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P R E D H O V O R 
K N O V É M U VYDANIU PO 15 R O K O C H 

Keď som mal devätnásť rokov, istý ženatý známy na vysokej škole sa mi 
zveril so svojimi manželskými problémami a požiadal ma o radu. Rada, 
ktorú som mu poskytol, nepomohla - jeho manželstvo skončilo rozvo
dom. Prečo som mu nebol schopný pomôcť? Čo bolo na manželstve môjho 
priateľa také problematické, že mal pocit, že rozvod je nevyhnutný? 

Písal sa rok 1960, a ja som sa mal stať svedkom niečoho, čo málo
kto očakával - začiatku konca existencie tradičného modelu americkej 
rodiny. Dôkazy tejto pohromy sa nazhromaždili v priebehu nasledujú
cich dvadsiatich rokov. Miera manželstiev končiacich rozvodom nastú-
pala z približne desiatich percent na viac ako päťdesiat percent, a miera 
dospelých, ktorí sa rozhodli neuzavrieť manželstvo, sa zvýšilo zo šesť 
a pol percenta na dvadsať percent. I keď podiel manželstiev, končia
cich rozvodom, sa konečne ustálil na približne päťdesiatich percentách 
v roku 1980, percento slobodnej dospelej populácie neprestalo stúpať 
dodnes. V súčasnosti tento podiel tvorí asi tridsať percent a neustále 
stúpa, pretože čoraz menej a menej ľudí je ochotných celoživotné sa 
zaviazať k životu s jedným partnerom. 

V tom čase som nevedel, že neúspech manželstva môjho priateľa bol 
súčasťou trendu, ktorý postupne zdolá model tradičnej rodiny. Naz
dával som sa, že jeho neúspech má aspoň čiastočne na svedomí moja 
neskúsenosť. Obviňoval som sám seba. Myslel som si, že som sa nemal 
usilovať radiť, že poskytovanie rád som mal prenechať „odborníkom". 

V priebehu nasledujúcich rokov ma však ľudia neprestávali žiadať 
o radu v otázkach manželstva, najmä po tom, keď sa mi podarilo získať 
doktorát z psychológie. Koniec koncov, psychológovia majú o manžel
stve čo-to vedieť. A tak som sa rozhodol, že získam dostatok poznatkov, 
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aby som bol im bol schopný pomôcť. Nemyslel som si, že to bude veľmi 
náročné. Ak predsa dnes vedci majú dostatok vedomostí na to, aby sme 
mohli vyslať človeka na Mesiac, iste budú vedieť, ako zabrániť rozvodom. 
Prečítal som knihy, zaoberajúce sa manželským poradenstvom, mojimi 
nadriadenými boli „odborníci" v danej oblasti, a pracoval som na klini
ke, ktorá sa špecializovala na manželskú terapiu a mala povesť najlepšej 
kliniky v štáte Minnesota. Napriek tomu som stále nebol schopný zabrá
niť rozpadu manželstiev. Takmer každý, kto prišiel za mnou s prosbou 
o pomoc, skončil ako môj priateľ z vysokej - rozvedený. 

Moje úsilie prekonať osobný neúspech ma priviedlo k dôležitému 
zisteniu: Nebol som jediný, komu sa nedarilo pomôcť manželským 
párom. Takmer každý môj kolega na klinike bol rovnako neúspešný! 
Nedarilo sa môjmu nadriadenému, nedarilo sa riaditeľovi kliniky, ani 
ostatným odborníkom, ktorí pracovali so mnou. 

A potom prišiel najohromujúcejší objav zo všetkých: Väčšina odbor
níkov na otázky manželstva v Amerike bola tiež neúspešná. Bolo veľmi ťažké nájsť 
ľudí, ktorí by boli ochotní priznať sa k svojmu nezdaru; keď som však 
získal prístup ku konkrétnym prípadom, nenašiel som žiadneho tera
peuta, ktorý mohol preukázať svoju úspešnosť - či už svoju vlastnú, 
alebo úspech v príprave iných k tomu, aby boli schopní pomôcť rozpa
dajúcim sa manželstvám. 

V skutočnosti som sa dozvedel, že manželská terapia mala najnižšiu 
mieru úspešnosti spomedzi všetkých foriem terapie. V istej štúdii som 
sa dočítal, že menej než dvadsaťpäť percent opýtaných malo pocit, že 
im manželská terapia akýmkoľvek spôsobom pomohla, a ešte väčšie 
percento sa domnievalo, že im priniesla viac škody než úžitku. (Mimo
chodom, len nedávno - v roku 1995 - štúdia časopisu Consumer's Report 
o psychoterapii uviedla, že manželská terapia stále preukazuje najniž
šiu úspešnosť.) 

Aká výzva! Manželstvá zanikali v nebývalej miere, a nikto nevedel, 
ako tento trend zastaviť. A tak som si osobne predsavzal, že nájdem 
odpoveď na tento problém, a začal som ju hľadať nie v knihách a vzde
lávacích článkoch, ale u tých, ktorí ju prišli hľadať ku mne - u dvojíc, 
stojacich na prahu rozvodu. 

Prestal som sa venovať poradenstvu a začal som počúvať dôvody 
manželov, ktorí boli pripravení vzdať sa. Zisťoval som, čo mali v čase, 
keď sa rozhodli vstúpiť do manželstva, a čo časom niekde stratili. Klá
dol som im otázku: „Čo by ste podľa vášho názoru potrebovali k tomu, 
aby ste sa opäť cítili vo svojom manželstve šťastní?" Vedel som, že som 
sa ešte nenaučil, ako manželstvo zachrániť, a oboznámil som páry, 
s ktorými som pracoval, s touto skutočnosťou. A prirodzene som ni-
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komu z nich neúčtoval žiaden poplatok za čas, ktorý som s nimi trá
vil. Vyučoval som psychológiu, aby som si zarobil na živobytie, a na 
čiastočný úväzok som sa v mojej kancelárii venoval rozhovorom s part
nerskými dvojicami. A moje - i keď neúčinné - poradenstvo, ktoré som 
však poskytoval zdarma, privádzalo ku mne viac utrápených párov, než 
na kolko som mal čas. 

Kým prišiel rok 1975, zistil som, prečo pre mňa a mnohých iných 
terapeutov bolo také ťažké zabrániť rozvodu manželstiev. Nerozumeli 
sme tomu, ako manželstvá fungujú. Boli sme natolko zaneprázdnení 
tým, čo vedie k ich nezdaru, že sme prehliadali to, čo stálo za ich úspe
chom. Kedykoľvek prišla manželská dvojica do mojej kancelárie, part
neri robili všetko pre to, aby si navzájom sťažovali život. A tak som sa 
ja , spolu s ostatnými terapeutmi domnieval, že ak by som ich prosto 
primäl k tomu, aby spolu jasnejšie komunikovali, účinnejšie riešili svo
je konflikty, a prestali sa tolko hádať, ich manželstvo by bolo zachráne
né. To ale nebola správna odpoveď. 

Dvojica za dvojicou mi vysvetľovala, že sa nevzali preto, že by spolu 
boli natolko zrozumiteľne komunikovali, účinne riešili svoje nezhody 
alebo by sa vôbec neboli hádali. Vzali sa preto, že boli jeden pre druhé
ho neodolateľnými - pretože boli zamilovaní. Do chvíle, kým vstúpili 
do mojej kancelárie, sa však pocit ich vzájomnej lásky vytratil, mnohí 
z nich dokonca pociťovali priam odpor voči svojmu partnerovi. Jed
ným z primárnych dôvodov, prečo ich komunikácia bola taká biedna, 
riešenie ich nezhôd neúčinné, a hádky také časté, bola práve strata toh
to pocitu vzájomnej lásky. 

Keď som sa ich opýtal, čo by potrebovali na to, aby sa opäť cítili vo 
svojom vzťahu šťastní, väčšina z nich si takúto možnosť ani nevedela 
predstaviť. Keď som však trval na svojej otázke a manželia boli ochotní 
zamyslieť sa nad ňou, dostával som od nich stále znova a znova nasle
dujúcu odpoveď: „Museli by sme byť opäť zamilovaní." 

Je prirodzené, že biedna komunikácia, nezdar v riešení konfliktov 
a hádky prispievajú k strate pocitu lásky. Tieto javy sú však rovnako príz
nakom stratenej lásky. Inak povedané - ak som chcel manželstvo mojich 
klientov zachrániť, potreboval som urobiť viac, než len zlepšiť ich vzá
jomnú komunikáciu. Musel som sa naučiť, ako obnoviť ich lásku. 

Vďaka tomuto poznaniu som sa začal zameriavať nie na problémy 
racionálneho charakteru, ale na problémy citové. Prvotným cieľom môj
ho manželského poradenstva už nebolo riešenie nezhôd, ale znovuob-
novenie lásky. Bol som presvedčený, že ak budem vedieť, ako obnoviť 
vzájomnú lásku partnerskej dvojice, tak komunikácia, riešenie konflik
tov a hádky už hádam nebudú predstavovať taký velký problém. 

í) 
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Vo svojej práci psychológa som sa naučil, že naše naučené asociá
cie vyvolávajú väčšinu našich citových reakcií. Kedykoľvek je nám istá 
vec opakovane prezentovaná fyzicky vyvolaným pocitom, je postupne 
schopná vyvolať daný pocit sama o sebe. Ak napríklad vysielate modrú 
farbu zároveň s elektrickým šokom, a červenú spolu s upokojujúcou 
masážou chrbta, postupne už samotná modrá farba bude vo vás budiť 
nervozitu a červená bude mať tendenciu vás upokojiť. 

Mal som teóriu, že ak budem rovnako pristupovať k hodnoteniu 
pocitu lásky, láska vlastne nemusí byť ničím iným než naučenou asociá
ciou. Ak sa niekto bude nachádzať dosť často v mojej prítomnosti vo 
chvíľach, keď sa budem cítiť výnimočne dobre, už samotná prítomnosť 
daného človeka môže stačiť na vyvolanie tohto dobrého pocitu - poci
tu, ktorý poznáme pod menom láska. 

Moja analýza nemohla byť presnejšia. Tým, že som partnerov vie
dol k tomu, aby sa všemožne usilovali urobiť toho druhého šťastným 
a vyhýbali sa tomu, čo ho naopak robilo nešťastným, sa mi podarilo 
obnoviť lásku hneď u prvého páru, ktorému som v tom čase robil pora
denstvo. Manželstvo tejto dvojice bolo zachránené. 

Od tej chvíle, kedykoľvek som sa stretol s manželským párom, som 
sa každého z dvojice jednoducho spýtal, aký čin ich partnera by ich 
urobil najšťastnejšími. Nech bola odpoveď akákoľvek, to sa stalo part
nerovou prvou úlohou. Prirodzene, nie všetci naozaj vedeli, čo by ich 
urobilo šťastnými, a nie každý partner bol ochotný to urobiť, takže som 
zďaleka nemal úspech u všetkých. 

Postupným zdokonaľovaním svojho prístupu som však začal rozu
mieť tomu, čo partneri potrebovali jeden od druhého k tomu, aby poci
ťovali lásku, a pomáhal som im odhaľovať, čo každému z nich chýbalo. 
Rovnako sa mi čoraz lepšie darilo motivovať ich k tomu, aby napĺňali 
rozpoznané potreby svojho partnera, i keď sa im do toho zo začiatku 
nie vždy chcelo. 

Neuplynulo veľa času a takmer každému páru, ktorý ku mne prišiel 
s prosbou o pomoc, sa s mojou pomocou podarilo obnoviť vzájomnú 
lásku a vyhnúť sa tak rozvodu. Moja metóda sa ukázala byť natolko 
úspešnou, že som prestal vyučovať psychológiu a začal som sa venovať 
poradenstvu na plný úväzok. Párov, ktoré ku mne prichádzali, bolo 
totiž oveľa viac, než kolkým som sa mohol reálne venovať. 

Po desiatich rokoch používania tejto metódy sa mi ju konečne po
darilo popísať v mojej prvej knihe, ktorú práve držíte v rukách. Od 
chvíle, keď pred pätnástimi rokmi uzrel svetlo sveta je j prvý výtlačok, 
bolo vydaných viac než milión kópií, a bola preložená do jedenástich 
jazykov. Mnohí ju nazvali najlepšou knihou o manželstve, aká kedy 
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bola napísaná. Môže to tak byť, pretože pokiaľ viem, je to stále jediná 
kniha, ktorá ponúka manželským párom overený a dokázaný plán, ako 
obnoviť a zachovať si vzájomnú lásku. 

Príčinou jej nesmiernej účinnosti je to, že sa zameriava priamo na 
samotný pocit lásky, ktorý je základom fungujúceho manželstva. Ko
munikácia a schopnosť riešiť problémy sú pre šťastné manželstvo dôle
žité, nie však vyslovene nevyhnutné. Absolútne nevyhnutným je práve 
pocit vzájomnej lásky. Vo svojej dlhoročnej terapeutickej praxi som sa 
nikdy nestretol so zamilovanou dvojicou, ktorá sa chcela dať rozviesť. 
Pracoval som však s mnohými pármi v rozvodovom konaní, ktoré mali 
vynikajúce komunikačné schopnosti a talent na riešenie problémov. 

Nechápte ma zle - nemám nič proti zdokonaľovaniu komunikácie 
a schopnosti riešenia konfliktov v manželstve. Kým však tieto schop
nosti nepomáhajú vzbudzovať u partnerov vzájomnú lásku, cítia sa vo 
svojom manželstve oklamaní a často ho chcú ukončiť. 

Táto knižka vás naučí, čo je v manželstve najdôležitejšie - ako sa 
zamilovať a nestratiť tento pocit vzájomnej lásky. Odporúčam vám, aby 
ste ju čítali s partnerom spoločne, vyplnili dotazníky a odpovedali na 
otázky v závere každej kapitoly. Môžete dokonca použiť dva rôzno
farebné zvýrazňovače, a tak jeden druhému dať vedieť, čo je pre vás 
osobne najdôležitejšie. 

Dostávam nepreberné množstvo listov od dvojíc, ktoré sa rozhodli 
znovu si spoločne prečítať Moje túžby, tvoje túžby na začiatku každého no
vého roku. Chcú si tak pripomenúť, na čo nesmú v nadchádzajúcom 
roku zabúdať, ak chcú, aby ich manželstvo nestratilo „iskru". A ono to 
naozaj funguje. Moje túžby, tvoje túžby je knižkou, ku ktorej by ste sa mali 
často vracať, pretože vás naučí, ako vzájomne napĺňať vaše najdôleži
tejšie citové potreby. 

n 





ÚVOD 

Manželský konflikt vzniká jedným z dvoch spôsobov: Párom sa buď 
nedarí robiť toho druhého šťastným, alebo sa partneri vzájomne robia 
nešťastnými. V prvom prípade sú partneri frustrovaní, pretože ich potre
by nie sú uspokojované. V druhom prípade sa navzájom dobrovoľne 
zraňujú. Ja príčinu prvého konfliktu nazývam zanedbaním starostlivosti 
o vzťah, kým príčinou druhého konfliktu je nedostatočne'úsilie vzťah chrániť. 

Táto knižka sa zaoberá zanedbaním starostlivosti o vzťah - neschop
nosťou partnerov vzájomne naplniť svoje najdôležitejšie emocionálne 
potreby. K tomuto neúspechu do velkej miery prispieva nevedomosť, 
pretože pre mužov a ženy je nesmierne ťažké porozumieť potrebám svo
j ich partnerov a pripísať im význam, ktorý im patrí. Muži majú sklon 
napĺňať potreby, ktoré sú dôležité pre nich osobne, a ženy sa správajú 
podobne. Háčik je v tom, že potreby mužov a žien sa často veľmi líšia 
a my mrháme svojimi silami v snahe naplniť nesprávne potreby. 

Skutočné potreby sú však natoľko silné, že ak nie sú v manželstve 
uspokojované, ľudia majú pokušenie hľadať ich naplnenie mimo neho. 
A väčšina partnerov, s ktorými som pracoval, tomuto pokušeniu podľah
la a porušila svoj posvätný sľub, že „zabudne na všetkých ostatných". 

Nehľadiac na riziko mimomanželského pomeru, dôležité citové po
treby by mali by ť napĺňané \ii v mene samotnej starostlivosti o vzťah. Man
želstvo je veľmi výnimočným vzťahom. Manželským sľubom priznáva
me svojmu partnerovi výsadné právo na naplnenie istých jeho dôležitých 
potrieb. Ak potom svoj sľub neplníme, nie je to voči nemu férové. Nú
time ho tým totiž k tomu, aby kráčal životom bez eticky prijateľných 
možností, ktoré by mohli viesť k ich naplneniu. 
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Táto kniha vám pomôže odhaliť tieto dôležité potreby, a bude vás 
učiť vzájomne si o nich hovoriť a uspokojovať ich. 

Druhej príčine manželského konfliktu, ktorou je zanedbanie ochra
ny vzťahu, sa venujem vo svojej ďalšej knižke Love Busters: Overcomingthe 
HabitsTkat Destroy Romantic Love (Údery láske: Ako prekonať zlozvyky, 
ktoré lásku ničia). Partneri, ktorých potreby nie sú napĺňané, sa často 
stanú netaktnými a bezohľadnými. Ak sa tak stane, ich manželstvo sa 
stáva dejiskom nepekných a ničivých výjavov. Nezdar v napĺňaní emo
cionálnych potrieb partnera je často neúmyselný. Reakciou naň sa však 
stáva úmyselné ubližovanie partnerovi, ktoré často vedie k neznesiteľnej 
bolesti a napokon k rozvodu. 

V snahe pomôcť partnerom prekonať manželský konflikt sa moja 
stratégia zaoberá oboma jeho príčinami - zanedbaním starostlivosti 
o vzťah i nedostatočným úsilím chrániť ho. O b e súvisiace dielka vám 
pomôžu vybudovať manželský vzťah, v ktorom sa budete cítiť spokojne 
a v bezpečí. 

Cvičenia, spomínané v oboch knihách, sú založené na materiáloch 
z mojej terapeutickej praxe. V tejto knižke uvádzam mnohé z nich; 
všetky nájdete v knihách Five Steps to Romantic Love (Päť krokov k roman
tickej láske) a Moje túžby, tvoje túžby. Každý manžel či manželka, ktorí 
to myslia s budovaním svojho vzťahu vážne, môžu mať z práce s týmito 
materiálmi úžitok. 

Úspešné manželstvo si vyžaduje zručnosť starať sa o človeka, ktoré
ho ste sľúbili milovať po celý život. Dobré úmysly nestačia. Táto knižka 
vásmánauäť, ako sa starať o svojho partnera. Ak sa vám to podarí, budete 
pre neho neodolateľní, a to je prvým krokom k šťastnému a úspešnému 
manželstvu. 
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NAKOĽKO PEVNÉ 
J E VAŠE M A N Ž E L T V O ? 

Túto knihu som napísal pre tých, ktorí chcú žiť v šťastnom manželstve. 
Či už stojíte len na prahu vášho spoločného života, žijete mnohé roky 
v priemernom manželstve, alebo je váš vzťah priam príšerný, vaše 
manželstvo môže byť šťastné, ak sa naučíte 

uvedomovať si emoáonálne potreby svojho 

partnera a naučíte sa ich napĺňať. 

Je to jednoduché konštatovanie, ale uplatňovanie tohto princípu 
v spletitej dynamike manželského spolužitia si vyžaduje dôkladné za
myslenie. Pozrime sa bližšie, čo naozaj zahŕňa. 

Keď muž a žena vstupujú do manželstva, obaja majú velké očaká
vania. Zaväzujú sa, že budú uspokojovať isté hlboké a osobné potre
by toho druhého na výlučnom základe. Obaja súhlasia, že „zabudnú 
na všetkých ostatných", a tým dávajú svojmu partnerovi výlučné prá
vo na naplnenie týchto intímnych potrieb. To neznamená, že všetky 
ich potreby musí odteraz napĺňať partner. Uznávajú však, že existuje 
niekolko základných potrieb, ktorých naplnenie je v chápaní väčšiny 
z nás striktne vyhradené pre manželský zväzok. Väčšina ľudí očakáva 
od svojho partnera, že tieto potreby naplní, keďže obaja súhlasili, že 
ich nedovolia naplniť nikomu inému. 

Ak sa napríklad muž zaviaže k výlučnému vzťahu so svojou manžel
kou, spolieha sa na ňu, že ho bude uspokojovať sexuálne. Ak tak koná, 
muž v nej nachádza neuhasínajúci zdroj intenzívneho potešenia a jeho 
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láska k nej rastie. Ak sa tak nestane, dôsledkom je presný opak a muž si 
začne svoju manželku spájať s pocitom sklamania. Ak tento pocit skla
mania bude pretrvávať, môže si povedať, že jeho žena proste „nemá sex 
rada" a bude sa usilovať, aby ich vzájomný vzťah bol v rámci daných 
možností čo najlepší. J e h o silná potreba sexu však ostane nenaplnená. 
Sľub výlučného sexuálneho vzťahu, ktorý dal svojej manželke, mu po
núka dve možnosti: môže žiť s pocitom sexuálnej frustrácie alebo sa 
uchýliť k nevere. Niektorí muži nikdy nepodľahnú a naučia sa žiť v ta
komto oklieštenom vzťahu. Mnohí však pokušeniu mimomanželského 
vzťahu podľahnú. Vo svojej poradenskej praxi som mal možnosť hovo
riť so stovkami takýchto mužov. 

Iným príkladom je prípad ženy, ktorá sa potrebuje intímne zhovárať 
s manželom. On jediný by mal túto jej potrebu naplniť. Kedykoľvek 
sa spolu rozprávajú hlbokým, čestným a otvoreným spôsobom, kto
rý nenachádza v rozhovoroch s inými ľuďmi, stáva sa pre ňu manžel 
zdrojom výnimočného potešenia. Ak jej však manžel odmietne venovať 
nedelenú pozornosť, po ktorej túži, začne si ho spájať s pocitom obrov
ského sklamania. Niektoré ženy prosto kráčajú manželským životom 
frustrované, iné však nedokážu odolať pokušeniu a dovolia, aby túto 
dôležitú citovú potrebu naplnil iný muž. Ak sa tak stane, je pravdepo
dobné, že toto ich rozhodnutie vyústi do mimomanželského pomeru. 

POTREBY MUŽOV A ŽIEN NIE SÚ ROVNAKÉ 
Keď ku mne prídu manželia s prosbou o pomoc, mojím prvým cie

ľom je pomôcť im rozpoznať ich najdôležitejšie emocionálne potreby 
- zistiť, čo každý z nich môže urobiť pre to, aby sa ich partner cítil čo 
najšťastnejší a najspokojnejší. V priebehu rokov som manželom opa
kovane kládol otázku: „Aký čin vášho partnera by vás učinil najšťast
nejšími?" Väčšinu týchto odpovedí sa mi podarilo zhrnúť do desiatich 
emocionálnych potrieb - potreby obdivu, náklonnosti, rozhovoru, do
máceho zázemia, oddanosti rodine, finančného zabezpečenia, čestnos
ti a otvorenosti, fyzickej atraktívnosti, potreby spoločnosti vo voľnom 
čase, a potreby sexuálneho uspokojenia. 

Cestou k šťastnému manželskému vzťahu je prirodzene uspokojova
nie tých potrieb, ktoré sú pre partnera najdôležitejšie. Nespočetné roz
hovory, ktoré som s partnermi viedol, mi však pomohli odhaliť, prečo je 
táto úloha taká ťažká. Takmer vždy, keď som manželov požiadal, aby mi 
spísali svoje potreby, zoradené podľa toho, akú pre nich majú dôležitosť, 
muži ich uviedli v určitom poradí a ženy v poradí opačnom. Ak rozdelíme 
spomínaných desať citových potrieb do dvoch skupín, tie, ktorým pripi
sujú najväčší význam muži, sú najmenej dôležité pre ženy, a naopak. 

KÍ 
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Aké poznanie! Niet sa čo čudovať, že je pre manželov také ťažké 
navzájom uspokojovať svoje potreby. Obaja sa usilujú robiť pre svojho 
partnera to, čo sami najviac oceňujú. Ich úsilie však vychádza navni
voč, pretože to, čomu oni sami pripisujú najväčší význam, je pre ich 
partnera najmenej dôležité! 

Venujte, prosím, veľkú pozornosť nasledujúcemu bodu, preto
že ide o jednu z najčastejšie nesprávne chápaných stránok môjho 
programu. Každý človek je jedinečný. I keď vo všeobecnosti má pre mu
žov najväčší význam päť z desiatich vyššie popísaných emocionálnych 
potrieb, a pre ženy je najdôležitejších zostávajúcich päť, každý jednotlivec 
uprednostňuje inú kombináciu daných desiatich možností. Takže na
priek tomu, že uvádzam najvýznamnejšie emocionálne potreby mužov 
a žien vo všeobecnosti, nepoznám citové potreby konkrétneho manže
la a manželky. A keďže mojou úlohou je pomáhať konkrétnemu man
želstvu a nie manželstvu všeobecnému, je potrebné, aby ste rozpozna
li kombináciu potrieb, ktoré sú jedinečné pre váš manželský vzťah. 
V Dodatku A vám ponúkam základný súhrn desiatich emocionálnych 
potrieb a v Dodatku B môžete nájsť Dotazník o emocionálnych po
trebách. Oba vám pomôžu identifikovať najdôležitejšie emocionálne 
potreby, ktoré sú jedinečné pre vás a vášho partnera. 

Dôvodom, prečo sa mužom a ženám často nedarí uspokojovať ci
tové potreby svojich partnerov, je jednoducho neznalosť toho, čo ten 
druhý naozaj potrebuje, a nie sebecká neochota byť ústretoví. Napĺňať 
dôležité potreby vášho partnera neznamená, že musíte škrípať zuba
mi a trpieť niečo, čo je vám „proti srsti". Znamená to naučiť sa vní
mať potreby, ktoré pre vás osobne nemusia byť dôležité. Ak sa naučíte 
prijímať svojho partnera ako osobnosť, ktorá je od vás úplne odlišná, 
vykročíte na cestu k tomu, aby ste sa stali majstrom v napĺňaní jeho či 
jej potrieb. 

Prekvapujúco a alarmujúco často som mal možnosť vidieť, nakoľ
ko podobne partneri reagujú v prípade, ak ich potreby v manželskom 
vzťahu nie sú napĺňané. Opakovane si volia rovnaký spôsob, ako tieto 
potreby uspokojiť - hľadajú ich naplnenie vo vzťahu mimo manžel
stva. Ľudia sa ocitajú v mimomanželskom pomere s ohromujúcou pra
videlnosťou, navzdory akokoľvek silným morálnym či náboženským 
presvedčeniam, ktoré môžu mať. Prečo je to tak? Kedykoľvek člove
ku chýba uspokojenie ktorejkoľvek z piatich emocionálnych potrieb, 
vyvoláva to v ňom smäd, ktorý si žiada uhasenie. Ak v manželskom 
vzťahu nenastanú zmeny, vedúce k tomu, aby tieto potreby mohli byť 
naplnené, človek sa očitá zoči-voči obrovskému pokušeniu hľadať ich 
uspokojenie mimo manželstva. 

17 
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Ak chceme, aby naše manželstvá boli odolné voči tomuto riziku, 
nemôžeme skrývať hlavu do piesku. Partner, ktorý verí, že jeho manžel 
či manželka je „iný" a navzdory nenaplneným potrebám by sa nikdy 
neuchýlil k nevere, sa môže jedného dňa ocitnúť zoči-voči ničivému 
prekvapeniu. Naopak - musíme sa naučiť vnímať varovné signály, že 
nášmu manželstvu niečo také hrozí, vedieť, ako mimomanželský pomer 
môže vzniknúť, a ako upevniť slabé oblasti nášho vzťahu, ak už čelí 
mimomanželskému pomeru. 

ČO JE MIMOMANŽELSKÝ POMER? 
Mimomanželský pomer je milostný vzťah dvoch ľudí, v ktorom sa 

spája sexuálna láska s citom hlbokej lásky. Je však možné mať mimo
manželský milostný pomer, založený len na sexe alebo len na hlbokej 
láske k istému človeku. I keď tieto pomery môžu tiež spôsobiť manžel
stvu hlboké problémy, moja skúsenosť mi hovorí, že sa s nimi dá bo
jovať oveľa jednoduchšie, ako s mimomanželskými vzťahmi, v ktorých 
sa spája sex (zvyčajne sex veľmi vášnivý) so skutočnou láskou. Takýto 
vzťah ohrozuje manželstvo priamo v jeho jadre, pretože milenci preží
vajú skutočnú intimitu, a aspoň jedna z citových potrieb partnera je 
uspokojovaná mimo výlučného manželského vzťahu. Vo väčšine prípa
dov, ak jeden z partnerov zistí, že ten druhý porušil svoj sľub vernosti, 
manželstvo je v troskách. 

MILOSTNÉ POMERY ZVYČAJNE ZAČÍNAJÚ „IBA 
PRIATEĽSTVOM" 

Milostný pomer väčšinou začína ako priateľstvo. Váš partner často po
zná vášho milenca; treťou osobou v trojuholníku je nezriedka manžel či 
manželka páru, ktorý obaja poznáte a pokladáte za „najlepších priateľov". 
Iným častým príkladom je milenec, ktorý je členom rodiny vášho partne
ra - jeho brat či sestra; alebo svojho milenca môžete spoznať v práci. 

Keď milostný pomer vzniká, začína zvyčajne priateľstvom. Druhé
mu človeku sa zverujete so svojimi problémami, a on vám rozpráva 
o svojich. Ak má vaše priateľstvo prerásť do milostného pomeru, zvy
čajne sa s ním musíte vídať pomerne často: či už denno-denne v práci, 
na častých priateľských stretnutiach, obaja ste členmi istého zastúpenia 
či rady, alebo zdieľate pinú spoločnú zodpovednosť, ktorá vás spája. 

Vaše priateľstvo sa postupne prehlbuje a vy začínate jeden druhého 
povzbudzovať a poskytovať si navzájom oporu, ktorá súvisí najmä s va
šimi nenaplnenými potrebami. Život je ťažký. Mnohí ľudia kráčajú živo
tom veľmi sklamaní. Keď sa im podarí nájsť niekoho, kto ich povzbudí 
a dodá im odvahu, príťažlivá sila, ktorá ich ťahá k tomuto človeku, pô-



Nakolko pevné je vaše naielstvo? 

sobí ako silný magnet. Ak sa to stane vám, skôr či neskôr sa ocitnete so 
svojím povzbudzujúcim a podporujúcim priateľom v posteli. Zdá sa, že 
sa to prosto „stalo". Nemali ste to v úmysle ani vy, ani váš priateľ. 

Priateľstvo, ktoré prerástlo do milostného pomeru, veľmi často nie 
je založené na fyzickej atraktívnosti. Manželka hodí jediný pohľad na 
milenku svojho muža a vyhlási: „Ako len môže mať záujem o ňu?11 

Odpoveď znie: „Veľmi jednoducho", pretože táto atraktívnosť je ci
tová. Nemusí byť vždy dôležité, či má táto „iná žena" nadváhu, je všed
ná, či dokonca vyslovene škaredá. To, na čom naozaj záleží, je to, že sa 
je j podarilo naplniť neuspokojenú potrebu vášho partnera. V očiach 
neverného partnera je milenec často najstarostlivejším človekom, aké
ho kedy stretol. Postupne i jemu začne podobným spôsobom záležať 
na milencovi do takej miery, akú nikdy predtým nepoznal. 

Ak sa zapletiete do milostného pomeru, zdieľate so svojím milencom 
silnú túžbu uspokojovať svoje vzájomné potreby. To vás spojí vzájom
nou láskou, ktorá prerastie do vášnivého sexuálneho vzťahu. Spoločná 
túžba urobiťjeden druhého šťastným spôsobí, že sa z vášho milostného 
pomeru stane jeden z najuspokojujúcejších a najintímnejších vzťahov, 
aký ste kedy zažili. 

Intenzita vašej vzájomnej lásky a vášne rastie a vy sa ocitnete v pas
ci, ktorú ste si sami nastražili. Stratíte schopnosť racionálne uvažovať 
a doslova sa stanete jeden od druhého závislými vo vzťahu, ktorý je 
založený na fantázii, nie na skutočnosti. 

K tomu, že vám váš mimomanželský vzťah prináša takú radosť 
a vzrušenie, prispieva niekolko faktorov: 

• Obom sa vám darí prejavovať sa z tej lepšej stránky. 
• Nevšímate si chyby toho druhého. 
• Zažívate sexuálne vzrušenie ako nikdy predtým. Ste si istý, že na 

svete neexistuje lepší milenec, ako váš nový tajný partner. 

Čo vás však naozaj vzrušuje, n ie je váš tajný milenec, ale vaša fan
tázia. Keď spolu plánujete, kde a kedy sa odohrajú vaše vášnivé stret
nutia, vaše myšlienky sú ďaleko od reálneho života. Kým vás niekto 
odhalí, váš milostný pomer môže trvať dosť dlho. Čím dlhšie trvá, tým 
ťažšie je pre vás ukončiť ho. 

Pravdepodobne som sa vás aspoň trochu dotkol použitím zámena 
„vy" v opise milostného pomeru a dynamiky jeho vzniku. Zámeno „vy" 
som však použil zo špecifického dôvodu. I keď väčšina ľudí popiera, že 
by sa niekedy mohli zapliesť do mimomanželského pomeru, tvrdou prav
dou je, že za správnych (či skôr nesprávnych) okolností môže podľahnúť 
ktokoľvek z nás, ak naše základné emocionálne potreby nie sú naplnené. 
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Na to, aby sa človek ocitol v mimomanželskom pomere, sa nemusí 
stať niečo zvláštne alebo výnimočné. Naopak, často sa do nich zapletú 
celkom obyčajní muži a ženy, a priebeh udalostí, ktoré k nemu vedú, je 
klamné jednoduchý. Keď vaše základné potreby nie sú uspokojované, 
začnete uvažovať: To nieje správne. To nieje/ér. 

Ďalším krokom je to, že začnete hľadať oporu, a hovoríte si: Keby som 
len mal niekoho, s kým by som sa mohol(la) porozprávať. 

Odtiaľ je už len malý kúsok k tomu, aby ste sa začali obzerať po 
opore mimo vášho výlučného manželského zväzku. Nemusíte vyslo
vene „poľovať" na tohto „druhého" človeka; prosto sa vo vašom živote 
objaví, a vy si poviete: „Nie je úžasné, ako sa vieme porozprávať a po
deliť o svoje problémy?" 

V niektorých prípadoch trvá tento proces len niekolko mesiacov, 
inokedy si bude vyžadovať mnohé roky. Môže k nemu však dôjsť. Za 
posledných dvadsaťpäť rokov som sa s ním stretol v životoch mnohých 
mojich klientov. I keď je to bohužiaľ smutné, zdá sa, že náboženské 
presvedčenie či morálne hodnoty, ktoré človek vyhlasuje za svoje, ne
predstavujú velký rozdiel. 

V začiatkoch mojej poradenskej práce som bol často ohromený, keď 
som sa stretol s ľuďmi so silným náboženskými a morálnymi presvedče
niami, ktorí sa ocitli v osídlach mimomanželského pomeru. Ja sám som 
nábožensky založený a som pevne presvedčený o kresťanskej viere. Ako 
sa môžu ľudia, ktorí o sebe tvrdia, že zdieľajú rovnaké hodnoty, ocitnúť 
na zlých chodníčkoch? Či hádam ich viera nieje dostatočne silná? 

Čím viac som sa zaoberal prípadmi kresťanských klientov a iných 
ľudí so silnými morálnymi presvedčeniami, tým hlbšie som chápal silu 
základných emocionálnych ľudských potrieb. Bol som schopný vidieť 
svoje vlastné slabosti i silu mojich potrieb. Keď som si vzal za ženu svo
ju manželku Joyce, zaviazal som sa k úplnej oddanosti voči nej a nášmu 
manželstvu. A tridsaťosem rokov sa mi podarilo svoj sľub neporušiť. 
Nebolo to však preto, že by som bol nejakým ideálom cnosti so želez
nou vôľou, ale preto, že sa nám s Joyce podarilo zachovať si realistický 
pohľad na uspokojovanie našich dôležitých emocionálnych potrieb. 

Stručne povedané, každý človek si zaznamenáva skóre napĺňania 
emocionálnych potrieb. Aby som vám pomohol porozumieť, ako táto 
dynamika funguje, rád by som vás oboznámil s vašou citovou bankou 
- vnútorným bodovacím systémom, o ktorom ste pravdepodobne ani 
netušili, že ho máte. 
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P R E Č O J E VAŠA CITOVÁ BANKA 
N E U S T Á L E O T V O R E N Á ? 

Manželstvo je zložitý vzťah, hádam najspletitejší zo všetkých. Žiaľ, vo 
chvíli, keď vyslovujeme svoje „sľubujem", si väčšina z nás neuvedo
muje, čo nás čaká. Domnievame sa, že dynamika dobrého manželstva 
závisí od nejakého tajomného spojenia „správnych" ľudí. Ak nejaké 
manželstvo neskončí dobre, hovoríme, že sa partneri k sebe „ne
hodili". I keď je pravdou, že do manželstva môžu vstúpiť dvaja úplne 
nezlučiteľní jedinci, je to výnimočné. Manželstvá sa častejšie rozpadajú 
v prípade, ak jednému alebo obom partnerom chýba poznanie základ
ných citových potrieb toho druhého, alebo schopnosť ich uspokojiť. 
Nezriedka byť pre niekoho „správnym" či „nesprávnym" partnerom ne
závisí od nejakého tajomného kvocientu súladu, ale od toho, nakolko 
ste ochotný a schopný napĺňať potreby svojho partnera. 

Čo si teda počať, ak ste ochotný, ale chýbajú vám schopnosti? Mám 
pre vás dobrú správu! Môžete s tým niečo urobiť. Do práce na rozvíjaní 
svojich schopností sa môžete pustiť kedykoľvek. Preto verím tomu, že 
manželské lode, na ktoré zaútočilo torpédo milostného pomeru, sa ne
musia potopiť. Je ich možné odtiahnuť do prístavu, opraviť a dať znova 
do poriadku. Keď sa tak stane, sú schopné plaviť sa rýchlejšie a ďalej 
ako kedykoľvek predtým. 

Mojím cieľom však nie je len záchrana manželstiev v troskách, kto
ré sa ocitli na dne vinou mimomanželského pomeru. Mierim omnoho 
ďalej. Chcem vám ukázať, ako vybudovať manželstvo, odolné voči úto
kom - rozvinutím vzťahu, ktorý si zachová svoje kúzlo, a v ktorom bude 
partnerská intimita a blízkosť môcť každým rokom čoraz viac rásť. Na 
to, aby bolo vaše manželstvo odolné, je potrebné, aby ste navzájom po
znali svoje základné potreby a naučili sa ich uspokojovať. Najskôr vám 
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však chcem pomôcť porozumieť, ako je možné, že citové potreby môžu 
nadobudnúť takú obrovskú silu a ničivý potenciál. Ako som spomínal 
v prvej kapitole, každý človek si zaznamenáva skóre napĺňania svojich 
potrieb s neoblomnou presnosťou. Aby som pomohol svojim klientom 
pochopiť, ako tento záznam bodov funguje, prišiel som s konceptom, 
ktorý som nazval Citová banka. 

KAŽDÝ ČLOVEK MÁ CITOVÚ BANKU 
Obrazne povedané - domnievam sa, že každý z nás má akúsi Citovú 

banku. Možno v nej nájsť množstvo rozličných účtov; každému člove
ku, ktorého poznáme, patrí jeden. Vždy, keď s istým človekom prichá
dzame do kontaktu, má možnosť buď vyberať alebo vkladať prostried
ky na účet, ktorý má v našej Citovej banke vedený. Stretnutia, ktoré 
nám prinášajú uspokojenie, predstavujú vklady, a bolestné skúsenosti 
naopak predstavujú výbery. 

V mojom systéme Citovej banky má každý výber či vklad hodnotu 
istého počtu „bodov". Ak sa stretnem s priateľom (nazvime ho J i m ) , 
a toto stretnutie vo mne zanechá príjemný pocit, na jeho účet v mojej 
banke bude vložený jeden bod. Ak mám z nášho stretnutia dobrý po
cit, J imov vklad má hodnotu dvoch bodov. Veľmi dobrý pocit získa tri 
body. Štyri body Jimovi pripíšem v prípade výnimočne dobrého pocitu 
z našej vzájomnej interakcie. 

Predpokladajme však, že sa stretnem s inou známou, Jane, a po 
rozlúčke s ňou mám nepríjemný pocit. Z jej účtu v mojej banke práve 
vybrala jeden bod. Ak spôsobila, že sa cítim vyslovene zle, bude ju to 
stáť dva body. Veľmi zlý pocit sa rovná výberu troch bodov. Ak moje 
stretnutie s Jane ohodnotím ako jednu z najhorších skúseností vo svo
j o m živote, jej účet utrpí stratu štyroch bodov. 

Postupom času sa množstvo prostriedkov na účtoch v mojej ban
ke mení. Niektorým mojim známym sa podarilo nazhromaždiť značné 
množstvo bodov. Iní síce stále zostávajú „v pluse", ich účtovný zosta
tok je však nízky; možno preto, že mojich stretnutí s nimi je pomenej. 
Tretej skupine ľudí sa podarilo zhromaždiť ešte menej prostriedkov, 
pretože moje skúsenosti s nimi sú rôzne - raz príjemné, inokedy ne
príjemné. V prípade týchto ľudí sa hodnota ich vkladov takmer rovná 
hodnote výberov. 

Podaktorí ľudia sa vo vzťahu ku mne dostali „do mínusu". Znamená 
to, že stretnutia s nimi mi spôsobujú viac bolesti než radosti. Myšlienky 
na nich vo mne nikdy nezanechávajú dobrý pocit, a nemám záujem sa 
s nimi stretávať. Ich prostriedky v mojej banke sú skrátka prečerpané. 
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CITOVÁ BANKA V ĽÚBOSTNOM PRÍBEHU 
Koncept Citovej banky prirodzene nebol zamýšľaný ako matematic

ky presný systém. Vynašiel som ho preto, aby som zdôraznil skutočnosť, 
že my - ľudia - na seba takmer pri každom vzájomnom stretnutí citovo 
pôsobíme. Nazhromaždenie pozitívnych a negatívnych skúseností ur
čuje našu emocionálnu reakciu voči ľuďom, s ktorými prichádzame do 
kontaktu. Nič z toho si prirodzene aktívne neuvedomujete. Nepomys
líte si: Fíha, to bol trojbodový vklad!'alebo Uf! Mínus štyri body pre neho! Body na 
účtoch však bez ohľadu na to pribúdajú či ubúdajú. 

V manželstve neustále fungujú dve citové banky - banka, patria
ca manželovi a banka, patriaca manželke. Pozrime sa na príbeh Johna 
a Mary, aby sme si ukázali, čo sa môže stať, keď manželkine prostriedky 
na účte v banke jej muža utrpia obrovský pokles a na jeho pracovisku 
čaká „v zálohe" chápajúca žena. V tomto príklade sa zameriame na Joh-
novu banku, pretože on je tým, kto sa napokon zapletie do mimoman
želského pomeru. 

Keď J o h n stretne Mary, okamžite pocíti niečo výnimočné. Je nielen 
krásna, ale i šarmantná, inteligentná a plná života. Okamžite získa na 
účte v Johnovej banke tri body. 

O deň - dva neskôr J o h n zodvihne slúchadlo a pozve ju na schôdzku. 
Ona pozvanie prijme a keď John položí, pripíše na jej účet dva body. 

Na rande sa spolu vynikajúco bavia. J o h n toto stretnutie hodno
tí ako jednu z najlepších skúseností vo svojom živote. Na Marin účet 
pribudnú ďalšie štyri body a ich súčet sa tým rovná deviatim bodom. 
Druhé rande je takmer rovnako dobré, získa jej tri body, a jej skóre sa 
ustáli na dvanástich bodoch. 

Pri druhej príležitosti, keď J o h n opäť pozve Mary na schôdzku, Mary 
musí odmietnuť. Povie, že jej je to naozaj ľúto, ale má povinnosť, ktorú 
si dohodla už veľmi dávno. Rýchlo doloží, že by sa mohla stretnúť o deň 
neskôr, ak by mal John záujem. John prirodzene záujem má a dohodnú 
sa, že sa po ňu zastaví okolo ôsmej a pôjdu spolu na večeru. 

Čo sa udeje na Marinom účte v Johnovej banke v dôsledku tejto 
mierne negatívnej interakcie? 

Jednoznačne sa zdalo, žejejje ľúto, že sme sa dnes večer nemohli stretnúť, uvažuje 
John. Nemôžem od nej očakávať, že bude voľná kedykoľvek. Okrem toho navrhla, aby 
sme sa stretli zajtra... Som si istý, že som jej naozaj sympatický... 

Bez ohľadu na to, ako sa J o h n usiluje seba samého uisťovať, rozho
vor v ňom napriek tomu zanechá mierne nepríjemný pocit. Z Marinho 
účtu ubudne jeden bod. 
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V priebehu nasledujúcich niekoľko mesiacov sa J o h n a Mary stretá
vajú pravidelne a často. Dobré a vynikajúce skúsenosti ďaleko prevýšia 
občasné negatívne, a Marin zostatok čoskoro činí dvestopäťdesiat bo
dov. Jedine Sare, Johnovej starej láske, s ktorou sa rozišiel pred vyše 
rokom, sa podarilo v jeho banke nazbierať viac bodov. J o h n je presved
čený, že začína byť do Mary zamilovaný. 

Po uplynutí ďalších šiestich mesiacov má Mary na jeho účte nazbie
raných päťsto bodov; najvyšší počet, aký sa ktorejkoľvek žene kedy po
darilo v Johnovej banke zhromaždiť. Tento stav vysoko prevyšuje skóre 
niekdajšej Johnovej lásky Sary. J o h n verí, že nikdy nikoho nemiloval tak 
ako Mary. Vyznáva je j , že je tou najatraktívnejšou, najinteligentnejšou, 
najcitlivejšou a najšarmantnejšou ženou, akú kedy v živote stretol. 

Mary budí v Johnovi taký dobrý dojem vďaka vynikajúcemu stavu 
na jej účte v jeho banke. Spája š i ju s mnohými pozitívnymi - dokon
ca skvelými - emocionálnymi skúsenosťami a negatívnych skúseností 
s ňou má iba zopár. J o h n sa nevie dočkať každého ďalšieho stretnutia 
a keďje sám, myslí na ňu. 

Začína premýšľať nad tým, čo by sa stalo, ak by Mary niekedy stratil. 
Nevie si predstaviť kráčať životom bez nej. 

Ak by Mary stála po mojom boku, nepotreboval by som ku šťastiu nič iné a nikoho 
iného, hovorí si. V duchu začína nadšene uvažovať nad manželstvom. 

Johnove skóre v Marinej banke medzičasom rástlo stabilne, nie však 
až tak rýchlo. Keď sa stretli, J o h n bol v je j očiach veľmi atraktívny. Ich 
prvé schôdzky boli pre ňu veľmi dobrými skúsenosťami, a dnes cíti, 
že ho má veľmi rada, stále si však nie je istá, či je pre ňu tým pravým. 
Spomenie si na Boba a na to, ako veľmi ho ľúbila, než sa s ňou rozišiel 
a vzal si bývalú lásku zo strednej školy. 

Na nasledujúcom rande Mary náhle oznámi Johnovi, že „potrebuje 
priestor". Navrhne, aby sa na mesiac - dva prestali stretávať a doloží, že 
by možno bolo dobré, ak by sa obaja medzičasom stretávali aj s inými 
ľuďmi. 

J o h n je zničený. Tento rozhovor predstavuje v jeho očiach jednu 
z najbolestnejších skúseností v jeho živote. Z Marinho vysokého stavu 
na účte rýchlo ubudnú štyri body. O pár dní neskôr J o h n skúsi Mary 
zavolať a presvedčiť ju, aby si to rozmyslela, ona však zostáva neob
lomná. J o h n vytáča jej číslo veľakrát v priebehu nasledujúceho týždňa. 
Mary nástojí na svojom, a kým sa J o h n rozhodne nechať ju mesiac na 
pokoji, Mary zo svojho účtu v jeho banke stratí dvadsaťpäť bodov. 

J o h n sa celý mesiac cíti mizerne. Hlboko Mary miluje a jej skóre 
v jeho banke je stále vysoké a činí štyristo sedemdesiatjeden bodov. 
J o h n sa usiluje stretávať s inými ženami, ale tie popri Mary nemajú 
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šancu. Pretože je do Mary bláznivo zamilovaný, jeho schôdzky s inými 
ženami sú pre neho negatívnymi skúsenosťami. I keď to nieje ich chy
ba, všetky si nazhromaždia v jeho banke iba dlhy. 

Koncom mesiaca J o h n Mary zatelefonuje. J e j skóre sa nezmenilo 
a stále činí štyristo sedemdesiatjeden bodov, pretože i keď po nej tú
žil, nemal s ňou viac negatívnych skúseností, ktoré by zapríčinili ďalšie 
„výbery". J o h n je v siedmom nebi, keď mu Mary povie, že je j strašne 
chýbal a prijme jeho pozvanie na schôdzku hneď na nasledujúci večer. 
Potrebovala si vraj veci len premyslieť a byť si istá tým, čo cíti. 

Ich prvá schôdzka po mesačnom odlúčení je vynikajúcou skúsenos
ťou a tie nasledujúce sa zdajú byť lepšie ako kedykoľvek predtým. Kon
com roka stav na Marinom účte v Johnovej banke dosiahol tisíc bodov. 
V tej istej chvíli stav na jeho účte vjej banke je deväťsto dvadsaťpäť bo
dov - po stabilnom raste sa ocitol na najvyššom bode od svojho vzniku. 
J o h n predbehol Boba vo všetkých oblastiach a Mary už tiež počuje vo 
svojich predstavách svadobné zvony. 

Jedného večera, po jedle v ich obľúbenej reštaurácii J o h n požiada 
Mary o ruku. Vyzná je j , že chce svoj život zasvätiť jej šťastiu a uistí ju, 
že ak sa za neho vydá, nikdy jej ničím neublíži. O n a jeho ponuku prij
me a po krátkom zasnúbení sa zoberú. 

PO NÁVRATE ZO SVADOBNEJ CESTY 
Prvý rok ich spoločného života je mimoriadne šťastný. Bez velkého 

premýšľania sa im darí veľmi dobre napĺňať základné citové potreby 
toho druhého. J o h n prejavuje Mary svoju lásku, je rovnako trpezlivý 
a starostlivý ako v čase, keď spolu chodili. Mary vášnivo odpovedá po
čas milovania. Trávia spolu veľa času a v dlhých rozhovoroch si hovoria 
o svojich snoch a túžbach. Mary sa zapíše na tenis, aby sa vo voľnom 
čase mohla spolu s Johnom venovať jeho obľúbenému športu. 

Mary vie, že môže Johnovi dôverovať, pretože sa vždy správa veľ
mi čestne. J o h n je hrdý na svoju atraktívnu manželku a je mimoriadne 
spokojný s tým, ako sa je j darí starať sa o všetky záležitosti okolo domu 
a popritom si udržiavať na čiastočný úväzok prácu sekretárky. J o h n má 
vynikajúci príjem ako počítačový odborník, ale obaja sa zhodli na tom, 
že Mary bude aspoň zatiaľ chodiť do práce a pracovať tak, ako jej to 
bude vyhovovať. 

Mary sa cíti po Johnovom boku v bezpečí, a on je j dáva všemožne 
najavo, ako je spokojný s usporiadaným životom v kruhu svojej rodiny. 
Mary je na neho hrdá a často mu to hovorí. 

Čo sa počas prvého roka ich manželskej blaženosti udialo na cito
vom účte každého z nich? Je zaujímavé, že J o h n a Mary už nezbiera-
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jú body na svojich účtoch takým tempom ako pred svadbou - najmä 
preto, že ich spoločné skúsenosti sú oveľa rôznorodejšie, než tie z čias 
spoločného chodenia. Teraz sú spolu vo chvíľach, keď sa cítia dobre, 
i vtedy, keď sa cítia zle. Vklady a výbery na ich účtoch prebiehajú v sú
lade s priaznivými a nepriaznivými chvíľami v ich živote. 

Navzdory tomu, že Marin stav na jej účte v Johnovej citovej banke 
už nerastie takým tempom ako predtým, počet jej bodov stále stúpa. 
Na konci prvého roku ich manželského života jej čistý zisk predstavuje 
sto bodov, ktoré po prirátaní k jej predchádzajúcemu zostatku činia 
celkový súčet tisícsto bodov. Johnov účet v citovej banke jeho manžel
ky je na tom podobne. Počas nasledujúcich štyroch rokov prostriedky 
na oboch ich účtoch neprestávajú rásť. 

Na piate výročie svadby je J o h n do Mary stále bláznivo zamilovaný 
a ona cíti to isté k nemu. Rozhodnú sa, že si založia rodinu a na začiat
ku ich šiesteho spoločného roku sa narodí malá Tiffany. 

V tomto roku sa začínajú diať v ich živote kritické zmeny. Mary je 
stále radosťou Johnovho života; J o h n si však začína uvedomovať, že 
„zlých chvíľ" v ich živote začína pribúdať. I keď Tiffany je malá prin-
ceznička a J o h n ju hlboko miluje, malé dieťa si predsa len veľa vyžadu
je a je i zdrojom negatívnych skúseností. Vstávať neskoro v noci, aby 
vymenil detskú plienku, nie je Johnova predstava príjemne stráveného 
času. Marino rozhodnutie nedojčiť Tiffany mu tiež pridáva povinnosti 
- malú treba nosiť na rukách a kŕmiť z fľaše. Mary sa na dôvažok nedarí 
zhodiť kilogramy, ktoré nabrala počas tehotenstva. V dôsledku všet
kých týchto drobných prirodzených zmien Mary stratí zo svojho účtu 
v Johnovej citovej banke v priebehu roka sto bodov. Tento pokles ešte 
nie je významný. J e j bodový zostatok je stále veľmi vysoký, a J o h n ju 
hlboko miluje. 

Okolo Tiffaniných druhých narodenín však Mary začína byť nespo
kojná. Chce byť niečím viac než len sekretárkou na čiastočný úväzok. 
Chce si nájsť významnejšie miesto a nechce čakať, až kým všetky ich 
deti vyrastú a odídu z domu. Spýta sa Johna, či by namietal, keby sa 
vrátila do školy, dokončila svoje bakalárske štúdium a možno sa pokú
sila získať aj magisterský titul v obchodnej administratíve. 

„Trvalo by to šesť rokov," vysvetľuje. „Môžem však dať výpoveď v prá
ci, počas dňa sa venovať malej a do školy chodiť väčšinou po večeroch." 

J o h n s jej nápadom nadšene súhlasí. V tom čase už má dostatočne 
vysoký a stabilný príjem, a nie sú natolko odkázaní na Marinu výplatu. 
Ponúkne sa, že sa postará o Tiffany, kým Mary bude v škole a keď bude 
občas potrebovať dokončiť svoje školské úlohy. 
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NA SCÉNU VSTUPUJE NOREEN 
Mary sa zapíše do školy a čoskoro dosahuje výborné výsledky. Skve

lé známky si však vyžadujú obetu - a to Johna ani trochu neteší. Naj
viac mu však prekáža, že Mary má zriedkakedy chuť milovať sa. J o h n 
chápe jej dilemu. Škola ju oberá o velký kus energie, a to, čo z nej zostá
va, venuje domácnosti a starostlivosti o TiŕFany. Kým nadíde večer, je 
vyčerpaná, a J o h n si uvedomuje, že naliehať na ňu za týchto okolností 
by bolo bezohľadné. Usiluje sa preto uspokojiť s menej častým a upo
náhľaným milovaním, keď má naň Mary občas náladu. Rovnako mu 
však chýba pozornosť, ktorú mu kedysi Mary zvykla venovať, a ich spo
ločné tenisové zápasy, ktoré zvykli hrávať v sobotné rána. Teraz s ním 
Mary zriedka trávi čas, a už vôbec nemá čas na to, aby si s ním zahrala 
tenis. Cez víkendy namiesto toho pracuje okolo domu, a na školských 
úlohách, ktoré potrebuje mať dokončené na pondelok. 

J o h n a Mary žijú týmto spôsobom nasledujúce dva roky. Stav na 
Marinom účte v Johnovej citovej banke pomaly, ale iste klesá. J o h n 
začína premýšľať, kde sa podelo to ľúbezné stvorenie, ktoré si vzal za 
ženu. Zdá sa mu, že Mary je večne zahrabaná vo svojich knihách. Iró
niou je , že s ním odmieta rozoberať čokoľvek zo svojej školskej práce. 

„Sú to všetko veci, ktoré si sa ty učil strašne dávno," vraví mu Mary. 
„Okrem toho, ty si matematik, a ja tej matematiky až tak veľa nemám." 

Všimnite si, že stav na Johnovom účte v citovej banke jeho manžel
ky je stabilný, pretože J o h n je j pomáha uspokojiť pre ňu momentál
ne veľmi dôležitú potrebu - získať vzdelanie. Mary si uvedomuje, že 
netrávia spolu dosť času, veľmi však oceňuje jeho obetavosť a zjavnú 
oddanosť rodine. 

Všetko sa zmení k lepšiemu, len io dokončím školu, hovorí si. A znovu sa za
hĺbi do školských povinností, pričom si dostatočne si neuvedomuje, 
ako sa cíti jej manžel. 

J o h n medzičasom v práci trávi čoraz viac času s atraktívnou mana
žérkou Noreen. Preradia ju na jeho oddelenie a začnú spolu pravidelne 
spolupracovať. Keď Noreen opustí manžel kvôli inej žene, J o h n sa ju 
usiluje utešovať a podporovať, ako sa len dá. V priebehu nasledujúcich 
mesiacov sa ich priateľstvo denne prehlbuje, a Noreen má čoskoro na
zbieraných pár stoviek bodov na účte v Johnovej banke. 

Noreen „vkladá" na svoj účet vo chvíľach, keď sa zhovárajú pri káve 
a iných vhodných príležitostiach. J o h n nemá žiadne zábrany hovoriť 
Noreen o dobrých i zlých skúsenostiach zo svojho života. Ich rozhovo
ry mu občas pripomínajú jeho „staré časy" s Mary. 
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A tak, keď sa John začne cítiť frustrovaný, pretože má pocit, že Mary 
nemá nikdy čas na sex (a vlastne čokoľvek iné okrem štúdia), zverí sa 
so svojimi pocitmi Noreen. Noreen prejaví velkú mieru pochopenia 
a dokonca sa Johnovi prizná, že od čias svojho rozvodu je tiež sexuálne 
frustrovaná. 

Medzitým ubieha týždeň za týždňom a mesiac za mesiacom. Mary zís
ka bakalársky titul a vrhne sa do magisterského štúdia. „Už len dva roky 
a je to za nami," hovorí Johnovi. „Si skvelý, že mi s tým tak pomáhaš." 

J o h n sa usmeje a povie, že to pre ňu robí rád, ale vo vnútri cíti niečo 
iné. 

, J e natolko zameraná na svoj titul, že nedokáže myslieť na nič iné," 
rozpráva na druhý deň Noreen pri káve. „Chcem, aby titul získala, nie 
som si však istý, či zaň neplatíme privysokú cenu." 

O pár týždňov neskôr je Mary zaneprázdnená prípravou na svoje 
polročné skúšky. V rovnakom čase je J o h n zavalený prácou na mimo
riadnom projekte. Musí kvôli nemu zostávať často dlho v práci a Noreen 
mu s dokončením projektu pomáha. Jedného večera, keď opäť zostanú 
sami pracovať nadčas, sa to stane. V jednej chvíli sa J o h n zverí Noreen, 
aký je osamelý, a vzápätí ju drží v náručí a milujú sa. 

Keď je po všetkom a chystajú sa domov, J o h n je viditeľne znepo
kojený a má výčitky svedomia. Noreen to vycíti a povie mu, že nechce 
zničiť jeho manželstvo a postaviť sa medzi neho a Mary. 

„Pozri," hovorí, „musím ti povedať pravdu. Zaľúbila som sa do teba 
a chcem ťa urobiť šťastným. Prečo by sme sa jednoducho nemohli po
milovať, kedykoľvek sa nám na to naskytne vhodná príležitosť? To je 
všetko, čo chcem." 

Cestou domov J o h n dospeje k rozhodnutiu, že sa vlastne necíti až 
natolko vinný. V skutočnosti začína mať povznesenú náladu. I keď to nie 
je jej chyba, Mary momentálne nie je schopná uspokojiť jeho sexuálne 
potreby. Noreen vlastne nechce nič iné, než ju dočasne zastúpiť. Prečo by 
som jej to nemal dovoliť, keď to pomáha aj jej samej?, zdôvodňuje John. Veď by to 
prirodzene bolo len dočasné- dovtedy, kým Mary dokoná školu a bude mať viac energie na 
sex. Akýkoľvek pocit viny, ktorý v ňom hlodá, rýchlo zaženie so zdôvod
nením nenaplnených potrieb. 

Od tej chvíle sa J o h n miluje s Noreen aspoň raz týždenne, niekedy 
častejšie. Ani nie za rok stav na Noreeninom účte v Johnovej citovej 
banke vyskočí na tisíc bodov a takmer sa vyrovná stavu na Marinom 
účte. K tomuto obrovskému nárastu došlo preto, že Noreen nikdy neu
robí ani nepovie nič, čo by v Johnovi vyvolalo nepríjemný pocit. Každé 
ich spoločné milovanie je divoko vášnivé. J o h n si skrátka myslí, že No
reen je úžasná, a začína byť do nej veľmi zaľúbený. 



Prečo je vaša citová banka neustále otvorená 

To, že sa J o h n zaľúbil do Noreen, neznamená, že by už nemiloval 
svoju manželku. Keď im už nestojí v ceste sexuálna frustrácia, Johnov 
a Marin vzťah sa výrazne zmení k lepšiemu. Zahŕňajú malú Tiffany do 
všetkého, čomu sa spolu venujú a dajú si záležať na tom, aby podnikali 
spoločné rodinné výlety. Keď si Mary nájde krátku chvílku pomedzi 
učenie a chce sa milovať, J o h n je j je nadšeným partnerom. To sa však 
bohužiaľ nestáva veľmi často. 

Medzičasom J o h n a Noreen rozpracujú do bodky plán svojich týž
denných stretnutí. J o h n sa nikdy nezamyslí nad správnosťou alebo 
nesprávnosťou tejto situácie. Obrovský projekt, ktorý si vzal na ple
cia, si stále vyžaduje nadčasy a Mary nemá ani potuchy, že niečo nie je 
v poriadku. 

Mary by sa o Noreen v skutočnosti nikdy nedozvedela, nebyť Jane, 
jej dobrej priatelky. Prostredníctvom ďalšej ženy, ktorej muž pracuje 
na Johnovom oddelení, sa Jane dopočuje, ako si J o h n a Noreen spolu 
zvyknú hrkútať pri kávičke. Začne mať podozrenie a zaháji malú špio
nážnu akciu. Odhalí, že J o h n má s Noreen milostný pomer, a hneď sa 
s touto správou vyberie za Mary. 

Mary Jane sprvu neverí. Keď sa však vyberie overiť si veci sama, 
prichytí Johna priamo pri čine. 

J o h n je otrasený, pretože si nikdy nemyslel, že by ho mohli odhaliť. 
Ak by sa Mary o Noreen nikdy nedozvedela, nebola by zranená. Po 
prvý raz sa J o h n cíti strašne vinný. Prosí Mary o odpustenie a usiluje sa 
jej vysvetliť, prečo to urobil. 

„Videl som, aké je pre teba tvoje štúdium namáhavé, a nechcel som 
byť sebecký a dožadovať sa milovania. Tá vec s Noreen sa prosto stala 
- a potom som v tom pokračoval asi preto, že som to potreboval. Nik
dy som ti nechcel ublížiť. Teraz vidím, aký som bol sebecký a strašne 
hlúpy. Sľubujem ti, že sa to viackrát nestane." 

Mary je zúrivá a zranená. Prečo jej J o h n nemohol niečo povedať? 
Prečo musel zradiť ich manželstvo kvôli tomu, aby uspokojil svoje po
treby? Mary si po prvý raz uvedomí, že sa chytila do vlastnej pasce hon
by za titulom. Horko narieka, a J o h n je rovnako zničený. Prosí Mary, 
aby mu odpustila, a sľubuje, že sa s Noreen už nikdy viac nestretne. 

Mary Johna naozaj miluje, odpustí mu a usiluje sa veci zmeniť. Ob
medzí svoj školský rozvrh, aby si našla opäť čas na tenis. Usiluje sa 
s J o h n o m milovať niekolkokrát do týždňa, vášnivo a nadšene. J o h n sa 
jej usiluje zostať verný, avšak v prvých týždňoch po ich konfrontácii sa 
cíti deprimovaný ako nikdy v živote. Či sa mu to páči alebo nie, j eho 
citová banka prijala isté vklady. Miluje Mary a miluje Noreen. Noreen 
mu chýba, Mary však nedokáže opustiť. J o h n skrátka miluje a potrebu-
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je obe ženy. O b e majú zhromaždené nezanedbateľné prostriedky v jeho 
citovej banke, a zdá sa, že nemôže existovať ani bez jednej z nich. 

Bez ohľadu na to, ako veľmi sa usiluje, nedokáže sa Noreen vzdať. 
Znova sa s ňou stretne, aby si uľavil vo svojej depresii, a zistí, že i No
reen trpela jeho neprítomnosťou. Opätovne sa zvítajú vo večere plnom 
vášnivého milovania, a vynájdu spolu prepracovanejšie spôsoby, ako 
sa stretávať bez toho, aby riskovali odhalenie. Netrvá však dlho, kým 
v Mary opäť začne hlodať podozrenie, a čoskoro zistí, že sa delí o svoj
ho manžela s inou ženou - so ženou, od ktorej sa stal závislý. 

ČO ĎALEJ? 
V tejto chvíli sa ľudia ako J o h n a Mary často ocitajú v mojej kancelá

rii. On chce ukončiť pomer kvôli rastúcemu nátlaku doma. Ona nástojí 
na tom, aby sa vzdal druhej ženy, pretože ju privádza do šialenstva. 
Druhá žena však tiež už často nechce byť šľachetná a trpezlivá a tlačí 
muža k tomu, aby sa rozviedol a oženil sa s ňou. 

Háčik je v tom, že chybujúci partner - v tomto prípade manžel - sa 
nedokáže vzdať ani jednej zo „svojich žien". J e h o milenka uspokojuje 
niektoré z jeho potrieb, a manželka sa zasa stará o iné. Takýto muž 
sa podobá na somára, stojaceho medzi dvoma snopmi slamy - nevie, 
ktorý z nich si má vybrať, ale keďže nechce zahynúť od hladu, usiluje 
sa uždibovať si z oboch! 

Niekedy som schopný takýmto párom pomôcť, inokedy nie. Všetko 
závisí od toho, či je možné chybujúceho partnera a jeho milenca dostať 
natrvalo „od seba", a od toho, či sa manželská dvojica naučí uspokojo
vať svoje vzájomné potreby. 

ČO SA STALO SO SĽUBOM VERNOSTI? 
Možno sa stále ešte pýtate: Mal by som sa obávať, že sa môj partner môže 

zapliesťdo mimomanželského pomeru, ak nebudem napĺňať jeho potreby? Mal by môj 
partner mať strach, že sa to môže stať mne, ak moje potreby nebudú uspokojované? Čo 
sa týka emocionálnych potrieb, popísaných v tejto knihe, je určite od
poveď kladná. 

Uvedomujem si, že to nie je dobrá správa. „A kam sa podela ver
nosť?" môžete mi položiť otázku. „A čo dôvera? Ako môže manželstvo 
fungovať, ak si partneri nemôžu navzájom veriť?" 

Som oddaným zástancom vernosti, a súhlasím, že dôvera je zá
kladným spájajúcim ohnivkom každého manželstva. Dvadsaťpäťročná 
skúsenosť s tisíckami ľudí ma však naučila nepopierateľnú pravdu: Ak 
ktorákoľvek z piatich základných emocionálnych potrieb partnera nie 
je uspokojená, stáva sa zraniteľným a náchylnejším podľahnúť poku-
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šeniu mimomanželského milostného pomeru. Individuálnym skúma
ním každej z oblastí potrieb sa manželia môžu naučiť, ako sa vzájomne 
o seba starať tak, aby ich manželstvo bolo odolné voči riziku milostné
ho pomeru. Ešte dôležitejšie je však to, že ich manželstvo sa tým môže 
stať oveľa vzrušujúcejším a bude prekypovať uspokojením a dôverou. 

V prvej kapitole som popísal desať emocionálnych potrieb mužov 
a žien. I keď obe pohlavia týchto desať potrieb zdieľajú spoločne, päť 
z nich zvyčajne pokladajú za dôležité ženy, kým zostávajúcich päť má 
najväčší význam pre mužov. Táto rozdielnosť priorít v hodnotení emo
cionálnych potrieb je dôvodom, prečo je pre mužov a ženy také ťažké 
navzájom sa do seba vcítiť. Partneri sa jeden druhého pýtajú: „Prečo je 
týchto päť potrieb pre teba tak veľmi dôležitých? Ani jedna z nich nemá 
pre mňa taký obrovský význam, že by som nemohol(la) bez nich aspoň 
istý čas prežiť. V čom máš problém?" 

V dôsledku tohto nedostatku porozumenia každý z partnerov ne
vedomky ťahá za opačný koniec v snahe uspokojiť svoje potreby na 
úkor partnerových. A tak manželky často zahŕňajú svojich manželov 
prejavmi citov, pretože ich samy oceňujú a túžia po nich. Manželia 
podobným spôsobom nadbiehajú svojim manželkám so sexuálnymi 
návrhmi, pretože potreba sexu je pre nich jednou z najpálčivejších. 
Obaja sú zmätení, ak ten druhý odpovedá v lepšom prípade s miernym 
nadšením, v horšom prípade mu úsilie partnera prekáža a odpovedá 
podráždene alebo chladne. 

Tento spôsob správania, v ktorom sa jeden z partnerov usiluje tomu 
druhému dať to, čo sám v skutočnosti až natolko nepotrebuje, sa stáva 
zdrojom sklamania a deštrukcie. Keďže mužské priority sa tak veľmi lí
šia od ženských, je potrebné, aby obaja partneri venovali dostatok času 
objavovaniu a uvedomeniu si najdôležitejších potrieb toho druhého -
potrieb, ktoré majú v jeho očiach najvyššiu prioritu. Ohromujúco velké 
množstvo ľudí sa domnieva, že sa im to podarí jednoducho pomocou 
intuície. Som však presvedčený, že spoznanie týchto potrieb môže byť 
jedine ovocím zrozumiteľnej komunikácie a účinného vzdelávania. 

Manželia, ktorí si dajú záväzok napĺňať vzájomne svoje potreby, 
tým položia základy celoživotného šťastia a ich manželský vzťah bude 
hlbší a uspokoj ujúcejší, než o akom sa kedy odvážili snívať. 

V nasledujúcich dvoch kapitolách sa bližšie pozrieme na najdôleži
tejšiu potrebu väčšiny žien (potreba náklonnosti) a najvýznamnejšiu 
potrebu väčšiny mužov (sexuálne uspokojenie). Začneme náklonnos
ťou, pretože jej uspokojenie je základom, ktorý je nevyhnutný na napl
nenie mužskej potreby sexu. 



Moje túžby, tvoje túžby 

Vo svojej poradenskej praxi som sa stretol s nespočetným množ
stvom mužov, ktorí prejavovali neuveriteľnú nešikovnosť v preukazo
vaní náklonnosti voči svojim manželkám. Väčšina týchto mužov sa za-
trpknuto sťažuje na „nedostatok sexu", zatiaľ čo ich ženy, ktoré vlastne 
neveľmi tušia, ako vytvoriť uspokojujúci sexuálny vzťah či vychutnať 
si milovanie, sa sťažujú: .Jediné, o čo mu ide, je moje telo, nikdy mi 
nechce prosto len prejaviť lásku." Sklamanie, ktoré na oboch stranách 
vzniká, môže jednoducho prerásť do mimomanželského pomeru a po
tenciálne skončiť rozvodom. Nemusí to však tak byť! Dovoľte mi uká
zať vám, prečo. 
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Čo žena potrebuje najviac 

NÁKLONNOSŤ 

Keď sa Jane zaľúbila do Richarda, vedela, že našla svojho princa. 
Pri svojich takmer dvoch metroch bol vo svojich dvadsiatich troch 
rokoch rovnako štíhly a svalnatý ako vtedy, keď ho Jane obdivovala 
na basketbalovom ihrisku na strednej škole. Richard bol tichý a silný 
typ s drsnou krásou, a tieto vlastnosti ju k nemu o to viac priťahovali. 
Stretnutia s ním boli plné vzrušenia, a keď ju držal vo svojom objatí, jej 
vášeň nepoznala hraníc. 

„Funguje medzi nami chémia," uisťovala sa Jane. 
Už pár mesiacov po svadbe sa však vášeň z ich vzťahu začala strácať. 

Jane si začala všímať čosi zvláštne: Kedykoľvek sa k Richardovi pritú-
lila, aby ju objal či pobozkal, v okamihu sa vzrušil, a fyzický kontakt 
skončil takmer bez výnimky v spálni. 

Jane tiež zistila, že Richardov „silný a tichý" spôsob dvorenia má 
svoje temné stránky: sklony k extrémnej náladovosti a ponechávanie 
si takmer všetkých svojich myšlienok pre seba. Richard sa jej ešte pred 
svadbou zveril, že jeho matka umrela, keď mal len desať rokov, a vycho
vával ho otec a jeho dvaja starší bratia. Príliš sa nad tým nezamýšľala. 
„Asi preto je taký drsný a chlapský," povedala si. 

Jane si neuvedomovala, že Richard vyrastal v prostredí, v ktorom sa 
city prejavovali zriedkavo ešte skôr, než jeho matka zomrela, a po jej 
smrti sa vytratili takmer úplne. Richard doslova nevedel, ako prejaviť 
cit, pretože ho sám tak málo dostal. Manželské prejavy lásky sa v je
ho chápaní rovnali sexu, čo však v Jane zanechávalo pocit sklamania 
a zneužitia. Keď sa blížilo prvé výročie ich svadby, Richardov účet v Ja
ninej citovej banke sa sotva držal nad vodou. 



Moje túžby, tvoje túžby 
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V práci Jane preradili na iné oddelenie, kde stretla Boba, srdečného 
a vľúdneho chlapíka, ktorý mal každého rád. Bob mal vo zvyku ko
hokoľvek, s kým kráčal, držať okolo pliec - rovnako mužov ako ženy. 
Nikto sa nad tým nepozastavoval - Bob bol prosto kamarát, ktorému 
boli všetci sympatickí. 

Jane si všimla, že sa začína tešiť na Bobové občasné objatia. Vždy 
sa po nich cítila teplo a príjemne, a mala pocit, že sa o ňu ktosi stará. 
Jedného dňa sa s Bobom stretla na chodbe. 

„Ahoj, Jane, ako sa ti darí?" pozdravil ju Bob a pridal malé objatie. 
„Vieš, Bob," odvetila, „už dávno som ti chcela povedať, ako oceňu

jem tvoje objatia. Je príjemné stretnúť muža, ktorému také niečo nieje 
cudzie." 

„Tak teda poď sem!" zasmial sa Bob, znovu ju objal a zľahka ju po
bozkal na líce. 

Jane sa usilovala zachovať pokoj, ale po tom malom bozku sa jej 
rozbúchalo srdce. Neprestávalo búšiť ani v nasledujúcich týždňoch, 
keď začala dostávať od Boba malé odkazy. Boli vždy taktné a milé. Je
den z nich znel: „Dobré ráno! Dúfam, že budeš mať skvelý deň! Si úžas
ný človek a zaslúžiš si len to najlepšie. Tvoj priateľ B o b . " 

Jane mu začala odpovedať vlastnými odkazmi. Neuplynulo veľa 
času a začala sa na Bobové odkazy tešiť a považovala ich za najkrajšiu 
chvíľu svojho dňa. Niekedy jej Bob priniesol kytičku kvetov a vtedy sa 
cítila ako naozajstná princezná. 

Často spolu chodievali na obed a Bôbov účet v Janinej citovej ban
ke neprestajne rástol. Jane zistila, že túži po každom jemnom prejave 
citu, ktorý od Boba dostávala - objatiach, úsmevoch, odkazoch. „Ne
môžem si pomôcť. Myslím, že som sa do teba zaľúbila," napísala mu 
napokon. 

Bob neodpovedal rovnakým spôsobom, neprestal však byť k Jane 
srdečný a láskavý. Týždne utekali a jedného dňa sa spolu ocitli osa
mote na mieste, kde si spolu dohodli rýchly piknik počas obedňajšej 
prestávky. Keď sa balili a chystali sa odísť, Jane sa dotkla Bobovej ruky 
a stisla ju . Bob odpovedal výnimočne citlivým objatím a to, čo sa stalo 
potom, bolo také nádherné a prirodzené, že tomu Jane nemohla uveriť. 
Milovanie s Bobom bolo pre ňu najkrajším zážitkom v živote, pretože 
vedela, ako mu na nej záleží. V nasledujúcich týždňoch sa spolu vy
trácali tak často, ako sa len dalo, aby sa mohli vášnivo pomilovať. Sex 
s Bobom bol úžasný, pretože pri ňom Jane mohla uvoľniť všetky svoje 
emócie a celkom sa oddať svojmu zážitku. B o b jej svojím konaním uká
zal, že ju má rád a váži ši ju ako človeka. 



Náklonnosť 

Čo sa stalo? Vari pre Jane jej manželský sľub nič neznamenal? Čaka
la len na príležitosť, kedy bude môcť podviesť svojho muža? Vôbec nie. 
Jane tak veľmi trpela nedostatkom citu, že bola doslova „vobjímaná" 
do milostného pomeru! 

CIT JE SPÁJAJÚCIM PRVKOM VZŤAHU 
Pre väčšinu žien cit symbolizuje bezpečnosť, ochranu, útechu a oce

nenie - v ich očiach veci životne dôležité. 
Ak manžel svojej žene prejavuje svoju lásku, vysiela k nej nasledu

júce posolstvá: 

• Budem sa o teba starať a chrániť ťa. Si pre mňa dôležitá a ne
chcem, aby sa ti stalo nič zlé. 

• Zaujímajú ma tvoje problémy a nesiem ich spolu s tebou. 
• Myslím si, že odvádzaš skvelú prácu a som na teba hrdý. 

Objatie môže vyjadriť ktorúkoľvek z týchto vecí alebo aj všetky na
raz. Je dôležité, aby muži pochopili, ako veľmi ich ženy tieto potvrde
nia potrebujú. Zvyčajná žena ich nikdy nemôže dostať priveľa. 

Spomínam často objatia, pretože si myslím, že práve to je schop
nosť, ktorú si väčšina mužov potrebuje vypestovať, aby dokázali preja
viť lásku svojim manželkám. 

Objatia sú zároveň jednoduchým, ale účinným spôsobom, ako muži 
môžu zbierať body na účte v citovej banke ich manželiek. 

Väčšina žien miluje objatia. Ženy objímajú jedna druhú, objímajú 
svoje deti, príbuzných i svojich štvornohých domácich miláčikov, do
konca i plyšové hračky. Netvrdím, že sa hodia do náručia hocikomu. 
Môžu sa vo svojich objatiach stať veľmi zdržanlivé, ak si myslia, že by 
mohli byť nesprávne pochopené ako sexuálny prejav. Inak však - vo 
väčšine krajín a kultúr - sa ženy rady objímajú a objatia prijímajú. 

Prirodzene, že muž môže prejaviť svoju lásku i inými spôsobmi, 
ktoré sú pre ženu rovnako dôležité. Jednoduchým, ale účinným pros
triedkom, ako dať najavo žene svoju lásku a starostlivosť, môže byť 
i pohľadnica či krátky odkaz. Nezabúdajte ani na obľúbenú kyticu kve
tov. Ženy - takmer univerzálne - rady dostávajú kvety. Občas stretnem 
muža, ktorý ich rád dostáva tiež, väčšina mužov ich však neobľubuje. 
Pre ženy sú však kvety silným posolstvom lásky a starostlivosti. 

Pozvanie na večeru tiež vyjadruje lásku. Muž ním svojej manželke 
hovorí: „Dnes nemusíš robiť to, čo pre mňa zvyčajne robievaš. Dovoľ, 
aby som sa dnes postaral ja o teba. Si pre mňa výnimočná, chcem ti 
ukázať, ako ťa milujem, a ako mi na tebe záleží." 
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Existuje veľa vtipov o tom, ako si ženy bezprostredne po svadbe 
musia znovu samy otvárať dvere auta, domu, či reštaurácie. Citlivý 
manžel však neprestane otvárať svojej žene dvere pri akejkoľvek príle
žitosti, pretože mu to ponúka ďalšiu možnosť dať jej najavo svoju lásku 
a starostlivosť. 

Držanie sa za ruku je uznávaným a účinným prejavom citu. Večerné 
prechádzky, masáže chrbta, láskyplné a pozorné telefonáty a rozhovo
ry sú rovnako spôsobom, ako možno získavať body v citovej banke. 
Ako mnoho textov piesní vraví - „Existuje tisíc ciest, ako Ti povedať, 
že Ta milujem." 

Z pohľadu ženy je cit najvýznamnejším spojivom jej vzťahu s mu
žom. Bez neho sa bude cítiť od svojho manžela vzdialená. Ak je však 
základom vzťahu láska, žena sa cíti so svojím mužom úzko zviazaná, 
a muž neprestajne získava prostriedky na účte v citovej banke svojej 
manželky. 

ALE VEĎ VIE, ŽE NIE SOM „CITLIVÝ TYP" 
Muži musia pochopiť základnú pravdu, že pre ženy je cit dôleži

tý preň samotný. Ženy milujú pocit, ktorý sprevádza rovnako dávanie 
ako prijímanie prejavov náklonnosti, ktorý však nemá nič spoločné so 
sexom. Prevažná časť prejavov náklonnosti, ktoré ženy rozdávajú a pri
jímajú, nemá v úmysle byť sexuálna. Podobajú sa skôr citu, ktorý zdie
ľajú so svojimi deťmi alebo svojimi štvornohými miláčikmi. 

Toto všetko typického muža mätie. Pre neho je vyjadrovanie citu 
súčasťou sexuálnej predohry, a v okamihu je vzrušený. Inokedy chce 
tento „citový biznis" vynechať úplne, a hneď prejsť „k veci". 

Pozrime sa na hypotetickú dvojicu, ktorú nazveme Brendou a Bru-
ceom. V poslednom čase sa medzi nimi hromadí napätie, pretože 
Brenda neodpovedá s prílišným nadšením na Bruceove výzvy k milo
vaniu. Dnes večer Brenda zasa cíti, že Bruce má v očiach „ten" známy 
výraz, a snaží sa ho zastaviť hneď na začiatku: „Bruce, poďme si jed
noducho chvíľu oddýchnuť. Potom ma možno môžeš chytiť za ruku 
a objať. Ja sa nedokážem len tak z ničoho nič milovať. Potrebujem 
najskôr trochu citu." 

Bruce sa chlapsky netrpezlivo naježí a povie: „Poznáš ma celé roky. 
Ja nie som citlivý typ a nemienim s tým teraz začínať!" 

Vidí sa vám táto scéna neuveriteľná či prehnaná? Stretávam sa s ňou 
v rôznych podobách v mojej kancelárii pravidelne. Bruce nevidí iróniu 
v tom, že očakáva od svojej manželky sex, pritom on je j odmieta preja
viť svoju lásku. Muž, ktorý šomre, že „nieje citlivý typ", zatiaľ čo siaha 
po ženinom tele s cieľom uspokojiť svoju túžbu po sexe, sa podobá 
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obchodníkovi, ktorý chce uzavrieť zmluvu so slovami: „Nie som pria
teľský typ. Tu sa podpíš, ty padavka. Čaká na mňa ďalší zákazník." 

Napriek tomu, že by pre mužov nemalo byť ťažké pochopiť túto 
prostú logiku, uniká im Harleyho Prvý zákon manželstva: 

Keď ide o sex a cit, nieje možné 

mať jedno bez druhého. 

KAŽDÝ MUŽ SA MÔŽE NAUČIŤ PREJAVOVAŤ LÁSKU 
Cit je pre ženy natolko dôležitý, že sú zmätené, ak ich manželia ne

odpovedajú rovnakým spôsobom. Žena môže napríklad zatelefonovať 
svojmu mužovi do práce len preto, aby sa s ním porozprávala. Ju samu 
by potešilo, ak by jej on len tak zavolal, a je presvedčená, že on to vidí 
rovnako. Často je sklamaná, akju preruší: „Mám tu kopu práce, s ktorou 
musím byť do piatej hotový." To neznamená, že by ju nemal rád, má jed
noducho iné priority, pretože jeho základné potreby sú iné. 

Keď som na služobnej ceste, často nachádzam v kufri malé lístočky, 
ktoré Joyce pribalila k môjmu oblečeniu. Prirodzene, že mi nimi hovorí, 
že ma miluje; tieto odkazy mi však hovoria aj čosi iné. Joyce by chcela 
dostávať podobné lístočky odo mňa, a ja sa usilujem jej takéto odkazy ne
chávať - napríklad na vankúši - keď som na dlhší čas preč z domu. 

Moja túžba po ochrane, ocenení a starostlivosti nie je rovnaká, ako 
je j , a ani ju nieje možné rovnakým spôsobom uspokojiť. Bolo treba, aby 
som tieto rozdiely objavil a začal sa v súlade s nimi správať. Keď naprík
lad spolu kráčame po nákupnom stredisku, je pre ňu dôležité, aby sme 
sa držali za ruku. Je to niečo, čo by mne samému automaticky neprišlo 
na um. Joyce ma naučila, aby som ju držal za ruku, a ja to rád robím, 
pretože viem, že ju to teší a hovorí jej to niečo, čo potrebuje počuť. 

Keď sa usilujem vysvetliť toto držanie sa za ruky niektorým man
želom vo svojej kancelárii, možno trochu pochybujú o mojej mužnos
ti. Nemá ma moja manželka náhodou „pod papučou", ako sa hovorí? 
Odpovedám na to, že v skutočnosti opak je pravdou. Ak to, že Joyce 
v nákupnom stredisku chytím za ruku, ju uistí o mojej láske, bol by 
som blázon, ak by som to neurobil. Oceňujem jej ochotu učiť ma, ako 
je j môžem prejaviť svoju lásku. Keď som si ju bral, sľúbil som, že sa 
o ňu budem starať, a každé slovo toho sľubu som myslel vážne. Ak mi 
vysvetľuje, ako jej môžem čo najlepšie preukázať starostlivosť, ktorú 
potrebuje, som ochotný sa učiť, pretože mi záleží na jej šťastí. 

3 7 



Moje túžby, tvoje túžby 

Takmer všetci muži sa potrebujú naučiť, ako lepšie prejavovať svoje 
city, a tí, ktorí si túto schopnosť vypestovali, mali zväčša veľmi dobrých 
učiteľov - hádam nimi boli ich bývalé priateľky. 

Vo väčšine manželstiev sa manželka môže stať najlepším učiteľom 
svojho muža, ak ju on správnym spôsobom požiada o pomoc. 

Je dôležité, aby ste svojej manželke najskôr vysvetlili, že ju nado
všetko milujete, ale často sa vám nedarí svoju hlbokú lásku ukázať. 
Potom by ste ju mali poprosiť, aby vám pomohla naučiť sa vyjadrovať 
lásku, ktorú k nej cítite, spôsobmi, ktoré by ocenila. 

Zo začiatku ju možno vaša požiadavka zaskočí. „Keď niekoho milu
ješ, cit je v tej láske prirodzene prítomný!" môže odpovedať. Nemusí si 
uvedomovať, že vyjadrovanie náklonnosti je pre ňu prirodzenejšie ako 
pre vás. Môže sa domnievať, že vám ide o sex, a vymysleli ste akýsi nový 
trik na zlepšenie vášho sexuálneho vzťahu. 

„Myslím, že ti dostatočne neukazujem, ako veľmi mi na tebe záleží," 
môžete odvetiť. ,Jednoducho predpokladám, že to vieš, pretože cho
dím do práce, beriem ťa na večeru, a pomáham ti okolo domu. Mal by 
som sa viac usilovať ukázať ti, ako ťa mám rád." 

„Som za! Kedy by sme mohli začať?" 
Môže vám pomôcť tým, že vám napíše zoznam vecí, ktoré v jej 

očiach najviac vyjadrujú lásku. Ženy väčšinou spomínajú potrebu fy
zickej blízkosti, ako napríklad objatia, držanie sa za ruky, zotrvávanie 
v spoločnej blízkosti. Pre väčšinu žien sú veľmi významné bozky, rov
nako ako drobné darčeky a pohľadnice, ktoré vyjadrujú vašu náklon
nosť a oddanosť. Ženy majú rady, ak ich manželia pozvú na večeru do 
reštaurácie, a aj ochotu manžela sprevádzať ju pri nákupe potravín 
či oblečenia žena väčšinou chápe ako prejav lásky. Pri svojej práci so 
ženami, ktoré vyjadrili potrebu prejavov náklonnosti, používam for
mulár, ktorý nazývam Súpis prejavov lásky, a ktorý má pomôcť ženám 
identifikovať najdôležitejšie prejavy lásky. 

Ponúkam vám zopár rád, ktoré by vám mohli výrazne pomôcť účin
nejšie prejavovať lásku: 

• Objímte a pobozkajte svoju manželku každé ráno, skôr než 
vstanete. 

• Pri raňajkách jej povedzte, že ju máte rád. 
• Pobozkajte ju, keď odchádzate do práce. 
• Zatelefonujte jej počas dňa a opýtajte sa, ako sa jej darí. 
• Občas ju prekvapte kvetmi (nezabudnite ani na pohľadnicu, kto

rá by vyjadrovala vašu lásku k nej). 
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• Darčeky, ktoré jej dávate pri výnimočných príležitostiach (naro
deniny, výročie svadby, Vianoce, Deň matiek, Deň sv. Valentína) 
by mali byť sentimentálne, nie praktické. Naučte sa, ako správne 
nakupovať pre ženu. 

• Zatelefonujte je j pred odchodom z práce, aby vedela, kedy vás 
môže očakávať. 

• Keď prídete domov z práce, objímte ju , pobozkajte a chvíľu sa 
s ňou rozprávajte o tom, aký mala deň. 

• Po večeri jej pomôžte s riadom. 
• Skôr než obaja zaspíte, ju objímte a pobozkajte. 

Keď vám manželka pomohla identifikovať spôsoby, ktorými je j mô
žete prejavovať lásku, vytvorte si plán, aby sa vám tieto prejavy sta
li vlastnými. Znova zopakujem princíp, ktorý sa vinie touto knižkou: 
To, že viete, čo váš partner potrebuje, ešte jeho potreby neuspokojuje. 
Musíte sa naučiť, ako toto poznanie premeniť na skutky. Jedine vte
dy sa vám podarí dané potreby naplniť. Neponúkajte svojej manželke 
prázdne nádeje v podobe vašich dobrých úmyslov. Postúpte o krok ďa
lej - zvyknite si prejavovať jej svoju lásku. Ak viete, čo vaša manželka 
potrebuje, a neposkytnete jej to, váš vzťah bude horší ako predtým, 
než ste toto poznanie získali. Predtým ste sa aspoň mohli vyhovárať na 
svoju nevedomosť! 

Váš plán by ste si mali dôkladne spísať, pretože tak sa vám skôr po
darí uspieť. Moji klienti používajú na popísanie tohto plánu formulár, 
ktorý sa nazýva Stratégia uspokojenia túžby po náklonnosti. Žiadam 
v ňom manželské dvojice, aby jednoducho popísali návyky, ktoré sa 
budú usilovať naučiť, a plán, ako si ich mienia osvojiť. 

Osvojenie návykov si zvyčajne vyžaduje čas - niekedy ide o týždne, 
inokedy mesiace. Vo svojom pláne by ste mali uviesť čas, ktorý si mie
nite vyhradiť na svoje „učenie". Najjednoduchšie si osvojíte návyky, 
ktoré vám prinášajú uspokojenie, najťažšie tie, ktoré sú vám nepríjem
né. Väčšina zmien správania sa zo začiatku zdá byť nemotornou a vaše 
prvé pokusy môžu vyznievať rozpačito. Nie sú spontánne a plynulé, 
naopak, sú mechanické a umelé. Pri prejavovaní náklonnosti to platí 
absolútne, a to je príčinou, prečo sa mnohí ľudia príliš rýchlo vzdávajú. 
Ak však vytrváte, zistíte, že neustálym opakovaním istého správania sa 
toto správanie stane spontánnejším. To, čo vám kedysi bolo nepríjem
né, je vám zrazu úplne prirodzené. 

Ďalšou prekážkou je to, že osvojiť si schopnosti prejavovať náklon
nosť vás primárne nemotivuje - nie je to vaša potreba; vašou motivá
ciou je túžba naplniť potreby vašej manželky. Môže sa spočiatku cítiť 
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dotknutá, keď o prejavovanie citu nemáte taký záujem ako ona. Postup
ne sa však naučíte vychutnávať si tento spoločný čas, a keď sa tak stane, 
už ju nebude trápiť, ako k tomu došlo. Obaja zvíťazíte: Ona dostane to, 
čo potrebuje, od muža, ktorého teší napĺňať je j potrebu. 

SEX SA ZAČÍNA NÁKLONNOSŤOU 
V priebehu rokov som sa nestretol s ničím, čo by malo na manžel

stvo taký zničujúci vplyv ako milostný pomer. Smutnou pravdou je , že 
väčšina mimomanželských pomerov vzniká v dôsledku nedostatku citu 
(v prípade ženy) alebo nedostatku sexu (v prípade muža). Ide o zača
rovaný kruh. Žena sa necíti byť milovaná, a tak muža sexuálne odmieta. 
Jemu chýba sex, a prejavovať cit svojej manželke je tým posledným, na 
čo má chuť. Tragický cyklus sa neskončí, kým ho jeden z nich nezlomí. 
Moju povesť manželského terapeuta som si vybudoval na presvedčení 
manželiek, že ak uspokoja túžbu manžela po sexe, on bude ochotný 
naplniť ich túžbu po prejavoch náklonnosti, ako aj každú inú potre
bu. Tento postup fungoval tak dobre, že sa mi podarilo vybudovať si 
úspešnú prax takpovediac z večera do rána. 

Funguje to však aj opačne - môže to byť manžel, ktorý uspokojí 
manželkinu túžbu po cite ako prvý. Zistil som, že ak sa manželka cíti 
byť milovaná, je ochotnejšia napĺňať túžbu svojho manžela po sexuál
nom uspokojení. V tejto knižke uvádzam túžbu žien po prejavoch ná
klonnosti ako prvú. V prípade, že vaša potreba sexu nieje uspokojená, 
vám preto odporúčam, aby ste vzali iniciatívu do vlastných rúk a ako 
prvý sa naučili prejavovať náklonnosť svojej manželke. 

Láska je v manželskom vzťahu prostredím, sex je udalosťou. Cit je spô
sobom života, klenbou, ktorá vzťah zakrýva a chráni. Práve priame a pre
svedčivé vyjadrenie lásky dáva sexuálnemu spojeniu priliehavejší kontext. 
Väčšina žien potrebuje cit, kým pre ne sex nadobudne väčší význam. 

Keďže muži majú sklon veľmi pohotovo pochopiť „cit" ako „sex", 
kladiem dôraz na osvojenie si nesexuálnych prejavov lásky. Usilujem sa 
muža naučiť chápať cit ako asexuálny spôsob nadväzovania kontaktu 
so svojou manželkou. Naučiť ho nepoužívať ho len ako gombík, kto
rý by stlačil vždy, keď má chuť na sex. Kedykoľvek sa manželia spolu 
stretnú, objatie a bozk by mali byť samozrejmosťou. Takmer každá ich 
vzájomná interakcia by vlastne mala zahŕňať láskyplné slová a gestá. 
Myslím si, že v každom manželstve by mala vládnuť atmosféra, ktorá 
hovorí: „Naozaj ťa milujem a viem, že ty miluješ mňa." 

Keď hovorím o asexuálnych prejavoch lásky, mnohí muži ostanú 
zmätení. Čo si majú počať so svojím prirodzeným sexuálnym vzruše-
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ním, ktoré môže byť vyvolané takmer hocijakým prejavom citu? Chcú 
vedieť, či si majú „dávať studené sprchy", aby „vychladli". Vtedy po
znamenám, že v čase, keď so svojou manželkou ešte len chodili, boli 
rovnako vzrušení ako teraz, dokonca viac! Napriek tomu ju zahŕňali 
prejavmi lásky a pozornosti, ktoré nemali s obchytávaním a ohmatáva-
ním nič spoločné. Správali sa k svojmu dievčaťu nežne a úctivo. 

Mnohí manželia si pamätajú vášnivé stretnutia z čias ich dvorenia 
a pýtajú sa: „Prečo je moja manželka vzrušená oveľa menej ako pred 
svadbou?" 

Trpezlivo im vysvetľujem, že sa k nej už neprávajú tak, ako sa k nej 
správali vtedy. Po svadbe sú muži zrazu presvedčení, že môžu vynechať 
„prípravy" a prejsť hneď k „hlavnej udalosti". Pravdou však je , že „prí
pravy" sú dôležité nielen pre uspokojivý sexuálny vzťah, ale sú význam
né i samy o sebe. Mnohokrát to, čo je v očiach muža „prípravou", je pre 
ženu „hlavnou udalosťou". 

Vo väčšine prípadov žena potrebuje cítiť spojenie so svojím manže
lom skôr, než sa môže oddať sexu s ním. Manžel jej tento dôležitý pocit 
môže poskytnúť tým, že jej bude prejavovať lásku a bude sa jej venovať. 

Túžba ženy po dokonalom spojení so svojím manželom nám dáva 
možnosť vidieť, ako vznikajú mimomanželské milostné vzťahy. V typic
kom milostnom pomere sa žena otvorí sexuálnemu vzťahu s iným mu
žom vtedy, ak ju on zahrnie svojou láskou a pozornosťou. Pretože jej 
milenec ukázal, ako mu na nej záleží, ich fyzické spojenie je zvyčajne 
charakterizované takou mierou vzrušenia, ktorú žena vo svojom man
želstve dovtedy nepoznala. Žena si z toho vyvodí záver, že jej milenec 
je pre ňu „tým pravým", pretože milovanie s manželom jej tento pocit 
neprináša. 

Pravdou však je , že všetky manželské páry sa môžu tešiť z podobnej 
vášne, ak medzi nimi panuje táto dokonalá jednota. Je tragickým omy
lom, ak si žena myslí, že jej manžel nieje pre ňu tým správnym partne
rom, ak je toto je j presvedčenie založené na porovnaní dvoch pocitov 
v istom časovom okamihu. Ak by jej manžel znovu položil základy ich 
vzťahu tým, že by je j prejavoval svoju lásku, ich spojenie by bolo obno
vené; a boli by schopní vidieť mimomanželský vzťah v správnom svet
le - ako zle namierené úsilie o uspokojenie nenaplnenej emocionálnej 
potreby. 

Ak váš manželský vzťah sexuálne živorí, skúste v ňom nájsť chýba
júci prvok náklonnosti. Bez priaznivého prostredia je sexuálny styk pre 
mnohé ženy neprirodzený a umelý. Veľmi často sa stáva, že s ním žena 
zdráhavo súhlasí, aj keď vie, že si ho nebude schopná vychutnať. V mi
lostnom pomere cit kráča ruka v ruke s jednotou milencov, a tým sú 
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splnené podmienky, potrebné k uspokojujúcemu sexuálnemu zážitku. 
Milenec vynaložil čas a úsilie na to, aby vytvoril správnu atmosféru pre 
sexuálne spojenie, a to je dôvodom, prečo sa žena sexuálne vzruší už 
len pri myšlienke na neho. 

Väčšina žien, ktoré prichádzajú do mojej kancelárie, túži po láske. 
Usilujem sa pomôcť ich manželom pochopiť hĺbku potešenia, ktoré 
žena cíti, ak je táto jej potreba naplnená. I keď sa toto potešenie líši od 
potešenia prežívaného pri sexuálnom styku, obe tvoria významnú časť 
romantického vzťahu. Bez radosti, ktorá pramení z pocitu ženy, že je 
milovaná, nemôže byť jej sexuálna skúsenosť úplná. 

Mnohí manželia celý tento proces chápu opačne. V ich prípade je 
to sexuálne vzrušenie, ktoré im pomáha prejaviť city. Usilujú sa svojim 
manželkám vysvetliť, že na to, aby im boli schopní prejaviť lásku, by sa 
potrebovali častejšie milovať. Táto požiadavka však zvyčajne nepadne 
na úrodnú pôdu. Niektoré ženy sú ochotné milovať sa so svojimi man
želmi len kvôli pocitu lásky, ktorý sexom získajú; zvyčajne v nich však 
toto počínanie potom vyvolá hnev a horkosť. Len čo je „po všetkom", 
manželia sa opäť vrátia k svojim neláskavým spôsobom, a ich ženy sa 
cítia nemilované. Majú pocit, že jediné, o čo ich manželom ide, je sex, 
a inak im na nich vôbec nezáleží. Tento pocit zabíja intimitu a jednotu. 
Dá sa to zmeniť, ak sa manželia naučia vo svojom vzťahu vytvárať priaz
nivé prostredie tým, že manželke vyjadria lásku a starajú sa o ňu. 

Tak ako muži chcú, aby ich ženy spontánne odpovedali na ich se
xuálne výzvy, ženy uprednostňujú spontánne prejavy citov od svojich 
manželov. Správanie môže byť spontánne, ak si ho úplne osvojíme. 
Kým sa nám to však podarí, je často neprirodzené a umelé. Naše po
kusy prejaviť lásku nemusia byť vždy veľmi presvedčivé a v dôsledku 
toho im môže chýbať žiadaný prvok spontánnosti. Úsilím a cvikom sa 
však muži môžu naučiť, ako citlivo vyjadriť to, že im na ich manželkách 
záleží. Ich prístup zasa vytvorí atmosféru, potrebnú k tomu, aby ženy 
dokázali byť spontánnejšie vo svojich sexuálnych reakciách. 

Ženina potreba lásky je pravdepodobne jej najhlbšou emocionálnou 
potrebou. Všetko to, čo som sa v tejto kapitole usiloval vysvetliť, však 
nebude mať žiadny význam, ak žena nepochopí, že potreba sexuálneho 
naplnenia, ktorú má jej manžel, je rovnako hlboká. V nasledujúcej kapi
tole sa pokúsim ženám vysvetliť, prečo sex pre muža nieje len jedným zo 
spôsobov, ako ukončiť príjemný večer. Pre obyčajného muža sa sex po
dobá vzduchu či vode - nieje bez nich schopný uspokojivo existovať. 

Ak manželka neporozumie sile mužskej túžby po sexuálnom napl
není, bude mať po svojom boku manžela, ktorý je prinajlepšom napätý 



Náklonnosť 

a frustrovaný. V tom horšom prípade sa môže objaviť niekto, kto jeho 
potrebu uspokojí, a to sa žiaľ v našej spoločnosti stáva veľmi často. 
Partneri sa však môžu týmto tragickým dôsledkom vyhnúť, ak sa muži 
naučia viac prejavovať svoju lásku a ženy budú ochotnejšie odpovedať 
na výzvy svojich manželov k milovaniu. Ako hovorí Harleyho Prvý zá
kon manželstva: 

Keď ide o sex a cit, je nemožné' 

mať jedno bez druhého. 

Otázky pre muža: 

1. Na stupnici od 1-10, ak 10 vyjadruje „veľmi", nakolko vyjadru
jem manželke svoju lásku? Ako by ma ohodnotila ona? 

2. Panuje v našom manželstve atmosféra lásky? 
3. Mal som v minulosti sklony spájať si náklonnosť so sexuálnym 

vzrušením? Prečo to nefungovalo? 
4. Akými konkrétnymi spôsobmi prejavujem lásku svojej manželke? 
5. Som ochotný učiť sa od nej, ako jej lepšie prejaviť svoju lásku 

spôsobmi, ktoré sa jej naozaj páčia? 

Otázky pre ženu: 

1. Sú pre mňa prejavy lásky natolko dôležité, ako to tvrdí táto 
kapitola? 

2. Ak nedostávam od svojho manžela dostatok lásky, som ochotná 
zabudnúť na svoju hrdosť a trpezlivo ho učiť? 

3. Bolo by pre mňa jednoduchšie milovať sa, ak by som cítila, že sa 
o mňa naozaj zaujíma a záleží mu na mne? 

Na spoločné zamyslenie: 

1. Potrebujeme spolu hovoriť o prejavovaní lásky? Ak áno, o čom 
presne by sme sa mali zhovárať? 

2. Je v našom manželstve prítomný dostatok lásky? Aké príklady 
môžeme uviesť? 

3. Ako sa môžeme „cvičiť" v prejavovaní lásky? Aké spôsoby nám 
obom vyhovujú? 
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Čo muž potrebuje najviac 

SEXUÁLNE USPOKOJENIE 

„Pred svadbou bol Jim taký romantický a nežný - skutočný Don Juan. 
Teraz mi skôr pripomína Atillu z kmeňa Hunov." 

„Keďsa J o h n chce milovať, chce sa milovaťhneď. Nezáleží mu na tom, 
ako sa cítim ja, jediné, čo ho zaujíma, je jeho vlastné uspokojenie." 

„Z Boba sa stalo zviera. Jediné, na čo celý čas myslí, je len sex, sex, 
sex! 

Keď v mojej kancelárii počujem z úst žien podobné poznámky, chá
pem, aké musia byť sklamané. Kedysi sa im pri tom istom mužovi, kto
rý vedel, ako im prejaviť svoju lásku, podlamovali kolená. Keď si ho 
však vzali, všetka tá náklonnosť vyprchala, a zdá sa, že jediné, čo zosta
lo, je len čistá žiadostivosť. Či hádam bola všetka tá nežnosť v čase ich 
dvorenia jednoducho pascou, do ktorej chceli vlákať ženu, aby získali 
sexuálne uspokojenie? 

„Prečo si myslíte, že sa váš manžel správa týmto spôsobom?" 
„Pretože je neohľaduplný," znie zvyčajná odpoveď, alebo ženy vy

jadria niečo veľmi podobné inými slovami. 
Tieto manželky hovoria o skutočnom a veľmi rozšírenom probléme, 

ktorý popíšem jednoduchým spôsobom v Harleyho Prvom dodatku: 

Bežná manželka rozumie mužovej 

túžbe po sexuálnom naplnení asi tak, 

ako bežný manžel rozumie jej hlbokej 

túžbe po láske. 
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Moje túžby, tvoje túžby 

Ak sú obe strany ochotné počúvať a učiť sa, dvojica by mala byť 
schopná vyriešiť tento problém bez velkých ťažkostí. V tretej kapitole 
som bol pomerne tvrdý k mužom, pretože pevne verím, že ich neschop
nosť prejavovať laškuje absolútne kľúčovým problémom. Uvedomte si, 
že láska je „prostredím " v manželskom vzťahu, kým sex je výnimočnou udalosťou. 

Pre ženu zároveň robí divy, ak pochopí, nakoľko skutočne výnimoč
ný je sex pre muža. Nenaťahuje po nej svoje ruky a neoblápa ju preto, 
že sa z neho stalo akési žiadostivé monštrum. Siaha po nej, pretože 
niečo veľmi potrebuje. Mnohí muži sa mi zverujú, že by si želali, aby 
ich sexuálna túžba nebola taká silná. Istý tridsaťdvaročný muž vo ve
dúcej funkcii to vyjadril takto: „Cítim sa ako blázon. Akoby som žobral 
alebo ju vyslovene chcel znásilniť, nemôžem si však pomôcť. Potrebujem 
sa milovať!" 

PREČO SA MUŽI ČASTO CÍTIA BYŤ OKLAMANÍ 
Keď sa muž ožení so ženou, ktorú si vyvolil, sľubuje, že je j bude 

po celý život verný. Znamená to, že predpokladá, že jeho manželka 
bude jeho jedinou sexuálnou partnerkou, až kým ich „smrť nerozdelí". 
Muž je ochotný zobrať na seba tento záväzok, pretože verí, že jeho 
žena má o neho rovnaký sexuálny záujem ako on o ňu. Dôveruje je j , 
že mu bude sexuálne prístupná, kedykoľvek bude potrebovať sexuálne 
uspokojenie, rovnako ako ona dôveruje jemu, že naplní jej emocionál
ne potreby. 

V mnohých manželstvách má však bohužiaľ muž pocit, že to, že 
dal svoju dôveru žene, s ktorou žije, sa ukázalo byť jednou z najväč
ších chýb, ktoré v živote urobil. Zaviazal sa obmedziť svoje sexuálne 
skúsenosti na manželku, ktorá nie je ochotná naplniť túto jeho životne 
dôležitú potrebu. Ocitol sa bez vesla v prúde príslovečnej rieky. Ak má 
takýto muž silné náboženské a morálne presvedčenie, môže sa pokúsiť 
„vytĺcť" z takého života čo najviac. Niektorí manželia to zvládnu, mno
hí však toho nie sú schopní a pokúsia sa nájsť sex inde. 

Neverný manžel svoje počínanie ospravedlňuje tým, že jeho man
želka nedodržala svoj záväzok sexuálnej prístupnosti voči nemu. Keď 
ona jeho neveru odhalí, môže sa pokúsiť „napraviť svoju chybu" a pra
covať na zlepšení ich sexuálneho vzťahu. V tom čase je však často už 
príliš neskoro. O n a je zranená a nahnevaná, a on je hlboko zapletený 
do svojho milostného pomeru. 

Jednou z najzvláštnejších štúdií ľudského správania je skúmanie 
správania muža, ktorého sexuálne priťahuje iná žena. Často sa zdá, 
akoby bol ňou posadnutý. Stretol som sa s prezidentmi bánk, úspešný
mi politikmi, pastormi prosperujúcich zborov, vedúcimi osobnosťami 
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Sexuálne uspokojenie 

v mnohých oblastiach života, ktorí hodili za hlavu svoje kariéry a do
volili, aby všetko, čo v živote dosiahli, vyšlo navnivoč - všetko v mene 
výnimočného sexuálneho vzťahu. Všetci títo muži mi vysvetľujú slova
mi, o ktorých nemožno pochybovať, že bez tohto vzťahu celý ich život 
stráca zmysel. 

Načúvam slovám týchto utrápených a zmätených mužov, ktorých 
tak ženie ich túžba po sexe, že úplne stratili schopnosť racionálne uva
žovať. Za iných okolností by som ich obdivoval, pretože sú to inteli
gentní, úspešní a inak veľmi zodpovední jedinci. Zle namierená sexuál
na túžba ich však úplne rozložila. 

I keď podobný priebeh manželského vzťahu je úplne šialený a ne
zmyselný, moje skúsenosti manželského poradcu mi naznačujú, že ce
lých päťdesiat percent všetkých manželských dvojíc prechádza agóniou 
nevery a mimomanželských vzťahov. Verím, že vo väčšine manželstiev 
sa partneri môžu jednoduchým spôsobom vyhnúť tejto tragédii. Pre
vencia začína pochopením rozdielov mužskej a ženskej sexuality. 

V ČOM SPOČÍVA ROZDIEL? 
Nakolko rozdielna je sexuálna túžba mužov a žien, a ako sa líšia 

v uvedomovaní si svojej sexuality? 
V priebehu rokov sa mi podarilo zozbierať od mojich klientov vyše 

štyridsaťtisíc dotazníkov, zaoberajúcich sa ich sexuálnou históriou 
a správaním. Z výsledkov týchto dotazníkov vyplýva, že takmer všetci 
muži masturbujú, a mnohí s masturbáciou začínajú už ako veľmi mladí 
chlapci (osem- až desaťroční). Ak však masturbujú dievčatá, začínajú 
omnoho neskôr, najčastejšie v neskorom pubertálnom veku alebo až 
po dvadsiatke, a viac než polovica opýtaných žien nemá so sebaukája-
ním žiadnu skúsenosť. 

Prvá heterosexuálna skúsenosť opýtaných mužov a žien sa odohrala 
v približne rovnakom veku (medzi trinástym a šestnástym rokom). Ich 
vnímanie tejto udalosti sa však výrazne líšilo. Kým takmer každý opý
taný muž si svoju prvú heterosexuálnu skúsenosť vychutnal, väčšina 
žien sa priznala, že pre ne bola sklamaním. 

Domnievam sa, že príčina tohto rozdielu aspoň čiastočne spočíva 
v dôvodoch, prečo sa dievčatá a chlapci pre sexuálny život rozhodnú. 
Chlapcov zväčša ženie silná pohlavná túžba a história vnímavosti, ktorú 
spoznali prostredníctvom masturbácie, kým dievčatá väčšinou v čase svoj
ho prvého pohlavného styku žiadnu podobnú históriu nemajú. Mnohé 
nevedia, čo majú očakávať. Motivuje ich túžba, aby sa svojmu chlapcovi 
páčili, či zvedavosť (,A čo je vlastne na sexe také výnimočné?" môžu sa 
pýtať.). Nevedie ich však neodkladná túžba po sexuálnom uspokojení. 
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Moje túžby, tvoje túžby 

Tieto rozdiely sexuálnych potrieb a skúseností sú koreňom mno
hých manželských problémov i dnes, v čase údajnej sexuálnej revolúcie 
a osvietenosti. Mladí muži a ženy vstupujú do manželstva s diamet
rálne odlišnými skúsenosťami a očakávaniami: Muž býva skúsenejší 
a hnaný silnými túžbami, žena je menej (často oveľa menej) skúsená, 
menej motivovaná a niekedy naivná. Mužovo sexuálne prežívanie je 
navyše natolko pudové a automatické, že zvyčajne nerozumie tomu, že 
väčšina žien sa musí naučiť, ako sexuálne odpovedať, a nieje priprave
ný učiť svoju nevestu, ako si vychutnať jej vlastnú sexualitu. On vie len 
to, ako sa mu sex páči, a predpokladá, že to, čo teší jeho, musí aspoň 
do takej miery tešiť aj ju . Netrvá dlho, kým väčšina mladých manželov 
pochopí, že ich predpoklad nebol pravdivý. Spoznajú naopak trpkú 
pravdu, že skvelé sexuálne objavy, ktoré im prinášajú takú radosť, majú 
pravdepodobne pre ich manželky oveľa menší význam. Pre mnohých 
mužov sa toto zistenie stáva zdrojom nevysloviteľného sklamania. 

SEXUÁLNA NEPRIPRAVENOSŤ PRI VSTUPE DO 
MANŽELSTVA 

I keď za posledných tridsať rokov sa udiali obrovské zmeny v ob
lasti predmanželského sexuálneho poradenstva a prístupnosti užitoč
nej literatúry pre mladé dvojice, mnohí muži a ženy stále vstupujú do 
manželstva sexuálne nepripravení. Muži si samozrejme myslia, že sú 
pripravení veľmi dobre, byť však pripravený oddať sa sexu a naozaj byť 
pripravený milovať sa, sú dve veľmi rozdielne veci. 

Muži zakúšajú sexuálne vzrušenie a vyvrcholenie pomerne ľahko. 
Pre väčšinu žien je pravdou presný opak. Navzdory správam o aktív
nom sexuálnom živote mládeže mi moja skúsenosť ukazuje, že i tie mla
dé ženy, ktoré boli pred vstupom do manželstva sexuálne aktívne, len 
zriedkavo zažili pred svadbou sexuálne vzrušenie alebo vyvrcholenie. 
Mnohé z nich ich nepoznajú vôbec. 

Muži často pri vstupe do manželstva predpokladajú, že ich manžel
ky sú sexuálne oveľa skúsenejšie. Niektoré manželky sa nikdy svojim 
manželom úprimne s pravdou nepriznajú, pretože nechcú v ich očiach 
vyzerať naivne a neskúsené. Namiesto toho predstierajú svoje sexuálne 
vzrušenie a orgazmus, i keď ho v skutočnosti neprežívajú. Iné chápu 
sex so svojím mužom ako svoju manželskú povinnosť. Pre mnohé ženy 
je manželský sex katastrofálnou skúsenosťou. Nerozumejú totiž svojej 
vlastnej sexualite dostatočne na to, aby pomohli svojim manželom ná
ležité sa im sexuálne prispôsobiť. Mnohým inak kompatibilným dvoji
ciam sa nepodarí nájsť spoločné sexuálne uspokojenie v dôsledku ich 
vlastnej nevedomosti a neúprimnosti. 
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Sexuálne uspokojenie 

Smutným dôsledkom je , že mnohí muži žijú bez sexu alebo ich se
xuálny život je (z ich pohľadu) len veľmi chabý. Muž prirodzene z da
nej situácie obviňuje manželku, skutočnou príčinou je však nesúlad 
v ich sexuálnom živote, ktorý treba prekonať spoločným úsilím oboch 
partnerov, nielen manželky. 

Muž nie je schopný nájsť sexuálne uspokojenie vo svojom manžel
stve, ak n ie je uspokojená i jeho manželka. Napriek môjmu tvrdeniu, 
že muži potrebujú sex viac ako ženy, ak manželka so svojím mužom 
sexuálnu skúsenosť nezdieľa, jeho potreba zostáva nenaplnená. Žena 
preto nerobí svojmu manželovi vôbec „dobrú službu", ak na jeho se
xuálne výzvy odpovedá len svojím telom. Muž môže nájsť skutočné 
sexuálne uspokojenie jedine vtedy, ak mu ho prináša spoločný zážitok 
milovania sa so svojou manželkou. 

Keďže spôsob, akým muži a ženy prežívajú sex, je natolko rozdielny, 
niet divu, že sa v manželstvách stretávame s takým nesúladom v sexuál
nom živote. Ak však kľúčom komunikácie odomkneme bránu nevedo
mosti, každá dvojica môže nájsť svoj súlad. Na ďalších stránkach tejto 
kapitoly sa pokúsim načrtnúť v niekoľkých dôležitých bodoch, o čom 
musia manželia spolu hovoriť, aby tento súlad dosiahli. 

AKO DOSIAHNUŤ SEXUÁLNY SÚLAD 
Dosiahnutie sexuálneho súladu predpokladá dva dôležité kroky: 

1. Prekonanie sexuálnej nevedomosti. Je potrebné, aby obaja manželia 
rozumeli svojej vlastnej sexualite a svojim sexuálnym reakciám. 

2. Zdieľanie získaných poznatkov. Je rovnako dôležité, aby sa partneri 
naučili spolu hovoriť o tom, čo o svojich sexuálnych reakciách 
zistili, aby tak mohli obaja spoločne dosiahnuť sexuálnu rozkoš 
a uspokojenie. 

V snahe pomôcť vám dosiahnuť súlad vo vašom sexuálnom živote, 
zvyšok tejto kapitoly venujem krátkej prednáške o ľudskej sexualite. 
I keď isté časti tejto kapitoly sa vám môžu zdať trochu neromantické 
a klinické, buďte, prosím, trpezliví. Čím lepšie budete rozumieť nasle
dujúcim informáciám, tým viac budete schopní navzájom uspokojovať 
svoje sexuálne potreby. 

Mnoho sexuálnych problémov sa vyrieši, ak sa partneri naučia, čo 
sa vlastne deje - v emocionálnom i fyziologickom zmysle - počas ich 
spoločného milovania. 

Pohlavný styk sa delí na štyri časti: 1. začiatok pohlavného vzruše
nia {predohra), 2. vzrušenie (plateau), 3. vyvrcholenie (orgazmus), 4. uvoľ
nenie. 
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Moje túžby, tvoje túžby 

Počas prvej fázy partneri začínajú zakúšať pocity sexuálneho vzruše
nia. Penis muža sa zvyčajne stoporí a pošva ženy sa zvlhčí. Ak je mužský 
penis a ženský klitoris náležité stimulovaný, pohlavný styk partnerov 
postúpi do druhého štádia, ktoré sa nazýva plateau. Penis muža výrazne 
stvrdne a v ženskej pošve začnú prebiehať kontrakcie, čo vyvolá väčší 
odpor a zvýšenú citlivosť počas súlože. Vyvrcholenie (klimax), trvajúce 
iba niekolko sekúnd, je najvyšším bodom sexuálnej skúsenosti. Muž
ský penis počas neho vystrekne semeno (ejakulácia) a vagína ženy sa 
niekolkokrát striedavo stiahne a uvoľní. Nasleduje fáza útlmu, v ktorej 
sa obaja partneri cítia uvoľnene a pokojne; penis sa zmenší a ženská 
pošva, ktorá už nevylučuje zvlhčujúcu tekutinu, sa uvoľní. 

Napriek tomu, že muži i ženy prežívajú rovnaké štyri fázy pohlavné
ho styku, spôsob ich telesného a emocionálneho prežívania sa u oboch 
pohlaví líši. To, čo pôsobí na muža, nepôsobí na ženu a naopak. Páry, 
ktoré túžia po sexuálnom súlade, sa musia naučiť rozumieť vzájomným 
rozdielom a oceňovať ich. Rozoberieme si každé štádium sexuálnej re
akcie osobitne a poukážeme na niektoré z najdôležitejších odlišností. 

VYVOLANIE VZRUŠENIA: AKO TO VŠETKO ZAČÍNA 
Rozdiely medzi mužom a ženou je možné pozorovať už v najvčas-

nejších etapách spoločného milovania - vďaka spôsobu, akým každý 
z nich prežíva vzrušenie, a ako na sexuálne vzrušenie odpovedá. 

Existuje mnoho spôsobov, ako sa väčšina mužov môže sexuálne 
vzrušiť. Najobľúbenejšou a najčastejšou cestou je však nepochybne 
zraková stimulácia. Nepreberné množstvo časopisov, kalendárov, fil
mov, videokaziet, a podobných prostriedkov, ktoré ukazujú nahé alebo 
sporo odeté ženy, zarába ohromné množstvo peňazí na jedinej veci: 
skutočnosti, že muži sa radi pozerajú na nahé ženské telo. Počas tera
peutických stretnutí ženy často uvádzajú, že ich muži sa radi pozerajú, 
ako sa vyzliekajú, a keď ich vidia bez šiat, vzrušia sa v priebehu niekoľ
kých sekúnd. 

Muž sa vzruší veľmi ľahko, a môže sa tak stať mnohokrát za deň. 
J e h o vzrušenie môže vyvolať veľa zrakových i nezrakových podnetov: 
vôňa parfumu vo výťahu, pozorovanie ženskej chôdze, pozeranie sa na 
fotografiu sporo odetej ženy, či dokonca jeho vlastná fantázia. 

Ženy niekedy vyjadrujú hrôzu nad tým, že sú ich manželia schopní 
vzrušiť sa pri pohľade na iné ženy; je však treba, aby si uvedomili, že 
ich manželia sa tým nedopúšťajú promiskuity či nevery. Prosto zakúsili 
charakteristickú mužskú reakciu. Vzrušenie samo o sebe pre muža až 
tak veľa neznamená: môže k nemu prísť pomerne ľahko, a muž ho často 
zažíva bez ohľadu na to, či to chce alebo nie. 
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Pre ženy môže byť ťažké pochopiť túto skutočnosť, pretože spôsob, 
akým prežívajú vzrušenie ony je príliš odlišný od mužského prežívania. 
Dynamika ženského sexuálneho vzrušenia je omnoho komplikovanej
šia - viac závisí od vôle ženy, a vo väčšine prípadov naopak nezávisí od 
podnetov zrakového charakteru. I keď mužské plagáty v strede žen
ských časopisov budia pomerne veľa pozornosti, väčšina žien ich vní
ma skôr ako humorné námety na rozhovor než prostriedok skutočnej 
sexuálnej stimulácie. 

Sexuálne vzrušenie je pre zvyčajnú ženu skôr otázkou mysle, než vý
sledkom akejkoľvek stimulácie, či už zrakovej alebo inej. Žena sa môže 
rozhodnúť, či sa chce vzrušiť, a jej rozhodnutie závisí od citovej väzby 
ku konkrétnemu mužovi. Vlastnosti ako citlivosť, pozornosť, vľúdnosť, 
láskavosť a nežná jemnosť pôsobia na je j vzrušenie viac než akákoľvek 
výnimočná technika, ktorú si muž mohol osvojiť. Žena má po boku 
muža so spomínanými vlastnosťami pocit, že jej rozumie a chce sa o ňu 
starať. 

Žena hľadá v očiach muža všetky tieto znaky. Možno to je dôvodom, 
prečo ženy na otázku, čo si na mužovi všímajú ako prvé, odpovedajú: 
J e h o oči." Istá žena popísala výnimočnú vlastnosť svojho manžela ako 
jeho schopnosť „vnímať ju ako človeka", nielen ako sexuálnu partner
ku. Tým, že bola v j eho očiach mimoriadna, jej ukázal, ako mu na nej 
záleží, a toto vedomie znamenalo pre ich vzťah veľmi veľa. V našej spo
ločnosti je zdôrazňovaná predstava krásnych mužov po boku príťaž
livých žien, ktoré sa im podarilo získať, avšak pre väčšinu žien vzhľad 
muža n ie je tou najpodstatnejšou otázkou. Nežný dotyk a jemný prí
stup môže znamenať oveľa viac než krásna tvár či štíhla postava. 

Muž môže výrazne podnietiť vzrušenie ženy - alebo naopak potla
čiť jej sexuálnu reakciu - spôsobom, akým sa jej dotýka. J e h o objatia, 
bozky a dotyky jej musia prejaviť nežnú citlivosť a výnimočnú starostli
vosť. Prejavy lásky a starostlivosti sú kľúčom k ženskému vzrušeniu. 

Ak žena nadobudla presvedčenie, že je j manželovi nechýba táto 
jemnosť a citlivosť, môže sa rozhodnúť vykročiť na cestu, ktorá vedie k se
xuálnemu vzrušeniu. Vo väčšine mimomanželských pomerov je pre 
ženu jej milenec neodolateľný, pretože je j preukazuje lásku a nežnosť, 
ktorú nepoznala po boku svojho manžela. V typickom scenári mimo
manželského pomeru žena „porazí" muža svojou vášnivou snahou zís
kať si ho a svojou silnou sexuálnou agresívnosťou. Vo väčšine prípadov 
pritom žena reaguje na svoju fantáziu „ideálneho muža", ktorého ste
lesnením je jej milenec. Nieje dôležité, či jej milencom je správny chlap 
alebo špinavec. To, na čom naozaj záleží, je to, ako ho vníma ona - j eho 
aura, ktorú si vytvoril svojím citlivým a ohľaduplným počínaním. 
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Keď sa žena rozhodne vzrušiť, je pripravená prijímať a odpovedať 
na zodpovedajúcu hmatovú stimuláciu, ako napríklad láskanie je j tela 
(najmä jej pŕs a bradaviek) a stimuláciu oblasti okolo klitorisu. Rovna
ká stimulácia nevnímavú ženu vôbec nevzruší; naopak, takéto počína
nie môže žene, ktorá sa nerozhodla vzrušiť, veľmi prekážať. Po zahájení 
pohlavného styku je dôležité, aby bola zachovaná neprestajná silná sti
mulácia jej klitorisu a vaginálneho otvoru. Žena sa môže naučiť vyvolať 
intenzívnejšiu stimuláciu 1) sťahovaním svalstva panvového dna - sva
lu, ktorý sa nazýva pubococcygeus, a ktorý spôsobí silnejšie „objatie" 
penisu vagínou, 2) rýchlym dorážaním panvy 3) zaujatím pozície, kto
rá zvýši tlak na klitoris a odpor voči penisu vo vaginálnom otvore. 

Pár minút takejto sexuálnej stimulácie zvyčajne privedie vzrušenú 
ženu (a jej manžela) k ďalšiemu štádiu pohlavného styku - sexuálnemu 
plateau. 

PLATEAU - NAJLEPŠIE ŠTÁDIUM MILOVANIA 
Kým ženy potrebujú veľmi výnimočnú a intenzívnu stimuláciu, aby 

dosiahli plateau, muži potrebujú tejto stimulácie oveľa menej. Samot
ná súlož je pre mužov takmer vždy postačujúca, a mnohým stačí na 
dosiahnutie plateau i menej stimulácie. 

Nerovnaká miera potreby stimulácie je žiaľ koreňom častého se
xuálneho problému - predčasnej ejakulácie, pri ktorom muž dospeje 
k vyvrcholeniu príliš skoro. Ženino prudké dorážanie panvou s cieľom 
dosiahnuť dostatočnú mieru vzrušenia je pre muža príliš veľa. Dosiah
ne vyvrcholenie a stratí erekciu skôr, než žena stihne dosiahnuť plateau 
alebo orgazmus. 

Na druhej strane, ak sa muž usiluje pozastaviť vyvrcholenie, môže 
sa stať, že sa vráti späť zo štádia sexuálneho plateau do štádia počiatoč
ného vzrušenia, a jeho penis stratí potrebnú tvrdosť. I keď je schopný 
pokračovať v súloži, jeho penis nie je dostatočne tvrdý na to, aby po
skytol jeho partnerke dostatočnú stimuláciu. 

Pre mnohých mužov je problematické zotrvať v štádiu sexuálneho 
plateau bez toho, aby prešli k vyvrcholeniu, alebo sa vrátili naspäť do 
štádia sexuálneho vzrušenia. Muž musí pri pohlavnom styku zotrvať 
v štádiu sexuálneho plateau asi desať minút, kým je ho jeho manželka 
schopná dosiahnuť tiež. Potom môže potrebovať ďalších päť minút na 
to, aby dosiahla orgazmus. Muži často dospejú k vyvrcholeniu skôr, 
než sú ich manželky dostatočne stimulované na to, aby mohli dosiah
nuť sexuálne plateau alebo vyvrcholenie. Aj muž, ktorý má len tie naj
lepšie úmysly, sa potrebuje naučiť, ako dosiahnuť tento cieľ. 
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ORGAZMUS - EXTÁZA ALEBO STRES? 
Mnohé knihy a články v posledných rokoch velebia orgazmus (kli

max) ako extatickú skúsenosť, o ktorej dosiahnutie by sa mali usilovať 
obaja partneri súčasne, aby dosiahli maximálnu rozkoš. Vďaka tejto 
velkej publicite má naša spoločnosť pokrivený pohľad na orgazmus 
a niektoré páry v honbe za orgazmom stratili zo zreteľa zážitok spoloč
ného milovania v celej j eho celistvosti. Keď partneri pociťujú úzkosť, 
namiesto toho, aby sa tešili jeden z druhého, kladú príliš velký význam 
na výkon na úkor radosti zo spoločne prežívaného milovania. 

Žena, ktorá vie, ako dosiahnuť sexuálne plateau, je už len krôčik od 
dosiahnutia orgazmu. Chce to len viac času a stimulácie. Isté ženy, s kto
rými som sa stretol vo svojej poradenskej práci, sa mi však zdôverili, 
že im dosiahnutie vyvrcholenia nestojí za námahu, ktorú si to vyžaduje. 
Niekedy k orgazmu dospejú, ale pohlavný akt im prináša radosť i bez 
neho, a často by si želali, aby ich ich manželia nenútili do jeho dosiahnu
tia. Vo všeobecnosti radím mužom, aby nechali svoje manželky rozhod
núť sa, či majú alebo nemajú záujem o dosiahnutie vyvrcholenia. 

Vo svojej praxi som odpozoroval, že ženy s dostatkom energie zvy
čajne túžia dospieť k orgazmu kedykoľvek sa milujú. Ženy, ktoré majú 
energie menej, alebo sú unavené po dlhom a namáhavom dni, sa často 
rozhodnú oň neusilovať. Na druhej strane muži - bez ohľadu na to, či 
sú oddýchnutí alebo zničení únavou - sa takmer vždy rozhodnú pre 
orgazmus, pretože si vyžaduje tak málo dodatočného úsilia. 

Uspokojivý sexuálny vzťah berie tento rozdiel v úsilí do úvahy. 
Citlivý manžel nebude „tlačiť" svoju ženu do dosiahnutia orgazmu, 
pretože si uvedomuje, že si môže sex viac vychutnať bez neho. Obavy 
o dosiahnutie alebo nedosiahnutie orgazmu nemajú mať v obojstranne 
uspokojivom sexuálnom vzťahu miesto. 

UVOĽNENIE: DOZVUKY ŠŤASTIA ALEBO 
SKLAMANIE? 

Záverečnú fázu pohlavného styku - uvoľnenie - možno príznačne 
nazvať „dozvukmi šťastia". Partneri ležia jeden druhému v náručí s po
citom úplného uspokojenia. Keďže však muži a ženy nezdieľajú rovna
ké inštinkty správania po vyvrcholení, mnohí nie sú schopní zažiť tento 
ideálny stav. 

Žena sa po vyvrcholení zvyčajne vráti späť do štádia sexuálneho pla
teau, a môže dosiahnuť ďalší orgazmus, ak sa preň rozhodne. Ak sa pre 
ďalší klimax nerozhodne, pomaly sa vráti do stavu mierneho vzrušenia 
a napokon do nevzrušeného stavu. Počas celého procesu pociťuje hlbo-
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ký pokoj a vo všeobecnosti veľmi túži po prejavoch lásky. Mnohé ženy, 
s ktorými sa stretávam vo svojej poradenskej praxi, tvrdia, že tento po
cit môže trvať i celú hodinu po pohlavnom styku. 

Muži počas fázy uvoľnenia neprežívajú rovnaké pocity. Nemajú až 
taký velký záujem o druhé vyvrcholenie, pretože si vyžaduje omnoho 
viac úsilia ako prvé, ak sa im ho vôbec podarí dosiahnuť. Dosiahnuť 
tretie vyvrcholenie v rámci krátkeho časového ohraničenia je pre väčši
nu mužov takmer nemožné. Na rozdiel od ženy sa muž sa nevracia do 
štádia sexuálneho plateau, ale zvyčajne prejde rovno do štádia mier
neho vzrušenia, a i toto štádium trvá len veľmi krátko. Mnohí muži 
nemajú ani najmenší záujem o sex minútu po vyvrcholení. Často hneď 
vyskočia z postele a idú sa osprchovať, alebo sa otočia na druhý bok 
a zaspia. Takéto necitlivé správanie zničilo mnoho svadobných ciest. 

Každý pár si musí nájsť svoje vlastné časové rozvrhnutie fázy sexuál
neho uvoľnenia. Ak má žena záujem o druhé vyvrcholenie, muž by mal 
byť ochotný priviesť ju k nemu manuálnou stimuláciou, a nemal by jej 
prestať prejavovať svoju lásku aspoň počas doby nasledujúcich pätnás
tich - dvadsiatich minút. Nedovoľte, aby vám tento čas lásky a porozu
menia, ako stvorený na spoločný rozhovor, unikol. 

Žena by na druhej strane nemala chápať manželovu náhlu stratu 
sexuálneho záujmu ako odmietnutie nej samej. Je treba, aby rozumela 
tomu, že čisto fyzická stránka jeho sexuálneho záujmu po období teles
nej abstinencie stúpa a krátko po vyvrcholení klesá. I keďjeho sexuálny 
záujem sa na krátku dobu znížil, neznamená to, že by ju už nemiloval. 

VYRIEŠENIE SEXUÁLNYCH PROBLÉMOV 
I keď sexuálne problémy sú príčinou napätia a nešťastia v mnohých 

manželstvách, ich riešenie je jednoduchšie, než sa mnohí domnievajú. 
Vo väčšine prípadov si riešenie týchto ťažkostí jednoducho vyžaduje 
poznanie. Ak ich chce partnerská dvojica riešiť, partneri musia byť 
ochotní naučiť sa, čo potrebujú vedieť, a následné spoločné uvádzanie 
získaných poznatkov do praxe im prinesie uspokojenie. Najmä ženy 
potrebujú hlbšie poznať svoju vlastnú sexualitu. Kým budú môcť na
plniť manželovu potrebu sexuálneho uspokojenia, je treba, aby vedeli, 
ako si vychutnať spomínané štyri štádiá sexuálneho styku. 

Mnohé sa ma pýtajú: „Ako môžeme získať potrebné poznatky?" To 
závisí od toho, nakolko vážny je problém, pred ktorým stojíte. Môžete 
ich získať spoločným čítaním množstva vynikajúcich ilustrovaných kníh, 
ktoré sa zaoberajú manželským sexuálnym životom. Nebolo mojím cie
ľom dať vám podrobný návod na to, ako sa stať zručnými milencami, 
pretože umenie telesnej lásky siaha ďaleko za hranice tejto knižky. 
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Môžete si prečítať akúkoľvek sexuálnu príručku a nájsť, čo vám 
obom vyhovuje. Mnohé knihy tohto charakteru vás budú bombardo
vať najrôznejšími druhmi sexuálnych postupov. Majte však na pamäti, 
že niektoré budú vo vašom prípade fungovať, iné nie - žiadne dva páry 
nebudú mať presne rovnakú odozvu. Jediným „štandardom", o ktorý 
by ste sa mali usilovať, je pocit uspokojenia, naplnenia a vzájomnej 
lásky. 

Ak sú vaše sexuálne problémy zložité, budete možno potrebovať 
navštíviť školeného sexuálneho terapeuta. Ja osobne som v snahe po
môcť svojim klientom so sexuálnymi problémami využíval i poznatky 
sexuálnej terapie. Keďže však každý z prípadov, s ktorým sa stretávam, 
je vysoko individuálny, nezahrnul som do obsahu tejto knihy tera
peutický postup. 

Jednou z tragických irónií mojej práce je , keď za mnou príde man
želská dvojica po sedemdesiatke a sťažuje sa na sexuálny nesúlad. 
Takmer vždy ich problém spoločne vyriešime v priebehu niekolkých 
týždňov, a mnohí po štyridsiatich či päťdesiatich rokoch spoločného 
života po prvýkrát zažijú sexuálne uspokojenie. „Ako inak mohlo naše 
manželstvo vyzerať," často hovoria. I keď som rád, že sa im konečne 
podarilo vyriešiť dlhotrvajúci a frustrujúci manželský problém, cítim 
ľútosť kvôli dlhým rokom, počas ktorých zbytočne trpeli vinou, hne
vom a depresiou, ktoré často sexuálny nesúlad sprevádzajú. 

USPOKOJOVANIE VZÁJOMNÝCH POTRIEB 
Ako som spomínal v prvej kapitole, mojím cieľom je pomôcť man

želom, aby spoznali päť najdôležitejších emocionálnych potrieb svojho 
partnera a naučili sa ich napĺňať. Diskusiu o týchto základných potre
bách som začal tými z nich, o ktorých si myslím, že sú absolútne nevy
hnutné pre dobré fungovanie manželstva - prejavovaním náklonnosti 
v prípade ženy a sexuálnym uspokojením v prípade muža. 

Isté veci, ktoré som v tejto kapitole spomínal, vás môžu rozčuľovať, 
alebo sa vám môžu zdať priam nechutnými. Možno som sa niektorých 
manželiek dotkol svojím tvrdením, že potrebujú spoznať tajomstvá 
vlastnej sexuality. Som však ochotný vziať na seba tento risk, pretože si 
myslím, že v hreje skutočne veľmi veľa. 

V mojej práci s manželskými dvojicami sa opakovane, stále znovu 
a znovu vynárajú dva základné problémy. Môžu sa vám zdať zahanbujú
ce, môžu vo vás budiť hnev či vás privádzať do zúrivosti, ale tu sú fakty: 

1. I keď muži zvyčajne lepšie poznajú svoju vlastnú sexualitu, pre
tože je pre nich tak dôležitou hnacou silou, mnohým z nich chý-
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ba zručnosť v otázkach telesnej lásky, pretože nechápu, že ženská 
potreba citových prejavov je súčasťou sexuálneho procesu. Keď 
sa muž naučí prejavovať svoju lásku, výrazne to zmení jeho se
xuálnu skúsenosť. Muž, ktorého jediným cieľom je ukojiť svoj 
hlad po sexe, svoju ženu skôr obťažuje, pretože technika, ktorú 
používa, neberie ohľad na jej pocity. Zneužíva jej telo na získanie 
pocitu rozkoše, ona však k nemu cíti narastajúci hnev. 

2. Mnohé ženy naopak nerozumejú svojej vlastnej sexualite dosta
točne na to, aby vedeli, ako si vychutnať napĺňanie manželovej 
neodolateľnej túžby po sexe. Ak chce žena sexuálne uspokojiť 
svojho manžela, musí byť uspokojená i ona sama. Usilujem sa 
manželkám vysvetliť, že namiesto toho, aby boli jednoducho 
svojim mužom pravidelne sexuálne prístupné, by sa skôr mali 
učiť vychutnávať si sexuálny vzťah do tej miery, ako sa to darí ich 
manželom. 

ZLATÉ PRAVIDLO MANŽELSTVA 
Je pochopiteľné, že na to, aby si žena mohla vychutnať sex, bude 

potrebovať pomoc svojho manžela. Ak jej on neposkytne lásku a nehu, 
ktorú potrebuje, bude mať pocit, že je necitlivý a nezáleží mu na nej. 
Tento princíp reciprocity sa prelína celou touto knižkou. Nemôžete sa 
tešiť zo svojho podielu manželského vzťahu, ak váš partner nemá ra
dosť z toho svojho. Ak vám na vašom partnerovi záleží, nebudete ho 
zneužívať z dôvodu vlastného sebectva alebo nevedomosti. 

Takmer všetky kultúry a historické obdobia poznali tento prin
cíp: „Čiňte druhým to, čo chcete, aby činili oni vám." Keď premýšľate 
o konceptoch, s ktorými som sa s vami doteraz podelil, a budete čítať 
o ďalších ôsmich emocionálnych potrebách v manželskom vzťahu, maj
te prosím na pamäti túto mierne pozmenenú verziu Zlatého pravidla. 
Ja ju nazývam Harleyho Druhým zákonom manželstva: 

Napĺňajte potreby svojho partnera tak, 

ako by ste chceli, aby on napĺňal tie vaše. 
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OTÁZKY PRE ŽENU: 

1. Na stupnici od 1-10, ak 10 bodov predstavuje „veľmi uspokoji
vé", ako by ste hodnotili štyri štádiá svojej sexuálnej skúsenosti 
s vaším manželom? 
Začiatok pohlavného vzrušenia_ Plateau_ Klimax_ Uvoľnenie_ 

2. Ak ste hodnotili ktorékoľvek zo štádií pomerne nízko, v čom 
podľa vás spočíva problém? Je zaň zodpovedný váš manžel, vy, 
alebo nesiete vinu obaja? 

3. Čo ste sa pri čítaní tejto kapitoly naučili o potrebe sexuálneho 
uspokojenia vášho manžela? 

OTÁZKY PRE MUŽA: 

1. Ak by vaša manželka hovorila o vašich sexuálnych túžbach 
a technikách so sexuálnym terapeutom, čo by mu podľa vás 
povedala? 

2. Ako by ste zhodnotili svoj sexuálny život? 
Pravidelný_ Občasný_ Nárazový_ Takmer neexistujúci_ 

3. Podľa autorovho názoru, ženu vzrušuje manželova láska k nej, 
j eho pozornosť, vľúdnosť, láskavosť a nežná jemnosť. Usilujete 
sa o neprestajné rozvíjanie a prejavovanie týchto vlastností? Ako 
by podľa vás odpovedala na túto otázku vaša manželka? 

NA SPOLOČNÉ ZAMYSLENIE: 

1. Prináša nám náš sexuálny život obom uspokojenie? Ak nie, 
v ktorých štádiách sexuálnej skúsenosti máme ťažkosti, a ako je 
to možné zmeniť? 

2. Mali by sme si spolu preštudovať kvalitnú sexuálnu príručku? 

3. Uvádzame do praxe v oblastiach prejavov lásky a sexu autorovu 
verziu Zlatého pravidla - usilujeme sa napĺňať potreby partnera 
tak, ako by sme si želali, aby napĺňal on naše? 
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Žena potrebuje, aby sa s ňou 
jej manžel rozprával 

ROZHOVOR 

Keď spolu Jil l a H a n y chodili, ich vzťah sa podobal dlhému rozho
voru. V dňoch, kedy sa nemohli stretnúť osobne, si často telefonovali, 
a niekedy ich telefonické rozhovory trvali i viac než hodinu. Zriedkavo 
si plánovali formálne schôdzky, pretože najviac im záležalo na tom, 
aby mohli jeden druhého vidieť a zhovárať sa spolu. Niekedy sa im po
darilo natolko sa „zarozprávať", že zabudli na akékoľvek plány, ktoré 
na daný večer mali. 

Po svadbe zistili, že ich rozhovorov je zrazu čoraz menej. Oboch 
zamestnávali iné záležitosti, ktoré im zaberali veľa času. Keď sa im 
podarilo nájsť si čas a sadnúť si k spoločnému rozhovoru, Ji l l zistila, 
že H a n y jej mal čoraz menej čo povedať. Keď sa večer vrátil z práce, 
zvyčajne zaboril hlavu do novín, pozeral televíziu a išiel skoro spať. 
Neznamenalo to, že by nemal o Jil l záujem, alebo by ho niečo deprimo
valo. Jednoducho potreboval „vypnúť" po náročnom pracovnom dni. 

„Miláčik," oslovila ho jedného dňa Ji l l , „naozaj mi chýbajú naše 
spoločné rozhovory. Želala by som si, aby sme sa viac rozprávali, tak 
ako sme to robievali kedysi." 

, J a som mal tie chvíle tiež rád," odvetil Hany. „O čom by si sa chce
la rozprávať?" 

Táto otázka Harrymu nezískala body v Jillinej citovej banke. Nevy
slovila to síce nahlas, ale pomyslela si: Ak nepoznášodpovedna túto otázku, 
potom sa asi nemáme o čom baviť. 

Ji l l potom začala premýšľať, prečo sa veci medzi nimi zmenili. H a n y 
stále rád rozprával, keď sa mu chcelo - napríklad v spoločnosti priate
ľov na športovom zápase. Mala pocit, že si svoje mlčanie „odkladá" pre 
ňu, a bolo pre ňu ťažké nehnevať sa na to. 



Moje túžby, tvoje túžby 

H a n y a JilI sa často stretávali s Tomom a Kay, dvojicou v ich veku, 
ktorá bývala v susedstve. Jil l si všimla, že Tom si v ich spoločných roz
hovoroch zvykol obracať sa na ňu. Zdalo sa, že n ie je pre neho ťažké 
nájsť si spoločné témy na rozhovor. 

V priebehu času si J i l l uvedomila, že stretnutia s Tomom a Kay sa 
pre ňu stali najkrajšími chvíľami týždňa. Tešila sa na čas, keď bude môcť 
hovoriť o najrôznejších veciach, ktoré mala na mysli. Tom ju vždy po
zorne počúval a aktívne sa zapájal do rozhovoru. Kedykoľvek sa spolu 
ocitli vo veľkej spoločnosti, napríklad na oslave, Tom ju vždy vyhľadal, 
aby mohli stráviť čas v spoločnom rozhovore. Sedával vedľa nej na pra
covných stretnutiach a pozýval ju na výnimočné akcie, ktoré boli pre 
oboch zaujímavé. 

Stali sa z nich dobrí priatelia. Je pochopiteľné, že si Tom nazbieral 
hojný počet bodov v Jillinej citovej banke. 

Ako čas plynul, ich priateľstvo sa prehlbovalo, a Ji l l si čoskoro uve
domila, že ich vzťah sa pre ňu stal niečím viac než len priateľstvom. 
Jedného dňa sa Tomovi opatrne zverila s tým, že do neho začína byť 
zaľúbená. 

J i l l , " odvetil je j Tom, „milujem ťa takmer od prvej chvíle, keď sme 
sa stretli." 

V priebehu niekolkých týždňov sa Tom a Jill ocitli hlboko zapletení 
v milostnom vzťahu. 

Kruh Jillinej potreby rozhovoru sa uzavrel. Potrebu, ktorú pred 
svadbou vynikajúcim spôsobom uspokojoval Hany, teraz napĺňal 
Tom. Harryho pozorná ochota načúvať Jil l sa po svadbe z nejakého 
dôvodu vytratila. Keď Jil l o celej veci rozmýšľala, vravela si: Aká škoda, 
Že nemôžem viesť takéto rozhovory s Harrym. Kedysi sme to vedeli. Prečo sa nám to dnes 
už nedarí? 

PREČO SA SO MNOU MÔJ MANŽEL NEROZPRÁVA? 
Málokedy stretnem muža, ktorý by sa ma opýtal: „Prečo sa so mnou 

moja manželka nerozpráva?" Často však počúvam z úst žien otázku: 
„Prečo so mnou môj manžel nehovorí?" Muži sa nepotrebujú tak veľmi 
rozprávať so svojimi manželkami, ako sa manželky potrebujú zdieľať 
do svojimi mužmi. Samotný rozhovor prináša ženám obrovské pote
šenie. Veľa žien je schopných tráviť hodiny v telefonickom rozhovore 
jedna s druhou, zatiaľ čo muži zriedkavo zdvihnú telefón len preto, 
aby sa mohli porozprávať a zistiť, ako sa tomu druhému darí. Ženy sa 
tešia zo stretnutí, spoločných obedov, a iných podobných udalostí, 
ktorých jedinou náplňou sa zdajú byť rozhovory o osobných prob
lémoch. Keď sa zídu muži, hovoria zvyčajne o praktických záležitos-
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tiach, ako napríklad o oprave auta, najlepšom mieste na rybárčenie, 
či o tom, kto získal prvé miesto v populárnom športe danej sezóny. 
S obľubou si tiež rozprávajú vtipy a anekdoty. Nezvyknú však hovoriť 
o sebe či o svojich pocitoch. 

Prečo je teda pre nich také ľahké rozprávať sa so ženami v čase ich 
spoločných schôdzok? Jedným zjavným dôvodom je to, že sa usilu
jú vzbudiť dobrý dojem, a ženy sa pochopiteľne snažia o to isté. Po
čas spoločného chodenia a dvorenia obaja horlivo predvádzajú svoju 
schopnosť byť zábavný, duchaplný, príjemný a tak ďalej. Obom veľmi 
záleží na tom, aby zistili, čo sa tomu druhému páči a nepáči. Najmä 
muž prejavuje nezvyčajnú mieru zvedavosti a chce sa dozvedieť o svo
jej spoločníčke čo najviac. Zaujímajú ho jej pocity a problémy, chce 
vedieť, čo by ju urobilo šťastnou a spokojnou. 

Rovnakým spôsobom sa usiluje spoznať jej záujmy. Chce zistiť, ako 
sa pre ňu môže stať atraktívnym. Pretože pochopí, že ju poteší, ak jej 
telefonuje, okamžite zdvíha telefón a často jej volá, kedykoľvek sa spo
lu nemôžu stretnúť. Dáva jej tým najavo, ako ju má rád a ako mu na 
nej záleží. 

Bez ohľadu na to, ako majú ženy rady rozhovor, nemajú rady mu
žov, ktorí celý večer hovoria len o sebe, svojich problémoch a svojich 
úspechoch. Stretávam sa s mnohými ženami, ktoré využívajú služby 
zoznamovacích kancelárií. Keď ich zoznamovacia kancelária dá dohro
mady s mužom, často počujem: „Ten chlap bol nudný] Celý čas rozprá
val len o sebe." 

Toto vyjadrenie dokazuje, že rozhovor, ktorý má uspokojiť ženi
nu potrebu, sa musí zaoberať udalosťami jej dňa, ľuďmi, s ktorými sa 
stretla ona, a predovšetkým tým, akýpoát v nej zanechali. To, čo chce, je 
verbálna pozornosť. Ochotne však poskytne rovnakú pozornosť svoj
mu manželovi a rada sa zúčastní i rozhovoru, v ktorom on hovorí len 
o sebe a o tom, čo dosiahol. 

Čo je najdôležitejšie - žena chce byť v prítomnosti niekoho, o kom 
má pocit, že mu na nej hlboko záleží a je ochotný starať sa o ňu. Keď vní
ma tento typ starostlivosti, cíti voči človeku, s ktorým hovorí, blízkosť. 
V ženskej mysli sa rozhovor spája s láskou, a pomáha jej tak cítiť spo
jenie s druhým človekom. Žena neprestáva vnímať toto puto, ak denne 
prijíma lásku a má možnosť sa porozprávať. 

Ak manžel musí kvôli pracovným záväzkom na dlhší čas odísť, te
lefonické rozhovory jej môžu pomôcť zachovať si potrebný pocit vzá
jomnej komunikácie a blízkosti. I v prípade, keďjej manžel každý večer 
zatelefonuje, žena často po jeho návrate potrebuje deň-dva na znovu-
obnovenie pocitu blízkosti, ktorý mala, kým odišiel. Manželky mužov, 
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ktorí často cestujú, mi hovoria, aké je pre ne ťažké znova si zvyknúť na 
ich návrat. Jedna z nich sa vyjadrila: „Trvá zopár dní, kým mi je dosta
točne blízky na to, aby som sa s ním mohla milovať." 

Mnoho - možno väčšina - párov, s ktorými sa stretávam, čelí prob
lémom, ktoré súvisia s ich zamestnaním. Povolania, ktoré si vyžadujú 
časté cestovanie, ako napríklad povolanie obchodného zástupcu, za
mestnanca leteckej spoločnosti, riadiace pozície a podobne, predsta
vujú pre manželstvo často pohromu. Neprestajné odchody a návraty 
partnera, ktorý je na cestách, spôsobujú, že pre toho druhého je veľmi 
ťažké - ak nie dokonca nemožné - zachovať si potrebný pocit vzájom
nej jednoty. V manželstvách, v ktorých cestujú obaja partneri, je dvoj
násobne ťažké nestratiť emocionálne partnerské puto. 

KOMUNIKÁCIA SI VYŽADUJE ČAS 
Ak chce manžel naozaj uspokojiť potrebu svojej manželky po emo

cionálnej blízkosti, je potrebné, aby tomu venoval dostatok svojho času 
a energie. Svojim mužským klientom hovorievam, že by si mali vyhra
diť pätnásť hodín týždenne na to, aby mohli venovať svojim manžel
kám svoju nedelenú pozornosť. Mnohí sa na mňa pozrú, akoby chceli 
zistiť, či som sa zbláznil, alebo sa len zasmejú a povedia: „Chcete mi 
tým povedať, že môj deň musí mať tridsaťšesť hodín." Nenechám sa vy
viesť z miery, ale jednoducho sa ich spýtam, kolko nedelenej pozornos
ti svojim manželkám venovali v čase pred svadbou. Ak mladý muž nie 
je schopný venovať svojmu dievčaťu zhruba pätnásť hodín týždenne, je 
vysoko pravdepodobné, že ho stratí. 

Čo sa deje na zvyčajnom rande? Dvojica si nájde činnosť, ktorá im 
poskytne dôvod, aby sa mohli zísť. Zvyčajne je to istá rekreačná činnosť 
- napríklad hranie tenisu, návšteva kina či reštaurácie. Táto aktivita je 
však len zámienkou. To, na čom im naozaj záleží, je stretnúť sa a venovať 
sa jeden druhému. Väčšina schôdzok sa točí okolo vzájomných preja
vov lásky a spoločných rozhovorov. 

Keď takáto dvojica spolu trávi čas, zvyčajne tak koná s dvoma zá
kladnými - i keď možno podvedomými - cieľmi: Partneri sa usilujú 1) 
jeden druhého hlbšie spoznať a 2) dať jeden druhému najavo, že im 
navzájom na sebe záleží. 

Prečo by mali tieto ciele po svadbe upadnúť do zabudnutia? 
Pár, ktorý túži po šťastnom manželstve, by mal tieto ciele a zodpo

vedajúce konanie rozvíjať ďalej počas celého spoločného života. Je po
trebné - najmä kvôli žene - aby si partneri vyhradili čas na spoločné 
„schôdzky". Práve tu prichádza na rad odporúčaných pätnásť hodín 
týždenne. Dvojica sa môže v tomto čase venovať aj iným aktivitám; 
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primárnou náplňou by však mal zostať rozhovor - súkromný a osobný 
rozhovor bez prítomnosti detí či priateľov. 

Ak spolu partneri netrávia dostatočne veľa spoločného času, najmä 
ženy vo výraznej miere strácajú pocit intimity, ktorý tak veľmi potre
bujú a majú rady, a v ich citovej banke začnú chýbať prostriedky. Na 
čas pätnástich hodín týždenne som prišiel po rozhovoroch s klientka
mi, ktorým som kládol otázku, koľko času potrebujú stráviť so svo
jimi manželmi, kým sú im dostatočne blízki na to, aby boli ochotné 
a schopné vychutnať si sexuálnu intimitu. 

Pri hľadaní vhodnej činnosti, ktorá by sa mohla stať súčasťou za
mýšľaných pätnástich hodín týždenne, sa musíte zamyslieť a položiť 
si otázku: „Dovoľuje nám táto činnosť sústrediť sa primárne jeden na 
druhého?" Ak je vaša odpoveď kladná, vybraná aktivita spĺňa potrebné 
kritériá. Stráviť spolu tri hodiny v kine na filmovom predstavení túto 
požiadavku nespĺňa. Môžete si síce počas filmu vymeniť zopár preja
vov lásky, ale vo väčšine prípadov nemôžete tvrdiť, že ste venovali po
zornosť jeden druhému. 

Aktivity ako spoločná prechádzka, návšteva reštaurácie, člnkovanie 
na tichom jazere, golf, opaľovanie sa na pláži a činnosti podobného 
charakteru sú vyhovujúcejšie. Akákoľvek činnosť, ktorá si vyžaduje in
tenzívnu koncentráciu alebo príliš velkú telesnú námahu, takže spoloč
ný rozhovor by bol popri nej príliš náročný, naopak nieje vhodná. 

Ak sa však spolu zhovárate počas jazdy autom, môžete rozhovor za
rátať do „svojich" pätnástich hodín. To isté platí pre spoločné obedy či 
večere, ak vás počas nich nerozptyľuje prítomnosť detí či iné dôvody. 

V ženskom srdci sa počas spoločného chodenia zobúdza láska k mu
žovi vďaka spoločne strávenému času, vyplnenému rozhovormi a pre
javmi lásky. Ak dvojica neprestane rozvíjať konanie, ktoré ich k sebe 
priviedlo na začiatku ich vzťahu, ich manželstvo má velkú šancu na 
úspech. Keď sa dvaja ľudia zoberú, každý partner má právo očakávať 
rovnakú láskyplnú starostlivosť a pozornosť, aká sa mu dostávala pred 
svadbou. Zvyčajným stereotypom v mnohých manželstvách - možno 
dokonca v ich väčšine - j e , žiaľ, presný opak. Jeden (či obaja) partneri 
sa vo svojich úmysloch a konaniach otočia o stoosemdesiat stupňov, 
len čo doznel svadobný pochod. Popísaný stereotyp prirodzene nie je 
presný, pretože zvyčajne trvá mnoho mesiacov, či dokonca roky, kým sa 
veci zmenia, ale áno, zmenia sa. Prečo je to tak? Je to preto, že manželia 
si neurčia za prioritu tráviť spolu spoločný čas. Všetci vieme, že by to 
tak nemalo byť, máme však sklony nevážiť si dostatočne svojho partne
ra a j eho prítomnosť v našom živote. Životné zmeny a problémy, ktoré 
vstup do manželstva so sebou prináša, nás často zaskočia, a nezostáva 
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nám dosť času na to, aby sme venovali potrebnú starostlivosť človeku, 
ktorého sme sa zaviazali milovať. 

Syndróm „nedostatočného váženia si svojho partnera" vysvetľu
j e , prečo sa „skvelé predsvadobné rozhovory" môžu postupne vytrá
cať a nahradí ich nemastné-neslané manželské spolužitie, ktoré je pre 
oboch partnerov sklamaním a rozčarovaním. Je potrebné, aby sa každý 
manžel či manželka zastavili, zamysleli sa a odpovedali si na otázku: 
Môj partner si ma zobral, pretože si myslel, že všetky moje láskyplné slová/skutky/pre

javy, ktorésom mu venoval pred svadbou, budú pokračovať po celýzvyšoknášho spoloč
ného života. Plním túto úlohu zodpovedne? 

Väčšina ľudí, ktorí chcú vstúpiť do manželstva, nepredpokladá, že 
predsvadobné obdobie bolo len fantáziou a po ňom sa zrazu všetko 
stane príšerným. Rozhodli sa pre manželstvo preto, že to, čo sa dialo 
pred svadbou, im prinášalo obrovskú radosť, a chceli by túto radosť 
prežívať po celý život. 

Iste, že po svadbe sa okolnosti môžu zmeniť. Počas prvých rokov 
nášho spoločného života sme s Joyce nemali dostatok peňazí. Ja som 
ešte stále študoval, a navyše som potreboval živiť svoju ženu a deti. 
Joyce bola s nimi doma, a počítali sme každý dolár. Musel som si klásť 
otázku: Čo by Joyce uprednostnila: viac peňazí, alebo čas strávený so mnou? Ak by 
som sa to opýtal j e j , možno by si bola vybrala peniaze, pretože sme po
trebovali platiť účty a udržiavať chod domácnosti - čo sa dotýka ďalšej 
základnej potreby žien, ktorej sa budeme bližšie venovať v 9. kapitole. 
Našťastie sme nedovolili, aby nás finančné problémy rozdelili. Počas 
ďalších rokov som vo svojej poradenskej práci spoznal nasledovnú 
pravdu: Peniaze a kariéra majú slúžiť manželstvu; manželstvo by však 
nikdy nemalo slúžiť peniazom alebo kariére. V mnohých manželstvách, 
ktoré som mal možnosť pozorovať, manželia zabudli na spoločný vzťah 
v snahe nadobudnúť majetok. I keď sa im to napokon možno podarilo, 
stalo sa tak však na úkor ich manželstva. 

Známa americká honba za hmotnými statkami, idúca ruka v ruke 
s postupom na rebríčku úspešnosti, je pravdepodobne najväčším ne
priateľom každej rodiny. Čo by malo byť v manželstve na prvom mies
te: váš vzťah muža a ženy, alebo váš životný štandard? 

Všetci poznáme „správnu" odpoveď, veľa párov na to však stále 
ide z opačného konca. Uprednostnia svoj životný štandard pred ich 
spoločným vzťahom v mylnom presvedčení, že ak sa im podarí získať 
úspech, prinesie im to šťastie. V mnohých prípadoch sa však stane 
presný opak: Dosiahnu síce „vyšší životný štandard", ale zaplatia zaň 
obrovskú cenu. 
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Pretože sme sa spolu s Joyce rozhodli tráviť spolu viac času, museli 
sa v našom živote udiať isté zmeny. Vedel som, že dívať sa na veci len 
z pohľadu peňazí je klamlivé, stále ma však čakali účty, ktoré bolo treba 
zaplatiť. Znamenalo to, že musíme znížiť náš životný štandard. 

Dvojica, ktorá trávi dlhé hodiny v práci alebo si ešte navyše privyrá-
ba prácou popri zamestnaní, môže tým svojmu manželstvu vypisovať 
úmrtný list, alebo ho aspoň postupne dostať do stavu, ktorý si bude vy
žadovať „pobyt v nemocnici". Je treba, aby si partneri uvedomili, že naj
dôležitejšou súčasťou kvality ich života je práve ich spoločný vzťah. 

PREČO JE ROZHOVOR TAKÝ DÔLEŽITÝ? 
Pri postupnom napredovaní v našom spoločnom rozbore desiatich 

základných potrieb mužov a žien vám začne byť zjavné, že všetky me
dzi sebou úzko súvisia. Ak sa vám nepodarí uspokojiť istú emocionál
nu potrebu vášho partnera, môže to ovplyvniť vašu schopnosť napl
niť i ďalšie. Skúste si napríklad predstaviť úspešné naplnenie potreby 
sexuálneho uspokojenia či prejavovania náklonnosti bez toho, že by 
ste použili verbálnu komunikáciu. Bez spoločných rozhovorov by bolo 
nemožné udržiavať pri živote láskyplnú atmosféru a hlboký fyzický 
vzťah, ktoré obaja partneri potrebujú! 

Niektorí ľudia sa mylne domnievajú, že môžu uspokojenie týchto 
základných manželských potrieb od seba oddeliť. Žena, ktorej man
žel sa s ňou nerozpráva, si môže myslieť, že pomôže, ak si jednodu
cho nájde na rozhovor inú spriaznenú dušu. Zveriť uspokojenie tejto 
potreby niekomu inému a napriek tomu zostať sexuálne verná svojmu 
manželovi sa jej zo začiatku môže zdať byť v poriadku. Problém tkvie 
v tom, že neúmyselne podkopáva základy svojho manželstva tým, že sa 
dobrovoľne vzdáva puta, ktoré pre ňu intímny rozhovor s jej manželom 
vytvára. Hlboko vo svojom srdci vie, že ak má cítiť jednotu s manže
lom, je dôležité, aby sa s ňou rozprával. 

„George, poďme sa pozhovárať." 
„O čom by si sa chcela rozprávať?" 
Ak by Georgovu nevinnú otázku vyslovil ktorýkoľvek muž, väčšine 

manželiek by sa „otváral nožík vo vrecku". Je z nej totiž zjavné, ako 
málo muži rozumejú tomu, že rozhovor skutočne uspokojuje potrebu 
ženy. George by možno pochopil Marin hnev lepšie, ak by ich rozho
vor prebiehal nasledovne: 

„Mary, poď sa milovať." 
„Prečo, George? Sme pripravení mať spolu deti?" 
Keď vidíme rozhovor Mary a Georgea o sexe, začneme chápať, ako 

absurdne znie ženskému uchu Georgeova otázka o konverzácii. Na-
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priek tomu sa podobný dialóg často odohráva v mnohých priemer
ných manželstvách. Prečo je to tak? Dôvod tkvie, podľa môjho názoru, 
v tom, že ani jeden z partnerov nerozumie tomu, ako ten druhý chápe 
rozhovor. 

Rovnako ako sex prináša Georgeovi radosť sám o sebe, Mary po
trebuje rozhovor. Zobúdza v nej totiž (a platí to u väčšiny žien) väč
šiu lásku k Georgeovi, pretože jej umožňuje hlboko zdieľať svoj život 
s manželom. Atmosféra, ktorú takýto rozhovor vytvára, v nej posilňuje 
pocit šťastia. Muž, ktorý si nájde čas rozprávať sa s manželkou, nachá
dza zároveň cestu k jej srdcu. 

George chápe rozhovor primárne ako prostriedok vedúci k cieľu, 
a nie ako cieľ samotný. Ak bude chcieť zistiť, ako došlo k tomu, že ich 
bankový účet bol prečerpaný, môžete si byť istí, že s Mary bude hovo
riť. Nie je však veľmi pravdepodobné, že by jej rozprával o tom, ako 
milo sa k nemu správal úradník v danej banke, keď sa tam naposledy 
zastavil. Ženy rovnako rozumejú tomu, že rozhovor má i praktické úče
ly. Je však pre ne ťažké vysvetliť, že im jednoducho robí radosť môcť sa 
len tak s niekým porozprávať. 

I keď rozhovor napĺňa jednu zo základných citových potrieb žien, 
pomáha budovať vzťah i inými spôsobmi. Umožňuje párom (1) dať si 
vzájomne najavo svoje potreby a (2) pomáha im učiť sa, ako tieto potre
by napĺňať. Keď si manželia v spoločnom rozhovore naozaj vymieňajú 
informácie o tom, čo potrebujú, učia sa, ako nájsť v ich vzťahu väčší 
súlad. Ak chcete navodiť podobný rozhovor, opýtajte sa svojho partne
ra, čo si myslí a cíti. Niekedy mu môžete položiť otázku: „Z čoho si mal 
dnes dobrý pocit? Čo spôsobilo, že si sa dnes cítil zle?" Neskôr sa mu 
naopak môžete vy zveriť s tým, prečo ste sa dnes cítili dobre/zle. Keď 
spolu zdieľate tento druh informácií, budete lepšie rozumieť tomu, čo 
sa odohráva vo svete vášho partnera a budete viac chápať jeho reakcie 
na situácie, ktoré vás oboch ovplyvňujú. Ak nejaké moje konanie nega
tívnym spôsobom ovplyvňuje moju manželku, potrebujem to vedieť, 
aby som mohol zmeniť svoje správanie a naopak urobiť niečo, z čoho 
by mala radosť. Podobne potrebujem vedieť i to, ak robím niečo správ
ne - aby som mohol v danom konaní pokračovať, prípadne ho ešte viac 
zintenzívniť. Partnerská dvojica to nikdy nemôže s týmto procesom 
spätnej väzby „prehnať", pretože i tie najlepšie úmysly môžu vypáliť 
zle, ak manželia takto neudržiavajú vzájomnú komunikáciu. 



Rozhovor 

AKO ZABRÁNIŤ TOMU, ABY SME SA NAVZÁJOM 
VZĎAĽOVALI 

Ja sám môžem dosvedčiť, že manželia sa môžu zmeniť a prísť o to, čo 
ich spája, ak zabudnú na vzájomný rozhovor. Keď sme sa s Joyce bra
li, práve som skončil vysokú školu a Joyce končila druhý ročník. Len 
po dvoch mesiacoch manželského života sa Joyce rozhodla nedokončiť 
štúdium a zamestnala sa na plný úväzok ako sekretárka. Po dvoch ro
koch môjho postgraduálneho štúdia sa nám narodilo prvé dieťa a Joyce 
s ním zostala doma. Po uplynutí ďalších troch rokov som získal dokto
rát a mali sme spolu dve deti. 

Joyce začala rozvíjať svoje hudobné záujmy a schopnosti, a moja 
kariéra ma zaviedla ku psychológii. O n a začala nahrávať gospelovú 
hudbu, prednášala na rôznych akciách a stala sa z nej vyhľadávaná vo-
kalistka. Ja som učil psychológiu, pracoval vo výskume a otvoril som si 
poradenskú kanceláriu. 

Čoskoro som si uvedomil, že sme si pomaly nemali čo povedať. Keď 
som sa jej pokúsil rozprávať o svojej práci, počúvala ma až celých desať 
sekúnd a potom jej pozornosť ochabla. Keď mi rozprávala o problé
moch, ktorým v poslednom čase čelila ona, počúval som ju zhruba rov
nako dlho. Na našich účtoch v citovej banke toho druhého sa začínali 
hromadiť dlhy. J e j sféra záujmov sa začala úplne odlišovať od mojej. 
Ak by sme sa náš problém pokúsili zobraziť diagramom, vyzeral by 

podobne, ako diagram na ilustrácii číslo 1: 

Uvedomili sme si, že náš problém vôbec nie je zanedbateľný a roz
hodli sme sa ho riešiť skôr, než nám prerastie cez hlavu. Náš vzťah bol 
pre nás omnoho dôležitejší, než naše profesionálne úspechy. Situácia, 
ktorú sme chceli a potrebovali dosiahnuť, by vyzerala ako diagram na 
ilustrácii číslo 2: 

67 



Moje túžby, tvoje túžby 

Obaja sme vynaložili úsilie, aby sme boli viac zapojení do sféry záuj
mov toho druhého. Keďže ma vždy zaujímala hudba a ohromne ma te
šili Joycine koncerty, ponúkol som sa, že jej pomôžem s ich prípravou, 
ako i s prípravou jej rečníckych akcií. Joyce sa stala mojou interiérovou 
dizajnérkou a využila pri tom svoj umelecký talent. Zariadila všetky 
moje kancelárie a bola hostitelkou mojich seminárov a spoločenských 
udalostí na klinike. 

Naučili sme sa využívať svoje talenty a záľuby v službe tomu druhé
mu. To neznamenalo, že by sme sa usilovali prebrať kontrolu, hovoriť 
tomu druhému, čo má robiť, alebo mu dávať kopu nevyžiadaných rád. 
Po týchto zmenách sme si čoskoro všimli, že sa sféry našich záujmov 
začali prekrývať. Niektoré z mojich záujmov zostali pre Joyce tajom
stvom a naopak; teraz sme však získali i sféru spoločných záujmov, ktoré 
sme mohli zdieľať. Podarilo sa nám opäť vzkriesiť k životu pocit spo
lupatričnosti, ktorý medzi nami bol, kým sme spolu ešte len chodili. 
Zostatok na našich účtoch v citovej banke začal znovu rásť. 

Aby sme sa mohli viac zúčastňovať na aktivitách toho druhého, mu
seli sme obmedziť niektoré z našich vlastných. Tento typ prispôsobova
nia saje v budovaní súladu nevyhnutný. 

Ak by som mal zhrnúť kľúčové body: 

1. Ja mám moju sféru záujmov a moja manželka zasa je j . Ak sa sfé
ry našich záujmov nebudú prekrývať, spôsobí to, že sa budeme 
jeden druhému stále viac vzďaľovať. 

2. Keďže deň a týždeň má len určitý počet hodín, musím si vybrať: 
môžem sa venovať záujmom, ktoré obaja zdieľame, alebo môžem 
rozvíjať svoje vlastné. Ak si zvolím druhú možnosť, budeme sa je
den druhému postupne stále viac vzďaľovať. Ak si však vyberiem 
prvú možnosť, môžeme spoločne rásť. 

3. Rozvíjanie záujmov, ktoré sú zároveň záujmami môjho partnera, 
nám poskytne oveľa viac tém na spoločný rozhovor. Naše rozho

dí; 



Rozhovor 

vory budú plynúť ľahšie a budú zaujímavejšie. Napĺňanie potreby 
rozhovoru, ktorú má moja manželka, si bude odo mňa vyžadovať 
čoraz menej úsilia - stane sa pre mňa prirodzeným a spontánnym. 

Vyššie popísané idey znejú takmer príliš jednoducho, je však ohro
mujúce, kolko párov ich nepozná. Radšej sa rozhodnú počúvať ne
správne rady autorov diel populárnej psychológie, či príležitostných 
hostí účinkujúcich v rôznych talk-shows, ktorí žijú vo svojom treťom 
- štvrtom manželstve v poradí. Títo samozvaní poradcovia povzbu
dzujú manželov k tomu, aby dobrovoľne nachádzali a rozvíjali vlastné 
záujmy v snahe „udržať si vlastný priestor" a získať jeden od druhé
ho nezávislosť. Usilujú sa vám nanútiť názor, že ak sa navzájom príliš 
ovplyvňujete a ste na sebe príliš závislí, stratíte svoju osobnú identitu 
a pocit vlastnej osobnej hodnoty. 

Podľa môjho názoru je to jedna z najškodlivejších ideí, ktoré sa 
v dnešnej spoločnosti šíria. Ako si máte mať jeden druhému čo pove
dať, ak má každý z vás len svoje vlastné záujmy? Zástancovia oddele
ných záujmov argumentujú tým, že dvojica bude mať viac tém na spo
ločný rozhovor, keď si budú hovoriť o tom, čím sa zaoberali odlúčení 
jeden od druhého. Želal by som si, aby to bola pravda - ušetrilo by mi 
to totiž mnoho práce v mojej poradenskej kancelárii. Moja skúsenosť 
dokazuje, že dvojici, ktorej záujmy sú oddelené, hrozí oveľa väčšie rizi
ko vzájomného citového odcudzenia. 

Netvrdím, že manželia musia tráviť spolu každú chvíľu a robiť všet
ko spoločne. Verím však, že partneri v každom manželstve potrebu
jú zdieľať isté spoločné záujmy, ak im záleží na kvalitnej komunikácii. 
Manželstvo, v ktorom partneri rozvíjajú celkom odlišné záujmy, môže 
prežiť; stretol som sa však len s malom manželstiev, ktoré v takýchto 
podmienkach prekvitali. 

Predpokladajme teda, že ste sa zaviazali nájsť si čas na rozhovor, 
dať tomu druhému najavo, čo máte a nemáte radi, že využívate otázky, 
ktoré vám majú pomôcť zistiť partnerove pocity a reakcie, a usilujete 
sa zvýšiť mieru vzájomného súladu rozvíjaním spoločných záujmov. 
Všetky tieto ciele sú správne; stále však pred vami stojí požiadavka, 
aby vaše rozhovory boli pozitívne a užitočné. Niektoré páry môžu čeliť 
nahromadeným nevyriešeným pocitom a problémom, pretože ich ko
munikácia v minulosti bola chabá či negatívna. 

Čo patrí k dobrému rozhovoru? Ako sa manželia môžu naučiť ko
munikovať spôsobom, ktorý by obom prinášal uspokojenie? Ako môžu 
používať svoj jazyk tak, aby im pomáhal rozmnožovať, a nie strácať 
prostriedky v citovej banke svojho partnera? 
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Existuje množstvo kníh o manželskej komunikácii a obsah tejto ka
pitoly nemôže pokryť všetky dostupné témy a názory. Ponúkam vám 
však niekolko základných rád: Na ktoré veci by ste vo svojich spoloč
ných rozhovoroch nemali zabúdať, a ktorým by ste sa naopak mali usi
lovať vyhnúť. V mojej poradenskej práci s manželskými pármi sa stretá
vam s týmito problémami vždy znova a znova. 

NEPRIATELIA KVALITNÉHO ROZHOVORU 
Pozrime sa najskôr na „nepriateľov" rozhovoru, ktorí spôsobujú, že 

si na svojom účte v citovej banke vášho partnera vytvárate dlhy. 

Nepriateľ č. 1: Využívanie rozhovoru na to, aby ste dosiahli, čo chce
te, na úkor partnera 

Nie je nič zlé na tom, ak jeden druhého poprosíte o to, čo by ste 
chceli. Keď sa však vaše prosby zmenia na požiadavky, spôsobujete si 
tým dlhy na vašom účte v citovej banke partnera. 

Kedykoľvek vyslovujete požiadavku, svojmu partnerovi tým hovo
ríte, že vám vlastne nezáleží na tom, aký pocit v ňom jej splnenie vyvo
láva. Vy chcete to, čo chcete, a to je jediné, na čom záleží. Iste, že vaša 
požiadavka môže byť oprávnená a na mieste, a môžete mať päťdesiat 
dôvodov, prečo by vám váš partner mal poskytnúť to, čo od neho žiada
te. Podstatné však je , že chcete dosiahnuť to, na čom vám záleží, i keď 
je to na úkor vášho partnera. Môžem vám zaručiť, že takýto rozhovor 
spôsobuje dlhy na vašom citovom účte. 

Dôsledkom vyslovovania požiadaviek však nie je len postupné za
bíjanie lásky, ktorú k vám váš partner cíti. Požiadavky spôsobia i to, 
že váš partner bude nabudúce menej ochotný urobiť to, čo od neho 
budete žiadať. I keď sa vám dnes možno podarí primäť vášho partnera 
k tomu, aby vás „poslúchol", môžete si však byť istý, že druhý raz si dá 
pozor a odpovie na oheň ohňom. Vaša požiadavka takmer určite skončí 
hádkou, ak nie dnes, tak nabudúce. Požiadavky nie sú len nepriateľom 
rozhovoru. Sú tiež šialeným spôsobom, ako dosiahnuť to, čo by ste vo 
vašom manželstve potrebovali, či na čo dokonca môžete mať nárok. 

Nepriateľa. 2: Využívanie rozhovoru na vzájomné trestanie 

Verbálne „trestanie" partnera má za následok obrovské straty na 
vašom účte v jeho citovej banke. Nie je o nič menej deštruktívne než 
duševné a emocionálne zneužívanie. Škody ním spôsobené, sú často 
väčšie než negatívne dôsledky fyzického zneužívania. 

Bol som svedkom prípadov, kedy si partneri vymysleli kľúčové frá
zy, výnimočne vyvinuté na to, aby sa vzájomne mohli zraňovať. Keď 



Rozhovor 

jeden z partnerov vypustí takúto vetu z úst, spustí sa spŕška nadávok, 
obaja strácajú kontrolu a „strieľajú" po sebe všetky zraňujúce vyjadre
nia, ktoré im prídu na um. 

Vo väčšine nemanželských vzťahov je zvyčajne možné vyhnúť sa ta
kejto situácii. V manželstve to však možné nieje, a hnev, nahromadený 
z predošlých slovných zrážok, postupom času spôsobí, že sa manželia 
začnú navzájom nenávidieť. 

Ak ste nahnevaný a sklamaný, dajte svojmu partnerovi najavo svoje 
pocity a vysvetlite mu svoje očakávania. Myslite však na to, aby ste 
svojimi slovami nikdy netrestali. Verbálne trestanie spôsobí jedine to, 
že váš partner bude v budúcnosti menej ochotný uspokojovať vaše 
potreby. 

Nepriateľ č. 3: Používanie rozhovoru na to, aby ste si vynútili súhlas 
so svojimi názormi 

Len málo rozhovorov vie ísť na nervy viac ako tie, v ktorých sa niekto 
usiluje nanútiť vám svoj názor. Zdá sa, že takýto človek nie je schopný 
pochopiť vaše právo na vlastné rozhodnutia. Ak chcete, aby váš partner 
rozumel vašim pocitom, musíte ich nejakým spôsobom vyjadriť. Avšak 
uznanie vašich pocitov by nemalo zahŕňať očakávanie, že váš partner 
zabudne na vlastné hodnoty či názory. 

Nikdy svojho partnera nenúťte, aby s vami súhlasil. Ak nie ste schop
ní dospieť k rovnakému názoru, naučte sa rešpektovať svoje názory 
a usilujte sa o hlbšie pochopenie toho, ako ste k svojmu názoru dospe
li. Tento rešpekt vám v konečnom dôsledku skôr umožní vysvetliť vašu 
pozíciu a nebudete pritom musieť riskovať stratu bodov z vášho účtu 
v citovej banke partnera. 

Nepriateľ č. 4: Prílišné zaoberanie sa súčasnými či minulými chybami 

Väčšina ľudí - či už v manželstve alebo mimo neho - nemá rada od
sudzovanie, kritiku a karhanie. Ak nám iní vytknú, že sme urobili chy
bu, často sa ju usilujeme ospravedlniť či hľadať vinníka inde ako v se
be. Ak nám však niekto, na kom nám záleží, vysvetlí, že by chcel, aby 
sme uspokojili istú jeho potrebu, zvyčajne sme ochotní mu vyhovieť. 
Za predpokladu, že nás nekritizujú, sme zvyčajne schopní ochotne sa 
prispôsobiť iným tým, že učiníme isté zmeny vo svojom správaní. 

Chyby sa ťažko dokazujú. To, čo jeden človek označí za chybu, sa 
druhému môže vidieť z jeho pohľadu úplne správne. Na druhej strane, 
neschopnosť uspokojiť potreby druhého človeka je omnoho zreteľnej
šia. Ak mi moja manželka Joyce povie, že ju rozčuľujem, mal by som 
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Partneri, ktorým na sebe navzájom 

záleží, sa spolu rozprávajú ohľaduplne. 

PRIATELIA KVALITNÉHO ROZHOVORU 
Pozrime sa teraz bližšie na „priateľov" rozhovoru, ktorí vám pomá

hajú „ukladať" si prostriedky v citovej banke partnera. 

Priateľ č. 1: Rozvíjanie záujmu o obľúbené konverzačné témy partnera 

V mojej poradenskej praxi som zistil, že i tí najuzavretejší ľudia sa 
rozhovoria, keď sa rozoberajú témy, ktoré sú im blízke. Ženy si môžu 
všimnúť, že ich tichí manželia vystúpia zo svojich ulít, keď sú v spoloč
nosti iných mužov - svojich dobrých priateľov. 

Kedysi som vo svojej kancelárii pracoval s manželským párom, ktorí 
stál na prahu rozvodu, pretože manželka už viac nevládala znášať ml
čanie svojho muža. V mojej kancelárii sa tento muž veľmi rozhovoril, 
keď sa k nám však pridala jeho manželka, onemel ako peň. Určité témy, 
ktoré boli pre neho zaujímavé, ho „prebudili k životu". Keď sme sa 
najskôr začali rozprávať o nich, bol neskôr schopný baviť sa o širokej 
škále najrozličnejších tém. Mnohí ľudia potrebujú zahájiť konverzáciu 
témou, ktorá ich „rozbehne". Keď sa tak stane, je možné prejsť i k té
mam, ktoré sú pre nich menej zaujímavé, a naďalej budú schopní zapá
jať sa do rozhovoru a mať z neho radosť. 

Priateľ č. 2: Vyvážený rozhovor 

Manželov, ktorých som spomenul v predchádzajúcom príklade, som 
požiadal, aby odhadli, ako dlho asi hovoria; a počas desaťminútového 
rozhovoru mala manželka svojmu mužovi prenechať priestor zhruba 
piatich minút. Zo začiatku neočakávala, že by počas „svojich" piatich 
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jej vyjadrenie prijať tak, ako bolo povedané. Koniec koncov, vie predsa 
najlepšie zhodnotiť svoje vlastné pocity. Ak vysloví podobné hodnote
nie, nemusí to znamenať, že ma kritizuje - jednoducho vyjadrila, ako 
moje správanie vplýva na jej pocity. Moja starostlivosť o ňu je darom, 
nie očakávaním. Ak mi záleží na jej pocitoch, chcem, aby mi pomohla 
naučiť sa, ako môžem uspokojovať jej potreby. Ak by však odo mňa 
vyžadovala, aby som zmenil svoje správanie, pokladala by moju lásku 
a štedrosť za samozrejmosť, a to by vo mne vyvolalo obrannú reakciu. 

Harleyho Tretí zákon manželstva to zhŕňa nasledovne: 
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minút niečo povedal. Keď však do rozhovoru zahrnuli témy, ktoré ho 
zaujímali, bol manžel schopný svoj čas „vyplniť". Kým túto ženu nepo
žiadali, aby sa usilovala o rovnováhu v rozhovore so svojím manželom, 
a poskytovala mu v ňom rovnaké množstvo času, neuvedomovala si 
svoj zlozvyk, a nevedela, že ho neustále prerušuje. 

Jedinci, ktorí sú zvyknutí privlastňovať si celý rozhovor, vzbudzujú 
u svojich partnerov nežiaduci zvyk - ticho. Ak teda máte záujem o kva
litnú konverzáciu, pristupujte citlivo k právu toho druhého na „vlastný 
priestor". Vášmu partnerovi môže síce trvať i dve-tri sekundy, kým za
čne vetu, poskytnite mu však tolko času, kolko potrebuje. 

Ak chcete k partnerovým slovám niečo povedať, počkajte, kým do
končí svoju myšlienku. 

Priateľ č. 3: Využívanie rozhovoru na poskytovanie informácií, na 
skúmanie a porozumenie svojmu partnerovi 

Jednou z najcennejších stránok manželského rozhovoru je vytvára
nie citovej blízkosti. Témy, ktoré si pre váš spoločný rozhovor vyberie
te, majú obrovský vplyv na rozvíjanie intimity vo vašom vzťahu. 

Ak je váš vzťah povrchný, pravdepodobne sa vyhýbate rozhovorom, 
ktoré by vám mohli pomôcť naučiť sa jeden druhému prispôsobovať. 
Dobrovoľne si môžete navzájom poskytovať skreslené informácie. Mô
žete sa usilovať brániť hlbšiemu skúmaniu. Môžete sa obávať toho, že by 
vám partner mohol rozumieť. Tieto slabosti vedú k vážnym a často 
katastrofálnym dôsledkom v otázkach prispôsobovania sa vzájomným 
potrebám. Ak túžite po obojstranne napĺňajúcom manželskom vzťahu, 
je potrebné, aby ste istú časť svojich rozhovorov venovali poskytovaniu 
informácií, skúmaniu partnerových potrieb a úsiliu porozumieť mu. 

Informujte jeden druhého o svojich osobných záujmoch a aktivitách, 
aby ste tak umožnili svojmu partnerovi nahliadnuť a zapojiť sa do va
šich záujmov. Zvyknite si používať kalendár, do ktorého si vpisujete 
svoje každodenné aktivity i dlhodobejšie plány do budúcnosti a zdie
ľajte ho so svojím partnerom. Neusilujte sa držať svoj život v tajnosti 
pred vaším partnerom. 

Skúmajte osobné pocity a názory svojho partnera bez toho, že by ste 
sa usilovali jeden druhého zmeniť. Môžete sa od seba navzájom veľa 
naučiť a nemusíte pritom očakávať žiadne zmeny! Ak kritizujete part
nerove názory, alebo sa z nich vysmievate, bude pre neho v budúcnos
ti oveľa ťažšie vyjadriť ich. Usilujte sa naopak svojou ohľaduplnosťou 
a citlivosťou povzbudiť svojho partnera k tomu, aby sa vám otvoril 
a odhalil svoje citlivé miesta. 
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Usilujte sa pochopiť navzájom svoje životné motivácie - zisťujte, čo 
robí vášho partnera šťastným a čo v ňom vyvoláva smútok. Poznávajte 
témy a problémy, ktoré ho môžu nahnevať či naopak ho zanecháva
jú chladným. Môžete mu tak účinnejšie pomáhať rozvíjať jeho kladné 
stránky a rovnako budete vedieť, ako sa vyhnúť tým horším. Jedným 
z najvýznamnejších spôsobov, ako sa môžete starať o svojho partnera, 
je zmeniť svoje správanie tak, aby ste vnášali do jeho života viac radosti 
a nespôsobovali mu zbytočnú bolesť. 

Priateľ é. 4: Pozornosť 

Jedným z najrýchlejších spôsobov, ako muž môže priviesť svoju man
želku do zúrivosti, je rozprávať sa s ňou a neprestať pri tom sledovať 
futbal. Manželka sa nahnevá, pretože jej nevenuje pozornosť. Namiesto 
toho, aby ju počúval, ho viac zaujíma futbalový zápas. 

Rozhovor, ktorý žena od svojho manžela potrebuje, si vyžaduje 
jeho nedelenúpozornosť. Ako som už v tejto kapitole spomínal, zvyčajne 
manželom odporúčam, aby si vyhradili pätnásť hodín času týždenne 
na to, aby sa venovali výlučne jeden druhému. V tom čase nesmiete 
sledovať futbal! 

AKO VIESŤ OBOJSTRANNE USPOKOJUJÚCI 
ROZHOVOR 

Muž, ktorý sa usiluje byť starostlivým manželom, sa rozpráva so 
svojou manželkou spôsobom, ktorý jej umožňuje odhaliť jej najhlb
šie pocity. Prostredníctvom rozhovoru sa učí napĺňať mnohé jej po
treby. Už samotný rozhovor však predstavuje jednu z jej najdôležitejších 
manželských potrieb - jednoducho od neho potrebuje, aby sa s ňou 
rozprával. 

V závere tejto kapitoly zhrniem spôsoby, akými môžete prejavovať 
svojmu partnerovi starostlivosť prostredníctvom rozhovoru. O všetkých 
sme hovorili, teraz nastal čas uviesť ich do života: 

1. Spomeňte si, aké to bolo, kým ste spolu chodili. Je dôležité, 
aby ste obaja stále prejavovali rovnako intenzívny záujem jeden 
o druhého a o to, čo si navzájom chcete povedať - najmä v ob
lasti zdieľania vašich pocitov. 

2. Žena má hlbokú potrebu hovoriť o svojich problémoch a záuj
moch s niekým, kto jej dáva najavo, že mu na záleží na nej a na 
tom, čo prežíva. 

3. Páni, ak vás vaše povolanie núti často tráviť noci či dokonca 
mnoho dní v kuse mimo domova, zamyslite sa nad zmenou za-
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mestnania. Ak zmena zamestnania nie je možná, nájdite si spô
soby, ako po príchode domov opätovne oživiť intimitu vášho 
manželstva, aby vaša manželka mohla znovu získať potrebný 
pocit vzájomnej blízkosti. (Ak sa cestovanie týka skôr vašej 
manželky, platí v tom prípade rovnaký princíp). 

4. Zvyknite si tráviť pätnásť hodín týždenne osamote spolu so svo
j ím partnerom a venovať jeden druhému svoju nedelenú pozor
nosť. Väčšina takto stráveného času by mala patriť prirodzenej 
konverzácii, ktorá je však veľmi dôležitá. 

5. Pamätajte si, že väčšina žien sa zamiluje do mužov, ktorí si nájdu 
čas na to, aby sa s nimi mohli rozprávať a prejavovať im lásku. 
Ženy neprestanú týchto mužov milovať, ak oni neprestanú uspoko
jovať tieto ich potreby. 

6. Finančné potreby by nemali narúšať čas patriaci manželskému 
rozhovoru. Ak nemáte čas na nerušený rozhovor, potrebujete si 
inak usporiadať svoje priority. 

7. Nikdy nepoužívajte rozhovor ako formu trestu (či už v podo
be výsmechu, nadávok, výčitiek alebo sarkazmu). Rozhovor by 
mal byť konštruktívny, nie deštruktívny. 

8. Nikdy nezneužívajte rozhovor na to, aby ste nanútili partnerovi 
svoj spôsob myslenia. Rešpektujte jeho pocity a názory - najmä 
v prípade, ak sa líšia od tých vašich. 

9. Nikdy v rozhovore nepripomínajte partnerovi chyby, ktorých sa 
dopustil v minulosti. Rovnako sa usilujte neľpieť na jeho súčas
ných chybách. 

10. Vybudujte si záujem o partnerove obľúbené konverzačné témy. 
11. Učte sa vnášať do vašich rozhovorov rovnováhu. Neprerušujte 

jeden druhého a poskytujte si navzájom vyrovnaný priestor. 
12. Usilujte sa prostredníctvom rozhovoru svojho partnera infor

movať, spoznávať ho a hlbšie mu porozumieť. 

Napĺňaním túžby manželky po rozhovore sa budete vzájomne lep
šie chápať a naučíte sa, ako napĺňať potreby toho druhého. Napĺňa
nie vzájomných potrieb vám umožní zveľaďovať prostriedky na vašich 
citových účtoch, čo zasa vytvára a udržiava romantickú lásku medzi 
vami. Rozvíjanie konverzačných schopností je nevyhnutné na to, aby 
ste boli jeden pre druhého neodolateľní. 
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OTÁZKY PRE MUŽA: 

1. Trávim čas rozhovorom so svojou manželkou? Blíži sa náš spo
ločne trávený čas spomínaným pätnástim hodinám týždenne? 
Mali by sme učiniť nejaké zmeny? 

2. Zdieľam so svojou ženou spoločné záujmy? Ako by sme sa mohli 
zlepšiť v tejto oblasti? 

3. Prichádza moja manželka v dôsledku môjho povolania o čas, 
ktorý by chcela a mala tráviť so mnou? Ako to môžem zmeniť? 

OTÁZKY PRE ŽENU: 

1. Chýba mi v našom vzťahu niečo, čo v ňom bolo prítomné v čase 
pred svadbou? Vieme sa stále spolu rozprávať tak, ako sme to 
vedeli kedysi? 

2. Brzdí nejaké moje konanie/správanie našu vzájomnú komuniká
ciu? Vyžaduje si moje povolanie odo mňa príliš veľa cestovania? 
Rozprávam priveľa? Ako môžem túto situáciu zmeniť? 

3. Aké záujmy zdieľam so svojím manželom? O čom sa spolu roz
právame? Existujú oblasti, o ktorých by sme sa tiež potrebovali 
zhovárať? 

NA SPOLOČNÉ ZAMYSLENIE: 

1. Sú sféry našich záujmov úplne oddelené, alebo sa prekrývajú? 
Ak sa prekrývajú, aké spoločné záujmy spolu zdieľame? Rozprá
vame sa o nich dostatočne? 

2. Aké zmeny môžeme urobiť v našich rozvrhoch, aby sme mohli 
lepšie smerovať k cieľu pätnástich hodín skutočnej komunikácie 
týždenne? 

3. Ktoré z komunikačných tipov, uvedených v tejto kapitole, by 
nám mohli pomôcť zlepšiť našu manželskú komunikáciu? 
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Muž potrebuje, aby mu jeho 
manželka bola kamarátkou 

POTREBA SPOLOČNOSTI 
VO V O L N O M ČASE 

„Ahoj, Cindy, tu je Alan." 
„Ahoj! To je od teba milé, že si zavolal." Cindin hlas znel srdečne 

a veselo. 
„Dostal som lístky na sobotný zápas Bruins-Bears na štadióne Rose 

Bowl. Nechcela by si ísť so mnou?" 
„To by bolo skvelé! O koľkej?" 
Dohodli sa a keď Alan položil slúchadlo, ešte vždy sa usmieval. 

Počas štyroch týždňov, odkedy sa spoznali, mali so Cindy spoločnú 
schôdzku dvakrát. Toto bude ich prvé „športové" rande, a Alana po
tešilo, že reagovala tak nadšene. Nepoznal príliš veľa dievčat, ktoré by 
mali rady futbal. 

Na zápase sa výborne bavili. Zdalo sa, že Cindy rozumie hre dosta
točne na to, aby vedela, čo sa odohráva, a hru dokonca rozoberali i po 
zápase, keď sa zastavili spolu na kávu. 

V tú jeseň boli spolu na viacerých ďalších zápasoch a zopárkrát sa 
vybrali do kina. Alanovi sa pozdával Cindin vkus, i čo sa výberu filmov 
týka, a ich vzťah sa sľubne rozvíjal. Kým prišiel január, Alan bol pre
svedčený, že konečne sa mu podarilo nájsť si správne dievča. Keď sa 
mu potom v istý víkend pokazilo auto, zavolal Cindy a jej reakcia ho 
v tomto presvedčení ešte viac utvrdila. 

„Prepáč, zlato. Pokazilo sa mi auto a musím ho skúsiť dať dnes po
obede do poriadku, aby som si ho mohol vziať v pondelok do práce." 

„Och, to nič. Čo keby som poprosila kamošku, aby ma odviezla, 
a prišla by som ti pomôcť? Prinesiem kávu a sendviče." 
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Z opravy auta sa vykľula jedna z najlepších schôdzok, aké spolu 
kedy mali. Cindy podávala Alanovi náradie a pomáhala mu, a zároveň 
sa spolu rozprávali a žartovali. 

Táto kočkaje naozaj výnimočná, myslel si Alan. 
Svadbu si naplánovali na prvý májový víkend. Na svadobnú cestu 

sa vybrali do hôr, aby mohli spolu podnikať malé túry. Počas leta si 
úžasne užívali výlety na pláž, a ich spoločný život nemal chybu - až 
kým opäť neprišla futbalová sezóna. Cindy na poslednú chvíľu ospra
vedlnila a odmietla ísť s Alanom na zápas družstva kalifornskej univer
zity s Arizonou. Napokon s ním počas celej sezóny bola len na dvoch 
ďalších zápasoch - stretnutí s Oregonom a na významnom zápase proti 
Univerzite v Južnej Kalifornii. 

A tak začiatkom decembra Alan počas večere zaviedol reč na túto 
náhlu zmenu v Cindinom správaní. „Myslel som si, že máš futbal rada," 
sťažoval sa. 

„Mám, zlato. Len ho asi nemám rada až natolko, ako ty. Stačí mi 
vidieť zopár hier počas sezóny," odvetila. 

„Aha," odpovedal Alan sucho, pretože si nebol istý, ako má na túto 
novú a neočakávanú informáciu reagovať. 

„Chcela som sa ťa na niečo spýtať," pokračovala Cindy. „V mest
skom múzeu je tento mesiac mimoriadna expozícia diel španielskych 
renesančných maliarov. Nechcel by si ísť so mnou?" 

„Jasné, pôjdem, prečo nie," odpovedal Alan. 
Počas nasledujúceho roka Alan zistil, že veci, ktoré rád robí on, a ve

ci, ktoré má naozaj rada Cindy, majú máločo spoločné. J e j záujem o au-
tomechaniku sa vyparil takmer z večera do rána, a ak sa mu podarilo 
dostať ju na čo len jediný futbalový zápas, pokladal to za obrovské 
šťastie. Cindy naopak trvala na tom, aby s ňou chodil po múzeách vý
tvarného umenia a občas ju vzal i na koncert či do opery. Alan sa celej 
tejto „kultúre" vzpieral a postupne dospeli do bodu, že okrem občasnej 
spoločnej večere v reštaurácii spolu zriedka trávili čas. 

Po dvoch rokoch manželstva uzavreli dohodu, že Alan bude tráviť 
jedno popoludnie či večer týždenne so svojimi priateľmi, a Cindy zasa 
so svojimi. Alan by bol uprednostnil tráviť viac voľného času so Cindy, 
zdalo sa však, že jej tento plán vcelku vyhovuje. 

Zranený a zmätený Alan sa často sám seba pýtal: „Keby som len 
vedel, prečo sa tak zmenila?" 
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NAKOĽKO DÔLEŽITÝ JE SÚLAD ZÁUJMOV? 
Počas terapeutických stretnutí som často počul ságu Alana a Cin

dy v rôznych obmenách. Prirodzene, že Cindy a Alan sa vlastne nikdy 
„nezmenili". Nie je nezvyčajné, že slobodné ženy sa pridajú k mužom 
v rozvíjaní ich záujmov. Chodia na poľovačky, chytajú ryby, hrajú futbal 
a pozerajú filmy, ktoré by si samy od seba nikdy nevybrali. Po svadbe 
sa tieto ženy často usilujú vo svojich manželoch vzbudiť záujem o akti
vity, ktoré sú im viac po chuti. Ak sa ich pokusy stretnú s neúspechom, 
môžu svojim manželom navrhnúť, aby pokračovali v rozvíjaní svojich 
záľúb bez nich. Myslím si, že táto možnosť predstavuje pre manželstvo 
velké nebezpečenstvo, pretože pre mužov je prekvapivo dôležité, aby 
im ich manželky robili spoločnosť vo voľnom čase. Stereotypy, známe 
z televíznej obrazovky, sa usilujú vykresliť nám presne opačný obraz 
- zobrazujú mužov vonku na rybačke v spoločnosti kamarátov, po-
chvaľujúc si: „Život nemôže byť lepší, ako je práve v tejto chvíli." Spi
sy z mojej poradenskej praxe však hovoria, že môže byť naopak oveľa 
lepší. Spomedzi piatich základných mužských potrieb stojí dokonca 
potreba tráviť voľný čas v spoločnosti manželky na druhom mieste 
- predčí ju len mužská potreba sexuálneho uspokojenia. 

Ľudia často spochybňujú toto moje tvrdenie a hovoria, že poznajú 
veľa šťastných manželských dvojíc, ktorých záujmy sú úplne odlišné. 
Títo ľudia však nemusia vedieť, ako sa títo partneri správajú vo svojich 
najúprimnejších chvíľach. Pracoval som s manželskými pármi, ktoré 
boli schopné predstierať obraz skvelého manželstva až po samotný 
okamih rozvodu. Úspešne skrývali svoje najhlbšie potreby sami pred 
sebou i pred ostatnými ľuďmi dovtedy, kým nebolo príliš neskoro. 

Volba záľúb niekedy zatieni hlboké osobné potreby. Často sa zdá, že 
muži a ženy majú prirodzene odlišné predstavy, čo sa týka zábavy. Muži 
zväčša dávajú prednosť záľubám, ktoré sú riskantnejšie, dobrodružnejšie 
a je v nich prítomná väčšia miera násilia v porovnaní s koníčkami, kto
rými vypĺňajú voľný čas ženy. Muži zväčša majú radosť z futbalu, boxu, 
poľovačky, rybárčenia, lietania na rogale, potápania, jazdy na snežnom 
skútri, či zoskoku s padákom. Uprednostňujú skôr filmy s obsahom 
sexu a násilia, či vtipy s podobnými motívmi. Zvyčajne im neprekáža 
pot, špina, telesný pach, či grganie. Väčšina žien pokladá toto všetko za 
nepríjemné a nevkusné. 

Keď som si v priebehu rokov robil neformálny výskum medzi žen
skými klientkami, zistil som, že najobľúbenejšou rekreačnou aktivitou 
väčšiny žien je ísť na večeru do reštaurácie. Ženy tiež obľubujú pikniky, 
prechádzky, romantické filmy, kultúrne podujatia a nákupy. 
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Čo sa týka športu, ženy uprednostňujú individuálne druhy športov 
pred kolektívnymi. Golf, tenis, ľahká atletika, aerobik, plávanie a ra-
ketbal zaujímajú popredné miesta v rebríčku mnohých aktívnych žien. 
V oblasti pasívneho športu sa veci menia: čoraz viac žien rado sledu
je športové zápasy, za všetky spomeniem tie najvýznamnejšie - futbal, 
basketbal a bejzbal. 

Žena sa obvykle usiluje „dať muža do laty" a žiada ho, aby sa holil, 
krajšie obliekal, jemnejšie sa vyjadroval, a tak ďalej. Keď sa „nasťahuje" 
do jeho voľného času, muž sa môže obávať, že mu chce pokaziť zábavu, 
alebo ju aspoň výrazne obmedziť. Neprestane ju milovať, len má pocit, 
že sa mu usiluje „pristrihnúť krídla". Aby sa tomu vyhol, rozhodne sa 
tráviť istú časť svojho voľného času len s mužmi. To mu síce umožní 
zachovať si pocit svojej mužskej identity, znamená to však i to, že jeho 
manželka chýba pri niektorých z jeho najobľúbenejších činností. 

Napätie na dôvažok spôsobujú i rodinné povinnosti. Keďže muž 
má len obmedzené množstvo voľného času, musí si vybrať, či dá pred
nosť kamarátom alebo rodine. Strávi svoju dovolenku na poľovačke 
s kamarátmi, alebo zostane doma s rodinou a bude spolu s ňou navšte
vovať zábavné parky? 

Keď sa muž usiluje rozdeliť svoj čas medzi tieto dve možnosti, často 
zistí, že jeho rodina (najmä jeho manželka) mu vyčíta čas, ktorý trávi 
s kamarátmi. I keď ide o trojdňovú poľovačku, ktorá sa koná raz za rok 
na jeseň, väčšina manželiek by napriek tomu dala prednosť tomu, aby 
na ňu jej manžel nešiel. 

Ak si má zobrať voľno, myslia si, mal by ho stráviť so mnou a s deťmi. 

ČO SA STALO V PRÍPADE ALANA A CINDY? 
Keď sa muži ženia, často od svojich manželiek očakávajú, že napl

nia túto ich silnú potrebu a budú im robiť spoločnosť vo voľnom čase. 
Nezriedka sa však dočkajú sklamania - rovnako ako sa to stalo Alanovi 
v našom úvodnom príbehu. 

Keď sme sa s Alanom a Cindy rozlúčili, ich cesty sa vydávali dvo
ma rozličnými smermi, Alan bol sklamaný a premýšľal, prečo sa Cindy 
„zmenila". Aké mohlo byť ďalšie pokračovanie ich príbehu? V niekto
rých manželstvách sa muži ako Alan sťažka odvlečú na štadión, sledujú 
futbalový zápas sami a usilujú sa vytĺcť zo situácie čo najviac. Omnoho 
častejšie sa však Alan - možno i s niekolkými kamarátmi - ocitne v kol
kárskej lige, kde stretne Barbaru, ktorá skrátka miluje šport akéhokoľ
vek druhu. Skončia spolu na káve porovnávajúc kolkárske skóre, a kým 
sa spamätáte, sú z nich dobrí priatelia (koniec koncov, kolkárska liga 
trvá celé mesiace). 
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Ak si Alan nedá pozor, zapletie sa do milostného pomeru s Barba-
rou, ktorá bude uspokojovať všetky rekreačné potreby, o ktoré sa mala 
starať Cindy. Príbeh sa môže skončiť nadmieru ironicky, ak sa Alan roz
vedie so Cindy, aby si vzal Barbaru, a tá - hádate správne - sa náhle roz
hodne, že koncerty, či možno zápasy kroketu, sú omnoho zábavnejšie 
než kolky či futbal. Videl som tento ironický bumerang v akcii veľakrát 
v prípade mužov, ktorí sa domnievali, že milostný pomer, následný roz
vod a uzavretie nového manželstva vyrieši ich problémy. 

Opätovne musím zdôrazniť, že muži ako Alan neskončia v milost
nom pomere z hnevu či v snahe pomstiť sa manželke. Alan bol zrane
ný náhlou zmenou Cindinho správania, ale nechcel jej brať právo na 
rozvíjanie jej skutočných záujmov. Nebezpečenstvo podobnej situácie 
spočíva v tom, že sa obaja od seba čím ďalej tým viac vzďaľovali. Takýto 
zvyčajný model môže v najhoršom prípade skončiť mimomanželským 
pomerom a rozvodom. Múdra dvojica mu bude schopná predísť a bu
de sa usilovať situáciu napraviť, len čo si uvedomí jej riskantnosť. 

Raz za čas však stretnem muža ako Hank, ktorý skutočne vyčítal 
svojej manželke, že mu po svadbe prestala robiť spoločnosť vo voľnom 
čase. Hank bol nadšencom zdravej výživy a cvičenia. Jedného dňa stre
tol na svojej obvyklej bežeckej trati Joanne. Prebehli spolu zopár míľ, 
aby sa mali s kým rozprávať. Joannina schopnosť zabehnúť míľu za 
osem minút na Hanka urobila dojem. O týždeň či dva neskôr bolo jeho 
prekvapenie ešte väčšie, keď stretol Joanne na tenisovom kurte a vši
mol si, že jej backhand je lepší ako jeho. Čoskoro začali spolu behávať 
pravidelne a stali sa známou dvojicou miešanej štvorhry v tenisovom 
klube. Niet sa čo čudovať, že sa napokon do seba zamilovali a zobrali 
sa. Po svadbe sa Joanne začala „vyzúvať" z denného behu s Hankom. 
Rovnako sa je j nehodilo chodievať s ním každú sobotu na tenis. Ubeh
lo sotva zopár mesiacov, keď sa zdalo, že Joanne úplne stratila záujem 
o šport. Radšej zostávala doma a pozerala televíziu. 

Hank tomu nemohol uveriť. Nečudo, že to odmietol nemo prijať. 
Joannine odmietanie behania ho tak hnevalo, že časom sa ocitli v mojej 
kancelárii na manželskej terapii. 

Keď som si vypočul ich príbeh, položil som Joanne otázku: „Zdá 
sa, že jedným zo základných Hankových predpokladov pred uzavretím 
manželstva bolo, že s ním budete chodievať behať. Bolo by pre vás na
toľko ťažké ísť si s ním z času na čas zabehať?" 

„Predtým som s ním chodievala behať," vysvetľovala Joanne, „pre
tože som chcela byť s ním. Nikdy som si však nemyslela, že by beh bol 
dôvodom, prečo sa do mňa zamiloval. Jednoducho sme spolu chodie
vali behať, a verila som, že sa do mňa zaľúbil pre mňa samotnú. Keď 
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sme sa vzali, nepredpokladala som, že beh musí byť súčasťou dohody. 
Ja ho už nepotrebujem a nemám oň záujem." 

Sprvu som bol trochu zarazený jej neochotou čo len trochu ustúpiť 
v snahe zachrániť ich manželstvo. Neskôr však počas svojho rozpráva
nia pridala zopár drobností, ktoré mi pomohli lepšie ju pochopiť. Keď 
sa s Hankom hádali ojej nechutí behať, Hank sa často veľmi rozhneval, 
a Joanne mala možnosť spoznať i tie stránky jeho osobnosti, ktoré sa 
jej ani trochu nepáčili. Nemala ani potuchy, že by bol schopný správať 
sa týmto spôsobom. Hankove zúrivé cirkusy spôsobili obrovské dlhy 
v Joanninej citovej banke. Napriek tomu, že Joanne obviňovala z celej 
situácie Hanka, on mal tiež svoju verziu príbehu. Joannine tvrdohlavé 
odmietanie behania či tenisu spôsobilo prudký pokles citových bodov 
i na účte v j eho banke. Zdá sa to neuveriteľné, ale títo partneri odmietli 
akúkoľvek pomoc. Kvôli otázke spoločného behania sa ich manželstvo 
skončilo pochodom do súdnej siene a rozvodom. 

Aké poučenie si máme zobrať z podobných príbehov? Každý pár sa 
môže rozhodnúť: Dovolí, aby nenaplnené potreby predstavovali v ich 
vzťahu prekážku, či ho dokonca úplne zničili, alebo sa partneri rozhod
nú svoje manželstvo zachrániť? Rozvod je málokedy - ak vôbec niekedy 
- správnou odpoveďou na akýkoľvek manželský problém. Rozhodnúť 
sa naďalej „krívať" vo vzťahu plnom sklamania a trpkej frustrácie tiež 
príliš nepomáha. Zrelé spoločné rozhodnutie napĺňať svoje vzájomné 
potreby je vždy tým najlepším riešením. Pozrime sa, ako ho možno 
uplatniť vo vzťahu k mužskej potrebe spoločnosti vo voľnom čase. 

REVÍZIA ZÁUJMOV 
Spomínate si ešte na sféry záujmov, ktoré som vám popísal v pred

chádzajúcej kapitole? Na daných ilustráciách som vám ukázal, aké sú 
spoločné záujmy dôležité a akú významnú úlohu majú vo vzájomnej 
komunikácii. Keď sme sa s Joyce od seba vzdialili v našich záujmoch, 
ukázal som vám, aké zmeny sme podnikli v oblasti našich záľúb a akti
vít, aby sa sféry našich záujmov mohli opäť k sebe priblížiť a napokon 
prekrývať. Keď sa nám to podarilo, získali sme spoločné záujmy a to 
výrazne pomohlo našej komunikácii. 

Pravidlá, ktoré platia v oblasti komunikácie, možno rovnako uplat
niť v oblasti voľného času, a Joyce a ja sme čelili problémom i v tejto 
otázke. V mladosti som napríklad veľmi rád hrával šach. Začal som sa 
mu venovať už ako štvorročný a napokon som sa vypracoval až na pre
zidenta šachového klubu univerzity, na ktorej som študoval. 

Keď som sa oženil, prestal som sa zúčastňovať šachových turnajov, 
pretože Joyce šach nehrala a nemala záujem sa ho naučiť. Hranie šachu 
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si vyžaduje veľmi veľa času, a napriek tomu, že som ho mal veľmi rád, 
rozhodol som sa, že bude lepšie, ak sa budem vo voľnom čase venovať 
niečomu, čo nám bude prinášať radosť obom. Myslel som si, že touto 
spoločnou aktivitou by mohol byť tenis, keďže sme ním pred svadbou 
trávili ohromné množstvo času. Počas prvého roku manželstva mi však 
Joyce povedala: „Bili, už ma tenis až tak neteší. Asi by som bola rada, 
ak by sme si našli nejaký iný spôsob, ako spolu tráviť čas." 

Náhla zmena Joycinho vzťahu k tenisu ma veľmi zaskočila. Než sme 
sa vzali, chodili sme spolu šesť rokov, a myslel som si, že ju veľmi dobre 
poznám. Radi sme sa spolu venovali tenisu i iným športom. Neuve
domil som si, že to prinášalo oveľa väčšiu radosť mne ako je j . Keďže 
chcela byť so mnou, prispôsobila sa mi a robila to, o čo som mal záujem 
ja . Háčik bol v tom, že takmer vždy prehrala. Bez ohľadu na to, o aký 
šport išlo - tenis, kolky, dámu, či čokoľvek iné - podarilo sa je j vyhrať 
len málokedy. Takže hneď na začiatku manželstva sa rozhodla urobiť 
správnu vec, a dala mi na vedomie, že to už pre ňu nebola zábava. Od 
tej chvíle sa aktivity, ktorým sme sa spolu venovali vo voľnom čase, stali 
oveľa menej súťaživými. Prešli sme k tímovým športom - napríklad vo
lejbalu - kde sme mohli hrať v rovnakom družstve, a zamerali sme naše 
záujmy na film, divadlo, koncerty, spoločné večere, návštevu pamiatok 
a výlety do prírody. 

Keďže sa nám podarilo nájsť aktivity, ktorým sme sa vo voľnom čase 
mohli venovať spoločne, dnes trávime takmer všetok voľný čas spolu. 
Výsledok však mohol byť značne odlišný, ak by som ja zostal verný 
šachu a tenisu a dovolil Joyce, aby sa vybrala svojou cestou. Boli by 
sme sa od seba navzájom vzdialili, a každý z nás by prežíval najkrajšie 
chvíle zábavy a oddychu bez toho druhého. Keď pracujem s manžel
skými dvojicami, nemôžem dostatočne zdôrazniť, nakolko je toto po
čínanie nesprávne. Namiesto toho, aby manželia neprestajne vkladali 
prostriedky na účet v citovej banke partnera tým, že svoj voľný čas pre
žívajú spolu, dvojica s oddelenými záujmami si necháva ujsť obrovskú 
príležitosť. Často trávia svoje najkrajšie chvíle v spoločnosti niekoho iné
ho, a existuje nesporné riziko, že si s týmto človekom začnú budovať 
citový účet. Keďže každý, s kým prichádzate do styku, má svoj účet 
vo vašej citovej banke, je pochopiteľné, že človeku, s ktorým trávite 
svoje najkrajšie chvíle, sa podarí v nej zhromaždiť najviac prostriedkov. 
Ak chcete žiť v obojstranne uspokojivom manželstve, týmto človekom 
musí byť váš partner. 
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AKO NÁJSŤ SPOLOČNÉ ZÁUJMY? 
Keď počas terapeutických stretnutí vysvetľujem dôležitosť spoloč

ného trávenia voľného času, niektorým dvojiciam nerobí žiadny prob
lém nájsť aktivity, ktorým by sa spolu mohli venovať. Iní partneri sú, 
zdá sa, celkom stratení. Sú prosto príliš rozdielni, a navyše sa vyjadria: 
„On sa okrem toho určite nevzdá svojho kolkárskeho tímu." „Ona jed
noznačne neprestane tráviť utorkové popoludnia v bridžovom klube." 

Usmejem sa o odpoviem: „Na tom nezáleží. Predstavte si, že okolo 
každého z vás je nakreslený neviditeľný kruh, zahŕňajúci všetky vaše 
koníčky a záľuby, ktoré vás tešia. Vo vašich kruhoch sa musia nájsť ne
jaké záujmy, ktoré sa prekrývajú. Nemusíte z nich mať obaja rovna
kú radosť, ale do určitej miery vás musia tešiť oboch. Keď sa vám ich 
podarí objaviť, našli ste oblasť prekrývajúcich záujmov, ktorú môžete 
spoločne rozvíjať." 

Ako ďalší krok požiadam páry, aby vyplnili môj Dotazník o záľu
bách na voľný čas (môžete ho nájsť v Dodatku C ) . Je to zoznam záuj
mov v tabulke, do ktorej môžu manželia označiť, nakolko sa im daná 
záľuba pozdáva či nepozdáva. Dvojice môžu do zoznamu dopísať svoje 
vlastné aktivity, ktoré v ňom nie sú zahrnuté, a ohodnotiť ich rovnakým 
spôsobom. 

Keď manželia dotazník vyplnia, identifikujú spoločne záujmy, ktoré 
im obom prinášajú radosť. Toto cvičenie im zvyčajne pomôže nájsť de
sať - pätnásť aktivít, ktorým sa spoločne môžu venovať. Potom ich po
žiadam, aby tieto záujmy v nasledujúcich týždňoch zahrnuli do svojho 
voľného času. Niektoré z nich budú viac záujmami manžela ako man
želky a naopak; ak však budú manželia týmto spôsobom tráviť spolu 
voľný čas, v každom prípade budú ukladať prostriedky na svoje účty 
v citovej banke svojho partnera. 

Nikto sa nemôže v živote venovať všetkému, čomu by chcel. Jedno
ducho na to nieje dosť času. Každý človek si musí vybrať, čomu dá vo 
svojom voľnom čase prednosť, a čo nechá „plávať". Prečo si teda nevy
brať aktivity, ktorým sa môžete venovať spolu? 

MÔŽE BYŤ MANŽELKA NAJLEPŠOU PRIATEĽKOU 
SVOJHO MUŽA? 

Keď manželský pár vypracuje svoj zoznam spoločných aktivít, čas
to sa na ňom objavia mnohé prekvapenia. Niektoré z aktivít ani jeden 
z nich nikdy predtým neskúsil. Jednoducho sa obom manželom zdalo, 
že by z nich mohli mať radosť. Obaja si mysleli, že toho druhého nenad-
chýnajú. Iným prekvapením je však zistenie, že istá činnosť, ktorej sa 
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už spolu venujú, jedného z nich neteší. Čo si s takou aktivitou majú po
čať? Podobnú situáciu rieši moje Pravidlo obojstrannej príťažlivosti: 

Venujte sa len tým záľubám, 

ktoré môžete s partnerom 

vychutnávať spoločne. 

Je to náročné pravidlo; trvám však na tom, že sa mu musia podriadiť 
všetky manželské dvojice, ktoré prídu ku mne s prosbou o pomoc. Toto 
pravidlo vylúči nielen aktivity, ktorým sa už možno spolu venujete, ale 
zabráni vám i v rozvíjaní takých, ktoré robia radosť iba jednému z vás 
a ktorým sa venujete samostatne. 

Pravdepodobne si viete predstaviť, aká hora kritiky sa zniesla na 
moju hlavu za to, že som si dovolil čo len spomenúť podobnú možnosť! 
Uplatňovanie tohto pravidla napríklad znamená, že manžel sa možno 
bude musieť vzdať pondelňajšieho „futbalového večera". Mužom, ktorí 
boli presvedčení, že sa im snažím pomôcť tým, že povzbudím ich man
želky, aby sa k nim v týchto aktivitách pridali, náhle hrozí, že sa ich 
budú musieť úplne vzdať. Táto požiadavka sa stala „kameňom úrazu" 
v procese potenciálneho „obrátenia" mnohých mojich klientov. Veľa 
z nich bolo presvedčených, že som zašiel priďaleko. 

Keď sa však nad touto otázkou hlbšie zamyslíte, iste mi dáte aspoň 
v princípe za pravdu. Ak by ste našli záľubu, ktorej by ste sa s part
nerom mohli venovať spoločne, a mali by ste z nej takú radosť, ako 
z aktivít, ktorým sa teraz venujete každý sám, určite by to zlepšilo váš 
vzájomný vzťah. A práve to je cieľ, o ktorý mi ide. Čo je dôležitejšie 
- kvalita vášho manželstva alebo pondelňajší „futbalový večer"? V nie
ktorých prípadoch je práve toto otázkou, ktorú by ste si mali klásť. 

Nemôžete mať všetko. Z tisícov možných aktivít by som bol možno 
schopný vybrať len niekoľko stoviek, ktoré by mňa i moju manželku 
veľmi tešili. Pri najlepšej vôli sa nemôžem venovať všetkým záľubám, 
ktoré by nám obom robili radosť. Prečo mám teda strácať čas záujma
mi, ktoré moju manželku vôbec nenadchýnajú? Spomínaná metóda vy
brať si len aktivity, ktoré vyhovujú obom partnerom, nemá byť odsúde
ním na život plný utrpenia a nedostatku. Je j podstatou je jednoducho 
vybrať si záľuby, ktoré i mne samému prinášajú pôžitok tak, aby som 
pri tom bral do úvahy i pocity mojej manželky. Prečo by som sa mal 
usilovať získať na jej úkor to, čo môžeme získať spoločne? 
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I keď niektorí manželskí poradcovia so mnou nemusia súhlasiť, ve
rím, že manželia by mali jeden druhému byť najlepšími priateľmi. Niek
torí kolegovia by povedali, že sa nemôžete „nasilu" usilovať „nastoliť" 
tento stav; avšak princíp, s ktorým som vás v tejto kapitole oboznámil, 
skutočne „núti" manželov stať sa „najlepšími priateľmi", jednoducho 
tým, kolko času spolu trávia. Moja metóda, založená na „čisto spoloč
ných záľubách", hovorí, že manželia by sa nemali venovať aktivitám, 
ktoré spolu nezdieľajú. Jedinou výnimkou tohto pravidla je prípad, 
keď sa manžel venuje niečomu, čo mu pomôže dosiahnuť dôležitý cieľ, 
s ktorým obaja partneri nadšene súhlasia. 

Kľúčovým príkladom je čas strávený s deťmi. V našej rodine ma Joy
ce veľmi podporovala v tom, aby som trávil voľný čas s naším synom 
Števom. Naučili sme sa spolu potápať, venovali sme sa aj jazde na snež
ných saniach, lietaniu, chodievali sme poľovať a lyžovať. Joyce nikdy 
nevyjadrila ani nepociťovala sklamanie nad tým, že som svoj voľný čas 
trávil so Števom. I keď sme v týchto chvíľach s Joyce neboli fyzicky spo
lu, dosiahli sme významný spoločný cieľ: usilovali sme sa byť dobrými 
rodičmi. Joyce sa preto mohla z týchto mojich aktivít úprimne tešiť. 

To isté platilo v prípade, keď Joyce vzbudila v našej dcére Jenni-
fer záujem o kone a pomohla jej rozvinúť jazdecké schopnosti. Strávili 
spolu stovky hodín na dostihových akciách po celom štáte. A ja som 
ju stopercentne podporoval v jej úsilí, pretože jeho prostredníctvom 
rovnako rozvíjala náš spoločný cieľ byť dobrými rodičmi. 

Keď sa budete riadiť pravidlom „obojstranne vyhovujúcich aktivít", 
zaistíte tým neustály nárast prostriedkov na vašom účte v citovej ban
ke partnera. Venovanie sa obľúbenému koníčku je pre mňa zdrojom 
velkého potešenia. Ak ho zdieľam so svojou manželkou, budem si spá
jať tieto dobré pocity s jej osobou, moja láska k nej bude rásť a naše 
manželstvo tým bude silnieť. Ak sa však tejto aktivite budem venovať 
s iným človekom, i moje pozitívne pocity sa budú spájať s ním. Takým
to konaním strácam príležitosť rozvíjať lásku k svojej manželke a risku
jem, že sa môžem zaľúbiť do inej ženy. 

Mnohým - predovšetkým mužom - sa zdá náročné uvádzať moje 
pravidlo obojstrannej príťažlivosti do praxe. Už samotné pomyslenie 
na to, že by sa mali vzdať svojich najobľúbenejších činností - napríklad 
poľovačiek či futbalu - v mnohých mužoch vyvoláva depresiu. Rozu
miem tomu, pretože muži potrebujú vo svojom živote oddych a s ním 
spojené aktivity, aby boli schopní naďalej „fungovať". Celý deň ťažko 
pracujú a tešia sa na zopár hodín voľna, ktoré si môžu zariadiť podľa 
svojich predstáv. A zrazu sa vedľa nich zjaví akýsi manželský poradca, 
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ktorý im nariadi, že sa už nesmú venovať práve tým veciam, o ktorých 
sa domnievajú, že im v živote pomáhajú. 

Napriek tomu sa týchto mužov snažím presvedčiť, aby dali môjmu 
plánu šancu a skúsili ho niekoľko mesiacov dodržiavať. Uisťujem ich, 
že od nich nechcem, aby sa vzdali svojich záujmov. Jednoducho im 
odporúčam, aby do nich začlenili svoje manželky a vybrali si aktivity, 
ktoré ich tešia oboch. Nejde o to, aby zabudli na všetky životné rados
ti. Muž má prosto nahradiť svoje predošlé záujmy tými, ktoré môže 
vychutnávať spoločne so svojou manželkou, alebo ju zapojiť do rozví
jania záľúb, ktorým sa už venuje. 

Počas týchto zmien by žena mala počítať s možnosťou, že zanecha
nie starých záujmov môže v niektorých mužoch vyvolať „abstinenčné 
príznaky". Spočiatku môžu mužovi jeho predošlé záujmy veľmi chý
bať; keď sa mu však podarí prebojovať cez počiatočné obdobie, o to 
viac bude schopný vychutnať si aktivity, ktorým sa venuje so svojou 
manželkou. Je tomu tak preto, že keď mu jeho manželka robí spoloč
nosť vo voľnom čase, je tým uspokojovaná jedna z jeho základných 
emocionálnych potrieb. 

V počiatočnom štádiu zmien sa môžu vynoriť problémy i na strane 
manželky. Keď svojho muža požiada, aby sa vzdal kolkárskeho večera 
a zostal s ňou, zo začiatku si možno nebude istá, či neurobila obrovskú 
chybu. Nechce sa mu „natískať", i keď túži po jeho spoločnosti. V prvý 
večer môže bojovať s nutkaním povedať mu, aby predsa len išiel do kol
kárskeho spolku - pociťuje totiž výčitky za to, že mu bráni v niečom, 
o čom vie, že má naozaj rád, a čo si zaslúži. 

Je však dôležité, aby vydržala, kým sa im podarí vybudovať si spoloč
né záujmy, a jej manžel s ňou musí mať trpezlivosť, kým sa usiluje osvo
jiť si jednu z jeho záľúb. Nevzdávajte sa, ak jeden z vás - či možno obaja 
- pri prvom či druhom pokuse neuspejete. Doprajte si dostatok času na 
to, aby ste si vypestovali svoje nové schopnosti. Predpokladajme, že sa 
manželka zapíše na hodiny lyžovania, aby urobila radosť svojmu man
želovi. Skôr, než môže byť v lyžovaní úspešná, bude potrebovať čas na 
to, aby si mohla vypracovať potrebné svaly a osvojiť potrebné techniky. 
Ak ju jej manžel tlačí príliš rýchlo, môže mu to mať za zlé a veľmi rýchlo 
ju to od daného športu odradí. Ak jej však manžel poskytne dostatok 
času, naopak môže prísť na to, že sa lyžovanie veľmi páči. 

Ak však manželka lyžovanie skúsi, nadobudne v ňom istú zručnosť 
a napriek tomu sa jej nepozdáva, mala by mať slobodu povedať svojmu 
manželovi: „Skúsila som to, a aj tak sa mi to nepáči. Pokúsme sa nájsť 
niečo iné." 
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Dvojica, ktorá sa 

spolu zabáva, spolu zostáva. 
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Doprajte si navzájom dosť času na to, aby ste si mohli zvyknúť a vy
skúšať nové aktivity. Zo začiatku môžete mať problém prispôsobiť sa 
týmto zmenám; uvidíte však, že to má zmysel a vaše manželstvo vám 
stojí za vynaložené úsilie. Skúsenosti z mojej praxe mi dokazujú, že 
súlad manželov, ktorí obmedzia svoje rekreačné záujmy na tie, ktorým 
sa venujú spoločne, výrazne vzrastie, a zároveň sa im darí ukladať po
trebné body do citovej banky partnera. 

KOĽKO ČASU BY STE MALI VENOVAŤ ZÁĽUBÁM? 
Jedným z tajomstiev efektívnosti je naučiť sa robiť viacero vecí naraz. 

V manželstve však takéto počínanie môže byť obrovským zdrojom ne
spokojnosti. Pätnásť hodín nedelenej pozornosti týždenne, na ktorých 
sa s partnerom spolu dohodnete, by napríklad nemalo byť „popretká
vaných" telefonátmi do práce, či inými povinnosťami, ktoré odvádzajú 
vašu pozornosť od partnera. 

Rekreačné aktivity však možno bez problémov zaradiť do tohto spo
ločne tráveného času pod podmienkou, že si vyberiete aktivitu, ktorá 
vás nebude príliš rozptyľovať. Zaľúbené páry v čase predsvadobného 
spoznávania sa často spájajú rozhovory a prejavy lásky s rekreačnými 
aktivitami. Táto prirodzená kombinácia zvyšuje mieru potešenia, ktoré 
partneri prežívajú, keď sú spolu. 

Povzbudzujem manželské páry k tomu, aby aspoň časť spoločných 
pätnástich hodín venovali záľubám. Jedinou podmienkou, na ktorú 
treba dbať, je to, aby sa v rámci aktivity venovali jeden druhému. Ak 
obľúbená činnosť partnerov príliš rozptyľuje a nespĺňa toto kritérium, 
mali by si vyhradiť iný čas na to, aby sa jej spoločne mohli venovať, 
a nerátať ho do spoločne trávených pätnástich hodín týždenne. 

Požiadavka, aby nám partneri boli primárnymi spoločníkmi vo voľ
nom čase, nie je neznesiteľná či neuskutočniteľná. V skutočnosti sme 
sa ňou riadili na začiatku nášho vzťahu, keď sme sa do nich zamilovali. 
Pravidlo obojstrannej príťažlivosti naopak umožňuje obom partnerom 
prežívať vyššiu mieru intimity a radosti jeden z druhého. Harleyho 
Štvrtý zákon manželstva túto skutočnosť formuluje nasledovne: 
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OTÁZKY PRE ŽENU: 
1. Myslíte si, že vášmu manželovi naozaj natoľko záleží na tom, aby 

ste mu robili spoločnosť vo voľnom čase, ako tvrdí predchádza
júca kapitola? Ak je vaša odpoveď negatívna, je možné, že ste 
správne nepochopili isté signály, ktoré vám dával? 

2. Ktoré z nasledujúcich tvrdení vystihuje vaše manželstvo? 
a) Každý z nás kráča svojou vlastnou cestou. 
b) Trávime spolu zhruba tolko času, ako väčšina manželských 

párov. 
c) Blížime sa k spomínaným pätnástim hodinám týždenne. 

3. Viete uviesť záľubu, ktorej by ste boli ochotná sa vzdať, aby ste 
mohli tráviť viac času so svojím manželom? Vedel by on urobiť to 
isté? 

OTÁZKY PRE MUŽA: 
1. Ktoré z nasledujúcich tvrdení vystihuje vaše manželstvo? 

a) Každý z nás kráča svojou vlastnou cestou. 
b) Nemyslím si, že by som bol schopný zaobísť sa bez mojich 

pravidelných večerov s kamarátmi. 
c) Netrávime spolu pätnásť hodín týždenne, ale rád by som to 

skúsil. 
d) Blížime sa k spomínaným pätnástim hodinám týždenne. 

2. Máte pocit, že vás požiadavka tráviť váš voľný čas len v spoloč
nosti vašej manželky ohrozuje? Ak áno, pokúste sa dať svoje po
city na papier, a zistite, čo presne vám prekáža. 

3. Čoho ste ochotný sa vzdať, aby ste mohli tráviť viac voľného času 
s manželkou? Čoho si myslíte, že by sa vzdala ona? 

NA SPOLOČNÉ ZAMYSLENIE: 
1. Najdôležitejšia úloha už bola popísaná v tejto kapitole. Použite 

Zoznam záľúb, ktorý sa nachádza v Dodatku C, a identifikujte 
obojstranne vyhovujúce aktivity. 

2. Po spoločnom odhalení aktivít, ktoré vás oboch tešia, si naplá
nujte čas na to, aby ste mohli každú z nich vyskúšať. Zúžte ich 
výber na päť či desať, ktoré vám prinášajú najväčšiu radosť. 
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Žena potrebuje svojmu 
manželovi bezvýhradne dôverovať 

ČESTNOSŤ A OTVORENOSŤ 

Dorothy Frankova tajomnosť zároveň miatla a očarovala: Nikdy ne
stretla muža, ktorý by si viac strážil svoje súkromie, a často sa vyhýbal 
jej otázkam. Keď sa spolu lúčili po spoločnej schôdzke, občas sa ho 
spýtala, kam sa chystá, alebo čo mieni robiť. Frank na ňu len žmurkol, 
významne sa usmial a povedal: „Zajtra ti zavolám." 

Frankovo správanie sa Dorothy zdalo trochu čudné; povedala si 
však, že každý má právo na súkromie. Iste i Frank mal právo nechať si 
určité veci pre seba. 

Pravdu povediac, Frank si nechával pre seba veľa vecí - konkrétne 
ďalšie priatelky, o ktorých sa Dorothy nemala dozvedieť. Keď sa mu 
nedarilo vyhnúť sa odpovedi, vynaložil obrovské úsilie na to, aby ju za
vádzal rečami o neexistujúcich projektoch, ktoré v práci potreboval do
končiť. J e h o skutočnými projektmi však boli schôdzky s inými ženami. 
Občas Dorothy trápilo podozrenie, že sa Frank stretáva s niekým iným. 
Tak veľmi však kládla dôraz na jeho právo na súkromie, že kedykoľvek, 
keď pochybovala o jeho čestnosti, pociťovala výčitky svedomia. 

Frank okrem toho oplýval mnohými inými vlastnosťami, na ktorých 
Dorothy u muža záležalo. Bol citlivý a šarmantný. Iné ženy po nej há
dzali závistlivé pohľady, keď vkročila na oslavu s týmto vysokým a dob
re vyzerajúcim mužom. Frank mal navyše vynikajúci príjem a vždy sa 
k Dorothy správal štedro. Keď ju požiadal o ruku, všetky tieto plusy 
vysoko prevážili negatívum jeho potreby súkromia. 

Ked budeme manželia, zdôverí sa mi so všetkým, myslela si Dorothy. 
Ukázalo sa však, že Frankovo správanie sa svadbou nezmenilo. Na

opak - zdalo sa, že predstavuje ešte väčší problém, pretože teraz, keď 
spolu žili, mal Frank viac oveľa viac možností nechávať si svoje tajomstvá 
pre seba. 



Moje túžby, tvoje túžby 

Zaujímavé bolo, že celé toto Frankovo „zakladanie si" na súkromí 
neznamenalo, že by sa stretával s inou ženou. Keď vzal na seba man
želský záväzok, poslal ostatné ženy „k vode", aby sa usadil. Stále však 
trval na svojom „práve" prísť domov z práce kedykoľvek sa mu zachce
lo. Keďže jeho pracovný rozvrh bol nepravidelný, Dorothy mohla má
lokedy niečo plánovať. Frank jej zatelefonoval, ale len preto, aby jej 
oznámil: „Prídem neskoro. Možno o pol siedmej, ešte neviem." Dorot
hy čoskoro zistila, že rozšírila rady žien, ktorých úlohou bolo „udržia
vať teplé jedlo v trúbe." Keď Frank konečne prišiel domov, zdalo sa, že 
stratil všetok šarm, ktorým ju pred svadbou očaroval. Keď s ním Dorot
hy chcela čokoľvek plánovať, mal jej k tomu máločo povedať. 

„Môžem v sobotu pozvať Morganovcov na večeru?" opýtala sa ho. 
„Ešte neviem," odvetil Frank. „Uvidím - mám nabitý týždeň." 
A Dorothina frustrácia postupne prechádzala do depresie. Frank jej 

bol dostatočne verný, a v podstate nemal pred ňou čo skrývať. Z neja
kého dôvodu, o ktorom vedel len on sám, sa však odmietal s ňou roz
právať o tom, čím sa zaoberá a čo si myslí. 

„Pri sobáši nám pastor rozprával, ako sa dvaja ľudia manželstvom 
stanú jednou bytosťou," zverila sa Dorothy svojej priateľke Marge. 
„Frank a ja sa však nemôžeme stať jedným, ak sa so mnou nebude zdie
ľať. Poprosila som ho, aby sme sa spolu zašli porozprávať s naším pas
torom. On však o tom nechce ani počuť, a nedovolil mi, aby som išla 
sama. Hovorí, že sa o tom dozvedia ľudia v kostole a zle to pochopia." 

NEDÔVERA NAŠTRBUJE ŽENIN POCIT ISTOTY 
Dorothy a Franka čakajú problémy, ak si Frank neuvedomí, že sa 

musí zmeniť. Ak bude trvať na zachovaní doterajšieho spôsobu života, 
jedinou vecou, ktorú dosiahne, bude postupné premrhanie prostried
kov na účte v citovej banke svojej manželky. Keď sa stav na jeho účte 
dostane nebezpečne nízko, Dorothy sa stane bezbranným cieľom pre 
muža, ktorý vie, ako si získať je j dôveru a poskytnúť jej pocit istoty. 

Pocit istoty je žiarivou zlatou niťou, ktorá je vpletená pomedzi všet
ky základné emocionálne potreby ženy. Ak muž neudržiava čestnú 
a otvorenú komunikáciu so svojou manželkou, podkopáva je j dôveru 
a postupne v nej zničí pocit istoty. 

Aby sa žena mohla cítiť isto, potrebuje svojmu manželovi dôverovať, 
že jej poskytne pravdivé informácie o jeho minulosti, prítomnosti i bu
dúcnosti. Čo robil? Nad čím rozmýšľa a čomu sa venuje v tejto chvíli? 
Aké sú jeho plány? Ak žena nemôže veriť signálom, ktoré jej muž dáva 
(alebo - tak ako vo Frankovom prípade - jej odmieta dávať akékoľvek 
signály), chýbajú jej základy, na ktorých by mohla stavať pevný vzťah. 
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Namiesto toho, aby sa mu prispôsobovala, má vždy pocit, že stráca 
rovnováhu; namiesto toho, aby spolu s ním mohla rásť, sa od neho 
vzďaľuje. 

Žene, ktorá sa nemôže spoľahnúť na to, že je j manžel poskytne infor
mácie, ktoré potrebuje, rovnako nemá možnosť s ním konštruktívne vy
jednávať. Vyjednávanie medzi mužom a ženou je základnou stavebnou 
jednotkou úspechu akéhokoľvek manželstva; bez otvorenosti a čest
nosti však dvojica môže máločo vyriešiť a na máločom sa dohodnúť. 

Predpokladajme napríklad, že žena chce naplánovať rodinnú dovo
lenku. Položí manželovi otázku: „Kam by si chcel ísť - stanovať alebo 
do hotela?" 

J e j manžel si pomyslí: Viem, že by radšej išla do hotela, ale ja to tam nenávi
dím. Nahlas však povie: „Poďme do hotela." 

Strávia teda dovolenku v hoteli, a manžel dva týždne namosúrené 
posedáva a šomre, že za peniaze, ktoré vyhodili na „nóbl" dovolenku, 
si mohli radšej kúpiť lepšiu výbavu na stanovanie. 

Práve popísaný príbeh je ako vystrihnutý zo scenára situačnej ko
médie, a podobné námety sú divákom blízke, pretože sa im zdajú veľmi 
reálne. V manželstve, v ktorom chýba čestnosť a otvorenosť, sú však 
podobné „herecké dialógy" oveľa menej zábavné. 

POZNÁ VÁS PARTNER LEPŠIE AKO KTOKOĽVEK INÝ? 
Dvojiciam, ktoré ku mne chodia na manželskú terapiu, hovorie

vam, že čestnosť je jednou z najdôležitejších podmienok úspešného 
manželstva. Keď žijete v manželstve, musíte vysielať svojmu partnerovi 
pravdivé posolstvá a prijímať pravdivé odpovede. 

Jeden - či obaja - partneri sa často dopúšťajú obrovskej chyby, keď 
si myslia jednu vec, ale nahlas vyslovia niečo celkom iné. Keď vaša od
poveď neodzrkadľuje vaše skutočné pocity, a váš partner sa vám pokúsi 
prispôsobiť, jeho úsilie minie cieľ. Manželia často používajú vyjadrenie 
„Prečo máš ten pocit?" aby zistili, prečo a ako sa ich partner cíti. Ak si 
predstavíte, že vaše pocity skutočne „vychádzajú" z určitého bodu, váš 
partner tam zamieri a usiluje sa prispôsobiť. Ak však vy v skutočnosti 
vychádzate „odinakiaľ", váš partner minie cieľ a obaja napokon budete 
sklamaní. 

Jednoduchý príklad nám poskytne rozhovor Helen a Harryho, 
v ktorom sa ho Helen pýta: „Ako sa cítiš - je ti už lepšie?" 

H a n y zašomre a odvetí: „Áno... áno, áno, je mi dobre." 
„Tak teda poďme do kina!" 
„Nemôžeš ma chvíľu nechať na pokoji? Celý deň som v práci, začne ma 

bolieť žalúdok a ty odo mňa chceš, aby som vyskočil a utekal do kina!" 
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Kedykoľvek a kdekoľvek sa vás partner opýta, ako sa cítite, povedz
te mu pravdu. Je bláznovstvom klamať, pretože sa obávate, že sa ho 
dotknete (alebo možno zraníte svoju vlastnú hrdosť). Váš partner má 
právo poznať vaše najvnútornejšie myšlienky. Mal by vás poznať lepšie 
ako ktokoľvek iný na svete - dokonca i vaši rodičia. 

„Poznať vás" zahŕňa vaše dobré a zlé pocity, vaše sklamania, prob
lémy a obavy - čokoľvek, čo zamestnáva vašu myseľ. Biblia tento stav 
nazýva „... a dvaja sa stanú jedným telom"; my psychológovia ho po
menúvame „dosiahnutím uspokojivého manželského súladu". 

Keď manžel svojej manželke klame, naruší to jej reakčný mechaniz
mus. Predpokladajme napríklad, že Hany nehovorí Barbare pravdu, 
keď tvrdí, že sa mu páči je j účes. Zhruba o mesiac neskôr Barbara minie 
šesťdesiatpäť dolárov na to, aby si ho dala podstrihnúť a upraviť. Príde 
domov a povie: „Bola som si dať upraviť vlasy, páčia sa ti?" 

„M-hmmm, áno, zlatko, je to pekné." 
Barbara cíti, že nie je nadšený a nemôže to pochopiť. V skutočnosti 

sa Harrymu jej účes vôbec nepáči. Povedal jej opak len preto, aby bola 
spokojná. Teraz však spokojná nieje ani v najmenšom, pretože zachytila 
skrytý negatívny tón v jeho hlase. Slovami Hany vyjadruje jednu vec, 
jeho pocity sú však úplne iné. Barbara je týmto protirečením zmätená. 

TRI TYPY „KLAMÚCICH MANŽELOV" 
Počas rokov svojej poradenskej praxe sa mi podarilo identifikovať 

tri základné typy nečestného správania manželov: 

1. Klamár „od narodenia" 

Už od skorého detstva tento muž neprestajne klamal o bezvýznam
ných veciach. Takýto klamár tvrdí, že čítal, keď v skutočnosti spal. Vy
mýšľa si príbehy o udalostiach zo svojej minulosti, a neustále nenápad
ne pokrivuje pravdu spôsobmi, ktoré sú takmer nepoznateľné - aspoň 
zo začiatku. J e h o lži je zvyčajne možné pomerne ľahko odhaliť, ak 
vynaložíte úsilie na jednoduchú drobnú kontrolu. Ale pozor! Keď ho 
konfrontujete, zvyčajne sa vyhovára na „zlú pamäť". Pre chronického 
klamára je takmer nemožné dôsledne hovoriť o sebe pravdu. 

Podobná nečestnosť vážne narúša manželský vzťah. Keďže toto 
správanie je v mužovi hlboko zakorenené, pravdepodobne sa nezmení. 
Niektorí muži sa začnú v strednom veku meniť k lepšiemu a pociťujú 
výčitky kvôli nečestnosti z ich minulosti, iní však zostanú nečestnými 
do konca života. 
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2. Klamár, ktorý sa lžou chce vyhnúť problémom 

Takýto muž klame len vtedy, ak je pod tlakom alebo čelí vážnemu 
problému. 

Predpokladajme, že manžel celý týždeň zanedbával svoju povinnosť 
zabezpečiť opatrovatelku pre deti na sobotný večer. V sobotu ráno sa 
ho jeho manželka opýta: „Och, zlato, nezabudol si zatelefonovať Gail 
a požiadať ju, či by nám dnes večer postrážila deti?" 

„O všetko som sa postaral, miláčik," odvetí on. V duchu si myslí: 
Nepotrebujem, aby si ma „podala" a vytkla mi moju nezodpovednosť. Zavolám Gail ne-
skôr a dohodnem to. 

Celé dopoludnie je však zavalený povinnosťami, poobede dávajú 
v televízii zápas obľúbeného mužstva, a myšlienka na opatrovateľku 
mu ani nezíde na um. Keď nadíde večer, žiadnu opatrovatelku dohod
nutú nemá. 

„Čo sa stalo?" domáha sa jeho manželka odpovede. 
„Všetko bolo dohodnuté," klame muž. „Musela zabudnúť." 
Manželka zatelefonuje Gail, ktorá popiera, že by jej niekedy niekto 

zavolal. Manželka položí telefón a žiada vysvetlenie. 
„Nerozumiem tomu," háji sa náš klamár. „Prečo by o takom niečom 

klamala? Myslím, že by smejú viac nemali prosiť o pomoc." 
Klamár, ktorý sa lžami usiluje vyhnúť problémom, a klamár „od 

narodenia" majú jednu spoločnú črtu. Ich klamstvá sú málokedy pre
myslené - naopak, sú pomerne impulzívne a chabo naplánované. Títo 
ľudia zvyčajne trpia niečím, čo my psychológovia nazývame poruchou 
charakteru. Opakovane prekrúcajú skutočnosť a neprejavujú nad svo
j ím konaním žiadnu ľútosť až do chvíle, kým nie sú prichytení. Vtedy 
často predstierajú zármutok, aby ľudí donútili „odpustiť a zabudnúť". 

Na rozdiel klamára „od narodenia", klamár, ktorý sa lžami vyhýba 
problémom, sa v manželstve uchyľuje ku lži len niekedy - vo chvíľach, 
keď sa cíti pod tlakom. Niekedy je možné primäť tento typ klamára 
k čestnej komunikácii, ak si jeho manželka je vedomá mechanizmu, na 
základe ktorého v ňom stres vyvoláva nečestnú reakciu. Takíto man
želia môžu zažiť v ich vzťahu čestnejšiu komunikáciu, ak sa im podarí 
obmedziť stresy v mužovom živote. 

3. Klamár - „ochranca" 

Tento muž verí, že pravda by bola pre jeho manželku príliš veľa. 
Rozhodne sa preto klamať, aby ju „chránil". 

Rodina napríklad môže čeliť finančným problémom, o ktorých 
však vie len manžel, pretože on má na starosti financie. Takýto „klamár 
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-ochranca" sa môže rozhodnúť požičať si peniaze, a nepovedať o tom 
svojej manželke. Prečo by mala strácať spánok kvôli niečomu takému? zdôvodňu
je . Je to iba prechodný problém - viem, že ho zvládnem. 

A tak neprestáva svojej manželke klamať, tvrdí, že všetko je v po
riadku, i keď sa v skutočnosti nachádza pod obrovským stresom. S vy
čerpávajúcim úsilím sa mu podarí pôžičku vyplatiť, a j eho manželka sa 
o nej nikdy nedozvie - ale za akú cenu? 

Na rozdiel od prvých dvoch spomínaných typov klamárov, „klamár 
- ochranca" zvyčajne netrpí žiadnou charakterovou poruchou. Neu
chyľuje sa k nečestnosti preto, aby si zachoval svoju tvár alebo získal 
obdiv svojej manželky. Zvyčajne ho jeho klamstvá trápia. Má však po
cit, že hovorenie lží mu stojí za to, pretože chce svoju ženu uchrániť od 
obáv, každodenných sklamaní a neistôt. Uvedomuje si, že ona potre
buje istotu, a usiluje sa jej ju poskytnúť maľovaním „obrazu pokojného 
mora v čase, keď je jeho hladina v skutočnosti dosť sčerená". 

Problém tohto konania spočíva v tom, že jeho manželka si vôbec 
nie je vedomá tlaku, pod akým sa jej muž nachádza. Keď je v dôsled
ku týchto životných problémov podráždený či náladový, nerozumie, 
prečo je to tak. Okrem toho - čo sa stane v prípade, ak jeho plán nevy-
páli dobre a nepodarí sa mu vyplatiť tajnú pôžičku načas, ako dúfal? 
J e h o žena bude musieť náhle čeliť oveľa väčšiemu a znepokojujúcejšie-
mu problému bez akéhokoľvek predchádzajúceho varovania. Mal som 
klientky, ktorých manželia pred nimi zatajovali pravdu až do chvíle, 
kým pred dverami ich domu nestál policajt s nariadením vysťahovať 
sa. Falošný pocit istoty, ktorý „klamár - ochranca" vytvára svojimi lža
mi a mylnými informáciami, môže byť v priebehu niekolkých sekúnd 
rozbitý na kúsky, a spôsobiť takmer nenapraviteľnú škodu v dôvernom 
manželskom vzťahu. 

AKO MALÉ NEVINNÉ LŽI VYPRÁZDŇUJÚ CITOVÉ 
BANKY 

Je pochopiteľné, že ak žena odhalí, že jej manžel klamal o finanč
nej katastrofe, môže to spôsobiť obrovský pokles prostriedkov na jeho 
účte v jej citovej banke. Mužove „nevinné drobné lži" o jeho pocitoch 
a náhľadoch na manželku môžu však tiež spôsobiť výbery bodov z jej 
účtu v jeho citovej banke. 

Predstavte si, že ženu trápi otázka jej nadváhy. J e j manžela trápi 
tento problém ešte viac; rozhodne sa však, že by vôbec nepomohlo, ak 
by sa jej priznal so svojím sklamaním. Namiesto toho jej preto tvrdí, že 
vyzerá výborne. 
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Nuž, myslí si manželka, možno naozaj až tak nezáleží na niekoľkých kilách 
navyše. A tak sa neusiluje schudnúť - naopak, neprestáva priberať. J e j 
manžel je čoraz nespokojnejší s jej neatraktívnou postavou, ale hryzie 
si do jazyka. V tomto prípade „stráca" jeho citová banka, z ktorej denne 
ubúdajú citové body z úctu jeho manželky - bez toho, že by o tom vôbec 
tušila. Napokon jedného dňa manželovi „ujde" ostrá poznámka o je j 
hmotnosti, ktorá jeho pripraví o poriadnu čiastku na jeho účte v je j 
citovej banke. 

Manžel, ktorý klame, aby „chránil" svoju ženu, sa často previňuje 
najhorším typom šovinizmu. V priebehu rokov som robil poradenstvo 
mnohým mužom, ktorí verili, že ich manželka by sa „rozsypala", ak by 
jej povedali pravdu. Takýto typ mužov vidí svoju manželku ako emo
cionálne nevyrovnanú osobnosť, ktorá nie je schopná vyrovnať sa so 
skutočnosťou. Mnohí muži majú sklony predpokladať to o ženách vše
obecne, pretože toto presvedčenie v nich živí pocit ich nadradenosti. 

Keď muž klame, aby chránil svoju manželku, zároveň tým o nej 
hovorí, že má len slabú kontrolu nad svojimi zvykmi a nemôže tak 
jednoducho zmeniť svoje správanie. Tento typ myslenia odráža nízku 
mienku o ženskom charaktere - ďalší častý názor mužov. Je pravda, že 
poniektoré ženy posilňujú v mužoch tieto falošné predstavy, pretože to 
slúži ich vlastným cieľom. Zdôvodňujú to tým, že ak môžem od Harryho 
dostať, čo chcem, tým, že budem z času na čas hrať bezmocného idiota, prečo nie? 

Na ich otázku „prečo nie?" existuje jednoduchá odpoveď. Kedy
koľvek žena použije bezmocnosť či iné manipulatívne správanie, ne-
zveľaďuje tým prostriedky na svojom účte v manželovej citovej banke. 
Naopak - pomaly ale iste jeho stav znižuje. J e j správanie môže živiť 
manželovu falošnú predstavu o „bezmocných ženách", nepomáha však 
budovať jeho rešpekt voči nej. 

Ak sa muž k svojej manželke nenápadne - či možno očividne - sprá
va spôsobom, akoby bola citovo nevyrovnaná, jeho prístup sa stane 
samonapĺňajúcim sa proroctvom, a istou cestou k tomu, ako ju pomaly 
dohnať k nepríčetnosti. 

Keď je však muž k svojej manželke úprimný, buduje jej citovú stabi
litu. Tým, že jej vždy hovorí pravdu, je j zároveň dáva najavo, že verí, že 
je schopná vyrovnať sa s ňou a v prípade potreby sa zmeniť. Pravda ničí 
falošné dojmy a ilúzie. Život manželky sa stane predvídateľnejším a ra
cionálnejším, pretože teraz rozumie správaniu svojho manžela. Pravda 
môže byť niekedy bolestivá (a manžel by sa mal usilovať podávať ju 
jemne), nedoháňa však ženu do šialenstva. Práve naopak - žena získa 
pocit, že má veci pod kontrolou, pretože vie, čo má urobiť, aby mohla 
situáciu zmeniť. 
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Muž vôbec nerobí svojej manželke „dobrú službu", ak jej svojimi 
„ochranárskymi" lžami dáva falošný pocit istoty a lásky. Časom pravda 
vyjde najavo a stane sa presný opak - žena stratí istotu a pocit, že je mi
lovaná. Muž musí vystupovať pred svojou manželkou taký, aký naozaj 
j e . Len tak sa mu ona môže prispôsobovať, vyjednávať s ním a rozvíjať 
pocit vzájomnej blízkosti. 

MÁ POŽIADAVKA SÚKROMIA SVOJE MIESTO? 
Mnohí ľudia sa ma pýtajú: „Ak mi hovoríte, že mám byť voči svojej 

manželke úplne otvorený, neoberáte ma tým o moje súkromie?" 
Ak tento človek pod pojmom súkromie chápe istú časť seba samého, 

ktorá môže zostať skrytá, som pevne presvedčený o tom, že toto slovo 
nemá v manželskom vzťahu miesto. Mnohí - klienti i kolegovia - ne
súhlasia, ja som však videl mnoho manželských pohrôm, ktoré prame-
nili z kompromisu o tomto princípe. I keď sa možno cítite ohrození 
možnosťou, že by váš partner čítal vašu poštu alebo vám nahliadal do 
kabelky, myslím si, že tento druh otvorenosti je v zdravom manželstve 
nenahraditeľný. Dovoľte mi, aby som vám ukázal, ako to funguje. 

Ak si ja „chránim svoje súkromie", som tým menej otvorený voči 
mojej manželke Joyce. Joyce je človek, ktorý ma potrebuje najlepšie po
znať, a je dôležité, aby som jej k tomu poskytol všetky potrebné infor
mácie - vrátane tých nepríjemných. Musím nielen úprimne odpovedať 
na jej otázky, rovnako sa mám vyhýbať „tichým klamstvám" a ochotne 
je j sám od seba poskytovať informácie. Inými slovami, musím sa s ňou 
zdieľať všetkými možnými spôsobmi. 

Počas nášho spoločného života sme si s Joyce „našli" malý signál, ktorý 
si navzájom dávame, keď máme potrebu absolútnej čestnosti. Niekedy si 
jeden druhého radi doberáme; sú však situácie, kedy potrebujeme vedieť 
presne, kde ten druhý „stojí". V tom prípade jednoducho povieme: „Čest
né slovo?" Kedykoľvek mi Joyce položí túto otázku, viem, že odo mňa 
potrebuje absolútne otvorenú čestnosť, nie hranie hier či výhovorky. 

Každý manželský pár by si mal nájsť podobný signál. Bez istoty, že 
partner si stojí za svojím slovom, manželstvo pokrivkáva a časom sa 
dopotáca rovno do problémov. Pri práci s partnermi, ktorí majú man
želské ťažkosti, sa zriedkavo stretávam s tým, že by boli k sebe úplne 
otvorení. Z tohto dôvodu sa zvyčajne - aspoň zo začiatku - rozprávam 
s manželom a manželkou osobitne. Je oveľa pravdepodobnejšie, že ku 
mne budú partneri otvorenejší, keď sme spolu v miestnosti sami, a to 
aspoň z dvoch dôvodov: (1) partneri cítia vnútornú potrebu zveriť sa 
niekomu s pravdou, (2) platia mi za čas strávený so mnou, a majú preto 
záujem, aby som porozumel ich problému čo najrýchlejšie. 
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Keď mi každý z partnerov „naleje čistého vína", často získam o nich 
jasnejší obraz, než aký majú o sebe navzájom. Roky okolo seba slepo 
blúdili, hľadiac cez dymové clony, ktoré jeden druhému nastavovali. 
V rozhovore so mnou necítia potrebu dymovej clony, a čoskoro sa z ich 
slov začne vynárať skutočný problém. 

KAŽDÝ Z NÁS MÁ SVOJE PROBLÉMY 
Jednou z významných pomôcok, ktoré mi pomáhajú získať o ľu

ďoch lepší obraz, je Minnesotský mnohqfázový súpis osobnosti od autorov 
S. R. Hathawaya a J . C . McKinleyho, vydaný Univerzitou štátu Min
nesota. Je to štandardný psychologický test, ktorý psychológovia roky 
používajú. Ponúka výber „stupníc", ktoré pomôžu odborníkovi iden
tifikovať osobné predpoklady človeka k istým charakterovým črtám. 
Dosiahnutie vysokého počtu bodov na akejkoľvek z týchto stupníc ešte 
nedokazuje, že máte určitý problém, len napovedá, že ho mať môžete. 
Psychológ potrebuje ďalšie dôkazy, aby mohol potvrdiť či vyvrátiť exis
tenciu daného problému. Ak napríklad klient získa vysoký počet bo
dov na stupnici číslo 1, má tendenciu byť hypochondrom. Ja sám mám 
vysoké skóre na tejto stupnici; pravdepodobne by ste však o tom nema
li ani potuchy, ak by ste ma videli len vo chvíľach, keď som uvoľnený. 
Keď sa nachádzam pod tlakom, moja „hypochondria" je viac viditeľ
ná, pretože v týchto chvíľach sa sťažujem a rozprávam o svojom zdraví 
viac, než by to robila väčšina ľudí za podobných okolností. Joyce mi 
rada pripomína, aká panika ma zachváti, kedykoľvek mám pocit, že 
som chorý, alebo keď sa nachádzam pod citovým tlakom. Má pravdu. 
Za normálnych okolností som v poriadku; ak som však pod tlakom, 
môj problém sa začne vynárať na povrch. Význam tohto „princípu tla
ku" pre manželstvá je očividný. Krátky náčrt základných charaktero
vých vlastností, ktoré odkrýva desať stupníc Minnesotského mnohofázového 
súpisu osobnosti, je nasledovný: 

0. Meria sklon k sociálnej uzavretosti, tendenciu vyhýbať sa väčšie
mu počtu ľudí, hanblivosť. 

1. Meria mieru obáv o zdravie a strachu zo smrti či vážnej cho
roby, alebo obáv, že drobné príznaky môžu vyústiť do vážnej 
choroby. 

2. Meria mieru depresie, pocitu beznádejnosti, pesimistické ten
dencie. 

3. Meria potláčanie pocitov, sklon človeka nebyť úprimný k sebe 
a k iným o tom, prečo sa cíti tak, ako sa cíti. 

4. Meria pocit sociálneho odcudzenia, tendenciu mať problém s au-
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toritou, a neschopnosť brať pri uspokojovaní vlastných potrieb 
do úvahy iných. 

5. Meria „mužskosť" a „ženskosť", citlivosť k potrebám iných, a ocho
tu zaujímať sa o nich. 

6. Meria citlivosť v blízkych vzťahoch, sklon idealizovať si iných, 
negatívne predsudky, či pozitívne presvedčenia o iných ľuďoch. 

7. Meria strach či obavy, sklon k nerozhodnosti, perfekcionizmu, či 
tendenciu nechať sa hnať pocitom viny. 

8. Meria nespokojnosť človeka so sebou samým, jeho sklon byť 
zmätený a nespoľahlivý v stresových situáciách. 

9. Meria mieru aktívnosti a energickosti človeka, odhaľuje tenden
ciu k impulzívnosti a prílišný sklon zaujímať sa o mnoho vecí 
naraz. 

Tento malý prehľad tu uvádzam len preto, aby som vám ukázal, 
že typ osobnosti muža a ženy sa premieta i do manželského vzťahu, 
a môže viesť k problémom pri riešení konfliktov. Ak chcú manželia 
úspešne vyriešiť svoj problém, potrebujú navzájom poznať svoje emo
cionálne slabosti, ktoré sa vynárajú na povrch, keď sa človek nachádza 
pod tlakom. Jednou z týchto slabostí môže byť i nečestnosť. 

Vysoké skóre na stupniciach číslo 3 a 4 by poukazovalo na problém 
s čestnosťou a otvorenosťou. Mimoriadne vážny problém predstavuje 
manžel s vysokým skóre na stupnici číslo 4. Čo môže jeho manželka 
očakávať? Pravdepodobne sa borí s jeho sebectvom, je pre ňu ťažké 
vyjednávať s ním, a čoskoro si uvedomí, že sa často nahnevá kvôli 
maličkostiam. J e h o klamstvá a polopravdy navyše odhalia j eho sklon 
k egocentrizmu. Manželka takéhoto muža by možno zhrnula jeho cha
rakter slovami: , J e pre neho dôležitejšie, aby si presadil svoje, než aby 
povedal pravdu." 

Prirodzene, ak ona sama stojí vysoko na stupnici číslo 6 a má sklo
ny k precitlivenosti, a jej manžel stojí vysoko na stupnici číslo 4, vý
sledkom je zvyčajne manželská disharmónia. Kým on sa musí usilovať 
vyrovnať s jej urážlivosťou a prílišnou citlivosťou na to, ak sa jej niekto 
dotkne, ona sa bude musieť naučiť kompenzovať jeho sklony k nečest
nému a sebeckému správaniu a neochote dohodnúť sa. 

Naznačuje toto všetko, že by ste sa mali hneď ponáhľať k najbliž
šiemu psychológovi a dať sa otestovať podľa spomínanej príručky? 
Môj názor prirodzene nieje nestranný, myslím si však, že výsledky po
dobného testu by vám mohli výrazne pomôcť. Aj keď nie ste schopní 
výrazne zmeniť svoju osobnosť, môžete sa naučiť, ako sa prispôsobiť 
osobnosti vášho partnera. Podobné testy iba „dokazujú", že my všetci 
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máme svoje „muchy", slabosti a sklony k možným problémom. To je 
dôvod, prečo sa musíme usilovať byť k sebe navzájom čo najviac čestní 
a otvorení. Potrebujeme rozumieť partnerovým problémom, aby sme 
boli schopní prispôsobiť sa jeden druhému. I keď zistíte, že váš partner 
získal vysoké skóre na stupnici číslo 4, neprepadajte panike. Pokúste 
sa namiesto toho porozumieť povahe tohto problému a naučte sa ho 
„vyrovnávať". 

AKO MÔŽE VZÁJOMNÁ ČESTNOSŤ ZACHRÁNIŤ 
MANŽELSTVO 

Co sa stane, ak nedostatok čestnosti a otvorenosti vedie k najväčšej 
nečestnosti - nečestnosti mimomanželského pomeru? Môže „priznanie 
sa" partnerovi manželskému vzťahu pomôcť, alebo ho naopak odsu
dzuje na istú smrť? 

Podobná situácia zvyčajne prebieha tak, že sa stretnem s manželom, 
ktorý mi hneď na začiatku otvorene povie, že sa zaplietol do viacerých 
mimomanželských vzťahov. Nikdy sa ani s jedným z nich nepriznal 
svojej manželke, predsa má však kvôli nim ohromný pocit viny. 

V priebehu našej terapie mu navrhnem, aby sa so všetkými týmito 
skutočnosťami priznal svojej manželke. Plný obáv a úzkosti tak učiní, 
a ona reaguje tak, ako by sme to očakávali: hnevom, strachom a napo
kon depresiou. Časom sa jej však ako-tak podarí vyrovnať so šokom 
a bolesťou, a keď sa tak stane, možno po prvýkrát v živote je možné 
začať budovať ich manželstvo na vzájomnej čestnosti. 

Keď manželská dvojica čelí problémom a dôsledkom, ktoré do ich 
manželstva vniesol mimomanželský pomer, učím ich, aby boli k sebe 
absolútne úprimní. Nesmú zakrývať nič z toho, čo si myslia a cítia. Len 
z úplnej otvorenosti sa môže zrodiť čestný vzťah. Ak v akomkoľvek 
bode tohto procesu podľahnú pokušeniu kompromisu, podkope to ich 
úsilie o znovuvybudovanie ich vzťahu. 

Môžete premýšľať, či je vždy múdre, aby sa neverný partner priznal 
so svojimi hriechmi svojmu manželovi či manželke. Moja skúsenosť 
mi hovorí, že priznanie neverného partnera nikdy nebýva primárnou 
príčinou rozvodu. Niektoré páry skončia v rozvodovej sieni, nie však 
preto, že spolu konečne hovorili otvorene. Naopak, dosť často zradený 
partner - či už je ním manžel alebo manželka - po spamätaní sa z po
čiatočného šoku v sebe objaví ochotu hľadať a skúmať cesty, ktoré by 
mohli viesť k vyriešeniu manželských problémov. Veľmi záleží na tera
peutickom prostredí, v ktorom sa partneri ocitnú. Manželský poradca 
musí vytvoriť atmosféru, ktorá partnerov po odhalení mimomanželské-
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ho pomeru motivuje k tomu, aby hľadali riešenia svojich skutočných 
problémov. 

Keď už nečestnosť vyšla na povrch, vyviniem mimoriadne úsilie, aby 
som partnerom pomohol vidieť situáciu jasne. Prešli „očisťovaním", 
ktoré im prinieslo ich jedinú šancu na vybudovanie stabilného a trvác
neho manželstva. Teraz je mojou úlohou pomôcť im znovu vybudovať 
vzájomnú dôveru. 

Manžel, ktorý má za sebou históriu lží, môže trvať na tom, že už sa
motné jeho priznanie sa k milostnému pomeru dokazuje, že sa zmenil. 
Môže od svojej manželky chcieť, aby mu ihneď úplne dôverovala. Tu 
však musím vyjadriť svoj nesúhlas. Dôvera sa nedá zapnúť a vypnúť ako 
svetlo otočením vypínača. Naopak - dôveru budujú opakované skúse
nosti, ktorými človek dokázal, že si dôveru zaslúži. V podobnej situá
cii, keď sa manžel prizná svojej manželke s mimomanželským vzťahom, 
silne odporúčam, aby manžel poskytoval svojej žene denne informácie, 
ktoré si ona môže jednoduchým spôsobom overiť. 

Mužovi, ktorý klamal svojej manželke, odporúčam, aby jej každý 
deň napísal svoj rozvrh. Ak sa rozvrh zmení v priebehu dňa, mal by 
urobiť všetko preto, aby jej o tejto zmene dal ihneď vedieť. Manželka 
by mala mať možnosť zatelefonovať na niektoré z miest, ktoré uviedol 
na svojom rozvrhu, aby si mohla overiť jeho prítomnosť. Zvyčajne by 
manželia mali byť schopní zvládnuť tento overovací proces bez toho, 
že by sa jeden alebo druhý musel ocitnúť v trápnej situácii. 

Často sa ocitám v palbe ostrej kritiky zo strany manžela, ktorému sa 
nepáči, že by mal svojej manželke poskytovať takýto typ rozvrhu. Sťa
žuje sa na legalizmus či detinské dodržiavanie pravidiel, a hovorí: „Celé 
toto kontrolovanie dokazuje jedine to, že mi aj tak vôbec neverí." 

O to však presne ide: Neverí mu. 
Vo svojej odpovedi na podobné námietky jednoducho pozname

nám, že človek, ktorý chce mať svoj život pod kontrolou, si plánuje 
svoj rozvrh. Prečo by sa mal brániť tomu, aby ho mohla vidieť jeho 
manželka? Každá manželka by mala byť schopná zatelefonovať svojmu 
mužovi kedykoľvek v priebehu dňa, i keď ich vzťah netrpí žiadnymi 
problémami v otázkach vzájomnej dôvery. 

Spomínaný proces si niekedy vyžaduje roky. Vďaka opakovanému 
overovaniu však manželka zistí, že jej manžel sa k nej naozaj správa 
čestne. Jedine vtedy mu bude schopná začať nanovo dôverovať do tej 
miery, že si už nebude potrebovať robiť „previerky". 

Bežná žena potrebuje byť schopná komunikovať so svojím manže
lom v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu, aby mala pocit čestnos
ti a otvorenosti vo vzťahu. Väčšina žien nebude zneužívať toto právo 
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tým, že by odvolávala svojich manželov z dôležitých stretnutí, alebo 
ich akýmkoľvek iným spôsobom vyrušovala v práci. Žena však potre
buje vedieť, že ak chce, môže svojmu manželovi zavolať, a verí, že ta
kýto telefonát jej potvrdí jej dôveru voči nemu. V mojej knihe LoveBus-
ters (Rany láske) podrobnejšie popisujem, ako sa dá vybudovať čestný 
vzťah. Ak by ste chceli hlbšie porozumieť tejto otázke, odporúčam vám 
prečítať si kapitolu s názvom „Nečestnosť". 

Počas dvadsiatich piatich rokov poradenskej práce som sa nikdy ne
stretol s dokonalým manželstvom. Každý partner má svoje chyby a sla
bosti, nech sú akékoľvek: sklony k depresii, nízke sebavedomie, tenden
ciu rozsypať sa pod tlakom, nezodpovednosť, sklony k hypochondrii, 
precitlivenosť, či perfekcionizmus... mohol by som vo svojom vyme
novávaní dlho pokračovať. Žiadne manželstvo však nemôže prežiť, ak 
v ňom nie sú prítomné dve veci: čestnosť a ochota spolupracovať. 

Keď je v manželstve prítomná čestnosť a spolupráca, máte pred se
bou pár, ktorý je ochotný zdieľať sa a budovať. Takíto partneri nepotre
bujú mať tajnosti a trvať na svojom „súkromí". 

Ani jeden z nich nemá záujem klamať a zakrývať pravdu, aby „chrá
nil" toho druhého. Keď budujete svoje manželstvo na dôvere, prežívate 
radostnú ochotu zdieľať všetky vaše pocity s človekom, ktorého ste si 
vybrali za životného partnera. 

Ako hovorí Harleyho Piaty zákon manželstva: 

Čestnosť je najlepšou „poistkou" 

manželstva. 

Na záver by som znovu rád zdôraznil, že žena potrebuje veriť svoj
mu manželovi. Nech by bola výhoda, ktorú muž získa svojím tajnost
kárstvom, uzavretosťou či dokonca nečestnosťou akákoľvek, dosiahne 
ju na úkor svojej manželky, ktorá za ňu zaplatí pocitom istoty a uspo
kojenia v manželskom vzťahu. Pre ženu je dôležité, aby bol jej manžel 
pre ňu „predvídateľný". Ich mysle by mali byť do tej miery zjednotené 
a „splývať" spolu, aby bola schopná „čítať jeho myšlienky". Keď sa žene 
podarí dosiahnuť takýto stupeň dôvery, je schopná plnšie milovať svoj
ho manžela. 
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OTÁZKY PRE MUŽA: 
1. Ak si predstavíte stupnicu od 1-10, na ktorej 10 bodov predstavu

je úplnú čestnosť, nakolko čestný ste voči svojej manželke? (Ako 
by vás ohodnotila na danej stupnici ona?) 

2. V ktorých oblastiach je pre vás najťažšie zachovať si úplnú čest
nosť a otvorenosť voči vašej manželke? Prečo je to pre vás ťažké? 
Nakolko je schopná vaša manželka zvládnuť situáciu, keď ste 
k nej absolútne úprimný v citlivých otázkach? 

3. Súhlasíte či nesúhlasíte s tvrdením, že by vo vašom manželstve 
nemala existovať potreba „súkromia" - t. j. ani jeden z vás by 
nemal nič zatajovať pred tým druhým? Pokúste sa dať na papier 
dôvody, pre ktoré s daným tvrdením súhlasíte alebo nesúhlasíte. 

OTÁZKY PRE ŽENU: 
1. Na akom mieste v rebríčku vašich osobných potrieb stojí vaša 

túžba môcť úplne dôverovať vášmu manželovi? Súhlasíte, že je 
to pre vás jedna z piatich základných potrieb v manželstve? Pre
čo je to tak (prípadne, prečo to tak nie je)? 

2. Klamal vám manžel niekedy akýmkoľvek spôsobom, pretože vás 
chcel „chrániť"? Aký pocit to vo vás vyvolalo? 

3. Existujú oblasti, v ktorých by ste si želali, aby bol k vám váš man
žel otvorenejší a čestnejší? Ak áno, o aké oblasti ide? 

NA SPOLOČNÉ ZAMYSLENIE: 
1. Prediskutujte si vaše odpovede na vyššie uvedené otázky. Bude 

to pre vás dobrou skúškou, ktorá vám odhalí, nakolko čestný 
a otvorený váš manželský vzťah naozaj j e . 

2. Ak ešte nemáte vo svojom manželstve dohodnutý signál na „čest
né slovo", skúste sa na ňom dohodnúť teraz. Čo by ste jeden dru
hému mohli povedať, ak mu chcete oznámiť, že v tej chvíli od 
neho potrebujete absolútnu čestnosť? 

3. Prejdite si spolu desať stupníc Minnesotského mnohqfázového súpisu 
osobnosti. Podarilo sa vám medzi nimi objaviť sklony, ktoré jeden 
alebo druhý z vás prejavuje, keď je vystavený pôsobeniu stresu? 
Porozprávajte sa o tom, čo by vám obojstranné podstúpenie ta
kéhoto testu mohlo priniesť. 

4. Prečítajte si spolu kapitolu číslo 6 v Ranách láske s názvom „Ne
čestnosť". Na zlepšení akého typu čestnosti potrebujete najviac 
pracovať vo vašom manželstve? 
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Muž potrebuje mať 
vedľa seba dobre vyzerajúcu ženu 

ATRAKTÍVNA MANŽELKA 

Nancy mala takmer 90 kíl a na rande ju pozval málokto - v priebehu 
dvoch rokov sa tak stalo presne štyrikrát a ani jeden z mužov sa jej po 
prvom stretnutí viac neozval. J e j vyhliadky na manželstvo boli - mierne 
povedané - bledé. Napriek tomu, že bola šarmantná a mala mnoho 
záľúb, len málo mužov malo záujem o bližší vzťah. 

Jedného dňa sa Nancy rozhodla, že to musí zmeniť. Chcela sa vydať, 
a zamestnanie, ktoré vykonávala, ju už unavovalo. Ak by sa mi podarilo nájsť 
niekoho, kto by sa o mňa staral, mohla by som dať výpoveď v práci a byť celé dni doma, 
premýšľala. To by sa mi páčilo. Prvým krokom, ktorý Nancy podnikla 
na dosiahnutie tohto cieľa, bolo, že sa zapísala na aerobik a začala držať 
diétu. Podarilo sa jej zhodiť tridsať kíl. Potom si nakúpila nové oble
čenie, ktoré nechávalo vyniknúť jej novonadobudnutej štíhlej postave. 
Nový účes a vhodný mejkap premenu dovŕšili. 

O tridsať kilogramov ľahšia a úplne zmenená Nancy zrazu všetkým 
vyrážala dych. Teraz sa muži o ňu „trhali", ona však nezabudla na svoj 
cieľ - nájsť si manžela. Približne o osem mesiacov, keď ju Harold požia
dal o ruku, súhlasila. Je j cieľ sa jej podarilo dosiahnuť ohromne rýchlo. 

Keď som sa s Nancy a Haroldom stretol asi o päť rokov neskôr v mo
jej poradenskej kancelárii, zahájil som svoju prácu súkromným rozho
vorom s každým z nich osobitne. Harold mi povedal: „Prvou vecou, 
ktorú po svadbe urobila, bolo to, že dala výpoveď. Potom celé dni se
dela doma a jedla ako divá. Nafúkla sa ako balón - od svadby pribrala 
vyše päťdesiat kíl." 

„Hovorili ste s ňou niekedy o je j hmotnosti?" spýtal som sa. 
„Áno, veľa ráz. Je to vlastne citlivá téma v našom vzťahu. O n a však 

vždy povie: ,Chcem, aby si ma miloval pre mňa samotnú. Ak by si ma 
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miloval a prijal ma bezpodmienečne, bolo by pre mňa jednoduché 
schudnúť.' Začínam mať toho dosť," pokračoval Harold. „Neviem, kam 
sa mám obrátiť. Neverím v rozvod. Toto však nezvládnem, a niečo sa 
musí zmeniť." 

Keď sme v našom rozhovore pokračovali, videl som, že Harold stojí 
pred skutočnou dilemou. Vyrastal v konzervatívnej cirkvi a bol pevne 
presvedčený o tom, že manželstvo je záväzkom na celý život. Kým sa 
však kedysi tešil na spoločnú budúcnosť so ženou, ktorú všetci obdi
vovali, teraz sa mu život po boku Nancy videl byť skôr odsúdením na 
doživotné väzenie. Manželstvo s touto ženou sotva spĺňalo jeho očaká
vania. Kde urobil chybu? 

Potom som sa porozprával s Nancy, aby som spoznal jej verziu. Po
vedala mi o svojom seba zlepšovacom programe na získanie nápad
níkov a manžela. Nancy sa nikdy nepriznala Haroldovi s tým, kolko 
kedysi vážila, ani s tým, že neverila, že by bola schopná udržať si svoju 
novonadobudnutú hmotnosť. Držanie diét bolo pre ňu agóniou, a udr
žiavanie hmotnosti bolo pre ňu tiež príliš veľa, ak to mala robiť celý 
život. Keď si vzala Harolda, očakávala, že ju bude milovať bez ohľadu 
na jej hmotnosť, a bude sa môcť vrátiť k predchádzajúcemu stavu, keď 
boía tučná a šťastná. Keď jej teda Harold pohrozil, že ju opustí, ak ne
schudne, pokladala to od neho za neférové. 

Harold však daný stav tiež nepokladal za spravodlivý. Oženil sa so 
ženou, ktorá bola fyzicky príťažlivá, a predpokladal, že takou aj zosta
ne. Nancy si myslela, že keď ju raz Harold spozná a bude milovať, jej 
hmotnosť už pre neho nebude dôležitá. Mýlila sa však. 

Je pravda, že niektorým mužom nezáleží na fyzickom vzhľade. Ich 
manželky môžu byť tučné alebo chudé; nevidia v tom žiaden rozdiel. 
Majú iné emocionálne potreby, ktoré sú oveľa dôležitejšie, ako potre
ba fyzicky atraktívnej manželky. Nancy sa však nevydala za jedného 
z týchto mužov. Naopak - vzala si muža, pre ktorého potreba atrak
tívneho fyzického vzhľadu bola najdôležitejšou potrebou zo všetkých. 
Harold potreboval atraktívnu manželku. 

Niektoré ženy majú rovnako potrebu mať po svojom boku atrak
tívneho muža. Mnohé ženy, s ktorými som sa stretol vo svojej praxi, 
postavili svojich manželov pred hraničnú volbu: buď schudnú, alebo 
je s ich manželstvom koniec. Istá moja klientka odmietla žiť so svojím 
manželom, kým nezhodil dvadsaťpäť kíl. 

Ak človek pokladá atraktívnosť partnera za svoju najdôležitejšiu 
emocionálnu potrebu, otázka fyzického vzhľadu je v jeho manželstve 
vážnou záležitosťou. V manželstve Harolda a Nancy to tak bolo. 
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Nancy pozorne počúvala, keď som jej vysvetľoval, že uzavretím man
želstva na seba berieme záväzok uspokojovať potreby svojho partnera. 
O n a od Harolda chcela, aby slušne zarábal, bol k nej nežný, často sa 
s ňou rozprával, a tak ďalej, ona sama však neplnila svoju časť dohody. 

„Čo tým myslíte, že neplním svoju časť?" vyskočila na mňa. „Dobre 
mu varím. Udržiavam dom v čistote. Prejavujem mu lásku..." 

„To všetko je dobré a správne, niečo vám však uniká," vysvetľoval 
som je j . „Vaša fyzická atraktívnosť je pre vášho manžela veľmi dôležitá. 
Nejde tu o nejaký rozmar či vrtoch z jeho strany. Je to niečo, čo veľmi 
potrebuje. Krásna žena, s ktorou sa oženil, sa skrýva pod všetkými tými 
nadbytočnými kilogramami. Tým, že sa budete starať o svoje telo, sa 
budete starať o svojho manžela." 

Nancy ma spočiatku celkom nepochopila. Neprestávala sa so mnou 
hádať: „Harold by ma mal milovať takú, aká som!" 

„Chcete byť milovaná preto, kým ste, a nie preto, čo robíte," odvetil 
som. „To chceme všetci. Vy ste sa však nerozhodli vydať sa za svojho 
manžela preto, kým je , ale skôr preto, čo vykonal. Ak by nebol napĺňal 
žiadnu z vašich citových potrieb, v čase, keď vám dvoril, neboli by ste 
ochotná ani len uvažovať o tom, že by sa mohol stať vaším životným 
partnerom. A ak by po svadbe prestal uspokojovať vaše potreby, váš 
vzťah k nemu by sa bol podstatne zmenil. Vaša láska by jednoducho 
vyprchala." 

Mnohí muži sa domnievajú, že potreba prejavovania lásky nie je 
dôležitá. Mnoho žien si myslí, že sex je nepodstatný. Niektorí muži 
i ženy pokladajú obdiv za banalitu. Žiadna z týchto potrieb však nieje 
bezvýznamná pre tých, ktorí ju potrebujú. Nancy nechápala, že fyzický 
vzhľad nebol zanedbateľnou potrebou. Chcela veriť, že na vine bol Ha-
roldov plytký zmysel pre skutočné hodnoty. Ak by dospel a uvažoval 
zrelšie, bol by schopný dívať sa poza je j fyzický vzhľad. 

Nevzdali sme sa, a Nancy konečne súhlasila s tým, že schudne. 
Nechcela riskovať, že by Harolda mohla stratiť, a hlboko vo svojom 
vnútri vedela, že zbaviť sa nadbytočných kilogramov by bolo zdravšie 
i pre ňu samotnú. Zapísala sa do cvičebného programu, začala držať 
diétu, a v priebehu troch mesiacov zhodila dvadsať kíl. Keď Harold 
videl, že to myslí vážne, pridal sa k nej a začal cvičiť s ňou. 

Nancy si zaumienila, že zhodí všetky nadbytočné kilogramy, ktoré 
pribrala od svadby, a vytrvala v cvičení i v diéte. Keď sa jej podari
lo dosiahnuť vyhovujúcu hmotnosť, Haroldovi sa to páčilo a ona bola 
spokojná tiež. Výrazne to posilnilo jej sebavedomie, a jej atraktívnosť 
bola najdôležitejšou vecou, ktorou mohla prispieť ku šťastiu svojho 
manžela. 
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Mnoho žien (a mužov) trápi podobný problém ako Nancy, i keď 
možno nieje natolko vážny. Po svadbe začnú priberať, alebo si už nedajú 
natolko záležať na tom, ako sa obliekajú, pretože sa domnievajú, že keď 
ich partner miluje, už nezáleží na tom, ako vyzerajú. Pre niektorých ľudí 
- predovšetkým mužov - však nič nemôže byť ďalej od pravdy. 

NAČO TOĽKO ZBYTOČNÝCH REČÍ O TOM, AKO 
VYZERÁM? 

Ľudia často nesúhlasia, keď zaradím potrebu atraktívneho partne
ra medzi najdôležitejšie emocionálne potreby. Namietajú, že muži by 
predsa mali prejaviť väčšiu zrelosť a zmysel pre dôležitejšie hodnoty 
a nevyzdvihovať fyzickú atraktívnosť ako ideál. Nemali by sme sa há
dam usilovať nebyť povrchní a hľadať skôr významnejšie ľudské vlast
nosti, akými je napríklad čestnosť, dôvera a úcta? Okrem toho, čo ak 
žena prosto nemá potrebné „vybavenie"? 

Vnímanie krásy je prirodzene veľmi individuálnou záležitosťou, a ja 
nevyzývam ženy k tomu, aby vyzerali ako kráľovné krásy. Mám na mys
li jednoducho to, že žena by sa mala usilovať vyzerať tak, aby sa páčila 
svojmu manželovi. Mala by pripomínať ženu, s ktorou sa oženil. 

Znamená to, že žena musí zostať večne mladá? Prirodzene, že nie! 
Pribúdajúce roky by sa však nemali stať ospravedlnením priberania 
a nedbalosti v obliekaní. To je presne to, čo robila Nancy, a došlo to 
tak ďaleko, že s Haroldom skončili v mojej kancelárii v nádeji, že im 
budem schopný pomôcť. Našťastie pod všetkými tými kilogramami sa 
v Nancy ukrývala odhodlanosť dosiahnuť to, čo si zaumienila. J e j prí
beh sa skončil šťastne, mnohé iné podobné príbehy sa však šťastne ne
končia. Robil som poradenstvo iným manželkám (a manželom), ktorí 
sa odmietli zmeniť. Takéto manželstvá sa v najlepšom prípade namáha
vo vlečú ďalej. Manžel často bojuje s pokušením dať prednosť ženám, 
ktoré sú pre neho atraktívnejšie. 

Ak vám váš manžel povie, že ak by ste sa zbavili vašej nadváhy, us
pokojilo by to jednu z jeho najdôležitejších emocionálnych potrieb, 
musíte sa rozhodnúť, či vám záleží na vašom manželovi natolko, aby 
ste tejto jeho citovej potrebe vyhoveli. 

AK ŽENA DOBRE VYZERÁ, JEJ MANŽEL SA DOBRE 
CÍTI 

Muž, ktorý má potrebu mať vedľa seba atraktívnu partnerku, má 
dobrý pocit, kedykoľvek sa na svoju manželku pozrie. Tento princíp 
vlastne platí v prípade všetkých emocionálnych potrieb: Keď je istá ci-
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tová potreba muža napĺňaná, je spokojný, a ak to tak nie j e , je frustro-
vaný. Moje tvrdenie môže znieť nezrelo či povrchne, moje zistenia však 
hovoria, že väčšina mužov potrebuje mať atraktívnu manželku. Muži si 
ženu necenia len pre jej vnútorné kvality. Oceňujú i to, ako vyzerá. 

Túži väčšina žien rovnako po tom, aby ich manželia boli atraktívni? 
Nie. Ženy môžu chcieť, aby ich manžel vyzeral slušne; väčšina z nich 
by však nezaradila atraktívnosť manžela medzi päť svojich základných 
citových potrieb. Ženy sa často zamilujú do mužov, ktorí sú tuční, 
všední, či nedbalí v obliekaní, pretože títo muži vedia, ako naplniť ich 
najvýznamnejšie citové potreby - potrebu prejavovania náklonnosti, 
osobnej konverzácie, či finančného zabezpečenia. 

Spomínam si na plešivejúceho muža s nadváhou, ktorý bol o dvad
sať rokov starší ako jeho výnimočne pekná manželka. O n a však do neho 
bola zbláznená a zdieľali spolu veľmi živý sexuálny život. Prečo to tak 
bolo? Čo na ňom videla? Ó to práve ide. Namiesto toho, aby sa poze
rala na neho, dívala sa do jeho vnútra a objavila srdečného a citlivého 
muža, láskavého a šľachetného, ktorý ju miloval rovnako hlboko. V jej 
očiach bol „celkom vzhľadný". 

Bola hádam zrelšia než jej manžel, ktorého nepochybne priťaho
vala jej krása? Nie. Jednoducho mala iné emocionálne potreby. Fyzic
ká atraktívnosť pre ňu neznamenala tolko ako pre jej manžela. Dala 
si záležať na tom, aby dobre vyzerala, pretože vedela, že ho to robí 
šťastným. On sa zasa usiloval napĺňať jej potreby: prejavoval jej lásku, 
rozprával sa s ňou a zarábal. 

Každá žena môže zdôrazniť svoj pôvab tak, aby sa svojmu manže
lovi ešte viac páčila. Existuje množstvo kníh, videokaziet, programov 
redukcie hmotnosti, a ďalších pomôcok, ktoré ženám (a mužom) môžu 
pomôcť zlepšiť postavu, štýlovo sa obliekať, vhodne si farbiť vlasy, 
a pod. V mojej práci so ženami si všímam päť dôležitých oblastí, ktoré 
majú mimoriadny význam pre to, aby žena získala či uchovala si svoju 
atraktívnosť. Pozrime sa na ne bližšie. 

„Tajomstvo" kontroly hmotnosti 

Každý rok sa na trhu objaví niekolko nových bestsellerov, ktoré po
núkajú najnovšiu „zaručenú" diétu či plán na kontrolu hmotnosti. Ja 
vám ponúkam môj - Harleyho Tretí dodatok: 

Udržiavajte v rovnováhe váš prísun 

kalórií a množstvo telesnej aktivity. 
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Je mi ľúto, že vám nemôžem ponúknuť niečo úžasnejšie, fascinujú-
cejšie a menej namáhavé; na svete však neexistuje žiadne „tajomstvo" 
na uchovanie si hmotnosti a peknej postavy. To, že tento proces si vyža
duje disciplínu, je skutočnosť, známa už mnoho storočí. 

Robím poradenstvo mnohým ženám, ktoré mi jednoducho neveria. 
Neprestávajú pátrať po nejakom novom revolučnom triku, ktorý by vy
riešil ich problém s nadváhou s minimálnym či nulovým úsilím s ich 
strany, či intenzívne chudnú len preto, aby stratenú hmotnosť čoskoro 
získali naspäť. Potom opäť intenzívne chudnú, a tak stále dokola. Skôr 
či neskôr sa vzdajú a skončia tučnejšie, ako kedykoľvek predtým. 

Pravdou je , že programy na kontrolu hmotnosti fungujú len v prí
pade, ak sa stanú spôsobom života založenom na skutočných faktoch. 
Každé ľudské telo - i to ženské - je strojom, ktorý spaľuje pohonné lát
ky. Keď telo prijme príliš veľa „pohonných látok" a nespáli ich, ukladá 
si ich vo forme tukových zásob. Ak sa teda chcete vyhnúť priberaniu, 
musíte spáliť všetky „pohonné látky", ktoré vaše telo prijme. Ak chcete 
svoju hmotnosť znížiť, musíte ich dokonca spáliť ešte viac. 

„Pohonnými látkami" je prirodzene vaša potrava, a spaľujete ich te
lesnou aktivitou. Niečo z nich spálite i tým, že iba posedávate, oveľa 
rýchlejšie ich však spaľujete cvičením. Ak cvičíte často, môžete si dovo
liť viac jesť, pretože spaľujete viac „pohonných látok". Osobne si však 
myslím, že je oveľa jednoduchšie menej jesť ako viac cvičiť. 

Áno, viem - myslíte si, že ste závislý na jedle. To sme však všetci 
- všetci by sme zahynuli od hladu, ak by sme ho nemali. Hlad je priro
dzenou reakciou na stratu hmotnosti, pretože naše telá sú naprogramo
vané tak, aby bránili strate hmotnosti. To však neznamená, že nemôže
te jesť menej. Znamená to iba to, že pri tom budete pociťovať hlad. 

Môžete konzumovať veľa ovocia a zeleniny. Majte preto v chladničke 
dostatočnú zásobu. „Hádžte" do seba mrkvu za mrkvou, až kým sa vaša 
pokožka nezmení na oranžovú (len žartujem!). Obmedzte príjem cukru 
a tuku na minimum. Ak máte pokušenie „napchať" sa jedlom, ktoré má 
veľa kalórií (napríklad zmrzlinou), radšej si ho ani nekúpte. Môže to byť 
jediný spôsob, ako sa vyhnúť nekontrolovanému prejedaniu. Vaše deti či 
manžel sa síce môžu sťažovať, budú však rovnako zdraví ako vy. 

Aerobik vám pomôže zhodiť ešte viac nadbytočných kilogramov, 
a zároveň budete udržiavať vo forme i svoje srdce a pľúca. Jediné, čo 
potrebujete, je dostatok cvičenia na to, aby ste zvýšili svoj tep na 60 
až 70 percent maxima na zhruba tridsať minút každý druhý deň. (Ak 
chcete zistiť svoj maximálny srdečný tep, odčítajte svoj vek od čísla 220; 
ak chcete poznať svoj najvyšší aerobický srdečný tep, vynásobte toto 
číslo 0,7). 
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Joyce a ja dodržiavame rovnaký stravovací režim, a rovnako spolu 
cvičíme, kedykoľvek sa nám naskytne príležitosť. Povzbudzujeme jeden 
druhého v udržiavaní zdravej hmotnosti. Obaja pochádzame z rodín, 
ktorých členovia majú tendenciu v strednom veku priberať, a my sme si 
spoločne predsavzali, že sa tomu pokúsime predísť. 

Ak ste sa rozhodli schudnúť a udržať si svoju novonadobudnutú 
hmotnosť, musíte si vybudovať nový životný štýl, ktorého súčasťou je do
držiavanie správnej výživy a dostatok telesnej aktivity, a váš partner by sa 
mal na tomto spôsobe života podieľať. Môže to pre neho znamenať, že sa 
bude musieť vyhýbať jedlám, ktoré sa nevyskytujú vo vašom jedálničku 
a bude spolu s vami cvičiť. Keď sa zaviažete k tomuto novému životnému 
štýlu spoločne, budete mať oveľa vyššiu šancu na úspech. 

Používajte mejkap na zvýraznenie svojich predností 

Keď Rose vstúpila do mojej kancelárie, vyzerala skôr ako klaun než 
dobre upravená žena. I keď mohla mať nejaké atraktívne rysy, boli úspeš
ne skryté pod nánosom krikľavých farieb pútajúcich pozornosť. I keď sa 
zjavne veľmi usilovala o to, aby pôsobila atraktívne, niečo nevyšlo tak, 
ako malo. Nevyužila mejkap na to, aby zvýraznila svoje prednosti. 

Kozmetika je na svete už od čias starých Egypťanov, a s naším mno
ho biliónovým kozmetickým priemyslom sa žiadna žena nemôže vyho
várať, že nemá pomoc, ktorú by potrebovala. Mnohé ženy, ktoré mej
kap nepoužívajú, alebo ho používajú nesprávne, prosto nevynaložili 
dostatok úsilia na to, aby získali potrebnú pomoc. 

Niektoré ženy nikdy mejkap neaplikovali a nerozumejú základným 
technikám. A tak ako v prípade Rose, musím niekedy zozbierať odvahu 
a vkročiť tam, kde sa aj anjeli vstúpiť boja - a naznačiť takejto žene, že 
by možno bolo vhodné, keby vyhľadala odbornú pomoc. Niektoré koz
metické salóny či velké obchodné domy ponúkajú zdarma konzultácie, 
ktoré môžu žene pomôcť vykročiť správnym smerom. Veľmi veľa závi
sí od skúseností toho, kto konzultáciu poskytuje; často však tieto kon
zultácie prinesú uspokojivé výsledky. V mnohých ženských časopisoch 
možno tiež nájsť články, ktoré pomôžu žene dosiahnuť želaný cieľ. 

Mal som možnosť stretnúť sa s mnohými ženami, ktorým sa poda
rilo výrazne vylepšiť svoj vzhľad. Tieto zmeny v prípade slobodných 
žien často idú ruka v ruke so zvýšenou pozornosťou - a pozvaniami na 
schôdzku - zo strany slobodných mužov. Ak je žena vydatá, jej manžel 
sa teší a podporuje zmenu, o ktorú sa jeho manželka kvôli nemu usilu
je . Dbajte o to, aby zamýšľaná kozmetická úprava nebola len niečím, čo 
sa páči vám, ale aby bola atraktívna i pre vášho manžela. Myslite na to, 
že sa mu chcete páčiť a chcete byť atraktívna pre neho. 
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Vyberte si účes, ktorý sa mu páči 

Účesy a farba vlasov sú pre ženy ďalšou citlivou oblasťou. Ženy roč
ne minú bilióny na farby na vlasy, prelivy, šampóny, trvalé, účesy a stri
hy. Pýtam sa: prečo a pre koho to všetko robia? 

Ak žena obetuje toľko času a peňazí na to, aby urobila radosť svoj
mu manželovi a zároveň našla niečo, čo jej samotnej vyhovuje, je všetko 
v poriadku. Ak sa však nechá akýmsi kaderníkom nahovoriť na účes, 
o ktorom vie, že sa jej manželovi páčiť nebude, bojuje sama proti sebe 
- a svojmu manželstvu. Istý výrobca farieb na vlasy sa usiluje ospra
vedlniť vyššie ceny svojich výrobkov tým, že ženu presviedča, že „ona 
za to stojí". Ak by som chcel nadviazať na toto tvrdenie, poviem, že 
„váš manžel za to stojí". Ak sa mu istý štýl a farba nepozdáva, vzdajte 
sa ich. Ešte lepšie bude, ak sa s ním dopredu poradíte a opýtate sa ho 
na jeho názor skôr, než zmeníte strih a farbu svojich vlasov. Koniec 
koncov, celý zmysel tohto počínania je v tom, že sa chcete páčiť jemu. 

Alebo to hádam tak nie j e ? Isté ženy voči tomuto tvrdeniu namie
tajú. Trvajú na tom, že majú právo robiť radosť samy sebe, alebo argu
mentujú tým, že musieť robiť týmto spôsobom radosť svojmu manželo
vi je v ich očiach nespravodlivé či dokonca ponižujúce. 

Netvrdím, že ženy by sa mali pokorne nechať nahovoriť na účes, 
s ktorým sa budú cítiť mizerne. Určite je dôležité, aby ony samy mali 
radosť z toho, ako vyzerajú, a mali by mať pocit, že sú atraktívne. Ak 
sa ich manželovi páči niečo, čo ony nemôžu zniesť, je na mieste vyjed
návanie. Som si istý, že si medzi tolkými existujúcimi účesmi a štýlmi 
nájdu taký, ktorý im bude obom vyhovovať. 

Zvolená úprava vlasov - tak ako čokoľvek iné - môže mať za ná
sledok vklad či výber z ich účtu v citovej banke manžela. Ak žena ro
zumie potrebe svojho manžela mať vedľa seba atraktívnu partnerku, 
bude s ním spolupracovať na dosiahnutí tohto cieľa. Moja skúsenosť 
mi hovorí, že s velkou pravdepodobnosťou príde na to, že jej manžel je 
vcelku rozumný a má pomerne dobrý vkus. 

Oblečenie pomáha žene vyniknúť 

Staré príslovie nám hovorí, že „šaty robia človeka"; v našej spoloč
nosti však platí, že oblečenie predvádza ženu. Môže zvýrazniť jej pred
nosti a lichotiť je j , alebo jej naopak veľmi nepomáhať. 

V otázke obliekania by mal platiť rovnaký princíp, ako v oblasti koz
metiky a účesu: Žena by sa mala obliekať tak, aby bola atraktívna pre 
svojho manžela. 
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Módne trendy prichádzajú a odchádzajú, a v určitých rokoch sa 
módne štýly pohybujú od hlúpych po celkom katastrofálne. Napriek 
tomu, že niektorí módni návrhári nadovšetko trvajú na bezhraničnej 
tvorivosti, zdá sa, že jedno pravidlo vždy vo svete módy preváži: Keď 
sa istý štýl ženskej módy nezdá byť príťažlivý väčšine mužov, nezostáva 
dlho populárny. 

Žena by si mala dať záležať na výbere nočnej košele či pyžamy aspoň 
do takej miery, s akou dbá na výber oblečenia, v ktorom sa ukazuje 
na verejnosti - ak nie viac. Keď sa obliekate do postele, obliekate sa 
vyslovene len pre svojho manžela. Stará a zničená nočná košeľa, natáč
ky a hrubá vrstva krému na tvári vám nepomôžu získať body v citovej 
banke. Ak si večer obliekate znosenú nočnú košeľu, pretože vás v nej 
„nikto neuvidí", uniká vám jedna významná vec: uvidí vás v nej istý 
výnimočný a dôležitý človek. Prečo by ste si teda nemali obliecť niečo 
atraktívne? Váš manžel to určite ocení. 

A čo otázka osobnej hygieny? 

Ak mám byť úprimný, takmer nikdy som neposkytoval svoje pora
denské služby žene, ktorá by potrebovala pomôcť s osobnou hygienou; 
pomáhal som však mnohým mužom, ktorí tento problém mali. Keďže 
niektoré ženy majú potrebu mať po svojom boku atraktívneho manže
la, mali by sme sa v tejto kapitole dotknúť aj otázky osobnej hygieny. 

Kent bol mimoriadne úspešným farmárom - jeho majetok bol hod
ný miliónov. Keď požiadal Jessicu o ruku, jediné, na čo bola schopná 
myslieť, boli jeho milióny. Bol to slušný muž, keďže však bol väčšinu 
svojho dospelého života slobodný, venoval málo pozornosti tomu, 
ako vyzerá. Jessica si myslela, že bude môcť prehliadnuť jeho vonkajší 
vzhľad a milovať ho pre jeho vnútorné vlastnosti - a j eho peniaze. Po 
svadbe však zistila, že ju jeho výzor odpudzuje. 

Keď prišli prvýkrát do mojej kancelárie, Kent sa sťažoval, že Jessica 
sa s ním odmieta milovať. Vymýšľala si všetky možné výhovorky, až sa 
Kent konečne rozhodol, že by im mohol pomôcť manželský poradca. 

, J a sa s ním jednoducho nemôžem milovať," vysvetlila. „Keď som si 
ho brala, myslela som si, že ma bude viac priťahovať, je to však stále hor
šie. Asi sa so mnou rozvedie, ja sa však k tomu nedokážem prinútiť." 

Keď do mojej kancelárie vstúpil Kent, jeho telesný pach ma takmer 
zrazil k zemi! Žul tabak a jeho zuby boli pokryté povlakom. J e h o vlasy 
pôsobili hrozne, a oblečenie vyzeralo, akoby v ňom bol spal. Mal som 
možnosť pracovať s mnohými mužmi, ktorí mali problémy s dodržiava
ním čistoty, prípad Kenta však prekonal moje najhoršie predstavy. 
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„Ona nemá sex rada," bolo Kentovo vysvetlenie ich problému. Moja 
teória však bola iná. 

„Myslím si, že vám budem schopný pomôcť," odvetil som. „Musíte 
však urobiť všetko, čo vám odporučím. Domnievam sa, že váš problém 
je možné v priebehu niekolkých týždňov vyriešiť." 

Úloha, ktorú som Kentovi dal, bola nasledovná: 

1. Každé ráno a večer sa osprchujte. 
2. Nakúpte si s Jessikinou pomocou nové oblečenie. Dovoľte je j , 

aby vám chystala oblečenie na každý deň. Nikdy nenoste obleče
nie dva dni po sebe, ak predtým nebolo oprané. 

3. Navštívte zubára a dajte si odborne vyčistiť zuby. Nikdy nežujte 
tabak v prítomnosti Jessiky, a predtým, než chcete byť v jej spo
ločnosti, si vyčistite zuby. 

4. Každý deň sa pred raňajkami učešte a ohoľte. 

Splnenie tejto úlohy vyžadovalo z Kentovej strany značné úsilie. 
Bol zvyknutý nesprchovať sa celé týždne. Deň za dňom nosieval tie isté 
nohavice a košeľu a u zubára nebol od mladosti. Súhlasil však s danou 
úlohou, pretože uveril môjmu tvrdeniu, že ak ju splní, pomôže to jeho 
sexuálnemu vzťahu s Jessikou. 

Potom som zadal úlohu Jessike. Požiadal som ju, aby s Kentom za
šla nakúpiť oblečenie, vyberala mu oblečenie na každý deň a dohliadla 
na to, aby jeho šaty boli čisté. Tiež som sa je j spýtal, či by bola ochotná 
milovať sa s Kentom každý deň po dobu jedného týždňa, ak on splní 
svoju úlohu. 

Dohoda bola uzavretá a Kent sa pobral k zubárovi a do obchodu 
s odevmi. On plnil svoju časť úlohy a Jessica plnila svoju. Ak mal čisté 
zuby, oblečenie a telo, denne sa s ním milovala po dobu jedného týždňa. 

Pri našom ďalšom stretnutí som Kenta sotva spoznal! Kolká zmena! 
A spolu s Jessicou sa v čakárni držali za ruky. Z vlastnej iniciatívy, bez 
môjho pričinenia, spolu uzavreli dlhotrvajúcu dohodu: Ona sa s ním 
bude milovať, ak on bude dodržiavať čistotu. Ich sexuálne problémy 
boli zažehnané. 

Som si istý, že sa od toho času spolu nemilovali denne, obaja však 
boli spokojní s ich novonájdeným sexuálnym súladom. Kent sa naučil 
o Jessice významnú vec: J e h o fyzický vzhľad - predovšetkým jeho vôňa 
- bola pre ňu dôležitá v sexuálnom zmysle. Spočiatku chcela veriť, že 
na jeho výzore nezáleží, že by ho mala milovať navzdory jeho vzhľadu. 
Zmeny, ktoré vykonal v oblasti osobnej hygieny, jej však dokázali, že jej 
emocionálna potreba mať vedľa seba atraktívneho partnera bola väčšia, 
než si bola ochotná priznať. 
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Väčšina mužov nemá také extrémne problémy s hygienou, ako mal 
Kent. I problémy menšieho rozsahu však môžu na ich manželky pôso
biť ničivo, a to predovšetkým počas milovania. Žena chce byť fyzicky 
blízko mužovi, ktorého miluje, najmä ak dobre vyzerá a vonia. 

ATRAKTÍVNOSŤ NAPĹŇA POTREBU 
Ak stále nie ste presvedčení o tom, že fyzická atraktívnosť je dôle

žitou otázkou, zamyslite sa, prosím, nad tým, čo znamená byť fyzicky 
atraktívny. Znamená to jednoducho to, že váš výzor vyvoláva v niekom 
dobrý pocit. Tým, ako vyzeráte, uspokojujete citovú potrebu. Ľudia 
môžu byť atraktívni mnohými spôsobmi. Ľudia so sympatickou osob
nosťou môžu tiež uspokojovať emocionálnu potrebu, zvyčajne však 
ukladajú prostriedky do citovej banky prostredníctvom kvalitnej kon
verzácie a prejavmi lásky, a nie vďaka svojmu vzhľadu. V skutočnosti, 
kedykoľvek niekto uspokojí akúkoľvek našu emocionálnu potrebu, po
kladáme tohto človeka za atraktívneho. Ak fyzická atraktívnosť uspo
kojuje citovú potrebu vášho partnera, prečo by ste ju mali ignorovať? 
Prečo by ste sa nemali usilovať o zveľaďovanie vašich prostriedkov v je
ho citovej banke, kedykoľvek sa vám na to naskytne príležitosť? 

Niektorým ľuďom, ako napríklad Nancy v úvode tejto kapitoly, sa 
možnosť byť fyzicky atraktívnymi zdá úplne nedosiahnuteľná. V niekto
rých prípadoch tieto ženy uverili klamstvu, že kým niektoré ženy sa 
narodili krásne, iné to šťastie nemali. Namiesto tejto lži by sa však mali 
riadiť pravdivým tvrdením Harleyho Štvrtého dodatku: 

Atraktívnosť je to, čo dokážete urobiť 

s tým, čo ste dostali. 

Každej žene by osožilo, ak by zhodnotila všetky stránky svojho pô
sobenia: držanie tela, účes, oblečenie, gestá, mejkap, hmotnosť, a tak 
ďalej. Mala by sa svojho manžela opýtať na jeho čestnú mienku, a ak je 
to možné, poradiť sa s odborníkmi či úprimnými priateľmi. 

Keď žena spozná oblasti, v ktorých je potrebné učiniť zmeny, mala 
by si určiť realistické plány na ich dosiahnutie. V istých prípadoch mož
no dosiahnuť potrebné zmeny v priebehu týždňa, v iných to môže trvať 
i celé roky. Napokon však táto zmena bude natolko významná, že do
slova zmení žene život - a to k lepšiemu. 

Lýdia, klientka, trpiaca depresiou, je dramatickým príkladom toho, 
nakolko žene môže pomôcť, ak sa jej podarí zlepšiť svoj vzhľad. Táto 
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mimoriadne inteligentná a šarmantná žena sa chcela stretávať s muž
mi, ktorí by sa je j intelektuálne naozaj vyrovnali, sama však nevenovala 
svojmu zovňajšku takú pozornosť, ako bolo treba. Pripomenul som je j , 
akú dôležitú úlohu hrá vzhľad v očiach väčšiny mužov. Pravdou bolo, 
že to nebola jedna z Lydiiných emocionálnych potrieb - jej ani v naj
menšom nezáležalo na tom, ako vyzerajú muži, s ktorými sa stretáva. 
Bolo však pravdepodobné, že jej vysnívaný muž bude mať potrebu mať 
vedľa seba fyzicky atraktívnu manželku, a ak ho Lýdia chcela upútať, 
bolo dôležité, aby túto jeho potrebu uspokojila. 

Dovŕšenie Lydiinej premeny si vyžiadalo šesť mesiacov, na konci 
ktorých sa z nej stala ohromujúco atraktívna žena. Muži, ktorých už 
v tom čase poznala a páčili sa je j , ju začali pozývať na schôdzky. J e j 
depresia sa úplne vytratila, a viac už nepotrebovala moje služby. 

Keď som sa s Lýdiou stretol posledný raz, pripomenul som je j , aby 
si dávala pozor a nedopustila sa podobnej chyby ako Nancy - dostať sa 
do formy, aby prilákala muža, a potom sa po svadbe zanedbať. Lýdia 
vedela, že zmeny, ktoré urobila, budú musieť byť trvalé, pretože emo
cionálna potreba, ktorú napĺňala tým, že sa usilovala byť atraktívna, sa 
po svadbe nestratí. 

Ak viete, ako prispieť k tomu, aby sa váš partner cítil dobre, ne
dáva hádam zmysel, aby ste to robili, kedykoľvek sa vám naskytne 
príležitosť? 

Atraktívnosť manželky často významne prispieva k úspechu jej 
manželstva, a každá manželka, ktorá toto poznanie z akéhokoľvek dô
vodu ignoruje, riskuje prípadnú pohromu. Toto tvrdenie platí i pre 
niektorých mužov. Zmeny, ktoré istí moji klienti podnikli na zlepšenie 
ich zovňajšku, uspokojili nielen potreby ich partnerov, ale výraznou 
mierou prispeli k upevneniu ich vlastného sebavedomia. Tieto zmeny 
im pomohli uspieť v obchodných aktivitách a zlepšiť zdravotný stav. 
Podobné úsilie pozitívne ovplyvňuje omnoho viac než len samotné 
manželstvo. 

Keď žena vidí, ako manžel reaguje na jej zmenený zovňajšok, vie, 
že jej rozhodnutie bolo správne, pretože jej umožnilo uspokojiť jednu 
z jeho hlbokých a základných potrieb. 

Na jej účet v jeho citovej banke budú pribúdať nové a nové vklady, 
kedykoľvek ju manžel uvidí. 
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OTÁZKY PRE ŽENU: 
1. Beriem vážne poznanie, že môj manžel potrebuje mať vedľa seba 

atraktívnu manželku? Ak nie, prečo? 
2. Naozaj sa môjmu manželovi páči, ako väčšinu času vyzerám? 

Som so svojím výzorom spokojná ja sama? 
3. Nakolko si dávam záležať na svojom vzhľade? Akú mám posta

vu? Používam kozmetiku, aby som zvýraznila svoje prednosti? 
Mením z času na čas svoj účes, aby som urobila svojmu manželo
vi radosť tým, že trochu mením to, ako vyzerám? 

OTÁZKY PRE MUŽA: 
1. Som ochotný priznať sa k tejto potrebe ako k jednej z mojich 

najdôležitejších základných potrieb v manželstve? Ak nie, prečo 
to tak j e ? 

2. Zmenil sa výzor mojej manželky od svadby k horšiemu? Naozaj 
sa mi páči, ako vyzerá, alebo len hovorím, že to tak j e ? 

3. Ak by mi moja manželka povedala, že je ochotná zmeniť akú
koľvek súčasť svojho vzhľadu, čo by som chcel, aby zmenila? 
Prečo? 

4. Ako môj fyzický vzhľad ovplyvňuje moju manželku? Je s mojím 
výzorom spokojná? Dávam si dostatočne záležať na tom, ako 
vyzerám? 

NA SPOLOČNÉ ZAMYSLENIE: 
1. Sadnite si spolu nad zbierku fotografií - predovšetkým tých 

z doby pred svadbou a vášho svadobného dňa. Porovnajte ich 
s tým, ako vyzeráte dnes. Potrebujete urobiť nejaké zmeny? 
Aké? 

2. Podeľte sa s odpoveďami na vyššie uvedené otázky. Buďte zdvo
rilí, ale čestní. 
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Žena potrebuje dostatok peňazí, 
aby mohla viesť pohodlný život 

FINANČNÉ ZABEZPEČENIE 

Sandrini rodičia boli zámožní ľudia. Na univerzite študovala umenie, 
históriu - a Georgea. Vzali sa ešte počas školy. 

Po ukončení školy však George nebol schopný nájsť si prácu, v kto
rej by mohol využiť svoje vedomosti. Pokúsil sa preraziť vo svete ko
merčného umenia, panovala v ňom však dravá konkurencia. Od pro
mócie ubehli dva roky a jemu sa stále nepodarilo nájsť si prácu na plný 
úväzok. Zamestnávali ho jeho malby a kresby, jeho príjem bol však sla
bý a nepredvídateľný. Počas prvých šiestich rokov ich manželstva jeho 
pracovné príležitosti nikdy netrvali dlhšie ako šesť mesiacov. 

Sandra si preto musela nájsť prácu recepčnej na plný úväzok, aby 
ich pomohla uživiť. Túžila po deťoch, ich finančná situácia im to však 
nedovoľovala. Žili v skromnom byte. Mali len málo peňazí navyše, 
a mohli si dovoliť len jedno lacné auto. 

Sandra v práci spoznala viacerých mladých úradníkov, ktorí sa za
čínali šplhať po rebríku úspechu. Nahodení vo svojich tisícdolárových 
oblekoch vyzerali v Sandriných očiach všetci úžasne. Niektorí z nich už 
teraz zarábali mnohonásobne viac, ako sa Georgeovi kedy podarí. 

Alanovi sa Sandra tiež páčila. Viackrát mu pomohla uzavrieť úspeš
ný obchod svojím šikovným jednaním so zákazníkmi, či už cez tele
fón alebo osobne na recepcii. To ho motivovalo k bližšej spolupráci, 
a z času na čas sa pri jej stole pristavil len prehodiť zopár slov. Čím 
bližšie ju spoznával, tým viac sa mu páčila. 

Počas ich rozhovorov Alan často počul zo Sandriných úst slová: , J e 
mi Georgea tak ľúto. Je taký šikovný v tom, čo robí, pre umelca je však 
ťažké nájsť si stabilnú prácu." Jedného dňa sa zrútila a začala plakať. 

„Sandra!" jeho hlas prezrádzal skôr súcit ako znepokojenie. 
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„Myslím, že George nebude nikdy dosť zarábať," vzlykala. „Nikdy 
nebudeme nič mať." 

„Pravdepodobne ma do toho nič nie j e , ale George to má dobre 
vymyslené," podotkol Alan. „Môže tráviť celé dni svojím umením, kým 
ty ho živíš. Ak by si ťa nebol zobral, musel by pracovať ako my ostatní. 
Nemyslím si, že sa k tebe správa čestne." 

Alanove slová začali Sandre vŕtať hlavou. George ma využíva! premýš
ľala. Robí si to, čo ho baví, na môj úkor. Ak by mu na mne záležalo, vzdal by sa svojho 
umenia, a našiel by si zamestnanie, ktorým by nás bol schopný uživiť. Čoraz viac ju 
hnevalo, v akej pasci sa ocitla. 

Postupom času sa zo Sandry a Alana stali dobrí priatelia. Často spolu 
sedávali a zhovárali sa o obchodných záležitostiach, najprv vo voľných 
chvíľach za jej stolom, neskôr cez prestávky pri káve, a napokon takmer 
každý deň pri spoločnom obede. Alan pripomínal Sandre jej otca, ktorý 
bol tiež obchodníkom - cieľavedomým a úspešným. Čím bližšie spozná
vala Alana, tým viac mala pocit, že vydať sa za Georgea bola chyba. 

Ako by sa dalo očakávať, ich priateľstvo postupne cez jednotlivé eta
py prerástlo do milostného pomeru. Cez víkend George odcestoval, 
aby sa pokúsil získať miesto učiteľa na čiastočný úväzok. Alan pozval 
Sandru na svoju loď. To bola prvá z mnohých príležitostí, kedy sa spo
lu milovali. 

Georgeovi sa nepodarilo získať učiteľské miesto. Sandra však vďaka 
tomu začala uvažovať, že by sa jedného dňa musela odsťahovať kamsi 
ďaleko a stratila by Alana, aby si George mohol nájsť prácu. Alebo -
čo by bolo ešte horšie - George by mohol jej milostný pomer odhaliť. 
Aby sa Sandra vyhla týmto a iným nepríjemným vyhliadkam, podala 
žiadosť o rozvod. O rok neskôr sa vydala za Alana. 

BERÚ SI ŽENY MUŽOV PRE PENIAZE? 
Všetci poznáme množstvo vtipov o tom, ako si ženy berú mužov pre 

ich majetok. Moja skúsenosť mi však hovorí, že by sme túto tendenciu 
nemali pokladať za žart. Pravdou je , že žena si naozaj berie muža kvôli 
j eho peniazom - minimálne chce, aby zarábal dosť na to, aby sa doká
zal uživiť. 

Spomínam si na rozhovor so ženou, ktorej problém bol veľmi po
dobný Sandrinmu. J e j vlastné manželstvo bolo veľmi nešťastné, preto
že jej manžel málo zarábal, ona však naliehala, že by sa v úsilí vyriešiť 
tento problém „nikdy neznížila k tomu, aby podala žiadosť o rozvod". 

„George je oddaný a milujúci manžel. Nikdy by som sa nesprávala 
tak sebecky a ľahostajne, aby som ho opustila len preto, že nezarába 
dosť peňazí." 
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„Aha," odpovedal som. „Máte vždy tento pocit?" 
„Prirodzene! Opustiť muža, ktorý nemá dosť peňazí, je poľutova

niahodné a sebecké." Zdalo sa, že Alice vie, čo chce, a presvedčila ma 
o tom, že to zvládne. O dva týždne neskôr neprišla na dohodnuté stret
nutie, pretože požiadala o rozvod a hanbila sa mi to povedať. Keď bolo 
rozvodové konanie uzavreté, vydala sa za muža, ktorý zarábal podstat
ne viac než je j bývalý manžel. 

Prečo Alice tak horlivo protestovala proti „znižovaniu sa k rozvo
du", keď sa napokon ukázalo, že jej samej chýba dostatočne silné od
hodlanie v manželstve zotrvať? J e j správanie v skutočnosti vôbec nie je 
neobvyklé. Často poskytujem poradenské služby ľuďom, ktorí sa sta
nú - použijem vlastné vyjadrenie - verbálne nekompromisnými tesne 
predtým, než sa zlomia. Myslím si, že Alicino nekonzistentné konanie 
pramenilo z vnútorného boja medzi jej hodnotami a potrebou finanč
ného zabezpečenia. Neuveriteľne silná potreba dostatočného finančné
ho zabezpečenia napokon na celej čiare zvíťazila nad jej odhodlaním 
a dobrými úmyslami. 

VYDATÉ ŽENY SÚ ČASTO NESPOKOJNÉ, KEĎ 
MUSIA PRACOVAŤ 

Väčšina mužov je ochotná oženiť sa so ženou, ktorá očakáva, že ju 
budú finančne podporovať. Nejestvuje však veľa žien, ktoré by si vzali 
muža, ktorého by museli živiť ony. Väčšina žien by prirodzene súhlasila 
s tým, že by svojho manžela finančne podporovali v čase štúdia, ktorým 
sa pripravuje na výkon povolania, ktoré by ho tešilo. Keď však takýto 
manžel školu dokončí, žena od neho očakáva, že si nájde prácu. 

Rozdiely v pohľade na túto otázku však nespočívajú len v očakáva
ní žien, že ich manželia budú pracovať, a v mužskej otvorenosti voči 
možnosti, že ich manželky zamestnané nebudú. Väčšina žien očakáva 
od svojich manželov nielen to, že budú pracovať, očakáva zároveň, že 
zarobia dosť na to, aby uživili svoju rodinu. 

Vydaté ženy sa mi znova a znova opakovane priznávajú, že ľutujú, že 
musia chodiť do práce. Ženy, s ktorými hovorím, by zvyčajne chceli mať 
na výber, či sa rozhodnú budovať svoju kariéru alebo zostanú doma, 
a často by uprednostnili vhodnú kombináciu týchto dvoch možností. 
Často chcú zostať doma v mladšom veku, kým majú malé deti. Neskôr, 
keď deti odrastú, by si chceli vybudovať vlastnú pracovnú kariéru. 

Tvrdá realita dnešnej doby však mnohým ženám diktuje, že musia 
pracovať i v čase, keď sú ich deti ešte malé, aby pomohli získať dostatok 
finančných prostriedkov na živobytie. Zdá sa, že ich manželia jednodu
cho nezarobia tolko, aby boli sami schopní pokryť mesačné výdaje. 
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Silne nesúhlasím s materialistickým trendom, ktorý núti ženy nastú
piť do pracovného procesu len preto, aby si rodina „mohla dovoliť toľ
ko, kolko susedia", či dokonca preto, aby manželia zvládali držať krok 
s bankou a splácaním dlhov na kreditnej karte. Mnohé páry si postavia 
životný štandard oveľa vyššie, než treba k tomu, aby boli šťastní. Ak by 
boli ochotní znížiť svoje očakávania tak, aby jednoducho mohli spokoj
ne žiť, mnoho manželov by nemuselo zostávať v práci dlho po pracov
ných hodinách, a manželky by neboli nútené nosiť domov výplatu. Táto 
jednoduchá zmena často stačí na to, aby si žena mala možnosť vybrať 
medzi zamestnaním či prácou v domácnosti - a mohla tak slobodne 
učiniť rozhodnutie, ktoré pre ňu tak veľa znamená. 

Pochopte, prosím, že sa nestaviam proti ženám, ktoré si chcú bu
dovať pracovnú kariéru, a nebránim tým z nich, ktoré v mladosti dajú 
prednosť práci. Moja dcéra, ktorá je vydatá a má dve malé deti, získala 
doktorát a pracuje ako psychologička. Som hrdý na jej úspechy, a ona 
je spokojná vo svojej dvojakej role matky a psychologičky. Rovnako 
spokojný s jej volbou je aj jej manžel. 

Ide mi skôr o zdôraznenie princípu, že mnohé ženy potrebujú mať 
možnosť vybrať si, či budú alebo nebudú pracovať, keď do rodiny pri
budnú deti. Ak sa rozhodnú pracovať, peniaze, ktoré zarobia, by nema
li byť použité na platenie rodinných účtov. Jednoducho a zrozumiteľne 
povedané, mnoho rodín sa potrebuje naučiť, ako vyžiť len z výplaty, 
ktorú domov prináša manžel. 

Ak sa rodina dokáže uskromniť a znížiť nerealistické životné očaká
vania, umožní tým manželovi, aby sa zamyslel nad základnými finanč
nými potrebami svojej rodiny, a určil si uskutočniteľné ekonomické cie
le. Kým však žena pracuje, aby spoločnými silami zvládali splácať velký 
dom, drahé autá, a spoločné dlhy na kreditných kartách, prečo by sa 
mali usilovať uskromniť? 

Uvedomujem si, že moje presvedčenie sa mnohým dvojiciam nebu
de pozdávať. Mnohí ho „odpíšu" ako nerealistické. Či hádam neviem, 
že v dnešnej dobe manželia jednoducho nemôžu vyžiť z jedného platu? 
Nie, to naozaj neviem, ako sa to pokúsim vysvetliť na ďalších stránkach 
tejto kapitoly. Som naopak presvedčený, že rodina z jedného platu vy
žiť môže, a ukážem vám, ako sa to dá uskutočniť. Na tomto mieste ch
cem jednoducho zdôrazniť, že v mnohých ženách je hlboko zakorene
ná potreba finančného zabezpečenia, ktorú by bolo treba brať vážne. 
Väčšina mužov takúto potrebu nemá. Naopak - v mužovi zriedkakedy 
budí dobrý pocit, ak ho jeho manželka finančne podporuje. Ak jeho 
zárobok stačí na platenie účtov, býva zvyčajne spokojný, ak ona zarába 
málo, alebo vôbec nič. Naproti tomu som sa stretol len s veľmi malým 
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počtom žien, ktoré boli úprimne spokojné s tým, ak ich manžel zarábal 
málo alebo nezarábal vôbec. 

Istá skupina ľudí, ktorá to myslí dobre so svojím úsilím o presadzo
vanie ženských práv, podporuje myšlienku, že by všetky ženy mali byť 
zamestnané. Možnosť pracovať totiž chápu ako právo a výsadu. Od
mietajú však uznať, že byť ženou v domácnosti a matkou „na plný úvä
zok" je tiež právom a výsadou. Tí, ktorí naliehajú, že pre ženy je lepšie, 
ak si budujú pracovnú kariéru, sa niekedy zabúdajú zamyslieť nad tým, 
že žena ako matka má tiež svoje potreby. Myslím si, že ženy by mali mať 
možnosť vybrať si, či chcú zostať doma, alebo sa chcú venovať kariére. 
Ak to za ne určí niekto iný - či už sú to ich manželia, zástancovia žen
ských práv, alebo ktokoľvek iný - mnohé z nich tým ukráti o možnosť 
získať pocit uspokojenia v manželskom vzťahu. 

VYTVORENIE ROZPOČTUJE POTREBNÝM 
A DOBRÝM KROKOM 

Každá rodina sa musí vysporiadať s tým, čo si môže dovoliť. Niekto
rí ľudia chápu rozpočet ako „nevyhnutné zlo". Ja ho radšej nazývam 
„potrebným dobrom", a odporúčam jeho vytvorenie takmer každej 
dvojici, s ktorou pracujem. Ešte som sa nestretol s manželským párom, 
ktorý by si občas nechcel kúpiť viac, než na čo mal. 

Rozpočet vám pomôže odhaliť, čo určitý životný štýl naozaj sto
j í . Aby ste lepšie pochopili, aký životný štandard si môžete dovoliť, 
odporúčam vám vypracovať si tri rozpočty: jeden bude zahŕňať to, čo 
potrebujete, druhý to, čo by ste chceli, a posledný to, čo si naozaj mô
žete dovoliť. 

Rozpočet potrieb by mal obsahovať mesačné výdavky, spojené s životne 
nevyhnutnými potrebami; záležitosti a položky, bez ktorých by sa vám 
ťažko existovalo. 

Rozpočet želaní zahŕňa cenu uspokojovania vašich potrieb i vašich že
laní - vecí, ktoré vám v živote prinášajú radosť. Tento rozpočet by však 
mal byť realistický; nemali by sa v ňom objavovať obrovské panské síd
la či limuzíny so šoférom, ak si ich vôbec nemôžete dovoliť. 

Východiskom rozpočtu, toho, čo si môžete dovoliť, je váš príjem. V prvom 
rade by tento rozpočet mal zahŕňať prostriedky, potrebné na pokrytie 
vašich najdôležitejších potrieb. Ak vám po zaplatení týchto potrieb zo
stanú nejaké peniaze, zahrniete do tohto rozpočtu i vaše najvýznamnej
šie želania, až kým vaše príjmy a výdavky nebudú v rovnováhe. 

Aby sme problematiku rozpočtov dali do súvislosti so spomínanou 
potrebou finančného zabezpečenia, odporúčam, aby rozpočet potrieb 
počítal len s finančným príjmom manžela. Inak povedané - ak man-
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želov zárobok stačí na pokrytie potrieb rodiny, znamená to, že svoju 
úlohu finančného zabezpečenia rodiny splnil. J e h o plat môže dokonca 
pokrývať i niektoré želania, ktoré členovia rodiny môžu mať. Ak si ro
dina nevedie rozpočet, žena si nemusí byť vedomá, že je j manžel spĺňa 
svoju úlohu zabezpečovania rodiny úspešne. 

V rozpočte toho, čo si rodina môže dovoliť, je zahrnutý okrem zá
robku manžela i zárobok manželky, aby bolo zjavné, že je j plat pomáha 
rodine zvýšiť kvalitu života nad rámec základných životných potrieb. 
Niektoré ženy chcú pracovať kvôli výzvam, ktoré pre nich ich povo
lanie predstavuje, niektorým ich zamestnanie poskytuje potrebný od
dych od detí. Bez ohľadu na dôvod však zárobok ich manžela pokrýva 
ich základné potreby; nepracujú preto, aby uživili seba či svoju rodinu. 
Žena v tomto postavení môže dospieť k názoru, že získa vyššiu kvalitu 
života, ak nebude tolko pracovať. Nebude mať síce tolko peňazí, získa 
však viac času so svojou rodinou. Bol som ohromený počtom žien, kto
rých postoj k ich manželom sa dramaticky zmenil k lepšiemu, ak svojím 
zárobkom pokrýval ich potreby a potreby rodiny. 

Prehľad finančného zabezpečenia v Dodatku C vám pomôže vytvo
riť si rozpočet potrieb, želaní, a toho, čo si naozaj môžete dovoliť. 

MÔŽE MUŽ ZARÁBAŤ VIAC? 
Čo sa však stane, ak manželov plat nestačí na výdavky, zahrnuté 

v rozpočte potrieb? Už som priznal, že zníženie životného štandardu 
je v očiach mnohých žien veľmi nepríjemnou alternatívou. Bez ohľadu 
na to, nakolko sú nespokojné, často budú radšej pracovať, než by mali 
znížiť základnú kvalitu ich života. 

Stretol som nespočetné množstvo manželských dvojíc, ktoré uviazli 
v tejto pasci. On pracuje tak tvrdo, ako len môže, a každý večer prichá
dza domov unavený. Výplata, ktorú dostáva, však jednoducho nestačí. 
J e h o manželka čelí neriešiteľnej volbe - buď pôjde pracovať, aby pokryla 
potrebný finančný rozdiel, a bude pritom nešťastná, alebo bude nešťast
ná preto, lebo musí trpieť v nevyhovujúcich životných podmienkach. 
Je j citová banka stráda. Akodlho to ešte môžem vydržať? kladie si otázku. 

Súcitím s mužom, ktorý uviazol v takejto situácii. Usiluje sa, na
kolko môže, jednako však nie je schopný uživiť svoju manželku a na
plniť tak jej emocionálnu potrebu. Existuje východisko z tejto slepej 
uličky? Takýto muž musí nejakým spôsobom zvýšiť svoj zárobok tak, 
aby nemusel obetovať čas, ktorý trávi so svojou rodinou. Môže požia
dať o zvýšenie platu, nájsť si lepšie platené miesto, alebo možno bude 
musieť prejsť bolestivým procesom rekvalifikácie. Nasledujúci príbeh 
ilustruje, ako sa istej dvojici podarilo tento problém vyriešiť. 
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Keď Sean a Mindy prišli ku mne na manželskú terapiu, Sean vo 
svojom zamestnaní stál na mieste. V spoločnosti, pre ktorú pracoval, 
sa dostal tak ďaleko, ako sa len dalo. Najskôr som sa stretol s Mindy, 
a tá sa v mojej kancelárii rozplakala. „Asi by som nemala mať tento 
pocit, ale strácam rešpekt voči Seanovi. Nie je schopný zarobiť dosť na 
zaplatenie mesačných účtov, a teraz odo mňa chce, aby som sa vrátila 
do práce a priniesla domov potrebný rozdiel. Ale deti sú ešte také malé, 
že to jednoducho nechcem urobiť." 

„Čo keby ste si .utiahli opasky'?" spýtal som sa. 
„Myslím si, že už teraz sa pohybujeme na hrane. Asi sme nemali 

kupovať väčší dom, teraz sme však už na seba zobrali hypotéku. Bez 
druhého auta by sme to nikdy nezvládli. Žijeme príliš ďaleko na to, aby 
som mohla ostať sama doma bez akejkoľvek možnosti transportu." 

Videl som, že nemá zmysel nahovárať Mindy na zníženie kvality jej 
života, a tak som vytiahol svoju druhú kartu - jedinú, ktorá mi ešte 
zostala. 

„Možno by Sean mohol zarábať podstatne viac, ak by sa mu podari
lo dokončiť si svoje vzdelanie - myslím, že ste mi spomínali, že má ešte 
pred sebou dva roky. Boli by ste ochotná ísť do práce, aby ste mu s tým 
pomohli?" 

„Nuž, myslím si, že to by som mohla urobiť - podstatné je , že by 
to nebolo navždy," odpovedala Mindy. „Porozprávam sa so Seanom 
a uvidím, čo si o tom myslí." 

V priebehu niekolkých týždňov Sean a Mindy našli riešenie. O n a 
si našla prácu na plný úväzok, a Seanova firma mu umožnila prejsť 
na čiastočný úväzok, aby mohol navštevovať vysokú školu a dokončiť 
štúdium. 

Nový plán im zachránil manželstvo. Mindy mala radosť, že sa Sean 
usiluje zvýšiť svoj zárobkový potenciál, a neprekážala jej obeta, kto
rú prinášala ona, pretože vedela, že tento stav nie je trvalý. Zaujímavé 
bolo, že Mindy napokon tešila jej práca do takej miery, že neprestala 
pracovať ani vtedy, keď Sean ukončil školu a zarábal dosť na to, aby ju 
uživil. Vďaka ich plánu sa Seanovi podarilo získať si Mindin rešpekt 
a Mindy si vybudovala významnú pracovnú kariéru. 

Ak manželov zárobok nie je dostatočný, mal by sa pokúsiť o rozvi
nutie svojich pracovných schopností. Kým muž získava schopnosti, kto
ré bude potrebovať vo svojom novom pracovnom postavení, rodina sa 
možno bude musieť na čas uskromniť, manželka bude musieť nastúpiť 
do práce, alebo si to hádam bude vyžadovať obe tieto zmeny. Moja skú
senosť hovorí, že ženám zvyčajne nechýba ochota znížiť životný štan
dard a ísť do práce, aby pomohli uživiť rodinu, ak vedia, že ide o do-
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časné riešenie finančnej krízy. Dočasná obeta podobného charakteru 
sa dokonca často ukáže byť silným faktorom, ktorý pomáha budovať 
partnerský vzťah a lásku v manželstve. Keď muž a žena spolupracujú na 
dosiahnutí spoločného cieľa, sféry ich záujmov majú oveľa väčšiu šancu 
prekrývať sa, a ich rozhovory sa stanú pre nich oboch zaujímavejšie. 
Stane sa z nich skrátka víťazný tím, a hráči víťazného tímu sa zvyčajne 
majú radi a jeden druhého rešpektujú. 

AKO VYŽIŤ Z TISÍCKY DOLÁROV MESAČNE 
Mnoho podobných dvojíc ako Sean a Mindy, s ktorými som sa vo 

svojej poradenskej práci stretol, mi pomohlo uvedomiť si, ako málo 
vlastne stačí, aby ľudia boli šťastní. Dvojice sú v čase, kým sa usilujú 
dokončiť si svoje vzdelanie, krátkodobo schopné znížiť svoje životné 
výdavky na absolútne minimum. Keď partneri učinia tieto zmeny, sú 
často ohromení, akí sú spokojní, napriek tomu, že žijú takpovediac 
„z ruky do úst". 

Keď som sa po prvýkrát stretol so Sarah a J imom, zdalo sa, že len 
bezcieľne blúdia životom a smerujú k finančnej katastrofe. 

Obaja mali prácu na plný úväzok; veci, ktoré si vďaka dvojitému 
príjmu mohli dovoliť, im však prinášali pramálo radosti. Obaja sa stali 
závislými na drogách a alkohole, opustili svoje morálne hodnoty a všet
ko nasvedčovalo tomu, že ich osudom bude sebazničenie. 

Keď prišli za mnou, presvedčil som ich, že ich život potrebuje nový 
smer, a vhodným miestom, kde ho hľadať, by bola vysoká škola. Mali 
len jediný problém: Boli zvyknutí žiť zo svojho kombinovaného príj
mu, ktorý predstavoval deväťtisíc dolárov mesačne, a v žiadnom prípa
de by neboli schopní udržať si tento príjem a zároveň študovať. 

Navrhol som im radikálne riešenie: „Žili ste niekedy z tisícich dolá
rov mesačne?" spýtal som sa. 

Pozreli sa jeden na druhého a dali sa do smiechu. „Nikto nemôže 
vyžiť z tisícky mesačne," odvetil J i m . 

„Och, práve naopak, väčšina ľudí na tomto svete žije z menej ako 
polovice tejto sumy. Možno by bolo pre vás zaujímavé trochu si za
experimentovať a zistiť, ako to zvyšok sveta zvláda." 

Keď v ten deň odchádzali z mojej kancelárie, neprestávali sa usmie
vať a krútiť hlavou. Podarilo sa mi však nasadiť im chrobáka do hlavy. 
Trvalo im niekolko týždňov, kým dospeli k rozhodnutiu, a som si istý, 
že dať sa na tento experiment bolo pre nich rovnako ťažké, ako keby sa 
odhodlali vstúpiť do Mierových zborov. V každom prípade sa nám však 
spoločne podarilo vypracovať nasledovný mesačný rozpočet: 
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Bývanie a výdavky spojené s chodom domácnosti 400 dolárov 
Potraviny 200 dolárov 
Oblečenie 100 dolárov 
Ostatné potreby a neočakávané výdavky 300 dolárov 

Spolu 1000 dolárov 

Prenajali si malú garsónku v blízkosti univerzity, na ktorej študo
vali. Keďže svoje autá predali, do školy a do práce chodievali autobu
som alebo na bicykli. Kupovali si výživné, ale lacné jedlo. Všetko ich 
oblečenie pochádzalo zo second-handu. Nábytok už mali a peniaze, 
ktoré získali z predaja áut a ostatného nepotrebného majetku, uložili 
na sporiaci účet v banke. 

Obaja pracovali len pätnásť hodín týždenne, aby zarobili potreb
ných tisíc dolárov. Občas sa im dokonca podarilo zarobiť viac, dohodli 
sa však, že peniaze navyše neminú. Teraz si nemohli dovoliť kupovať 
drogy či alkohol a boli nútení prekonať svoju závislosť. Prostriedky na 
štúdium pochádzali takmer výlučne zo štipendií. Keď školu ukončili, 
na sporiacom účte im ešte stále zostali peniaze. 

Bol som svedkom zmeny, ktorá sa udiala v ich životoch. Keďže 
účty v ich citových bankách neprestajne rástli, boli viditeľne šťastní. 
Ich manželstvo, ktoré bolo v čase nášho prvého stretnutia na pokraji 
rozvodu, teraz prekvitalo. A táto zmena sa uskutočnila v čase, keď žili 
z tisícky dolárov mesačne. 

Je možné vyžiť z oveľa menšieho množstva peňazí, než z akého ži
jeme my. Neusilujem sa vás presvedčiť, že by ste mali žiť z tisícich do
lárov mesačne. Rodiny s deťmi by s týmto príjmom iste čelili vážnym 
problémom. 

Takmer každá rodina však môže spokojne žiť z menšieho obnosu, 
než aký míňa teraz. Jednoducho by som chcel, aby ste boli otvorení 
možnosti, že mnohí ľudia si myslia, že potrebujú veci, ktoré im v sku
točnosti netreba. Niekedy sa tak stanú svojimi najväčšími nepriateľmi. 
Vymenia uspokojenie potreby manželského šťastia za potrebu peňa
zí, pretože si vytvoria životný štandard, ktorý nie sú schopní finančne 
utiahnuť. Muži sú niekedy v úsilí zabezpečiť svojej rodine životný štan
dard natolko vyťažení, že sa upracujú k predčasnej smrti. Pritom ide 
o štandard, bez ktorého by rodina pokojne prežila. Niekedy je cenou za 
„život na vysokej nohe" strata najhodnotnejších životných pokladov. 

Sami možno môžete svedčiť o pravdivosti Harleyho Piateho dodat
ku, ktorý znie: 
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Keď ide o peniaze a o manželstvo, 

menej môže byť viac. 

OTÁZKY PRE MUŽA: 
1. Ako by ste na stupnici od -4 (veľmi nespokojný) do +4 (veľmi 

spokojný) ohodnotili svoju spokojnosť so svojím súčasným 
zamestnaním? 

2. Keď ste sa ženili, mysleli ste si, že vaša manželka od vás bude 
očakávať, aby ste ju finančne podporovali? Očakávali ste vy od 
nej, že bude pracovať? 

3. Domnievate sa, že je vaša manželka spokojná so zárobkom, kto
rý ste schopný momentálne získať dodržiavaním zvyčajného pra
covného času? 

4. Uvažovali ste v súčasnej dobe nad zmenou povolania, ktoré by 
vám umožnilo získať lepšie platené miesto? Dosiahli by ste rov
naký cieľ znížením životných nákladov svojej rodiny? 

5. Bola by vaša manželka ochotná znížiť niektoré rodinné výdavky? 
Bola by napriek týmto zmenám stále rovnako šťastná? 

OTÁZKY PRE ŽENU: 
1. Na stupnici od -4 (veľmi neistá) do +4 (veľmi istá) označte mie

ru svojej istoty, ktorú vám poskytuje váš manžel jeho súčasným 
príjmom? 

2 Venovali ste veľa času myšlienkam o príjme vášho manžela a to
mu, ako jeho zárobok ovplyvňuje váš spôsob života? Ak áno, aký 
je váš pocit? 

3. Boli by ste schopná a ochotná zveriť sa mu s akýmikoľvek ne
gatívnymi pocitmi, ktoré môžete mať v súvislosti s výškou jeho 
zárobku? Hovorili ste spolu v minulosti o týchto pocitoch? 

4. Ste ochotná znížiť svoj životný štandard tak, aby ste dokázali vy
žiť z manželovho príjmu? Chceli by ste mať možnosť vybrať si, či 
budete chodiť do práce alebo zostanete doma a budete sa starať 
o deti a o domácnosť? 
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NA SPOLOČNÉ ZAMYSLENIE: 
1. Aký je váš súčasný životný štandard? Ste s ním spokojní? Máte 

naozaj dostatok peňazí na to, aby ste si ho mohli dovoliť? 
2. S pomocou Prehľadu finančného zabezpečenia v Dodatku C si 

vytvorte rozpočet potrieb, rozpočet želaní, a toho, čo si v skutoč
nosti môžete dovoliť. 

3. Potrebujete urobiť nejaké zmeny? Ak áno, ktorý plán by najviac 
vyhovoval vašim potrebám? Začnite spolu uvažovať nad tým, 
aké zmeny musíte vykonať. 
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Muž potrebuje 
pohodu a pokoj 

DOMÁCE ZÁZEMIE 

Phil bol úspešným mladým mužom. Vo svojej práci slušne zarábal. 
I keď splácal svoje auto, jeho mesačné splátky boli nízke, pretože pri 
kúpe zaplatil vysoký počiatočný vklad. Býval v príjemnom, vkusne za
riadenom a dobre situovanom byte. Stretával sa s mnohými ženami, 
až napokon stretol Charlene, ktorá sa ukázala byť inou - výnimočnou. 
Stali sa z nich najlepší priatelia, a asi po osemmesačnom vzťahujú Phil 
požiadal o ruku. 

Zobrali sa v októbri a po svadbe spočiatku žili vo Philovom byte. 
Chceli si totiž kúpiť dom, a dúfali, že sa im takto podarí skôr našetriť 
peniaze potrebné na prvú splátku. Keďže Charlene mala tiež dobre pla
tené zamestnanie, nebolo pre nich ťažké nazbierať dostatok finančných 
prostriedkov, aby sa mohli stať vlastníkmi domu. 

Počas nasledujúceho leta našli dom, ktorý sa im obom páčil, a kým 
prišiel september, nasťahovali sa doň. Phila tešilo vykonávať práce oko
lo domu - kosil trávnik, robil drobné opravy, montoval nové lampy, 
a tak ďalej. Všetko bolo v najlepšom poriadku, až kým neprišlo na svet 
ich prvé dieťa. Po jeho narodení sa Charlene rozhodla prejsť v práci na 
čiastočný úväzok. Ich príjmy sa tým znížili práve v čase, keď ich výdav
ky začali výrazne narastať. Phil sa rozhodol nájsť si druhé zamestnanie, 
aby tak nahradil Charlenin chýbajúci príjem. Pracoval dvanásť hodín 
denne - vo svojom prvom zamestnaní bol vedúcim oddelenia, a navyše 
viedol na čiastočný úväzok účtovníctvo inej spoločnosti. Než uplynulo 
päť rokov, mali Phil a Charlene spolu tri deti. Phil mal stále dve zamest
nania. Keď sa však vrátil večer z práce domov, nároky, ktoré ho doma 
čakali, boli vyššie, ako kedykoľvek predtým. Charlene od neho potre
bovala, aby čo-to doma opravil, a tiež očakávala, že je j pomôže s deťmi. 
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Ešte bolo treba pokosiť trávu, a Charlene sa sťažovala, že trojizbový 
dom už rodine nestačí. 

Život, ktorý bol kedysi taký príjemný, sa Philovi čoskoro zdal byť 
neznesiteľným. Usiloval sa nájsť únik v sledovaní televízie a čítaní no
vín. To mu však neprinieslo úľavu, po ktorej túžil, pretože Charlene ho 
neprestávala vyrušovať a žiadať, aby vstal a pomohol jej okolo domu. 
Začal preto zostávať v práci po pracovných hodinách a túlať sa po von
ku kolegami. To však Charlene ešte viac rozčuľovalo. Bola nahnevaná 
a zranená, ak Phil neprichádzal domov načas, aby jej pomohol. 

Neuplynulo veľa času a Phil spoznal Janet, kolegyňu, s ktorou sa 
mohol porozprávať a oddýchnuť si. Do roka sa Phil a Janet spolu za
plietli do milostného pomeru. Z rozhovoru s Philom sa mi podarilo zis
tiť, že Janet je rozvedenou matkou šiestich detí. Phil sa zvykol zastaviť 
u nej doma okolo polnoci, keď sa vracal zo svojho druhého zamestna
nia. Janetine deti v tom čase už spali, a Janet Phila očakávala s chutným 
steakom na večeru a správala sa k nemu ako ku kráľovi. Po večeri sa 
milovali a išli spolu spať. Janet urobila všetko preto, aby si Phil mohol 
oddýchnuť a cítil sa príjemne. 

Takto to šlo celé mesiace, a Phil počas tohto času vôbec nechodieval 
domov. J e h o manželka, zúrivá i zúfalá zároveň, sa pokúsila znova si ho 
získať tým, že ho občas prekvapila na obed v práci, aby sa s ním pomi
lovala. J e j úsilie sa však nestretlo s prílišným úspechom, pretože hnev, 
ktorý voči Philovi cítila, je j bránil prejaviť mu nežnosť a lásku, ktorú 
dostával od Janet. Obrovský stres, ktorému bola vystavená, sa navyše 
vážne podpísal na je j zdraví. 

Keď som sa s Philom rozprával, povedal som mu: „Ak by ste boli 
slobodný, ani by ste sa po Janet neobzreli. Je všedná, má nadváhu, 
a má šesť detí! Ani v najmenšom to nie je váš typ." 

„Ale ja ju milujem," namietal. „Nikdy v živote som žiadnu ženu tak 
nemiloval." 

Napokon to Charlene už nedokázala dlhšie uniesť, a len čo Phila 
opustila, jeho vzťah s Janet sa rozsypal na kúsky. Tušil som, že sa tak 
stane, pretože Janet sa pretekala v napĺňaní j eho potrieb s Charlene. 
Keď Charlenina konkurencia zmizla, stratila sa s ňou i velká časť Ja-
netinej motivácie. Janet Philovi okrem toho poskytovala takú mieru 
pohodlia, na akú by žiadna žena v manželskom zväzku nikdy nepri
stúpila. Janet si myslela, že sa jej podarilo omotať si Phila okolo prsta, 
a rozhodla sa, že nastal čas, aby sa pre zmenu k nej niekto začal správať 
ako ku kráľovnej. Prestala chystať polnočné steaky, zavaľovala Phila 
požiadavkami, a ten začal zisťovať, ako vyzerá život so šiestimi deťmi. 



Domáce zázemie 

Phil zo vzťahu vycúval. Prestal sa s Janet stretávať, a keď celé me
siace trávil sám a zistil, ako mu jeho rodina chýba, vrátil sa k Charlene 
a bol ochotný pokúsiť sa spolu s ňou o obnovenie ich vzťahu. Ich man
želský vzťah sa neuveriteľne zlepšil, keď Charlene pochopila Philovu 
potrebu niečoho, čo ja nazývam „domácou podporou". Pracoval som 
s nimi tiež na vytvorení rozpočtu a poradil som im, ako môžu znížiť 
svoje životné náklady tak, aby mal Phil len jedno zamestnanie. Nebola 
pravda, že by jej Phil nechcel doma pomáhať - keď mal na pleciach 
len jedno zamestnanie, prevzal na seba mnoho povinností, ktoré podľa 
Charleninho názoru zanedbával. Na druhej strane však zúfalo potrebo
val mať pocit, že jeho žena má pod kontrolou domácnosť a starostlivosť 
o deti, a túto prácu efektívne zvláda. Charlene nebola ochotná prebrať 
zodpovednosť za chod domácnosti, a namiesto toho kládla na Phila 
prílišné nároky, aby je j s prácou okolo domu pomáhal. S prihliadnutím 
na množstvo času, ktorý Phil trávil v práci, aby uživil rodinu, sa mu 
Charlenine požiadavky videli nezvládnuteľné. Tento pocit bezmocnos
ti zapríčinil, že stratil hlavu a zaplietol sa do vzťahu s Janet. 

SNOM MUŽA JE DOMÁCI RAJ 
Človek, ktorého emocionálne potreby nie sú uspokojené, sa často 

utieka do sveta fantázie, a potreba domáceho zázemia nie je žiadnou 
výnimkou. Muž často sníva o domácom živote bez stresu a starostí. 
V tomto sne ho po návrate z práce vo dverách láskyplne víta manželka, 
a deti, ktoré sa vždy správajú slušne, sú tiež rady, že ho vidia. Vkročí 
do pohodlia udržiavaného domu, a jeho manželka ho pobáda, aby si 
oddýchol. O n a zatiaľ dokončí prípravu večere, ktorej lákavá vôňa sa už 
šíri vzduchom. 

Rozhovor pri večeri je príjemný a nekonfliktný. Neskôr sa rodina 
spoločne vyberie na podvečernú prechádzku, a keď sa vrátia, spolu 
s manželkou uložia deti bez akýchkoľvek problémov a protestov spať. 
Potom si spoločne oddýchnu, porozprávajú sa, pozrú si niečo v televí
zii, a poberú sa spolu do postele, aby sa pomilovali, a to všetko stihnú 
v rozumnej hodine. 

Niektoré ženy môžu pri čítaní týchto riadkov potláčať úsmev, uis
ťujem vás však, že ak je medzi realitou vášho domáceho života a touto 
fantáziou príliš velký rozdiel, vaše manželstvo môže naraziť na vážne 
problémy. Veľa sa hovorí o „revolúcii" v prístupe mužov voči domácim 
prácam a o tom, ako sa muži a ženy majú rovným dielom podeliť o prá
cu v domácnosti. To však neznamená, že sa tejto „revolúcii" podarilo 
zmeniť mužské emocionálne potreby. Mnohí muži, ktorí ku mne pri-
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chádzajú na terapiu, sa mi stále zdôverujú s tým, že potrebujú domácu 
podporu viac než kedykoľvek predtým. 

Ak správanie akýmkoľvek spôsobom odráža zmenu prístupu, nezba
dal som príliš velkú zmenu v tom, ako sa muži naozaj stavajú voči práci 
v domácnosti. Nepomáhajú okolo domu oveľa viac než pred sto rokmi. 
Môžu oveľa viac rozprávať o tom, aké je nespravodlivé očakávať od žien, 
aby na svojich pleciach niesli celú zodpovednosť za prácu v domácnosti, 
keď však príde na lámanie chleba a skutočné vykonávanie tejto práce, ich 
manželky vedia, že sú to väčšinou len prázdne reči. 

AKO SI SPRAVODLIVO ROZDELIŤ PRÁCU 
Vďaka vysokému počtu manželstiev, v ktorých obaja partneri pra

cujú, sa delba zodpovednosti za domáce práce stala významným zdro
j o m manželského konfliktu. Zmeny v našich kultúrnych hodnotách 
nemalou mierou prispeli k tomuto problému. V súčasnosti totiž panuje 
v spoločnosti takmer jednoznačný názor, že manželia by sa mali o tieto 
zodpovednosti spravodlivo podeliť, a to najmä o starostlivosť o deti. 
Zmena v správaní však zaostáva za zmenou hodnôt. 

Tradične ženy zastávali väčšinu povinností, súvisiacich s chodom 
domácnosti a starostlivosťou o deti, kým úlohou mužov bolo zabezpe
čiť rodine živobytie. V prípade, že si to manželia mohli dovoliť, v do
mácnosti žili domáce a opatrovatelky, ktoré pomáhali manželke niesť 
jej časť zodpovednosti. 

Dnes, aspoň v prípade Ameriky, však už v domácnostiach tolko do
mácich a pestúnok nenájdete, a ženy majú oveľa väčší záujem pracovať 
mimo domu. Táto kombinácia faktorov spôsobuje, že prvými kandi
dátmi na zaplnenie tejto medzery sa stávajú manželia. I keď muži dnes 
menia plienky, zaháňajú sa metlou, a skáču okolo sporáka oveľa viac 
než kedykoľvek predtým, toto ich úsilie zvyčajne vôbec nie je dosta
točné. V manželstvách, kde obaja partneri pracujú, muži v priemere 
vykonávajú menej než polovicu starostlivosti o deti a domácich prác 
než ich zamestnané manželky. 

Ako väčšina žien už mala možnosť zistiť, mužom sa do domácich prác 
neveľmi chce. Mnohí manželia sa domnievajú, že akékoľvek ich úsilie po
môcť s povinnosťami v domácnosti predstavuje z ich strany monumen
tálnu obetu. Z pohľadu ženy však jednoducho vykonávajú malú časť ich 
spravodlivého podielu spoločnej práce. V mnohých manželstvách muži 
vyžadujú, aby ženy vykonávali väčšinu týchto povinností, a ženy pre
nášajú túto zodpovednosť naspäť na manželov. Ani jeden z partnerov 
nemá pocit, že by mal za túto prácu prevziať zodpovednosť. 
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Zodpovednosť za domáce práce predstavuje v mnohých manžel
stvách časovanú bombu. Na začiatku manželstva sú zvyčajne obaja 
manželia ochotní túto zodpovednosť zdieľať. Mladomanželia spolu 
spravidla umývajú riady, ustielajú posteľ, a delia si medzi sebou i mno
hé iné domáce povinnosti. Mladý manžel víta pomoc, ktorú mu jeho 
žena ponúka, pretože za slobodná sa o všetky tieto veci musel starať 
sám. V tejto chvíli ani jeden z partnerov nepokladá domáce práce za 
dôležitý manželský problém. Časovaná bomba však tiká. 

Kedy vybuchne? Keď prídu na svet deti! Deti so sebou prinášajú 
obrovské potreby - potrebu vyššieho zárobku i omnoho viac domácich 
povinností. Predchádzajúca delba práce už neplatí. Obaja manželia 
musia na seba zobrať nové zodpovednosti. Ktoré z nich by to mali byť? 
Vo väčšine moderných manželstiev obaja partneri dajú prednosť zárob
ku, a domáce práce pripadnú tomu, kto sa na ne dobrovoľne podujme. 
Tento scenár je však návodom na katastrofu, aspoň pre väčšinu žien. 
Väčšina domácich prác i zodpovednosti za starostlivosť o deti skončí 
na ich pleciach, a nedostatok podpory zo strany ich manželov v nich 
vyvoláva nespokojnosť. 

Ak domáce práce pripadnú tomu, kto má na ne náladu, veľa uro
bené nebude. Ak jeden z partnerov vyžaduje od druhého, aby mu po
mohol, tento prístup tiež neprinesie želaný výsledok. Ak sa však spo
ločne dohodnete na rozdelení domácich povinností, a obaja partneri 
dobrovoľne prijmú svoju časť zodpovednosti, všetko bude prebiehať 
hladko. Rád by som vám ponúkol riešenie vášho problému - riešenie, 
ktoré nielen vyrieši váš konflikt, ale zároveň uspokojí i vašu potrebu 
domáceho zázemia. 

Toto riešenie bude vyžadovať, aby ste urobili niečo, čo je podstat
nou časťou riešenia väčšiny konfliktov: budete musieť vynaložiť úsilie 
na to, aby ste mali veci pod kontrolou. Bude potrebné, aby ste sa nad 
vaším problémom dôkladne a systematicky zamysleli. Budete si musieť 
sadnúť a spísať vaše ciele a spôsoby ich riešenia tak, aby ste pri tom 
brali do úvahy vaše vzájomné pocity. I keď sa vám môže zdať, že robiť 
niečo také je divné a absolútne sa to k vám nehodí, iná cesta nejestvuje. 
Okrem toho sa môže stať, že keď budete so svojím novým plánom hoto
ví, zistíte, že vám vyhovuje viac, ako ste pôvodne predpokladali. 

KROK Č. 1: URČITE SI SVOJE DOMÁCE POVINNOSTI 
Najskôr si urobte zoznam všetkých vašich domácich povinností, 

a zahrňte medzi ne i starostlivosť o deti. Tento zoznam by mal obsaho
vať 1) konkrétne pomenovanie každej povinnosti 2) krátky popis toho, 
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čo a v akom časovom rozmedzí je treba vykonať 3) meno partnera, kto
rému na vykonaní tej-ktorej povinnosti záleží 4) nakolko dôležitá táto 
povinnosť pre daného partnera je (použite stupnicu od 1-5, kde 1 vyjad
ruje minimálnu dôležitosť a 5 vyjadruje najvyššiu mieru dôležitosti). 

Na vypracovaní tohto zoznamu by sa mali podieľať obaja partneri, 
a práca na ňom si môže vyžiadať i niekolko dní. Každý deň doň budete 
dopĺňať nové a nové povinnosti, ktoré vykonávate, alebo na vykonáva
ní ktorých vám záleží. 

Vždy, keď do zoznamu zapíšete novú úlohu spolu s podrobnejším 
popisom, je treba, aby ste vedľa nej uviedli meno partnera, ktorému 
na jej vykonaní záleží, a nezabudli na stupeň jej dôležitosti. Je však 
potrebné, aby sa nad danou povinnosťou zamyslel i druhý partner. 
To znamená, že váš zoznam by mal napokon obsahovať pomenovanie 
povinnosti a bodové ohodnotenie toho, nakolko je tá-ktorá povinnosť 
dôležitá pre oboch partnerov. 

Uvediem zopár príkladov: 
Umyť riad po raňajkách - upratať stôl každé ráno; umyť, utrieť a od

ložiť riady a príbory, použité pri príprave raňajok - Becky (4), John (2). 
Nakŕmiť mačku - doplniť jedlo a vodu do misky o 8:00 a 17:00 -

J o h n (5), Becky (0) . 
Zoznam by mal zahŕňať všetky domáce povinnosti a povinnosti tý

kajúce sa starostlivosti o deti. Váš zoznam môže mať aj sto položiek. 
Už len táto samotná časť cvičenia vám pomôže uvedomiť si rozmani
tosť a zložitosť povinností, o ktoré je podľa vášho názoru potrebné sa 
postarať. 

KROK Č. 2: PREVEZMITE ZODPOVEDNOSŤ ZA 
PLNENIE POVINNOSTÍ, KTORÉ VÁM VYHOVUJÚ, 
ALEBO NA KTORÝCH VÁM NAJVIAC ZÁLEŽÍ 

Teraz si urobte dva nové zoznamy, jeden s názvom „povinnosti 
manžela" a druhý s názvom „povinnosti manželky". Ďalej si vyberte tie 
z nich, za ktorých plnenie ste ochotný prevziať úplnú zodpovednosť. 
Mali by to byť úlohy, ktoré robíte rád, neprekážajú vám, alebo ich chce
te vykonávať sám, pretože vám záleží na tom, aby boli urobené určitým 
spôsobom. Keď ste zodpovednosť prepísali na jeden zo samostatných 
zoznamov, vyčiarknite ju z pôvodného zoznamu. 

Ak sa vo vašom zozname nachádzajú úlohy, ktoré by ste chceli vy
konávať s partnerom obaja, môžete sa pri ich plnení striedať alebo si 
ich medzi sebou ľubovoľným spôsobom rozdeliť. Je však treba, aby 
s rozdelením obaja partneri súhlasili skôr, než sa jednotlivé úlohy sta
nú s konečnou platnosťou vašou zodpovednosťou. Ak si jeden z vás 
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myslí, že ten druhý nebude schopný určitú povinnosť vykonávať do
statočne uspokojivo, môžete sa spolu dohodnúť na istej „skúšobnej 
dobe", počas ktorej má daný partner možnosť dokázať, že je schopný 
sa o tú-ktorú povinnosť riadne postarať. Keď raz definitívne prevezme-
te zodpovednosť za istú úlohu, váš partner by mal mať možnosť od vás 
očakávať, aby ste ju vykonávali podľa jeho predstáv. 

Teraz by ste mali mať v rukách tri zoznamy: 1) zoznam povinností 
manžela 2) zoznam povinností manželky 3) zoznam úloh, ktoré ešte 
neboli priradené ani jednému z vás. 

KROK Č. 3: DAJTE ZOSTÁVAJÚCE POVINNOSTI 
ZA ÚLOHU TOMU, KOMU NA ICH VYKONÁVANÍ 
NAJVIAC ZÁLEŽÍ 

Ak predpokladáme, že všetky povinnosti, ktorých vykonávanie vám 
neprekáža, už boli rozdelené, zostali vám tie, ktoré sú vám obom ne
príjemné. Sú to úlohy, do ktorých sa ani jednému z vás nechce, aspoň 
jeden z vás si však myslí, že je ich treba urobiť. 

Teraz vám moje odporúčanie možno bude proti srsti: navrhujem, 
aby plnenie týchto nepríjemných povinností pripadlo tomu, komu na 
nich najviac záleží. Je to najlogickejšie riešenie, pretože ak by ste sa 
pokúsili problém riešiť inak, vnucovali by ste zodpovednosť zaň tomu, 
komu na ňom vôbec nezáleží. 

Zamyslite sa na chvíľu, prečo od svojho partnera chcete, aby za vás 
tieto nepríjemné povinnosti vykonával. Napriek tomu, že vy ste ten, 
pre koho je ich plnenie dôležité, chcete od svojho partnera, aby z vás 
sňal bremeno, ktoré pre vás ich vykonávanie predstavuje. Inými slova
mi - chcete sa tešiť z prospechu, ktorý vám ich vykonanie prináša, nie 
ste však ochotný sám si to odtrpieť. Boli by ste radšej, keby to za vás 
urobil váš partner. Chcete mať úžitok zo splnenia týchto nepríjemných 
úloh, chcete ho však získať na úkor svojho partnera. 

Môžete namietať, že tieto povinnosti nie sú v skutočnosti niečím, na 
čom by záležalo vám osobne, predstavujú skôr niečo, o čom si myslíte, 
že by bolo treba urobiť. Môžete napríklad tvrdiť, že je tieto úlohy potrebné 
vykonávať kvôli deťom. Keď však použijete takýto argument, hovoríte 
tým, že váš partner je natolko nedbanlivý a tak veľmi mu chýba prehľad, 
že nevie alebo sa nestará o to, čo je správne a najlepšie pre vaše deti. 

I keď tento postoj môže presne vyjadrovať váš pocit, je neuveriteľne 
nezdvorilý. Predpokladáte totiž, že vidíte situáciu správnejšie ako váš 
partner. Usilujete sa naprávať jeho cesty. Môžem vám zaručiť, že vaše 
úsilie nebude kladne prijaté. Kedykoľvek sa snažíte vnútiť svojmu part
nerovi váš spôsob myslenia, vyvoláva to v ňom zlý pocit, čo má za ná-
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sledok výber bodov z vášho účtu v jeho citovej banke. A zvyčajne sa 
vám váš spor ani nepodarí vyhrať! Prečo by ste sa teda doň vôbec mali 
púšťať? 

Ak budete postupovať vyššie popísaným spôsobom, môžete sa roz
hodnúť zmeniť váš postoj k niektorým povinnostiam vo vašom zozna
me. Keď viete, že jedinou cestou, ako dosiahnuť, aby niečo bolo urobe
né, je urobiť to sám, môžete dospieť k názoru, že daná úloha vlastne nie 
je až natolko dôležitá. Môžete dokonca prísť na to, že dôvodom, prečo 
ste boli presvedčený o jej dôležitosti, bol názor, že ju mal na starosti 
váš partner. 

Na predchádzajúcich stránkach sa nám teda podarilo spravodlivo 
rozdeliť domáce povinnosti, nevenovali sme sa však zatiaľ otázke do
máceho zázemia. Môj plán preto zahŕňa ešte jeden krok. Práve vďaka 
nemu môžete nielen získať lepší pocit z riešenia, ktoré vám predkla
dám, aleje i cestou k naplneniu jednej z najvýznamnejších emocionál
nych potrieb vášho partnera. 

KROK Č. 4: USPOKOJTE TÚŽBU PO DOMÁCOM 
ZÁZEMÍ TÝM, ŽE PREVEZMETE ZODPOVEDNOSŤ ZA 
TIE ÚLOHY, KTORÉ VÁM ZÍSKAJÚ NAJVIAC BODOV 
V CITOVEJ BANKE 

Do tejto chvíle je rozdelenie práce vo vašej domácnosti spravodlivé. 
Rozdeľujete povinnosti podľa toho, kto z vás je ochotný ich vykonávať, 
a komu prináša vykonanie tej-ktorej úlohy najväčší prospech. Manžel
ský vzťah si však vyžaduje, aby ste zašli ešte o krok ďalej. V manželstve 
robíte veci jeden pre druhého preto, že vám záleží na pocitoch toho 
druhého, nielen preto, že chcete, aby boli vykonané. A táto skutočnosť 
vám môže pomôcť uložiť na váš účet ohromné množstvo bodov, ak to 
robíte správnym spôsobom. 

Možno nechcete prevziať zodpovednosť za istú povinnosť, pretože 
si skrátka nemyslíte, že ju treba robiť. Ak si však váš partner myslí, že 
je dôležité postarať sa o túto záležitosť, môže vám ponúkať možnosť 
naplniť jeho potrebu a túžbu po domácom zázemí. 

Aby ste si boli istí, že vaše úsilie nevyjde navnivoč, obaja by ste mali 
váš zoznam povinností doplniť ešte o jednu malú informáciu. Vedľa 
každej úlohy napíšte, kolko bodov by podľa vás pribudlo na účet v ci
tovej banke, ak by váš partner bol ochotný postarať sa o ňu. Použite 
stupnicu od 0-5, kde 0 vyjadruje, že by vás to vôbec nepotešilo, a 5 vy
jadruje, že by vám tým váš partner urobil obrovskú radosť a boli by ste 
ohromne vďační. 
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Ak vaše hodnotenia zodpovedajú skutočnosti, znamená to, že kedy
koľvek splníte úlohu, ktorú váš partner ohodnotil štyrmi alebo piatimi 
bodmi, vložíte na váš účet velký počet bodov. Ak dokonca vykonáte jed
nu z takýchto povinností pre partnera, pre ktorého je potreba domáce
ho zázemia najvýznamnejšou citovou potrebou, váš vklad v jeho citovej 
banke môže byť taký významný, že v ňom vyvolá pocit lásky k vám. 

Dovoľte mi zopakovať princíp, ktorý má pre váš manželský vzťah 
obrovský význam. Ak milujete svojho partnera a on miluje vás, vaše 
manželstvo bude šťastné. Ak vo vašom manželstve láska chýba, budete 
sa cítiť oklamaní. Takže čokoľvek, čo vám pomôže vzbudiť pocit vzá
jomnej lásky, nepochybne stojí za vynaložené úsilie. 

Ak varená večera, vyžehlené košele, či zbieranie ponožiek po dome 
vzbudí vo vašom partnerovi lásku, prečo by ste tieto veci nemali robiť? 
Ak uspokojenie akejkoľvek z potrieb, popísaných v tejto knihe, naozaj 
vyvoláva lásku, prečo by ste sa vlastne mali brániť tomu, aby ste ich 
napĺňali? Svojím konaním dávate najavo nielen to, že vám na vašom 
partnerovi záleží, ale prejavujete tým obrovskú múdrosť. Ak budete je
den pre druhého robiť to, to obaja najviac oceňujete, podarí sa vám 
zachovať si pocit vzájomnej lásky po celý život - pocit, ktorý väčšine 
manželstiev chýba. 

Dovoľte mi však pripomenúť ďalší dôležitý koncept. Nestrácajte čas 
uspokojovaním menej dôležitých potrieb. Zamerajte svoje úsilie na to, 
čo vám pomôže nazbierať čo najviac citových bodov, a nevenujte po
zornosť povinnostiam, ktoré nepomáhajú zvyšovať stav na vašom účte 
v citovej banke. 

Nevykonávajte domáce práce namiesto vášho partnera, a neprebe-
rajte za neho starostlivosť o deti, ak vaše úsilie neoceňuje. Pamätajte 
na to, že akákoľvek povinnosť, ktorá sa nachádza na zozname vášho 
partnera, je jeho úlohou, nie vašou. Pomáhajte mu s týmito úlohami 
pod jednou jedinou - a to veľmi významnou - podmienkou: ak vám to 
pomôže zvyšovať stav na účte v jeho citovej banke. Ak vaše úsilie oslo
bodiť partnera od istej povinnosti nevkladá body na váš účet, nestrá
cajte čas. Sústreďte svoju energiu na inú úlohu - takú, ktorej vykonanie 
bude viac ocenené. 

Reakcia vášho partnera na vašu pomoc by vám mala ukázať, či sa 
vám podarilo vložiť na váš účet citové body. Ak vám partner poďakuje 
za to, že ste danú úlohu vykonali, a vyjadrí svoje ocenenie láskyplne, 
viete, že ste na dobrej ceste. Ak si vás partner po splnení tejto úlohy 
nevšíma, citové body na váš účet z nejakého dôvodu nepribudli. V tom 
prípade sa vráťte k partnerovmu pôvodnému zoznamu povinností a vy
berte si niečo, čo bude mať väčší dosah. 
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Len preto, že sa rozhodnete svojmu partnerovi pomôcť s jednou 
z jeho povinností, nestane sa táto povinnosť automaticky vašou zodpo
vednosťou. Je vlastne dôležité, aby ste sa rovnakým pohľadom pozerali 
na uspokojovanie emocionálnych potrieb vo všeobecnosti. Ak je napĺňa
nie akejkoľvek citovej potreby pokladané za povinnosť, nieje oceňova
né tak, ako by malo byť. Jedine vtedy, ak je uspokojenie citovej potreby 
chápané ako dar - ako výraz toho, že vám na partnerovi záleží - môže 
mať maximálny možný dosah na stav účtu v citovej banke. Ak vy alebo 
váš partner pokladáte uspokojovanie akejkoľvek citovej potreby za sa
mozrejmé, vami vynaložené úsilie bude mať len obmedzený účinok. 

Ak váš partner pokladá určitú pre neho náročnú úlohu za svoju 
povinnosť a vy ho od nej odbremeníte, vaše úsilie bude ocenené. Na 
druhej strane, ak ste v jeho očiach za splnenie tejto úlohy zodpovedná 
vy, vaše úsilie bude mať oveľa menší dosah. Je teda zjavné, že v mojom 
pláne domácej podpory zohrávajú prvé tri kroky kľúčovú úlohu. Kým 
sa istá úloha v domácnosti nestane oficiálne povinnosťou vášho partne
ra, vaše úsilie bude často chápané ako samozrejmosť. 

Na záver musím ešte spomenúť jeden dôležitý bod: Ak pri uspo
kojovaní partnerovej túžby po domácom zázemí trpíte, nikdy sa pre 
vás jej napĺňanie nestane prirodzeným. Vklady, ktoré prostredníctvom 
napĺňania tejto potreby budú pribúdať na vašom účte v partnerovej ci
tovej banke, budú „vynulované" výbermi z jeho účtu vo vašej banke. 
Je teda potrebné, aby ste nejakým spôsobom našli cestu, ako uspoko
jovať partnerovu túžbu po domácom zázemí bez toho, aby dochádzalo 
k stratám citových bodov vo vašej banke. 

Existuje mnoho spôsobov, ako sa postarať o vykonanie potrebných 
povinností, a možno sa vám ešte nepodarilo prísť na ten najvýhodnejší. 
Mali by ste sa s partnerom porozprávať o tom, akým spôsobom je mož
né vykonávanie náročných úloh uľahčiť. Možno by vám neprekážalo 
pripravovať večeru spoločne. Alebo sa možno zhodnete na tom, že naj
lepším riešením bude chodievať na večeru do reštaurácie (postaráte sa 
tak o túto úlohu, a nebude si to vyžadovať úsilie z vašej strany). 

Ak existujú domáce práce, ktoré sú vám obom nanajvýš nepríjemné, 
najať si niekoho, kto by ich za vás urobil, je rozumnou alternatívou -
najmä v prípade, že ste obaja zamestnaní na plný úväzok. Zavolať si raz 
týždenne upratovačku, ktorá za vás urobí tie najnepríjemnejšie práce, 
určite stojí za utratené peniaze. To isté môže platiť v prípade starost
livosti o záhradu - ak si naj mete človeka, ktorý vám pokosí a upraví 
zeleň na vašom dvore, môžete zabudnúť na náročné soboty a tešiť sa 
z príjemného dňa, stráveného v kruhu svojej rodiny. 
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Ešte sa dotknem otázky, ktorá s touto problematikou súvisí - dajte 
si pozor, aby ste povinnosti, ktoré sú vám s partnerom príliš nepríjem
né, nezverili svojim deťom. Ak poveríte prácami, ktoré vy sami neradi 
robíte, svoje deti, nebudujete tým ich charakter, ale vyvolávate v nich 
nespokojnosť. Ak chcete svoje deti viesť k tomu, aby vám pomáhali 
okolo domu, ukážte im váš zoznam domácich prác, a dovoľte im vybrať 
si činnosť, ktorú robia radi. Vypracujte im zoznam podobný vášmu. 
Určite sa pre ne nájde dostatok činností, ktorými vám môžu pomôcť. 

Takže, aby som zhrnul poznatky tejto kapitoly: Pri vypracovávaní 
plánu rozdelenia domácich prác by ste sa mali riadiť vaším základným 
cieľom, ktorým je zveľaďovanie prostriedkov na účtoch v citovej banke, 
a vyhýbanie sa ich stratám. Prevezmite zodpovednosť za práce, ktoré 
vám robia radosť, a na ktorých vám záleží viac ako vášmu partnero
vi. Potom - v zmysle uspokojovania partnerovej túžby po domácom 
zázemí - mu pomôžte s tými povinnosťami z jeho zoznamu, pri kto
rých bude vaše úsilie najviac ocenené. A pomôžte mu s nimi takým 
spôsobom, aby to nezapríčinilo výber citových bodov z vašej vlastnej 
banky. 

Tento prístup k delbe domácich prác zaručuje, že si budete vzájom
ne prejavovať starostlivosť - najmä vtedy, keď sa vám do toho príliš 
nechce. Bráni vám získavať výhody na úkor vášho partnera, a znemož
ňuje vám nútiť ho žiť po vašom boku spôsobom, ktorý je mu nepríjem
ný. Naopak - usmerňuje vaše úsilie tak, aby ste sa obaja cítili šťastní, 
spokojní, a - čo je najdôležitejšie - plní lásky jedného z druhému. 

OTÁZKY PRE ŽENU: 
1. Máte pocit, že od vás váš manžel očakáva priveľa? Chápe, kolko 

rozličných povinností musíte v jeden deň zvládať? 
2. Ako mu môžete vysvetliť, že ste ochotná uspokojovať jeho túžbu 

po domácom zázemí, je však pre vás ťažké nájsť si na jej napĺňa
nie čas? Ste ochotná pustiť z hlavy niektoré z vašich povinností, 
aby ste urobili miesto potrebe domáceho zázemia? 

OTÁZKY PRE MUŽA: 
1. Máte pocit, že vás vaša manželka núti robiť domáce práce, za 

ktoré je podľa vás zodpovedná ona? Akým spôsobom ste sa po
kúsili vysvetliť je j svoje pocity? 

2. Čo ovplyvňuje vašu ochotu pomáhať s domácimi prácami? Čo 
by mohla vaša manželka urobiť, aby vám vaše zapájanie sa do 
domácich prác uľahčila? 
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NA SPOLOČNÉ ZAMYSLENIE: 
1. Porozprávajte sa o tom, akými spôsobmi zaťažujete jeden druhé

ho povinnosťami: 
a) Životným štandardom, ktorý vyžaduje, aby ste trávili v práci 

viac času, než by ste chceli. 
b) Aktivitami vašich detí, ktoré pre vás predstavujú viac práce, 

než ste očakávali. 
c) Prácou v kostole či dobrovoľníckou činnosťou, ktorá vás obe

rá o čas s vašou rodinou. 
d) Záľubami a rekreačnými záujmami, ktoré vás oberajú o čas 

a prostriedky, ktoré by ste mali venovať iným, dôležitejším 
veciam. 

2. Ak sa vám podarilo odhaliť potrebu domáceho zázemia, našli 
ste spôsob, ako ju napĺňať tak, aby ste obaja boli spokojní? Pri 
vypracovávaní vášho plánu vám pomôžu jednotlivé kroky, spo
mínané v tejto kapitole. 
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Zena potrebuje, 
aby bol jej manžel dobrým otcom 

ODDANOSŤ RODINE 

Ann a Terry sa spoznali po tridsiatke. Obaja boli stále slobodní, a cítili, 
že sú pripravení usadiť sa. Ich vzťah bol veľmi uspokojivý, až na jednu 
výnimku: Terry ani trochu nevychádzal s Anninými rodičmi. Ann to 
mrzelo, vedela však, že iné páry majú i oveľa horšie problémy. V každom 
inom ohľade sa s Terrym zhodli, a tak sa rozhodla, že sa pokúsi s touto 
jednou prekážkou vyrovnať. 

Možno sa to časom nejako vyrieši, povedala si. 
Terryho snaha dostať sa čím skôr preč od Anninej rodiny do velkej 

miery negatívne ovplyvnila ich svadbu. Ann sa sotva stihla rozlúčiť s prí
buznými, než si ju jej nový manžel náhlivo odviezol na svadobnú cestu. 

Počas prvého roku ich manželstva sa Ann usilovala vzbudiť v Ter
rym záujem o rodinné stretnutia, ale neúspešne. Čoskoro zistila, že 
Terry chcel mať pramálo spoločné so svojimi vlastnými rodičmi, nieto 
ešte aby trávil čas so svokrovcami. Problém „sa nevyriešil", naopak, po 
narodení ich dvoch detí sa ešte viac vyhrotil. Kým boli ešte malé, Ann 
uzavrela Terryho nezáujem ako typický mužský postoj. Bude mať o ne väč
ší záujem, keď budú staršie, pomyslela si. 

Terry sa však o deti nezačal viac zaujímať. Mal na ne málo času, a keď 
sa dožadovali jeho pozornosti, stával sa podráždeným. Ann napokon 
prestala dúfať, že sa to zmení, a priznala si, že sa vydala za muža, ktorý 
prosto nieje rodinne založený. Obávala sa, ako to ovplyvní deti, najmä 
malého Tommyho, ktorý skutočne potreboval svojho otca. 

Ann si to nerada priznávala, ale Terryho slobodný bratranec Drew 
bol jej deťom lepším otcom, ako Terry. Drew ich pravidelne navštevo
val počas sviatkov a často sa zastavil i cez víkendy. Deti ho mali veľmi 
rady, a oslovovali ho „strýko Drew". Drew sa postupom času stal ich 
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obľúbeným kandidátom na stráženie detí, najmä ak Terry a Ann nie
kedy chceli odísť z domu na noc. Drewova obľúbenosť v očiach detí 
zanechávala v Ann zmiešané pocity. I keď si uvedomovala, že Drew 
v istom zmysle zastáva rolu ich otca, čo ju trápilo, zároveň bola rada, 
že im niekto poskytuje mužskú ochranu a spoločnosť, ktorú tak zúfalo 
potrebovali. 

Jedného dňa Ann stretla Drewa, keď bola cez obed na nákupoch. 
Keď spolu prehodili zopár slov, Drew jej navrhol: Čo keby sme sa spolu 
išli naobedovať?" 

„To by bolo skvelé!" 
Keď si objednali jedlo, Drew sa opýtal: „Tak ako sa majú moje 

deti?" 
J e h o citlivý záujem vohnal Ann slzy do očí. „Nikdy som ti nepove

dala, ako veľmi sa o ne bojím," začala. Počas niekolkých minút sa mu 
Ann zverila so svojím strachom a obavami, súvisiacimi s Terryho nezá
ujmom o rodinu. Napokon sa priznala: „Niekedy mám pocit, Drew, že 
si mojim deťom viac otcom ty než Terry." 

Drew trochu zrumenel, ale usmial sa: „Vieš, že mám tie decká rád, 
akoby boli moje vlastné." Načiahol sa ponad stôl a chytil Ann za ruku. 
„Pozri, chcem vám pomôcť. Budem sa usilovať zastaviť sa častejšie. 
A vlastne, čo keby som ich teraz v sobotu vzal na kolotoče?" 

„To by bolo skvelé!" zažiarila Ann. „Možno by som dokonca išla 
s vami." 

Ann v nasledujúcu sobotu s Drewom a deťmi na kolotoče išla. Drew 
k nim začal chodievať pravidelne. Všemožne sa usiloval pomôcť nahra
diť bratrancov nedostatok záujmu o svoju rodinu. Nezdalo sa, že by 
to Terrymu prekážalo. Dôveroval Drewovi, pretože bol jeho priateľom 
a členom rodiny. 

Počas dvoch rokov, ktoré uplynuli od ich pamätného obeda, sa Ann 
a Drew stretávali čoraz častejšie. Brávali deti na rôzne akcie a často cho
dievali spolu na obed. 

Ann si začínala uvedomovať, že Drewa vo svojom živote potrebuje. 
Poskytoval jej podporu v tom, čo pokladala za svoju najdôležitejšiu 
úlohu - v starostlivosti o deti. V priebehu mesiacov ich priateľstvo po
maly prerástlo do milostného pomeru. Ann sa do Drewa zamilovala 
s takou intenzitou a vášňou, akú dovtedy vo vzťahu k žiadnemu inému 
mužovi nezažila. 

Ann prežívala vo svojom vnútri neznesiteľný konflikt: Na jednej stra
ne nechcela vystaviť svoje deti utrpeniu rozvodu, a nechcela, aby vyrasta
li bez svojho skutočného otca. Na druhej strane si nevedela predstaviť, že 
by svoje deti vychovávala bez podpory muža, ktorého milovala. 
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Ann bojovala so svojimi emóciami dovtedy, kým Terry neodhalil jej 
milostný pomer. Bol nahnevaný a zranený tým, že ho zradil jeho vlastný 
bratranec. Drew sa odsťahoval, aby unikol rozhorčeniu Terryho a ostat
ných členov rodiny. Ann sa cítila dvojnásobne zničená: Stratila milenca 
i muža, ktorý zastával úlohu otca jej detí. Čo si má teraz počať? 

ŽENA POTREBUJE SO SVOJÍM MANŽELOM 
VYTVORIŤ PEVNÚ RODINU 

Milostné pomery, podobné tomu, ktorý prežili Ann a Drew, nie sú 
časté, ale stávajú sa. Robil som poradenstvo mnohým párom, podob
ným Ann a Terrymu, a vždy znova a znova na mňa silne zapôsobí, ako 
veľmi žena potrebuje pevnú rodinu. Napriek súčasnému trendu nemať 
deti, s ktorým sa dnes možno stretnúť u mnohých mladých dvojíc, som 
stále presvedčený, že prevažná väčšina žien má v sebe silný inštinkt 
založiť si rodinu. Ženy si želajú viac než čokoľvek iné, aby ich manželia 
prevzali v rodine vedúcu úlohu a aby sa s presvedčením zúčastňovali 
na morálnom formovaní a výchove detí. Ich ideálnou predstavou je vy
dať sa za muža, ktorého môžu obdivovať a rešpektovať a následne viesť 
deti k tomu, aby sa v dospelosti podobali otcovi. 

Biblia nabáda židovských rodičov: „Zasväť už chlapca do jeho cesty, 
neodchýli sa od nej, ani keď zostarne." Pre väčšinu žien, s ktorými sa pri 
svojej práci stretávam, nieje vôbec ťažké prijať múdrosť týchto slov, bez 
ohľadu na to, aké je ich náboženské presvedčenie. I ony očakávajú od 
svojich manželov, že budú zohrávať kľúčovú úlohu vo výchove ich detí. 

Zdá sa, že ženy inštinktívne tušia to, čo nám - psychológom pomo
hol odhaliť výskum a prax: Osobnosť otca má nesmierny vplyv na deti. 
Môj otec zohrával obrovskú úlohu v mojej výchove a morálnom vývoji. 
Nemusel o tom v tej dobe vedieť, pretože som s ním v mnohých otáz
kach nesúhlasil. Keď som však dospel, boli mi jeho náhľady často veľmi 
blízke. Toto vedenie k morálnym hodnotám pokladala moja matka za 
mimoriadne dôležité, a som si istý, že oceňovala otcovu zásluhu a úsilie 
vychovávať ma v súlade s jej predstavami. 

V rodinách, kde otec prejavuje minimálny záujem o výchovu detí, 
sa matka zúfalo usiluje nabádať ho k tomu, aby sa zmenil. Kupuje mu 
knihy o výchove a necháva ich položené na viditeľných miestach. Žiada 
ho, aby sa zúčastňoval seminárov, ktoré organizuje miestny kostol ale
bo združenie rodičov pri miestnej škole. V nádeji, že to v ňom prebudí 
väčší záujem a snahu, ho môže dokonca poprosiť, aby sa šiel porozprá
vať s rodinným poradcom. J e j snahy sú zvyčajne úspešné len čiastoč
ne. Oveľa častejšie je frustrovaná výhovorkami, neskorými príchodmi, 
a inými negatívnymi reakciami, ktoré odzrkadľujú nedostatok manže-
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lovho nadšenia. Nie je neobvyklé, že žena v podobnej situácii začne 
hľadať v kruhu svojej rodiny a priateľov iného muža, ktorý by naplnil 
túto potrebu. Domnieva sa, že mužský vzor chýba deťom, v skutoč
nosti však ide o jej nenaplnenú potrebu. Potrebuje muža, ktorý by sa 
zúčastňoval na zdarnom vedení detí. Niekedy túto úlohu preberie starý 
otec, inokedy sa v rodine objaví muž podobný Drewovi a zaujme rolu 
„otca" - a miesto „manžela". 

Čo tým žena myslí, keď povie, že chce, aby je j deti „mali dobrého 
otca"? Za týmto vyjadrením stoja očakávania, že muž prevezme zod
povednosť za isté úlohy. Iróniou je , že tieto očakávania sa často bijú 
s mužovou túžbou po domácom zázemí, ktorej sme sa venovali v pred
chádzajúcej kapitole. Dvojica, ktorej záleží na riešení tejto situácie, sa 
musí naučiť otvorene komunikovať o dvoch dôležitých otázkach: otáz
ke času a otázke vzdelávania. 

VÝCHOVA DETÍ SI VYŽADUJE ČAS - VEĽA ČASU 
Okrem toho, že muž by mal venovať svojej manželke pätnásť hodín 

nedelenej pozornosti a tráviť zhruba päťdesiat hodín týždenne zarába
ním na živobytie, je dôležité, aby si našiel čas na svoju rodinu. 

Ak si zvykne prežívať intenzívnym spôsobom čas v kruhu svojej ro
diny, môže tým súčasne posilniť svoje manželstvo i upevniť puto medzi 
ním a deťmi. Je dôležité, aby si tento čas mylne nezamieňal za čas, ktorý 
venuje starostlivosti o deti - úsiliu, ktoré súvisí s ich živením, šatením, 
a dohliadaním na ich bezpečnosť. Intenzívne prežívaný rodinný čas 
predstavuje spoločné chvíle, ktorých jedinou náplňou je vštepovať de
ťom hodnotu spolupráce a vzájomnej starostlivosti. 

Odporúčam vám, aby ste venovali takémuto „rodinnému času" pät
násť hodín týždenne. Spočiatku sa vám možno bude zdať nemožné nájsť 
si vo svojom rozvrhu tak veľa času. V prvý týždeň sa vám možno podarí 
venovať svojej rodine iba päť hodín, ak však budete tento čas postupne 
zvyšovať len o hodinu týždenne, o desať týždňov sa vám podarí dosiah
nuť vytýčený cieľ, a to len s vynaložením minimálneho úsilia. 

Čomu by ste sa mali počas tohto času venovať? Porozmýšľajte nad 
činnosťami, ako sú tieto: 

• Spoločné obedy či večere pri rodinnom stole 
• Spoločné prechádzky či výlety na bicykli 
• Účasť sa na bohoslužbách 
• Organizovanie rodinných stretnutí 
• Hranie spoločenských hier 
• Spoločná návšteva športových udalostí 
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• Čítanie deťom pred spaním 
• Pomoc deťom s plánovaním finančných záležitostí 
• Rodinné projekty (dajte si pozor, aby boli zábavné pre vaše deti, 

a aby na nich nepracovali samy). 

Váš zoznam možností bude pochopiteľne zahŕňať i iné aktivity, kto
rým sa radi venujete. Každá rodina má iné priority. Vaším cieľom je trá
viť spoločne čas, počas ktorého môžete členov rodiny povzbudzovať 
k tomu, aby si vzájomne pomáhali a spolupracovali. Dbajte na to, aby 
zvolená náplň bola pre deti zábavou, nie drinou. Keď si začnú uvedo
movať, že mama a otec si chcú nájsť čas na to, aby im mohli venovať 
svoju pozornosť, začnú sa na tieto spoločne trávené chvíle tešiť. 

Ak majú vaše deti menej ako dvanásť rokov, bude pre vás pomer
ne jednoduché motivovať ich, aby s vami trávili čas. Keď však vstúpia 
do puberty, očakávajte, že vaša vynaliezavosť dostane „zabrať". Zrazu 
budú chcieť tráviť väčšinu času so svojimi priateľmi, a doma ich uvidíte 
čoraz menej. Aby ste sa tomu vyhli, zamerajte sa na dômyselne plá
nované akcie pre dospievajúcu mládež. V opačnom prípade vám dajú 
najavo svoju nespokojnosť - a to veľmi jednoznačne a rázne! 

Ak sa vaše deti v detstve naučili tráviť s vami takýto „rodinný čas", 
nemalo by byť pre vás príliš ťažké rozvíjať tento zvyk i neskôr. To nezna
mená, že nebudete počúvať námietky svojich dospievajúcich detí, ktoré 
by uprednostnili iný program. Ak ste však ochotní vynaložiť trochu 
viac úsilia - a možno i finančných prostriedkov - malo by sa vám poda
riť vymyslieť niečo, na čom sa vaše deti budú dobrovoľne zúčastňovať. 

V rodinách, v ktorých rodičia začnú so zavádzaním „rodinného 
času" v dobe, keď ich deti už dospievajú, sa môže stať, že ich potomko
via vôbec nebudú ochotní pristúpiť na takýto návrh. Ak by malo kvôli 
tejto otázke dochádzať medzi rodičmi a deťmi k prudkým hádkam, kto
ré by mohli ohroziť vzájomné vzťahy, navrhujem, aby rodina zabudla 
na spoločne trávený „rodinný čas". Je to síce smutné, ale rodičia už 
jednoducho premeškali svoju príležitosť. 

Väčšina vychovávateľov si uvedomuje, že je jednoduchšie vplývať na 
deti, než na dospievajúcu mládež a dospelých. Poučte sa z ich diel a vy
užite čo najplnšie možnosť formovať svoje deti v čase, kým sú ešte malé. 
Odovzdajte im morálne zásady a životné princípy, z ktorých budú môcť 
čerpať po mnoho nasledujúcich rokov. Nezabúdajte na to, že vaším najdô
ležitejším cieľom je ukazovať deťom cestu, ktorou by mali kráčať, a nestrá
cajte zo zreteľa ich budúcnosť. Ak budete brať význam „rodinného času" 
vážne hneď od začiatku, nebudete zaskočení problémami neskôr, pretože 
ste im venovali dostatočnú pozornosť v kľúčovom období ich vývoja. 
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VÝCHOVA DETÍ SI VYŽADUJE PRAX - VEĽA PRAXE 
Ak vám záleží na kvalitnej výchove vašich detí, musíte si tiež uvedo

miť, že budete musieť pracovať na rozvíjaní tejto schopnosti. Bez ohľa
du na to, čo sa vám všeobecne platné stereotypy usilujú nahovoriť, žia
den človek automaticky nevie, ako sa treba správne postarať o dieťa. 

I keď z účasti na prednáškach o rodičovstve majú úžitok muži i ženy, 
podľa mojej skúsenosti by muži túto pomoc potrebovali viac. Mnohí 
z nich sa mylne domnievajú, že výchova detí je inštinktívnou záleži
tosťou. Veria tomu, že sa narodíte buď ako zlý alebo ako dobrý rodič, 
a nemôžete žiadnym spôsobom pôsobiť na faktory, ktoré vašu schop
nosť byť dobrým rodičom ovplyvňujú. Vďaka tomuto názoru odmieta
jú moje odporúčanie, aby sa usilovali vzdelávať v tejto oblasti. 

Annin manžel Terry neveril, že by mu akékoľvek vzdelávanie bolo 
na niečo dobré. Keďže si uvedomoval zlozvyky, ktoré z neho robili zlé
ho otca, usiloval sa vyhýbať času so svojimi deťmi. Zdalo sa, že Drew 
mal lepšiu predstavu o tom, čo treba robiť, a tak mu Terry prenechal 
priestor. Bez ohľadu na to, čo sa stalo, však iba Terry mohol byť skutoč
ným otcom svojich detí. Kiež by bol pochopil, že si môže osvojiť schop
nosti, ktoré mu chýbajú! Rodičovstvo je schopnosť ako akákoľvek iná 
- mohol ju rozvíjať čítaním kvalitnej literatúry o výchove či účasťou na 
prednáškach o rodičovstve. Ak by získal viac vedomostí, jeho deti by 
sa nesmierne tešili možnosti byť s ním, a Terry by bol v ich prítomnosti 
pokojnejší. A hlavnou cenou, ktorú by sa mu tým podarilo získať, je to, 
že by zároveň uspokojil jednu z dôležitých potrieb svojej manželky. 

Na policiach kníhkupectiev a knižníc sa ročne objavujú stovky kníh 
o výchove. Namiesto toho, aby ste si vybrali literatúru, ktorá vám radí, 
ako deti kontrolovať, skúste sa skôr poobzerať po knihách, z ktorých by 
ste mohli čerpať praktické rady, ako zlepšiť vzťah k vašim deťom. Zistí
te, že z dlhodobého hľadiska sú takéto myšlienky oveľa účinnejšie. 

Existuje tiež množstvo seminárov o výchove detí. Takéto akcie tiež 
môžu byť užitočné, ak zdôrazňujú úctu rodiča k dieťaťu a učia rodičov, 
ako môžu zlepšiť komunikáciu s ich deťmi. Som presvedčený, že prá
ve vzájomná úcta a porozumenie je základom účinného výchovného 
systému. 

Rodičovské príručky, knihy a kurzy sú plné informácií o najrôz
nejších otázkach, počínajúc tým, ako naučiť dieťa chodiť na nočník, 
končiac tým, ako dosiahnuť, aby deti chodievali pravidelne v rovnaký 
čas denne spávať. V súvislosti s potrebou ženy, aby jej deti mali dob
rého otca, je však jednoznačne najdôležitejšou otázkou problematika 
disciplíny, a práve nej by mal muž venovať svoju pozornosť. Ešte väčší 
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význam má to, aby dospel s manželkou k rovnakému názoru o tom, 
akým spôsobom viesť deti k disciplíne. Ponúkam vám teraz zopár rád, 
určených otcom: 

1. Naučte sa byť konzistentnými 

Mnohí otcovia sa dopúšťajú chýb v konzistentnosti, a deti nepotrebu
jú dlhý čas na to, aby odhalili, že platné pravidlá závisia od ockovej nála
dy. Keďje otec spokojný, môžu si dovoliť takmer všetko: behať po dome, 
hádzať veci, skákať po posteliach, vykrikovať jeden na druhého, a zorga
nizovať boj so striekacími pištoľami. Keď však príde domov namosúrený 
- kryte sa! Najmenší pohyb bude musieť čeliť výbuchu jeho hnevu. 

Deti musia rozumieť rozdielu medzi slušným a neslušným správa
ním. Ak rodičia vychovávajú svoje deti nekonzistentné, nepokladajú 
isté správanie ako zlé vždy; zlým sa stáva - a otec zaň na dieťa z plných 
pľúc nakričí - len vtedy, ak sa potrebuje na niečo sústrediť alebo sa prá
ve v danej chvíli necíti dobre. Otcovia, určite preto pravidlá, trvajte na 
ich dodržiavaní a vychovávajte svoje deti konzistentne. 

2. Naučte sa trestať správnym spôsobom 

I keď neschvaľujem násilie, nenamietam, ak rodič dá svojmu die
ťaťu „na zadok". Deti, ktorých rodičia tak nikdy neurobia, sa často 
vymknú spod kontroly. Používajte však fyzické tresty múdro, a naučte 
sa, v akých situáciách a v akom veku sú vhodné. (Vo všeobecnosti od
porúčam, aby rodičia prestali používať túto formu disciplíny, keď dieťa 
dovŕši vek siedmich - ôsmich rokov.) 

V mnohých situáciách sú účinné i tresty nefyzického charakteru. 
Používajte ich však tak, aby ste nimi dieťaťu pomohli, nie mu ubližo
vali. Rodičia deťom najčastejšie odoberajú isté výhody - je však dôle
žité, aby ste k tomuto problému pristupovali opatrne. Niektorí rodičia 
- napriek tomu, že tak konali s dobrým úmyslom - odobrali svojim 
starším deťom niektoré z ich základných práv a ony v dôsledku toho 
utiekli z domu alebo sa dokonca pokúsili spáchať samovraždu. 

Nezabudnite, že najúčinnejším spôsobom výchovy sú v niektorých 
prípadoch odmeny. Používajte ich zodpovedne, a dajte si pozor, aby 
miesto toho, aby ste dieťa odmenili za dobré správanie, ste si nimi die
ťa „nekupovali". Dieťa by si nemalo zvyknúť očakávať za každé dobré 
správanie odmenu. Múdro používaný systém odmien však často po
vzbudí dieťa k tomu, aby zmenilo svoje správanie, predovšetkým v prí
pade zaužívaného zlozvyku. 
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3. Učte sa hľadať jednotný názor so svojou manželkou 

Muži musia chápať výchovu detí ako úlohu, ktorú zdieľajú s manžel
kami. Ak sa z toho „vyvlečú", deti uzavrú „dohodu" s mamou, aby prešli 
cez rozum otcovi. Keď dieťa žiada o istú výhodu, obaja rodičia by sa mali 
osamote pozhovárať a dať mu odpoveď, na ktorej sa spolu zhodli. 

Dohodnite sa i na tom, ako chcete vaše deti trestať. Jednotný názor 
budú deti viac rešpektovať a bude mať pre ne väčšiu „váhu". Keď vedia, 
že trest bol vaším spoločným rozhodnutím, budú sa voči nemu menej 
vzpierať. 

V nespočetných prípadoch rodín som opakovane bol svedkom 
toho, ako deti úspešne manipulujú rodiča, ktorý ich uprednostňuje. 
Otec uprednostňuje Mary, matka dáva prednosť Joan. Mary si teda ide 
pýtať peniaze od otca, a on sa pokúsi dať jej ich tak, aby sa o tom matka 
nedozvedela. Keď sa o tom dozvie Joan, žiada, aby k nej pristupovali 
rovnako. Matka sa usiluje primäť otca k tomu, aby dal Joan rovnakú 
sumu, a tento konflikt vrazí hlboký klin medzi oboch rodičov. Aby ste 
sa vyhli podobnému dôsledku, vo všetkých vašich rozhodnutiach mu
síte byť s vašou manželkou zajedno. Ak sa vám nepodarí dospieť ku 
zhode, nerobte nič. 

To, akým spôsobom muži presadzujú dodržiavanie disciplíny v ro
dine, výrazne ovplyvňuje stav na ich účte v citovej banke ich manželiek. 
Ženy sú veľmi citlivé voči nesprávnemu a príliš tvrdému presadzova
niu disciplíny. Často reagujú tak, akoby trest, ktorý manžel uložil ich 
deťom, bol daný im osobne, a to má za následok výber prostriedkov 
z jeho citového účtu. Muž preto musí byť v tejto otázke opatrný a dávať 
si pozor, aby získal súhlas svojej manželky skôr, než bude presadzovať 
disciplinárne riešenie situácie. Ak by ju jeho plán zranil, musí mať mož
nosť pozmeniť ho. Manželka rovnako musí povzbudzovať svojho muža 
v tom, aby zvolil riešenie, ktoré by budovalo jej lásku k nemu. Muž má 
takto možnosť získavať na svojom účte citové body, ktoré odzrkadľujú, 
že mu na manželkiných pocitoch záleží. 

4. Naučte sa, ako interpretovať pravidlá 

Deti potrebujú rozumieť tomu, prečo majú urobiť to, čo sa od nich 
žiada. Najmä muži by sa mali naučiť vysvetľovať pravidlá zrozumiteľne 
a trpezlivo. Niekedy môže podobný rozhovor prebiehať nasledovne: 

,Johnny, choď hore a usteľ si posteľ." 
„Prečo?" 
„Pretože nám záleží na tom, aby si v dospelosti vedel udržiavať seba 

a svoje veci v čistote a poriadku." 
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„Prečo?" 
„Pretože ak si dáš záležať na čistote a poriadku, ľudia okolo teba 

budú mať dobrý pocit a budú s tebou radi žiť." 
„No a?" 
,Jednoducho choď hore a usteľ si, pretože som ti to prikázal!" 
„No dobre." 
Určite rozumiete reakcii otca na tieto zdanlivo nekončiace otázky, 

však? Vyhlásenie „pretože som to povedal" však neprináša dieťaťu velký 
osoh. Ak ste frustrovaný, vytiahnutie „rodičovskej zbrane" vám môže 
pomôcť, pretože dosiahnete, aby dieťa urobilo, čo sa od neho očakáva. 
Zároveň tým však prídete i o možnosť vysvetliť dieťaťu svoje dôvody. 
V podobných situáciách môžete nenápadným, ale jasným spôsobom 
odovzdať dieťaťu vaše morálne, etické a osobné hodnoty, ak trpezlivo 
zodpoviete na všetky jeho otázky. 

5. Naučte sa zvládať svoj hnev 

Muži majú často sklon vyjadrovať svoju nespokojnosť hnevom. Nie
ktorí sa dokonca uchýlia i k násilnému správaniu, a môžu dieťa vybiť 
a narobiť mu modriny. Takéto smutné konanie zo strany rodičov nefun
guje, a žiadny psychológ, ktorého diela som kedy študoval, neodporú
ča využívať hnev v akejkoľvek jeho forme ako výchovný prostriedok. 
Zvládnite svoj hnev skôr, než sa rozhodnete presadzovať disciplínu 
voči dieťaťu. Ak sa naučíte oddeliť svoje emócie od podniknutého dis
ciplinárneho kroku, stanete sa efektívnejším rodičom. 

OTCOVSTVO SI VYŽADUJE AKTIVITU 
Mnohí muži si myslia, že potreba rodinnej angažovanosti kladie 

na nich vysoké - ba niekedy až príliš vysoké - nároky. Očakáva sa od 
nich, aby boli nielen dobrými manželmi a prejavovali manželkám lás
ku, rozprávali sa s nimi, boli k nim úprimní a finančne ich zabezpečo
vali; súčasne sa od nich vyžaduje, aby boli dobrými otcami, čo si tiež 
vyžaduje čas a prípravu. Keďže sa obávajú, že to všetko nezvládnu, 
môžu zanedbávať svoju otcovskú rolu a prenechať celú výchovu detí 
manželkám. Tým, že sa muž vyhýba prevziať zodpovednosť za svoju 
úlohu otca, však stráca rešpekt svojej manželky a body zo svojho účtu 
v jej citovej banke. 

Muži, ktorí sa nezľaknú výzvy byť dobrými otcami, naopak hovoria, 
že im to prinieslo hlbšie manželské uspokojenie. Ich úsilie sa im mno
honásobne vráti vo forme obdivu ich manželiek. Ako hovorí Harleyho 
Deviaty zákon manželstva: 
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Najlepší manžel je dobrým otcom. 

Poobzerajte sa po knihách a kurzoch, ktoré vám pomôžu stať sa 
lepším otcom. Trávte čas so svojimi deťmi. Neoľutujete to! 

OTÁZKY PRE MUŽA: 
1. Ste oddaný svojej rodine? Ako sa to odráža v oblasti „rodinného 

času" a vašom vzdelávaní sa v otázkach výchovy? 
2. Máte problém zvládať svoj hnev? Udeľovať tresty? Byť konzis

tentný? Je pre vás ťažké nájsť spoločnú reč so svojou manželkou 
v otázkach výchovy? 

3. Ste zavalený povinnosťami? Akým spôsobom ste sa usilovali 
zveriť sa s týmto problémom svojej manželke? Máte pocit, že to 
chápe? 

4. Máte s manželkou spoločný plán, ako chcete tieto rodinné a vý
chovné problémy v priebehu nasledujúcich mesiacov vyriešiť? 
Ak nie, uvažujete o tom, že požiadate o pomoc niekoho, kto by 
vám pomohol s riešením tohto problému? 

OTÁZKY PRE ŽENU: 
1. Uveďte niektoré schopnosti, ktoré sa vášmu manželovi podarilo 

rozvinúť v oblasti výchovy vašich detí. 
2. Vymenujte schopnosti, na ktorých zdokonaľovaní by mal podľa 

vás pracovať. 
3. Kolko hodín týždenne venujete spoločným rodinným aktivitám? 
4. Ako ste sa usilovali presvedčiť svojho manžela, že od neho potre

bujete, aby sa viac angažoval v rodinných záležitostiach? Boli by 
ste schopná nájsť účinnejšiu metódu, ako ho presvedčiť? 

5. Akým spôsobom ste sa usilovali manžela povzbudiť, aby každý 
týždeň trávil čas s rodinou? Ako môžete dosiahnuť, aby vaše úsi
lie bolo účinnejšie? 

6. Usilovali ste sa manžela povzbudiť, aby obohacoval svo
je poznatky z oblasti výchovy? Ako by ste to mohli robiť ešte 
efektívnejšie? 
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NA SPOLOČNÉ ZAMYSLENIE: 
1. Máte rovnaký názor na to, akým spôsobom by ste mali trestať 

vaše deti? Ak nie, nájdite si čas, aby ste sa mohli pozhovárať 
na túto tému a nájdite riešenie, ktoré sa vám obom bude zdať 
spravodlivé. 

2. Vysvetlite jeden druhému svoje morálne hodnoty. Budete ich tak 
lepšie vedieť vysvetliť deťom. 
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Muž potrebuje, aby na neho 
bola jeho manželka hrdá 

OBDIV 

„Ach, Charles, ďakujem ti!" Louisine oči zažiarili nadšením. „Aká nád
herná malba! Doteraz mi nikto nikdy nedaroval svoje vlastné umelecké 
dielo. Máš taký obrovský talent." 

„Tým nie som si istý, Louise. Mám ešte pred sebou dlhú cestu." 
„Podceňuješ sa, zlato. Si dobrý. Viem o umení dosť na to, aby som 

to vedela posúdiť. Vždy odvádzaš takú úžasnú prácu. Si skvelý umelec, 
a som na teba hrdá." 

Kým Charles Louise dvoril, vyššie uvedené riadky predstavovali ty
pický úryvok ich rozhovorov. Ona ho zahŕňala chválou, a jemu to robilo 
veľmi dobre. Nikdy v živote ho nikto takto nezasypával komplimentmi. 

Po svadbe sa Lousine poznámky postupne začali meniť. Charles, 
ktorý bol spokojný so svojou prácou v oblasti komerčného dizajnu -
pristupoval podľa jej názoru ku svojej kariére príliš uvolnene. Chcela, 
aby sa z neho stal slávny umelec. Keď začala nadobúdať presvedčenie, 
že sa mu nikdy nepodarí rozvinúť jeho potenciál, jej obdivných slov 
začalo ubúdať, až sa napokon vytratili úplne. 

Charles sa medzičasom začal v štúdiu čoraz častejšie ocitať v tíme 
s Lindou. Mala talent na rozmiestnenie a grafiku, a spoločne s Charle-
som sa im podarilo vytvoriť zopár vydarených expozícií. Jedného dňa 
pri spoločnom obede sa jej Charles začal zdôverovať so svojimi problé
mami: „Vieš, Linda, myslím si, že moja žena má pravdu. Neurobil som 
veľa pre rozvinutie svojej umeleckej kariéry. Som príliš lenivý." 

„Lenivý?!" namietala Linda. „Ako si také niečo môže myslieť? Vie, 
aký je tento biznis náročný? Ja si neviem predstaviť nikoho, kto to 
v tvojom veku umelecky dotiahol ďalej. Tvoja manželka jednoducho 
nechápe, čo si také niečo vyžaduje. A okrem toho, si jeden z najprí-
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jemnejších mužov, akých som kedy stretla. Mala by byť rada, že sa je j 
podarilo vydať sa za niekoho tak úžasného ako si ty." 

Charles sotva vedel, čo má na to povedať. „Ďakujem, Linda," dostal 
zo seba napokon. „To je od teba veľmi milé." 

„Nehovorím to len zo slušnosti. Myslím to úprimne." 
Charles sa z jej komplimentu tešil po celý deň. Konečne ho niekto 

ocenil takého, aký je práve teraz, nie za to, kým sa môže jedného dňa 
stať. Mal dobrý pocit z toho, že sa mu pre zmenu raz podarilo naplniť 
čiesi očakávania. 

Onedlho na to sa Charles a Linda spolu zaplietli do milostného 
pomeru. Keď sa o tom dozvedel riaditeľ ich spoločnosti, odporučil 
Charlesa a Louise ku mne na manželskú terapiu. Louise sa naučila, ako 
môže svojmu manželovi vyjadriť obdiv, ktorý voči nemu cíti, namiesto 
toho, aby ho tlačila do dosahovania stále väčších úspechov. 

PREČO MUŽI POTREBUJÚ OBDIV? 
Jeden z princípov, s ktorými som Louise oboznámil, bolo, že úp

rimný obdiv predstavuje pre väčšinu mužov obrovskú motiváciu. Keď 
žena mužovi povie, že si myslí, že je úžasný, povzbudí ho, aby sa usi
loval dosiahnuť viac. Má pocit, že je schopný zvládať nové povinnosti 
a rozvíjať svoje schopnosti viac, než tomu bolo doteraz. Táto inšpirácia 
mu pomáha pripravovať sa na to, aby sa mohol zodpovedne postaviť 
zoči-voči úlohám, ktoré ho v živote čakajú. 

Obdiv muža nielen motivuje, je i odmenou za úspechy, ktoré sa mu 
už podarilo dosiahnuť. Keď mu jeho manželka povie, že ho obdivuje 
za to, čo dosiahol, prináša mu to väčšie uspokojenie než jeho výplatná 
páska. Je dôležité, aby sa žena naučila oceňovať svojho manžela takého, 
aký je , a nie za to, kým by sa mohol stať, ak by splnil je j očakávania. 

Niektorým mužom, ktorí trpia nízkym sebavedomím, obdiv pomá
ha i v tom, aby si viac dôverovali. Ak sa im ho nedostáva, správajú 
sa v prípade svojho neúspechu omnoho defenzívnejšie. Často sa od
mietajú stretnúť s poradcom, pretože nechcú, aby ich niekto kritizoval. 
Prichádzajú ku mne pod zámienkou, že „chcú pomôcť svojej manželke 
s je j emocionálnymi problémami". 

Podobne ako sa muži pod palbou kritiky stávajú defenzívnymi, ob
div ich naopak napĺňa energiou a motivuje. Muž očakáva - a potrebuje 
- aby jeho manželka bola jeho najnadšenejším obdivovateľom. J e j pod
pora upevňuje jeho sebavedomie, a vďaka jej povzbudzovaniu sa mu 
zvyčajne podarí dosiahnuť oveľa viac. 

156 



Obdiv 

BUDOVANIE SEBAVEDOMIA ZVYČAJNE ZAČÍNA 
DOMA 

Problém s nízkym sebavedomím - jeden z najčastejších problémov, 
ktoré pomáham svojim klientom prekonať - sa začína prejavovať veľ
mi skoro, v detstve a v prostredí domova. Človek, ktorý má sám o se
be slabú mienku, mal okolo seba veľmi často rodinných príslušníkov 
a priateľov, ktorí ho kritizovali a sťažovali sa na jeho neúspechy, a tak 
očakáva od ľudí okolo seba, že budú v tomto správaní pokračovať. Od 
svojej manželky výnimočným spôsobom očakáva, že prevezme „úlohu" 
jeho rodičov a bude mu naďalej pripomínať jeho nezdary a zlyhania. 

V týchto prípadoch klientom odporúčam, aby odmietli tieto nega
tívne hodnotenia, a povzbudzujem ich k tomu, aby sa obkolesili priateľ
mi a príbuznými, ktorí poznajú ich hodnotu a sú si vedomí úspechov, 
ktoré dosiahli. Táto zmena často stačí na vyriešenie situácie, a v priebe
hu týždňov sa sebavedomie týchto klientov viditeľne zvýši. Prostredie, 
v ktorom vládne neustále vyrývanie, hľadanie chýb a kritika, ohrozuje 
vaše duševné zdravie. Tí, ktorí vás podporujú a povzbudzujú, vám po
máhajú vydať zo seba to najlepšie a rozvinúť vaše schopnosti do naj
vyššej možnej miery. 

Ja sám som mal možnosť zažiť, ako mimoriadne môže človeka 
ovplyvniť obdiv - vďaka požehnaniu, ktoré do môjho života vnášala 
obdivujúca stará mama. Pamätám si, že mi už ako malému chlapco
vi hovorievala, že som génius, a mám väčší talent ako ktokoľvek iný 
na svete. I keď som mal vďaka tomuto trochu mylnému presvedčeniu 
mierne sociálne problémy v prvej triede, jej postoj vo mne zároveň po
ložil základy sebavedomia. 

Keď som študoval na strednej škole, výchovný poradca si jedného 
dňa prezrel moje známky a výsledky testov a usúdil, že nemám šancu 
uspieť na vysokej škole a mal by som sa vážne zamyslieť nad tým, či by 
som sa nemal dať na remeslo. Keďže moja stará mama mala iný názor, 
rozhodol som sa napriek tomu zapísať na vysokú školu. Darilo sa mi 
oveľa lepšie, než mi výchovný poradca predpovedal, a napokon sa mi 
podarilo získať doktorát. Nebyť obdivnej mienky starej mamy, možno 
by som bol dal na jeho radu a nebol by som získal výhody, ktoré mi 
toto vzdelanie poskytlo. 

Určite poznáte príslovie: „Za každým úspešným mužom stojí velká 
žena." Rád by som ho trochu pozmenil, a vytvoril tak znenie Harleyho 
Šiesteho dodatku: 
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Za každým mužom by mala stať 

obdivujúca manželka. 

Ako máme možnosť čítať v životopisoch slávnych mužov, a vidieť na 
nespočetných príkladoch mužov okolo seba - muž jednoducho kvitne, 
ak sa mu dostáva obdivu jeho manželky Muži by mali byť ženám veľmi 
vďační za to, že im poskytujú tento druh emocionálnej podpory. Ak ju 
totiž nemajú, ich sebavedomie - hlavný prameň ich úspechu - je po
stupne nahlodávané a pomaly sa rozpadne úplne. 

AKO MÔŽETE ÚPRIMNE PREJAVIŤ SVOJ OBDIV? 
Skôr, než začnete svojho partnera zasypávať slovami chvály, rád by 

som vás na niečo upozornil: Nikdy svoj obdiv nepredstierajte. Tým, že 
budete svojho manžela zahŕňať falošnými lichôtkami, môžete narobiť 
viac zla ako úžitku. Aby vaša chvála mala váhu, musí odzrkadľovať vaše 
skutočné pocity. Keď mi napríklad moja stará mama hovorievala, že 
som veľmi nadaný, úprimne tomu verila, a jej presvedčenie presvedčilo 
mňa samého. 

Už počujem, ako mi mnohé ženy hovoria: To je všetko dobre' a správne, 
pán doktor, čo si však počať v prípade, že vás manžel neustále rozčuľuje? Čo ak všetko, čo 
môže, pokazí?Ako mám takého muža obdivovať? 

Tieto mimoriadne dôležité otázky si vyžadujú dôkladne premyslené 
odpovede. 

Skôr, než sa môžete učiť obdiv prejavovať, musíte sa najskôr naučiť 
ho cítiť. Až keď sa vám podarí zvládnuť prvý krok, môžete tieto pocity 
vyjadriť. 

CESTA K BUDOVANIU OBDIVU 
Na to, aby ste mohli vyjadriť úprimný obdiv, potrebujete plán. To 

znamená žiadne slovné hry, žiadna falošnosť a predstieranie, len sku
točné, úprimné pocity. 

Už ste mali možnosť vidieť, ako funguje citová banka, a ako uspo
kojovanie vašich vzájomných emocionálnych potrieb vyvoláva vo vás 
a vašom partnerovi lásku. Proces vzbudenia rešpektu u ženy funguje 
veľmi podobným spôsobom. Ak sa muž bude postupne učiť napĺňať 
päť najvýznamnejších potrieb svojej manželky, je j odpoveďou sa sta
ne prirodzený a prekypujúci rešpekt voči nemu. Ak však muž potre
by ženy neuspokojuje, bráni jej tým, aby mu prejavila úprimný obdiv, 
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ktorý on od nej potrebuje. Schopnosť obdivovať ho teda závisí od jeho 
schopnosti uspokojovať jej základné emocionálne potreby. 

Je treba, aby sme nestrácali zo zreteľa tento princíp a vytvorili náš 
plán tak, aby s jeho pomocou mohla manželka dohliadnuť na to, že jej 
manželské potreby sú napĺňané. 

Krok č. 1: Identifikujte vlastnosti, ktoré obdiv budujú a zabíjajú 

Žena bude musieť vypracovať dva zoznamy: jeden by mal obsaho
vať charakterové stránky, ktoré u svojho manžela obdivuje, druhý bude 
popisovať vlastnosti, ktoré jej obdiv k nemu nahlodávajú. Na oboch 
•zoznamoch musí vlastnosti zoskupiť tak, aby odrážali päť základných 
oblastí potrieb, ktoré sme už u žien identifikovali. V prípade, že istá 
vlastnosť „nezapadá" do žiadnej oblasti ženských potrieb, je potrebné, 
aby sa pokúsila túto potrebu čo najlepšie pomenovať. 

Ako príklad si pozrieme zoznam Rachel, v ktorom hodnotí svojho 
manžela, Johna. 
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Z vyššie uvedeného príkladu možno vidieť, že J o h n musí začať uspo
kojovať túžbu svojej manželky po tom, aby sa viac rodinne angažoval, 
aby mu ona bola schopná naplno prejaviť svoj obdiv. Ťažkosti v oblasti 
rozhovoru môžu priamo súvisieť s jeho nedostatočnou rodinnou an
gažovanosťou: Rachel hnevá jeho nedostatočný záujem o deti, a on sa 
o tom odmieta rozprávať. Keďže sa už aj tak cíti preťažený, a nemá čas 
zapojiť sa do aktivít svojich detí, rozhodne sa, že nemá zmysel o tom 
hovoriť. Ak sa mu podarí uspokojiť jej potrebu tým, že prejaví väčšiu 
oddanosť rodine, ich problémy v oblasti rozhovoru sa môžu vyriešiť. 

Krok č. 2: Naučte sa robiť výmenný obchod 

Niekedy je jednoduchšie vyriešiť manželský problém, ak obaja man
želia potrebujú zlepšiť spôsob, akým si prejavujú vzájomnú starostli
vosť. Budete mať lepší pocit, ak budete vedieť, že nie ste jediný, kto 
potrebuje vykonať zmeny, ale isté nápravné opatrenia čakajú i vášho 
partnera. Z praktického hľadiska bude pre vás jednoduchšie motivovať 
svojho partnera, aby zmenil svoje správanie, ak ste i sama ochotná uro
biť určité zmeny. Pripravte sa tiež na obrannú reakciu z jeho strany, keď 
si prečíta váš zoznam. S dostatkom jemnosti a trpezlivosti budete môcť 
dokázať mužovi, ktorý vám chce vyhovieť, že je schopný uspieť. Dokážte 
mu, že jeho obavy nie sú opodstatnené. 

Keď ste urobili prvý krok a vymenovali ste svoje silné a slabé stránky, 
rozhodnite sa spoločne prekonať vlastnosti, ktoré podkopávajú obdiv 
jedného voči druhému. Váš „výmenný obchod" by sa mal v ideálnom 
prípade zaoberať všetkými uvedenými problémami. 

Pred mnohými rokmi prišli ku mne na manželskú terapiu Ben 
a Charlotte, ktorým som pomohol vypracovať podobné zoznamy. Ich 
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manželské problémy boli zjavné na prvý pohľad. Charlotte mi podala 
dvadsaťštyri stranový zoznam, ktorý uvádzal, čím všetkým jej manžel 
nahlodával jej obdiv voči nemu. Benov zoznam obsahoval len jediný 
bod: jeho manželka mu neprejavovala dostatočný obdiv. V tomto man
želskom vzťahu Charlotte odvádzala skvelú prácu v uspokojovaní po
trieb svojho manžela, kým Benov výkon v napĺňaní je j potrieb bol prí
šerný. V dôsledku Benovho zlyhania Charlotte nebola schopná svojho 
manžela obdivovať. Bol som vo veľmi ťažkom postavení, pretože sa mi 
nedarilo prísť na nič, čo by sa mohlo stať predmetom ich výmenného 
obchodu. Keď som napokon Benovi vysvetlil, že môže Charlotte stra
tiť, podnietilo ho to urobiť zmeny. Počas nasledujúceho roka pracoval 
na odstránení dôvodov je j nespokojnosti bod po bode, až kým sa mu 
nepodarilo uspokojiť je j potreby. Ruka v ruke s jeho úspechom rozkvi
tal Charlottin obdiv voči nemu, a napokon sa mi Ben mohol pochváliť, 
že manželka je na neho hrdá. 

Ak sa nachádzate v podobnej situácii ako Ben a Charlotte, a uzavre
tie výmenného obchodu nie je možné, pretože už napĺňate manželove 
potreby, vysvetlite mu, že mu na výmenu môžete ponúknuť len svoj 
obdiv. Ak váš manžel nie je ochotný za týchto okolností s vami spolu
pracovať, možno budete potrebovať pomoc odborníka, ktorý by vám 
pomohol vášho manžela v počiatočnom štádiu motivovať. 

Keď ste uzavreli váš výmenný obchod (ak je to možné), a ste ochot
ný pracovať na odstránení dôvodov nespokojnosti vášho partnera, mô
žete pristúpiť k ďalšiemu kroku. 

Krok č. 3: Jediné, čo môžete zmeniť, sú vaše návyky 

V tejto chvíli je dôležité, aby ste zmenili spôsob, akým pristupujete 
k ľuďom - najmä to, ako sa pozeráte na svojho partnera. Všetci máme 
sklony zatrieďovať ľudí na základe ich čŕt a vlastností. Istý človek je nám 
príjemný alebo nepríjemný, je inteligentný alebo hlúpy. Behaviorálny 
psychológ nerád pracuje s vlastnosťami, uprednostňuje prácu s ná
vykmi. Povedal by vám: „Nemôžem vás naučiť, ako byť príjemnejším, 
pretože byť príjemný n ie je návyk, je to vlastnosť. Som vás však schopný 
naučiť, aby ste sa častejšie usmievali a menej ľudí kritizovali, pretože to 
sú vaše zvyky a tie sme schopní zmeniť. Pomohlo by vám to?" 

Ak by ste behaviorálnemu psychológovi povedali: „Chcem byť 
štíhla," odpovedal by vám: „Nie som schopný naučiť vás, ako byť štíhla; 
to je vlastnosť. Môžem vás však naučiť, ako menej jesť, pretože spôsob 
prijímania potravy je návyk." 
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To jednoducho znamená, že ak zabudnete na vlastnosti a upriami
te svoju pozornosť na návyky, môžete zmeniť správanie vášho partne
ra. Keď sa sťažujeme na svojich partnerov, často máme pred očami ich 
vlastnosti, a nie ich zvyky. V skutočnosti nám však ide o ich zvyky, a so 
zvykmi sa dá niečo urobiť. Takže najjednoduchším riešením bude, ak 
vyjadríte to, s čím ste nespokojní, vo forme návykov - tak budete obaja 
schopní merať a hodnotiť dosiahnuté zmeny. 

Predpokladajme napríklad, že by ste chceli, aby váš manžel preja
voval väčší záujem o rodinné záležitosti. Vymenujte konkrétne návyky, 
ktoré by ste chceli, aby si osvojil: 

• Zúčastňovať sa na rodičovských združeniach. 
• Tráviť pätnásť hodín týždenne rodinnými aktivitami. 
• Čítať deťom pred spaním. 

Váš manžel bude mať cieľ, ku ktorému bude môcť smerovať; a kon
krétne návyky sú niečím, čomu sa môže učiť, v čom sa môže zlepšovať 
a kde sa dajú hodnotiť dosiahnuté zmeny. Obaja budete schopní vidieť 
rozdiel v jeho konaní. 

Ale pozor: I keď si váš manžel osvojí nový zvyk, môže sa zdať, že 
jeho novonadobudnuté správanie neodráža jeho skutočný postoj. Je 
možné, že nebude mať z podniknutej zmeny dobrý pocit. Vo väčšine 
prípadov však platí, že keď sa mu podarí svoj nový návyk dostatočne 
osvojiť, jeho postoj sa tomuto návyku začne podriaďovať, a vám sa po
darí dosiahnuť to, o čo vám vlastne išlo od začiatku. 

Teraz sa pozrime na to, ako by vám behaviorálny psychológ pomo
hol osvojiť si tieto nové návyky. 

Krok č. 4: Osvojte si nové návyky 

Väčšina behaviorálnych psychológov pomáha ľuďom rozvinúť nové 
návyky touto pomerne jednoduchou a priamočiarou technikou: 

1. Definujte návyk, ktorý si chcete osvojiť. 
2. Naplánujte si stratégiu, ktorou ho chcete rozvinúť. 
3. Riaďte sa touto stratégiou. 
4. Zhodnoťte, do akej miery vám vaša stratégia pomohla zmeniť 

vaše správanie. 

Pozrime sa, ako to fungovalo v prípade Johna a Rachel. Keď si vy
pracovali svoj zoznam, Rachel sa vyjadrila, že Johnov nedostatočný 
záujem o aktivity detí v nej zabíjal jej obdiv k nemu. Po dlhom premýš
ľaní Rachel preformulovala vlastnosť „záujem o aktivity detí" do formy 
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návyku „tráviť päť hodín týždenne prácou s deťmi na akejkoľvek ich 
aktivite". J o h n túto výzvu prijal. 

Keď sa Johnovi a Rachel podarilo definovať tento návyk, mohli za
čať plánovať stratégiu, ktorá by mu pomohla osvojiť si ho. Rozhodli sa, 
že bude pozostávať z troch častí: 

1. V nedeľu večer o 19:00 sa J o h n detí opýta, čomu by sa rady veno
vali počas nasledujúceho týždňa. 

2. U každého dieťaťa si J o h n vyberie činnosť, s ktorou im môže 
pomôcť. 

3. Vyhradí si päť hodín na to, aby sa týmto aktivitám spolu s nimi 
mohol venovať. 

Každá stratégia by mala zahŕňať „taktiku cukru a biča", a mala by 
presne uviesť, akým spôsobom mienite oceniť úspech v osvojovaní si 
nového návyku, a akým spôsobom chcete dať partnerovi najavo, že 
očakávanie nesplnil a upadol do starých zlozvykov. J o h n a Rachel sa 
spoločne dohodli, že Rachel s ním bude v pondelok večer sledovať fut
bal, ak strávi sľúbených päť hodín s deťmi. Ak sa mu to nepodarí, nebu
de on v ten týždeň pozerať v televízii žiadny športový prenos. 

Jedným z dôvodov, prečo sa ľuďom nedarí osvojiť si nové návyky, 
je to, že tomu jednoducho často nedajú dosť času. J o h n a Rachel sa 
rozhodli, že sa budú dohodnutou stratégiou riadiť päť mesiacov, od 
augusta do decembra. 

Oboznámili so svojím plánom deti, a pustili sa s elánom do jeho 
uskutočňovania. Johnovi sa darilo, a celých osem týždňov trávil s deť
mi plánovaný čas. Počas deviateho týždňa však „pokízol". Mal na to 
pádne dôvody: Ochorel a meškal s prácou, bolo treba opraviť vcho
dové dvere, a na dva dni k nim prišla na návštevu Rachelina sestra. 
Napriek týmto reálnym dôvodom nemohol pozerať počas nasledujú
ceho týždňa v televízii športové prenosy, a ani Rachel s ním nemusela 
sledovať futbal. 

Zvyšok programu prebehol podľa plánu, a koncom decembra spo
ločne zhodnotili Johnove pokroky, aby videli, či ich stratégia bola 
úspešná. Výsledky vyzerali sľubne. J o h n nielen trávil s deťmi päť hodín 
venujúc sa ich aktivitám, ale začal si s nimi dokonca plánovať ďalšie, pri 
ktorých by im mohol byť ešte viac nápomocný. Dokonca začal upred
nostňovať čas s deťmi pred sledovaním futbalu! 
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BUĎTE PRIPRAVENÍ NA NEÚSPECHY 
Keď pracujem s dvojicami na vytváraní nových návykov, upozorňu

jem manželov, že môžu byť svojimi prvotnými výsledkami sklamaní. 
Možno bude treba ich pôvodný plán niekolkokrát prepracovať, kým sa 
im podarí dosiahnuť cieľ a osvojiť si nový návyk. Koniec koncov, ak by 
bolo riešenie ich problému jednoduché, neboli by prišli za mnou s pros
bou o odbornú pomoc. Niektoré problémy sa môžu zdať náročné i od
borníkovi, väčšinou sme však schopní ich spoločnými silami zvládnuť. 

Vo svojom úsilí zlepšiť svoje a partnerove návyky budete potrebovať 
veľa trpezlivosti a optimizmu. Prídete však na to, že i samotný pokrok, 
ktorý sa vám podarí dosiahnuť, môže natolko zlepšiť váš manželský 
vzťah, že začnete pociťovať rodiaci sa obdiv. 

ČO MÁM UROBIŤ, KEĎ HO ZAČNEM OBDIVOVAŤ? 
Prirodzene, že mu to máte povedať! Riadiť sa touto samozrejmou 

odpoveďou však nemusí byť vždy také ľahké, ako sa na prvý pohľad 
zdá. Možno ste sa nikdy nenaučili hovoriť svojmu manželovi, že ho 
obdivujete. Ak cítite obdiv a hrdosť, ešte to neznamená, že ste ich dali 
najavo. Naučte sa vyslovovať tieto pochvalné slová, rovnako ako ste 
sa učili akémukoľvek inému návyku. Znovu však opakujem - dávajte 
si pozor, aby vaše slová neboli falošné a umelé. Vyjadrite úprimne to, 
čo cítite. Zo začiatku pri tom môžete mať hlúpy pocit, postupným roz
víjaním tohto návyku však vaše vyjadrenia budú plynúť ľahšie a stanú 
sa spontánnejšími. Keď sa tak stane, podarilo sa vám dosiahnuť svoj 
cieľ - budete cítiť a vyjadrovať prirodzený obdiv, po ktorom váš manžel 
vždy túžil. 

Žena sa niekedy obáva, aby nezačala vyjadrovať svoj obdiv príliš 
skoro, pretože má strach, aby sa jej manžel neprestal usilovať zmeniť 
správanie, z ktorého sa ešte nestal návyk. Odporúčam, aby začala svoj
ho manžela chváliť, len čo k nemu začne pociťovať čo len štipku obdivu 
- nie ako odmenu za zmenu (na to si môžete nájsť iný spôsob), ale ako 
pravdivé vyjadrenie pocitov. 

Nezabúdajte, že muž skutočne potrebuje ocenenie. Ak sa mu ho do
stáva, prekvitá. Mnohí muži, ktorí sa zaplietli do mimomanželských 
pomerov a neskôr sa rozhodli vyhľadať odbornú pomoc, v rozhovo
roch so mnou zdôrazňujú, že obdiv ich mileniek na nich pôsobil ako 
jarný vánok, v porovnaní s polárnym chladom kritiky ich manželiek. 
Ako môžu odolať? Nenúťte svojho manžela, aby musel hľadať uznanie 
mimo manželstva; potrebuje perspektívu, ktorú mu vaše ocenenie po
núka. To neznamená, že máte predstierať a tvrdiť, že máte rada niečo, 
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čo vás v skutočnosti privádza do šialenstva. Napĺňajte svoje vzájom
né potreby a spoločne pracujte na tom, aby ste mohli svojho manže
la obdivovať. Tak ako ho vy potrebujete obdivovať, on potrebuje vaše 
ocenenie. Hovorte manželovi, akú radosť máte z jeho zmeny, a tak ho 
budete povzbudzovať k tomu, aby zase on napĺňal vaše potreby. 

OTÁZKY PRE ŽENU: 
1. Je pre vás mimoriadne ťažké vyjadriť obdiv vášmu manželovi? 

Požiadal vás niekedy, aby ste k nemu boli menej kritická a usilo
vali sa viac oceniť to, čo máte? 

2. Potrebujete v sebe rozvinúť pocit obdivu, alebo sa len jednodu
cho musíte naučiť vyjadrovať ho? 

3. Vypracujte si zoznam zmien, ktoré by ste rada videli u svojho 
manžela. Potom sa zamerajte na vlastnosti a premeňte ich do for
my návykov. V ďalšej fáze ich rozdeľte na zmeny, ktoré sú pre vás 
podstatné, a zmeny, ktoré sú menej podstatné. Ak by sa vášmu 
manželovi podarilo dosiahnuť vami uvedené podstatné zmeny, 
boli by ste podľa vášho názoru schopná prejaviť mu obdiv, ktorý 
od vás potrebuje? 

OTÁZKY PRE MUŽA: 
1. Uvedomujete si výrazne, že potrebujete obdiv? Niektorí muži 

sa nad touto otázkou nikdy nezamyslia a nedomnievajú sa, že 
obdiv potrebujú. Čo vo vašom živote môže poukazovať na to, že 
máte hlbokú a základnú potrebu, aby vás manželka oceňovala? 

2. Pokúsili ste sa zveriť s touto potrebou manželke? Ako reagovala? 
3. Aký je váš názor na plán, ktorý som vám predložil v tejto kapi

tole? Ako by ste ho mohli pozmeniť, aby ste ho mohli vo vašom 
manželstve účinnejšie využiť? 

4. Vypracujte zoznam zmien, ktoré by ste rád videli u svojej man
želky. Identifikujte vlastnosti a zmeňte ich na návyky. Ďalej roz
deľte svoj zoznam na zmeny podstatné a menej podstatné. Ste 
ochotný pokúsiť sa o zmeny, ktoré vám vaša manželka navrhla, 
ak by sa ona pokúsila o zmeny, o ktoré ste ju požiadali vy? 
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NA SPOLOČNÉ ZAMYSLENIE: 
1. Vypracujte si stratégie na zmenu návykov, ktoré sa vám podarilo 

identifikovať. Dohodnite sa na časovom rozmedzí a naplánujte si 
ich prehodnotenie, aby ste videli, či vaša stratégia bola úspešná. 

2. Porozprávajte sa o nevýhodách, ktoré do vášho vzťahu vnáša 
vaša vzájomná kritika. Ako môžete jeden druhého povzbudzo
vať k zmene bez toho, aby ste sa uchyľovali ku kritike? 



13 

AKO P R E Ž I Ť 
M I M O M A N Ž E L S K Ý P O M E R ? 

Ľudia sa ma často pýtajú: Akým spôsobom pomáhate ľuďom prekonať 
mimomanželský pomer? Čo poviete tým, ktorí sa skutočne ocitli 
v podobnej situácii? 

Môj prístup k mimomanželskému pomeru možno zhrnúť dvoma 
slovami: buďte jemní, ale pevní. 

Ľudia, ktorí sa ocitli v sieti milostného pomeru, potrebujú jemný 
a láskyplný prístup - predovšetkým ten z partnerov, ktorý bol zradený. 
Na druhej strane, ak odhalíte, že váš partner sa zaplietol do milostného 
pomeru, nezačnite zalamovať rukami a neuchyľujte sa k hystérii. Ak 
chcete svoje manželstvo zachrániť, musíte konať. 

KROK Č. 1: CHCETE, ABY VAŠE MANŽELSTVO 
PREŽILO? 

Najskôr si musíte položiť otázku, či máte naozaj záujem o to, aby 
ste túto búrku prekonali. Bez ohľadu na to, či ste si to uvedomovali, 
alebo nie, je celkom možné, že ste sa vo vašom vzťahu už dlho borili 
s vážnymi problémami. Minimálne potreby jedného z vás - a možno 
oboch - neboli uspokojované, a práve to bolo primárnou príčinou, 
prečo k milostnému pomeru mohlo dôjsť. Zradený partner bude mať 
pokušenie obviňovať a ukazovať prstom, a môže chcieť - takmer vždy 
predčasne a bláznivo - manželstvo jednoducho ukončiť. Párom, ktoré 
ku mne prichádzajú na terapiu, sa však usilujem vysvetliť, že neverný 
partner nie je jediným vinníkom. Milostné pomery vznikajú preto, že 
citové účty partnerov sa postupne vyprázdnili. I keď sa to môže zdať 
nepríjemné, partner, ktorý sa stal obeťou milostného pomeru by si mal 
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položiť otázku: Ako to, že sa stav na mojom účte v banke partnera dostal tak nízko? 
Ktorú z jeho potrieb som neuspokojoval? 

KROK Č. 2: ODMIETNITE TRPIEŤ DANÝ STAV 
Po druhé: nedovoľte, aby váš partner v pomere pokračoval ani o mi

nútu dlhšie. I keď ste vy osobne mohli zlyhať v napĺňaní istých jeho 
potrieb, neznamená to, že on (či ona) nenesie zodpovednosť za svoje 
mimoriadne deštruktívne správanie. Ako som už spomínal v prvej kapi
tole, manželstvo je výhradným vzťahom, kde sa dvaja stávajú jedným, 
a tak to má aj zostať. Traja vo vzťahuje vždy priveľa. 

Medzi mojimi poradenskými spismi je prekvapujúco veľa prípadov, 
v ktorých ženy trpia manželov milostný pomer v nádeji, že tým man
želstvo zachránia. Ľudia so silným náboženským presvedčením mi ho
voria: „Moje presvedčenie mi nedovoľuje rozviesť sa." „Boh chce, aby 
sme zostali spolu. Biblia nás jednoznačne učí, že rozvod je hriech." 

Chápem tieto názory, pretože sú veľmi blízke mojim vlastným hod
notám a presvedčeniam. Ľudia však zároveň musia pochopiť, že keď 
milostný pomer začal, už došlo k porušeniu manželskej dohody. To, čo 
Boh spojil, nejaký muž (alebo žena) rozdelili. Ak chcete tento zväzok 
opäť sceliť, musíte rozhodne konať. Ženám výnimočne zdôrazňujem, 
aby zaujali pevné a nezávislé stanovisko, a boli ochotné dočasne žiť 
s manželom v odlúčení, kým sa im nepodarí vyriešiť spoločné problé
my. Nech sa však rozhodnú akokoľvek, musia dať nevernému partnero
vi jasne najavo, že jeho konanie nebudú trpieť. 

KROK Č. 3: VEDZTE, ČO MÁTE OČAKÁVAŤ 
Väčšina milostných pomerov nekončí rozvodom; odhalenie pomeru 

naopak vedie k uzmiereniu. Celý proces medzi milostným pomerom 
a zmierením však môže trvať mesiace či roky, a spôsobovať vám takmer 
neznesiteľnú bolesť. Ak sa pripravíte na to, čo môže prísť, budete nie
len menej trpieť, ale i vaše manželstvo bude mať väčšiu šancu na pre
žitie. Jedným z najlepších spôsobov, ako sa možno pripraviť na boj 
s mimomanželským pomerom, je vedieť, čo môžete očakávať. Keďže 
som bol svedkom tolkých mimomanželských pomerov a toho, ako na 
manželstvo vplývali, vypozoroval som isté spoíočné znaky, ktoré väčši
nu z nich spájajú. Jednou z najčastejších čŕt je neochota partnera vzdať 
sa milenca. 

Riadim sa železným pravidlom, že neverný partner musí okamžite 
prerušiť akýkoľvek kontakt so svojím milencom, a už nikdy viac sa s ním 
nestretnúť a nehovoriť. Na vysvetlenie, prečo je toto moje pravidlo také 
nekompromisné a extrémne, klientom hovorievam, že milostný pomer 
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chápem ako závislosť. Alkoholik sa napríklad tiež musí vzdať alkoholu 
v akejkoľvek jeho forme, ak chce mať svoju závislosť pod kontrolou. 
Podobne ako v prípade alkoholu, neverný manžel musí deň za dňom 
odolávať pokušeniu vrátiť sa k svojmu milencovi či milenke. Najistej
šou cestou, ako sa človek môže vyslobodiť zo siete milostného pomeru, 
je vyhnúť sa akémukoľvek kontaktu s bývalým milencom či milenkou. 

Vždy znova a znova som mal možnosť sledovať ľudí, ktorým sa ne
podarilo rozhodne a rázne rozísť so svojimi milencami. Sú schopní 
vzdať sa ich na určitý čas, potom však nevyhnutne nájdu cestu späť 
do jeho náručia. Zdá sa, že v prípade tohto jedného človeka prejavujú 
neuveriteľnú neschopnosť racionálne uvažovať a ženie ich takmer ne
odolateľná sila. 

Nemožno si nevšímať trvalú stopu, ktorú milostný pomer zanechá 
na manželskom vzťahu. Neverný partner sa zriedkakedy „odmiluje" od 
svojho bývalého milenca. Tieto pocity v ňom driemu a sú pripravené 
znovu sa vynoriť na povrch vo chvíli, keď sa so svojím milencom opäť 
stretne. Stav na citovom účte milenca zostáva vysoký, pretože má málo 
príležitostí na to, aby ho znížil. Stratu citových bodov môže spôsobiť len 
nepríjemná či bolestivá skúsenosť, a keď milenec súperí s manželským 
partnerom, úmyselne sa takýmto nepríjemným zážitkom vyhýba. 

Keď partner n i e j e ochotný prerušiť všetky kontakty so svojím mi
lencom, zradená strana sa musí pripraviť na možnosť dlhotrvajúceho 
života v odlúčení. Odlúčenie odporúčam predovšetkým z dôvodu 
ochrany citov zradeného partnera. Niekedy je však tento partner v dô
sledku milostného pomeru natolko ovládaný strachom, že sa utieka 
k nevernému manželovi a hľadá u neho istotu. Takéto konanie pocho
piteľne len zhoršuje emocionálnu traumu, a partner často potrebuje 
pomoc terapeuta, aby sa k odlúčeniu odhodlal. Keď k odlúčeniu príde, 
terapeut často uľahčuje priebeh tohto procesu tým, že partnera uisťuje, 
že jeho rozhodnutie bolo správne. 

Odlúčenie pomáha chrániť city zradeného partnera. Ďalším dôvo
dom, prečo separácia môže pomôcť, je ten, že zradený partner prestane 
uspokojovať potreby, ktoré pred vypuknutím milostného pomeru na
pĺňal. Vo väčšine prípadov milenec napĺňa jednu - dve dôležité emo
cionálne potreby, a manželský partner uspokojuje dve či tri zostávajú
ce. Rozmarný partner zistí, že milenec nie je schopný naplniť potreby, 
o ktoré sa staral jeho manžel, a to ho často privedie k tomu, aby si 
uvedomil, že „človek nemôže mať všetko". Odlúčenie tiež dáva priestor 
možnosti, že partner zažije nepríjemnú skúsenosť vo vzťahu partnera 
a jeho milenca, ktorej následkom by bol výber z milencovho účtu v ci
tovej banke partnera. Nepočítajte však s touto možnosťou! 
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Keď partneri napokon dospejú k rozhodnutiu, že majú záujem 
o zmierenie, a neverný partner súhlasí s tým, že preruší akýkoľvek kon
takt s milencom, konajú tak zvyčajne v nádeji, že manželský partner 
bude schopný naučiť sa uspokojovať potreby, ktoré predtým napĺňal 
milenec oveľa jednoduchšie, než by milenec uspokojoval potreby, 
o ktoré sa predtým staral partner. Významnou prekážkou, ktorá brá
ni nevernému partnerovi opustiť manžela a dať prednosť milencovi, 
je i prítomnosť detí a mienka ostatnej rodiny. Milenec by jednoducho 
nikdy nebol schopný nahradiť manželského partnera, manžel však 
môže nahradiť milenca. 

Mali by ste očakávať, že realita napokon preváži. Skôr, než vám však 
vysvetlím, čo v takej chvíli robiť, dovoľte mi ukázať vám, ako milostný 
pomer prebieha, na príbehu Alexa a Elaine - a Harriet. 

ANALÝZA MILOSTNÉHO POMERU 
Alex sa načiahol za vypínačom, aby zhasol svetlo, a ticho si vzdy

chol. Potom sa obrátil a pobozkal Elaine na líce. „Dobrú noc, miláčik," 
zašepkal. 

Žiadna odpoveď. Elaine tuho spala. To ho neprekvapilo, a vedel, 
ako by ju nahnevalo, keby ju zobudil len preto, že sa chce milovať. 
Ľahol si a natiahol prikrývku cez plece. Už dávno prestal hrať hru po
razených a ľutovať sa. Rozhodol sa prosto vyrovnať s tým, že Elaine 
už nemá žiadny záujem o sex. „Kedysi to bolo inak," pomyslel si, „po 
svadbe, predtým, než sa narodili deti." 

Na druhý deň ráno, keď Alex o pol ôsmej dobehol na vlak, pozdra
vil sa s Harriet a Fredom, ktorí s ním pracovali vo firme. Keď si Alex 
otvoril raňajšie noviny, spomenul si, že má dnes počas obeda voľno. 

„Hej, vy dvaja," zavolal. „Charlie dnes nebude v práci a ja nemám 
s kým ísť na obed. Má jeden z vás čas?" 

„Prepáč," odvetil Fred. , J a budem na opačnej strane mesta." 
Alex sa zahľadel na Harriet. Bola to vysoká a štíhla, nenápadná, ale 

cieľavedomá žena. 
„Rada pôjdem s tebou na obed," odpovedala veselo. 
Dlhšie som ju nevidel, pomyslel si Alex. Chodievali spolu na strednú 

školu, a po jej skončení sa jeden druhému stratili na pár rokov z očí, 
až kým sa im obom nepodarilo nájsť si miesto v rovnakej spoločnosti. 
Pred niekolkými mesiacmi začali spolu pracovať v spoločnom tíme, za
oberajúcom sa inštaláciou nových počítačových systémov, a podarilo 
sa im obnoviť ich niekdajšie priateľstvo. Keď však túto prácu skončili, 
Alexa jeho povinnosti odviali na piate poschodie, a Harriet zostala na 
siedmom. 
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„Vieš," povedal jej v ten deň Alex pri obede, „že som celkom rád, že 
Charlie tu dnes nie je?" 

, J a tiež," usmiala sa Harriet súhlasne. „Chýbal si mi, odkedy ťa pre
radili dolu. Mali sme sa na spoločnom obede dohodnúť už dávno." 

„Hej. Už dlho ma nič tak nebavilo, ako práca na tom projekte." 
„A systém sa naozaj osvedčuje. Čas spracovania bol znížený na úpl

né minimum." 
„To ma neprekvapuje," zasmial sa Alex. „Nemohlo to predsa nevyjsť, 

keď sme na tom pracovali my dvaja." 
Keď sa po obede lúčili, dohodli sa, že sa stretnú opäť o týždeň. Ich 

obedňajšie stretnutia sa čoskoro stali súčasťou ich pracovného rozvrhu. 
Jedného dňa Harriet doniesla Alexovi knižku o počítačovom progra
movaní, a o pár týždňov neskôr jej on daroval jednoduchý, ale vkusný 
náramok. Keď jej ho pri obede podal, jej tvár sa rozžiarila. Naklonila sa 
ponad stôl a zľahka ho pobozkala na líce. 

„Harriet, musím byť k tebe úprimný," povedal v rozpakoch. „Za
čínam byť na teba veľmi naviazaný. Je to... nuž, je to viac, než len 
priateľstvo." 

„Alex," odpovedala Harriet ticho. , J a to cítim rovnako." 
„Nikdy som ti nepovedal, čo cítim k Elaine...." 
„A ani nemusíš," uistila ho. 
„Ale chcem. Nikdy som sa o tom nemohol s nikým porozprávať. 

Chcel by som ti to povedať." 
„Tak hovor. Počúvam." 
„Keď som sa s ňou oženil, neuvedomoval som si, do čoho idem. 

Myslel som si, že máme veľa spoločných záujmov, že budeme spolu 
tráviť kopec času... To všetko sa však v priebehu roka zmenilo. Teraz 
sa ja venujem svojim záležitostiam, a ona má svoje. Nemá rada, keď jej 
hovorím o práci, a sťažuje sa, že nezarábam dosť peňazí. Keď prídem 
večer domov, mám často pocit, akoby som vkročil do blázinca..." 

Harriet ho pozorne počúvala. Neskôr sa Alex zastavil u nej doma, 
aby sa mohli „porozprávať". 

Na druhý deň ráno, keď sa Alex prebudil v Harrietinej posteli, po
myslel si, aká je pekná. Pobozkal jej nahé rameno a usmial sa na ňu, 
keď otvorila oči. „Dobré ráno, fešák," zašepkala. 

„Ahoj, kráska." 
Po tej noci sa zdalo, že sú Alex a Harriet jeden druhým posadnutí. 

Alex nikdy v živote nezažil také nadšené a pravidelné milovanie. 
Elaine začala mať najskôr len akési nejasné pochybnosti; keď bol však 

Alex čoraz menej doma, čoskoro prerástli do podozrenia. Predtým zo
stával v meste na noc iba zriedkavo, teraz však často odchádzal z domu 
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počas víkendových popoludní. Jedného večera sa konečne rozhodla 
overiť si svoje podozrenie, a zatelefonovala Jakeovi, u ktorého mal Alex 
tráviť noc. Jake sa jej usiloval nahovoriť, že Alex ešte nedorazil, Elaine 
však nepresvedčil. Keď sa pokúsila zavolať neskôr, nikto nezodvihol. 

Elaine si spomenula, ako Alex nadšene rozprával o svojej práci na 
počítačovom projekte s Harriet. Vedela tiež, že Harriet nebýva ďaleko, 
a začala byť presvedčená, že je pravdepodobnou „kandidátkou". V jed
no sobotňajšie popoludnie, keď sa Alex opäť vytratil, Alex poprosila 
dievča od susedov, aby je j postrážilo deti, a previezla sa k Harrietinmu 
bytu. Len čo odbočila do jej ulice, za rohom zazrela odstavené Alexovo 
auto. Zaparkovala, našla Harrietin byt, zhlboka sa nadýchla a zazvoni
la. Otvorila jej Harriet, oblečená v župane. 

„Elaine!" povedala Harriet trochu prihlasno. „Aké prekvapenie..." 
„Prepáčte, Harriet, ak sa vám to vidí neslušné, ale musím ísť ďalej, aby 

som sa o niečom presvedčila na vlastné oči." Prekízla popri nej, a prešla 
bytom až do spálne. Tam našla Alexa, ktorý si náhlivo obliekal nohavice. 
Zvyšok jeho oblečenia bol stále prehodený cez stoličku vedľa postele. 

„Elaine! J a . . . " 
J e h o manželka sa otočila, a bez slova vyšla z bytu. Harriet nikde 

nevidela a ani sa nenamáhala zatvoriť za sebou dvere. Keď nastúpila do 
auta, pustila sa do plaču. Kým automaticky šoférovala domov, usilova
la sa prinútiť svoju otupenú myseľ rozmýšľať. Mala pocit, že je j jedinou 
možnosťou je rozvod. 

Alex a Harriet stáli pri okne a pozerali sa, ako Elaine odchádza. „Čo 
urobíš?" opýtala sa Harriet. 

„Musím ísť za ňou a pokúsiť sa ju upokojiť. Netráp sa tým, láska. 
Všetko bude v poriadku." 

Keď Alex prišiel domov, našiel Elainino auto stáť pred domom, s na
štartovaným motorom a dverami dokorán. Vypol motor, kľúč si vložil 
do vrecka a zavrel dvere. Keď vošiel dovnútra, začul plakať deti. Zmä
tená opatrovatelka mu povedala, že jeho žena je na hornom poschodí. 
Zaplacil jej a poslal ju domov, a potom sa pobral hľadať Elaine. Zamkla 
sa v spálni. Skúsil ju párkrát osloviť, potom si však uvedomil, že by sa 
mal najskôr postarať o deti. Zobral ich do reštaurácie na večeru, a po
tom ich uložil spať. Dvere na spálni boli stále zatvorené. 

Alex znovu zaklopal. Žiadna odpoveď. „Elaine, prosím," zašepkal 
ticho. 

Zámok na dverách šťukol, a Alex znova stlačil kľučku. Keď otvoril 
dvere, našiel Elaine sedieť na posteli, s očami napuchnutými od plaču. 
Podišiel ku nej. „Tak veľmi sa hanbím, miláčik..." 

„Neopováž sa volať ma miláčik!" zasyčala. 
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„Ale Elaine, ja ťa ľúbim, teba aj deti. Ste pre mňa všetkým. Nechá
pem, ako som ti to mohol urobiť." Elaine začala znovu vzlykať, a Alex 
sa inštinktívne pokúsil utešiť ju . 

„Nedotýkaj sa ma!" vyrazila prudko, usilujúc sa mu vytrhnúť a sadla 
si do stredu postele. „Ako si to mohol urobiť?! Nemôžem sa na teba 
pozerať!" 

„Elaine, prosím... Nikdy viac sa to nestane. Musel som byť šialený, 
prosím ťa, daj mi ešte jednu šancu." Do oči mu vstúpili slzy. 

„Klamár! Klamal si mi o všetkých tých nociach, ktoré si mal tráviť 
u Jakea, však?!" 

„Elaine, prosím ťa, nie..." 
„Neklam! Všetko len zhoršuješ!" 
„Máš pravdu, nebudem viac klamať. Musíš mi veriť! Môžem ti len 

sľúbiť, že sa to viackrát nestane. Ty a deti pre mňa tak veľa znamenáte. 
Je po všetkom, Elaine, myslím to vážne." 

Ich rozhovor pokračoval do tretej hodiny nadránom - Alex prosil 
Elaine o milosť a odpustenie, a Elaine do neho zmučene a zúrivo zadie-
rala. Nakoniec, vysilená únavou, súhlasila s prímerím, a dovolila Ale-
xovi ľahnúť si do postele. 

V nasledujúcich dňoch Alex neprestal prejavovať ľútosť a podarilo 
sa mu Elaine ako-tak upokojiť. Do konca týždňa ju presvedčil, že jeho 
flirt s Harriet malo na svedomí chvílkové zatemnenie rozumu, a že sa 
nikdy viac nezopakuje. 

Alex sa prestal s Harriet stretávať cez obed, zatelefonoval je j však 
hneď pri prvej príležitosti. „Potrebujem ťa vidieť, teraz sa však neodvá
žim. Tak veľmi ťa milujem - len neviem, čo mám robiť " 

„Alex, aj ja ťa milujem. O tom nikdy nepochybuj. Chcem však, 
aby si udržal pohromade svoje manželstvo. Nechcem mať na svedomí 
rozvod." 

„Harriet, ty si poklad. Netráp sa. Budem sa o to snažiť zo všetkých 
síl. Ak s Elaine skončíme rozvedení, nebude to tvoja chyba." 

Alex vydržal dva týždne a potom sa stretol s Harriet na obede v za
strčenej reštaurácii. „Nemôžem prestať myslieť na teba a na to, čo me
dzi nami j e . Nikdy v živote som nič také nezažil, a som si istý, že už ani 
nezažijem." 

Harriet držala Alexa za ruku a plakala. Nasledujúci týždeň sa stretli 
spolu v Jakeovom byte a oživili svoj pomer s obnovenou silou. Zdalo sa, 
akoby počas predchádzajúceho odlúčenia nabrali novú energiu. Začali 
sa stretávať pri obede, kedykoľvek sa im naskytla príležitosť. Alex ne
mohol ani pomyslieť na to, že by zostal v meste cez noc, pretože Elaine 
by ho podozrievala. V jedno sobotné popoludnie to však Alex už ne-
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dokázal vydržať, nenápadne sa vytratil a vybral sa k Harrietinmu bytu. 
Nevšimol si, že Elaine ho videla odchádzať a nasledovala ho. Celá po
ľutovaniahodná scéna odhalenia sa zopakovala, a potom už Alex nemal 
šancu Elaine utešiť. Vykázala ho z domu a podala žiadosť o rozvod. 

Alex uvažoval nad tým, že by sa nasťahoval k Harriet, ale rozmyslel 
si to. Namiesto toho si našiel ubytovanie v miestnom športovom klube, 
sadol si na svoje úzke lôžko a začal uvažovať. Uvedomil si, že mu nielen 
chýba Elaine a deti, ale v hre je i mnoho iných faktorov, nad ktorými 
by sa mal zamyslieť. Odmietla by ho rodina a priatelia, prišiel by o ob
rovskú sumu peňazí, ktorú by musel zaplatiť právnikom a minúť na 
alimenty a platenie detskej podpory. Na um mu prišla i spoločnosť, pre 
ktorú pracoval, spôsob, akým sa v nej stavajú k milostným pomerom 
a ako robia všetko preto, aby udržali manželstvá pohromade. Mohol 
by prísť o miesto - alebo aspoň o nadchádzajúce povýšenie. 

Asi týždeň po tom, čo sa odsťahoval, Alex v jeden večer zatelefono
val Elaine: „Prosím ťa, daj mi ešte jednu šancu. Myslím, že sme v na
šom manželstve mali problémy oveľa skôr, než sa stalo toto. Viem, že 
v našom vzťahu boli veci, ktoré som sa usiloval nevšímať si, a nebolo 
to správne. Mal som sa o tom otvorene porozprávať s tebou a man
želským poradcom. Elaine, naozaj chcem zachrániť naše manželstvo 
a našu rodinu. Bola by si ochotná so mnou zájsť za niekým, kto by nám 
mohol pomôcť?" 

Elaine spočiatku nevedela, čo odpovedať. Má Alex pravdu? Možno 
niesla časť viny i ona. A Alex chce zájsť za manželským poradcom... 

„Dobre," odvetila napokon. „Skúsim to." 
Ešte pred koncom týždňa Alex odišiel zo športového klubu a vrátil 

sa domov. Podarilo sa mu nakrátko zatelefonovať Harriet a povedať je j , 
že ju stále miluje, ale nemôže sa rozviesť - aspoň nie v tejto chvíli. 

Alex sa usiloval na stretnutiach s poradcom vysvetliť dôvody, prečo 
to podľa neho s ich manželstvom začalo ísť z kopca, a prečo bol nespo
kojný vo vzťahu s Elaine. 

„Alex," riekol poradca, „je treba, aby ste povedali na rovinu, čo pod
ľa vás nebolo v poriadku. Buďme konkrétni." 

Alex začal byť konkrétny a spomínal Elainin nezáujem o sex, o jeho 
prácu, a jej neochotu zapojiť sa do aktivít, ktoré mu prinášali radosť. 
Potom jej vyčítal, ako ho neprestajne sekírovala ohľadom domácich 
prác, i keď sama nepracovala a nikdy si nepotrebovala zháňať prácu. 

Po jeho slovách Elaine začala premýšľať, či za velkú časť ich problé
mov nenesie vlastne vinu ona. 

Poradca sa potom zahľadel Alexovi priamo do očí a požiadal ho, 
aby celkom úprimne odpovedal na otázku, či Harriet stále miluje. 
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„Áno, milujem," odvetil Alex napoly zahanbene, napoly tvrdohla
vo. Nenamáhal sa už dodať, že s Harriet oživili ich milostný pomer 
a naďalej sa cez obed stretávajú v Jakeovom byte. Poradca sa nepýtal. 

Počas nasledujúcich mesiacov Alex pokračoval v manželskej tera
pii i v milostnom pomere s Harriet. Podarilo sa mu presvedčiť Elaine 
i manželského terapeuta, že má záujem zostať svojej manželke trvalo 
verný. Naučil sa správať opatrnejšie a menej impulzívne a naďalej sa 
často stretával s Harriet. 

TRVAJÚ MANŽELSKÉ TROJUHOLNÍKY VŽDY 
VEČNE? 

Zdá sa, že Alex, Elaine a Harriet uviazli vo večnom ľúbostnom troj
uholníku, a nie je veľmi ťažké spozorovať, ako k tomu došlo. Keď sa 
Alex a Elaine brali, stavy na ich citových účtoch - tak ako to zvyčajne 
býva - dosahovali maximum. Keďže však nenapĺňali svoje vzájomné 
očakávania a neuspokojovali vzájomné potreby, Alex sa stal zraniteľ
ným voči niekomu, kto jeho dôležité emocionálne potreby naplnil. Po 
ich prvom spoločnom obede stav na Harrietinom účte v Alexovej ci
tovej banke rýchlo narastal. Zaplietli sa do milostného pomeru a Alex 
napokon miloval nie jednu, ale dve ženy. Teraz uviazol v pasci, pretože 
nedokázal žiť ani bez jednej z nich. Každá napĺňala určitú časť jeho 
potrieb, ktorú tá druhá neuspokojovala. 

Čo si teda má Alex a Elaine - a Harriet - počať v tejto chvíli? V po
čiatkoch mojej poradenskej praxe by ma muž ako AÍex bol schopný 
oklamať. Počas rokov, kedy som sa usiloval pomôcť mnohým dvojiciam 
ako Alex a Elaine, som si však čoskoro začal všímať zreteľný vzorec sprá
vania partnerov. Neverný partner sa jednoducho nedokáže vzdať svojho 
milenca. Vyskúšal som rôzne cesty a prístupy, ani jeden sa však neukázal 
byť veľmi účinný. Požiadal som partnerov, aby sa utiahli do ústrania 
a záležitosti si premysleli; keď to bolo možné, poprosil som o pomoc 
ich pastorov, aby ich povzbudili a podporili. Základom môjho úsilia bol 
predpoklad, že novo nájdená oddanosť dokáže zmeniť správanie mužov 
ako Alex. Skúsenosť mi však dokázala, že som sa mýlil. 

Napokon som „narazil" na koncept „totálnej abstinencie", využíva
ný v liečbe alkoholikov. Ak by ma Alex a Elaine vyhľadali dnes, dal by 
som Alexovi prísnu požiadavku nikdy viac sa s Harriet nestretnúť. Aby 
som mal istotu, že ju dodrží, trval by som na tom, aby poskytol Elaine 
svoj celodenný rozvrh a rozpis, kde sa v akom čase bude nachádzať. 
Ak by Alex namietal, aké je to hanebné a nespravodlivé, odpovedal by 
som mu jednoducho: „Viem, že sa vám to zdá detinské a nespravodlivé, 
stojíme však pred veľmi vážnym problémom. Hovoríte, že sa s Harriet 
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už nestretávate. Ak to myslíte vážne, nemalo by pre vás byť vôbec ťažké 
poskytnúť Elaine váš rozvrh, aby tak mohla mať istotu, že sa s vami 
môže kedykoľvek spojiť. Vy sám by ste je j navyše mali z času na čas zate
lefonovať, aby ste sa jej ohlásili." 

Naozaj táto dvadsaťštyrihodinová kontrola funguje? Uisťujem vás, 
že určite funguje lepšie, ako keby Elaine Alexovi prosto dôverovala. Pri
znávam, že tento systém so sebou nesie jednu významnú nevýhodu. 
Stav na Elaininom účte v Alexovej citovej banke nebude rýchlo naras
tať, ak ho ona bude neustále kontrolovať a on sa jej bude musieť hlásiť 
svojimi telefonátmi. Takéto konanie naopak zo začiatku spôsobí ďalšie 
výbery z citového účtu, pretože Alexa bude táto požiadavka otravovať 
a rozčuľovať. 

Nemožno pochopiteľne nechať Alexa trpieť pocitom, že je prepus
tený na podmienku a stojí nad ním policajt - je potrebné urobiť viac. 
Kým je tento systém v platnosti, neverný partner je zvyčajne veľmi dep
rimovaný. Usiluje sa zachrániť svoje manželstvo, cíti sa však mizerne. 
Odtrhnutý od Harriet - ženy, ktorú veľmi miluje a ktorá napĺňala jedny 
z neho najvýznamnejších citových potrieb, a pod neustálou kontrolou, 
má pocit, že uviazol v pasci. 

KROK Č. 4: ZAČNITE NAPĹŇAŤ SVOJE VZÁJOMNÉ 
POTREBY 

Štvrtý krok môjho programu na prekonanie skúsenosti s mimoman
želským milostným pomerom vám ukazuje cestu z tejto pasce. Elaine sa 
musí naučiť uspokojovať emocionálne potreby, ktoré predtým napĺňala 
Harriet. Uvedomujem si, že Alex bol neverný, Elaine sa však musí vy
sporiadať s jeho nenaplnenými citovými potrebami, vďaka ktorým sa 
stal zraniteľným. 

Ak všetko pôjde, ako má, Elaine bude Alexovi vo väčšej miere se
xuálne prístupná, a pridá sa k nemu v rozvíjaní niektorých jeho obľúbe
ných koníčkov. V ideálnom prípade by si mohla prečítať knihu o počí
tačoch a programovaní, aby lepšie porozumela tomu, čím sa Alex živí, 
a ako „bonus" by mu mohla začať poskytovať viac domácej podpory 
a prestať sa sťažovať na to, že dosť nezarába alebo jej nepomáha s prá
cou okolo domu. 

Celý tento proces by si mohol vyžiadať týždne či mesiace. Alex prav
depodobne neprejavoval Elaine v dostatočnej miere svoju náklonnosť, 
čo bolo dôvodom, prečo ho sexuálne odmietala. Potreboval by pomoc, 
aby sa mohol naučiť, ako sa s Elaine rozprávať. Namiesto toho, aby ju 
odsudzoval za to, že sa nezaujíma o jeho počítačový svet, mal by sa 
usilovať zistiť, ako sa s ňou môže rozprávať oje;'pocitoch a záujmoch. 
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Elaine by veľmi potrebovala zažiť hlboké rozhovory, ktoré Alex zdieľal 
s Harriet. 

Elainina základná ženská potreba čestnosti a otvorenosti sa po
chopiteľne nachádzala v katastrofálnom stave. Alex bude musieť dlho 
a tvrdo pracovať na tom, aby si opäť získal jej dôveru je to však schop
ný zvládnuť. 

Ak by som bol Alexovým a Elaininým terapeutom, dal by som si mi
moriadne záležať na tom, aby som Elaine vysvetlil, že sa vydala na dlhú 
a hrboľatú cestu. Zo začiatku by vlastne mala očakávať, že odpoveďou 
na jej úsilie bude iba pramálo pozitívnych zmien. Nemala by čakať, že 
vďaka všetkým zmenám v jej správaní sa Alex zrazu stane milujúcej-
ším, vernejším a začne mu na nej viac záležať. Ako som už spomínal, 
Alex naopak pravdepodobne najskôr zareaguje depresiou. Ak by úp
rimne popísal Elaine svoje pocity, priznal by sa, že jeho myseľ často 
zaletí k Harriet. Elaine by dokonca mohla určitý čas očakávať od Alexa 
i klamstvá a podvody. Alex bude čeliť pokušeniu tajne sa odkradnúť, 
aby sa mohol s Harriet stretnúť. 

Bez ohľadu na to, do akej miery bude Elaine napĺňať Alexove emocio
nálne potreby, Alex bude určitý čas ešte stále pociťovať lásku k Harriet. 
Alexovi a Elaine sa môže opätovne podariť vybudovať svoj manželský 
vzťah, ak začnú vzájomne uspokojovať svojich päť základných potrieb. 
Môže sa im podariť rozdúchať plameň ich lásky, to však neznamená, že 
tým uhasia plameň lásky, ktorú Alex pociťoval vo svojom pomere s Har
riet. I keď tento oheň môže byť slabý, je možné, že nikdy celkom nezhas
ne. Rovnako, ako alkoholik zostáva závislý od alkoholu do konca života 
a nikdy viac sa ho nesmie dotknúť, Alex zostane navždy zraniteľný vo 
vzťahu k Harriet a nikdy viac by sa s ňou nemal stretnúť. 

Keď poviem manželke neverného muža, že jej manžel zostane trvalo 
citlivý vo vzťahu k milenke, jej typickou reakciou často býva zúfalstvo. 

Zvyčajne mi odpovedá otázkou: „Prečo by som sa teda vôbec mala 
usilovať s ním zostať?" 

„Pretože ho milujete a chcete sa dostať z tejto príšernej kaše," zvyk
nem odpovedať. „Hovorím vám to rovnako nerád, ako to vy nerada 
počujete, stretol som sa s tým však príliš často. Musíte prijať, že váš man
žel zostane zraniteľný voči tejto druhej žene. To však neznamená, že 
nemôžete vybudovať silnejšiu lásku medzi vami dvoma." 

Zistil som, že odpútať muža od milenky po tom, keď sa zmieri so 
svojou manželkou, je ťažšie, než odpútať ženu od bývalého milenca. 
Nie som si istý, prečo to tak j e . Možno ženy nemajú dobrý pocit, ak mi
lujú dvoch mužov, kým muži sa jednoduchšie prispôsobujú viacerým 
vzťahom. V dejinách si muži často vydržiavali viacero žien v systéme 
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polygamie, spoločnosť však nedovoľovala ženám správať sa rovnako. 
Sociológovia zvyčajne predpokladali, že za touto diskrimináciou stáli 
ekonomické dôvody (muži boli schopní ženy uživiť, ženy mužov však 
zvyčajne nie); je však možné, že dôvody tejto diskriminácie boli emo
cionálnej povahy - mužom vyhovuje mať viacero manželiek, kým ženy 
nemajú záujem o viacerých manželov. 

Keď sa muž naučí napĺňať citové potreby svojej manželky a získajú 
tak späť z osídla milostného pomeru, do ktorého sa zaplietla, nemá sa 
už príliš čoho obávať. Moje poradenské skúsenosti mi hovoria, že keď 
sa neverná žena vráti k svojmu manželovi a jej potreby sú uspokojova
né, bývalý milenec ju už viac neláka. 

V prípade neverných manželov sa je však problém zložitejší. Bol 
som svedkom toho, ako sa mužom podarilo vybudovať si nové a úžasné 
vzťahy so svojimi manželkami, a po piatich - šiestich rokoch zdanlivo 
blaženého manželského života sa znovu vrátili k svojim milenkám. Keď 
sa ich pýtam na dôvod, bez výnimky mi odpovedajú, že im ich milenka 
veľmi chýbala a stále ju milujú. Zároveň však tvrdia, že hlboko milujú 
svoje manželky a nikdy by im nezišlo na um, aby ich opustili. 

Verím, že muž, ktorý sa ocitol v tejto situácii, hovorí pravdu. Je bez
nádejne uväznený a potrebuje všemožnú pomoc, aby si udržal odstup 
od milenky a zostal verný svojej manželke. Často odporúčam, aby muž, 
ktorý už raz uviazol v milostnom pomere, sa so mnou naďalej stretával 
v intervale troch až šiestich mesiacov, aby sme sa mohli porozprávať 
o tom, ako sa má, a nakolko sa mu darí udržiavať si odstup od svojej 
milenky. Musí sa zaviazať, že bez nej bude žiť do konca života. Celkom 
určite by s ňou nemal pracovať a pravdepodobne by mal žiť v inom 
meste či dokonca štáte. I napriek týmto obmedzeniam však neprestane 
túžiť po jej prítomnosti vo svojom živote. 

VAŠE MANŽELSTVO SA STANE SILNEJŠÍM AKO 
KEDYKOĽVEK PREDTÝM 

Keď sa konečne naučíte, ako vzájomne napĺňať svoje najdôležitej
šie emocionálne potreby, vaša láska a manželstvo sa stanú silnejšími. 
Sebavedomie človeka, ktorý odhalí neveru svojho partnera, dostane 
najhoršiu možnú ranu. Toto odhalenie zároveň rozpúta neustály boj, 
v dôsledku ktorého sa obaja partneri ocitnú v emocionálnom kolotoči. 
Keď sa im však podarí dostať sa z najhoršieho, zistia, že jeden druhého 
milujú viac než kedykoľvek predtým. Mnoho párov sa mi dokonca zve
rilo, že sa im podarilo vybudovať pevnejší milostný vzťah, než by boli 
mali, ak by ich milostný pomer, ktorý prežili, neprimäl na ich manžel
stve pracovať. Milostný pomer je traumatickým zážitkom, ktorý koneč-
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ne prinúti partnerov usilovať sa o uspokojovanie svojich vzájomných 
citových potrieb. Keď začnete napĺňať tieto základné potreby, vaše 
manželstvo sa stane takým, akým vlastne vždy malo byť. 

Ak partneri dôsledne napĺňajú program, ktorý som im vytýčil, 
takmer v každom prípade, s ktorým som sa vo svojej praxi stretol, sa 
im podarí vybudovať lepší vzťah. Ľudia mi často hovoria, že by už ne
boli schopní milovať či dôverovať partnerovi, ktorý by im bol neverný 
a mal milostný pomer. Ja však viem, že to nieje pravda. Obnova vzťahu 
predstavuje dlhý a namáhavý proces, cez ktorý je však celkom určite 
možné prejsť! 
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OD N E Z L U Č I T E Ľ N O S T I 
K N E O D O L A T E Ľ N O S T I 

Na záver by sme sa ešte mali v krátkosti bližšie pozrieť na dve významné 
slová: nezlučiteľný a neodolateľný. 

V definícii týchto slov spočíva kľúč k porozumeniu tejto knižky 
a aplikácii jej princípov vo vašom vlastnom manželstve. Slovník Ame
rican Heritage Dictionary definuje slovo nezluäteľný ako „neharmonizujúci, 
antagonistický". Definícia slova neodolateľný je nasledovná: „majúci ne
odolateľnú príťažlivosť". 

Keď sa mužovi a žene nedarí spolu vychádzať, môžeme ich popísať 
ako „nekompatibilných, nezlučiteľných". O týchto istých ľuďoch by sme však 
v istom čase boli povedali, že sú jeden pre druhého neodolateľnými. 
Keďže boli jeden pre druhého neodolateľnými, rozhodli sa spojiť svoje 
životy v celoživotnom manželskom zväzku. Keď dvojice začínajú svoj 
spoločný život, sú partneri jeden pre druhého neodolateľní; nezlučiteľ
nými sa stávajú len tým, že prestanú vzájomne uspokojovať svoje po
treby. Keď sa na splnenie týchto potrieb podujme človek, stojaci mimo 
manželského zväzku, vzniká milostný pomer. V takej chvíli sa neodo
lateľným stáva milenec. 

Prisúdiť milencovi či milenke atribút neodolateľnosti však môže byť 
nepresné. Milenec je zriedkavo úplne neodolateľný. Vo väčšine prípa
dov uspokojuje len niektoré - zväčša jednu či dve - potreby neverného 
partnera. Zradený partner stále napĺňa zvyšné tri - štyri potreby. Ako 
som sa vám to usiloval znova a znova ukázať, keď sa neverný partner 
zapletie do milostného pomeru, do velkej miery potrebuje oboch ľudí 
- partnera, ktorý na neho čaká doma, i milenca. Myšlienka na to, že by 
ktoréhokoľvek z nich mohol stratiť, je pre neho neznesiteľná. 
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Niektorí ľudia, s ktorými sa stretávam na terapeutických stretnutiach, 
sa napokon odhodlajú zaťať zuby a vybrať si jednu z dvoch možností. 
Niektorí si zvolia manželského partnera, iní milenca. V obidvoch prípa
doch si namiesto viny a hanby vyberú smútok a bolesť. Cítia sa deprimo
vaní a konajú pod vplyvom depresie, pretože potreby, ktoré kedysi uspo
kojoval človek, ktorého sa rozhodli opustiť, teraz zostávajú nenaplnené. 

Ak sa napríklad neverný manžel rozhodne vrátiť k svojej manželke, 
má často pocit, že sa ohromným spôsobom obetoval pre svoju rodinu. 
Vo väčšine prípadov bol prinútený vzdať sa uspokojujúceho sexuál
neho vzťahu - možno prvého, ktorý vôbec v živote zažil. Nech je jeho 
dobrý pocit z toho, že „urobil správnu vec", akokoľvek silný, nezmierni 
to jeho bolesť a nezníži j eho sklamanie z toho, čo ukončením milostné
ho pomeru stratil. 

Ak si ten istý neverný muž vyberie milenku, pociťuje takmer nezne
siteľnú vinu a hanbu za to, že opustil ženu, ktorá sa o neho tolkými 
spôsobmi starala. Ak boli vo vzťahu prítomné deti, pocit viny a hanby 
sa mnohonásobne zvýši. Ďalšou lžou, rozširovanou prostredníctvom 
televíznych relácií a populárnej psychologickej literatúry, je to, že roz
vod nemusí nevyhnutne negatívne ovplyvniť deti. V niektorých výni
močných prípadoch môže rozvod predstavovať menšie zlo - napríklad 
vtedy, ak bolo manželstvo poznačené alkoholizmom, týraním dieťaťa 
(a manželky), duševnou chorobou, a podobne. V prevažnej väčšine 
prípadov, s ktorými som sa ja osobne stretol, však rozvod deti ničí. Zdô
vodňovať, prečo to tak nie j e , je nielen hlúpe, ale i surové. 

Moja skúsenosť mi hovorí, že partner, ktorý uviazol v sieti milostné
ho pomeru, môže z tejto skúsenosti vyviaznuť relatívne bez úhony, ak 
sa rozhodne riešiť nesúlad, ktorý vo vzťahu vládne, a opätovne vybudo
vať manželský zväzok. Tí klienti, ktorí sa rozhodli z manželstva vycú
vať bez toho, aby sa pokúsili o jeho zlepšenie, stratili príležitosť naučiť 
sa vybudovať úspešný manželský vzťah a trpia neustálymi výčitkami. 
Mnohí z nich sa ku mne po rokoch vracajú s rovnakými problémami, 
ktoré sa nahromadili v ich súčasnom manželstve s bývalým milencom. 
Kým sa im s mojou pomocou podarí tieto problémy vyriešiť, prídu na 
to, že ak by mnou ponúkané princípy boli uplatnili skôr, mohli byť 
schopní zachrániť svoje prvé manželské vzťahy. 
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ODPOVEĎOU NA NEZLUČITEĽNOSŤ JE NAPLNO 
USPOKOJOVAŤ VZÁJOMNÉ EMOCIONÁLNE 
POTREBY 

Najrýchlejší spôsob, ako vyliečiť nezlučiteľnosť, a zároveň najpria
mejšia cesta k vzájomnej neodolateľnosti spočíva v uspokojovaní naj
dôležitejších emocionálnych potrieb. Ľudia, ktorí žijú v šťastnom man
želstve, sú si tohto princípu vedomí a naučili sa stavať svoj manželský 
vzťah na prvé miesto. Tieto páry nielen sa nielen usilujú o budovanie 
svojho manželského vzťahu, ale zároveň vynakladajú svoje úsilie na 
správnych miestach. 

Mal som možnosť zažiť tento princíp v akcii v mnohých rozličných 
situáciách. Kedysi som napríklad viedol zoznamovaciu kanceláriu 
v oblasti Twin Cities. Cieľom zoznamovacej služby je pomôcť ľuďom 
s rovnakými záujmami a cieľmi stretávať sa. Čoskoro po otvorení kan
celárie som si začal všímať jeden veľmi reálny problém. Ľudia, ktorí 
sa rozhodli využiť moje služby - a bolo ich vyše päťsto - potrebovali 
viac, než len príležitosť stretnúť sa. Takmer bez výnimky im chýbali 
schopnosti potrebné na to, aby mohli uspokojovať potreby druhých. 
Všetci však hľadali niekoho, kto by bol mimoriadne schopný napĺňať 
ich vlastné potreby a kto by sa o nich postaral. Sťažovali sa, že stretávajú 
len sebeckých a necitlivých ľudí. Prirodzene, že svoje vlastné sebectvo 
a necitlivosť nevideli. 

A tak som podrobil zoznamovaciu službu reorganizácii. Namiesto 
toho, aby som svojim klientom pomáhal hľadať vhodných ľudí, s kto
rými by mohli vytvoriť partnerský vzťah, začal som im pomáhať, aby 
sa sami stali spôsobilejšími, aby rozvíjali schopnosti a vlastnosti, vďaka 
ktorým by sa mohli stať pre opačné pohlavie príťažlivejšími. 

Podarilo sa mi nahovoriť na môj nový plán veľa klientov a všetci sa 
začali usilovať osvojiť si schopnosti, ktoré by im pomohli uspokojovať 
potreby iných. Pre týchto mužov a ženy bola moja zoznamovacia služ
ba obrovským úspechom. Nakoniec dokonca zistili, že už nepotrebujú 
pomoc zoznamovacej kancelárie, pretože vďaka svojim novonadobud-
nutým schopnostiam sa stali atraktívnymi pre opačné pohlavie, kde
koľvek sa ocitli. Mnohým z nich sa podarilo v priebehu dvoch rokov 
uzavrieť manželstvo. 

Domnievam sa, že príčinou vysokého počtu rozvodov v súčasnosti 
je to, že v dnešnej spoločnosti nie sme schopní naučiť ľudí uspokojo
vať potreby iných - predovšetkým potreby ich vlastného manželského 
partnera. Manželstvo nie je jednoduchou spoločenskou inštitúciou, do 
ktorej každý skôr či neskôr vstúpi, pretože „sa zamiluje, a potom s part-
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nerom žije šťastne až do smrti". Kým nezačneme manželstvo chápať 
ako zložitý vzťah, ktorého úspech závisí od pripravenosti a schopnosti 
uspokojovať potreby príslušníka opačného pohlavia, budeme sa naďa
lej boriť s neradostnou a ničivou mierou manželských rozvodov. 

Už od raného detstva by sme mali učiť deti, ako uspokojovať potre
by a očakávania, ktoré na nich budú kladené v prípade, že vstúpia do 
manželstva. Neexistuje dôvod, prečo by sme mali trpieť manželstvá, 
ktoré ledva držia pohromade, alebo sú dohnané až do mimomanžel
ského pomeru. 

Veľká časť tejto knihy sa venovala takzvaným „zlým" manželstvám 
- tým, ktoré končia v mimomanželskom pomere či rozvodovej sieni. 
Usiloval som sa vám poradiť, ako sa vyhnúť milostnému pomeru a ako 
ho prekonať. Pravdou však je , že moje rady môžete rovnako použiť 
i na to, aby ste zo svojho obstojného či dobrého manželstva vybudovali 
vynikajúci vzťah, v ktorom budú obaja partneri jeden pre druhého ne
odolateľnými. Nemusíte našťastie len snívať o tom, aké by to bolo, ak 
by ste boli neodolateľní, a dúfať, že sa tak stane, ak sa vám podarí nájsť 
ten správny šampón, deodorant či parfum. Pozrime sa v krátkosti na 
to, čo potrebujete, aby ste sa stali neodolateľným mužom či ženou. 

NEODOLATEĽNÝ MUŽ 
Akýkoľvek muž sa môže stať pre svoju manželku neodolateľným, ak 

sa naučí, ako napĺňať jej päť najvýznamnejších emocionálnych potrieb. 

1. Prejavovanie náklonnosti. Takýto manžel svojej žene dáva najavo, že 
ju miluje - slovami, kvetmi, pohľadnicami, darčekmi a prejavmi 
zdvorilosti. Denne ju často objíme a pobozká, a usiluje sa vy
tvárať láskyplné prostredie, ktoré by jeho manželke jednoznačne 
a opakovane dávalo najavo jeho lásku. 

2. Rozhovor. Každý deň si vyhradí čas na to, aby sa so svojou man
želkou porozprával. Môžu hovoriť o udalostiach z ich života, de
ťoch, svojich pocitoch či plánoch. Ženu ich spoločný rozhovor 
teší bez ohľadu na zvolenú tému, pretože nikdy nieje kritický - je 
naopak informatívny a konštruktívny. Môže sa so svojím manže
lom rozprávať tak dlho, ako chce, a on jej so záujmom odpovedá. 
Nikdy nieje príliš zaneprázdnený na to, aby sa spolu mohli „len 
porozprávať". 

3. Čestnosť a otvorenosť. Manžel hovorí svojej žene o sebe všetko, ne
necháva si pre seba nič, čo by ju mohlo prekvapiť. Zdieľa s ňou 
svoje pozitívne i negatívne pocity, udalosti z jeho minulosti, svoj 
denný rozvrh, a plány do budúcnosti. Nikdy ju nezanechá s ne-
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pravdivým dojmom, a jeho myšlienky, pocity, úmysly a správanie 
sú pravdivé. 

4. Finančné zabezpečenie. Preberá zodpovednosť za živenie, šatenie a bý
vanie svojej rodiny. Ak jeho príjem nepostačuje na zabezpečenie 
základných potrieb, rieši tento problém tým, že sa usiluje rozvi
núť svoje schopnosti a získať tak vyšší zárobok. Nezostáva pridlho 
v práci a neoberá tým svoju manželku a deti o svoju prítomnosť. 
Je však schopný poskytovať im potrebné zabezpečenie pracov
ným časom štyridsiatich - štyridsiatich piatich hodín týždenne. 

5. Oddanosť rodine. Venuje dostatok času a energie morálnemu rozvo
ju a výchove svojich detí. Číta im, venuje sa spolu s nimi športu, 
a často ich berie na výlety. Študuje literatúru o vývoji dieťaťa a zú
častňuje sa spolu s manželkou seminárov na túto tému, aby bol 
s ich pomocou schopný kvalitne vychovávať svoje deti. Diskutuje 
s manželkou o výchovných metódach a cieľoch, kým sa im nepo
darí dospieť k jednotnému názoru. Neuskutočňuje žiadne discipli
nárne opatrenie vo vzťahu k deťom, kým nezíska jej súhlas. Uve
domuje si, že jeho starostlivosť o deti je pre ňu kriticky dôležitá. 

Ak žena nájde manžela, ktorý má týchto päť vlastností, nebude mu 
schopná odolať. Ale pozor: Ak muž prejaví len štyri zo spomínaných 
vlastností, žene bude naďalej niečo chýbať a je j neuspokojená potreba 
si bude neustále a vytrvalo žiadať naplnenie. V prípade uspokojovania 
piatich základných potrieb nestačí dosiahnuť osemsto bodov. Každý 
manžel by sa mal usilovať o plných tisíc. 

NEODOLATEĽNÁ ŽENA 
Žena sa stáva pre svojho manžela neodolateľnou, ak sa naučí na

pĺňať päť jeho najvýznamnejších emocionálnych potrieb. 

1. Sexuálne uspokojenie. Žena napĺňa túto potrebu tým, že je svojmu 
manželovi vynikajúcou sexuálnou partnerkou. Usiluje sa spo
znať vlastné sexuálne reakcie a rozumie, čo je j prináša najväčšie 
uspokojenie. Delí sa o tieto poznatky s manželom a spoločne sa 
učia, ako rozvíjať sexuálny vzťah tak, aby by bol pre oboch ne
ustálym zdrojom uspokojenia a radosti. 

2. Spoločnosť vo voľnom čase. Zaujíma sa o rekreačné záľuby, ktoré je j 
manžela najviac tešia a usiluje sa v nich zdokonaľovať. Ak zistí, 
že jej neprinášajú radosť, pobáda svojho manžela k tomu, aby sa 
pokúsil nájsť iné činnosti, ktorým by sa mohli venovať spoločne. 
Stane sa jeho obľúbenou spoločníčkou, a on si jej osobu spája 
s najkrajšími chvíľami oddychu. 

185 



Moje túžby, tvoje túžby 

3. Fyzická atraktívnosť. Udržiava sa v dobrej fyzickej forme zdravým 
spôsobom stravovania a cvičením, a oblieka sa, češe, a skrášľuje 
spôsobom, ktorý je j manžel pokladá za atraktívny a vkusný. Je j 
manžel sa z nej teší v súkromí a je na ňu hrdý na verejnosti. 

4. Domáce zázemie. Vytvára domov, ktorý mu poskytuje útočisko od 
životných stresov. Zvláda svoje domáce povinnosti a práce tak, 
aby muža tešilo tráviť čas doma v spoločnosti svojej rodiny. 

5. Obdiv. Takáto manželka rozumie svojmu mužovi a oceňuje ho 
viac než ktokoľvek iný. Pripomína mu jeho hodnotu a dosiah
nuté úspechy a pomáha mu upevňovať si sebavedomie. Vyhýba 
sa tomu, aby ho kritizovala. Je na neho hrdá - jej hrdosť však 
nepramení z povinnosti, ale z hlbokého rešpektu voči mužovi, 
za ktorého sa rozhodla vydať. 

Keď muž nájde ženu, ktorá má všetkých týchto päť vlastností, bude 
ju pokladať za neodolateľnú. Pre ženu však znova platí rovnaké upo
zornenie, ako predtým pre muža. Ak napĺňa len štyri z piatich emo
cionálnych potrieb svojho manžela, muž bude pociťovať, že mu niečo 
chýba, a to môže viesť k problémom. Takisto ako jej manžel, i žena sa 
musí usilovať dosiahnuť plný počet bodov v napĺňaní jeho základných 
potrieb. Ak sa uspokojíte len s uspokojovaním troch či štyroch z nich, 
nebudete pre svojho manžela úplne neodolateľnou. 

ODHAĽTE VAŠE A PARTNEROVE NAJDÔLEŽITEJŠIE 
EMOCIONÁLNE POTREBY 

I keď sa pomaly blížime k záveru, možno si stále nie ste istí, že emo
cionálne potreby, ktoré som popisoval, sú vašimi najdôležitejšími po
trebami - alebo najdôležitejšími potrebami vášho partnera. 

Úprimne povedané, nemôžem s istotou povedať, ktoré z týchto pot
rieb máte vy či váš partner. Preto vám ponúkam možnosť, aby ste to 
mohli zistiť sami. 

V Dodatku A uvádzam krátky popis každej z desiatich citových po
trieb. V Dodatku B potom nájdete dotazník o emocionálnych potre
bách, ktorý môžete vyplniť. Dotazník vám pomôže určiť, ktoré z desia
tich potrieb sú pre vás a vášho partnera najdôležitejšie. 

Dotazník o emocionálnych potrebách by ste si mali skopírovať 
a zväčšiť, aby ste mali viac miesta na vpisovanie svojich odpovedí. Bu
dete potrebovať dve kópie - jednu pre seba a jednu pre vášho partnera. 
Skôr, než sa pustíte do vypĺňania, prečítajte si Dodatok A, aby ste sa 
oboznámili s desiatimi emocionálnymi potrebami. 
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Na poslednej strane Dotazníka o emocionálnych potrebách budete 
mať možnosť zoradiť všetkých desať potrieb podľa dôležitosti, ktorú pre 
vás majú. Toto zoradenie pomôže vášmu partnerovi vidieť vaše potreby 
v správnom svetle. Ak svoje potreby zoradíte úprimne, on či ona bude 
vedieť, kam má zamerať svoje najväčšie úsilie tak, aby ste boli spokojní. 

Vyhnite sa pokušeniu uviesť na prvé miesta v zozname len nenaplnené 
potreby. Niektoré z vašich najdôležitejších potrieb už môžu byť uspo
kojované. Nepoužite tento zoznam iba na to, aby ste získali partnerovu 
pozornosť; použite ho na to, aby ste pravdivo popísali svoje potreby. 
Pamätajte si, že na prvých miestach vášho zoznamu by mali byť tie po
treby, ktorých uspokojenie vám prináša najväčšiu radosť, a tie, v ktorých 
prípade ste naopak najväčšmi frustrovaní, ak naplnené nie sú. 

Celou touto knižkou preniká skutočnosť, že napriek tomu, že muži 
a ženy zdieľajú väčšinu desiatich základných potrieb, poradie ich prio
rít je zvyčajne opačné. Päť najvýznamnejších potrieb mužov predstavuje 
päť najmenej dôležitých potrieb žien, a naopak. Keď svojmu partnerovi 
jasne ukážete dôležitosť, ktorú pre vás tá-ktorá potreba má, môže veno
vať energiu a pozornosť tomu, čo prinesie najbohatšie ovocie. 

Len málo životných skúseností sa vyrovná tomu, keď sa človek za
miluje. Mnohé dvojice si však neuvedomujú, že je dôležité, aby svoju 
lásku neustále živili a rozvíjali. Pokúsil som sa dať vám isté rady a po
naučenia, ako rozvíjať váš vzťah a budovať manželstvo, aby mohlo byť 
čoraz lepšie a kvalitnejšie. Vyžaduje si to tvrdú prácu a ochotu osvojiť 
si nové schopnosti. Keď sa vám to však podarí, získate jednu z najcen
nejších vedomostí, ktoré vám život môže ponúknuť. 

Kópie dotazníka by ste mali s partnerom vyplniť obaja, aby vám po
mohli vzájomne spoznať svoje potreby a zistiť, nakolko ste v ich uspo
kojovaní úspešní. Dúfam, že vďaka hlbšiemu porozumeniu, ktoré vám 
táto komunikácia prinesie, sa vám spoločne podarí vybudovať dlhotr
vajúci a úspešný manželský vzťah. 
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Dodatok A 

N A J VÝZ N A M NEJ ŠIE 
E M O C I O N Á L N E P O T R E B Y 

Skôr, než sa pustíte do vypĺňania Dotazníka o emocionálnych potrebách, 
ktorý sa nachádza v Dodatku B, venujte, prosím, znovu pozornosť 
nasledujúcim desiatim najdôležitejším emocionálnym potrebám. 

NÁKLONNOSŤ 
Jednoducho povedané, náklonnosť je vyjadrením lásky. Symbolizu

je istotu, ochranu, útechu a uznanie - životne dôležité zložky akého
koľvek vzťahu. Keď si partneri vzájomne prejavujú náklonnosť, vysiela
jú tým jeden druhému nasledovné posolstvo: 

1. Si pre mňa dôležitá, budem sa o teba starať a ochraňovať ťa. 
2. Trápia ma problémy, ktorým čelíš, a budem stáť pri tebe, keď ma 

budeš potrebovať. 

Objatie môže vyjadriť toto všetko. Keď objímame našich priateľov 
a príbuzných, preukazujeme im tým našu starostlivosť. Existuje i mno
ho iných ciest, ako možno prejaviť lásku - pohľadnica, prostý lístok so 
slovami „Mám ťa rád!", kytica kvetov, držanie sa za ruky, podvečerné 
prechádzky, masáže, telefonáty, rozhovory plné ohľaduplných a lásky
plných vyjadrení - všetky môžu vyjadriť náklonnosť. 

V očiach mnohých ľudí je láska a náklonnosť dôležitým spojivom 
vzťahu. Bez nej sa cítia úplne odcudzení, vďaka nej sa stávajú citovo 
viazaní. Ak sa cítite úžasne, keď vám partner prejavuje lásku, a príšer
ne, ak vo vašom vzťahu nieje dostatok náklonnosti, máte citovú potre
bu prejavovania lásky. 
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SEXUÁLNE USPOKOJENIE 
V našom chápaní si často zamieňame sex s náklonnosťou. Náklon

nosť je však nesexuálnym prejavom lásky, a môžu nám ju prejavovať 
priatelia, príbuzní, deti, ba dokonca i zvieratá. Skutky vyjadrujúce ná
klonnosť, ktoré majú sexuálne motívy (objatia, bozky) však vlastne nie 
sú náklonnosťou, ale sexom. 

Väčšina ľudí vie, či má alebo nemá potrebu sexu, ak si však náhodou 
niekto nieje istý, uvediem niekolko najzreteľnejších príznakov. 

Sexuálna potreba zvyčajne predchádza váš súčasný vzťah a je od 
neho v určitom zmysle nezávislá. I keď môžete mať hlbokú túžbu milo
vať sa s partnerom, s ktorým vás spája milostný vzťah, nie je to presne 
to isté ako potreba sexu. Chcieť sa milovať, keď ste zamilovaní, je nieke
dy prostým obrazom toho, že sa chcete partnerovi cítiť citovo a fyzicky 
blízko. 

Sexuálne fantázie zvyčajne jednoznačne prezrádzajú vašu potrebu 
sexu. Fantázie sú spoľahlivým ukazovateľom citových potrieb vo vše
obecnosti - vaše najčastejšie fantázie zvyčajne odrážajú vaše najdôleži
tejšie potreby. Ak si predstavujete, aké by to bolo, keby vaša sexuálna 
potreba bola napĺňaná spôsobmi, ktoré by vám prinášali najvyššiu mie
ru uspokojenia, pravdepodobne máte potrebu sexu. Čím viac vás tieto 
sny zamestnávajú, tým je vaša potreba sexu väčšia. A spôsob, akým je 
vo vašich snoch uspokojovaná, je zvyčajne spoľahlivým ukazovateľom 
vašich sexuálnych sklonov a orientácie. 

Pri vstupe do manželstva ste si s partnerom sľubovali, že si bude
te po celý život verní. To znamená, že ste súhlasili, že budete jeden 
druhému jediným sexuálnym partnerom, až kým „vás smrť nerozdelí". 
Boli ste ochotní vziať na seba tento záväzok, pretože ste jeden druhému 
verili, že naplní vaše sexuálne potreby, že vám bude sexuálne prístupný 
a vnímavý voči vám. Potreba sexu je teda veľmi výnimočnou potrebou, 
a ak ju máte, budete od svojho partnera vo významnej miere závislý. 
Nemáte žiadnu inú eticky uspokojivú alternatívu. 

ROZHOVOR 
Potreba rozhovoru na rozdiel od sexu nie je potrebou, ktorá musí 

byť uspokojovaná výlučne v medziach manželstva. Našu potrebu kon
verzácie môže eticky uspokojiť takmer ktokoľvek. Ak je to však jedna 
z vašich najvýznamnejších emocionálnych potrieb, človek, ktorý ju na
pĺňa, si vo vašej citovej banke ukladá velké množstvo bodov, a môže sa 
vám stať, že sa do neho zamilujete. V tom prípade musíte mať istotu, že 
človekom, ktorý ju uspokojuje najlepšie a najčastejšie, je váš partner. 
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Mužom a ženám nerobí veľký problém rozprávať sa v čase pred-
svadobného dvorenia. To je čas, kedy obaja partneri získavajú jeden 
o druhom informácie. Obaja majú velkú motiváciu zistiť, čo ten druhý 
má a nemá rád, z akého prostredia pochádza, aké má záujmy, a aké sú 
jeho plány do budúcnosti. 

Po svadbe však veľa žien príde na to, že muž, ktorý s nimi predtým 
trávil celé hodiny v telefonickom rozhovore, zrazu vôbec nemá záujem 
rozprávať sa, a celý svoj voľný čas trávi pozeraním televízie či čítaním. 
Ak bola vaša potreba rozhovoru napĺňaná pred svadbou, očakávate, že 
to tak bude i po uzavretí manželstva. 

Ak chápete rozhovor ako praktickú nevyhnutnosť, a predovšetkým 
ako cestu, vedúcu k istému cieľu, pravdepodobne nemáte velkú potre
bu konverzácie. Ak však v sebe máte túžbu len tak sa s niekým rozprá
vať, dvíhate telefónne slúchadlo len preto, že sa vám chce hovoriť, ak 
vás rozhovor teší kvôli nemu samému, rozhovor bude jednou z vašich 
najvýznamnejších emocionálnych potrieb. 

SPOLOČNOSŤ VO VOĽNOM ČASE 
Túžba po spoločnosti vo voľnom čase v skutočnosti v sebe spája dve 

potreby: potrebu venovať sa rekreačným aktivitám a potrebu toho, aby 
vám pri tom niekto robil spoločnosť. 

Pred svadbou ste pravdepodobne boli jeden pre druhého obľúbe
nými spoločníkmi. Nie je neobvyklé, že ženy chodia spolu s mužmi 
poľovať, chytať ryby, pozerajú s nimi futbal, alebo sa venujú iným čin
nostiam, ktoré by si samy od seba nikdy nevybrali. Jednoducho chcú 
tráviť čo najviac času s mužom, ktorý sa im páči, a to znamená, že idú 
tam, kam ide on. 

Muži sa správajú podobne. Zamilovaným mužom nie sú neznáme 
nákupné strediská; ženy, s ktorými chodia, pozývajú na večeru do reš
taurácií, pozerajú s nimi romantické filmy, chodia na koncerty a do 
divadla. Využívajú každú možnú príležitosť, aby mohli byť so ženou, 
ktorá sa im páči, a usilujú sa vychutnať si zvolený program, aby si zais
tili ďalšie stretnutia do budúcnosti. 

Nepopieram, že vstupom do manželstva sa vzťah výrazne mení. 
Musíte sa však po svadbe vzdať činností, ktoré vám pomáhali nadobú
dať pocit, že sa k sebe s partnerom tak veľmi hodíte? Nemôže muž pri 
zábave uprednostňovať spoločnosť svojej manželky a opačne? 

Ak sú rekreačné aktivity pre vás dôležité a na to, aby ste pri nich 
získali pocit uspokojenia, potrebujete spoločnosť, zaraďte spoločnosť 
pri zábave do zoznamu vašich potrieb. Zamyslite sa nad touto potre
bou na chvíľu v súvislosti s modelom citovej banky. Nakolko vás tieto 
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aktivity tešia a kolko bodov by váš partner mal možnosť vkladať na svoj 
účet tým, že by sa im venoval spolu s vami? Aká škoda by bola, keby si 
všetky tieto citové body privlastnil niekto iný! A ak by „niekým iným" 
bol príslušník opačného pohlavia, bolo by to vyslovene nebezpečné. 

Kto by mal získať všetky tieto body? Ten, koho najviac milujete -
váš partner. Presne to je dôvodom, prečo manželov povzbudzujem 
k tomu, aby si boli navzájom obľúbenými spoločníkmi vo voľnom čase. 
Ide o jednu z najjednoduchších ciest, ako zbierať citové body. 

ČESTNOSŤ A OTVORENOSŤ 
Väčšina z nás chce mať so svojím partnerom čestný a otvorený vzťah. 

Niektorí z nás však majú vyslovene potrebu takéhoto vzťahu, pretože 
čestnosť a otvorenosť nám dáva pocit istoty. 

Aby sme mali pocit istoty, potrebujeme mať pravdivý obraz o našom 
partnerovi - j eho myšlienkach, pocitoch, zvykoch, o tom, čo má a nemá 
rád, jeho minulosti, denných aktivitách a plánoch do budúcnosti. Ak 
partner nekomunikuje čestne a otvorene, môže to naštrbiť našu dôveru 
k nemu a postupne zničiť pocit istoty. Ak nemôžeme veriť signálom, 
ktoré nám dáva, nemáme žiaden základ, na ktorom by sme mohli bu
dovať pevný vzťah. Namiesto toho, aby sme sa s partnerom mohli jeden 
druhému prispôsobovať, sme vyvedení z rovnováhy; namiesto vzájom
ného zbližovania sa postupne jeden druhému vzďaľujeme. 

Bez ohľadu na praktické dôsledky čestnosti a otvorenosti, sú medzi 
nami ľudia, ktorým prináša pocit šťastia a uspokojenia, ak im ich part
ner odhalí svoje najosobnejšie myšlienky. Pociťujú velké sklamanie, ak 
ich pred nimi skrýva. Naša reakcia nám napovie, či túto emocionálnu 
potrebu máme. 

ATRAKTÍVNOSŤ 
Pre mnohých ľudí sa fyzická atraktívnosť môže stať najbohatším 

zdrojom citových bodov. Ak máte túto potrebu, atraktívny človek si 
nielen získa vašu pozornosť, ale môže vás i rozptyľovať a odvádzať vašu 
pozornosť od toho, čomu sa venujete. Práve fyzická atraktivita dokon
ca môže byť tým, čo vás na partnerovi spočiatku upútalo. 

Niektorí z nás môžu túto potrebu považovať za dočasnú a dôležitú 
len v začiatkoch rozvíjajúceho sa vzťahu. Možno si myslíme, že keď sa 
partneri navzájom bližšie spoznajú, otázka fyzickej atraktívnosti by mala 
ustúpiť do úzadia a uvoľniť priestor hlbším a osobnejším potrebám. 

To sa však nezhoduje s mojou skúsenosťou, a nieje to ani skúsenosť 
mnohých tých, s ktorými som vo svojej poradenskej praxi pracoval -
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predovšetkým mužov. V mnohých z nich je táto potreba po uzavretí 
manželstva stále prítomná, a samotný pohľad na atraktívnu partnerku 
má za následok pribúdanie prostriedkov na účte v citovej banke. 

Spomedzi rozličných aspektov atraktívnosti zvyčajne našu pozor
nosť najväčšmi púta otázka telesnej hmotnosti. Volba oblečenia, účesu, 
mejkapu, a osobná hygiena však tiež prispievajú k vytváraniu celkové
ho obrazu atraktívneho partnera. Otázka atraktívnosti je veľmi sub
jektívnym problémom, a len vy sami môžete posúdiť, čo pokladáte za 
atraktívne. 

Ak vo vás atraktívnosť vašej partnerky vyvoláva skvelý pocit, a jej 
prípadná strata by vás mimoriadnym spôsobom sklamala, pravdepo
dobne by ste mali túto kategóriu zahrnúť do zoznamu vašich dôleži
tých emocionálnych potrieb. 

FINANČNÉ ZABEZPEČENIE 
Ľudia často vstupujú do manželstva i kvôli pocitu finančnej istoty, 

ktorý im ich partner poskytuje. Inak povedané - jedným z dôvodov, 
prečo manželstvo uzatvárajú, sú peniaze. Je finančné zabezpečenie jed
nou z vašich dôležitých emocionálnych potrieb? 

Môže byť pre vás ťažké určiť, nakolko je pre vás finančné zabezpeče
nie významné; najmä v prípade, že váš partner bol po celý čas úspešne 
zamestnaný. Čo však v prípade, ak by vám váš partner pred svadbou 
oznámil, aby ste od neho neočakávali, že bude domov prinášať záro
bok? Bolo by to ovplyvnilo vaše rozhodnutie uzavrieť manželstvo? Prí
padne, čo ak by sa vášmu partnerovi nedarilo nájsť si prácu, a vy by 
ste boli nútená finančne ho podporovať? Spôsobil by tento fakt stratu 
citových bodov na jeho účte? 

Potrebu finančného zabezpečenia môžete mať, ak očakávate od 
partnera, že bude zarábať na živobytie. Ak však predpokladáte, že as
poň istý čas sama pracovať nebudete, túto potrebu máte určite. 

Čo zahŕňa finančné zabezpečenie? Zarábať dosť na to, aby ste si 
mohli dovoliť všetko, na čo si zmyslíte, alebo dosť na to, aby ste prežili? 
Ak by ste túto otázku položili rôznym ľuďom, odpovedali by rozlične, 
a ich odpovede by sa mohli líšiť i v rôznych obdobiach života. Tak ako 
v prípade iných emocionálnych potrieb, je pre partnerov niekedy ťažké 
hovoriť na túto tému. V dôsledku toho majú mnohí partneri skryté oča
kávania, predpoklady, a sklamania. Usilujte sa zistiť, čo potrebujete od 
svojho partnera vo finančnom zmysle na to, aby ste sa cítili spokojný, 
a čo by vo vás naopak vzbudzovalo pocit sklamania. Vaša analýza vám 
pomôže odhaliť, či máte potrebu finančného zabezpečenia. 

193 



Moje túžby, tvoje túžby 

194 

DOMÁCE ZÁZEMIE 
Potreba domáceho zázemia je časovanou bombou. Zo začiatku sa 

táto otázka zdá byť nepodstatnou, a zaváňa návratom do primitívnych 
dôb. V prípade mnohých dvojíc však táto potreba exploduje po uply
nutí niekolkých rokov manželského života, a prekvapí rovnako oboch 
partnerov. 

Poskytovanie domáceho zázemia zahŕňa varenie, umývanie riadu, 
pranie a žehlenie oblečenia, upratovanie, a starostlivosť o deti. Ak vám 
to, že sa partnerka o tieto záležitosti stará, prináša pocit uspokojenia, 
a ste nespokojný, ak to tak nieje, máte potrebu domáceho zázemia. 

V predchádzajúcich generáciách sa automaticky predpokladalo, že 
všetci muži majú potrebu domáceho zázemia, a všetky manželky ju pri
rodzeným spôsobom napĺňali. Časy sa zmenili, a spolu s nimi sa zme
nili i naše potreby. Mnohí muži, s ktorými sa dnes stretávam vo svojej 
poradenskej práci, by uprednostnili, aby ich manželky uspokojili ich 
túžbu po prejavoch náklonnosti či konverzácii - potreby, ktoré boli 
tradične skôr pripisované ženám. A mnohé ženy - najmä tie, ktoré sa 
venujú rozvíjaniu svojej kariéry - veľmi teší, ak im ich manžel vytvára 
pokojné a dobre zorganizované domáce prostredie. 

Na začiatku manželstva sú zvyčajne obaja partneri ochotní zdieľať 
domáce povinnosti. Mladomanželia spolu často umývajú riady, ustie-
lajú postele, a delia si medzi sebou mnohé domáce práce. Muž víta 
pomoc manželky vo veciach, o ktoré sa predtým ako slobodný musel 
starať sám. V tomto období by ani jeden z nich neurčil potrebu domá
ceho zázemia za jednu z dôležitých emocionálnych potrieb. Časovaná 
bomba však tiká. 

Kedy potreba domáceho zázemia vybuchne? Keď prídu na svet deti! 
Narodenie detí so sebou prináša obrovské potreby - potrebu vyššieho 
zárobku i väčšieho množstva domácich povinností. Predchádzajúce 
rozdelenie povinností už neplatí. Obaja partneri na seba musia vziať 
nové povinnosti. Na na ktoré z nich sú ochotní sa podujať? 

V tomto období vášho manželského života možno vôbec nepociťuje
te potrebu domáceho zázemia. To sa však môže zmeniť neskôr - v čase, 
keď budete mať deti. V skutočnosti už vo chvíli, keď budete čakať svoje 
prvé dieťa, zistíte, že vaše priority sa dramatickým spôsobom menia. 

ODDANOSŤ RODINE 
Narodenie detí so sebou neprináša len potrebu vyššieho zárobku 

a väčšieho množstva domácich povinností. V mnohých ľuďoch táto 
zmena zobúdza i túžbu po oddanosti rodine. Znovu opakujem - ak 
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ešte nemáte deti, nemusíte túto potrebu pociťovať; keď však príde na 
svet vaše prvé dieťa, môžu vás tieto neočakávané zmeny prekvapiť. 

Oddanosť rodine nezahŕňa len starostlivosť o deti - ich živenie, šate-
nie, či dohľad nad ich bezpečnosťou. Starostlivosť o deti v skutočnosti 
patrí do kategórie poskytovania domáceho zázemia. Rodinná angažo
vanosť je naopak prevzatie zodpovednosti za rozvoj a výchovu detí, 
a ich vedenie k tomu, aby pochopili význam spolupráce a vzájomnej 
starostlivosti. Znamená to tráviť čas s deťmi, aby sme im pomáhali na 
ceste stať sa úspešnými dospelými. 

Dôkazom toho, že túto potrebu máte, je túžba po tom, aby sa váš 
partner zúčastňoval na výchove a morálnom formovaní vašich detí. Ak 
vám pomáha starať sa o ne, prináša vám to hlboké uspokojenie; ak na
opak ich výchovu zanedbáva, vzbudzuje to vo vás velké sklamanie. 

Všetci chceme, aby boli naše deti v živote úspešné. Ak však v sebe 
máte potrebu rodinnej angažovanosti, účasť vášho partnera na aktivitách 
rodiny mu bude získavať obrovské množstvo citových bodov. A ak váš 
partner deti zanedbáva, bude to znamenať výraznú stratu týchto bodov. 

OBDIV 
Ak máte potrebu obdivu, mohli ste sa do svojho partnera zamilovať 

čiastočne i preto, že vám poskytoval komplimenty. Niektorým ľuďom 
prináša obrovskú radosť, ak ich niekto oceňuje. Váš partner si mohol 
rovnako dávať pozor na to, aby vás nekritizoval. Ak potrebujete obdiv, 
kritika vás môže hlboko zraňovať. 

Mnohí z nás majú hlbokú potrebu, aby nás partner rešpektoval 
a oceňoval. Potrebujeme, aby tak konal často a zreteľne. Na tejto potre
be nie je nič zlé. 

Potreba ocenenia sa uspokojuje veľmi jednoducho. Len jediným 
komplimentom môžete spôsobiť, aby mal váš partner úžasný deň. Na 
druhej strane je rovnako ľahké byť kritickými. Sú ľudia, na ktorých i jed
no kritické slovo či pripomienka môže pôsobiť veľmi negatívne - pokaziť 
im deň a spôsobiť znepokojivo rýchly úbytok citových bodov. 

Váš partner môže mať moc zveľaďovať svoj účet vo vašej citovej ban
ke, či spôsobovať úbytok citových bodov len vyslovením niekolkých 
slov. Ak je vás možné tak jednoducho ovplyvniť, nezabudnite pridať po
trebu obdivu do svojho zoznamu dôležitých emocionálnych potrieb. 
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DOTAZNÍK O E M O C I O N Á L N Y C H 
P O T R E B Á C H 

Meno: Dátum: 

Tento dotazník vám má pomôcť odhaliť vaše najvýznamnejšie emocio
nálne potreby a to, do akej miery je váš partner v ich napĺňaní úspešný. 
Odpovedzte na všetky otázky čo najúprimnejšie. Neusilujte sa zľahčovať 
potreby, ktoré podľa vášho názoru nie sú uspokojované. Ak si vaše od
povede vyžadujú viac miesta, pripojte ďalší list papiera. 

Váš partner by mal vyplniť samostatný Dotazník o emocionálnych 
potrebách, aby ste mohli spoznať jeho emocionálne potreby a ohodno
tiť vašu vlastnú efektívnosť v ich napĺňaní. 

Keď dotazník vyplníte, prejdite si ho ešte raz, a uistite sa, že vaše 
odpovede pravdivo odzrkadľujú vaše pocity. Negumujte vaše predchá
dzajúce odpovede; radšej ich len zľahka prečiarknite, aby váš partner 
videl vaše opravy a mohol sa o nich s vami porozprávať. 

Na poslednej strane dotazníka budete požiadaní, aby ste si vybrali 
päť z desiatich potrieb a zoradili ich podľa toho, nakolko sú pre vás 
dôležité. Najdôležitejšie emocionálne potreby sú tie, ktorých uspoko
jenie vám prináša najväčšiu radosť, a ktorých nenaplnenie vás najväč
šmi frustruje. Odolajte pokušeniu uviesť ako najdôležitejšie tie potre
by, ktoré váš partner momentálne neuspokojuje. Keď sa zamýšľate nad 
tým, nakolko je pre vás tá-ktorá potreba významná, berte do úvahy 
všetky uvedené emocionálne potreby. 

Vydavateľ vám dovoľuje rozmnožovať dotazník pre potreby vášho 
vlastného manželstva. 
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ZORADENIE VAŠICH EMOCIONÁLNYCH POTRIEB 
Na tomto mieste uvádzam desať spomínaných emocionálnych pot

rieb. Ponúkam vám i miesto na pridanie ďalších emocionálnych potrieb, 
ktoré podľa vás nevyhnutne potrebujete k svojmu manželskému šťastiu. 

Do riadku pred každou potrebou vpíšte číslo od 1 po 5 označujúce 
mieru dôležitosti, ktorú pre vás daná potreba má. Číslo 1 priraďte potre
be, ktorá má pre vás najväčší význam, 2 potrebe, ktorá stojí hneď za ňou 
atď, a tak označte svojich päť najdôležitejších potrieb. 

Aby som vám hodnotenie uľahčil, predstavte si, že vo vašom man
želstve môže byť uspokojená len jedna vaša potreba. Naplnenie ktorej 
z potrieb by vás urobilo najšťastnejším, ak by ste vedeli, že všetky ostat
né uspokojené nebudú? To by mala byť vaša potreba č. 1. Ak by ste vo 
vašom manželstve mohli mať uspokojené dve potreby, aká by bola vaša 
druhá volba? Ktorých päť potrieb by vám v prípade ich uspokojenia 
prinieslo najväčšie šťastie? 



Dodatok C 

DODATOČNÉ F O R M U L Á R E 

SÚPIS REKREAČNÝCH ZÁĽÚB 
Označte, prosím, nakoľko vás baví (alebo si myslíte, že by vás ba

vila) každá z rekreačných záľúb, ktoré sú v zozname uvedené. V prí
slušnom stĺpci (patriacom manželovi a manželke) zakrúžkujte číslo, 
ktoré najlepšie zodpovedá vášmu postoju k danej aktivite. 3 - veľmi ma 
baví 2 - baví ma 1 - pomerne dosť ma baví 0 - neutrálny postoj k danej 
aktivite 1 - dosť ma nebaví 2 - nebaví ma 3 - veľmi ma nebaví. Dopíšte 
do zoznamu i aktivity, ktoré v zozname chýbajú a z ktorých by ste mali 
radosť. Do tretieho stĺpca vpíšte súčet bodov, ktorými ste danú činnosť 
ohodnotili, len v prípade, že ste ju obaja zhodnotili pozitívne. Pri plá
novaní spoločného programu na voľný čas by ste sa mali zamerať na 
činnosti, ktoré získali najvyšší počet bodov. 
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SÚPIS FINANČNÉHO ZABEZPEČENIA: ROZPOČET 
NEVYHNUTNÝCH POTRIEB A ROZPOČET ŽELANÍ 

Tento rozpočet vám má pomôcť objasniť potrebu finančného zabez
pečenia, a má ho vyplniť ten z partnerov, ktorý finančné zabezpečenie 
potrebuje. 

Vypracujte, prosím, tri rozpočty v každom z troch daných stĺpcov. 
V rozpočte nevyhnutných potrieb uveďte sumu, ktorú mesačne minie
te na potreby, ktoré potrebujete k životu, potreby, bez ktorých by sa 
vám ťažko žilo. V kolónke „príjem" by ste mali uviesť len príjem vášho 
partnera. 

Do stĺpca potrieb a vecí, ktoré by ste radi mali, uveďte sumu, po
trebnú na zabezpečenie vašich nevyhnutných potrieb a vašich túžob 
- rozumných želaní, ktoré by vás vyšli drahšie než samotné nevyhnut
né potreby. Tieto želania by však mali byť nanajvýš realistické. Nemal 
by medzi nimi figurovať nový dom, nové auto, či iné drahé záležitosti, 
pokiaľ ste na ne už určitý čas nesporili. V tomto stĺpci by ste mali uviesť 
príjem vás oboch - vás i vášho partnera. 

Rozpočet toho, čo si môžete dovoliť, by mal zahŕňať všetky vaše po
treby a len tie želania, ktoré ste schopní pokryť vaším zárobkom a zá
robkom vášho partnera. Inak povedané, vaše príjmy by sa mali rovnať 
vašim výdavkom, a výsledok v kolónke Zárobok mínus výdavky by sa 
mal rovnať nule. Týmto rozpočtom by ste sa mali riadiť pri spravovaní 
vašich financií, ak obaja súhlasíte so sumami, ktoré sú v ňom uvedené. 

Platby za predchádzajúcich pár mesiacov (alebo predchádzajúci 
rok, ak je to možné) vám pomôžu dospieť k správnym odhadom. V prí
pade potrieb, ktoré nie sú platené mesačne (napríklad opravy, dovo
lenka, darčeky) použite spriemerovanú mesačnú sumu. Isté položky, 
ako napríklad splátky za bývanie, budú predstavovať rovnakú sumu 
v rozpočte potrieb, i rozpočte želaní. Iné záležitosti, ako napríklad do
volenka, budú figurovať skôr v rozpočte želaní než v rozpočte potrieb. 
Odporúčam, aby ste do vášho rozpočtu potrieb zahrnuli sumu na po
hotovostné výdaje, ktorá by sa mala rovnať desiatim percentám vášho 
celkového rozpočtu. Ak túto čiastku neminiete, odložte si ju do bu
dúcnosti. Mnohé domácnosti sú vystavené zbytočnému stresu, pretože 
manželia nemysleli na neočakávané výdavky. Ak vám prídu na um iné 
významné výdavky, uveďte ich v prázdnych kolónkach, ktoré sú na ne 
v súpise určené. 

Ak sa zárobok vášho partnera rovná alebo prevyšuje sumu vašich 
celkových výdavkov v Rozpočte potrieb, znamená to, že postačuje na 
pokrytie vašich potrieb a partner napĺňa potrebu finančného zabezpe-
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cenia. Často môže dokonca pokrývať i niektoré z vašich želaní. Ak ste 
svoje výdavky predtým nedelili podľa kritéria potrieb a želaní, nemuse
li ste si toho byť vedomí. Potreba finančného zabezpečenia je napĺňaná 
i v prípade, ak na zabezpečenie vašich želaní musíte použiť váš záro
bok, a zárobok partnera pokrýva len rozpočet vašich potrieb. 
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O A U T O R O V I 

Willard F. Harley, Jr . , PhD. je klinický psychológ a manželský porad
ca. Počas svojej dvadsaťpäťročnej praxe pomohol tisícom manželských 
párov prekonať konflikty a obnoviť ich vzájomnú lásku. Svoje novátor
ské metódy popísal v početných dielach a článkoch. J e h o knižka Moje 
túžby, tvoje túžby sa stala po jej vydaní v roku 1986 bestsellerom a bola 
preložená do nemčiny, francúzštiny, holandčiny i čínštiny. Dr. Harley 
vedie i vzdelávacie semináre pre manželské páry a manželských porad
cov a účinkuje v stovkách rozhlasových a televíznych programov. 

Dr. Harley žije so svojou manželkou Joyce už vyše tridsať rokov 
v šťastnom manželstve. Bývajú vo White Bear Lake v štáte Minnesota, 
USA. Majú spolu dve dospelé deti - syna a dcéru, ktorí pracujú ako 
manželskí poradcovia. 

Dr. Harley uvíta vaše postrehy a námety. Jeho web stránka je: http:// 
www. marriagebuilders. com 
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Knihy z nášho vydavateľstva Porta libri ľahko nájdete v našom interne-
tovom obchode www.porta.sk 

Naša internetová stránka ponúka: 

1. Informácie o vydavateľstve 
2. Články na duchovnú tému 
3. Čitáreň (možnosť prečítať si úryvok z knihy) 
4. Prehľad o aktuálnych novinkách a pripravovaných tituloch 
5. Informácie o autoroch kníh 
6. Kompletný zoznam kníh vydavateľstiev Porta libri a Návrat domú 
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Výhody nakupovania priamo www.porta.sk: 
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