas na vás nemyslíme, smiĜte se s tím. Nakupování není sport
a nikdy je za sport považovat nebudeme. ěeknČte jasnČ, co chcete. Jemné
náznaky nezabírají, dĤraznČjší náznaky nezabírají. ProstČ to ĜeknČte! Choćte
za námi s problémem jedinČ tehdy, budete-li ho chtít vyĜešit. Na soucit máte
ostatní ženské. Domníváte-li se, že jste tlusté, pravdČpodobnČ jste, neptejte se
nás. Odmítáme na to odpovídat. Nechte nás koukat na jiné ženské, stejnČ se
podíváme - máme to v genech. Kryštof Kolumbus nepotĜeboval poradit, my
taky ne. Náš vztah už nebude nikdy takový, jaký byl bČhem prvních dvou
mČsícĤ, co jsme spolu chodili. SmiĜte se s tím a pĜestaĖte si stČžovat
kamarádkám. Položíte-li nám otázku, na kterou nechcete slyšet odpovČć,
oþekávejte odpovČć, kterou nechcete slyšet. Pokud se vás ptáme, co se stalo,
a vy odpovíte nic, budeme se chovat, jako že se nic nestalo. Víme, že to tak
není, ale za hádku to nestojí. Nejsme jasnovidci. Naše neschopnost þíst vaše
myšlenky není dĤkazem toho, že nás nezajímáte. Pivo je pro nás stejnČ
vzrušující jako pro vás kabelky.
A reakce žen vĤþi mužĤm? Když si nČco koupíme, nepátrejte, proþ to
potĜebujeme a co s tím budeme dČlat. Obþas menstruujeme, smiĜte se s tím.
VyjasnČme si jedno: jasnČ formulované žádosti nejsou sekýrování. Nikdy se
nás neptejte, o þem mĤžeme tak dlouho mluvit s kamarádkou. Na otázku,
jestli nejsme tlusté, odpovídejte vždy a za všech okolností: "Jsi krásná!"

83

Nechte nás chovat se nelogicky, stejnČ se tak chovat budeme, máme to
v genech.
Pláþ v extrémních situacích není hysterie. Extrémní situaci poznáte podle
toho, že pláþeme. Reagujte obejmutím, v opaþném pĜípadČ oþekávejte reakci,
kterou nechcete zažít. Pokud vidíte, že se nČco stalo, neptejte se co. ProstČ nás
odproste, obejmČte a polibte. Jakékoli jiné chování vyvolá hádku, a to vám za
to nestojí.
Nejsme jasnovidky. Naše neschopnost poznat, že máte s nČkým nebo nČþím
problémy neznamená, že jsme veþeĜi nedosolily schválnČ. Kosmetická kĤra je
pro nás stejnČ vzrušující jako pro vás pivo.
Z výše uvedeného snad vyplývá, že rozdíly mezi mužem a ženou jsou natolik
zásadní, že je zázrak, že spolu vydrží nČjakou tu (pro výchovu dítČte) evolucí
poskytnutou potĜebnou dobu (která netrvá než dva roky) – všechno ostatní je
vrchol umČní kompromisu. A že snažit se o kompatibilitu muže vĤþi ženČ je
nesmysl. NČjaké výþitky, vynucování si poslušnosti þi stČžování si
kamarádkám nebo na internetu už vĤbec nefunguje. A nefungují ani výþitky
a stČžování si pĜímo manželovi þi milenci, protože ten už nČjakou tu stížnost
nebo výþitku na toto téma pĜežil (a zvládl), tak proþ znovu?
Totéž platí, co se týká pláþe, menstruace, hysterické scény – muž nechápe
(když už jste jednou plakala, byla hysterická nebo menstruovala, když už vám
jednou Ĝekl, že vás miluje, že jste krásná atd.)… proþ znovu?
Tak až pĜíštČ budete nešĢastné z toho, že s vámi nechce jet k moĜi, dámy, ten
váš to nedČlá schválnČ. A není to proto, že by nechtČl být s rodinou. Domluvte
se, že jednou pojedete s dČtmi k moĜi (bez nČho) vy, a jindy pojede s dČtmi
tĜeba do hor (na nČjakou pánskou jízdu) zase on. Proþ znovu k moĜi?

Vypustit
Asi jste také vidČli reklamu na jeden nejmenovaný alkoholický nápoj, ve které
muž na pláži jedním pohybem „vypustí“ svou neustále si stČžující a s niþím
nespokojenou ženu (coby nafukovací a srolovatelnou pannu). No to je hnus,
slyšel jsem ženské komentáĜe, takový šovinismus. Jenže tak jako na každém
šprochu, i na téhle reklamČ je nČco až otĜesnČ pravdivého. Tohle je odvČký sen
všech SokratĤ a manželĤ tČch vČþnČ nespokojených manželek: mít možnost ji
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tak obþas jednoduše vypustit! A tak se (pĜedevším pro ženy, kterým radím þíst
pomalu a hned poté vypustit pĜebyteþnou páru) pokusím, zámČrnČ pĜehnanČ,
naznaþit ryze „mužskou“ perspektivu pĜíþin fenoménu „vypustit“.
PĜál bych každé ženČ (a budoucnost to snad v nČjaké podobČ virtuální hry
umožní), aby se mohla „vcítit“ do pozice muže, který je takto každodennČ
(anebo vždy nČkolik dnĤ v mČsíþkách) peskován kvĤli (z jeho hlediska)
naprostým maliþkostem a zbyteþnostem. Troufám si tvrdit, že vyšší výskyt
infarktu myokardu u mužĤ možná není zpĤsobem jen tím, že buĖky srdcí
mužĤ jsou snadno poškoditelné (zatímco buĖky srdcí žen jsou v tomto ohledu
neuvČĜitelnČ odolné), ale spíše mírou pravidelného stresu, kterou musí snášet:
bezmoc mužĤ vĤþi vČþnČ s nČþím nespokojeným ženám (nelze je nijak
ovlivnit) je právČ tím stresorem, který je pomalu ale jistČ zabíjí.
Ženy, vyzvány k tomu, aby zaþaly (své partnery hladit, chválit, protože jedinČ
tak se zaþne nČco pozitivnČ mČnit), vČtšinou okamžitČ a naježenČ kĜiþí: „Ale
aĢ zaþnou muži, proþ my?!“ A houfnČ odmítají byĢ i jen pĜedstavu „prohry“
(aby nakonec zvítČzily). Prý by to mužĤm dalo „falešný pocit vítČzství a pocit
arogantní pýchy zvítČzivšího lovce“. Mužskost takovéto úvahy jsem popsal
jinde, teć se pokusím (samozĜejmČ pro úþely pochopení ponČkud vyhrocenČ)
naznaþit situaci z opaþné, tedy mužské strany.
Už kdysi dávno jsem s hrĤzou sem tam zaslechl „debatu“ dvou a více mladých
žen, které se s vČþnou cigaretou v ruce (a natáþkami na hlavČ, vyloženy z oken
paneláku na sídlišti), velmi sprostČ trumfovaly, jaký je zrovna ten její muž
pitomec a debil a co mu schválnČ vyvádČjí. Dnes je možno na ulici (protože
s mobilem u ucha nČkteré dámy zapomenou na celý svČt) vyslechnout jiné
a modernČjší varianty týchž pĜíbČhĤ o tom, jak se mu ta která pomstí tím, že se
mu vyspí s kamarádem nebo instalatérem… a tón vyprávČní je pomstychtivý
a vítČzoslavný. A jízlivý a vypoþítavý.
„Dalším druhem, problému (nejen na dovolené) mohou být lidé, kteĜí mají
kontroverzní povahy. TĜeba jízlivou, vypoþítavou. Když jste s nimi jednu
hodinu dennČ, tak se to dá vydržet, ale když jste s nimi dvanáct hodin dennČ,
tak je to na zabití“, ví i psycholog Jeroným Klimeš.
Nesnášel jsem i jinou variantu tohoto pĜezíravého postoje, jakousi ženskou
vyþĤranost: žena automaticky pĜedpokládá, že ji muž bude za všech okolností
živit a šatit, a pokud se nČkdy (pod tíhou jejích stále se zvyšujících nárokĤ)
ozve, je okamžitČ exkomunikován (þasopisy, které prodávají bezdomovci, jsou
obþas plny pĜíbČhĤ právČ o tom, jak toho kterého vyštvala žena dokonce
i z bytu). PĜípadné námitky jsou s vítČzoslavným úšklebkem zamítnuty velmi
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nelogickým výrokem „Ale já jsem žena, já mĤžu“. Nebo jeho variantou: „Ale
ty jsi muž, ty mČ musíš chránit (ty se musíš postarat, to musíš zaĜídit ty, atd.)“.
Tak jako typický teenager, taková žena velmi ráda a za všech okolností
(zne)užívá svá „práva“, ale k povinnostem se nikdy nehlásí.
Takové ženy také nepokrytČ zneužívají mužské rytíĜskosti. Je-li spor o tom þi
onom a žena trvá na své verzi, v okamžiku, kdy se ukáže, že mČl pravdu muž,
žena s (oním vítČzoslavným úsmČvem, o kterém tady píši) prohlásí: „Ale to
jsme my ženy.“ MarnČ muž v krizi (obþas je i lamželezo nemocný
a bezmocný) své drahé poloviþce pĜipomíná, že mu pĜece na svatbČ slibovala
„v dobrém i zlém“. OdpovČć? „My ženy jsme pĜece takové…“ (a o nevČĜícím
údivu žen, když se doslechnou o právu mužĤ na „své“ dny, jsem již také psal).
TČmto rozmazleným a konzumním ženám nedochází, že by se tČsnČ pĜed touto
scénou mČly radČji „vypustit“… aby nedošlo k situaci, kdy si manžel pĜi
pohledu na reklamu, v níž muž tu svou remcající atrapu (vČrné, obČtavé, svého
muže za všech okolností následující) ženy vypustí, závistivČ povzdechne.
Naznaþím ještČ nČco z další, hlubinnČjší, ženami radČji nevidČné strany: to
ženy, nepouþené a tedy velmi málo mateĜsky se ke svým synĤm chovající
matky (porodily radČji císaĜským Ĝezem, aby je to nebolelo a bylo to brzy za
nimi, nekojily, aby jim zĤstala pevná prsa, daly je do jeslí a do školky, aby se
mohly dál vČnovat svým kariérám, nikdy je nechválily, protože jejich þetbou
ženských þasopisĤ vyhrocené nároky na sebe samu se neshodovaly
s potĜebami synĤ, atd.), a co by uþitelky pak nesoucitnČ a nepouþenČ klukĤm
všechno rychlejší a soupeĜivČjší zakazující (a kluci tak nemohou bČhat
o pĜestávce po chodbách nebo se dokonce prát, i když je to jejich evoluþní
potĜeba), jsou (kromČ prušácké disciplíny a mediální masáže k negaci) jednou
z hlavních pĜíþin toho, že chlapci nemohou dospČt ve skuteþné muže.
Že pĜeháním? Ale co když ne? Je normální a spoleþnosti i ženám samotným
prospČšné, když víc jak polovina þeských manželství se rozvádí, a z více jak
70% žádosti o rozvod podávají ženy?
Není náhodou domácí násilí ze strany mužĤ spíše ženami vyprovokované?
A co si poþít s faktem, že poþet kouĜících dívek už pĜevyšuje poþet kouĜících
chlapcĤ (nerozþilujte se, ono to opravdu úzce souvisí, protože až tyhle mladé
ženy budou tČhotné, þasto kouĜit nepĜestanou, a jejich synové pak budou
traumaticky porození s celoživotnČ traumatickými následky)?
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Rodina, to jsou tĜi generace. SamozĜejmČ, že se nČkteré ženy rozhodly s tím
vším nČco dČlat.
A proto také Ĝíkávám, že ještČ není tak zle, aby mohlo být lépe. A souhlasím
s norským hlubinným ekologem Arne Næssem, který tvrdí, že je optimista, ale
až pro 22. století. Protože dokud se ženy nenauþí vypustit (to, co do nich
vtloukly maskulinní drezurní tradice, špatné porody, málo mateĜské chování
jejich ještČ v totalitČ žijících matek a reklama na všech úrovních a pĜedevším
zcela absentující informovanost napĜ. co se týká pĜirozených porodĤ), budou
vznikat další varianty reklamy, ve které je muž nucen svou vČþnČ
nespokojenou a remcající atrapu manželky prostČ vypustit.

Být sama (sebou)
Pozoruji to již delší dobu: narĤstající poþet rĤzných šamanských semináĜĤ,
plných „bohyĖ“ a žen, užívajících si tanec, rituály a (amatérsky vyuþované)
exotické techniky ponorĤ do psychiky zpĤsobuje narĤstající poþet
partnerských a manželských rozvodĤ a rozchodĤ. ýásteþnČ tyhle ženy „pálí
dobré bydlo“, þásteþnČ podléhají stresu z reklam, propagandČ rĤzných
genderových þlánkĤ a knih, a nesplnitelné touze mít všechny ty cetky a šperky
brože (a navonČné muže) ze strakatých þasopisĤ. Jsem si ale jist, že to, co jim
rozhodnČ nesvČdþí, je kromČ semináĜĤ samotných i heslo vČtšiny z nich: být
sama sebou.
PĜeþtČte si to ještČ jednou: být SAMA sebou! Naznaþuji, že právČ tak, jako
když þasto používáme slovo problém (a divíme se pak, že z problémĤ
nevycházíme), i tento (nevČdomý, leþ srozumitelný) pĜíkaz vypovídá
o dĤsledcích víc, než zatím (pĜedevším) ženy chápou.
Bohužel tomuto trendu podlehla i má žena. NavštČvovala kdejaký semináĜ,
jezdila za kdejakou šamankou, úþastnila se i zahraniþních festivalĤ rĤzných
bohyĖ (a platila kdejakému astrologovi a sem tam nČjaké kartáĜce). Neslyšela
mé upozorĖování, že ona ví víc, než ten který šaman.
Chce se, se mnou rozejít. Chce být sama. Jenže já se s ní rozejít nechci
a zkouším jí (a nám) pomoci. Nedávno mi jako odezvu na þlánek, ve kterém
jsem psal o ženských ryc pyc rozchodech, kterými velmi zkomplikovaly život
sobČ i svým partnerĤm (a dČtem), popsala svou vlastní zkušenost
þtenáĜka: „NavštČvovala jsem také semináĜe. HlavnČ þarodČjnické, šamanské
a tak, jejichž heslem bylo buć sama sebou. Nemohu to asi svádČt jen na ty
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semináĜe, ale vČtšinou jsem po nich udČlala nČjakou zásadní kravinu. TĜeba
jsem odešla z vejšky, nepromyšlenČ jsem se pĜestČhovala, nebo jsem se chtČla
rozejít se svým mužem. MČla jsem deprese, plácala jsem se v bahnČ pod oním
výše zmínČným heslem…“
„Být sám sebou znamená nČco paradoxnČ úplnČ opaþného, než nechat se
zmítat svým egem, emocemi, touhami a našeptávanými myšlenkami. Je to
pravý opak. Je to klid, svČtlo a radost,“ ví ovšem z vlastní praxe i þtenáĜka.
Moje žena se ale z takových víkendĤ vracela nabroušená, nepĜíjemná,
protivná. A negativní vztah ke mnČ se postupnČ prohluboval. SamozĜejmČ:
návrh, aby vyhledala odbornou pomoc, vyvolal jen další odpor. Zaþala dávat
pĜednost kartám bohyĖ a rituálĤm ženskosti pĜed svým mužem.
„Nebojím se napsat, že se jedná u žen o nČco jako o "posedlost". Posedlost
egem, myslí a emocemi jakožto reakcí jejich tČla. Mysl nás honí jako veverku
v kolotoþi, až úplnČ odpadneme a zniþíme sebe i okolí,“ píše þtenáĜka. S ní to
dopadlo dobĜe: ona zachránila sebe i svou rodinu a zpČtnČ ví, že se stala
chyba.
Co ale s tČmi ostatními stovkami a možná tisíci dalšími úþastnicemi
šamanských semináĜĤ bohyĖ pod heslem Poznej sama sebe? Kdy jim dojde,
že takto nakonec skuteþnČ samy zĤstanou? Být sama sebou pĜece v pĜípadČ
ženy odjakživa znamenalo být vstĜícnČ pĜijímající, dávající, peþující, hladící,
laskající. DĤraz byl až donedávna kladen na to „sebou“, tedy být pĜedevším
ženou. Poznej sebe sama pĜece v pĜípadu ženy znamenalo poznej svou
ženskost, a ne bojuj za svá ženská práva nebo nenech se utlaþovat muži!
Past slova „sama“ ale, pro takovouto ženu „bohyni“ žel, nevČdomČ, dokonale
funguje. A ona, aniž jí to dochází, pilnČ posiluje tendenci ega „být sama“:
staþí nČkolik semináĜĤ a þasopisĤ, a (nevČdomé) pĜání se plní. Taková
semináĜová žena nakonec skuteþnČ zĤstane SAMA (se sebou).

Priority
Život je snazší a pĜíjemnČjší pro ty, kteĜí mají srovnané priority, kteĜí vše, co
dČlají, pomČĜují jakousi vnitĜní hierarchií hodnot. Tak jako pozitivní úmysl na
poþátku všech dČjĤ jaksi automaticky „vybírá“ z milionĤ možností ty pravé
a k cíli vedoucí, i kvalita a plus nebo mínus znaménko pĤvodní myšlenky cele
urþuje následný dČj.
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Mám známého, který vždy stráví na cestách z a na pĜednášku celé dlouhé dny.
Rád si pospí, takže pĜece nemĤže vstávat v sedm, aby jel v osm, a doma byl
v jednu. Pak ovšem celý další den, protože není lepší spojení, tráví v chaosu
a špínČ þeských železnic. Je pak unavený, otrávený, a další den se
vzpamatovává. Totéž se vČtšinou dČje i v obráceném gardu, tedy když jede na
pĜednášku.
Znám ženu, která nemĤže mít dítČ, a nechápe, proþ jí radím, aby pĜehodnotila
své priority. Nechápe, že když má plnou hlavu toho, že se musí nauþit Ĝídit
auto, aby si pak v tČhotenství mohla nČkam dojet (bydlí na vesnici, a za
pĤlhodinu je v nejbližším vČtším mČstČ a za další pĤlhodinu je v Praze), nemá
v ní (mysli a tČle) místo pro miminko. A místo aby trávila co nejvíc þasu se
svým mužem, se kterým chce poþít, jezdí na všelijaké kurzy a semináĜe a radit
se s kamarádkami. A místo aby se oblékala a zdobila pro partnera, nejvíc se
líþí a nejvČtší výstĜih si bere, když jde na kafe s pĜítelkynČmi. Má ponČkud
popletené priority.
Znával jsem ženu, která sice vČdČla (z mé knihy), že v prĤbČhu tČhotenství je
nejdĤležitČjší vyrovnaná psychika (velmi kontraproduktivní je tedy naplánovat
na devátý mČsíc malování, nebo stČhování), a stČhování i malování odĜekla…
ale „musela“ ještČ stihnout dodČlat si diplomku. Co se stalo? Porod byl
traumatický a problémový a dítČ je traumatické a problémové.
ZapomnČla na priority (novorozenci je jedno, jestli je pokojíþek bledČmodrý
nebo v pĤvodní barvČ, nebo jestli má maminka titul, on potĜebuje neustálý
kontakt s maminkou a cítit, že je milován a opeþováván).
PrávČ tak mnohé partnerské dvojice podléhají reklamČ a „zvyku“ a chtČjí
nejprve mít dĤm a až potom dČti. DĤm ovšem staví mnoho let, dČti stejnČ
pĜijdou, a vyrĤstají v prostĜedí plném nervozity, nepoĜádku, hromad písku
a válejících se prken. PrávČ takový „nepoĜádek“ se ovšem postupnČ vytvoĜí
v hlavách manželĤ, ti pĜestanou komunikovat, pĜestanou si rozumČt, a ve
vČtšinČ pĜípadĤ se rozvádČjí. Tady u nás na vesnici je celá Ĝada nádherných
domkĤ, ale když jsem se ptal, zjistil jsem, že ve vČtšinČ z nich žijí osamČlé
rozvedené ženy a osamČlí rozvedení mužové (a dČti buć pendlují sem a tam,
nebo nependlují vĤbec a nestýkají se ani na Velikonoce nebo Vánoce).
Základní chyba bývá v naivní víĜe, že je tĜeba nejprve postavit dĤm… místo
aby si oba pĜáli pĜedevším hezké místo pro láskyplný vzájemnČ tolerantní
a laskavý vztah (a dĤm by se taky postavil, ale za jiných vztahových
podmínek).
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Vídám také, jak si rostoucí poþet žen, žijících s milujícími manželi, asi z pĜíliš
„dobrého bydla“, stále více a hlasitČji stČžuje (þást pĤvodu nespokojenosti je
také v neustálém pomlouvání partnerĤ a mužĤ obecnČ s již rozvedenými
kamarádkami, a také ve všech tČch strakatých þasopisech). Nic jim není dobré,
poĜád chtČjí víc. PodmiĖují pak lepší vztah k mužovi další kabelkou, veþeĜí,
dalším zájezdem k moĜi. A vztah se drolí a lidé se zbyteþnČ rozcházejí a dČti
pak trpí.
A když se o tom všem na pĜednášce nČjak zmíním, a když také vyprávím, že
to ženy mají moc zmČnit svČt, jen kdyby toho svého víc chválily a hladily
(a oni by pak pro nČ stavČli Tádž Mahaly), ozvou se jako jedna žena: aĢ
zaþnou muži, proþ my?
Nemají srovnané priority.
Staþilo by si uvČdomit, že prvotní prioritou je hezký láskyplný vztah: ty další
(materiální a zážitkové) vČci pĜijdou jaksi samy, až budou tĜeba. A þasto to
jsou úplné maliþkosti, které zapĜíþiĖují velká zklamání a pak následné
problémy ve vztazích.
Nedávno mi jiný známý vyprávČl, jak byl zklamaný a jak se cítil zrazený,
když jeho žena, která se vracela z pobytu u moĜe (a z letištČ ji vezl kamarád),
nejela a nejela. PĜijela o hodinu pozdČji: my jsme si ještČ zajeli na kafe,
vysvČtlila s bohorovným úsmČvem, nechápajíc, že prioritou je prostČ jet co
nejrychleji za mužem, který jí ten pobyt zaplatil, a který se na ni tČšil.
SamozĜejmČ, špatnČ srovnané priority má i Ĝada mužĤ, jenže jejich jednání
(v oblasti vztahĤ) v poslední dobČ vČtšinou není ve svém dopadu tak
katastrofické.
PĜitom staþí þíst si v rozhovorech a životopisech slavných nebo úspČšných
lidí, kteĜí toho hodnČ dokázali (viz nedávný dlouhý rozhovor s JiĜím Suchým):
mČli a mají srovnané priority. Vždy dČlali, co je bavilo, a tomu podĜídili
všechno ostatní. A ono to nakonec pĜineslo i peníze a uznání. Vždy nejprve
milovali, a až poté nČco vyžadovali. Vždy nejprve dali, a až poté (do takto
vytvoĜeného virtuálního prostoru) samozĜejmČ i dostali.
Kdyby tvoĜili pĜedevším pro peníze a uznání, dopadnou bledČ. Jako ty Ĝady
zklamaných a stČžujících si žen, které si svou neukojitelnou spotĜebou dalších
a dalších vČcí poĜídily jen deprese a rozvody a pocit, že je svČt zradil a manžel
zklamal. PĜitom zradily ony samy sebe: zapomnČly na dĤležitost priorit a daly
pĜednost hmotČ pĜed vztahem.
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Chápete, o þem píši? Zatímco rostoucí poþet nespokojených žen (a hodnČ
nesrovnaných mužĤ) chce nejprve dostávat, a až poté pĜípadnČ dávat, jen
opaþnČ seĜazené priority jsou zárukou šĢastného, spokojeného a zdravého
života, za kterým pak bude radost se ohlédnout.
A zaþít lze tĜeba tím, že ze semináĜe budu pĜedevším spČchat domĤ
(a pĜíslušné navazující spoje se najdou).

Holþiþky
Málokterá dospČlá žena si dokáže pĜiznat, že celá Ĝada jejích negativních
a jaksi automatických reakcí, jenž, jí pĜipravují horké chvilky pĜi kontaktu
s jinými lidmi a zvláštČ s partnerem, má pĤvod ve vČku holþiþky. Nebo
v nČkdejší pĜíhodČ, dávno pĜevrstvené tisíci dalších zážitkĤ, ale databází
emocí v mozku samozĜejmČ „nezapomenuté“ (a souþasnost tak neustále
ovlivĖující). PrávČ zde platí dvojnásob rþení „nemĤžeš z pasti, dokud nezjistíš,
že jsi v ní“.
PodobnČ dlouhodobé jsou typy reakcí a chování, vtisknuté holþiþkám jejich
matkami. ěíká se pĜece, že když chce zamilovaný mladík vidČt, jak bude
vypadat jeho nevČsta za tĜicet let, má chvíli pozorovat její matku. Mladíci
(zdrogovaní hormony zamilovanosti) téhle vypozorované moudrosti starších
mužĤ samozĜejmČ nevČĜí, ale život jim ukáže. PrávČ tak dívky a nevČsty samy
sobČ pĜísahají, že takto (jako její matka) rozhodnČ neskonþí, pak ale, aniž by si
toho všimly, kĜiþí nebo napomínají své partnery matþinou dikcí.
Naznaþuji, že období vČku holþiþky je pro budoucnost ženy daleko dĤležitČjší,
než si zatím uvČdomujeme. PrávČ tehdy se do podvČdomí mozku tČchto
budoucích žen programují tehdy zdánlivé maliþkosti, které se ovšem
v budoucnu mohou vymstít. Nebo naopak, kdybychom si to dokázali(y)
uvČdomit, zcela jistČ bychom se k holþiþkám všeho druhu chovali(y) jinak:
pozornČji, opatrnČji, cílevČdomČji.
Vídám Ĝadu žen, které se chovají jako holþiþky: napĜíklad pĜi nakupování
nebo spotĜebČ (vČcí, pokrmĤ, káviþek a dortíkĤ, telenovel a romantických
filmĤ, aut, bytĤ þi manželĤ). Týden jsem se staral o vnuþky a ta mladší, která
právČ šla do první tĜídy, názornČ pĜedvádČla, co mám už nČjakou dobu na
mysli: celý její den se skládal z organizování a vyžadování dalších a dalších
potČšení. Dáš mi dobrĤtku? Ptala se neustále. V obchodČ neomylnČ ukládala
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do nákupního košíku v televizní reklamČ vidČné sušenky, þokoládky, bonbóny
a jiné dobrĤtky nejrĤznČjšího tvaru, vždy ve velkých lesklých obalech,
nabízejících i nČco navíc: nČjakou tu pitomost (obrázek Shreka na hadĜíku,
lesklé nalepovací obrázky „do sbírky“, malý umČlohmotný, ale pohyblivý
nesmysl atd.). PĜes den neustále vyžadovala puštČní další a další pohádky
(aĢ už z CD nebo z DVD).
Námitku, že odmČna musí následovat až poté, co vykoná nČjakou užiteþnou
þinnost (napĜíklad dojí svaþinu þi obČd nebo bude pravidelnČ pít, nebo
dokonce když pomĤže s pĜípravou veþeĜe) odmítala akceptovat a neustále
znovu a znovu zkoušela vymámit další odmČnu. Pokud jí nebylo vyhovČno,
okamžitČ spustila svou nejúþinnČjší zbraĖ: pláþ.
Vídám ženy, které se takto a podobnČ chovají i v dospČlosti. Nedochází jim,
že za nimi zĤstávají podlahy (byty a manželství) plné odhozených hraþek
(umČlohmotných pitomostí, nepĜeþtených knih, jen jednou vyzkoušených šatĤ
nebo svetĜíkĤ, ale i partnerĤ a manželĤ), a že takto nikdy skuteþnČ šĢastné
nebudou (protože vždy potkají lesklejší obal, vybavenČjší obývák a hezþí ženy
soupeĜky).
Vídám ženy, které jezdí na všechny semináĜe o tom, jak se stát bohyní, jak mít
lepší sex, jak být lepší ženou – a tráví tak þas ne se svým mužem a partnerem,
ale ve spoleþnosti jiných takto „postižených“ žen. Jak ví ale i psycholog
Jeroným Klimeš, „vztahy jsou definovány spoleþnČ stráveným þasem
a spoleþnou aktivitou. Jestliže toto chybí, je jen otázkou þasu, kdy se vztah
rozpadne.“
Ženám, které mám na mysli, nedochází, že i když jedou k moĜi tĜikrát roþnČ,
zážitky se nebudou stupĖovat (ve stylu dobrý, lepší, nejlepší), ale naopak,
nakonec budou nudit a zklamávat.
Nedochází jim, že se tak nákladnČ oblékají a parádí spíše pro kamarádky
a náhodné lidi na ulici, než pro své muže a partnery. Nejsou schopny rozeznat,
že mužní chlapci-modely v þasopisech jsou právČ tak vyretušovaní a v životČ
nepoužitelní, jako v pĜípadČ modelek, a že by tČmito iluzemi nemČly
pomČĜovat své muže.
Nejsou schopny vidČt sebe sama jako neustále žadonící a odmČny a dobrĤtky
života vymáhající holþiþky. Opovažte se jim to tĜeba jen naznaþit: v tu ránu je
oheĖ na stĜeše.
Witold Gombrowitz ve svých erotických povídkách píše o dívkách, které
„pĜestávají mít kapacitu na cokoliv jiného než na péþi o vlastní krásu (nebo
jiné „dobrĤtky“, pozn. aut.).“ A to v jeho dobách neexistoval takový poþet
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„strakatých þasopisĤ“. Však také výrobci dobrĤtek všeho druhu tuhle vlastnost
dívek dokonale využívají a v zájmu svého zisku podporují: „holþiþky“ všeho
vČku mají své þasopisy (od Witches a Dorek pĜes KvČty a Vlasty až k Elle
a Cosmopolitanu a ženským pĜílohám novin papírových i internetových),
kterým bezmeznČ vČĜí a které také poslouchají (a každou novou þtvrtsezónu se
slepČ Ĝídí jejich doporuþeními).
Vídám totiž holþiþky, které od školních let tráví vČtšinu þasu prohlížením
katalogĤ (panenek, Bárbýn, šatĤ, bot, a dnes už i Ĝasenek, kalhotek
a podprsenek) a debatami, co jim víc sluší a co té které spolužaþce
(kamarádce, sousedce) nesluší. Rodiþe mají hodnČ penČz a dcerušky berušky
jsou zvyklé mít, co chtČjí. Jak si se svými nároky poradí v dospČlosti (pokud
vĤbec nČjaké dosáhnou)?
Že to zase až tak nevadí? Ale vadí… Potkávám totiž ženy, které napĜ.
nemohou poþít dítČ, protože se v pubertČ (podvČdomČ) rozhodly, že nedospČjí.
Nebo kterým v holþiþím vČku nČkdo nČjak (dnes nezjistitelnČ) ublížil a ony se
dodnes (þasto nevČdomČ) mstí svým dalším partnerĤm. Nebo nedokáží
odpustit svým tatínkĤm, kteĜí je tehdy (samozĜejmČ nevČdomČ) ponižovali
nebo vychovávali svou mužskou ironií k tiché nenávisti svČta mužĤ, a diví se,
že mají stále vČtší zdravotní potíže.
Nebo které si nechají své dítČ „porodit“ císaĜem a nekojí, aby si nezniþily
postavu.
SamozĜejmČ, že právČ tak mezi námi žijí (ne)dospČlí chlapeþci (a parlament je
plný jejich bojĤ o kyblíþek na pískovišti).
SamozĜejmČ, že v každém stadiu (ne)vývoje holþiþek je možno se zastavit
(je tĜeba si ale pĜiznat, že chyba je ve mnČ, tedy v „holþiþce“, ne v partnerovi
þi svČtČ) a chyby napravit.
SamozĜejmČ, že fenomén holþiþek je nezniþitelný. PĜesto tvrdím, že je jich
mezi námi dnes zbyteþnČ mnoho a stále víc. Ke škodČ jak holþiþek samotných,
tak nás všech.
S vnuþkou, která na cokoliv, týkající se nČjaké „povinnosti“ Ĝíkala
automaticky „ne ne!“, jsem celý týden hrál hru na virtuální a nakažlivou
holþiþku Nene, a naopak jsem pĜehnanČ chválil holþiþku Tak jo. Její „nene“
v dobČ, kdy chtČla nČjakou tu pohádku navíc, totiž jakoby „nakazilo“
i dČdeþka, a ten, k jejímu pĜekvapení, odpovídal dost þasto, než jí to došlo, na
její otázky (DČdo, pustíš mi pohádku? DČdo, dáš mi nČjakou dobrĤtku?):
„Nene!“
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Když odjíždČla, louþil jsem se s ní s pĜáním, aby pĜíštČ už pĜijela rovnou jako
Eviþka Tak jo. PĜekvapenČ, ale pĜece jen (už z vlastní zkušenosti) valila oþi.
TĜeba ji v první tĜídČ život „nauþí“.
Co ale dČlat s tČmi dospČlými holþiþkami, to tedy (pokud se ony samy
nebudou chtít zmČnit) netuším.
VšeobecnČ platná rada, jak na holþiþky všeho druhu a vČku kolem nás,
neexistuje, a i kdyby existovala, asi by ji nikdo nepropagoval. Holþiþky všeho
vČku jsou totiž pro spoleþnost a DPH velmi dĤležité.
Jen se zatím nikdo nezabývá otázkou, co tyhle „holþiþky“ dČlají a udČlají se
svými rodinami, a co to udČlá se spoleþností.

Vtip?
Že by nČjaké sluneþní skvrny? Nebo chemtrails? Nebo dĤsledky reklamy?
Protože jinak si neumím vysvČtlit, proþ rostoucí poþet žen zaþíná se svými
partnery a muži soupeĜit. Netuším proþ i v období mimo obvyklých pár dnĤ
pĜed menstruací jsou ve svých odpovČdích stále ostĜejší a à priori proti
þemukoliv, co jejich partneĜi Ĝeknou þi plánují nebo udČlají.
Slýchám to vždy, když si na semináĜích na toto téma s muži povídáme po
nČjakých tČch transformativních disciplínách a metodách (a potom v rámci
individuálních pohovorĤ).
Z knih o rozdílech mezi muži a ženami nČkteré bojovnČjší ženy totiž „chápou“
jen to, co se týká mužĤ (a na vtipy týkající se jich nereagují, jako by ani ty
vtipy, ani ženské „nedostatky“ neexistovaly). Už jsem to rozebíral, ale protože
mi v e-mailu pĜišel další „vtípek“ na toto ožehavé (a vČtšinou žen zlehþované)
téma, cituji a komentuji:
Minulý týden jsme šli s manželkou do postele. Zaþali jsme se pod dekou
navzájem dotýkat a hladit. Už jsem byl pČknČ vzrušený a myslel jsem si, že je
to oboustranné a že jednoznaþnČ smČĜujeme k sexu. Ale pĜesnČ v tu chvíli mi
manželka povídá: „Poslouchej, já teć nemám žádnou chuĢ na sex, chtČla bych
jenom, abys mČ poĜádnČ objal.“
OdpovČdČl jsem: „Coooooo???“
Na to mi odpovČdČla: „Ty prostČ neumíš zacházet s emocionálními požadavky
ženy!“
Tak jsem to vzdal a musel usnout bez sexu.
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Následující den jsme šli s manželkou do nákupního stĜediska. Díval jsem se na
ni, jak si zkouší troje nádherné, ale drahé šaty. Protože se nemohla
rozhodnout, Ĝekl jsem jí, aĢ si vezme všechny. NevČĜila vlastním uším
a motivovaná mým porozumČním hned kula železo, dokud bylo žhavé.
„Miláþku, ale k takovým šatĤm nutnČ potĜebuji i nové boty. Vím, jaké by se
mi hodily, ale stojí dva a pĤl tisíce.“ ěekl jsem jí, že má pravdu a aĢ si je
vezme. Pak jsme šli kolem klenotnictví. Vrazila šaty a boty do nákupního
vozíku a vešla dovnitĜ. Vyšla s nádherným náramkem posázeným diamanty.
Souhlasil jsem a pochválil jí její vytĜíbený vkus. Kdybyste ji vidČli! Byla
nadšená, na vrcholu blaha. Nejspíš si myslela, že jsem se asi zbláznil, ale
v tom momentČ jí to bylo v podstatČ jedno. Myslím, že jsem jí svým
souhlasem totálnČ naboural její filozofické schéma. Byla jako v extázi a snad
i sexuálnČ vzrušená. KoneþnČ mi se svým nejmilejším úsmČvem povídá: „Už
jsem spokojená, teć mĤžeme jít k pokladnČ.“
Byla to makaþka nezaþít se smát, když jsem jí odpovČdČl: „Ne, ne, drahoušku.
Myslím, že momentálnČ nemám žádnou chuĢ na to, abych tyhlety všechny
vČci kupoval.“
Zbledla jako kĜída a snad ještČ trochu víc, když jsem dodal: „Mám chuĢ jenom
na to, abys mČ poĜádnČ objala.“
A když zaþala prskat vzteky, pĜišel mĤj mistrovský kousek: „Ty prostČ neumíš
zacházet s finanþními možnostmi svého muže!“
Vtip? Ani ne. RozhodnČ ne pro ženy. Tedy ne pro ty, které jsou dobou,
þasopisy a telenovelami naprogramované k soupeĜení (o chlapce þi prince snĤ,
o kila váhy dolĤ, o nejlepší dovolenou, o nejsilnČjší orgasmus, o hlubší dekolt
þi kratší sukni, o lepší recept na bábovku, o nejvČtší urážku svého manžela
pĜed kamarádkami atd.).
Muži jsou takoví, jací jsou, a nikdo na svČtČ, kromČ chápavé vstĜícné
a objímající (hladící a pochvalné) ženy, je nedokáže jakkoliv zmČnit. Jenže ve
svČtČ nČkterých žen, které soutČží o to, která nejvČdeþtČji (þti: nejgenderovČji)
napíše, že muži jsou k niþemu, platí zákon akce a reakce. Jak na své muže,
dámy, mluvíte a budete mluvit, þi i jen myslíte a budete myslet, takoví budou.
Celou dosavadní historii moderního þlovČka provázejí vztahy mezi muži
a ženami zásadní nedorozumČní, které v poþáteþním období, abychom se
vĤbec rozmnožovali, Ĝeší zamilovanost (za všechny další zmíním radČji
úsmČvné „drama“ Zkrocení zlé ženy). V nČkterých kulturách a v dobách
našich prababiþek ženy prostČ muže poslechly a poslouchaly, a pokud si
myslely své, radČji se neprojevovaly.
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Poprvé v historii lidstva už ale (alespoĖ v tom našem západním svČtČ) mají
ženy dost vzdČlání, penČz a možností, aby se znovu staly ženami… ale ony
téhle pĜíležitosti zaþínají využívat (zneužívat?) k jakémusi (pomstychtivému?)
vítČzství nad muži! Mají Ĝadu rozdílných zpĤsobĤ, jak vnímá svČt a sebe muž
a jak žena popsánu þerné na bílém v mnoha knihách, koneþnČ už by se muži
a ženy mohli ne pochopit, ale zaþít tolerovat a obdivovat (i jindy než v období
zamilovanosti), ale ony, ženy, snad protože vyrostly a dospČly v mužském
svČtČ, soupeĜí a soutČží. Místo aby hladily a chválily...
Taková škoda! PrávČ tak jako nesmyslné handrkování politikĤ a stran a jejich
žabomyší spory o moc (místo aby se domluvili a dobĜe bychom se mČli
všichni, právČ tak jako v Irsku, Finsku Norsku a jinde, kde, mimochodem,
skuteþné pozitivní zmČny zaþaly až poté, co se do þela vlád þi zemČ dostaly
ženy), i soupeĜení mužĤ a žen nikomu neprospívá.
ýím „svobodnČjší“ nČkteré ženy dnes jsou, tím jsou nejistČjší, co si s tou na
mužích mužsky vydobytou svobodou poþít. PrávČ proto, že byla vybojována
mužskými prostĜedky (silou, nátlakem, soupeĜením), má tendenci sklouznout
do stavu, který vystihl už pĜed staletími jeden klasik: „Žena je tvor, který neví,
co chce, ale nedá pokoj, dokud to nedostane.“
Nebo že by to už tehdy myslel jako vtip?
Na jednom semináĜi se jako obvykle pošĢuchovali mladý muž a mladá žena.
VidČli se již na tĜetí takové akci, oba na sobČ už znaþnČ zapracovali, ale žena
reagovala na vtípky muže stále soupeĜivČ. Až po nČkolika dnech prožívání
rĤzných typĤ meditací, a pĜedevším po nČkolika veþerech, kdy se mohla
(v bezpeþí kruhu dalších žen) vypovídat, a kdy si všechny zatanþily (a kdy se
všem znatelnČ vyhladily tváĜe a þela a zjemnily pohyby), zaþala jakoby
mávnutím kouzelného proutku oceĖovat vtípky zmínČného muže ne jako
napadání þi dokonce útoky, ale jen a jen vtípky: zaþala se jim prostČ smát!
Protože to prostČ byly jen a jen vtípky!
Mimochodem, na tom samém semináĜi se ženy (již vyžehlené a programem
a tancem zženštČlé), kterým jsem výše citovaný „vtip“ odvyprávČl, velmi
srdeþnČ zasmály.
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Slepiþí polévka
Muži žertují zcela jinak, než ženy (o þemž vČdí své blondýnky), ale pokud se
manželé nauþí brát pĜehmaty a omyly partnera, vþetnČ jeho pokusĤ o legraci þi
vtip, s humorem, budou šĢastni a zdrávi až do smrti. NedorozumČní je
(z evoluþních, genderových, rodinných i spoleþenských dĤvodĤ) pĜehršle, ale
staþí jednou jedinkrát z jinak neĜešitelného bludného kruh vykroþit (tĜeba tak,
že to, co obyþejnČ žena chápe jako urážku, vezme jako ne-povedený vtip), už
je tu precedens a možnost zaþít budovat vztahy na docela jiném, tolerantním
a ne nepĜátelském základu. „Co byste Ĝekl chlapíkovi, který nasype koupající
se manželce do vany pytlík nudlí se slovy "dČlám slepiþí polívku"... a všichni
ostatní se pak tomu fóru hromovČ u piva chechtají?“, zeptala se þtenáĜka.
Když chce puberĢák naznaþit spolužaþce, že se mu líbí, nakopne ji nebo dá
pĜátelského „koĖara“. On to jinak neumí! PrávČ tak i „slepiþí polévka“ je
pokusem o žert, který se jen hrubČ nepovedl. Tedy, soudČ podle ohlasu
v hospodČ, on se povedl, ale to je jiná (hrubČ mužská) pohádka.
Dámy, i nudle ve vanČ jsou pĜece (když se na to podíváte bez emocí,
s odstupem, nebo kdybyste to vidČly v grotesce) SRANDA! Muž chce být
vtipný (kvĤli ženČ!), ale protože tak není brán a chápán, a protože má zcela
jistČ negativní zkušenosti z minulosti, o co víc se snaží být vtipný, o to víc je
humpoláþtČjší (jako když výše zmínČný puberĢák chce naznaþit náklonnost
podražením nohou).
„Prosím o radu“, psala jiná þtenáĜka, „požádám-li muže, aby si svlékl špinavé
triþko, zatímco trávil nedČli u TV, a on mi odsekne "to snad poþká až
dokouĜím, ne?!" hmmm... tak holt to poþká(m)...“ OpČt jen zásadní
nepochopení rozdílností þasu mužského a ženského: muž napĜ. nejen že
nesnáší rady (on neslyší radu, ale výtku, že je neschopný), ale navíc neumí
dČlat víc vČcí souþasnČ! Kouká na fotbal, tak pĜece nemĤže svléct triko (které
je navíc tak pohodlnČ teplouþké, a kdyby ho svlékl, zabyla by mu zima): tĜeba
by zrovna ve chvíli, kdy padne gól, mČl triko pĜes hlavu a nic by nevidČl!
Já napĜíklad nelibČ nesu, když mi žena po sté sebere z vČšáku pyžamo (na
vyprání), ale nepĜipraví mi k posteli þisté. Nejde o to, že bych mČl nČco proti
vyprání pyžama, ale o to naþasování: ve chvíli, kdy stojím u postele a svléknu
se a sahám po pyžamu – nenajdu jej! A to mne vyruší z mých mužských už
ospalých myšlenek jako rána z dČla.
Muž rád témČĜ cokoliv udČlá, ale musí to být z jeho popudu a v JEHO ýASE!
Když se musí zvednout a udČlat to hned, na ženino pĜání (on to chápe jako
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rozkaz), už je to manipulace, buzerace, ponížení jeho umČní udČlat to dobĜe,
ale kdy ON CHCE.
ěešení? TĜeba prosba (nebo náznak), že by bylo i v jeho zájmu udČlat tohle
a tamhleto... (když to udČláš, klidnČ až se ti to bude hodit, budu mít þas upéct
ti koláþ).
Když žena vezme „slepiþí polévku“ jako srandu, a pĜípadnČ stáhne partnera do
vany s výkĜikem výbornČ, a teć ještČ nČjaký to stehýnko navíc... a nestále se
bude chechtat, i on se zaþne chechtat (nic jiného mu nezbude) a možná to
všechno konþí nejlepším dĤkazem lásky, milováním. Nejde samozĜejmČ
o konkrétní pĜíklad, ale o princip, že...
Každá žena umí vzít nČjakou tu loužiþku po štČnČti þi dítČti s laskavým
nadhledem plným lásky. PrávČ tutéž lásku ale najednou nemá po ruce, když si
muž okamžitČ nechce svléci triko na vyprání. PĜitom ten þlovČk, který sedí
pĜed ní, je její životní partner a ona si ho brala z velké lásky, a v dobrém
i zlém. PĜitom každý rok pĜijdou nová štČĖata nebo koĢata a nČjaká ta loužiþka
je pĜedem prominuta. Naznaþuji, že onu pĤvodní bezpodmíneþnou lásku jsme
jako spoleþnost nČkam potratily (ano, ypsilon je tu zámČrnČ). Ale ona se
neztratila, ani ji nikdo nezniþil, jen nČkam zapadla. Mám-li nČkoho skuteþnČ
rád(a), pak v okamžiku, kdy mi sype nudle do vany s výkĜikem „dČlám slepiþí
polívku“, rovnou vidím, co je na druhé stranČ téhle mince (pokus o žert, tedy
snaha naznaþit mi, že je mu se mnou dobĜe a že mne má rád, jen to neumí Ĝíct
tak, jako nČjaký slavný playboy v americkém filmu).
Zkusme spoleþnČ domyslet dĤsledky takového pozitivního þinu ženy z vany
s nudlemi: celé pĜíbuzenstvo bude mít co dávat dál jako veselou historku ze
soužití a další generace si pak budou tuhle pĜíhodu vyprávČt! Muži pak dĜíve
þi pozdČji pochopí, že s ženami nejsou žádné mužské žerty, ale že smysl pro
humor mají, i když ponČkud jiný, a ženy vezmou na vČdomí, že muži žertují
jinak, ale nemyslí to zle (a pokud ano, stejnČ to na vČci nic nemČní: nikdo
nemĤže tušit, jaká potlaþovaná ponížení jsou navleþena na šĖĤĜe dlouholetého
soužití)! Jedna neþekaná ženina reakce (psal jsem už o principu „omdlení“ do
náruþe agresora) a vše se mĤže zmČnit k lepšímu.
Ne slepiþí polévka, ale reakce na ni je problém. Nebo naopak, „slepiþí
polévkou“ mĤže zaþít: promČna dvou vzájemnČ si nesrozumitelných, a proto
neustále podráždČných partnerĤ (kteĜí berou gesta a slova toho druhého
nepĜátelsky) v chápající se a vtipnČ na sebe navzájem reagující duo.
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SoutČž
Vždy, když þtu nČjaký þlánek o (souþasných) ženách, zpozorním. VČtšinou
pak najdu, co bych radČji nenašel: rádoby moderní úvahy o ženách, založené
na moderním genderovém názoru (který ovšem vychází z logiky
levohemisférového a soutČživého myšlení, ne ze souþasného poznání
o rozdílech mezi mužem a ženou). Ve víkendové pĜíloze LN mne upoutalo
zamyšlení Lindy Kholové Jsou ženy vtipné? Je mi jasné, že se þasopis musí
prodat, a þlánky tedy musí být „vtipné“, nejlépe senzaþní. PĜesto se ale divím,
jak hluboko jsou ochotny nejen autorky, ale i zpovídané ženy, nebo, jako
v tomto pĜípadu, „komiþky“, klesnout. Protože pokud se budou ženy jen
vymezovat vĤþi mužĤm, budou nadále ztrácet þas a energii k nalezení sebe
samých.
Ony „vtipné“ komentáĜe a texty nehodlám citovat, ty si pĜípadnČ pĜeþtČte
sami(y). Zaujalo mne a rád bych komentoval nČco jiného. „Zahraniþní seriály
jako Zoufalé manželky, Ally McBealová, Sex ve mČstČ nebo Odpoþívej
v pokoji odhalují, že ženy mohou být nejen krásné a inteligentní, ale také
zatracenČ vtipné,“ tvrdí autorka. „A že jejich žerty mohou být i jízlivé
a vulgární – jako ty mužské.“ Nejen mohou, ale ony jsou.
Ironické poznámky ženy dokáží každého muže dovést až k výbuchu vzteku
(nebo dokonce agresi). Zopakujme si: zatímco žena když mluví, odpoþívá,
když mluví muž, sdílí informaci nebo dává instrukci. A když muž naslouchá
ženČ, automaticky slyší právČ jen ty instrukce. Jinými slovy, ženy si stále
nejsou dost dobĜe vČdomy tĜeskuté nebezpeþnosti svých poznámek (které ani
tak nemyslí, a pak jsou vČtšinou pĜekvapeny reakcí muže).
„Z výzkumu þeského sociologa Jaromíra Janaty, který analyzoval výpovČdi
žen v amerických a evropských manželských vtipech, prý vyplynulo, že ženy
v nich nejþastČji projevují nespokojenost se svým partnerem“, píše se v þlánku
dále. Jenže ženy si neuvČdomují, že takto se negativnČ a kriticky bavit
s mužem, navíc tĜeba se svým celoživotním partnerem, je ve skuteþnosti
automatické podvČdomé programování muže: vidí-li ho žena jen negativnČ
(protože neumí mít na pamČti zároveĖ všechny jeho pĜednosti, kvĤli kterým si
ho vzala), on se negativním stane (a nejen v jejích oþích). Je nebezpeþné
probírat takhle svého celoživotního partnera s kamarádkami (žena tak vĤþi
nČmu „trénuje“ automatický negativní vztah), ale o to nebezpeþnČjší pĜímo
s Ním. „Nejvíc pak pochybují o jeho inteligenci. Že by pomsta za vtipy
o blondýnách?“ dodává Linda Kholová (mimochodem, teć jsem vyluštil
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v tajenkách kĜížovek dva, které stojí za zmínku. Jak rozsvítit blondýnce oþi?
Posvítit jí do uší… A druhý, genderovČ vyvážený: zastaví policajt Ĝidiþku
blondýnku a chce po ní Ĝidiþský prĤkaz. Blondýnka chvíli nechápavČ kouká,
tak jí policajt pomĤže: Je to takový malý, plochý a hranatý, a je na tom vaše
fotka. Myslíte tohle, ptá se blondýnka a vyhrabe z kabelky zrcátko. Policajt se
podívá a Ĝekne: To ste mohla Ĝíct rovnou, že ste taky policajt).
Jenže tak jako když uþitelka „vidí“ nČjakého toho žáþka jako debila, a on se
debilním pomalu stává, právČ tak je dvoustrannČ (jako meþ) nebezpeþné
pochybovat (tĜeba jen slovnČ, nebo dokonce jen v myšlenkách) o inteligenci
svého manžela: nevČdomČ to škodí mysli ženy, pĜímo (sebe)jistotČ muže.
Manželka si tak ze svého manžela (rozumČj, muže vždy smČrem k ní
a k þemukoliv od ní nejistého) debila „vychová“.
Karel ýapek napsal, že skandály patĜí k ženským mystériím právČ tak, jako je
vtip mužskou záležitostí. Proto asi ženy þasto nerozumČjí mužskému humoru
a obrácenČ. Ženy zajímá, co se dČje ve vztazích v jejich okolí a neustále to
vyhodnocují. Jak píše Janata – ženy jednají také více podle kolektivního
povČdomí a „cítí se být hluboce dotþeny narušením spoleþenských pravidel
hry“. Pokud už „udČlají vtip“, pak je to zároveĖ trochu drb. Muž vtipy-drby
(ošklivČ Ĝeþeno „slepiþárny“) ze své evoluþnČ-psychologické perspektivy
nemĤže ani pochopit, natož docenit, píše se v þlánku.
V poĜádku, ale jen pokud tahle zjištČní neslouží ke vzájemné konfrontaci
a ironickým poznámkám. Vzájemné odlišnosti, v období zamilovanosti
hormonálnČ zahalené dĤkladným závojem iluzí (je to jako kdyby oba brali
opium) totiž dĜíve þi pozdČji v kulisách všedních dnĤ vyvstanou v plné
„kráse“, a Ĝeší-li je žena dlouze s kamarádkami (trénuje-li tak k partnerovi
negativní vztah), dĜíve þi pozdČji už nebude (v mysli ženy) cesta zpátky.
O mČsíc pozdČji se v þlánku DČdiþky lotosových kvČtĤ (Pátek LN, 22. 8. 08)
zamyslela nad „ženskou otázkou“ posledních dnĤ v ýínČ Nora Grundová.
Aniž to slovo napsala, celý þlánek je také o „soutČži“: souþasné sebevČdomé
a na mužích nezávislé ýíĖanky totiž mají se svým stále vyšším a spoleþensky
lepším postavením a touhou po manželovi stále vČtší potíže. „Dám si ho
k veþeĜi“, zní titulek pod jednou fotografií mladé ýíĖanky, s dovČtkem, že
„stále více ýíĖanĤ se rozvádí, protože je jejich žena napadá a uráží.“
Naznaþuji, že pokud žena zaþne s mužem, tak jiným tvorem, který si vČtšinu
jejích gest a poznámek pĜekládá jinak, než byly uþinČny a myšleny, soutČžit
(kdo koho víc shodí), je na svČtČ automaticky soupeĜivá reakce a nic neĜešící
bitva. PĜitom pĤvodnČ byly ženy (a nČkteré stále jsou) stvoĜení objímající,
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odpouštČjící, hladící, konejšící. PĜitom soutČž (a sport a olympiáda) je veskrze
mužská forma reakce.
DĤsledek onoho soutČžení i v oblasti zatracenČ vtipných poznámek? Cokoliv
pak muž udČlá, je (automaticky, ve dvou desetinách vteĜiny) ženou, resp.
jejím podvČdomím, vnímáno a následnČ i komentováno negativnČ.
Vývoj nejspíš pĜimČl þlovČka v posledním století k tomu, že se fyzická
agresivita mužĤ pĜesmČrovala do sportu a slovní agresivity. Do tĜeba i dost
krutých vtipĤ, píše dále Linda Kholová. Nedochází jí ale až nesmírná krutost
nČkterých vtipĤ. Sama (jako housku na krámČ) uvádí pĜíklad z Kunderova
románu Žert, kde Markéta špatnČ pochopí LudvíkĤv vtip, a udá ho, a tak se
nejen rozejdou, ale mladík je i vylouþen z komunistické strany a odvelen na
vojnu. Pro ni to je jen pĜíklad literární, pro onoho muže to byl celoživotní
trest. „Agrese vtipu nebo smíchu je otevĜená, agrese pomluv a skandálĤ se
skrývá pod rouškou porušeného morálního jednání,“ píše doktor Janata. To,
jak muž dokáže vtipnČ (a rychle) reagovat, je pro ženy také dĤkazem, jak
dobĜe se dokáže vypoĜádat s životními problémy.
Na zaþátku vztahu urþitČ ano. Jenže pak výše zmínČná tendence žen soutČžit
(s kamarádkami o to, þí partner je nejpitomČjší nebo nejvíc nepoĜádný, ano
i takovou debatu jsem vyslechl pĜed nČkolika lety v tramvaji) s muži
automaticky pĜeroste v mužský zpĤsob konfrontace. OstatnČ ve studii Evoluce
a lidské chování napsali psychologové Eric Bressler a Sigal Balshine, že
schopnost ženy dČlat vtipné poznámky neovlivĖuje mužĤv názor na to, zda se
mu líbí þi nikoliv. Pro muže bylo spíš dĤležité, zda ženy „braly“ jejich vlastní
vtipy, protože to mohlo znaþit sexuální zájem.
Tedy znovu zásadní „sémantické“ nedorozumČní (vodorovnČ švihající ocas
psa je vítání, vodorovnČ švihající ocas koþky je znakem nejvyšší koncentrace
pĜed útokem)! „A to je ta vČc,“ dodává Linda Kholová, „nČkdy muži vĤbec
vtipní nejsou, ale ženy se smČjí, aby uspokojily jejich ego.“
Rozumíte, dámy? Z pohledu muže znovu podraz, pĜedstírání, taktika (tak jako
líþení nebo podprsenka push-up) a ne upĜímnost (kterou zamilovaný nevnímá,
ale partner po deseti letech manželství vycítí)!
Partnerství a manželství totiž není ani bitva, ani olympiáda, ani soutČž ve
vyprávČní vtipĤ.
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Muž vs. žena
Jakékoliv násilí je pĜedevším obrana toho, kdo se cítí (nejen tČlesnČ, ale také
slovnČ a emoþnČ) napadený. Obrana niterné nejistoty, která mĤže být
zpĤsobena geneticky, porodnicky, špatnou, þasto agresivní výchovou
(pramenící z… nejistoty), a þastČji než si pĜipouštíme, také ironickou
poznámkou þi provokujícím, i když nevČdomým chováním ženy, se podobá
prskání a napadání psa (þi þlovČka) krysou, zahnanou do kouta.
V knize Proþ muži neposlouchají a ženy neumí þíst v mapách (vyšla už pĜed
osmi lety a já se moc divím, jak to, že se neprobírá už ve školách) je to nejen
napsáno, ale i nakresleno ve formČ kreslených vtipĤ. Už osm let ale na
semináĜích vídám, jak ženy þtou jen to, co muže „kritizuje“, a nikdy ne to, co
vypovídá o nich samých. Takže pro ty, které to „neumí“anebo nechtČjí þíst,
budu dále v textu obþas citovat:
Pro muže je naslouchání ženským problémĤm tvrdou prací. Muž má totiž
pocit, že musí vyĜešit každý problém, o kterém se žena zmíní.
V jistém smyslu jsme všichni, až na výjimky pĜirozenČ porozených dČtí
v poslední dobČ, deprivanti. Tedy „poškození“ tvorové, kteĜí pak hledají
a trénují jakékoliv formy vnČjší obrany vnitĜní nejistoty. PrávČ tak trénují
vztah k nČžnému pohlaví (nepouþení, a tedy radČji nevČdomky provokující)
chlapci: používají to, co umí a co jim je pĜirozené. NČjakou formu klukovské
agrese. Vypadá to jako pokus o podražení nohou, vypadá to jako pokus
o namoþení copu do inkoustu (v dobách, kdy se psalo perem a dívky nosily
copy), vypadá to jako humpolácký bodyþek, ale ve skuteþnosti to je pokus
o navázání dialogu.
Poprvé v historii lidstva už ale zaþínáme vČdČt, proþ se kluci a holky v pubertČ
chovají, jak se odjakživa chovali, a proþ je (ze strany mužĤ) nemožné
„pochopit“ ženu. Vrátím se k již použité metafoĜe: když koþka potká psa,
lekne se jak jeho pĜípadné velikosti, tak pĜedevším jeho vodorovnČ se
pohybujícího ocasu. Koþka totiž netuší, že v psí Ĝeþi to znamená pozdrav
a ochotu se skamarádit. A zaþne prskat, naježí se a þeká útok. A pes zmaten
tímto chováním, které naprosto nechápe, instinktivnČ zareaguje pĜedstíraným
útokem.
Dámy, dosaćte si místo slov koþka a pes slova žena a muž. Když si navíc
uvČdomíte, že muž bere všechno, co Ĝeknete, jako instrukci (zatímco vy, když
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mluvíte, odpoþíváte, a nemyslíte to tak, jak to mužĤm vyzní), se vším
emoþním dopadem, který k tomu v mužském mozku patĜí. Když muži, který
pĜinese velký meloun, rozkrojí ho, a ukáže se, že je krupiþkový a rozplizlý,
nebo když zrovna v tuhle chvíli nedokáže opravit kapající kohoutek, vynadáte
do budižkniþemĤ a nešikĤ, budižkniþemu a nešiku v nČm zaþnete vytváĜet (vy
na to za pár hodin zapomenete, ale on nikdy).
Cítí-li se žena zranČná a nemilovaná, zmlkne. Muž se domnívá, že potĜebuje
klid a þas pro sebe, a tak se sebere a odejde za kamarády do hospody nebo
þistit karburátor.
Když tedy žena vytkne v hádce muži, že je k niþemu a aĢ táhne, k jejímu
pĜekvapení muž poslechne a odejde (z poþátku do azylu hospody, pozdČji
nadobro). PĜitom ona si chtČla vlastnČ jen popovídat.
Dámy, muži (tak jako dobĜe vychovaná pejsci) vás na slovo poslouchají! Ne
ve smyslu naslouchat, slyšet, ale ve smyslu být poslušný: vykonat, co si jeho
paní žádá.
Když je neustále kritizujete, když je celé dny a mČsíce þi roky nepochválíte,
máte pak, na þem jste se samy podílely: obavami (co zase vyvedl) staženého
a následnČ nejistého kluka. Když svým pak mužĤm neuváženými instrukcemi
dáváte nesplnitelné úkoly, oni neustále jakoby selhávají a nakonec se pĜedem
bojí þehokoli z vašich úst (protože to pro nČ je vždy ponížení a trest zároveĖ –
nebyli schopni splnit vaše zadání).
Naopak, kdybyste ve svých mužích (a synech) neustále „vidČly“ dokonalé
ochránce rodinného krbu, chlapy, na které je spolehnutí, empatické a nádhernČ
jiné tvory, oni by se jimi skuteþnČ stali.
Muž má na okamžiky ponížení pamČĢ jako pes nebo slon: nikdy na nČ
nezapomene. V databázi negativních emocí na hard disku jeho mozku je to
nesmazatelnČ nahráno. Nelze defragmentovat, nelze resetovat. A vždy, když
se pak octne v situaci, která se jen trochu podobá okamžiku, kdy ho otec jako
kluka kdysi zbil páskem (tĜeba protože maminka žalovala, že si neuklidil
hraþky), pak v desetinách vteĜiny budou jeho tČlo a mysl zaplaveny
adrenalinem a on se vnitĜnČ stáhne v oþekávání „výprasku“.
Pokud si muž sám neĜekne o radu, nikdy mu ji nedávejte – ĜeknČte, že máte
dĤvČru v jeho schopnosti.
KlukĤm a mužĤm jakýkoli trest nefunguje, jak si maminky, uþitelky
a manželky (které to pĜece myslí a dČlají pro jejich dobro) pĜedstavují. Kluka
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(ale i holþiþku, ale ta si to pĜebere, má alternativní možnosti, protože její
mozek je mezi hemisférami o 30% víc propojen) nelze vychovat k poĜádku
tresty. Výprask je selhání autority, a kluk se kromČ ponížení a bezmoci spíše
nauþí, podvČdomČ, jen zmatek a výbuch emocí z mysli trestajícího.
Na kluky (a muže) platí jediné: chválit, chválit, chválit. A takto a jedinČ takto,
ustalováním a posilováním toho, co jim jde, je možno (do sedmi let vČku)
vybudovat pevný a neochvČjný emoþní základ muže na celý další život.
Když žena muže, který se (jsa vycepován mužskou výchovou party k tomu,
aby nikdy nebreþel, pĜed holkami se neponižoval, a evoluþnČ nauþen vČci
zkoumat, a pak jít dál ve stylu Proþ znovu?) „poníží“ a pĜinese jí kytku,
zadupe symbolicky do zemČ tím, že ucedí poznámku ve stylu „Takový
pometlo? Ty nevíš, že karafiáty nemám ráda?“, docílí tím jen toho, že už jí
nikdy v životČ žádnou kytku nepĜinese.
ěekne li žena „Zeptáme se na cestu“, muž slyší „Jsi neschopný, nedokážeš se
zorientovat.“ ěekne-li „Kohoutek v kuchyni kape, zavoláme opraváĜe,“ muž
slyší „Jsi k niþemu, musím zavolat jiného muže.“ Ze stejného dĤvodu muži
neradi Ĝíkají „promiĖ“. Mají pocit, že tím pĜiznávají svĤj omyl a mýlit se
znamená selhat.
Tak ještČ jednou: dámy, muži opravdu berou vše, co Ĝeknete, doslova (a vy
byste možná mČly, tak jako než dostanete Ĝidiþský prĤkaz, povinnČ a ve
vlastním zájmu absolvovat nČjakou chlapoškolu, abyste se nauþily jak pravidla
bezpeþnosti jednání s muži, tak používat „brzdy“ nebo umČt vyjet ze
„smyku“).
Muži jsou, když to s nimi umíte, poslušní. Když jim ale neustálou kritikou
a výþitkami a remcáním „naĜídíte“, aby byli k niþemu, budou k niþemu. Když
je pak zaženete (a je jedno, jestli nevČdomČ, nebo vČdomČ) do kouta bezmoci,
zaútoþí. Tohle jsem mČl na mysli vČtou „Není náhodou domácí násilí ze strany
mužĤ spíše ženami vyprovokované?“
Viktimologie nelže, právČ tak jako zkušenosti naprosté bezbrannosti muže
vĤþi umČní ženČ ho rozþílit tak, až se pĜestane ovládat... nČkteré ženy by mČly
mít na své ironické poznámky (které chlap bere vždy vážnČ), zvláštČ pĜed
kamarády nebo v posteli, zbrojní pas.
Domácí agrese (nejen fyzická, ale pĜedevším psychická) je navíc, bohu,
mužĤm ale i ženám žel, stále þastČji vedena ze strany žen vĤþi mužĤm
(a podle nejnovČjšího dlouhodobého holandského výzkumu jsou si obČ
pohlaví v páchání domácího násilí rovna).
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OdvČký souboj muži versus ženy je tedy dnes již možno chápat, ve svČtle
rostoucího poþtu zjištČní o totální rozdílnosti ženy a muže, poprvé v historii
lidstva, jen jako sémantické (pĜekladatelské) nedorozumČní, které lze následnČ
(jakmile jeden o druhém vzájemnČ nastudujeme, co jsme vlastnČ zaþ, a pak
natrénujeme umČní milovat právČ ony rozdílnosti, kterými se tak dokonale
doplĖujeme) snadno pĜekonat.

Knihy o zaruþeném sexu
Knihkupectví jsou jich plná. Knih rĤzných exoticky (nejlépe asijsky anebo
pĜímo taoisticky) znČjících jmen spisovatelĤ a spisovatelek o sto plus jednom
zpĤsobu, jak si vylepšit sex, jenž, lákají pĜedevším ženy (které tak mohou
pĜímo þi nepĜímo apelovat a tlaþit na své muže, aby trénovali a lépe je tak
uspokojili, aniž by ony samy pro lepší sex hnuly prstem, natož zadkem) je
stále víc, ale praxe pokulhává. Jeden mĤj þtenáĜ mi pĜinesl nČkolik takových
knih na ukázku a požádal, abych si je prohlédl a Ĝekl mu svĤj názor. Jeho žena
je prý kupuje jak na bČžícím pásu, ale v posteli je prý stále pasivnČjší.
SamozĜejmČ, že v zásadČ je vždy dobré vĤbec se dovČdČt, že i tohle lze zlepšit
a jak (Ĝekl jsem mu). Že totiž tak jako je možné usilovným tréninkem posílit
a zvČtšit bicepsy nebo jiné svaly tČla, tak jako lze natrénovat i lepší slyšení,
vidČní, dýchání, soustĜedČní, zklidnČní, tak lze taky natrénovat (delší,
intenzivnČjší, kvalitnČjší) sex. Už nČkdejší „západní“ úspČch indické pĜíruþky
o rĤzných druzích milostných pozic (Kámasútra) ovšem naznaþil, že nČco
jiného je o nejrĤznČjších polohách si þíst, a nČco jiného je zkoušet je v akci.
ýíst knihy o (taoistickém, þarodČjném, keltském) sexu a dalších
dálnČvýchodních disciplínách totiž není totéž, jako þíst detektivku nebo
zamilovaný románek. Je samozĜejmČ podezĜelé už to, že o taoistické sexuální
extázi píše Angliþanka, která dlouze cituje právČ z Kámasútry, nebo když
o keltském sexu žen suverénnČ píše muž, a také pĜitom pĜíznaþnČ varovné,
když v pĜedmluvČ jedné takové knihy uznávaný guru knih o sexu Mantak Chia
uvádí: „Ženy v souþasnosti zapomínají na svou vnitĜní sílu a imitují muže.
Ženy by nemČly být jako muži – ani by to nemČly chtít. Jejich úkolem je
objevit opravdovou pĜirozenost ženy. Poznat vlastní slabosti jako pĜednosti
a neoslabovat se jimi ještČ více.“
ZvláštČ „zábavná“ je kniha Sexy þarodČjnice (napsala jakási LaSalla Firefox).
V jednom cviþení doporuþuje: „Toto cviþení je urþitou nadstavbou pozorování
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vulvy z tĜetí kapitoly. Poznání toho, jak voníte, vypadáte, chutnáte. Je naþase
seznámit se, se svým tČlem. Milovala jste se nČkdy sama se sebou?
PĜistupovala jste nČkdy ke svému tČlu se stejnou vášní, s jakou pĜistupujete
ke svému milenci? ŽasnČte nad svým skvČlým tČlem a pusĢte se do díla.“ Pak
následuje popis dalších zkoumání, vþetnČ þichání k prstu, který ve vulvČ
zkoumá G bod, a doporuþení: „PĜivoĖte si k prstu, vnímejte, jaká je vaše vĤnČ.
(Pokud vaše tekutiny páchnou po rybách nebo jinak nepĜíjemnČ, máte nČjaký
druh infekce a mČla byste navštívit svého gynekologa.) DotknČte se prstem
jazyka a ochutnejte tekutinu na svém prstu.“
Hm. Docela rád bych vČdČl, jestli alespoĖ jedna žena u nás knihu skuteþnČ
pĜeþetla, neĜkuli odzkoušela. A tĜeba s tím souvisí i zpráva z tisku: „Podle
britských vČdcĤ mají ženy na rukou þastČji bakterie z intimních þástí tČla
(prokázaly se u 21% zkoumaných žen, ale jen u 6% mužĤ).“
Co asi takové knihy dČlají s þeskými nezkušenými a hlavnČ neuvČĜitelnČ
neinformovanými muži a ženami, když napĜ. absolvent dvou vysokých škol
veškeré milostné konání kromČ penetrace odmítá, domnívaje se, že líbání
a hlazení absolvoval už na gymplu a teć to pro nČho už není, nebo když se
jiný vysokoškolák domnívá, že sex je zrada na rodiþích, a nČkteré dívky zase
v oþekávání milostného styku zvrací nebo nemohou jíst (a vím i o dvojici,
která po nČkolika letech po svatbČ pĜišla na sexuologii s tím, že nemohou poþít
dítČ, a ukázalo se, že se nikdy nemilovali)?
Co asi udČlá s þeskými ženami mužské doporuþení M. Piontekové (Tao ženy):
„Snaha ženy otevĜít se je nezĜídka spojena s tím, že jsme se nikdy nenauþily
zavĜít. Sex s mužem znamená pro ženu poddat se, otevĜít, energeticky se vydat
(jakoby muž jen pasivnČ ležel, že, pozn. aut.), není proto divu, že ženy se
orientují na muže a následný spánek schoulenČ vedle muže jim dává pocit
bezpeþí. Ne všichni partneĜi však mají pro tyto potĜeby ženy pochopení, což
vede k napČtím a negativním emocím. Pro ženu je enormnČ dĤležité vrátit se
po pohlavním styku vČdomČ do svého StĜedu a aktivovat svou Yangovou sílu,
nashromáždit vlastní energii a vyrovnat ji. Takové ženy by mČly spát ve
vlastní posteli. DopĜejte si þas, znovu se seberte a uzavĜete se.“ Hm. Kniha je
navíc plná tabulek a dlouhých detailních (tedy mužských) popisĤ rĤzných
cviþení (jak by ne, když knihu pĜeložil muž!).
Co asi udČlá s þeskou ženou (a její rodinou) kniha Bílé TygĜice (což je prý
žena, která provádí sexuální a duchovní cviþení, aby si zachovala krásu
a mladistvý vzhled, realizovala svĤj ženský potenciál a dosáhla
nesmrtelnosti)? Na jednom místČ se v ní píše: „TygĜice rozumí své mladistvé
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sexualitČ, a proto obnovuje motivace a podmínky, které pomohou jejímu tČlu
a mysli vrátit se do mladistvého vzhledu. Mužovo zasouvání a vytahování
penisu za úþelem dosažení orgasmu není pro TygĜici sex. Sex pro ni znamená
dobrodružství a hravost. Jedno vášnivé a tajné setkání s neznámým mužem je
mnohem pĜínosnČjší než sto klidných a uvolnČných souloží doma
s partnerem.“
Naznaþuji s Komenským, že konzumace valné vČtšiny tČchto knih „toliko pro
hovado dobré jest“, a že jakýkoliv extrém samozĜejmČ víc škodí, než pomáhá.
I kdyby totiž existovala nČjaká normální a pro tuhle zemi vhodná stĜídmá
a realistická kniha na toto téma, stejnČ by se každá další kapitola o tomto
zpĤsobu hledání sebe sama þi zkvalitĖování sexu mČla þíst teprve tehdy, když
adept þi adeptka zvládnou všechna doporuþovaná cviþení (a nČkterá jsou
nČkolikamČsíþní): teprve procviþení a posílení urþitých svalĤ v genitální þi
pánevní oblasti umožní další „cvik“ a další vjem.
I pokud by se nČkdo (nČkterá) skuteþnČ snažil(a) a cviþení dodržoval(a), asi by
to ani fyzicky, ani þasovČ nezvládl(a). V knize Tantra a TAO (Tajemství
sexuální extáze, pĜeložil muž) doporuþuje Gilly Smith napĜíklad toto cviþení
pro harmonizaci krevního obČhu: „Žena leží na boku, pokrþenou pravou nohu
a nataženou levou. Muž leží nahoĜe a opírá se o ruce, zatímco žena do sebe
zavede jeho zbraĖ. Padesát þtyĜi (6x9) tahĤ lásky. Podporuje krevní obČh
a harmonizuje meridiány. Léþí jakékoliv bolesti pohlavních orgánĤ ženy.
Šestkrát dennČ po dobu dvaceti dnĤ.“
Dokážete si to pĜedstavit? Šestkrát dennČ by se po dobu dvaceti dnĤ partneĜi
mČli doporuþovaným zpĤsobem „spojit“ (a pozor, muž celou tu dobu nesmí
ejakuovat!)!
Hm. PĜitom by staþilo, aby žena jemnČ, tolerantnČ (a pochvalami, nikdy ne
kritikou) postupnČ nauþila svého partnera jak ji uspokojit (muži jsou i v tomto
ohledu velmi uþenliví), a takto na sebe naladČní partneĜi si jistČ najdou další
zpĤsoby a možnosti, jak být spolu tČlesnČ stále intenzivnČji. Je to vždy žena,
která (pĜed)urþuje kvalitu rodinné a milostné atmosféry.
Tyhle a podobné knihy o zaruþeném sexu jsou k niþemu. A v jistém ohledu
jsou pro své þtenáĜky (a jejich partnery) ponČkud nebezpeþné. Tak jako v zenu
platí, že þtením o koláþi se nenajíš, tak þtením knih o sexu orgasmu, þi
dokonalého milostného splynutí muže a ženy, nedosáhneš…
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PĜijetí
Je to tak, jak to je, zní záhadné a slavné rþení zenových mistrĤ a guruĤ, které
dČlá racionálnČ natrénovaným souþasníkĤm velké potíže. Psychologové zase
mají potíže s neschopností svých klientĤ (a klientek), aby se nauþili(y)
pĜijímat se takového (takovou), jaký (jaká) jsem. Dnes navíc víme, jaký je
mozek „lháĜ“, jak umí pĜedstírat a jak je tČžké zmČnit zpĤsob, jakým (se
nauþil a) vnímá realitu. PĜesto se ale, chce-li a dá-li se do toho, þlovČk mĤže
radikálnČ pozitivnČ zmČnit.
Jak tak roste poþet rĤzných kurzĤ „osobnostního rĤstu“, roste i poþet tČch,
kteĜí (které) už zjistili(y), že jen na nich samých záleží, jací (jaké) jsou. Poþet
nabízených (a zcela jistČ i prodaných) knih na rĤzná ta pĤvodnČ terapeutická
témata také zaþíná pĜevyšovat poþet knih s „obyþejnou“ beletrií (staþí se
podívat na regály v prodejnách knih). A protože se na tomto poli „osobní
transformace“ pohybuji více jak tĜicet let (pĤvodnČ to byla jóga a nČkteré
jednoduché formy meditace, pak pĜibyl zen, pak hudba jinak, ale ochomýtal
jsem se i u holotropní terapie a šamanských kurzĤ a konstelací), vidím, co to
s lidmi dČlá. Jak pozitivnČ pĜevratné jsou to pro nČ zkušenosti a zážitky. Ale
také jak schází nČjaká ta instituce (?), která by se o tyhle „absolventy“
(po)starala i poté.
Celé ty roky totiž postrádám víc možnosti nČjaké „zpČtné vazby“. Tedy abych
obþas dostal zprávu od toho kterého úþastníka, co s ním je po pĤl roce nebo
roce, jak se mu (jí) zmČnil život atd. Obþas jsem to seminaristĤm
a seminaristkám dokonce dal jako „domácí úkol“: napište mi, co vás
„dostalo“, a pak tak za pĤl roku, za rok, až vám dojde energie, kterou jste tady
získali…
O to víc jsem potČšen, když se ozve nČkdo, kdo radikálnČ, ale o to pozitivnČji,
zmČní celý svĤj dosavadní život. NČkdy je dokonce tĜeba se i rozvést, aby si
pak ten þi ona našli jiného, vhodnČjšího a stabilnČjšího partnera (znám jak
muže, který to dokázal a má teć dokonalou partnerku a s ní už i pĜirozenČ
porozené dítČ, tak ženu, která se bČhem nČkolika mČsícĤ rozvedla, zmČnila
byt, práci, a je šĢastná tam a v tom, co teć dČlá).
SamozĜejmČ, právČ tak mne potČší zpráva od maminek, kterým se podaĜilo
pĜirozenČ, a nČkdy i doma, šĢastnČ a zdravČ porodit, nebo možnost vidČt
tĜíletého pĜirozenČ doma porozeného (zdravého, šikovného, rozumného,
zvČdavého a zkoumajícího, své sestĜiþky ochraĖujícího a s maminkou
a tatínkem velmi vyspČle komunikujícího) chlapeþka.
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Stále mi ale chybČl nČjaký dĤkaz, že totéž, tedy radikálnČ pozitivní zmČna, je
možná i v psychice ženy vĤþi manželovi. Kdykoliv na toto téma zabrousím,
ženy, které do té chvíle nadšenČ pĜikyvovaly (zvláštČ když jsem dával do
placu nectnosti a nedokonalosti mužĤ), jakmile naznaþím, že to jsou ony, které
musí (v partnerských tĜenicích) zaþít, vzmuží se jako jedna Amazonka þi
Šárka a vČtšinou okamžitČ reagují zasyþením: „Jak to že my!? AĢ zaþnou
oni…“ a v tu ránu mají vrata, vedoucí k (sebe)pĜijetí a tím i k odhození všech
tČch (rodinou, školou a hlavnČ filmy z Holywoodu a ženskými þasopisy)
vnucených brýlí zavĜená na sedm egoistických západĤ. Nejhorší je chování ve
stylu „co by tomu Ĝekli lidi“.
Už je to ale tady, a tak se nemohu nepodČlit o zprávu jedné takové šĢastné
ženy:
„JeštČ jednou velké podČkování za ženský kruh, který pĜedþil veškeré mé
pĜedstavy. Ta síla je tak úžasná, že se dá jen prožít. UvČdomila jsem si, jak
hluboce miluji svého muže, jakým je pro mne požehnáním a jak jsem si
nedovolila plných 27 rokĤ toto požehnání pĜijímat z vnitĜní hloubky, jen
hodnČ povrchovČ, jako by byl hraþka, která je zabalená a nikdy nezjistím její
dotek, pokud ji nerozbalím a neucítím ve svých rukou její pĤsobení na mne.
Dnes ráno jsem již dokázala procítit vĤni doteku, pohlazení, polibkĤ,
milování, tak jak jsem si vždy pĜedstavovala jen ve svých myšlenkách
s vysnČným obrazem muže, pĜitom celé dlouhé roky ležel vedle mne, jen já
o tom nevČdČla.“

(Sebe)hledaþkám
ZároveĖ se sílícím vnČjším (reklamním, mediálním, genderovým) tlakem
pĜirozenČ sílí i touha nČkterých žen „realizovat“ se: tedy duchovnČ dospČt.
Nalézt skuteþné základy (duchovní) osobnosti a následnČ i zdroje (a smČr)
smysluplného naplnČní života. Mimochodem, jakkoliv jsou muži jiní než ženy
(a formy jejich hledání jiné než napĜíklad formy skuteþnČ fungující meditace
žen), v oblasti hledání a nalezení duchovnosti jsme si rovni: všichni jsme
potenciálnČ osvícení. Dnes ale oslovím spíše ženy (které, tak jako alkoholik, si
þasto pletou spiritus se spiritem: být ženou neznamená rozbít kvĤli tomu
fungující vztah, právČ naopak).
Hledaþkám sebe (realizace) se vždy, když o to požádají, pokouším naznaþit,
co je a co není vhodné a dobré dČlat na jejich CestČ. ěíkávám, že to mají
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v urþitém smyslu mnohem snazší než muži: právČ pro evoluþní pĜedpoklady
ženám pro zklidnČní mysli staþí popovídat si s kamarádkami (pĜi mluvení
a naslouchání fungují ženy, na rozdíl od mužĤ, v obou mozkových
hemisférách), a na CestČ k realizaci pĜirozenČ (a nejlépe ještČ i orgasmicky)
porodit.
Objev a využití darĤ evoluce (v mozku a mysli je nČjak dopĜedu zakódována
možnost osvícení, a v ženském tČle jsou právČ pĜirozeným porodem spuštČny
všechny ty jinak nespustitelné hormonální a energetické pĜemČny dívky
v Ženu a následnČ v moudrou vČdmu) ale, tak jako upeþení chleba, vyžaduje
nČkolik zásadních pĜedpokladĤ.
Tak jako nelze upéct dobrý chleba, aniž byste zadČlaly na tČsto (a respektovaly
rady moudrých babiþek pĜedchozích generací nejen, co se týká pomČrĤ
jednotlivých surovin, ale také nutnosti nebouchnout dvíĜky trouby, jinak
i dobĜe nakynutý bochník splaskne na placku), ale þistýma rukama, právČ tak
nelze dosáhnout osvícení s ušpinČnou myslí.
Chléb ženy, která si nikdy neumyje díž a ruce, je pak vždy, aĢ ona sama dČlá
co dČlá, ušpinČný a ne pĜíliš chutný. A pokud taková žena bude následnČ
a stále znovu obviĖovat mouku a kvásek a troubu, a nedojde jí, že to jsou její
špinavé ruce (a myšlenky), které jsou pĜíþinou opakovaných nezdarĤ, nikdy se
jí dobrý chleba (a seberealizace) nepodaĜí.
JeštČ nikdo nedosáhl osvícení (poznání sebe sama) tím, že by se neustále
mraþil a kritizoval (zvláštČ muže kolem sebe). Naopak, když žena miluje (toho
potenciálnČ osvíceného v každém, i v sobČ), je na dobré CestČ.
JeštČ nikdo nikdy nedosáhl osvícení tím, že by utíkal pĜed svČtem nebo sebou
samým, tedy neþistotami a negativitami ve své mysli, do nČjakého kláštera þi
ášramu. Naopak, když se i žena popasuje se svými závislostmi a neĜestmi,
zlozvykem pohodlné lenosti a tendencí k útČkĤm pĜed vnitĜními pĜekážkami
na CestČ, nauþí se nejen pĜekonat je sama v sobČ, ale následnČ i pomoci je
pĜekonávat jiným.
JeštČ nikdo nikdy nedosáhl osvícení tak, že by poznával a transformoval sebe
samu s pĜáteli þi kamarádkami na zájezdech do Thajska þi Indie, ale pokud
tam odjede s úmyslem dosáhnout osvícení (tedy se správnými prioritami),
najde to správné místo a toho správného uþitele.
JeštČ nikdo nikdy nedosáhl osvícení bez usilovné práce, jen tak, že se setkal
s nČjakým tím osvíceným mužem (þi s nČjakou tou osvícenou ženou), ale má-

110

li správný úmysl, právČ setkání s takovým þlovČkem ho mĤže popostrþit
a dodat energii potĜebnou k pĜekonání vniterným pĜekážek.
JeštČ nikdo nikdy nedosáhl osvícení díky narĤstajícímu poþtu
zkonzumovaných svetĜíkĤ a blĤziþek a partnerĤ a šamanských semináĜĤ, ale
má-li pozitivní úmysl dosáhnout probuzení (buddha = probuzený), pak dobrá
duchovní kniha, dobrý semináĜ þi hodný partner, ve kterém vidí další zázrak
stvoĜení a proto ho miluje takového, jaký je, mĤže být tou správnou dopravní
znaþkou na CestČ. ýasto ale staþí zpomalit (tĜeba chĤzi) a nauþit se dČlat vše
na 100% (škrábání brambor a mytí nádobí, ale také skuteþnČ naslouchat
svému partnerovi).
JeštČ nikdo nikdy nedosáhl osvícení postojem „nevím co chci, ale nedám
pokoj, dokud toho nedosáhnu“. Druhá þást téhle vČty je ovšem v poĜádku
(pokud vím co chci a na poþátku všeho je pozitivní úmysl): „Chci dosáhnout
osvícení (zjištČní, kdo jsem), abych pomohla sobČ a následnČ i všem, kteĜí to
potĜebují, a nedám pokoj, dokud svĤj úmysl nerealizuji.“
S tímhle pozitivním úmyslem pak cesta do ášramu v Indii nebo meditaþního
kláštera v Thajsku (ale i v NČmecku þi Polsku) není útČkem pĜed
nedoĜešenými problémy se sebou, svým tČlem, hormony, zbytky negativních
programĤ z dČtství a ryc pic rozbitých minulých vztahĤ, ale oþistná pouĢ
s jednotlivými zastaveními.
Tak jako pĜi peþení chleba je tĜeba si pokaždé znovu umýt ruce a vyþistit mysl
a pec, i pĜi procesu realizace sebe sama (svých evoluþních, osobnostních
potenciálĤ) je tĜeba vyþistit tČlo i mysl poĜádným rejžákem každodenní snahy
a vytrvalosti: pĜekonat ego programy není snadné a zvláštČ ženám obþas
schází mužské umČní usilovat o realizaci nČjakého cíle až s jakousi zaĢatostí.
Mají ale, jak jsem naznaþil výše, propojenČjší mozkové hemisféry, a bránu
pĜirozeného porodu. V tČhotenství je žena jaksi automaticky léþena
i z dlouhodobých nemocí (kmenovými buĖkami budoucího dČĢátka),
a pĜirozený porod pak, tak jako chleba v peci, pomĤže upéct (realizovat,
zduchovnČt, probudit) ženu žárem orgasmu a takto otevĜené pece
nevyþerpatelné energie ženského tČla.
Evoluce ale byla v tomto ohledu štČdrá i k tČm, které nemohly a nemohou mít
dČti: po pĜechodu mají tyto ženy koneþnČ možnost zužitkovat všechny životní
zkušenosti, aniž by byly každým menstruaþním cyklem vraceny k tČlesnosti
(pokud si ovšem mezitím zbyteþnČ neuzavĜely všechny brány k duchovnosti
rozbitím pĜedchozích vztahĤ a negativními stopami za sebou) – i ony najdou
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sebe sama, najdou svou duchovnost (vþetnČ zpĤsobĤ, jak pak efektivnČ
pomáhat jiným).
Duchovnost existuje, a mČla by být právČ v nebližší budoucnosti pĜirozenou
souþástí našich životĤ. To, co se s námi dnes dČje ve vnČjším svČtČ, není
náhoda. To (praktická) duchovnost ale mĤže zachránit svČt. Každý þlovČk je
v období okolo jednadvacátého roku svého života „puzen“ k realizaci svých
(duchovních) pĜedpokladĤ, a šance na realizaci (dosažení osvícení) velmi
narĤstá vždy, když prožívá rok násobku sedmi (je opČt v sedmé, duchovní
þakĜe), tedy v každém osmadvacátém, pČtatĜicátém (to dosáhl osvícení
Buddha), dvaaþtyĜicátém, devČtaþtyĜicátém, šestapadesátém a tĜiašedesátém
roce svého vČku).
Jen je tĜeba si tento dar darĤ zbyteþnČ nepošpinit negativním myšlením,
konzumací toho, co není dĤležité, a hlavnČ opomíjením toho, co je ženám
bytostnČ vrozeno: lásky a schopnosti obejmout a pohladit (nebo jinak,
nepromarnit tyto dary pĜíliš snadným podlehnutím nČjakému tomu hormonu,
nebo neušpinit se zbyteþnČ mužskými zpĤsoby usilování o to, co máte vy ženy
pĜímo v sobČ samých: obþas totiž stojíte po kolena ve vodČ, a kĜiþíte ze všech
sil, že máte žízeĖ).
Zatímco muži se k propojeným mozkovým hemisférám a duchovnosti musí
prodrat Skyllou a Charybdou usilovné práce (meditace), ženám to vše evoluce
nabízí jako na dĜevČné lopatČ, kterou se vyndávají upeþené chleby z pece.

Porod jako orgasmus
Tak jsem se doþkal: už mohu „poslání“ posledních tĜinácti let povČsit na
hĜebík. Už je to tady, opakoval jsem si v duchu, vdČþný odvážné americké
režisérce, matce tĜí synĤ. Spolu se dvČma stovkami nadšených divaþek a pár
desítkami divákĤ jsem totiž v rámci SvČtového týdne respektu k porodu v kinČ
Perštýn ve svČtové premiéĜe vidČl 85ti minutový dokumentární film
Orgasmický porod.
Film je to navýsost „vyvážený“: nic neskrývá, ale vše toleruje. Neagituje, jen
nabízí. Je plný respektu (k ženám, porodĤm) ale i revoluþní odvahy boĜit mýty
a iluze. Porodní pĜíbČhy gradují: od snadného, hodinového, pĜes
komplikovanČjší až po dvaadvacetihodinový, a nakonec, jako vyvrcholení,
porod orgasmický (na tuhle ženu už do smrti nezapomenu: míra štČstí, kterou
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vyzaĜovala její nádherná tváĜ, síla a pĜesvČdþivost transu a sexuální rozkoše
byla až neuvČĜitelná, i když ukázkovČ viditelná a rozeznatelná).
Jednu chvíli se publikum, úžasem celou tu dobu pĜikované do sedadel, úlevnČ
zasmálo: to když oþi téhle ženy zaþaly z toho dokonalého zážitku „plavat“
a obracet se v sloup. Celý film je totiž jednou dlouhou oslavou tČhotných žen
a jejich porodĤ: oslavou pĤvodní schopnosti každé ženy šĢastnČ a zdravČ
porodit vlastními silami. A právČ poslední pĜíbČh nádhernČ ilustroval
„revoluþní“ tezi, že zrození dítČte zaþíná, ale také konþí sexem. Slast orgasmu
a štČstí z tváĜe této ženy pĜímo þiší.
Jeden z tČch pĜíbČhĤ (zámČrnČ) je medicínsky vedený porod, který kontrastnČ
k ostatním þní manipulativností, odcizeností, bez sebedĤvČry rodiþky.
PrávČ proto by tento film mČlo vidČt co nejvíce žen: aby pĜestaly slepČ
dĤvČĜovat lékaĜĤm, a zaþaly více vČĜit v pĜirozenou schopnost svého tČla
pĜirozenČ porodit. PrávČ proto by tento film mČli vidČt i lékaĜi (a povinnČ
i medici a politici a ministr zdravotnictví), aby jim to došlo, a dali dĤvČru
ženám a pomáhali a vnucovali se jen tam, kde je to skuteþnČ potĜeba.
Ve vstupech mezi jedenácti pĜíbČhy pak ve filmu promlouvají prakticky
všechny známé americké celebrity tohoto „oboru“: Penny Simkin, Ina May
Gaskin, Christiane Northrup, Marsden Wagner, a další lékaĜky, lektorky
pĜedporodní pĜípravy a porodní báby. Mluví vČcnČ, pĜesnČ, popisují situaci
v (nejen) americkém porodnictví, a jakoby mezi Ĝádky (ne)obviĖují
(vše)vČdoucí, pĜemedikalizované porodnictví, ale spíše vzývají netušenou sílu
v každé ženČ.
„Co se stane, když ženy, místo aby porod protrpČly, jak jim je neustále
vnucováno, si jej užijí? Orgasmický porod je pádnou výzvou našim kulturním
mýtĤm. Je totiž už statisticky prokázáno, že standardní nemocniþní porod není
bezpeþnČjší a pro matku a dítČ lepší,“ píše na svých internetových stránkách
režisérka. Debra Pascali-Bonaro se nemohla na svČtovou premiéru svého
filmu do Prahy dostavit osobnČ, pĜestože moc chtČla, a tak jen poslala
pozdravný dopis. VĜele doporuþuji (i tČm, kteĜí neumí anglicky), podívejte se
na nČkolik ukázek z filmu na http://www.orgasmicbirth.com.
Dovolte osobnČjší tón: cestou na metro jsem si, se slzami v oþích, v duchu
gratuloval - tak jako jsem byl u toho, když se lámaly dČjiny spoleþenské
(v roce 1968, 1989), mohl jsem svou aktivitou pomoci a pĜispČt
paradigmatickým zmČnám (tady u nás) i napĜ. v oblasti world music,
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zenového buddhismu, hudby new age, alikvotního zpČvu, manter, tibetských
mís, a v poslední dobČ zejména i pĜi odhalování iluzí a mýtĤ bČžném, tedy
medikalizované a odcizeném porodnictví. Hudba new age je již u nás bČžnČ
k dostání, na mísy hrají tisíce lidí, poĜádají se alikvotní festivaly, bČžnČ se
zpívají mantry. Jen v porodnictví došlo ke zmČnám þasto jen „kosmetickým“.
Pomáhal jsem odhalovat iluze a mýty i teoreticky, v oblasti pĜekladĤ
(duchovních textĤ), pĤsobení hudby a pedagogiky, a vždy jsem narážel na
nesouhlas, ale reakce nČkterých žen mne, co se týkalo þlánkĤ na téma iluzí
a mýtĤ þeského porodnictví, velmi pĜekvapily. (SamozĜejmČ, i tento mĤj
postesk je relativní, o þemž svČdþí zpráva o jednom afgánském žurnalistovi,
kterému hrozí trest smrti za šíĜení informací o právech žen).
Však také i v tomto filmu jedna lékaĜka hovoĜila o tom, že americké ženy pĜed
lety pĜestaly vyprávČt své šĢastné porodní pĜíbČhy, protože nechtČly uvádČt do
rozpakĤ ty ženy, kterým se jejich porody nevydaĜily. Ukázalo se prý ale, že
i v USA je to chyba, a naopak je tĜeba informace o tom, že naprostá vČtšina
žen je schopna porodit orgasmicky, vyprávČt a šíĜit.
Ano, už je to tady. Už mohu „vypnout“, odpoþívat, užívat si a odkazovat nejen
na knihy a þlánky (které odborníci a ženy, jenž už kdysi, a ne právČ šĢastnČ,
porodily, a ty, kterým porod ukradli, odmítají þíst, a když je þtou, tak
v naprosté vČtšinČ emotivnČ a pĜedpojatČ), ale pĜedevším na tento film.
DovČdČt se o orgasmickém porodu je jedna vČc, ale vidČt šĢastné tváĜe
rodících žen (nebo takto porozených miminek, které mohou zĤstat na bĜiše
maminky) je nČco zcela jiného.
A tak jako všechny pĜedešlé þlánky na téma pĜirozených porodĤ, ani tohle mé
doporuþení zhlédnutí jednoho pĜevratného filmu není pĜesvČdþování, ale
pozvání. A také výzva všem ženám, které tím, že zmČní zpĤsob, jak uvažují
o porodu a jak nakonec porodí, mohou zmČnit svČt.
Jak prohlásila již pĜed lety jedna taková stateþná žena, koneþnČ je veĜejnČ
odhaleno jedno z nejlépe stĜežených tajemství téhle maskulinní spoleþnosti: že
totiž každá zdravá žena mĤže, z podstaty své existence, zažít porod jako
orgasmus.
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Zaþátek konce šeptání?
Napsala mi jedna šĢastná (protože cílevČdomČ pĜipravená a informovaná)
maminka, která nedávno porodila (pĜirozenČ, ideálnČ). VidČla ukázky z filmu
Orgasmic birth a þetla mĤj þlánek. Dostal jsem nČkolik podobných reakcí, tato
je ale koneþnČ taková, jakou jsem þtenáĜkám a všem ženám pĜál: pĜevratná
(v onom AHA! efektu) a odhodlanČ inspirativní. A tak jako doslov své aktivity
na tomto poli nČco naznaþím a pĜedevším ocituji:
AbsolutnČ nadšená z ukázek a myšlenky filmu Orgasmic Birth, se slzami
v oþích, nedá mi nenapsat vám.
Ano, ta vČta ve vašem þlánku, že ženy, které to zažily, se stydí hovoĜit o svém
porodu, aby neuvedly do rozpakĤ ženy, které zažily tČžký, dlouhý,
bolestivý porod, ta vČta mnou otĜásla. VždyĢ to je celé špatnČ!
Ano, zažila jsem rychlý, radostný a BEZBOLESTNÝ pĜirozený
nemedikamentózní porod, a až teć mi docvaklo, že místo šeptání této
skuteþnosti jen blízkým a zasvČceným osobám, je tĜeba o tom hovoĜit, kĜiþet,
zpívat, a tím osmČlit všechny ženy, že se to dá, že to existuje!
Že nejvíc ženy svazuje STRACH, který do nás proniká už pĜi poslouchání
strašidelných historek o porodech, když jsme byly malá dČvþátka. Dodnes
nevím, jestli jsem skuteþnČ fyzicky nemČla bolesti, anebo jsem si jen v transu
absolutního ponoĜení dokázala vČdomČ posunout hranici bolesti.
Ano, dá se rodit v extázi štČstí, a tak, že byste už druhý den šly rodit znovu.
Moje památná vČta na druhý den, protože porod byl velmi rychlý, byla: škoda,
že jsem si to ještČ víc neužila! Ze srdce dČkuji za vaše postĜehy, práci
a inspiraci…
O to tu teć totiž jde: ženy u nás v naprosté vČtšinČ netuší, že netuší, neví, že
neví, a pĜes rostoucí poþet informací o možnostech pĜirozeného (a tedy pro nČ
i jejich miminka bezpeþného a zdravého) porodu stále zĤstávají v neviditelné
virtuální kleci negativního celospoleþenského naprogramování minulostí. Je
nejvyšší þas, aby zjistily, že jsou v pasti, aby se z ní mohly dostat. Je také
nejvyšší þas jít (pozitivním) pĜíkladem.
Zopakujme si: na jedné pĜednášce už pĜece jen informovaná žena ve vysokém
stupni tČhotenství chlubivČ vypoþítávala, co všechno už ví, že není dĤležité
(protože pro ženu rodiþku je pĜece rozhodující podmínkou zdravého
pĜirozeného porodu vyrovnaná zklidnČná psychika), a tak to odĜíkala:
stČhování, budování pĜíþky, malování… a zatímco ostatní ženy jí zaþaly
tleskat, ona (zatím typicky, nechtČnČ) dodala: Akorát si dodČlám diplomku.
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DospČli jsme v ýesku na další životní kĜižovatku (nebo, chcete-li, na vyšší
úroveĖ)? Už se zaþíná všeobecnČji vČdČt o tom, že stávající, pĜevládající
zpĤsob porodu (ve velké nemocnici, pardon, porodnici) není ani bezpeþnČjší,
ani levnČjší, a zdaleka není ideální (také protože pĜedem odsuzuje ženu do role
pasivní obČti). Už zaþínáme vČdČt, že tudy cesta nevede, ale aby se nČco
zmČnilo, musí se zmČnit pĜedevším myšlení zainteresovaných: žen
i porodníkĤ.
Co kdybyste se, vy, ženy, které jste šĢastnČ a bezbolestnČ (nebo dokonce
orgasmicky) porodily, pĜestaly stydČt za to, že jste „normální“. Co kdybyste
pĜestaly svým mlþením, nebo šeptáním, podporovat generaþnČ pĜedávaný
negativní vzorec vztahu k porodu (ale i k menstruaci)… Co kdybyste vy,
které jste už šĢastnČ a bezbolestnČ (nebo dokonce orgasmicky) porodily,
pĜestaly o tom zázraku jen šeptat…
Místo šeptání se radujte, zpívejte o tom, mluvte nahlas a pyšnČ: vždyĢ jste
naplnily své evoluþní poslání, realizovaly jste dar života, zrodily jste se
v Ženu, a daly jste zdravý a šĢastný život. Bućte na sebe pyšné.
Už je to tady: že by nastal zaþátek konce šeptání?
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Unconditional love
Tenhle termín se nedá do þeštiny adekvátnČ pĜeložit. Bezpodmíneþná láska
svádí ýechy ponČkud mimo smČr, který anglický termín pĜesnČ vymezuje.
Možná nepĜímo – láska bez jakýchkoli podmínek. Ale i to není pĜesné, nebo
alespoĖ odpovídající. Pokusím se naznaþit, že v rámci duchovní práce a praxe
je jakákoli situace potenciálním uþitelem. V jakýchkoli podmínkách lze
pracovat na sobČ, na svém charakteru. Když jsem to dokázal já v rámci své
duchovní Cesty v rĤzných zenových centrech, pĜi nácviku hry na bubny
a pozdČji na tabla, nebo v komunistickém vČzení, a když to dokážu i teć, pĜi
„tréninku“ lásky bez jakýchkoli podmínek, pak to mĤže dokázat (v rámci
odpovídající motivace a vytrvalosti) témČĜ každý.
Milovat bez podmínek je velmi tČžké a v našich konþinách témČĜ nemožné.
PĜitom to umí každá dĤchodkynČ – bez jakýchkoli podmínek miluje svého psa
nebo kocoura. Jen s partnerem jí to obvykle nejde.
Milovat bez jakýchkoli podmínek umí každá rodiþka – její miminko mĤže
vypadat jako staĜeþek, ale pro ni je tím nejkrásnČjším, a také bez jakýchkoliv
podmínek milovaným tvorem.
Milovat bez podmínek umČla Matka Tereza. PĜipomenu: když se jí novináĜi
ptali, jak to mohla dokázat, tolik let tak intenzivnČ peþovat o tolik
malomocných a postižených, odpovČdČla: „Protože miluji Ježíše Krista.“
NovináĜi si to zapsali a chystali k odchodu, ale ona je zarazila: „Ale vy jste to
nepochopili. Já jsem milovala a miluji Ježíše Krista v každém tom jednotlivém
malomocném.“
Neþekal jsem to, a vida, poslední dobou mám ojedinČlou možnost lásku bez
jakýchkoli podmínek poslední trénovat. Když mi žena oznámila, že ode mČ
chce odejít, aby byla sama sebou, zdČsil jsem se všech dĤsledkĤ a v první
zbrklé reakci se málem, na její pĜání, odstČhoval. Pak mi to ale došlo: to ne já,
ale ona (respektive nČjaký ten bludný program v její mysli) chce odejít. Pokud
odejde, já zĤstanu. Abych tu byl, až mČ bude potĜebovat. Protože ji miluju.
A jak jsem tak tu „minci“ otoþil na druhou stranu (to je mé „zamČstnání“
a poslání posledních let: uþit i jiné vidČt každý problém, každou situaci, jako
minci, z obou stran zároveĖ), došlo mi, jakou pĜíležitost tak od života (a ženy)
dostávám. Nauþit se ji, jako muž souþasnosti (pro kterého je tohle obzvláštČ
tČžké), milovat bez jakýchkoliv podmínek.
Ne že by bylo z poþátku zase až tak pĜíjemné þekat milou vstĜícnou životní
partnerku, se kterou jsme prožili tolik intimních a nádherných chvil, a doþkat
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se obþas úseþné, protivné a na všechno z mé strany negativnČ reagující fúrie.
Ne že by mi netrnulo vždy, když úseþnČ prohlašovala, že se už rozhodla, že
ode mne odejde (rozumČjte: že mám odejít), nebo že bych nezvedal oboþí pĜi
každé její donebevolající ženské nelogiþnosti (celých nČkolik let mi prý
nechtČla Ĝíct o svých myšlenkách na rozchod, protože se bála, že bych
reagoval prudce a opustil bych ji – a teć mne chce opustit).
I tohle se dá pĜekonat. Když je na poþátku všeho pozitivní úmysl, když po
promeditovaných a pozitivních letech a tréninku hary jsou myšlenky
koherentní a tedy silné, postupnČ se mi daĜí milovat ji bez jakýchkoli
podmínek: takovou, jaká i teć je. Její krize je samozĜejmČ i mou krizí, ale na
rozdíl od ní (zatím?) beru už po nČkolikáté vlastní krizi jako pĜíležitost: Ĝíkám,
že jsem „tČhotný zmČnou“. Netušil jsem, že tuhle její (a naši) krizi dokážu
využít na nácvik lásky bez jakýchkoli podmínek.
Má žena je už klidnČjší, nemraþí se permanentnČ, ale jen nČkdy, je obþas
i dokonce uvolnČná, jako kdysi, pomáhám jí plánovat její sebepoznávací cestu
do Indie (a vybíráme ženský ášram, nebo ženské meditace, aby z toho nebyl
jen další útČk pĜed sebou samou).
SamozĜejmČ, vždycky když se vrátí od nČjaké své (rozvedené) kamarádky,
anebo po obvyklém dvacetiminutovém telefonickém rozhovoru s ní, je opČt
spíše nepĜíjemná než milá, ale staþí pár hodin a je to opČt ta žena, kterou jsem
si vzal a kterou jsem miloval – tou obvyklou láskou zamilovaného a poté
šĢastnČ ženatého. SamozĜejmČ, stále není nic vyĜešeno, stále nedČlá to, co by
mČla dČlat, aby se z toho dostala.
Dnes ale, i když se vrátí naštvaná na život a mne pĜedevším (také protože
zosobĖuji možnost, že to jde, nauþit se být šĢastný a brát krize jako šanci
k pozitivní zmČnČ), se na ni dívám a miluji ji stále víc: v jakékoliv pozici,
v jakémkoliv pohybu. AĢ dČlá a Ĝíká cokoliv, a dokonce i to, že mne opustí,
miluju ji.
Protože tak jako vím, a obþas se mi to podaĜí uslyšet, že je možné (i jedním
uchem) každý zvuk vnímat jako hudbu sfér, teć už vím na vlastní tČlo a mysl,
že je možno milovat i ženu, která mi na otázku, proþ mi to dČlá, odpovídá
„nevím“, a na otázku proþ proti tomu nČco nedČlá, odpovídá taktéž: nevím.
Je na ní totiž (oþima lásky bez jakýchkoli podmínek) pĜímo vidČt, jak zoufale
chce nalézt sama sebe, a zatím jí jen nedochází, že nejsem její nepĜítel, a že
nejprve musí prohrát (svou tvrdohlavost a nekritické chtČní dojít ke své pravdČ
sama), aby pak zvítČzila na celé þáĜe. A právČ tahle láska bez jakýchkoli
podmínek mi navíc umožĖuje nechat ji pĜípadnČ udČlat zásadní chybu,
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a pĜesto vČĜit a dĤvČĜovat, že nezajde tam, odkud by nebylo návratu (a pokud
to „špatnČ“ dopadne a pokazí to, nevinit ji, ale „vČnovat“ jí tuhle šanci udČlat
kardinální a životní chybu).
Naznaþím, o co jde ve všeobecnČjší rovinČ: o posun v kvalitČ citu. Zatímco pĜi
zamilovanosti zamilovaný nevidí (nevnímá) nedostatky a chyby své milované
(pĜíroda se postará o jakési hormonální zdrogování a vypnutí racionality), pĜi
lásce bez jakýchkoli podmínek zamilovaný chyby a nedostatky své milované
vidí a vnímá, ale miluje je: patĜí totiž k její bytosti a osobnosti. Jsou její
neoddČlitelnou souþástí. Bez nich by nebyla kompletní.
Co asi udČlá negativními myšlenkami rozvíĜená mysl ženy v krizi, když
nenaráží na odpor a nesouhlas a kritiku, nebo dokonce obviĖování? Nemá
s kým a þím bojovat - zklidní se. A tĜeba i stále þastČji zapne rozum (selky)
a postupnČ, myšlenku za myšlenkou, zaþne její mysl (a mozek)
pĜeprogramovávat zpĤsob, jakým vidí svČt, toho svého, a sebe, ze znaménka
mínus do znaménka plus. Má tendenci se rezonanþnČ vyladit na již uspoĜádané
(a tedy výkonné) vysílání toho vedle ní, kdo ji miluje láskou bez jakýchkoli
podmínek.
Navíc modelový pĜíklad koherentní a pozitivní mysli rezonanþnČ láká mysl
chaotickou k vyladČní. A v budoucnu pak i ona, pokud tou krizí takto
pozitivnČ projde, bude pĜesnČ vČdČt, co je tĜeba dČlat þi nedČlat v rámci
pomoci jiným, podobnČ postiženým ženám. A vystoupí z bludného kruhu
a bude se opČt pozitivnČ vyvíjet.
Objev neuroplasticity mozku totiž naznaþuje další vývoj: ona výhybka
v amygdale, jménem Radost (znaménko +), tak bude stále používanČjší,
a zaþne postupnČ, v onČch dvou desetinách vteĜiny (než se rozhodneme my,
resp. Tamara), pĜevládat a „vyhýbat“ cokoli se zjeví nebo stane právČ jen a jen
na kolej Radost (namísto dosavadní koleje Problém). A život se zaþne vyvíjet
smČrem ke zdraví, štČstí, pohodČ a optimismu.
A také smČrem k nČþemu, co v þeštinČ nemá pĜesný význam, a co by se dalo
pĜeložit jako láska bez jakýchkoli podmínek.
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Doslov
„ýtu ráda vaše fejetony a moc dobĜe chápu jejich podtext. A byla bych ráda,
kdyby ženám Vaše poselství opravdu docvaklo,“ napsala mi þtenáĜka (které se
to už evidentnČ podaĜilo).
Taky bych byl rád. Snad se v té záplavČ (pro nČkteré tak nových a jiných faktĤ
a závorek) a informací to poselství neztratilo.
Jde o to, že poprvé v historii lidstva už zaþínáme tušit, jakým zázrakem je
tolerantní a oba obohacující partnerství muže a ženy (tak jiných tvorĤ).
Poprvé v historii lidstva už zaþínáme vČdČt, proþ je dĤležité zvládnout emoce
a sebe sama (a že to vĤbec jde a jak).
Možná, že jsou nČkterá tvrzení až pĜíliš vyhrocena, ale byl to zámČr: jednak
abych vĤbec zaujal, a také abych naznaþil, jak je dĤležité nebát se a zaþít si
klást docela jiné otázky. A že když žena (muž) bude vnímat svého partnera
(partnerku) jako nádhernČ dokonalý symbol mužství (ženství), on (ona) se jím
i stane.
Jsme to totiž jen a jen my sami, kdo vytváĜíme kvalitu našich životĤ, a jen my
rozhodujeme, jestli je náš život (partner) problém, nebo radost.
Pokud se jen trochu podaĜilo zprostĜedkovat radost z hledání a nalézání
zázraku života ve všech jeho podobách, z nádherné odlišnosti žen i mužĤ,
a z objevu, že všechny ty spory a rozchody nejsou dĤsledkem nepĜekonatelné
odlišnosti, ale pouhého nedorozumČní, pak mé fejetony splnily úþel, se kterým
jsem je psal.
A pokud se vám kniha líbila, doporuþte ji i svým pĜátelĤm. AĢ se o ní ví.
PrávČ proto jsem ji vydal vlastním nákladem: aby nejen její obsah, ale
i distribuce byla „alternativní“. Jiná, ve smyslu nová. Fejetony vycházely
pĤvodnČ „na síti“ (tedy na internetu), a potČšilo by mne, kdyby se i jejich
knižní podoba rozletČla „po sítích“ spĜíznČnosti.
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