
Jak ztratit vlastní identitu hned v d tství?

tšinou se rodi e snaží své d ti vychovávat co nejlépe. Teprve až dosp jí, ukáže se, jak
se jim to poda ilo.

Mnozí  si  o  svém  zp sobu  života  myslí,  že  žijí  a  d lají  to  nejlepší,  co  dokáží.  V  mnoha
ípadech jim to však v bec neprospívá. Kdo to ale dokáže posoudit? Osobn  si myslím,

že je to ovoce, které náš život i život našich d tí p inese.

Spole nost ud luje povolení k výkonu nejr zn jších inností: Musíte mít povolení k ízení
motorky  a  auta,  musíte  mít  povolení  ke  stavb  domu,  musíte  mít  svá ecí  zkoušky  a
spl ovat hygienické p edpisy, pokud pracujete s potravinami. Musíte mít povolení
k potáp ní, k ízení lodi i ke vstupu na ur ité území.

Chcete-li mít dít , žádné povolení nepot ebujete. Kdekdo m že zplodit d tí, kolik chce, a
odpov dnost za to, co z nich jednou bude, je ponechána pouze rodin . Není pak divu, že
spole nost  musí  ešit  mnohé  problémy,  které  jsou  d sledkem  špatné  výchovy.  Rodi e
mohou  být  emo  nemocní  a  místo  aby  své  problémy  ešili,  p edávají  je  dál,  svým

tem.

Dnes jsem pracoval s jednou klientkou, která cht la pomoci s odhalením svých Emo ních
rovnic. Na dovolené p i ranní káv  zakusila p i komunikaci s partnerem bolestivé emo ní
pocity.  Pon vadž  se  rozhodla  podobné  situace  již  neprožívat  znova,  zajímalo  ji,  jaké
Emo ní rovnice zp sobily její zážitky. Prožitá ranní situace poznamenala celý následující
den, na který se velmi t šila. P inou nep íjemných pocit  nebylo jen chování partnera,
ale hluboko vryté situace z d tství.

i  ranní  káv  se paní  velmi t šila  na proslun ný den, kdy si  bude moci  vyzkoušet své
nov  zakoupené  b žky.  Rychle  se  proto  nasnídala  a  snažila  se  p im t  partnera  co
nejrychleji k odjezdu. Partner nic zlého netuše poznamenal, že mu její neustálý sp ch
vadí - nem l ani dopitou kávu a chystal se dát si ješt  jednu a vychutnat si hezké slunné
ráno v klidu a po svém. Partnerka sklouzla do emo ního propadu a slzy lítosti zalily její

i.  Na  první  pohled  se  nic  nep íjemného  nestalo,  ale  její  emo ní  bolest,  kterou  cítila,
byla obrovská.

i  zkoumání  celé situace za ú elem odhalení  Emo ních rovnic se mi sv ila,  jak rodi e
potla ovali její p irozené tužby s tím, že je divná, že chce v ci, které ostatní d ti necht jí.
Že je jiná,  než by to vyhovovalo jim. Jak nebylo možné s ímkoliv  nesouhlasit,  protože
by tím riskovala dusnou atmosféru a i ztrátu lásky rodi . Jak si musela zajiš ovat sv j

íd l lásky rodi  milostnými dopisy. Jak jí za drobné p estupky balili kufry a hrozili
odjezdem do d tského domova.

Rodi e ve své snaze vychovávat potla ovali p irozené projevy malého dít te. Mozek
malého jedince si vytvo il p edstavu o sv  charakterizovanou následujícími Emo ními



rovnicemi:  „Jako  p irozená  nejsem  p ijata“.  „Pokud  jsem,  jaká  jsem,  je  to  špatn “.
„Identita  se  dá  potla it“,  „Nadšení  nemusí  být  p ijato“.  „O  p ijetí  se  musí  bojovat“  a
„Odpor proti mám  je nep ípustný“. „Mohu skon it v d cáku“ a mnoho dalších hr zu
nahán jících zápis .

V  dob  zápisu  rovnic  paní  samoz ejm  nic  netušila,  ale  postupn  došlo  ke  ztrát  její
identity.  Dlouhou dobu se snažila  hledat samu sebe, ale pon vadž si  nebyla jistá,  co je
vlastn  správné,  zda  projevy  vlastní,  i  ty,  které  o ekává  okolí,  musela  neustále
balancovat mezi ob ma. Docházelo tak astokrát k negaci vlastních rys  osobnosti a k

izp sobování  všeobecn  uznávaným  normám,  aby  nedošlo  k   odmítnutí  a  ztrát
spole enského statutu.

Ranní  epizoda  pouze  probudila  dlouho  spící  zápisy.  Ty  pak  vyústily  v  eku  slz  a
nepochopení, které byly stejné, jako kdysi v d tství. V dosp losti vyšlo pouze najevo,
jaké bolesti malá hol ka prožívala, i to, jak bezcitn  se rodi e chovali.

Nepochybn  v ili, že d lali to nejlepší, co dokázali.
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